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ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen lausunto VTV:n
tarkastuskertomusluonnokseen voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukemisesta ja eräistä
erillismenettelyistä, Dnro 125/52/2018
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (jatkossa KEHA-keskus) esittää
lausuntonaan seuraavaa:
KEHA-keskus on antanut 12.3.2019 lausunnon tilintarkastajan väliraporttiluonnokseen
26.2.2019 työ- ja elinkeinotoimistojen myöntämän työllisyyspoliittisen avustuksen tukien
tarkastukseen, ja toistaa siinä todetut seikat. Lisäksi KEHA-keskus lausuu
tarkastuskertomusluonnokseen joitakin korjauksia ja täydennyksiä.
Tarkastusviraston kannanotot ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskuksen sekä TE-toimistojen osalta kaipaavat tarkennusta. Käytännössä kaikki
toiminnallisuutta
koskevat
kannanotot
koskevat
TE-toimistojen
myöntämää
työllisyyspoliittista avustusta, jotka maksetaan KEHA-keskuksessa, mutta joihin KEHAkeskuksella ei ole substanssin osalta ohjausroolia. Laissa julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta 916/2012 ei todeta työvoima- ja yrityspalvelujen ohjauksesta tai valvonnasta.
Asetuksessa 1073/2012 1 §:ssä kuitenkin todetaan, että Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen hankinnasta. Työ- ja
elinkeinotoimisto voi hankkia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen määräämissä rajoissa. Näin ollen tarkastusraporttiluonnoksen
suositukset tulisi osoittaa KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen lisäksi myös alueellisille ELYkeskuksille. KEHA-keskuksella on sisäinen tarkastus, joka voi tehdä kohdennettuja tarkastuksia
TE-toimistoihin ja ELY-keskuksiin resurssiensa puitteissa, mutta koska em. laissa ei ole ohjausja valvontaroolia erityisesti nimetty, tulisikin työ- ja elinkeinoministeriön tarkastella lain
uudistamisen yhteydessä myös tarpeita tältä osin. Mikäli KEHA-keskukselle osoitettaisiin
työllisyyspoliittisen avustuksen valvonnan ja ohjeistuksen tehtäviä, jotka poikkeavat
HE90/2015 määritelmästä, tulisi lakia 916/2013 tältä osin muuttaa.
Tarkastusviraston kannanotoissa TE-toimistoille ja KEHA-keskukselle on havaintoja, joista
KEHA-keskus on lausunut 12.3.2019. Sen lisäksi KEHA-keskus toteaa, että
kertomusluonnoksen kohdassa 2 esitetyt tukien hallinnoinnin säädöksenmukaisuudessa
havaitut säädösten, määräysten ja ohjeiden vastaisuudet koskevat TE-toimistoja.
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KEHA-keskus pitää hyvänä asiana, mikäli sekä säädösvalmistelussa että ohjeistuksessa
käytetään samoja käsitteitä ja lisäksi avataan käsitteiden tarkoitusta. Tämä selkeyttää
kokonaisuutta sekä vähentää erilaisten tulkintojen ja virheiden mahdollisuuksia. On myös
KEHA-keskuksen näkökulmasta suositeltavaa työ- ja elinkeinoministeriön päivittää
työllisyyspoliittisiin hankkeisiin liittyvää ohjeistusta ja avata tarkemmin elinkeinotoiminnan
käsitteen sisältöä, jotta voidaan varmistua siitä, että tukea ei myönnetä elinkeinotoimintaan.
Tämä helpottaa työtä myös KEHA-keskuksen hoitaman maksatustehtävän näkökulmasta.
Ohjeistuksessa voisi tarkentaa edelleen myös arvonlisäveroa koskevia seikkoja, jotta sen
käsittely tulisi jo rahoituksen myöntövaiheessa TE-toimistossa tehtyä oikeellisesti, eikä
epäselvyyttä olisi siitä, ovatko alv-kustannukset hyväksyttäviä vai eivät.
Tarkastuskertomusluonnoksen sivulla 18 jää epäselväksi toisen kpl:n viimeinen lause:
Kuntouttavaa työtoimintaa on käsitelty tarkemmin sisäisen valvonnan näkökulmasta kohdassa
3.2. KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen osalta sisäisessä valvonnassa havaittiin puutteita. Mitkä
olivat ko. kohdan puutteet KEHA:ssa? TE-toimistojen vastuullahan on jo myöntövaiheessa
varmistaa se, että rahoitusta ei myönnetä kuntouttavaan työtoimintaan. KEHA-keskuksen
ohjaus- ja valvontavelvollisuudesta todetaan jo aikaisemmin tässä vastauksessa.
KEHA-keskuksen hoitaman maksatustehtävän osalta kertomusluonnokseen ei sisälly asia- tai
tulkintavirheitä. Kertomusluonnoksen kannanottoihin KEHA-keskus toteaa, että
tarkastuskertomusluonnoksen havainnot on käsitelty KEHA-keskuksessa 26.2.2019 saadun
tilintarkastajan väliraporttiluonnoksen yhteydessä. KEHA-keskus toistaa 12.3.2019 antamansa
kommentit:
Tulemme jatkossa laatimaan maksatuksen liitteeksi USPA-järjestelmään tallennettavan
erittelyn esim. tarkistuslistan yhteyteen.
Tulemme lisäämään tarkistuslistaan kohdan tulojen tarkastamisesta.
Tuensaaja ilmoittaa hankkeen hakuvaiheessa arvion hankkeessa syntyvistä tuloista ja TEtoimisto huomioi tulot avustuksen määrää myöntäessään.
Maksatusten yhteydessä maksatushakemuksen käsittelijä tarkistaa tiedot maksujaksolla
syntyneistä tuloista. Jos tuloja on maksujaksolla huomattavasti, maksatushakemuksen
käsittelijä ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja tarkistaa vaikuttaako tulojen suuruus maksettavan
avustuksen määrään. Tulojen seuraaminen on sekä KEHA-keskuksen että TE-toimiston
vastuulla.
Tulemme yhtenäistämään tulojen tarkastuskäytäntöä maksatushakemusten
yhteydessä.

Työllisyyspoliittisen
avustuksen
maksatukseen
liittyvät
huomiot
tarkastuskertomusluonnoksessa olivat aiheellisia ja tärkeitä. Huomiot on käyty läpi yhteisesti
yksikön sisällä ja niihin on jo tehty korjaavia toimenpiteitä sekä muutettu toimintatapoja.
Maksatuksen liitteeksi on laadittu riittävät dokumentit, joiden avulla maksun määrät
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pystytään tarkistamaan. Lisäksi arkistointikäytäntöjä on muutettu niin, että kaikki
maksatuksen käytössä olleet dokumentit löytyvät hankkeen diaarin asiakohdasta, ja ne on
sieltä helppo tarkistaa. Epäselviä kirjanpidon tositteita ja pääkirjoja ei enää jatkossa hyväksytä
maksatuksen perusteeksi, vaan edellytetään sellaista kopiota rahoitettavan toiminnan
kirjanpidosta, josta menot ja tulot käyvät kustannuslajeittain ja tositteittain ilmi. Lisäksi
maksettavaksi haettujen kustannusten tulee käydä kokonaisuudessaan ilmi pääkirjanotteesta.

Pauliina Smolander
maksatusjohtaja, KEHA-keskus
Virpi Niemi
maksatusryhmän päällikkö, KEHA-keskus
LIITTEET
JAKELU

KEHA johto
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MAA- JA METSATALOUSMINISTERION LAUSUNTO VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN
YHTEISOJEN TUKEMINEN JA ERA.AT ERILLISMENETTELYT

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytanyt maa- ja metsatalousministeriolta
lausuntoa tarkastuskertomusluonnokseen Voittoa tavoittelemattomien yhteisojen tukeminen ja eraat erillismenettelyt. Maa- ja metsatalousministerio kiittaa
mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja esittaa muutamia huomioita
seuraavassa:
Sivu 4: MMM ehdottaa tahan kohtaan korjausta:
... "Tuen myontamisen tavat vaihtelevat. Tuki voidaan myontaa vuosittaisena yleisavustuksena tai harkinnanvaraisena avustuksena. Tuki
voidaan myontaa vuosittaisena yleisavustuksena tai harkinnanvaraisena
avustuksena. Sen myontaminen voi perustua myos valtion talousarviossa
yksiloityyn maararahaan tai erillislakiin." ...
Yleisavustus ja harkinnanvarainen avustus eivat ale vaihtoehtoja. Muotoiluehdotus: Valtionavustus voidaan myontaa joko yleisavustuksena tai erityisavustuksena.
Tuen myontaminen voi valtionavustuslain ohella perustua valtion talousarviossa
yksiloityyn maararahaan tai erillislakiin. MMM ehdottaa, etta kohtaa taydennetaan.
Sivu 19: Alla olevaan kohtaan esitamme huomioon otettavaksi:
"Maa- ja metsatalousministerio myontaa valtionavustuksen Suomen
metsakeskukselle vuosittain yleisavustuksena sen toiminnan toteuttamista
varten. Tarkastuksessa todettiin, etta ministerio oli tehnyt 3.1.2018
paatoksen Suomen metsakeskuksen ennakoiden maksamisesta
hakemuksen mukaisesti neljassa erassa. Ministerio oli tehnyt 1.3.2018
paatoksen Suomen metsakeskuksen vuoden 2018 ennakoiden
maksamisesta. Paatoksen sisallosta ilmenee, etta tosiasiassa kyse on
valtionavustuspaatoksesta. Ministerio on siten maksanut ennakkoa
(3.1.2018) ennen valtionavustuspaatoksen tekemista (1 .3.2018)."
Edellisen kappaleen osalta MMM kiinnittaa huomiota siihen, etta luonnoksen
sanamuoto on epatarkka, ja voi antaa vaaran kasityksen ennakon maksamisen

perusteista. Ministerio on paatoksessaan 3.1.2018 sitonut vuoden ensimmaisen
ennakon maksamisen edellisen vuoden valtionapupaatoksen ehtoihin, jolloin
ennakkoa ei ole maksettu ilman valtionavustuspaatoksessa esitettyja valtiontuen
kayton ehtoja. Oikean kuvan antamiseksi ehdotamme, etta kappaleen viimeinen
lause voitaisiin muotoilla esimerkiksi seuraavasti:
Ministerio on sitonut vuoden 2018 ensimmaisen ennakon maksamisen
(3.1.2018) edellisen vuoden valtionavustuspaatoksen ehtojen noudattamiseen, ja maksanut vuoden 2018 ensimmaisen ennakon ennen vuoden
2018 valtionavustuspaatoksen tekemista (1.3.2018).

