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Valtiontalouden tarkastusviraston  
laillisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen yritystukia koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastus-
viraston laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksesta antaman ohjeen mu-
kaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskukselle, Hämeen ELY-keskukselle, Keski-Suomen ELY-kes-
kukselle, Uudenmaan ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksel-
le, Uudenmaan TE-toimistolle, Varsinais-Suomen TE-toimistolle, Finnvera 
Oyj:lle, Innovaatiorahoituskeskus Tekesille, Liikenne- ja viestintäministe-
riölle, Liikennevirastolle, Maa- ja metsätalousministeriölle, Suomen met-
säkeskukselle, Sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Akatemialle, Suo-
men Vientiluotto Oy:lle, Työ- ja elinkeinoministeriölle ja Valtiokonttorille 
sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtiovarainministeriöl-
le ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista ELY-keskusten ja TE-toimisto-
jen kehittämis- ja hallintokeskuksella, Hämeen ELY-keskuksella, Keski-Suo-
men ELY-keskuksella, Uudenmaan ELY-keskuksella, Varsinais-Suomen ELY-
keskuksella, Uudenmaan TE-toimistolla, Varsinais-Suomen TE- toimistolla, 
Finnvera Oyj:llä, Innovaatiorahoituskeskus Tekesillä, Liikenne- ja viestintä-
ministeriöllä, Liikennevirastolla, Maa- ja metsätalousministeriöllä,  Sosiaali- 
ja terveysministeriöllä, Suomen Akatemialla, Suomen Vientiluotto Oy:llä, 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja Valtiokonttorilla ollut mahdollisuus var-
mistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä 
siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on 
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.

Helsingissä 12. syyskuuta 2017

Dnro 187/52/2016

Marjatta Kimmonen 
ylijohtaja

Jenni Leppälahti 
johtava tilintarkastaja
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Tarkastusviraston kannanotot

Yritystukien määrä on noussut viime vuosina, mutta tukea saaneiden yri-
tysten lukumäärä on laskenut. Vuonna 2016 valtion talousarviosta makset-
tiin tukia elinkeinoelämälle yhteensä 4 136 miljoonaa euroa (vuonna 2015 
yhteensä 3 265 miljoonaa euroa). Tarkastus kohdistui yhteensä 12 erilai-
seen tukeen, ja se kattoi neljänneksen vuonna 2016 maksetuista yritystuista.

Yritystukia koskeneessa laillisuustarkastuksessa selvitettiin, onko yri-
tystukien hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnas-
sa noudatettu säädöksiä. Lisäksi selvitettiin, onko yritystukien sisäinen val-
vonta järjestetty asianmukaisesti. 

Valtionavustuslaissa säädetään valtionavustuksen myöntämisen yleisis-
tä edellytyksistä. Näihin kuuluu myös tuen tarpeellisuus. Valtionavustusta 
voidaan pitää tarpeellisena, jos hanketta ei voitaisi toteuttaa ilman avustus-
ta tai jos yhteiskunnallisesti hyödylliseksi arvioitu hanke toteutuisi ilman 
valtionavustusta selvästi hitaammin tai suppeampana. Valtionavustus ei ole 
tarpeellinen, mikäli valtionavustuksen hakija pystyisi rahoittamaan hank-
keen tai toiminnan omalla rahoituksella tai oman pääoman ehtoiseen rahoi-
tukseen ehdoiltaan rinnastuvalla muulla rahoituksella.  

Tuen tarpeellisuuden määrittely ja arviointi havaittiin hankalaksi, sillä 
tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan ulkopuolinen rahoitus voi lähtö-
kohtaisesti aina tuoda jotakin lisäarvoa toteutettavaan hankkeeseen. Lain-
säädäntöä ja siitä johdettavia kriteereitä tulisikin selkeyttää, jotta yritystuet 
eivät muodostuisi tukiautomaateiksi sellaisille yrityksille, joille hankkeiden 
rahoitus olisi mahdollista muillakin tavoin. Tuen tarpeellisuusharkinnassa 
tulisi kaikissa tapauksissa ottaa samanaikaisesti huomioon rahoitettavan oh-
jelman ja tukea myöntävän organisaation toiminnan yleiset tavoitteet, mut-
ta myös valtionavustuslakia koskevan hallituksen esityksen yleiset periaat-
teet tuen tarpeellisuudesta. 

