
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tarkastusmuistio 

Koronan aikaiset kehittämistuet 
matkailutoimialoilla 

Liittyy tarkastukseen: 7/2022 Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailuky-
vyn edistäminen 
Tekijä: Suvi Kärki 
Päivämäärä: 1.6.2022 
Diaarinumero: D/7/04.07.02/2021 
Lisätietoja: Suvi Kärki 
 



 

Sisällys 
 

1 Johdanto.............................................................................................................. 3 

2 Analyysissa hyödynnetty aineisto ja sen rajaukset .............................................. 4 

2.1 Toimialarajaus .............................................................................................. 4 

2.2 Aineiston kuvaus ........................................................................................... 5 

3 Ravintoloille myönnettiin eniten rahoitusta ........................................................ 7 

3.1 Business Finlandin aineisto ........................................................................... 7 

3.2 ELY-keskusten aineisto ................................................................................ 11 

4 Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavista teemoista oli mainintoja 
hakemuksissa .................................................................................................... 17 

4.1 Business Finlandin aineisto ......................................................................... 17 

4.2 ELY-keskusten aineisto ................................................................................ 19 

4.3 Aluekehittämispäätöksen teemat ................................................................ 20 

5 Yhdenvertaisuus hakemusten käsittelyssä ei täysin toteutunut ........................ 22 

5.1 Business Finlandin aineisto ......................................................................... 22 

5.2 ELY-keskusten aineisto ................................................................................ 24 

6 Hakemustekstin pituudella yhteys hakemuksen hyväksymisen 
todennäköisyyteen ........................................................................................... 26 

6.1 Business Finlandin aineisto ......................................................................... 26 

6.2 ELY-keskusten aineisto ................................................................................ 28 

7 Analyysin perusteella ketään henkilöä ei suosittu ............................................. 29 

8 Yhteenveto analyysista ...................................................................................... 32 

Lähteet ...................................................................................................................... 33 

 



 

3 
 

1 Johdanto 

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen -tarkastuksen yhtenä tavoit-
teena oli selvittää covid-19-kriisistä johtuneiden alueellisten elvytystoimien toimeenpanoa 
sekä kriisistä kärsineiden yritysten kehittämistukipäätösten ehtojen toteutumista. Toimiala-
tarkastelun kohteeksi valittiin matkailutoimialat eli majoitus-, ravitsemis- ja muut matkailu-
palvelualat, jotka ovat olleet merkittäviä kärsijöitä pandemian aikana.  

Selvitystyössä hyödynnettiin Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämien 
koronapandemia-yritystukien data-aineistoa, jota täydennettiin verohallinnosta saatavilla 
tiedoilla. Lisäksi aineistoon yhdistettiin Patentti- ja rekisterihallituksen aineistoa yritysten 
taustalla olevista henkilöistä. Aineistot ja analyysin toimialarajaus on esitetty tarkemmin 
muistion luvussa 2.  

Aineistoa tarkasteltiin sekä rakenteellisesti että tekstianalyysin avulla. Analyysi 
aloitettiin rakenteellisella analyysilla, jotta aineistosta saatiin yleiskuva. Aineistoa 
tarkasteltiin alueellisesta näkökulmasta, ja tavoitteena oli selvittää mahdollisia esiin 
nousevia alueellisia eroja sekä sitä, näyttäytyykö jokin alueista tukipäätösten ehtojen 
täyttymisen osalta muista poikkeavasti. Rakenteellinen analyysi on kuvattu luvussa 3. 

Aineiston tekstianalyysin tuloksia esitellään muistion luvussa 4. Analyysissa käytiin läpi 
koronayritystukihakemus- ja tukipäätösaineisto tarkastuksen kohteena olevista toimi-
aloista. Tekstianalyysilla selvitettiin hakemuksista muun muassa yritysten perusteita tuen 
hakemiseen sekä hakemuksissa nousevia aihealueita. Päätöksistä tutkittiin perusteita tuen 
saannille sekä yritysten raportoimia tietoja tuen käytöstä. Tarkastelua tehtiin myös alueel-
lisesta näkökulmasta. Tekstianalyysissa selvitettiin myös sitä, nousivatko vuoden 2020–
2023 aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavat teemat hakemuksissa millään tavalla esille. 

Muistion luvussa 5 aineistoa tutkitaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertai-
suutta selvitetään sekä alueellisesta että hakemusten välisen käsittelyn näkökulmasta. Lu-
vussa 6 tarkastellaan tukia hakeneiden yritysten taustalla olevia henkilöitä. Luku 7 sisältää 
analyysissa tehdyn algoritmimallinnuksen tuloksia ja luku 8 tiiviin yhteenvedon analyysin 
tuloksista. 

Analyysi oli osa viraston digikehittämisen kokeiluja. Tekstianalyysia ei ole hyödynnetty 
tarkastuksissa kovinkaan laajasti. Koska virastolla ei ollut omia valmiuksia toteuttaa analyy-
sia, se toteutettiin yhteistyössä SAS Institute Oy:n kanssa. Data-aineistoa käsiteltiin suoja-
luokittelun takia SAS:n toimiston turvatilassa Otaniemessä ja aineistoa käsitteleville henki-
löille tehtiin turvallisuusselvitys. Analyysityökaluna oli SAS Visual Text Analytics. 
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2 Analyysissa hyödynnetty aineisto ja sen 
rajaukset 

Analyysin pääasiallisena aineistona toimivat Business Finlandilta ja ELY-keskuksilta saadut 
aineistot korona-aikana myönnetyistä kehittämisrahoituksista. Aineistot toimitettiin 
tarkastusvirastolle Excel-tiedostoina jo Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat 
yritystuet -tarkastuksen aikana ja samoja aineistoja hyödynnettiin myös tässä 
tarkastuksessa toimialarajauksella. Aineistot ulottuvat lokakuun 2020 loppuun saakka, 
joten niihin sisältyvät lähes kaikki myönnetyt kehittämistuet.  

 
Aineistoa rikastettiin verohallinnosta saatavilla tiedoilla, kuten liikevaihtodatalla ja 

henkilöstömäärällä. Lisäksi aineistoon yhdistettiin tietoja Patentti- ja rekisterihallituksen 
datasta saatavia tietoja yrityksen taustalla olevista henkilöistä.  