Sivuilla 36 ja 37 todettu seuraavaa itsenaisista julkisoikeudellisista laitoksista:
"Riistahallintolain valmisteluasiakirjoissa todetaan useassa kohdassa, etta
Suomen riistakeskukselle annettu yksittainen tehtava ei sisaltaisi
merkittavaa julkisen vallan kayttoa. Eraiden hallintopaatosten siirtamista
Suomen riistakeskukselle pidettiin tarkoituksenmukaisena, silla niihin ei liity
merkittavaa julkisen vallan kayttamista. Riistahallintolain valmisteluasiakirjoissa Suomen riistakeskusta kasitellaan ikaan kuin se ei olisi
viranomainen, ja lainsaadannolliset menettelytavat on valittu sen
mukaisesti. ltsenaiset julkisoikeudelliset laitokset kuitenkin luokitellaan
Suomessa viranomaisiksi. Saadettaessa Suomen riistakeskuksen julkisista
hallintotehtavista on asiaa tulkittu perustuslain 124 §:n nakokulmasta eli
annettaessa julkinen hallintotehtava muulle kuin viranomaiselle.
Harkittaessa mahdollista julkisen hallintotehtavan antamista jollekin
organisaatiolle taytyy ensin ratkaista se, onko kyseessa viranomainen. "
Maa- ja metsatalousministerio esittaa, etta edella olevaa lainausta tarkennettaisiin tai se poistettaisiin. Lainauksen liitynta nyt tehtyyn tarkastukseen on
epaselva, minka lisaksi se kuvaa Suomen riistakeskuksen ja Suomen
metsakeskuksen oikeudellista asemaa virheellisella tavalla. Toisin kuin VTV:n
tarkastuskertomusluonnoksessa vaitetaan, maa- ja metsatalousministerio
toteaa, etta Suomen riistakeskuksen osalta perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tuonut selkeasti esille sen, etta toimintansa vuonna 2011 aloittanut
Suomen riistakeskus itsenaisena julkisoikeudellisena laitoksena ei ole
viranomainen. Tama kay ilmi seuraavista otteista (alleviivaus MMM:n).
PeVL 48/2010 vp
VALIOKUNNAN KANNANOTOT, Perustelut,
Riistahallintolakiehdotuksen ja metsastyslain muutosehdotuksen
valtiosaantooikeudellinen arviointi
Riistahallintolain mukainen organisaatio
Metsastyksen ja riistanhoidon valtakunnallinen organisaatio
ehdotetaan kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Organisaation
keskusyksikkona toimii Suomen riistakeskus, joka on luonteeltaan
itsenainen julkisoikeudellinen laitos. Sita ei sen organisaatio ja
tausta huomioon ottaen voida pitaa osana valtionhallintoa, vaikka
maa- ja metsatalousministerio ohjaa sita ja vaikka riistakeskus
neuvottelee ministerion kanssa vuosittaisen tulossopimuksen.

Edella mainittujen lupien ei voida kuitenkaan katsoa sisaltavan
merkittavaa julkisen vallan kayttoa, vaan niita voidaan luonnehtia
jokseenkin tavanomaiseksi metsastyksen ja riistanhoidon
jarjestamiseksi. Tamankaltaisten lupien myontamistoimivallan
osoittamista viranomaiskoneiston ulkopuolelle voidaan pitaa myos
perustuslain 124 §:ssa tarkoitetulla tavalla tarpeellisena tehtavan
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
Suomen metsakeskuksen osalta perustuslakivaliokunta on todennut saman
asian metsakeskuksen organisaatiolakia koskevasta hallituksen esityksesta (HE
260/2010) antamassaan lausunnossaan (PeVL 53/2010 vp) seuraavasti:
"Ehdotetulla lailla perustettaisiin uusi organisaatio, Suomen
metsakeskus. Se ei olisi viranomainen, vaan lahinna sita voidaan
luonnehtia valilliseen valtionhallintoon kuuluvaksi itsenaiseksi
julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Ehdotettu saantely on
merkityksellista perustuslain 124 §:n kannalta, jonka mukaan
julkinen hallintotehtava voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle
vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtavan
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eika vaaranna oikeusturvaa
tai muita hyvan hallinnon vaatimuksia. Merkittavaa julkisen vallan
kayttoa sisaltavia tehtavia voidaan kuitenkin antaa vain
viranomaiselle. "
11 11

Maa- ja metsatalousministerio toteaa, etta seka Suomen metsakeskus etta
Suomen riistakeskus ovat valilliseen valtionhallintoon luettavia organisaatioita,
jotka eivat ale valtiosaantooikeudellisesti viranomaisia. Hallinnon yleislaeissa
kuten julkisuuslaissa ja hallintolaissa viranomaisen kasite on tarkoitettu laajaalaiseksi, jotta hyvan hallinnon takeet voidaan turvata kattavasti. Hallinnon
yleislakien laajaa viranomaisen maaritelmaa ei pida sekoittaa suppeampaan
hallinto-oikeudelliseen ja valtiosaantooikeudelliseen viranomaiskasitteeseen.
Valillisella julkishallinnolla tarkoitetaan muita kuin viranomaisia, kun ne hoitavat
julkisia hallintotehtavia. Tallainen hallintotehtavien hoitaminen on asemaltaan ja
luonteeltaan valillista, koska tehtavien hoitajat eivat kuulu viranomaiskoneistoon,
mutta tehtavien hoitamisessa on edelleen noudatettava hallintotehtavaa
koskevaa lainsaadantoa ja yleisia julkishallintoon kohdistuvia perusvaatimuksia.
Valillinen julkishallinto sijoittuu siten yksityisen toiminnan ja julkishallinnon
toiminnan valimaastoon. Valillista julkishallintoa ovat esimerkiksi itsenaiset
julkisoikeudelliset laitokset, julkisoikeudelliset yhdistykset ja hallintotehtavia
hoitavat yksityiset tahot.
PeVL 48/2010 vp
Hyvan hallinnon vaatimusten tayttamiseksi viittausta hallinnon
yleislakeihin ei enaa nykyisin ale perustuslain 124 §:n takia
valttamatonta sisallyttaa lakiin, koska hallinnon yleislakeja
sovelletaan niiden sisaltamien soveltamisalaa, viranomaisen
maaritelmaa tai yksityisen kielellista palveluvelvollisuutta koskevien
saannosten nojalla myos yksityisiin niiden hoitaessa julkisia
hallintotehtavia.

'

~ ~
Kansliapaallikko

Talousjohtaja

Jakelu
MMM:n osastot ja toimialat

Jaana Husu-Kallio

BUSINESS

Lausunto

1 (10)

FINTAND
19.8.2019
Va

ltiontalouden tarkastusvirastolle

Lausunto

1. Tarkastusviraston

kannanotot koskien Business Finland -kokonaisuutta
Tässä [ausunnossa on noudatettu tarkastuskertomuksen järjestystä ja otsikointia,
jotta selvitykset, huomiot ja korjausehdotu kset otisivat setkeämmi n todettavissa.

Yleisesti Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (jatkossa virasto tai
Rahoituskeskus) toteaa, että tätä [ausuntoa [aadittaessa Eduskunnan
oi keusasiamiehen työ- ja eli nkei nomi nisteriöttä edeltetyt toi men piteet ovat vie[ä

samoin kun lainsäädännön tarkastelu, tarvitaanko
innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä
osakeyhtiöstä annettuun [akiin (jatkossa BF-takiJtarkennuksia tai muutoksia, sil[ä
määräaika ministeriön vastaukselle on 30.8.2019.

valmistetussa,

MahdoItisia toimenpiteitä harkittaessa on työ- ja etinkeinoministeriötle toimitettu

yksityiskohtaista tietoa siitä, miten viraston rahoitushakemusten vatmistetu,
esittety ja päätöksenteko on järjestetty ja mitlaisia tietoja ja toimenteitä
hakemuksen eri vaiheissa tarvitaan. Selvitysten tarkoituksena on tarkemmin
kuvata valmistelun eri vaiheita, jotta ei synny väärinkäsitystä siitä, mi[[ainen roo[i
eri henkitöitlä on ja mitä Business Finland 0y:n (jatkossa yhtiö tai BF Oy)
keräämää informaatiota ja tietoa virasto hyödyntää valmiste[lessaan sitle kuutuvia
rahoitusasioita. Sama[[a on tarkennettu, mitä toimenpiteitä yhtiö tekee
vastatessaan yhtlölle kuuluvasta asiakassuhteiden hoidosta ja mitä työ
tosiasiassa tarkoittaa. Erityisesti on tarkasteltu, sisältyykö yhtiön tekemiin
tehtäviin se[[aista itsenäistä harkintavaltaa, jotta olisi vaikutusta viraston
käsittetemiin ja sen vastuutle kuuluviin rahoituspäätöksiin. Myös Eduskunnan
oikeusasiamies on kiinnittänyt ratkaisussaan huomiota mahdollisesti yhtiössä
tehtäviin asioihin ja on erittäin tärkeää selventää viraston rahoitusprosessia, jotta
virheeltisiltä tutkinnoitta vältytään. Tarkennukset ovat välttämättömiä myös
julkisen hallintotehtävän määrittetyn osalta.