Tarkastuksessa todettiin säädöstenvastaisia menettelyjä kuudessa eri yri-
tystuessa sekä joitakin sisäisen valvonnan puutteita. Puuntuotannon tukea 
oli myönnetty lainvastaisesti ilman sen kirjallista hakemista, ja tutkimusra-
hoituspäätösten toimituskirjoja ei ollut allekirjoitettu asianmukaisesti eikä 
tukipäätöksiä ollut aina perusteltu hallintolain mukaisesti. 

Lääkärihelikopterituen lopullisen valtionavustuksen perustana olevia 
menoja määritettäessä oli valtionavustuslain ja valtion talousarvion vas-
taisesti jätetty huomioimatta lakisääteiset potilaskuljetuskorvaukset tukea 
vähentävänä tekijänä. 

Yritysten kehittämistukea oli maksettu lain vastaisesti hankkeisiin, jot-
ka oli aloitettu ennen tuen hakemista, ja tukikelpoisiksi kustannuksiksi oli 
hyväksytty ehtojen vastaisia kustannuksia. Myöskään kirjanpidon tosittei-
ta ei ollut arkistoitu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Yritysten kehittämistuen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nan tuen tukiprosessien sisäisessä valvonnassa havaittiin myös joitakin puut-
teita dokumentoinnissa, päätösehtojen noudattamisessa, ohjeistuksessa ja 
tukijärjestelmissä.

Tuen tarpeellisuus 
tulee aina arvioida

Tukea pitää hakea ennen 
hankkeen aloittamista
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Kaikkien tarkastukseen sisältyneiden yritystukien soveltuvuutta sisä-
markkinoille oli tutkittu ennen niiden myöntämistä ja riittäviin toimenpi-
teisiin oli ryhdytty EU:n valtiontukisäädösten edellytysten täyttämiseksi. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan seuraavaa.

Suomen metsäkeskuksen
 – tulee varmistaa, että tukea myönnetään ainoastaan kirjallisen hake-

muksen perusteella
 – tulee käyttää yhdenmukaisia hakemuslomakkeita ja varmistaa, että 

lomakkeet sisältävät kaikki vaaditut tiedot.  Vanhentuneet lomakkeet 
tulee poistaa käytöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriön
 – tulee lisätä raportointia koskeva vaatimus ministeriön ja VR:n väli-

seen sopimukseen junaliikenteen tuesta. 
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin

 – tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hankkeen ra-
hoituspäätöksien johdosta lähetettävät toimituskirjat on asianmukai-
sesti allekirjoitettu 

 – tulee jatkossa tarkentaa tukipäätöksen perusteluja, mikäli päätöksis-
sä on poikettu hakemuksista

 – tulee varmistaa talousanalyysin suorittamisen dokumentointi, tuen 
saajan taloudellisen tilanteen kartoituksen dokumentointi tuen mak-
satuksen yhteydessä sekä hankkeissa tapahtuneiden muutosten do-
kumentointi riittävällä tavalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön
 – tulee kiinnittää jatkossa huomiota sitoumuksen ehtojen valvontaan 

ja varmistua sitoumusta koskevien Finnvera Oyj:n luotto- ja takaus-
toiminnan sisäisten kontrollien asianmukaisuudesta

 – tulisi lisätä yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämi-
seen myönnetyn valtionavustuksen käytön valvontaa tuensaajien il-
moittamien tietojen läpikäymisen lisäksi esimerkiksi tarkastustoi-
minnalla

 – tulee tehdä päätös korontasaustoiminnan hallinnointipalkkion mak-
samisesta Suomen Vientiluotto Oy:lle viivytyksettä, jotta palkkio voi-
daan maksaa Valtiokonttorissa lainsäädännössä määrätyn ajan puit-
teissa

 – tulisi antaa ohje siitä, miten valtionapuviranomaisena palkkatukiasi-
assa toimivat TE-toimistot ja KEHA-keskus täyttävät valtionavustus-
laissa valtionapuviranomaiselta edellytetyn velvollisuutensa huoleh-
tia valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen sekä 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen

 – tulee varmistaa, ettei tukea makseta hankkeisiin, jotka on aloitet-
tu ennen tuen hakemista. Maksatuksessa tulee kiinnittää erityistä 
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 huomiota kirjanpitotapahtumiin tai laskuihin, jotka ajoittuvat lähelle 
hankkeen aloittamisajankohtaa 

