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Lausunto OKM/240/050/2017

4.10.2017

Valtiontalouden tarkastusvirasto
PL1119
00101 HELSINKI

Viite 210/54/2016

Asia OKM lausunto; Tarkastuskertomusluonnos Valtioneuvoston cleantech-

strategian toimeenpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö lausuu Valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä
tarkastuskertomusluonnoksesta liittyen Valtioneuvoston cleantech-strategian
toimeenpanoon. Lausunnossa otetaan huomioon, että lausuntopyynnön tarkoituksena
on erityisesti varmistaa, että kertomukseen ei liity asia- tai tulkintavirheitä.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on 2.12.2016 vastannut (OKM/16/202/2016)
Valtiontalouden tarkastusviraston selvityspyyntöön (210/54/2016) valtioneuvoston
cleantech-strategian toimeenpanosta.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on tutustunut kertomukseen, eikä havainnut siinä asia-ja
tulkintavirheitä.
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CLEANTECH STRATEGIAN TOIMEENPANO – VTV:N TARKASTUKSEN KERTOMUSLUONNOS 

Arvoisa Vastaanottaja, 
 
kiitos mahdollisuudesta lausua näkemys tarkastuskertomuksesta.  
  
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko Valtioneuvoston vuonna 2014 laatiman cleantech-strategian 
toimeenpano ollut johdonmukaista, laadukasta ja kustannustehokasta. Tarkastus on osa teemaa Valtio 
kestävien ratkaisujen edistäjänä.  Cleantech-strategia lopetettiin hallituksen vaihduttua joulukuussa 2015.  
 
Tarkastusraportissa todetaan, että strategian toimeenpano ei ollut laadukasta tai johdonmukaista, mutta 
ministeriöt ovat hoitaneet useimmat osoitetut toimenpiteet onnistuneesti. Tarkastusviraston olisi syytä 
huomioida, että strategia on itsessään ohjannut toimintaa haluttuun suuntaan saavuttaen suurimman osan 
tavoitteistaan edellisen hallituskauden aikana. Tämä kuvastaa ministeriöiden ja niiden alaisten toimijoiden 
toteutus- ja yhteistyökykyä ilman keskitettyä ohjaustakin.   
TEMin näkemyksen mukaan arviointiraportissa ja sen johtopäätöksissä ei ole huomioitu, että cleantechin  
kansallisen strategian toimeenpano siirtyi käytännössä merkittävältä osin Sipilän hallituksen Biotalous ja 
puhtaat ratkaisut kärkihankkeen puitteissa tehtävään työhön ja siten erityisen valtioneuvostovetoisen joh-
donmukaisen johtamisen ja toteutuksen piiriin. Cleantech-strategia toimi merkittävänä syötteenä hallitus-
ohjelmalle ja sitä kautta toteutukseen saatiin uutta suuntaa ja resursseja toimenpiteiden toteuttamiseen. 
 
Alkuperäiselle cleantech-strategialle ei osoitettu omia resursseja, vaan ne tulivat Cleantechin strategisen 
ohjelman (CSO) kautta. Suurin yksittäinen kustannuserä oli Global Cleantech Summit 2015. VTV:lle on toi-
mitettu lisämateriaalia, jossa käy ilmi suunnitellut ja toteutuneet kustannukset, joista voidaan todeta kus-
tannustehokkuuteen vaikuttaneet ministeriöstä riippumattomat tekijät.  
Tapahtuma oli merkittävä Suomen cleantech-brändityön ja tietoisuuden levittämiseksi globaalisti. Se ei 
jatkunut omana erillisenä tapahtumanaan uuden linjauksen mukaan. Tänä vuonna olimme järjestämässä 
Cleantech Forum Europe-konferenssia Helsingissä. Sen järjestelyt alkoivat jo CSO:n aikana. Olemme muka-
na myös Cleantech Venture Dayssa ja World Circular Economy Forumin tapahtumissa.  
Cleantech-strategia on viitoittanut merkittävästi TEMin ja VNKn alaisten toimijoiden strategioita, esimerk-
keinä TEKES, Finpro, VTT ja GTK, joiden tulosohjaus on hoidettu systemaattisesti ja tuloksekkaasti. Nämä 
panostukset eivät ole olleet cleantechin strategisen ohjelman alaisuudessa. Tulosraportointi on saatavissa 
tarpeen mukaan, ellei riittävää tarkkuutta löydy verkosta. 
Teknisluonteiset korjaus- ja täsmennysehdotukset on lähetetty suoraan Katja Estlanderille.  
 
TEM katsoo, että tarkastuskertomus vastaa strategian johtamisen osalta tietyin osin koettua tilannetta. 
Tarkastusteksti koskee pienen tiimin tekemää työtä, ja siten itse raportin teksti saattaa henkilöityä VTV:n 
tarkastuksissa epätarkoituksenmukaisella tasolla. Siten raportin julkistamista olisi syytä harkita uudelleen.  
Johtopäätökset on nostettu yleisemmälle tasolle. Löydetyissä suosituksissa voisi vielä pohtia: 

- Rajoitutetaanko suosituksessa strategiatyön prosessoinnista vain TEM:iin 
- VTV tarkentaa tarkastusta varten tarvittavien ja asianmukaisten dokumenttien määritelmät  
- Miten VTV:n tarkastukset tulisi huomioida dokumenttien arkistoinnissa 
- Toivotaanko dokumenttien arkistointimenetelmien kehittämistä? 

  
Yhteistyöterveisin, Sari Tasa 
 Hankepäällikkö 
 Elinkeino- ja innovaatio-osasto 
 Työ- ja elinkeinoministeriö 
 sari.tasa@tem.fi 
 puh 029 504 8242 
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