2.

Julkisten hallintotehtävien siirto on perustuslaitlisesti ongelmallista
Tarkastuskertomuksessa on todettu, että Business Fintand Oy:[[e annetut jutkiset
haltintotehtävät ovat perustuslain 124 5:n näkökulmasta ongelmallisia. Viraston

näkökutmasta on tarpeen tuoda esiin seuraava huomio. BF-laissa on yhtiön
tehtäväksi säädetty toimivalta tehdä valtionavustustaissa tarkoitettu ja, de
minimis -ehtoisia vähämerkityksisen valtiontuen myöntö-, muutos-, ja
maksatuspäätöksiä, joiden arvo ei ytitä 100.000 euroa. Eduskunnan
oikeusasiamies ei ole myöskään tättä osin katsonut toiminnassa otevan
perustustai[[isia haasteita tai muutoinkaan yhtiön toimivaltaa em. pienissä
rahoituspäätöksissä ei ole kyseenalaistettu tai todettu sen olevan ongelmaltinen
perustustain 124 5:n osalta. Perustuslakivatiokunta on myös antanut [ausunnon
BUSTNESS
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BF-takia vatmisteltaessa. Näihin pieniin rahoituspäätöksiin sisättyy jutkisia
hatlintotehtäviä, eikä viraston käsityksen mukaan tähän siirtoon tiity
perustustai Iti sia haasteita.

on todettu tarkastuksen peruste[[a ilmeisenä, että
Business Finland -yhtiöön siirretyissä tehtävissä ei ole kyse pelkästään

Tarkastuskertomuksessa

teknisluonteisista tai viranomaistoimintaa avustavista tehtävistä, uaan
itsenäistä harkintavaltaa sisältäuistä tehtävistä. Jätjempänä tässä [ausunnossa
kuvataan yhtiön tämän hetken tehtäviä, joita pitää tarkastel[a suhteessa viraston
vastuutla oleviin rahoitushakemuksiin. Sama[[a tarkennetaan, onko tosiasiassa
kyse viraston vastuulte kuuluvien rahoitushankkeiden ja yritysten karsinnasta,
kuten sekä Eduskunnan oikeusasiamies että VTV ovat tutkinneet vai onko kyseessä
yhtiötte jo lainsäädännön perusteetla kuuluvasta tehtävästä (¡ota jo Finpro 0y:n
aikana yhtiössä tehtinJ ja mitä yhtiön keräämää tietoa virastolla on voimassa
olevan lainsäädännön perusteella oikeus hyödyntää kuten myös KasvuCRM:ää
koskevassa laissa (Laki yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä 293/20L7)
on todettu.

Tarkastuskertomus antaa ymmärtää, että asiakkaiden sparraus ja oh jeistus
tähtäävät rahoitushakemuksen jättämiseen. Sparrausta ja sen sisä[töä ja
merkitystä kuvataan myöhemmin tässä lausunnossa, mutta tässä yhteydessä on
erittäin tärkeä ymmärtää, että Business Finland -kokonaisuus tarjoaa yrityksitle
paljon erilaisia kansainvä[istymisen patveluita, joista suurin osa on jo
aikaisemmin ottut Finpro 0y;n tehtävänä ja nyt vuoden 2019 alusta lähtien BF 0y:n
tehtävänä. Tämän lisäksi yhtlöön on siirtynyt laissa tarkemmin kuvatut ns. pienet
de minimis -ehtoiset rahoituspäätökset. BF Oy:n tekemä sparraus ja neuvonta
kohdistuu yritysten kansainvätistymistarpeiden selvittämiseen [aajasti eikä sen
tavoitteena ole viraston rahoitushakemusten sparraus ja neuvonta jutkisen
hatti ntotehtävän mu kaisesti.

Virasto on kiinnittänyt huomiota väitteeseen, että Business Finland katsoisi
voivansa järjestettä ja organisoida rahoituskeskuksen ja yhtiön välisen työnjaon
hatua ma[[aan tavalta. Busi ness Fi n [andi n käsityksen mu kaan virheelliset tu lki nnat

pohjautuvat ennen kaikkea siihen, ettei Business Fintandin toimintaa setlaisena
kuin se tättä hetkeltä on, ole huomioitu kaikilta osin tarkastusta tehtäessä, vaan
viitattu titanteeseen ja toimintaan seltaisena kuin se on oltut ennen BF-lain
voimaantuloa.

3.

Onko noudatettu säädöksiä ia hyvän hallinnon perusteita, kun on annettu
valtionavustusprosessiin liittyviä tehtäuiä muille kuin viranomaisilte

tai siirretty

0tee[[isin asia [iittyy Business Finland -kokonaisuudessa rahoitusprosessiin. Tätä
prosessia ja sen eri vaiheita sekä rahoitusprosessista eriltistä QDA-mallia
kuvataan tarkemmi n jätjempänä.
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3.1

Business Finlad Oy:lle annettuia iutkisia hatlintotehtäviä
yksitöity riittäuän täsmällisesti

ei ole määritetty ja

Tarkastuskertomuksessa on mainittu, että [ainsäädännön puutteetlisuus ja
keskeneräisyys todetaan jo haltituksen esityksessä. Näin otlen on erittäin tärkeää
tunnistaa, mitkä tehtävät kuutuvat yhtiön vastuutte ja mitkä tehtävät ovat vain
viraston toimivatlassa. Sama[[a tulee tunnistaa, miten tietojen vaihto KasvuCRM:n
osatta on laissa määritetty eri toimijoiden kesken ja millaista tietoja ko. lain piiriin
kuu [uvat organi saati ot järjestetmään voivat tuottaa.
Tarkastuskertomuksessa todetaan myös, että yhtiöön siirrettävien tehtävien
luon ne erityisesti su hteessa rahoitusta koskevien ha[[i nto päätösten va[misteluu n
ei ote eduskuntakäsittetyn vaiheessa kovinkaan täsmä[[isesti hahmottunut.
Eduskunnan oikeusasiamies on puolestaan ratkaisussaan todennut että vuoden
2018 aikana toteutetut järjestelyt QDA-matlin osalta ovat täsmentäneet työnjakoa
viranomaisen ja yhtiön vätittä. Oikeusasiamiehen ratkaisussa viitataan siihen,
ettei Tekesissä ennen BF-lain voimantuloa ollut QDA-matti ole sellaisenaan
siirtynyt yhtttitin. 0nkin erityisen tärkeää kuvata QDA-matti se[[aisena kuin se
tättä hetkettä on yhtiössä toiminnassa, jotta virheellisiltä tulkinnoilta vä[tytään.

3.2

Business Finland 0y:ile

on annettu iulkisia hallintotehtäuiä

merkittävässä

laajuudessa.

Tarkastuskertomuksen mukaan QDA-matli on käytännössä siirtynyt BF-tain
valmisteluasiakirjoissa esitetyttä tavalla Business Fintandiin ja Business Fintand
0y:[[e on siirretty itsenäistä harkintavaltaa.
Tarkastuskertomuksessa esitetty tulkinta ei pidä paikkaansa, si[[ä QDA-ma[[i ei ote
se[[aisenaan siirtynyt yhtiöön.

BF-[ain vatmisteluasiakirjoissa on todettu ma[[i setlaisena kuin se on otlut
käytössä aikoinaan Tekesissä ennen BF-tain voimaantuloa. 0[ee[[ista on huomata,
että tuo[[oin Tekesin aikana kaikki rahoitustoimintaan osaltistuneet henki[öt
tekivät monia eri tehtäviä, eikä henkitöiden tehtäviä ja vastuita otlut tarkemmin
jaettu. Tämä on ymmärrettävää, sittä rahoitustoiminta kokonaisuudessaan,
mukaan [ukien yhtiöön siirretyt pienet rahoituspäätökset tehtiin Tekesissä. BF-lain
voimaantuton jälkeen oti setvää, että yhdistettäessä sekä entinen Finpro 0y ja
Tekes yhteisen lainsäädännön a[le, myös asiakkaitle tarjottavat patvelut piti
yhdistää ja etsiä tarkoituksenmukainen ja lain vaatimukset täyttävä tapa
organisoida toiminta uude[leen. Tekesissä käytössä oItut QDA-malti ei se[[aisenaan
tähän sovettunut, vaan edeltytti isoa muutosta henkitöiden tehtäviin, vastuisiin
vuoden 2018 aikana, jotta 1.1.2019 alkaen oli mahdoltista tehdä yhtiössä pieniä
de minimis -ehtoisia rahoituspäätöksiä. Samassa yhteydessä piti organisoida
myös koko Business Fintandin asiakkaitteen tarjoamat palvelut siten, että
asiakkaiden saamat palvelut ovat löydettävissä yhdestä paikasta ja ajantasaisesti.
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BF 0y:n edettäiän Finpro 0y:n tehtävänä oli mm. suomalaisten yritysten
kitpaitukyvyn, kansainvä[istymisen ja viennin edistämisen sekä yritysten
kansainväliseen kauppaan liittyvän osaamisen kehittäminen (laki Finpro 0y nimisestä osakeyhtiöstä LqIt6/2015 kumottu 1.1.2018J. Tätä tehtävää Finpro 0y
neuvomatla ja sparraama[ta asiakkaitaan, jotta niiden valmiudet
vientitoimintaan kasvaisivat. Kun Finpro 0y:n nimi muuttui Business Finland
0y:ksi 1.1.2018, BF 0y:n tehtävistä säädettiin laitla Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä(LL46/20L7).
Lain 11 5:ssä säädetään yhtiön tehtävistä. Tehtävät sisältävät kaikki aikaisemmin
Finpro 0y:n tehtäväksi säädetyt tehtävät, siis myös mm. asiakkaiden neuvonnan
ja sparrau ksen kansai nvä[istymisvalmi u ksi en kehittämiseen.