 – tulee käydä läpi tapaukset, jotka tarkastuksen perusteella on aloitet-
tu ennen tuen hakemista tai joiden alkamisajankohdasta ei voitu var-
mistua ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin

 – tulee varmistaa, ettei tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksytä 
myöntöpäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen vastaisia kustan-
nuksia

 – tulee varmistaa, että kirjanpidon tositteet arkistoidaan talousarvio-
asetuksen 46 §:n edellyttämällä tavalla

 – tulee kiinnittää huomiota siihen, että samaan tarkoitukseen aikai-
semmin myönnetyt tuet esitetään yksilöidysti 

 – tulee tuoda esiin yritysten kehittämisavustuksen päätösesityksissä 
avustuksen merkittävyys hankkeen toteuttamiseksi esimerkiksi kor-
keampitasoisena tai laajempana. Suositeltavaa olisi esittää vertailu-
tietoja siitä, miten tuki vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen

 – tulee ryhtyä sisäistä valvontaa parantaviin toimenpiteisiin, jotta var-
mistetaan, ettei jatkossa päätösehtojen noudattamisessa, tosittami-
sessa tai dokumentoinnissa synny virheitä

 – tulee huolehtia yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ohjeis-
tuksen täydentämisestä ja tarkentamisesta yritysten kehittämishan-
ketukien osalta

 – tulee tarkastella jälkikäteen yhteistyössä TE-toimistojen kanssa sys-
temaattisesti URA-järjestelmän päätöstietoja poikkeamien havaitse-
miseksi

 – tulisi luoda ja ottaa käyttöön mahdollisuuksien mukaan palkkatuen 
myöntö- ja maksatuspäätösten oikeellisuutta varmistavia järjestel-
mäperäisiä kontrolleja

 – tulee kiinnittää enemmän huomiota oikean tukimuodon valintaan 
palkkatuen käsittelyvaiheessa

 – tulisi tutkia URA-järjestelmän yhteydenottoilmoitukset aina ennen 
palkkatukipäätöksen tekemistä, jos työsuhteen katkeamisperusteeksi 
on ilmoitettu tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Päätökseen vaikut-
tavat tiedot tulee systemaattisesti välittää palkkatukipäätöksiä val-
mistelevalle yksikölle ja KEHA-keskukselle.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
 – tulee huomioida toimintaan kohdistuvat lakisääteiset Kela-korvauk-

set valtionavustustarvetta vähentävänä eränä valtionavustusta bud-
jetoitaessa ja myönnettäessä. Mahdollinen ensihoidon tutkimukselle 
maksettava tuki tulisi budjetoida ja myöntää erikseen

 – tulee varmistaa, että lääkärihelikopteritoimintaan myönnettävän 
 tuen käytön vuosiselvitykset käsitellään viipymättä, jolloin mahdolli-
set korjaavat toimet voidaan aloittaa välittömästi.
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1 Mitä tarkastettiin

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman (2016–2020) mu-
kaan tarkastusviraston tekemän laillisuustarkastuksen tavoitteena on sen toi-
mivaltaan kuuluvissa asioissa tarkastaa, onko toimittu lainsäädännön, muun 
alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Laillisuustarkastuksessa pyritään selvittämään säännösten noudat-
tamisen lisäksi, onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon 
 periaatteiden, toimintapolitiikan (tavoitteiden) sekä rahoitus- tai sopimus-
ehtojen mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa siitä, 
onko lakeja ja muita säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita nouda-
tettu ja onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset.

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi

Tarkastuksen kohteena olivat valtion talousarviosta maksettavat eräät yri-
tystuet. Yritystuilla tarkoitetaan tässä tarkastuksessa niitä valtion talousar-
viosta maksettuja valtionapuja ja -avustuksia, joilla tuetaan elinkeinoelämää. 
Tarkastuksen pääkysymykset on laadittu tarkastuksen tavoitteen mukaises-
ti. Tarkastuksen tavoitteena oli antaa
1. kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto siitä, onko valtion-

apujen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvon-
nassa noudatettu säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita

2. rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto siitä, onko valtionapupro-
sessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, on-
ko valtionapujen hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin säädösten, mää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti. Rajattuun varmuuteen perustuvassa kannan-
otossa raportoidaan tarkastushavainnoista pyrkimättä kattavaan lausumaan. 
Tarkastuskohde ja tarkastukseen sisältyneet yritystuet on yksityiskohtaises-
ti määritelty ja rajattu tämän tarkastuskertomuksen liitteessä.