2.1 Toimialarajaus  

Tarkastuksen analyysiin tehtiin toimialarajaus majoitus-, ravitsemis- ja muihin matkailupal-
velualoihin. Tarkastuksen analyysiin valitut toimialat olivat 
− 55101 Hotellit 
− 55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet 
− 55201 Retkeilymajat 
− 55209 Lomakylät yms. majoitus 
− 55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet 
− 55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms. 
− 55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast 
− 55903 Lomamökkien vuokraus 

Kehittämistuet koronapandemian alkuvaiheessa 

Koronapandemian alkuvaiheessa kehitettiin nopeassa tahdissa useita tukijärjestelmiä 
lieventämään poikkeuksellisen tilanteen yrityksille aiheuttamia vaikeuksia. Pandemian 
alkuvaiheessa tukea myönnettiin kehittämisrahoituksena, jota kanavoitiin Business Fin-
landin ja ELY-keskusten kautta. Tukea myönnettiin kehittämisavustuksina yhteensä 1,3 
miljardia euroa. Kehittämistukien haut suljettiin Valtiokonttorin kustannustuen myötä 
kesäkuussa 2020.  

Business Finlandin rahoitus kohdistuu virastosta annetun lain mukaisesti tutkimus-, ke-
hitys- ja innovaatiotoimintaan. Rahoitus suunnattiin pandemiavaiheessa yrityksille, joilla 
oli 6–250 työntekijää. Alkuvaiheessa Business Finland rahoitti myös pienempiä yrityksiä 
ennen kuin ELY-keskukset tulivat mukaan rahoittajiksi. Business Finlandin kehittämistu-
kien hakuaika oli auki 19.3.–8.6.2020. Business Finlandilla oli kaksi eri rahoitusmuotoa 
yrityksille: esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin (enintään 10 000 euroa) sekä ke-
hittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (enintään 100 000 euroa).  

ELY-keskukset tukivat koronarahoituksella pienyrityksiä, jotka kärsivät koronaviruksen 
aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Tuki oli suunnattu enintään viisi henkilöä 
työllistäville yrityksille. Haku oli auki 31.3.–8.6.2020. Myös ELY-keskuksilla oli kaksi ra-
hoitusmuotoa, jotka olivat samantyyppisiä kuin Business Finlandilla; tukia myönnettiin 
erikseen tilanneanalyyseihin (enintään 10 000 euroa) sekä kehittämistoimenpiteisiin 
(enintään 100 000 euroa). 
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− 55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta 
− 56101 Ravintolat 
− 56102 Kahvila-ravintolat 
− 56103 Ruokakioskit 
− 56210 Pitopalvelu 
− 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat 
− 56301 Olut- ja drinkkibaarit 
− 56302 Kahvilat ja kahvibaarit 
− 77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing  
− 79110 Matkatoimistojen toiminta 
− 79120 Matkanjärjestäjien toiminta 
− 79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
− 93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset 
− 96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 

Kyseiset toimialat ovat olleet merkittäviä kärsijöitä pandemian aikana. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaiset 
liikevaihtotiedot Majoitus- ja ravitsemistoimialoilta (55-56) vuosilta 2018–2020. Tilasto 
kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä, ja aineisto perustuu verohallinnon 
elinkeinoveroaineistoon sekä Tilastokeskuksen yritystiedusteluihin. Vuonna 2020 
liikevaihdot ovat pienentyneet merkittävästi. 

Taulukko 1:  Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihtotiedot vuosilta 2018–20201 

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56), 
kaikki yritykset 

Liikevaihto, yritykset (1 000 euroa) 

2018 7 054 161 
2019 7 337 750 
2020 5 426 289 

2.2 Aineiston kuvaus 

Alla on kuvattu lyhyesti eri data-aineistot, joita analyysissa hyödynnettiin.  
Business Finlandin sekä ELY-keskusten aineistosta pyrittiin poistamaan ennen analyysin 

tekoa englannin- ja ruotsinkieliset tekstit, jotta suomenkielinen tekstianalyysi saataisiin teh-
tyä mahdollisimman hyvin. Selkeää kielimuuttujaa aineistoissa ei ollut, mutta päättely teh-
tiin hakemuksista löytyneiden sanojen perusteella. 

Business Finlandin myöntämä kehittämisrahoitus 

Business Finlandin kehittämisrahoitus -aineisto sisälsi edellä esitetyllä toimialarajauksella 
rivejä reilut 3 600. Yksi rivi piti sisällään tiedot yhdestä hakemuksesta ja sen käsittelystä. 
Aineistoa rikastettiin verohallinnosta saatavilla tiedoilla. Aineistossa oli muuttujia yhteensä 
19 kappaletta. Analysoitavina tekstikenttinä olivat yrityksen täyttämät kentät toiminnan ja 
nykytilan kuvauksesta sekä projektin kuvauksesta. Kolmantena tekstikenttänä oli Business 
Finlandin täyttämä perustelu tukipäätöksestä. Muina muuttujina aineistossa olivat muun 
muassa oikeudellinen muoto, rahoitusmuoto, maakunta, toimiala, liikevaihtotiedot sekä 
palkollisten määrä huhtikuussa 2020. Aineistoon yhdistettiin tietoja myös yritysten täyttä-
mistä loppuraporteista. 

ELY-keskusten myöntämä kehittämisrahoitus 

ELY-keskusten kehittämisrahoitus -aineisto sisälsi toimialarajauksella rivejä noin 4 300. Sa-
moin kuin Business Finlandin aineistossa, yksi rivi piti sisällään tiedot yhdestä hakemuksesta 
ja sen käsittelystä. Aineistoa rikastettiin verohallinnosta saatavilla tiedoilla. Muuttujia oli 18 
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kappaletta. Aineiston tekstikenttiä olivat yrityksen täyttämät nykytilan kuvaus sekä hake-
muksessa kuvattu hanke. Muina muuttujina aineistossa olivat esimerkiksi hakemuksen ra-
hoitusmuoto, oikeudellinen muoto, maakunta, myönnetyn tuen määrä, toimiala, liikevaihto 
sekä palkollisten määrä vuonna 2020. Aineistoon yhdistettiin tietoja myös yritysten täyttä-
mistä loppuraporteista. 