teki

BF-lain perusteelta BF 0y neuvoo ja sparraa laajaa asiakasjoukkoa, joka tarvitsee
ja etsii kansainvä[istymisneuvontaa. Tästä yritysjoukosta vain osa päätyy
Rahoituskeskuksen rahoitusasiakkaiksi. BF 0y:n asiakkaita ovat kaikki
kansainvätistymistä ja vientiä tavoittelevat suomataiset yritykset, jotka
tarvitsevat neuvoja ja muita palveluja viennin ja kansainvälistymisen tueksi.
Vuonna 2018 Business Fintandilla oti yhteensä lähes 13 000 asiakasta, joista noin
7500 oli rahoituksen asiakkaita. Tästä 7500 asiakkaasta noin 5000 on
Rahoituskeskuksen asiakkaita, koska pienet de minimis-ehtoiset rahoituspalvelut
siirtyivät vuoden 1OLq atussa BF 0y:n hoidettaviksi ja niihin [iittyvät
ra hoitusasiakkuudet si irtyivät sama [[a BF 0y:öön.
BF 0y:n kv. neuuonnan asiakas ei siis ole automaattisesti Rahoituskeskuksen
rahoitusasiakas eivätkä kaikki Rahoituskeskuksen rahoitusasiakkaat ole BF
Oy:n kv. neuuonnan asiakkaita. Suuri osa BF Oy:n kansainvä[istymisen
neuuontapalvelua hyödyntäuistä yrityksistä ei koskaan hae rahoitusta
Rahoituskeskukselta.

BF 0y:n tarjoama neuvonta ja

sparraus keskittyvät organisaation
kansainvä[istymiskyvykkyyksiin, ei rahoitushakemusten sparraukseen. Tähän
neuvontaan ei mm. [iity itsenäistä harkintavaltaa, joka ohjaisi Rahoituskeskuksen
päätöksentekoa. BF 0y:n Qualify-tiimi vastaa koko Team Finland -verkoston

palveluihin ohjaamisesta.
ensivaiheen asiakasneuvonnasta ja
Kansainvä[istymisneuvonnan osana asiakkaitte kerrotaan BF 0y:n,
Rahoituskeskuksen

ja muiden Team Fintand -toimijoiden tarjoamista palveluista

ja niiden hakemisen edeltytyksistä. Hakemisen edeltytyksistä tarkoitetaan tässä
yhteydessä mm. yhtiön tarjoamia kansainvä[istymisen palvetuita, yhtiön
tarjoamia rahoituspatvetuita sekä kerrotaan Rahoituskeskuksen tarjoamista
palveluista (eti mittaisia rahoitustuotteita on saatavissa, mihin tarkoituksiin
yms.).Asiakkailta ei ote vetvoltisuutta käynnistää yhteistyötä Qualify-tiimin
kautta, mutta usein asiakkaat haluavat näin tehdä.

Kun Qualify-vaiheessa havaitaan, että yritys voisi hyötyä Rahoituskeskuksen
rahoituksesta, yritys ohjataan aina Rahoituskeskuksen palvelujen piiriin.0hjausta
tapahtuu tarvittaessa myös muiden Team Finland -toimijoiden ja yksityisten
palvetuiden piiriin. Neuvonnassa asiakkaatle kerrotaan, mitä edellytyksiä tai
kriteereitä eri rahoituspalvetuihin tiittyy ja miten rahoitusta on mahdoltista hakea
(sähköinen asiointi, rahoituspalvelukohtaiset kriteerit, nettisivujen ohjeet
rahoituksen hakemisesta). Kyse ei ole hatlintolain mukaisesta
neuuontaueluollisuudesta vaan hyuästä asiakaspalvelusta, jossa muun
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neuvonnan osana opastetaan kiinnostuneita myös rahoituksen hakemisessa.
Samankaltaista neuvontaa tarjoavat myös mm. atueettiset kehittämisyhtiöt ja
yksityiset konsultit. Kyse ei ole hakemusten sisältö[[isestä sparrauksesta.
Päätöksen rahoituksen (tai mlnkä tahansa muun palvelun) hakemisesta tekee aina
yritys ja rahoitusasiakkaaksi valikoituminen (rahoituspeetOs) tapahtuu
kokonaan BF 0y:n neuuontaprosessista erillisen prosessin kautta. BF 0y ei
siis tee asiakkaiden valintaa tai esikarsintaa koskien Rahoituskeskuksen
rahoitusta.
Mikäti asiakas on kiinnostunut Rahoituskeskuksen rahoituksesta, mutta ei täytä
rahoituksen peruskriteereitä esim. omien resurssiensa puutteiden takia, tämä
kerrotaan asìakkaal[e osana neuvontaa. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole päätös
rahoituksen asiakkuudesta vaan olemassa olevan ia vallitsevan tosiasian
ilmoittaminen asiakkaalle, eikä kertominen eseta asiakkaita eriarvoiseen
asemaan keskenään. Samat edellytykset ouat luettavissa myös

rahoituspalveluia koskevilta Business Fintandin nettisivuilta, ioiden
sisällöstä uastaa Rahoituskeskus. Edelleen on asiakkaan omassa harkinnassa,
hakeeko se Rahoituskeskuksetta rahoitusta vai ei.

Kaikki yritykset ja muut organisaatiot voivat hakea Rahoituskeskuksen rahoitusta.

syriimättömin
Rahoitushakemukset arvioidaan yhtenäisin ia
Rahoituskeskuksen hyuäksymin kriteerein riippumatta siitä, ouatko
asiakkaat olleet aikaisemmin BF Oy:n tai muiden Team Finland -toimiioiden
asiakkaina. Rahoituskeskus käyttää hakemuksia arvioidessaan aina samoja
rahoituspalvelukohtaisia vatintakriteereitä riippumatta siitä, onko yrityksen
kasvuhalukkuus selvitetty ennen rahoitushakemuksen jättämistä vai vasta sen
jätkeen. Yrityksiltä ei ole velvoltisuutta arvioituttaa kasvuhaluaan etukäteen, mutta
usein yritykset näin haluavat toimia. Neuvonnan tarkoitus on ohjata asiakas
oikeiden patvelujen pariin ja sitä kautta säästää asiakasta turhilta haltinnol[ista
kuluilta, joita rahoituksen hakeminen voi aiheuttaa tilanteessa, jossa esimerkiksi
rahoituksen juridiset reunaehdot eivät täyty kyseisen yrityksen kohdalla.

Valinta Rahoituskeskuksen rahoitusasiakkaaksi tapahtuu uasta sen jälkeen,
kun yritys on hakenut rahoitusta Rahoituskeskukselta eli iättänyt
Rahoituskeskuksen käsitettäuäksi rahoitushakemuksen. Tämän jätkeen
käynnistyy esitysvatmistelu, jota johtaa Rahoituskeskuksessa työskentelevä
rahoitusasiantuntija. Päätöksen rahoitusasiakkuudesta tekee Rahoituskeskuksen
päätöksentekijä hyväksymättä tai hytkäämättä rahoitusasiantuntijan tekemän
rahoitusesityksen.

3.2.1 Asiakkuuksien iohtaminen Business Finlandissa (ODA)

Asiakkuuksia johdetaan Business Finlandissa
Oleellista on tunnistaa, että QDA -malli

ns.

ei

QDA-matlin mukaisesti.
ole Rahoituskeskuksen
myöskään yhtiön

rahoitushakemusten käsittelymalli eikä
rahoitushakemusten käsittelymalli. QDA- ma[[i

ei ohjaa myöskään

rahoitustoi mi ntaa virastossa tai yhti össä, vaan tarkoittaa asiakkuuden hoitami sta

ja

hallinnointia, johon mm. kuuluu olee[[isena osana ajantasaisten tietojen
yt[äpitäminen siitä, mitä palveluita asiakkaille on tuotettu/tuotetaan Business
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Fintandissa mutta myös muiden Team Finland toimijoiden kanssa. QDA -malti ei
vatikoi, päätä tai rajaa asiakkaita tarkastukertomuksessa todetuin tavoin, vaan
QDA-ma[[in avutla ohjataan Business Fintandin asiakastyötä niin, että jokaisessa
kansainvä[istymisen vaiheessa asiakkai[[e voidaan tarjota tarpeisiin sopivia
palveluja oikea-aikaisesti. Kyse eiote asiakkaiden valikointimatlista eri palvetuihin
vaan tavasta organisoida asiakastyötä asiakkaan tarpeiden ja Business Fintandin
omien resurssien käytön kannalta tarkoituksenmukaisetla tavaIta.
Tavoitteena on huolehtia siitä, että Business Finlandin asiakkaat saavat jokaisessa
elinkaaren vaiheessa siihen parhaiten sopivia palvetuja tarpeidensa mukaisesti,
[aadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotettuna. Asiakkuuksien johtaminen pitää

sisältään periaatteet, joi[[a asiakkaita hoidetaan ja palvetlaan yhdenmukaisesti
koko Business Finlandissa. QDA-ma[[in vaiheìttainen käyttöönotto on kuvattu
tarkemmin kohdassa "Tehtävien siirtämisen [aajuuden arviointi työaikatietojen
perusteella."