Säädösperusta koostui lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista

Yritystukia koskeneen tarkastuksen säädösperusta muodostui kaikille yh-
teisistä säädöksistä sekä tukimuotokohtaisista säädöksistä, määräyksistä, 
ohjeista tai rahoitusehdoista. Pääosaan tarkastukseen sisältyvistä tukimuo-
doista sovelletaan ainakin osittain valtionavustuslakia (688/2001), joka on 
tarkoitettu harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevaksi yleislaiksi. Tä-
män mukaan lakia sovelletaan valtionavustukseen, jos muussa laissa ei sää-
detä toisin. 

Euroopan unionin (EU) oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle 
ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä (Euroopan unionin toiminnasta Roomassa 
25.3.1957 tehdyn ja Lissabonin sopimuksella muutetun sopimuksen, jatkos-
sa SEUT, 107 artiklan 1 kohta). Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi an-
taa saajalle muihin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääris-
tää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Euroopan komissio on laatinut 
yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja millai-
sia menettelytapoja tulee noudattaa tukia myönnettäessä. Tarkastuksessa on 
otettu lähtökohdaksi EU:n valtiontukisäännöistä erityisesti SEUT,  107–108 
artiklat. Yritystukimuodosta riippumatta tarkastuksessa  varmistuttiin  siitä, 

Laillisuustarkastuksessa verrataan 
tosiasioita lainsäädäntöön

EU:n valtiontukisäädökset 
sitovat kansallisia yritystukia
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että yritystukea myöntävä viranomainen on selvittänyt yritystuen sallitta-
vuuden EU:n valtiontukisääntöjen suhteen. Tarkastuksessa varmistettiin, 
mikä peruste tuen myöntämiselle on valittu (esimerkiksi notifikaatio, ryh-
mäpoikkeus- tai de minimis-asetukset). 

Sisäisen valvonnan yhteinen säädösperusta on määritelty valtion talous-
arviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 §:ssä. Sen mukaan viraston ja lai-
toksen johdon on huolehdittava siitä, että virastossa ja laitoksessa toteute-
taan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin 
riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat viraston ta-
louden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston hallinnassa 
olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä viraston johtamisen ja ul-
koisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot sen taloudesta ja toi-
minnasta. Menettelyjen on myös käsitettävä viraston vastattavana tai väli-
tettävänä olevien varojen hoito sekä ne viraston toiminnot ja tehtävät, jotka 
se on antanut toisen tehtäväksi tai joista se muuten vastaa.

Tukikohtainen säädösperusta on avattu tarkastuskertomuksen liittees-
sä. Pääsääntöisesti säädösperusta on löydettävissä valtion talousarviosta 
momentin päätösosasta, jossa määritellään ne kohteet, joihin momentin 
määrärahaa saa käyttää. Edellä mainittujen säädösten lisäksi kriteereinä 
on käytetty erilaisia määräyksiä ja ohjeita sekä sitoumuksia tai sopimuksia, 
jotka ovat lainsäädäntöä tarkemmalla tasolla määrittäneet esimerkiksi tu-
en myöntämisen edellytyksiä tai hakuprosessia ja joiden avulla tukiproses-
sia on ollut mahdollista tarkastaa.

Yritystukien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina 

Tilastokeskuksen yritystukitilaston mukaan yritystuet nousivat kokonaisuu-
dessaan 8,8 prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuotta aiempaan. Tukien nou-
su painottui lainoihin, jotka kasvoivat 34,1 prosenttia. Tukea saaneiden yri-
tysten lukumäärä sen sijaan laski lähes 6 500 yrityksellä 30 453 yritykseen.

miljoonaa euroa

Lainat

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Takaukset Suorat tuet
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Kuvio 1:  Tilastokeskuksen yritystukitilaston mukaan maksetut suorat tuet, lainat ja 
takaukset 2010–2015. Lähde: Tilastokeskuksen yritystukitilasto 2015.

Seuraavassa on esitetty tarkastukseen sisällytetyt yritystuet ja niitä vas-
taavat määrärahamomentit valtion vuoden 2016 talousarviossa. Tarkastuk-
seen sisältyneiden yritystukien yhteismäärä oli talousarviossa 1,1 miljardia 

Tukikohtainen säädösperusta 
on erittäin laaja 

Tuki jakaantuu yhä 
harvemmalle yritykselle
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 euroa. Talousarvion yksilöintitiedon sekä momentin volyymin lisäksi taulu-
kossa on esitetty suppea kuvaus siitä, mihin myönnettävä yritystuki on tar-
koitettu ja mikä kirjanpitoyksikkö tukea hallinnoi.