Patentti- ja rekisterihallituksen aineisto yritysten taustalla toimivista henkilöistä 

Patentti- ja rekisterihallituksesta saatu aineisto piti sisällään tietoja yritysten taustahenki-
löistä. Aineistossa henkilöt oli luokiteltu taustaroolinsa mukaisesti yrityksittäin. Rooleina oli-
vat esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. 
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3 Ravintoloille myönnettiin eniten rahoitusta 

Kehittämistukiaineistojen läpikäynti aloitettiin rakenteellisella analyysilla yleiskuvan saa-
miseksi. Aineistoa tarkasteltiin eri näkökulmista, ja tavoitteena oli selvittää muun muassa 
alueellisia ja toimialakohtaisia eroja. Tarkastelu tehtiin erikseen Business Finlandin ja ELY-
keskusten aineistoihin.  

3.1 Business Finlandin aineisto 

Business Finlandiin tuli hakemuksia melko lailla yhtä paljon eri rahoitusmuotoihin eli esisel-
vitykseen ja kehittämisrahoitukseen. Rahoitusta myönnettiin esiselvityksiin lukumäärälli-
sesti hieman enemmän. Luokka ”muu” pitää sisällään muun muassa peruttuja hakemuksia.  

 

Kuvio 1: Business Finlandille saapuneiden hakemusten lukumäärä ja tuen myöntäminen eri 

rahoitusmuotoihin. 

Ravintoloiden toimialalta tuli eniten hakemuksia, ja ne kohdistuivat melko tasan sekä 
esiselvitykseen että kehittämisrahoitukseen. Hotelleista tuli kolmanneksi eniten hakemuk-
sia, ja niissä oli lukumääräisesti enemmän kehittämisrahoitushakemuksia. 
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Kuvio 2: Business Finlandille saapuneiden hakemusten määrä eri toimialoille rahoitusmuodoittain. 

Ravintolat saivat tukea Business Finlandilta yhteensä vajaat 36 miljoonaa euroa. Suurin 
osa tuesta kohdistui kehittämisrahoitukseen. Toiseksi eniten kehittämisrahoitusta myön-
nettiin hotelleille, yhteensä vajaat yhdeksän miljoonaa euroa. 

 

Kuvio 3: Business Finlandin myöntämät tuet eri toimialoille rahoitusmuodoittain. 

Business Finlandille tuli hakemuksia eniten Uudeltamaalta, ja sinne myös myönnettiin 
tukea selkeästi eniten. 
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Kuvio 4: Business Finlandin hakemusten lukumäärä ja myönnetyt summat maakunnittain. 

Maakuntien hakemuksissa korostuivat eri toimialat. Tarkastelussa on erotettu Helsinki 
omaksi alueekseen, sillä avustuksia kohdistui sinne yllä olevan kuvion perusteella selkeästi 
muita enemmän ja tätä haluttiin tarkastella tarkemmalla jaottelulla. Tällä tavalla tarkastel-
tuna majoitusalalle (55) sekä matkanjärjestämiseen (79) myönnettiin eniten tukea Lapissa 
sijaitseville yrityksille. Jos Uuttamaata tarkasteltaisiin yhtenä alueena Helsinki mukaan lu-
kien, nousisi se kuitenkin ensimmäiseksi. Päijät-Hämeen alueen yritysten hakemuksia on 
kyseisillä toimialoilla hylätty enemmän kuin hyväksytty. Muilla maakunnilla hyväksymisiä on 
ollut enemmän kuin hylkäyksiä. 

 

Kuvio 5: Business Finlandin majoitustoimialalle (55) kohdistuneiden hakemusten lukumäärä ja myönnetyt 

summat maakunnittain. 
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Kuvio 6: Business Finlandin matkatoimistot ja matkanjärjestäminen -toimialalle (79) kohdistuneiden 

hakemusten lukumäärä ja myönnetyt summat maakunnittain. 

Ravintoloiden toimialaluokassa (56) Helsinki tulee selkeästi ensimmäisenä sekä hake-
musmäärissä että myönnetyissä tukimäärissä. Kylpylöissä (96040) pääkaupunkiseutu on ko-
konaisuutena selkeästi suurin tukien saaja. 

 

Kuvio 7: Business Finlandin ravitsemistoimintaan (56) kohdistuneiden hakemusten lukumäärä ja 

myönnetyt summat maakunnittain. 
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Kuvio 8: Business Finlandin kylpylaitoksiin, saunoihin ym. toimialaan (96040) kohdistuneiden hakemusten 

lukumäärä ja myönnetyt summat maakunnittain. 

3.2 ELY-keskusten aineisto 

ELY-keskusten rahoitusta haettiin enemmän tilanneanalyysien tekemiseen kuin kehittämis-
toimenpiteisiin. Suurin osa tilanneanalyysihakemuksista hyväksyttiin. Kehittämistoimenpi-
dehakemuksista noin puolet hylättiin.  

 

Kuvio 9: ELY-keskuksille saapuneiden hakemusten lukumäärä ja tuen myöntäminen eri rahoitusmuotoihin. 

Ravintolat-toimialalta tuli lukumäärällisesti eniten hakemuksia, ja toimialalle myös 
myönnettiin tukea eniten, yhteensä reilut 11 miljoonaa euroa.  
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Kuvio 10: ELY-keskuksille saapuneiden hakemusten määrä eri toimialoille rahoitusmuodoittain. 

 

Kuvio 11: ELY-keskusten myöntämät tuet eri toimialoille rahoitusmuodoittain. 

ELY-keskusten hakemuksista suurin osa on Uudeltamaalta, ja sinne myös myönnetään 
eniten tukea. Lapin osuus on kuitenkin kasvanut myönnettyjen avustusten euromäärissä. 
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Kuvio 12: ELY-keskuksille saapuneiden hakemusten lukumäärä ja myönnetyt summat maakunnittain. 