Qualify-vaihe:
Mattin ensimmäisessä vaiheessa (QuatifyJ tunnistetaan potentiaatisia asiakkaita
ja kerrotaan asiakkailte Business Finlandin ja Team Finlandin palveluista,
tavoitteena ohjata asiakkaat ma hdo[[isi mman nopeasti oi keiden pa lvelu jen pii rii n.
Neuvontapalvelun tuottavat BF OY:n Quatify-tiimin patveluasiantuntijat sekä BF
0y:n sparraajat, jotka kohtaavat asiakkaita kasvupolun alkuvaiheessa. Myös
kaikitta muilta Business Finlandin työntekijöit[ä riippumatta kotiorganisaatiosta
on velvoltisuus antaa asiakkailte perusneuvontaa BF:n palveluista, mutta tämä
Quailfy-vaiheen neuvonta ei tarkoita esim. hatlintolain yleistä
neuvontavelvo[[isuutta vaan kyse on hyvästä ja haltintolain edetlyttämää
neuvontaa [aajemmalte ulottuvasta asiakaspalvelusta. Yksinkertaistettuna ko.
vaihe tarkoittaa sitä, että asiakas töytää oikean organisaation tarvitsemalteen
palvelulle (gf Oy, Rahoituskeskus, Finnvera tai muu Team Fintand toiml¡a).
Quatify-vaiheessa asiakkaiden määrä on kaikkein suurin ja asiakkaita pyritään
patvetemaan ensisijaisesti digitaatisi[[a patveluiIta ja itsepalveluitla. Quatifyvaiheessa tapahtuva ensineuvonta ja palvelutarpeen tunnistaminen tuotetaan
yhdessä muiden Team Finland-toimi¡olden (esim. Finnvera) kanssa. Uirastolla tai
yhtiöttä ei ole laissa säädettyä velvoltisuutta tällaisen kokonaisvaltaisen
palvelun tuottamiseen.

Asiakkaat ohjataan ensineuvonnasta mahdollisimman pikaisesti oikealte
patvelupolu[[e Business Finlandissa (suurin osa on yhtiön tuottamia palveluita
kansainvä[ìstymisen edistämiseen), muissa Team Finland-organisaatioissa tai
yksityisten palvetuntarjoajien palvetuissa. Kyse on asiakkaan informoinnista, ei
asiakkaiden valinnasta tai päätöksenteosta. 0n huomattava, että yrityksi[[ä on
erittäin suuri tarve saada oikeantaista patvetua ja tukea kansainvätistymiseen.
Kansainvä[istymisen palveluista kerrottaessa ei ote kyse ede[leenkään
rahoitushakemu kseen [iittyvästä neuvon nasta ja oh jau ksesta.
Deuetop-vaihe:

QDA-mallin toisessa vaiheessa, Develop-vaiheessa, BF 0y vatikoi asiakkaita
yhtiön tehtävänä oleviin de minimis-ehtoisiin rahoituspalvetuihin (päätös
rahoituksesta) sekä muihin kansainvälistymisen palueluihin, ioiden
tuottaminen on BF Oy:n uastuutla. Kansainvätistymisen palvelut ovat yhtiön
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tehtäviä, jotka eivät kuulu Rahoituskeskuksetle. Tarkennuksena, BF Oy ei tee
Develop-vaiheessa valintaa Rahoituskeskuksen palveluihin, uaan ainoastaan

yhtiön vastuulla oleviin rahoitustuotteisiin ia muihin yhtiön tarjoamiin
palveluihin, kuten yhtiön kuuluukin voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti tehdä.
Develop- vaiheessa olevat yritykset ovat kaikki yhtiön asiakkaita, jotka saavat

tarvitsemansa palvelut yhtiön palvetuvalikoimasta, joista yhtenä ovat pienet de
minimis -ehtoiset rahoitukset. Asiakkaita informoidaan tarvittaessa
Rahoituskeskuksen palveluista ja ohjataan tarvittaessa Rahoituskeskukseen,
mutta näiden asiakkaiden projektihakemuksia ei sparrata osana neuvontatyötä,
koska se ei kuulu yhtiön toimivattaan. Näin o[[en tarkastusraportissa sivulla 30
oteva väite toteaa virhee[[isesti, että Quatify- ja Develop -vaiheessa olisi tiedossa,
mitä yritystä ra hoitetaan, mi n kälaise[[a oh jetmalla ja rahoitu ksen su uru usluokka.
Develop-vaiheen aikana BF 0y tuottaa palvelusuunnitelmaa varten tarvittavaa
tietoa asiakkaasta ja markkinoista ja kirjaa tämän tiedon KasvuCRM:ään.
Develop- vaiheessa on tiedossa haettava rahoituksen määrä ja rahoitettava
projekti, mikäti asiakas on tehnyt rahoitushakemuksen yhtiötte. Valinta yhtiön
rahoitusasiakkaaksi (päätös rahoituksesta) tehdään yhtiössä vasta sen jätkeen
kun asiakas on hakenut rahoitusta yhtiöttä. Tättöin arvioidaan, kuten

virastossakin, yritystä ja projektia ja vasta tämän arvioinnin jälkeen on
mahdoltista päästä yhtiön rahoitusasiakkaaksi. Yrityksen "valikoituminen"
develop-vaiheeseen ei tarkoita myöskään BF Oy:ssä automaattista rahoitusta
asiakkaa[[e. Tarkastusraportista saa sen käsityksen, että Develop-vaiheessa
olevilla asiakkail[a/yrityksittä olisi jokin liityntä viraston rahoitustuotteisiin ja
virastossa päätettäviin asioihìn. Tältaisesta ei kuitenkaan ole kysymys, si[tä QDA-

matli ei ote haItintopäätösten valmistetumalli, eikä Devetop-vaiheessa
valita/tehdä päätöstä Rahoituskeskuksen asiakkaista miltään osin, si[[ä kaikki
palvetut, jotka Business Finlandissa kuuluvat tähän vaiheeseen, ovat voimassa
olevan BF-lain mukaan yhtiön tehtäviä, eivät Rahoituskeskuksen.

Account-vaihe:

QDA-mattin kolmannessa vaiheessa (Account) asiakkaita

autetaan
pitkäjänteisemmä[[ä yhteistyöttä, jonka tueksi yrityksetle tarjotaan erityyppisiä
patvetu kokonaisuu ksia. Accou nt-vai heen asiakkaatla on pa lvelu jen vai kuttavuuden
vuoksi oltava selkeän kasvuhalun [isäksi myös riittävästi kyvykkyyttä tähteä
toteutta maan esi merki ksi suurta riskiä sisältäviä T6K-han kkeita.

Account-vaiheesa asiakastyötä tekevät sekä BF Oy:n että Rahoituskeskuksen
työntekijät. Account-vaiheen asiakkailta on tyypitlisesti asiakasvastaava, jonka
tehtävä on koordinoida asiakkaitle tuotettavaa palvetukokonaisuutta ja yltäpitää
asiakasta koskevaa tietoa. Asiakasvastaava on BF Oy:n palveluksessa. Yhtiön
asiakasvastaava ei voi vaikuttaa viraston toimivaltaan kuuluvien
rahoituspäätösten vatmisteluun jaltai päätöksentekoon. Asiakasvastaava ei
valmistete rahoitusesityksiä Rahoituskeskuksen rahoituspatvetuissa. Yhtiön
asiakasvastaavalta ei ole itsenäistä harkintavattaa tai muutoinkaan vastuullaan
sellaisia toimenpiteitä, joista voisi johtaa Rahoituskeskuksen vastuulte kuuluvan
rahoitustoiminnan valmistelun, valvonnan tms. siirtyneen yhtiön tehtäväksi.
Rahoituskeskuksen vastuutle kuutuvien rahoituspalveluiden tuottamisesta
vastaavat Account-vaiheessa Rahoituskeskuksen työntekijät
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3.2.2 BF 0y:n tuottama asiakastieto

Yrityspalvetuiden asiakastietojärjestelmästä annetun

[ain

(293/20L7)

tarkoituksena on hyödyntää asiakastietojen yhteiskäyttöä sekä parantaa jutkisesti
rahoitettuja yrityspalveluita ja tehostaa niiden yhteensovittamista ja valvontaa.
Business Finland Oy:n tuottama asiakastieto kuuluu lain soveltamisalaan ja
asiakastietojärjestetmään tatlennettavia tietoja ovat juuri mm. tiedot yritysten
[iiketoiminnan kehittämistä koskevista suunnitelmista ja arviot yrityksen
edetlytyksistä kannattavaan toimintaan. Business Fintand 0y:[[ä on oikeus tuottaa
silte yrityspatveluiden asiakastietojärjestelmästä annetun lain mukaista tietoa
Kasvu CRM -järjestelmään. Kyseisessä [aissa on järjestelmään mahdoltista tuottaa
myös arvioita yrityksen toi minnasta.
Ennen rahoitettavaksi esitetyn projektin arviointia Rahoituskeskus tarkastelee
asiakasta aina kokonaisuutena: mikä on asiakkaan uudistumis- ja kasvupotku ja
mi[[aisia tavoitteita asiakas asettaa tulevaisuude[te. Rahoituskeskus hyödyntää
arvioinnissa asiakkaan tuottaman hakemustiedon [isäksi useista utkoisista
tieto[ähteistä saatavia tietoja, jotka koskevat yrityksen tilannetta, suunnitelmia ja
tarpeita. Tietoa tuottavat esimerkiksi Verohatlinto, Suomen Asiakastieto ja kaikki
Team Finland -toimijat mukaan [ukien BF 0y (KasvuCRM:n tiedot). Lisäksi
hyödynnetään jutkista tietoa, jota saadaan esim. Vainu 0y:n keräämästä
tietokannasta.
Rahoituskeskus hyödyntää rahoituspäätösten valmistelussa BF 0y:n tuottamaa
tietoa, jota se kerää osana kansainvälistymisen neuvontaprosessia. Neuvonnan
asiakkaista kertyy BF 0Y:lte runsaasti perustietoa mm. asiakkaiden
kasvusuunnitetmista sekä kasvun esteenä otevista putlonkauloista. Asiakas- ja
markkinatietoa tuottavat BF 0Y:n patveluksessa otevat patveluasiantuntijat,
sparraajat ja asiakasvastaavat.