Tarkastuskohde Mometti valtion 
talousarviossa 2016

Euromäärä 
tilijaottelussa

Suomen Akatemia Yritystuet ovat kilpailtua tutkimusrahoitusta, joissa tuen-
saajina ovat osakeyhtiömuotoiset organisaatiot. Näistä keskeisimmät rahoi-
tuksen saajat ovat osakeyhtiömuotoiset ammattikorkeakoulut sekä VTT Oy.

29.40.51 Suomen Akatemian tut-
kimusmäärärahat (arviomäärära-
ha)

232 127 000 €

Maa- ja metsätalousministeriö Tukea myönnetään yksityismetsissä tehtäviin 
metsänhoito- ja perusparannustöihin ja siten edistetään metsien kestävää 
hoitoa ja käyttöä. Tuet myöntää Suomen metsäkeskus.

30.40.44 Tuki puuntuotannon 
kestävyyden turvaamiseen  
(ar viomääräraha)

63 674 000 €

Liikennevirasto Tukea voidaan maksaa meriliikenteessä käytettävien alusten 
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaisen tuen  
maksamiseen kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille.  

31.30.43 Meriliikenteessä 
käytettävien alusten kilpailukyvyn 
parantaminen (arviomääräraha)

100 420 000 €

Liikenne- ja viestintäministeriö Kaukojunaliikenteen tukemisessa tavoittee-
na on pitää yllä ja nostaa junaliikenteen palvelutasoa ja joukkoliikenteen 
kulkutapaosuutta. Junaliikenteen ostoilla tyydytetään tarpeelliseksi arvioituja 
alueellisia ja valtakunnallisia matkustustarpeita siltä osin kuin näitä palveluja 
ei pystytä järjestämään markkinaehtoisesti.

31.30.63 Joukkoliikenteen palve-
lujen osto ja kehittäminen (3 v 
siirtomääräraha), junaliikenteen 
osalta 31.30.63.04 Junaliikenteen 
ostot

30 170 000 €

Työ- ja elinkeinoministeriö ja InnovaatiorahoituskeskusTekes Erityis- ja yleis-
avustus yritysten kansainvälistymiseen sekä Suomeen suuntautuvia ulkomai-
sia investointeja ja matkailua edistäviiin Team Finland-kasvuohjelmiin. 

32.01.40 Valtionavustus yri-
tysten kansainvälistymiseen ja 
yrittäjyyden edistämiseen (3 v 
siirtomääräraha)

10 371 000 €

Innovaatiorahoituskeskus Tekes Tuki kohdistetaan erityisesti elinkeinoraken-
teiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. 

32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiotoiminnan tukeminen 
(arviomääräraha)

335 370 000 €

Työ- ja elinkeinoministeriö Valtioneuvosto on antanut sitoumuksen siitä, että 
valtio korvaa Finnvera Oyj:n luottotappioita sitoumuksen ehtojen mukaisesti 
niistä luotoista ja takauksista, jotka yhtiö on myöntänyt 1.1.1999 alkaen. 

32.20.47 Finnveran tappiokor-
vaukset (arviomääräraha) 56 735 000 €

Valtiokonttori Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korkotuen avulla  
varmistetaan, että suomalaisilla viejillä on käytössään vastaavanlainen 
viennin ja alustoimitusten rahoitusjärjestelmä kuin tärkeimpien kilpailija-
maidemme viejillä.

32.20.48 Korko- ja muu tuki 
julkisesti tuetuille vienti- ja 
alusluotoille (arviomääräraha)

20 200 000 €

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Tuki on 
tarkoitettu yritysten kansainvälistymis- ja muihin merkittäviin kehittämis-
hankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten  
toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

32.30.45 Yritysten kehittämis-
hankkeiden tukeminen  
(arviomääräraha)

30 218 000 €

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Palkkatuki, 
yksityinen sektori. Palkkatuella pyritään edistämään työttömän työnhakijan 
työllistymistä.