Alueellisessa tarkastelussa Helsinkiä ei erotettu omaksi alueekseen, vaan Uuttamaata 
tarkasteltiin kokonaisuutena, sillä myönnetyissä summissa Uudenmaan ero muihin alueisiin 
ei ollut yhtä merkittävä kuin Business Finlandin aineistossa. Analyysin perusteella majoitus-
alaan (55) ja matkanjärjestäjiin (79) kohdistuvia hakemuksia on tullut lukumäärällisesti eni-
ten Lapista ja sinne on myös myönnetty eniten tukea.  
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Kuvio 13: ELY-keskuksien majoitustoimialalle (55) kohdistuneiden hakemusten lukumäärä ja myönnetyt 

summat maakunnittain. 

 

Kuvio 14: ELY-keskuksien matkatoimistot ja matkanjärjestäminen -toimialalle (79) kohdistuneiden 

hakemusten lukumäärä ja myönnetyt summat maakunnittain. 

Uusimaa tulee esiin suurimpana taas ravintolat-toimialalla (56). 
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Kuvio 15: ELY-keskuksien ravitsemistoimintaan (56) kohdistuneiden hakemusten lukumäärä ja myönnetyt 

summat maakunnittain. 

Kuten aikaisemmin jo esitettiin, tarkastelussa nousi esille, että tilanneanalyyseihin haet-
tiin rahoitusta lukumäärällisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteisiin ja niihin myös 
myönnettiin useammin rahoitusta. Kehittämistoimenpiteiden hakemuksista noin puolet hy-
lättiin. Asiaa tarkasteltiin vielä hieman tarkemmalla tasolla toimialoittain.  

Tarkastelun perusteella esimerkiksi hiihto- ja laskettelukeskusten kaikki tilanneanalyysi-
hakemukset hyväksyttiin. Tilanneanalyysihakemuksia saivat vähiten läpi matkanjärjestäjät. 
Kehittämistoimenpidehakemuksista menivät läpi useimmiten maatilamatkailun ja 
bed & breakfast -toimialan hakemukset. Vähiten kehittämisrahoituksen hakemuksia meni 
läpi ruokakioskeja koskevista hakemuksista. 

 

Kuvio 16: ELY-keskusten hakemusten hyväksyminen toimialoittain ja rahoitusmuodoittain. 
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Yhteenvetona aineiston rakenteellisesta tarkastelusta voidaan todeta, että tukea myön-
nettiin kokonaisuudessaan toimialoista eniten ravintoloille ja alueista eniten Uudellemaalle. 
Tukea hakeneiden ja saaneiden yritysten toimialat vaihtelivat selkeästi alueellisesti. Lapissa 
yritykset saivat tukea majoitustoimialoille sekä matkanjärjestämiseen, kun Uudellamaalla 
ravintolat tulivat esille eniten tukea saaneena toimialana. 
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4 Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavista 
teemoista oli mainintoja hakemuksissa 

Analyysia jatkettiin rakenteellisten tietojen tarkastelun jälkeen hakemusten tekstikenttien 
analysoinnilla. Tekstianalyysissa tutkittiin muun muassa hakemuksissa esitettyjä aiheita 
sekä päätösten perusteluja. Aiheet poimittiin projektin/hankkeen kuvauksista, ja hakijat oli-
vat itse täyttäneet hakemuksissa olevat tekstikentät. Päätös on hakemuksen käsittelijän kir-
jaama tekstikenttä, joka on osin vakiomuotoinen. Tarkastelu tehtiin erikseen Business 
Finlandin ja ELY-keskusten aineistoihin.  

Tekstianalyysin menetelmänä käytettiin ohjaamattomaan koneoppimiseen perustuvaa 
aiheiden tunnistusalgoritmia. Menetelmällä on mahdollista tunnistaa termejä, jotka esiin-
tyvät usein yhdessä mutta eivät kuitenkaan kaikissa teksteissä. Algoritmi laskee kullekin ter-
mille painokertoimen, joka kertoo, kuinka voimakkaasti se liittyy kuhunkin aiheeseen. Algo-
ritmi tunnistaa suomenkielisten sanojen taivutukset, jotta ne ymmärretään samoiksi ter-
meiksi. Isoimmat painokertoimet saavat termit listataan yhdessä, josta loppukäyttäjä pystyy 
päättelemään erilaisia dokumenteissa esiintyviä aihealueita. 

Tässä tarkastuksessa aiheiden tunnistusalgoritmia käytettiin löytämään hakemusten va-
paamuotoisesta tekstikentästä keskenään samankaltaisia rahoitusten käyttökohteita sekä 
muutenkin yhteneviä perusteluja hakemuksille. Näin voitiin hakemusten käsittelyn yhden-
vertaisuustarkasteluissa kohdistaa tarkastelu tarkemmin rajattuun joukkoon hakemuksia. 

Analyysissa selvitettiin lisäksi vuoden 2020–2023 aluekehittämispäätöksen poikkileik-
kaavien teemojen (kestävä kehitys ja digitalisaatio) esiintymistä hakemuksissa sekä niiden 
vaikutusta tuen myöntämiseen. On tosin huomioitava, että aiheet ovat hyvin yleisiä eivätkä 
välttämättä perustu aluekehittämispäätökseen.  

4.1 Business Finlandin aineisto 

Analyysissa tarkasteltiin yleisimpiä hakemuksissa kuvattuja aiheita. Hakemuksissa kuvattiin 
usein häiriöitä liiketoiminnassa. Ruoan kotiinkuljetuksesta oli paljon mainintoja. Tapahtu-
mien peruuntuminen ja niiden suunnittelu samoin kuin matkailu tulivat usein esille. Myös 
verkkokaupoista ja niiden suunnittelusta oli lukuisia mainintoja. 