Asiakastietojen perusteella osalle BF 0y:n asiakkaista tehdään
palvelusuunnitelma, jossa kerrotaan eri Team Fintand -toimijoiden
mahdottisuudet edistää yrityksen tiiketoiminnan kehittymistä ja ratkoa
kasvuvision toteutumisen esteenä otevia puttonkauloja. Rahoituskeskus hyödyntää

ja markkinatietoa silloin, kun asiakkaalta tulee sen
käsiteltäväksi rahoitushakemus. Business Finlandin toimintaa organisoitaessa ei
ole pidetty tarkoituksenmukaisena sitä, että BF 0y ja Rahoituskeskus kysyvät
asiakkaalta samoja asioita vaan työnjaossa on tähdetty siitä, että BF 0y voi tuottaa
asiakas- ja markkinatiedon kaikista Business Fintandin asiakkaista ja
Rahoituskeskus voi hyödyntää tätä tietoa tehdessään arviointia
rahoitusasiakkuudesta.
0y:n tuottamaa yritys-

BF Oy:n työntekijät vastaavat ainoastaan yritystasoisen tiedon tuottamisesta.
Kaikki tiedot tallennetaan palvelusuunnitetmaan, joka viedään Kasvu CRM:ään

myös muiden Team Finland -toimijoiden, kuin vain Rahoituskeskuksen
hyödynnettäväksi. Mikäti virasto ei voi rahoitushakemusta käsitellessään
hyödyntää muiden Team Finland -toimijoiden tavoin Kasvu CRM:n tietoja, virasto
olisi eriarvoisessa asemassa muihin laissa määriteltyihin käyttäjiin verrattuna.
Kasvu CRM:ään on mahdollista ko. lain mukaan viedä arvio yrityksen

BUSINESS

Lausunto

s (10)

FINLAND
19.8.2019
Valtiontalouden tarkastusvirastolle

kansainvälistymisvalmiuksista, mutta tämä arvio on aivan eri asia kuin päätös
hyväksyä yritys Rahoituskeskuksen rahoitusasiakkaaksi. Arvio
kansainvälistymisvalmiuksista ei ota myöskään kantaa yrityksen tai sen projektin
rahoitettavu uteen.

Virasto kannattaa mahdo[[ista BF-[ain tarkennusta, joka selventäisi tehtävien
jakoa viraston ja yhtiön kesken.

3.3 Asiantuntiiaroolien iakautuminen viraston ia yhtiön kesken.
Rahoituskesku ksessa esitysvalmistetusta vastaavat rahoitusasiantunti

jat, jotka

ovat työsuhteessa Rahoituskeskukseen, mutta joiden esimiehet ovat vielä tätä
kirjoitettaessa työsuhteessa BF Oy:öön. Tähän kyseiseen kohtaan on VTV:n lisäksi
ottanut kantaa myös Eduskunnan oikeusasiamies mutta menettelyt tä[tä osin ovat
muuttumessa 1.9.2019 [ukien.

Rahoitusasiantuntijat sijoittuvat L.9.2OL9 alkaen Rahoituskeskukseen, Funding
Services and Finance -palvetuatueelle kahteen perustettavaan yksikköön, jolloin
rahoituspäätöksiä esittelevien henkitöiden esimiesketju rahoituskeskuksen
pääjohtajaan saakka muodostuu rahoituskeskukseen työ- tai virkasuhteessa

olevista henki[öistä. Samassa yhteydessä rahoituskeskukse[[e osoitettujen
hakemusten rahoitusryhmän nimeäminen siirtyy 0y:n yksikönjohtajitta
rahoituskeskuksen edellä mainittujen yksiköiden johtajille, jotka ovat
rahoituskesku ksen palvelu ksessa.

Mitä edeltä on todettu yhtiön työntekijöiden tehtävästä yritystasoisen tiedon
tuottamisessa, yhtiön työntekijät osa[[istuvat Rahoituskeskuksen hankkeiden
käsittelyyn teknisi[[ä vatmistetutoimi[[a, mm. siirtämä[[ä (kopioimatta)
KasvuCRM:n tietoja Rahoituskeskuksen tietojärjestelmiin, jotta tiedot ovat
Rahoituskeskuksen käytettävissä rahoitusesitystä tehtäessä. Tämä työ on
avustavaa ja teknisluonteista, eikä siltä ole vaikutusta yritysten, yhteisöjen tai
yksityisten henki[öiden oikeuksiin ja velvo[[isuuksiin. Tämänkattainen tekninen ja
avustava valmistelutyö ei käsityksemme mukaan sisä[ä julkisen ha[[intotehtävän
piirteitä, joita BF Oy:ssä ei voitaisi itman nimenomaista lain säännöstä tehdä.

3.4 Tehtävien siirtämisen laaiuuden arviointi työaikatietoien perusteella
QDA-matlin ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön Tekesissä vuonna 201ó. Sittoin
Tekesin tarjoamat rahoituspalvelut jaotettiin QDA-ma[tin mukaisesti eri vaiheisiin.

Matlia jalostettiin vuosina 2017-18, kun Business Finlandia suunniteltiin ja sen

toiminta käynnistyi. Sittoin QDA-matti laajennettiin koskemaan

myös

kansainvä[istymisen neuvontapalvetuja. Samassa yhteydessä määritettiin uudet
QDA-prosessin mukaiset työntekijöiden rootit, joiden käyttöönotto aloitettiin
Business Finlandissa 1.9.2018 [ukuun ottamatta Qualify-vaiheen
patveluasiantuntijan rootia, joka oli otettu käyttöön jo aiemmin. Syyskuussa 2018
Business Finlandin asiantuntijat siirtyivät tekemään töitä QDA-ma[[in mukaisesti
uusiin sparraajan, asiakasvastaavan ja rahoitusasiantuntijan rooleihin.

BUSINESS

Lausunto

10 (10)

FINLAND
19.8.2019
Valtionta louden tarkastusvirastolle

BF 0y:lte tehdyn ensimmäisessä [iikkeentuovutuksessa (f.f.ZOfeJ yhtiöon
siirretiin tehtäviä, joihin ei sisättynyt julkisia ha[[intotehtäviä. Siirretyt tehtävät
otivat asiakaspalvelun neuvonta- ja tukitehtäviä ja muita tarkoituksenmukaisia
tukitehtäviä, joita henki[ön roolissa on yti 5!o/o. Asiakaspalvelutehtävissä
työskenteteviä henkitöitä (mm. palvetuasiantuntijat) siirtyi yhtlöön 1.1.2018
yhteensä kuusi.
Toinen liikkeenluovutus toteutettiin 1.1.2019. Sen laajuus oti 124 henkitöä. Sittoin
yhtiöön siirtyneistä henki[öistä yhteensä 94 henkitöä toimii asiakasrajapinnan

tehtävissä sparraajina

ja

ja 23
IT:n ja

asiakasvastaavina sekä ohjelmapäättiköinä

henkitöä muissa tehtävìssä kuten strategian, hattinnon,

asiakaskokemuksen asiantuntijatoimivia on yhteensä seitsemän.

ja tukipatvelutehtävissä. Assistenttitehtävissä

Tarkastuskertomuksessa on edelteen viitattu vuoden 2017 työaikatietoihin ja
arvioitu yhtiöön siirtyneiden henkitöiden julkisia hatlintotehtäviä näiden tietojen
pohjalta. Kuten aiemmin tässä vastineessa on kuvattu, QDA-matti on otettu
käyttöön vaiheittain eikä ma[[in mukaisia rooteja oltu otettu käyttöön vie[ä vuonna
?OI7. Rahoitustoiminnassa olevien henki[öiden tehtävänkuvat ja tehtävät
muuttuivat olee[[isesti vasta syksyttä 2018. Vuoden 2gI7 työaikatietojen
perusteelta on siis mahdoton selvittää, mitlaisia työtehtäviä yhtiöön on siirretty.
Kysymys, miten paljon yhtiöön siirtyneet henkilöt ovat aiemmin tehneet

iulkisia hallintotehtäuiä, on epärelevantti BF Oy:n nykyisen toiminnan
laillisuuden arvioinnin näkökulmasta, koska uudet roolit ia tehtävät
poikkeavat niin merkittävästi aiemmista.