32.30.51 Julkiset työvoima- ja  
yrityspalvelut (2 v siirtomäärä-
raha), palkkatuen osalta 
32.30.51.09

153 770 000 €

Työ- ja elinkeinoministeriö Nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien 
investointiavustus. LNG:n käyttöönotto vaatii Itämeren alueen ja Suomen 
LNG-terminaalien infrastruktuurin rakentamista, jotta LNG-käyttöisiin aluksiin 
tehdään investointeja.

32.60.41 LNG-terminaalien in-
vestointituki (arviomääräraha) 23 611 000 €

Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan 
hallinnointiyksikön FinnHEMS Oy:n hallinnointi- ja lentotoiminnan menojen 
maksamiseen suunnattu tuki.

33.60.40 Valtion rahoitus lääkäri- 
ja lääkintähelikopteritoiminnan 
menoihin (3 v siirtomääräraha)

28 990 000 €

Mitä tarkastettiin

Kuvio 2: Tarkastetut tuet, vastaavat momentit valtion vuoden 2016 talousarviossa ja 
euromäärät tilijaottelussa
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2 Onko EU:n valtiontukisäädöksiä 
noudatettu?

Vuosina 2014–2016 jopa 90 prosenttia kaikista Euroopan unionin ( jatkos-
sa EU) jäsenvaltioiden tuista otettiin käyttöön ilman komission hyväksyn-
tää.1 Tukien itsenäinen käyttöönotto ja valtiontuen käsitteen monimutkai-
suus lisää riskiä EU:n valtiontukisäädösten vastaiseen menettelyyn. Myös 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin pitää tarkastuksensa2 perusteella tär-
keänä jäsenvaltioiden suorittamaa valtiontukien tarkastusta komission suo-
rittaman valvonnan lisäksi. 

Jäsenvaltioissa eniten virheitä on aiheutunut liian suuresta tuki-inten-
siteetistä, tuen kannustavuuden puutteesta, havaitsematta tai ilmoittamatta 
jääneestä tuesta tai muodollisten seurantavaatimusten täyttymättömyydestä. 

2.1 Valtiontuki on aina poikkeus

Seuraavassa avataan valtiontuen käsitettä määritelmän keskeisyyden vuok-
si. Valtiontukea myönnetään monessa eri muodossa ja tuen saavaa organi-
saatiota voidaan pitää yrityksenä, vaikka kyseessä olisi yhdistys tai organi-
saatio, jonka omistaa julkinen organisaatio.

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2016 tiedonannon EU:n valtiontukisään-
töjen soveltumisedellytyksistä. Tiedonanto on osa vuonna 2012 aloitettua 
EU:n valtiontukisääntöjen kokonaisuudistusta ja sillä on pyritty selkiyttä-
mään sen tulkintaa, mitä pidetään kiellettynä valtiontukena.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan 
mukaan lähtökohtaisesti kiellettyä valtiontukea ovat sellaiset etuudet, jotka 

 – on myönnetty jäsenvaltion julkisista varoista
 – suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa
 – vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua ja
 – vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä 
annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (22/2016) on kuvattu val-
tiontuen kriteerejä EU-oikeuskäytännön perusteella.  Tukitoimenpide on 
valikoiva, kun se kohdistuu vain osaan yrityksistä. Valikoivina toimenpitei-
nä ei pidetä yleisiä talouspoliittisia toimenpiteitä, kuten yhteisöveroprosen-
tin alentamista. Taloudellisen tuen muodolla ei ole myöskään merkitystä. 
Valtiontukea voi olla esimerkiksi avustus, markkinahintaa edullisempi lai-
na, takaus, markkinaehtoista edullisempi pääomasijoitus tai pääomitus, ve-
rovapaus, veronalennus tai markkinahintaa alhaisempi kiinteistön tai maa-
alueen vuokra tai myyntihinta. Valtiontukea eivät sen sijaan ole esimerkiksi 
kaikkiin yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet (mm. verotuksessa) tai julkis-
ten varojen käyttö markkinaehtoisesti, esimerkiksi laina tai pääomasijoitus 
yksityisiin luotonantajiin tai sijoittajiin verrattuna samankaltaisilla ehdoilla.