 

Kuvio 17: Business Finlandin tukihakemuksissa useimmiten esiintyvät aiheet tuen hakemiseen. 
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Hylätyissä kehittämisrahoituksen aiheissa nousivat yleisimmät seuraavan kaltaiset pe-
rustelut: 
− Rahoitusta ei voi käyttää yrityksen investointeihin, jakelukanavan rakentamiseen eikä 

operatiiviseen toimintaan. 
− Yritys on ollut vaikeuksissa jo ennen koronaa. 
− Rahoitusta ei voi käyttää yrityksen käyttöpääoman tarpeisiin. 
− Hakemus kuuluu ELY-keskuksen tuen piiriin, tai yritys on hakenut myös ELY:ltä rahoi-

tusta. 
− Puutteita projektisuunnitelmassa. 
− Kyseessä on toiminimi, tai haettu rahoitus on ylisuuri yritykselle. 
− Esiselvitys on vielä kesken, tai on haettu useampaa rahoitusta. 

 

Kuvio 18: Business Finlandin yleisimmät perustelut tukihakemuksen hylkäämiseen. 

Loppuraporteissa oli kuvattu pitkälti samoja aiheita ja teemoja, mitä hakemuksissakin. 
Muutamissa loppuraporteissa nousi esille, että kehittämistoimenpiteet/kokeilut eivät olleet 
täysin onnistuneita muun muassa järjestelmien integrointien ja rekrytointivaikeuksien ta-
kia.  

 

Kuvio 19:  Business Finlandin kehittämisrahoitusta saaneiden yritysten loppuraporteissa kuvaamat 

yleisimmät aiheet. 
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Hakemuksessa esitettyjä aiheita tarkasteltiin analyysissa myös alueellisesta näkökul-
masta. Myös tässä tarkastelussa Helsinki erotettiin omaksi alueekseen. Esimerkiksi Lapin 
yritysten hakemuksissa tuodaan usein esille matkailu mutta muihin alueisiin verrattuna har-
vemmin raaka-aineiden toimitukset. 

 

Kuvio 20: Business Finlandin hakemusten yleisimmät aiheet maakunnittain. 

4.2 ELY-keskusten aineisto 

Hakemusten tekstianalyysissa matkailu erosi omana ryhmänään. Myös ruoan kotiinkulje-
tukset tulivat hakemuksissa esille.  

 

Kuvio 21: ELY-keskusten tukihakemuksissa useimmiten esiintyvät aiheet tuen hakemiseen. 

Hylätyissä kehittämistoimenpidehakemuksissa nousevat esille samat aiheet kuin koko 
hakemusaineistossa.  
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Kuvio 22: ELY-keskusten hylätyissä tukihakemuksissa useimmiten esiintyvät aiheet tuen hakemiseen. 

4.3 Aluekehittämispäätöksen teemat 

Valtioneuvoston aluekehittämispäätös määrittää hallituskaudella toteutettavat aluekehit-
tämisen painopisteet ja tavoitteet. Päätös on voimassa aina hallituskauden ajan, ja päätös 
ohjaa alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Vuosien 2020–2023 
aluekehittämispäätöksessä on määritelty kaikkia painopisteitä poikkileikkaaviksi teemoiksi 
kestävä kehitys ja digitalisaatio.2 Analyysin yhtenä tavoitteena oli selvittää myös sitä, oliko 
kehittämistukien hakemuksissa havaittavissa edellä mainittuja poikkileikkaavia teemoja ja 
millä tavalla ne tulivat hakemuksissa esille. 

Business Finlandin aineisto 

Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavat teemat kestävä kehitys ja digitalisaatio eivät sel-
laisenaan nousseet ohjaamattomaan koneoppimiseen perustuvassa aiheiden tunnistusal-
goritmissa yleisimmiksi aiheiksi hakemuksissa. Toisaalta esimerkiksi verkkokaupan kehittä-
minen oli hyvinkin tyypillinen kehitysaihe. Teemojen täsmähaulla selvisi, että kestävä kehi-
tys tai ekologisuus mainittiin 101 kehittämisrahoitushakemuksessa ja digitalisaatio jossain 
muodossa 368 hakemuksessa. 

Maininta kestävästä kehityksestä/ekologisuudesta tai digitalisaatiosta nosti hakemuk-
sen hyväksymisen todennäköisyyden 60 prosentista lähes 80 prosenttiin.  

 

Kuvio 23: Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavien teemojen vaikutus Business Finlandin 

tukihakemusten hyväksymiseen. 
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ELY-keskusten aineisto 

Samoin kuin Business Finlandin kohdalla, kestävä kehitys ja digitalisaatio eivät nousseet ylei-
sinä aiheina hakemuksissa esille. Toisaalta taas verkkokauppa oli hyvinkin tyypillinen kehi-
tysaihe. Termit kestävä kehitys ja ekologisuus nousivat 53 kehittämistoimenpidehakemuk-
sesta jollain tavalla taivutettuina esiin. Digitalisaatio tuli esille jossain muodossa 187 hake-
muksessa. Maininta kestävästä kehityksestä / ekologisuudesta tai digitalisaatiosta nosti ha-
kemuksen hyväksymisen todennäköisyyden 50 prosentista 66 prosenttiin. 

 

Kuvio 24: Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavien teemojen vaikutus ELY-keskusten tukihakemusten 

hyväksymiseen. 

Yhteenvetona tekstianalyysista voidaan sanoa, että hakemuksissa tulivat perusteluina 
selkeästi esille tietyt aiheet, joihin tukea on haettu. Sekä Business Finlandin että ELY-kes-
kusten hakemuksissa yritykset perustelivat tuen tarvetta ruoan kotiinkuljetuksen, matkai-
lun ja verkkokaupan aiheilla. Hakemuksessa esitetty aihe ei analyysin perusteella vaikutta-
nut olevan selkeä syy hylkäyksille. Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavien teemojen 
esiintuominen hakemuksissa näytti lisäävän hakemuksen hyväksymisen todennäköisyyttä. 
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5 Yhdenvertaisuus hakemusten käsittelyssä ei 
täysin toteutunut 

Analyysin yhtenä tavoitteena oli tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumista hakemusten 
käsittelyssä. Näkökulmiksi yhdenvertaisuuden tarkastelussa otettiin alueellinen yhdenver-
taisuus sekä samankaltaisten hakemusten yhdenvertainen kohtelu. Hakemusten käsittelyn 
pitäisi olla alueellisesti samankaltaista ja hakijoita tulisi kohdella yhdenvertaisesti. Hake-
musten laatua ei arvioitu. Tässä luvussa esitetään analyysin tuloksia erikseen Business Fin-
landin ja ELY-keskusten aineistojen osalta. 