BF-[akia valmistettaessa ei ole otlut käytettävissä luotettavaa tietoa siitä, miten
paljon henkitöitä Yhtiössä ja Rahoituskeskuksessa kaikkien muutosten jätkeen

otisi. Tämä työ täsmentyi vasta ede[tä kerrotuin tavoin vuonna 2018,

kun

henki[öiden tehtävät uudistettiin ja QDA-mallia laajennettiin ede[[ä kerrotuin
tavoin. BF -[ain valmisteluasiakirjoissa mainitut luvut pohjautuvat atustaviin
arvioihin, mutta vasta vuoden 2018 aikana, kun toimintaa järjesteltiin uudelleen,
siirtyvien tehtävien ja toimintojen määrä pystyttiin tarkemmin määrittelemään.
BF-lain [aatimisen ajankohtana tä[[aista tietoa ei vie[ä o[[ut käytettävissä.

kaS
Director General

Marianne Asi
Senior Director

i

nen

Työ-ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lausunto
19.8.2019

1/5
TEM/1213/00.07.02.01/2018

Viite: Tarkastuskertomusluonnos Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt (dnro 125/52/2018)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTO

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä antamaan
lausuntonsa tarkastuskertomusluonnoksesta Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
tukeminen ja eräät erillismenettelyt. Lausuntopyynnön tarkoituksena on erityisesti
varmistaa, että kertomukseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta
tarkastuksen kannanottoihin, sekä kuulla näkemykset tarkastusviraston alustavista
kannanotoista.
Työ-ja elinkeinoministeriö esittää lausunnossaan näkemyksensä voittoa tavoittele
mattomille yhteisöille myönnettyjä ja maksettuja tukia ja niiden sisäistä valvontaa
koskevan tarkastuksen osalta työllisyyspoliittisen avustuksen tarkastushavain
noista.
Eräitä erillismenettelyitä koskevan tarkastuksen osalta ministeriö esittää lausunnos
saan näkemyksensä julkisten hallintotehtävien siirtoa Business Finland Oy:lle kos
kevista Valtiontalouden tarkastusviraston alustavista kannanotoista. Erillismenette
lyitä koskevassa tarkastuksessa Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt pe
rustuslain 124 §:n ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista, kun valtionavustusprosessiin liittyviä tehtäviä on annettu tai siirretty muille kuin viranomaisille.
Työ-ja elinkeinoministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:

1. Valtionavustusprosessiin liittyvien tehtävien siirtäminen Business
Finland Oy:lle
Valtiontalouden tarkastusviraston alustavat kannanotot
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan Valtiontalouden tarkastusvirasto (jäljem
pänä tarkastusvirasto) suosittelee laillisuustarkastuksen johdosta toimenpiteenä,
että työ- ja elinkeinoministeriön olisi suositeltavaa arvioida Business Finlandin jul
kisten hallintotehtävien jakamista rahoituskeskuksen ja yhtiön kesken kokonaisuu
tena uudelleen.
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Alustavissa kannanotoissaan tarkastusvirasto toteaa muun muassa, että Business
Finland Oy:lle annetut julkiset hallintotehtävät ovat perustuslain 124 §:n näkökul
masta ongelmallisia. Avustustoiminnan asiakkaiden sparraukseen tai ohjaukseen
ennen tukihakemuksen jättämistä sisältyy riski, että asiakkaita ei kohdella tasapuo
lisesti hallintolain 6 §:ssä edellytetyllä tavalla. Tarkastusviraston mukaan edellä mai
nitut asiat tulee ottaa huomioon arvioitaessa lainsäädäntöön ja tehtävien organisoin
tiin liittyviä muutostarpeita.
Tarkastusvirasto toteaa alustavissa kannanotoissaan edelleen, että tarkastuksen
perusteella voidaan pitää ilmeisenä, että Business Finland -yhtiöön siirretyissä,
muissa kuin rahoituspäätösten tekemistä koskevissa tehtävissä ei ole kyse pelkäs
tään teknisluonteisista tai viranomaistoimintaa avustavista tehtävistä vaan itse
näistä harkintavaltaa sisältävistä tehtävistä, vaikka tehtävä suoritettaisiin valtionavustusviranomaisen ohjauksessa ja viranomaisella olisi toimivalta tehdä lopullinen
päätös asiassa. Tarkastusvirasto katsoo, että Business Finland tulkitsee julkisen
hallintotehtävän suppeasti niin, että se koskee lähinnä päätöksentekoa. Tarkastus
viraston mukaan tämä tulkinta ei saa tukea oikeuslähteistä. Tarkastusvirasto toteaa
myös, että tarkastuksen perusteella Business Finland katsoo sillä olevan sellainen
toimivalta, että se voi järjestää ja organisoida rahoituskeskuksen ja yhtiön välisen
työnjaon haluamallaan tavalla.
Tarkastusvirasto katsoo alustavissa kannanotoissaan, että Business Finlandissa
asiakkaita sparrataan ja ohjeistetaan jo ennen tukihakemuksen jättämistä. Mikäli
kyseisiä tehtäviä hoidetaan pelkästään yhtiössä eikä niitä Business Finlandin tulkin
nan mukaan katsota julkisiksi hallintotehtäviksi, jäävät menettelyt tarkastusviraston
mukaan kokonaan hallinto-oikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle.
Työ- ja elinkeinoministeriön näkemykset valtiontalouden tarkastusviraston alusta
vista kannanotoista
Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) viittaa eduskunnan apulaisoi
keusasiamiehen 19.3.2019 antamaan päätökseen (EOAK/883/2018), joka koskee
julkisten hallintotehtävien siirtämistä yritykselle. Apulaisoikeusasiamies katsoo pää
töksessään, että työ- ja elinkeinoministeriön tulee Innovaatiorahoituskeskus Busi
ness Finlandin menettelyä ohjaavana ja valvovana viranomaisena harkita, mihin
lainvalmistelun tai muihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdyttävä Business Finland
Oy:n hoitamien julkisten hallintotehtävien selkeyttämiseksi sen varmistamiseksi,
että yhtiön tehtävät perustuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriötä ilmoit
tamaan 30.8.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin ministeriö on katsonut aiheel
liseksi ryhtyä.
Työ-ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa eduskunnan apulaisoikeusasiamie
hen ministeriöltä pyytämää selvitystä annettuun määräaikaan 30.8.2019 mennessä.
Koska Valtiontalouden tarkastusviraston eräitä erillismenettelyjä koskeva laillisuus
tarkastus ja apulaisoikeusasiamiehen päätös koskevat Business Finlandin osalta
käytännössä samaa asiakokonaisuutta eli julkisten hallintotehtävien siirtämistä
muulle kuin viranomaiselle (Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Busi
ness Finland Oy:lle) ja tämän perustuslain 124 §:n mukaisuutta, ministeriö viittaa
apulaisoikeusasiamiehelle annettavaan selvitykseen esittäen kuitenkin tässä lau
sunnossaan kyseiseen asiakokonaisuuteen liittyvät keskeisiä näkökohtia.
Tarkastusviraston alustavan suosituksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön olisi
suositeltavaa arvioida Business Finlandin julkisten hallintotehtävien jakamista rahoi
tuskeskuksen ja yhtiön kesken kokonaisuutena uudelleen. Ministeriöllä ei ole huo
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mautettavaa tarkastusviraston alustavaan suositukseen, ja ministeriö on jo aloitta
nut tämän arvioinnin tietyiltä osin. Arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti VTV:n
laillisuustarkastuksessa ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen edellä todetussa
päätöksessä todetut seikat sekä Business Finlandia koskeva voimassa oleva lain
säädäntö ja lain säätämisen yhteydessä Business Finland -uudistukselle asetetut
tavoitteet. Ministeriö toteaa, että Business Finland -kokonaisuus ja sen tavoite, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin (jäljempänä rahoituskeskus) tehtävät ja
Business Finland Oy:n Gäljempänä yhtiö) tehtävät perustuvat Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annet
tuun lakiin (1146/2017; jäljempänä laki), joka tuli voimaan 1.1.2018. Lakiin sisältyy
myös säännös rahoituskeskuksen ja yhtiön välisestä palvelusopimuksesta: rahoi
tuskeskus ja yhtiö tekevät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään yhtiön
lakisääteisiin tehtäviin perustuvat toimenpiteet ja niistä sille vuosittain maksettava
korvaus. Business Finland -uudistuksen tavoitteita ja toimia Business Finlandille
annettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, kuten rahoituskeskuksen ja yhtiön välinen
tehtävänjakoa ja tehtävien sisältöä on kuvattu lain esitöissä.
Kuten lakia koskevassa hallituksen esityksessä on todettu, Business Finlandin toi
mintamalli on käytännössä tarkentunut lain voimaantulon jälkeen. Työ-ja elinkeinoministeriö on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle annettavan selvityksen val
mistelun yhteydessä pyytänyt rahoituskeskukselta selvitykset koskien Business Fin
landin tämänhetkistä toimintamallia sekä tehtävien organisointia rahoituskeskuksen
ja yhtiön välillä. Ministeriö pitää Business Finlandilta saamiensa selvitysten perus
teella tarpeellisena, että rahoituskeskuksen ja yhtiön välistä nykyistä tehtäväjakoa
tarkastellaan vielä eräiltä osin tarkemmin ja arvioinnin perusteella toteutetaan tarvit
tavat korjaavat toimenpiteet ottaen huomioon perustuslain 124 §:n säännökset. Toi
menpiteitä kuvataan alustavasti seuraavassa.
Ministeriön arvion mukaan Business Finlandia koskevan lainsäädännön osalta on
tarpeen varmistaa, että yhtiön hoitamat julkiset hallintotehtävät kaikilta osin perus
tuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen. Ministeriö katsoo, että mah
dollisesti tarvittavat säädösmuutokset voivat tähän liittyen koskea esimerkiksi Busi
ness Finland -lakiin sisältyvien rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtävien määrittelyjen
täsmentämistä, rahoituskeskuksen ja yhtiön välisiä palvelusopimuksia koskevan
sääntelyn täsmentämistä sekä yhtiön työntekijöiden virkavastuun säätämistä julki
sia hallintotehtäviä hoidettaessa. Valmistelussa on tarpeen muun muassa tunnistaa
ne tehtävät tai tehtävän osat, joiden siirto yhtiölle ei ole mahdollista lakiin perustuviin
palvelusopimuksiin perustuen.
Ministeriö pitää tarpeellisena, että lainsäädännön mahdollisten muutostarpeiden
selvittämisen lisäksi myös Business Finlandia koskevan lainsäädännön toimeenpa
noa eli lakiin perustuvaa Business Finlandin toimintamallia tarkennetaan eräiltä osin
perustuslain 124 §:n ja hallintolain edellyttämillä tavoilla. Rahoituskeskuksen rahoi
tustoiminnan johdon organisoinnin osalta ministeriö toteaa, että tätä koskevan muu
toksen on tarkoitus tulla Business Finlandissa voimaan 1.9.2019. Rahoituskeskus
on päättänyt kahden uuden, rahoituskeskuksen johdon alla toimivan yksikön perus
tamisesta, ja yksiköihin sijoitetaan viraston rahoituspäätöksiä esittelevät henkilöt ja
rahoituspäätöksiin liittyvät tehtävät. Ministeriö katsoo, että tämä rahoituskeskuksen
rahoitustoiminnan johtoa koskeva toimenpide on oikeansuuntainen - muutoksen
tarkoituksen on johdon osalta varmistaa rahoituskeskukselle viranomaisena kuulu
van rahoitustoiminnan itsenäisyys suhteessa yhtiöön, kun yhtiön johto ei enää jat
kossa toimi rahoituskeskuksen rahoitusasioita hoitavien työntekijöiden esimiehinä.
Ministeriö katsoo Business Finlandin ministeriölle toimittamien selvitysten perus
teella edelleen, että rahoituskeskukselle osoitettuja rahoitushakemuksia koskeva
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esittely- ja päätöksentekovastuu on rahoituskeskuksella ja sen virkavastuulla toimi
villa työntekijöillä. Ministeriö on kuitenkin tehtyjen selvitysten yhteydessä havainnut,
että rahoituskeskuksen rahoitushakemuksia koskevien rahoitusesitysten valmiste
luun liittyvää tosiasiallista vastuuta saattaa joiltakin osin olla myös yhtiöllä eli hank
keen rahoitusryhmässä mukana olevilla yhtiön työntekijöillä. Ministeriö tulee val
vonta- ja ohjaustehtävänsä kautta varmistamaan, että rahoituskeskuksen rahoituspäätösesitysten valmistelussa myös tosiasiallinen vastuu rahoitusesityksen valmis
telusta on vain rahoituskeskuksessa siten, että rahoituskeskuksen työntekijät käyt
tävät viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa itsenäisesti. Tämä koskee niin yhtiön
tuottamien tietojen hyödyntämistä, tarvittavien lisätietojen hankkimista asiakkaasta
ja hankkeesta, asiakkaan kuulemista kuin rahoitusesityksen sisällön linjaamista. Mi
nisteriö toteaa tässä yhteydessä, että se on vuosien 2018 ja 2019 aikana vahvista
nut rahoituskeskuksen tulosohjausta ja valvontaa sekä tämän resursointia.
Tarkastusviraston alustavissa kannanotoissa on käsitelty erityisesti yhtiön tekemää
asiakkaiden sparrausta, ohjausta ja ohjeistusta ennen tukihakemuksen jättämistä
rahoituskeskukselle. Tarkastusvirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksessaan tä
hän liittyen muun muassa, että "Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Bu
siness Finlandin soveltamassa kolmivaiheisessa asiakkuusprosessissa (QDA-malli)
on riskinä, että viranomainen ei kohtele hallinnossa asioivia tasapuolisesti hallintolain 6 §:ssä edellytetyllä tavalla, jos sparraukseen ja ylipäänsä asiakasohjaukseen
liittyviä menettelytapoja ei ole asianmukaisesti säänneltyjä ohjeistettu. Mikäli kysei
siä tehtäviä hoidetaan pelkästään yhtiössä eikä niitä Business Finlandin tulkinnan
mukaan katsota julkisiksi hallintotehtäviksi, jäävät menettelyt kokonaan hallinto-oikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle.”
Ministeriö toteaa yhtiön toteuttamaan asiakkaiden sparraukseen, ohjaukseen ja oh
jeistukseen liittyen, että Business Finlandin, niin yhtiön kuin rahoituskeskuksen,
myöntämä rahoitus on luonteeltaan harkinnanvaraista sekä perustuu valtion talous
arvioon ja sääntelyn osalta kansalliseen lainsäädäntöön (erityisesti valtionavustuslaki ja tarkempi asetuksentasoinen sääntely) ja EU:n valtiontukisääntelyyn. Rahoi
tustoiminnan kriteerit ja rahoitusasiakkaiden valinnan reunaehdot määrittyvät tältä
pohjalta. Business Finlandin rahoituspalvelukohtaiset tarkemmat kriteerit ja ohjeet
ovat rahoituskeskuksen päättämiä, vaikka yhtiö hyödyntää ohjeita ja kriteereitä neu
vontatehtävässään. Yhtiön neuvontatehtävä perustuu Business Finland -lakiin, ja
tätä tehtävää on tarkemmin kuvattu lain esitöissä. Ministeriö tulee kuitenkin lainsää
däntöön ja lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä muutostarpeita edellä todetusti
arvioidessaan vielä tarkemmin selvittämään yhtiön tekemän asiakkaiden sparrauksen ja ohjauksen tosiasiallisen merkityksen rahoituskeskuksen rahoitustoiminnan
itsenäisyyden ja hakijoiden tasapuolisen kohtelun kannalta.
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 4 (s. 32-33) arvioidaan tehtävien yhtiölle
siirtämisen laajuutta työaikatietojen perusteella. Ministeriö katsoo, että olennaista
on tarkastella yhtiön hoitamia tehtäviä ja tehtävien julkisen hallintotehtävän luon
netta Business Finlandin nykyisen toimintamallin ja tehtäväjaon perusteella. Kuten
tarkastusviraston kertomusluonnoksessakin todetaan, tarkastuksessa yhtenä ai
neistona käytettyjen työaikatietojen perusteella ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä
'uuden organisaation’ työtehtävistä.