Alueellista eroavuutta analysoitiin hyödyntäen logistista regressiota, jossa binäärisenä 
(kaksiluokkaisena) vasteena oli tieto siitä, oliko rahoitushakemus hyväksytty vai hylätty. Se-
littävänä muuttujana käytettiin ainoastaan luokitteluasteikollista maakuntatietoa ilman 
muita mahdollisia selittäviä tekijöitä. Kukin maakunta saa logistisessa regressiossa mallipa-
rametrin arvon, joka kertoo maakuntamuuttujan vaikutuksen suunnan ja suuruuden suh-
teessa verrokkiryhmään (Varsinais-Suomi). P-arvo kertoo todennäköisyyden sille, että ky-
seisen maakunnan parametrin arvo ei eroa kyseisestä verrokkiryhmästä. Pienet p-arvot (alle 
0,05) indikoivat sitä, että maakuntien välillä olisi eroa. Varsinais-Suomi nousi vertailun koh-
teeksi analyysin itse määrittämänä; valinta tapahtuu sen mukaan, että kyseinen luokka on 
aakkosjärjestyksessä viimeinen maakunta. 

5.1 Business Finlandin aineisto 

Aineistoa tarkasteltiin alueellisesta ja samankaltaisten hakemusten näkökulmasta. Analyy-
sin perusteella tukien myöntämisessä on ollut alueellisia eroja, ja esille tuli myös yksittäis-
tapauksia, että samankaltaisia hakemuksia on kohdeltu eri tavoin. On kuitenkin huomioi-
tava, että yrityksen maakunta ei ole ollut tukihakemuksen arviointi- ja rahoituskriteerinä ja 
havaitut poikkeamat ovat olleet pieniä suhteessa analyysiin sisältyneisiin päätösmääriin.  

Yhdenmukaisuus eri alueiden välillä 

Analyysissa selvitettiin, nouseeko joku alueista esille hakemusten hyväksynnän osalta. Ana-
lyysin perusteella Päijät-Hämeen hakemukset hylätään useimmiten. 

 

Kuvio 25: Business Finlandin tukihakemusten hyväksymisprosentit maakunnittain. 
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Kuvio 26: Business Finlandin tukihakemusten hyväksymisen tarkastelu maakunnittain. 

Myös myönnetyissä summissa huomattiin alueellista eroa. Yritykset saivat Kanta-Hä-
meessä keskimäärin 16 443 euroa vähemmän kehittämisrahoitusta kuin Varsinais-Suo-
messa. Lapissa kehittämisrahoitusta saadaan taas keskimäärin 11 978 euroa enemmän kuin 
Varsinais-Suomessa.  

 

Kuvio 27: Business Finlandin myöntämät tukimäärät maakunnittain. 

Yhdenmukaisuus samanlaisten hakemusten käsittelyssä  

Tekstianalyysissa tuli esille tapauksia, joissa hakemukseen täytetyt tekstikentät olivat täysin 
identtisiä keskenään. Yritykset saattoivat olla eri maakunnista ja eri toimialoilta. Hakemus-
ten laadinnassa oli selvästi käytetty konsultteja. 

Eräässä tällaisessa tapauksessa haettiin rahoitusta esiselvitykseen aasialaisille ravinto-
loille. Hakemuksessa oleva projektin kuvaus oli sanasta sanaan ja kirjoitusvirheineen täysin 
samanlainen. Kaksi hakemuksista oli hyväksytty ja kuusi hakemusta hylätty. Yritysten talou-
dellinen tilanne on saattanut olla vaihteleva, mutta yhdessä hylätyssä hakemuksessa Busi-
ness Finlandin perusteluna oli seuraava: ”…rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi yritykselle 
uusien toimintojen selvittämiseen. Rahoitusta ei voi käyttää yrityksen investointeihin. Tä-
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män vuoksi hanke ei sovellu rahoitettavaksi liiketoiminnan häiriötilanteisiin tarkoitetulla ra-
hoituksella.” Yritysten taloudellisen tilanteen ei olisi pitänyt vaikuttaa päätökseen, sillä ra-
hoitusta ei voi käyttää investointeihin. Tämän perusteella voidaan sanoa, että hakijoita ei 
ole kohdeltu eikä hakemuksia käsitelty täysin yhdenvertaisesti.  

5.2 ELY-keskusten aineisto 

Myös ELY-keskusten aineistoa tarkasteltiin alueellisesta ja samankaltaisten hakemusten nä-
kökulmasta. Analyysin perusteella tukien myöntämisessä ei ole samankaltaista alueellista 
poikkeavuutta kuin Business Finlandin aineistossa tulee esille eikä myönnetyissä summissa 
ole suurta alueellista vaihtelua. Samankaltaisten hakemusten epäyhdenvertaisesta käsitte-
lystä ei löydetty myöskään selkeitä havaintoja. 

Yhdenmukaisuus eri alueiden välillä 

ELY-keskusten hakemusten hyväksynnässä oli analyysin perusteella jonkin verran alueellisia 
eroja. Pirkanmaan hakemukset hylättiin useimmiten.  

 

Kuvio 28: ELY-keskusten tukihakemusten hyväksymisprosentit maakunnittain. 

Vaikka Pirkanmaan hakemuksia hylätään useimmiten, se ei P-arvon perusteella ole kui-
tenkaan yhtä merkitsevä kuin Business Finlandin aineistossa Päijät-Häme oli. Lapin, Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa tehdyt hakemukset hyväksyttiin (parametri oli 
positiivinen) useammin kuin Varsinais-Suomessa jätetyt hakemukset. 



 

25 
 

 

Kuvio 29: ELY-keskusten tukihakemusten hyväksymisen tarkastelu maakunnittain. 

Toisin kuin Business Finlandin kohdalla, ELY-keskuksen myöntämissä summissa ei ole 
huomattavaa eroa maakunnittain.  

 

Kuvio 30: ELY-keskusten myöntämät tukimäärät maakunnittain. 

Yhdenmukaisuus samanlaisten hakemusten käsittelyssä  

Tekstianalyysilla pyrittiin löytämään samankaltaisia hakemuksia ja niiden käsittelyn eroavai-
suuksia. Aineistosta löydettiinkin hakemuksia, joissa on samanlaisia tekstejä, mikä viittaa 
konsulttien hyödyntämiseen hakemusten laadinnassa. Osa löydetyistä samankaltaisista ha-
kemuksista oli saanut erilaisen myöntöpäätöksen. Tarkastelun perusteella vaikuttaa kuiten-
kin siltä, että hylättyjen päätösten taustalla oli muita rakenteellisia syitä, kuten se, että yri-
tys oli jo saanut tukea. Yhtä selkeää esimerkkihavaintoa samankaltaisten hakemusten 
epäyhdenmukaisesta käsittelystä kuin Business Finlandilla ei analyysin perusteella löydetty.  
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6 Hakemustekstin pituudella yhteys 
hakemuksen hyväksymisen 
todennäköisyyteen 

Analyysissa haluttiin selvittää, mitkä tekijät ovat liittyneet tuen myöntämiseen sekä Busi-
ness Finlandin että ELY-keskusten osalta. Analyysissa tehtiinkin algoritmimallinnus hake-
muksen hyväksymisen todennäköisyyttä selittäviin tekijöihin. Mallinnus tehtiin logistisella 
regressiolla, joka on tilastotieteellinen ohjatun oppimisen algoritmi. Mallinnus pyrkii löytä-
mään aineistosta säännönmukaisuuksia, jotka luokittelevat datan mahdollisimman hyvin 
määriteltyihin luokkiin. Menetelmä koostuu kokoelmasta tällaisia säännönmukaisuuksia, 
jotka pyrkivät minimoimaan luokitteluvirheitä. Tässä mallinnuksessa oli tavoitteena löytää 
tekijät, jotka liittyivät hakemuksen hyväksymiseen. 

6.1 Business Finlandin aineisto 

Aineistosta tehdyn mallinnuksen perusteella kolme hakemuksen hyväksyntään yleisesti liit-
tyvää asiaa olivat: 
− ruoan kotiinkuljetus -aiheen mainitseminen hakemuksessa 
− liikevaihto 
− verkkokauppa-aiheen mainitseminen hakemuksessa. 

 

Kuvio 31: Mallinnuksen tulos Business Finlandin hakemusten hyväksyntään liittyvistä tekijöistä. 

Ruoan kotiinkuljetuksen maininnalla oli mallinnuksessa positiivinen malliparametri. Tä-
män mukaan aiheen mainitseminen liittyy hakemuksen hyväksymiseen negatiivisesti, eli se 
kasvattaa hylkäyksen todennäköisyyttä.  
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Kuvio 32: Ruoan kotiinkuljetus -aiheen yhteys hakemuksen hyväksymiseen. 

Hakemustekstien analysoinnin perusteella näyttää siltä, että hylkäyksiä on tullut sen pe-
rusteella, että kotiinkuljetuksen toteuttaminen vaati investointeja (esim. auto) eikä kehittä-
mistukea ollut tarkoitettu tällaiseen. Tässä oli kuitenkin alueellista eroavaisuutta, kun hake-
muksia käytiin läpi.  

Verkkokaupan mainitseminen hakemuksessa sai mallinnuksessa vastaavasti negatiivisen 
malliparametrin, eli aiheen mainitseminen hakemuksessa lisäsi hakemuksen hyväksymisen 
todennäköisyyttä. 
 

Kuvio 33: Verkkokauppa-aiheen yhteys hakemuksen hyväksymiseen. 

Mallinnuksella tarkasteltiin myös hakemustekstin pituuden yhteyttä hakemuksen hy-
väksymisen todennäköisyyteen. Hakemustekstin pituus liittyy vahvasti hyväksymistodennä-
köisyyteen (p-arvo < 0,00001). Hyvin pienellä merkkimäärällä hyväksytyissä hakemuksissa 
on mukana maininnat, että hakemusteksti on liitteenä. 
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Kuvio 34: Hakemustekstin pituuden yhteys hakemuksen hyväksymiseen. 

6.2 ELY-keskusten aineisto 

Kehittämistoimenpiteiden hakemuksen hyväksyntään liittyvät mallinnuksen perusteella lii-
kevaihdon lisäksi verkkokaupan ja matkailun mainitseminen. Näiden aiheiden esiintuomi-
nen hakemuksessa lisäsi ennustemallin mukaan hakemuksen hyväksymistodennäköisyyttä.  

 

 

Kuvio 35: Mallinnuksen tulos ELY-keskusten hakemusten hyväksyntään liittyvistä tekijöistä. 
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7 Analyysin perusteella ketään henkilöä ei 
suosittu 

Analyysin loppuvaiheessa tukihakemusaineistoon yhdistettiin patentti- ja rekisterihallituk-
sesta saatu listaus yritysten taustalla olevista henkilöistä. Lisäaineiston avulla pyrittiin hah-
mottamaan mahdollista hakemusten ”tehtailua” ja sitä, hyväksytäänkö hakemuksia toden-
näköisemmin, kun yrityksen taustalla on tiettyjä henkilöitä. Analyysissa tarkasteltiin Busi-
ness Finlandin ja ELY-keskusten aineistoa yhdessä. Muistiossa olevista kuvioista on poistettu 
tarkoituksella tietosuojasyistä henkilöiden nimet sekä yritysten tiedot.  

Analyysissa tuli esille, että tukiaineistojen yritysten taustalla oli samoja henkilöitä: par-
haimmillaan yksi henkilö oli 16 hakemuksen taustahenkilönä.  

 

Kuvio 36: Hakemusten määrä taustahenkilöittäin tarkasteltuna. 

Kun tarkasteltavasta aineistosta jätettiin yritysten hallitusten rivijäsenet pois, samat 
henkilöt hakemusten taustalla hieman vähenivät. Osa henkilöistä, jotka olivat ensimmäi-
sessä kuviossa ylimpinä, ovat poistuneet alemmasta kuviosta kokonaan, sillä heidän roo-
linsa on ollut pääosin vain yritysten hallitusten rivijäsenistössä. 
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Kuvio 37: Hakemusten määrä taustahenkilöittäin tarkasteltuna (pl. hallituksen rivijäsenet). 