2. Työllisyyspoliittisiin avustuksiin liittyvä ohjeistus ja elinkeinotoiminnan käsitteen
sisältö
Tarkastuskertomuksen mukaan työ-ja elinkeinoministeriön tulisi päivittää työllisyys
poliittisiin avustuksiin liittyvä ohjeistus ja varmistaa elinkeinotoiminnan käsitteen si
sältö. Tarkastusraporttiluonnoksessa todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön oh
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jeessa, joka koskee julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuk
sen soveltamisesta, on käytetty termejä, jotka ovat osin tulkinnanvaraisia ja johtavat
erilaisiin käytäntöihin. Tarkastusvirasto pitää epäselvänä mm., mitä ohjeistuksessa
tarkoitetaan termeillä "sitoudutaan” ja "varaudutaan”.
Tarkastusvirasto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että työllisyyspoliittista avusta ei
saa myöntää elinkeinotoimintaan, mutta elinkeinotoiminnan käsitettä ei ole määri
telty laissa tai ohjeistuksessa. Tarkastuskertomuksessa todetaan edelleen, että työja elinkeinoministeriön ohjeessa julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annetun lain
ja asetuksen soveltamisesta ohjataan käyttämään elinkeinotoiminnan arvioinnissa
apuna tuenhakijan veroilmoitusta, verottajan tekemiä päätöksiä ja Verohallinnon oh
jeita ja että näin hakijan tukikelpoisuus tulee arvioiduksi osin verolainsäädännön kä
sitteiden kautta. Käsitteissä olevien erojen vuoksi työ- ja elinkeinoministeriön tulee
ohjeiden päivittämisen yhteydessä varmistua siitä, että toisen oikeudenalan ohjei
den sekä toista tarkoitusta varten tehtyjen viranomaispäätösten käyttö apuvälineenä
tukikelpoisuusharkinnassa todella johtaa sellaiseen lopputulokseen, jota valtioneu
voston asetuksessa on tarkoitettu.
Työ-ja elinkeinoministeriön antamassa soveltamisohjeessa elinkeinotoiminnan kä
sitettä ei ole määritelty ohjeen työllisyyspoliittista avustusta koskevassa kohdassa.
Elinkeinotoiminnan harjoittamista on käsitelty mainitussa ohjeessa palkkatuen
myöntämisedellytysten osalta (Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa harjoit
tavalle työnantajalle). Tarkoitus on, että elinkeinotoimintaa arvioidaan työllisyyspo
liittisen avustuksen myöntämisessä vastaavasti kuin palkkatuen osalta. Palkkatukea
koskevassa ohjeistuksessa on mainittu, että TE-toimisto voi käyttää yhdistysten ja
säätiöiden toiminnan luonnetta arvioidessaan apuna tuen hakijan tekemää veroil
moitusta sekä verottajan tekemiä päätöksiä (elinkeinoverovelvollisuus, veron
huojennus), joissa on kannanotto elinkeinotoimintaa harjoittavan työnantajan elinkeinoverovelvollisuuteen. Lisäksi ohjeessa on todettu, että tulkinta-apuna on mah
dollista käyttää myös verottajan ohjetta yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta
(Dnro 384/349/2007) sekä muuta verohallinnon Internet-sivustoilla olevaa materi
aalia. Ohjeessa kuitenkin todetaan nimenomaisesti, että verottajan tekemät ratkai
sut eivät sido TE-toimistoa.
Työ-ja elinkeinoministeriössä on tarkoitus arvioida loppuvuodesta 2019 soveltamis
ohjeen päivittämistarpeita tarkastuskertomuksessa esitettyjen havaintojen pohjalta.
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