Alla olevassa kuviossa on esitetty, miten suuri osuus hakemuksista on hylätty (keltainen 
väri), kun henkilön nimi löytyy yhden, kahden, kolmen jne. hakemuksen yrityksen keskei-
sistä taustavaikuttajista. Kuvaajasta voimme päätellä, että kun hakemusten määrä kasvaa, 
hylättyjen hakemusten osuus kasvaa ja vielä suhteellisen tasaisesti tehden kuitenkin kään-
teen kahden suurimman luokan kohdalla (14 tai 15 hakemusta/henkilö). Tarkastelun perus-
teella näyttää siis siltä, että hakemusten hylkäysprosentti pääosin kasvaa, mitä useammassa 
hakemuksessa yhden ihmisen nimi on.  

 

Kuvio 38: Hakemusten hylkäysprosenttien kehitys sen mukaan, mitä useamman yrityksen taustalla henkilö 

toimii. 
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Taustavaikuttujien analyysin kohdalla hyödynnettiin myöskin logistista regressiota sa-
maan tapaan kuin tehtiin alueellisten eroavaisuuksien analyysin kohdalla maakuntamuut-
tujien kanssa. Analyysin mukaan voidaan todeta, että ketään hakemusten taustalla olevaa 
henkilöä ei suosittu, ja tilanne on ollut jossain määrin jopa päinvastainen. Alla olevassa tau-
lukossa on esitetty todennäköisyydet sille, että tietyn henkilön hakemusten hylkäyspro-
sentti oli sama kuin keskimäärin. Kaikilla henkilöillä mallin parametri on positiivinen, eli to-
dennäköisyys hylkäykseen kasvaa.  

 

Kuvio 39: Todennäköisyydet useamman yrityksen taustalla olevan henkilön hakemusten hylkäämiseen. 

Mahdollisia hakemusten ketjutuksia tai tehtailuja verkostoituneiden yritysten ja tausta-
henkilöiden kautta analysoitiin visuaalisesti niin kutsutun verkostokuvaajan avulla. Kuvaaja 
linkittää yrityksiä toisiinsa henkilöiden kautta, jotka taas voivat olla uudestaan jonkun toisen 
yrityksen taustalla. Tukea hakeneet yritykset saattavat siis linkittyä useamman henkilön pe-
rusteella toisiinsa. Vastaava analyysi tehtiin myös toisinpäin, jolloin yritysten taustalla ol-
leita henkilöitä linkitettiin toisiinsa yritysten kautta, joissa he jossain roolissa olivat taustalla. 

Analyysi paljasti joitakin suhteellisen pitkiäkin linkityksiä eri yritysten taustalla, kun sa-
mat hallitusammattilaiset olivat usean yrityksen hallituksessa. Mitään suoranaisia väärin-
käytöksiä ei tämän osalta pystytty kuitenkaan analyysilla havaitsemaan. 

 

Kuvio 40: Yritysten linkitysten kuvaaminen yrityksen taustalla toimivien henkilöiden kautta. 
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8 Yhteenveto analyysista 

Analyysi tehtiin Business Finlandin sekä ELY-keskusten myöntämien koronapandemian al-
kuvaiheen kehittämistukihakemus- ja käsittelyaineistolle. Aineisto saatiin Business Finlan-
dilta ja ELY-keskuksilta ja siihen yhdistettiin aineistoa verohallinnosta sekä Patentti- ja rekis-
terihallituksesta. Aineisto rajattiin koskemaan matkailutoimialoja eli majoitus-, ravitsemis- 
ja muita matkailupalvelualoja, jotka ovat olleet merkittäviä kärsijöitä pandemian aikana. Ai-
neiston analyysityökaluna toimi SAS Visual Text Analytics, ja analyysi toteutettiin yhdessä 
SAS Institute Oy:n kanssa. 

Kehittämistukia myönnettiin eniten ravintoloille. Uudeltamaalta tuli eniten hakemuksia, 
ja suurin osa tuesta myös myönnettiin sinne. Lappi sai toiseksi eniten kehittämistukia. Eri 
toimialat korostuivat hakemus- ja myöntömäärissä eri alueilla. 

Analyysissa tarkasteltiin hakemuksiin kirjoitettuja tekstejä. Ruoan kotiinkuljetus, mat-
kailu sekä verkkokauppa olivat yleisimmät aiheet, jotka nousivat esiin hakemusteksteistä. 
Aluekehittämispäätöksen poikkileikkaavat teemat kestävä kehitys ja digitalisaatio eivät sel-
laisinaan nousseet hakemuksessa esitettyihin yleisimpiin aiheisiin, joskin niistä oli mainin-
toja. Poikkileikkaavien teemojen löytyminen hakemuksesta kasvatti hakemuksen hyväksy-
misen todennäköisyyttä.  

Analyysissa tutkittiin myös yhdenvertaisuutta. Business Finlandin aineistossa Päijät-
Häme nousee esiin poikkeavasti, sillä sieltä tulleet hakemukset hylätään muita todennäköi-
semmin. Myös myöntösummissa on alueellista eroavaisuutta. ELY-keskusten aineistosta ei 
löytynyt yhtä merkitsevää alueellista poikkeavuutta. Business Finlandin aineiston teksti-
analyysissa tehtiin myös havainto, ettei samankaltaisia hakemuksia ole kohdeltu täysin yh-
denvertaisesti.  

Ketään yritysten taustalla olevaa henkilöä ei analyysin perusteella suosittu. Usean hake-
muksen taustalla olleen henkilön myötä todennäköisyys hakemuksen hylkäämiseen enem-
mänkin hieman kasvaa.  

Analyysin tuloksia hyödynnetään Valtiontalouden tarkastusvirastossa käynnissä ole-
vassa Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen -tarkastuksessa, jossa 
pyritään saamaan kokonaiskuva koronaepidemian vuoksi matkailutoimialoille tarkoitettu-
jen kehittämistukihakemusten päätöksistä. 
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