Hallituksen esityksen (22/2016) mukaan valtion toimenpiteen katsotaan 
vääristävän tai uhkaavan vääristää kilpailua, jos se on omiaan parantamaan 
tuensaajan kilpailuasemaa verrattuna muihin yrityksiin, joiden kanssa se 
kilpailee. Käytännössä kilpailun katsotaan vääristyvän SEUT-sopimuksen 

Valtiontukisäädösten 
noudattamisen tarkastaminen 
on tarpeellista

Valtiontukisääntöjä on 
uudistettu viime vuosina
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107 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos valtio myöntää yritykselle taloudellis-
ta etua kilpailulle vapautetulla alalla, jolla on tai voisi olla kilpailua. Riittää, 
että yritys pystyy tuen avulla säilyttämään vahvemman kilpailuaseman kuin 
mikä sillä olisi ollut ilman tukea.

SEUT-sopimuksessa ei ole määritelty yrityksen käsitettä, vaan käsitteen 
sisältö on täsmentynyt oikeuskäytännössä taloudellisen toiminnan käsitteen 
kautta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palvelu-
ja tarjotaan markkinoilla. Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa har-
joittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta, rahoitusta-
vasta tai taloudellisen voiton tavoitteesta. Valtiontukisääntelyn kannalta ei 
ole merkitystä sillä, onko kyseessä yksityinen vai julkisomisteinen yritys.

Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä (2016/C 
262/01) selventää valtiontuen käsitettä. Valtiontuen käsite on objektiivinen 
ja oikeudellinen käsite, joka on määritelty suoraan perussopimuksessa. Tie-
donannossa selvennetään eri tekijöitä, jotka muodostavat valtiontuen kä-
sitteen: yrityksen olemassaolo, toimenpiteen johtuminen valtiosta, toimen-
piteen rahoittaminen valtion varoista, edun myöntäminen, toimenpiteen 
valikoivuus ja sen vaikutus kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun tuensaaja on yritys. Euroopan unionin tuomioistuin on johdonmukai-
sesti määritellyt yritykset taloudellista toimintaa harjoittaviksi yksiköiksi, 
riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Tietyn yk-
sikön luokittelu yritykseksi riippuu näin ollen täysin sen toimintojen luon-
teesta. Tällä yleisperiaatteella on kolme merkittävää vaikutusta. 

Komission mukaan yksikön asema kansallisen lainsäädännön mukaan 
ei ole ratkaiseva. Esimerkiksi yksikköä, joka kansallisen lainsäädännön mu-
kaan luokitellaan yhdistykseksi tai urheiluseuraksi, on mahdollisesti kui-
tenkin pidettävä perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yri-
tyksenä. Sama koskee yksikköä, joka on muodollisesti osa julkista hallintoa. 
Merkitystä on ainoastaan sillä, harjoittaako yksikkö taloudellista toimintaa. 

Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat tarjota markkinoilla ta-
varoita ja palveluja. Kun näin ei ole, voittoa tavoittelemattomat yksiköt ovat 
valtiontukien valvonnan ulkopuolella. 

Kolmanneksi yksikkö luokitellaan yritykseksi aina suhteessa tiettyyn 
toimintaan. Yksikkö, joka harjoittaa sekä taloudellista että muuta kuin ta-
loudellista toimintaa, katsotaan yritykseksi ainoastaan taloudellisen toi-
mintansa osalta.

2.2 Yritystukineuvottelukunnan tehtävät 
perustuvat lakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi EU:n valtiontukisääntöjen täytän-
töönpanoa Suomessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia 
lukuun ottamatta. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin kuuluu mm. tu-
kea myöntävien viranomaisten konsultointi ja tuki-ilmoitusten lähettämi-
nen Euroopan komissiolle, yhteydenpito komission kanssa sekä kansallisen 
sääntelyn valmistelutehtävät.

Komission tiedonanto selventää 
valtiontuen käsitettä

Valtiontukisääntöjen soveltaminen 
ei riipu siitä, onko yksikön 
tavoitteena tuottaa voittoa



17

Yritystukineuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydes-
sä. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu mm. lausuntojen antaminen yritys-
tukien valtiontuen edellytysten täyttymisestä ja menettelytavoista.

Taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä 
annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (22/2016) tavoitteena oli 
yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan 
unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoar-
viointi. Niin sanotut hyvän tuen edellytykset haluttiin lisätä lainsäädäntöön. 
Edellytysten täyttyminen haluttiin saada arvioitavaksi ennen tukiohjelman 
tai yksittäisen tuen käyttöönottoa. Ennakkoarviointia varten muodostet-
tiin valtioneuvoston asettama yritystukineuvottelukunta, jonka tehtävänä 
on antaa valtion tukiviranomaiselle lausunto siitä, onko tuki EU:n lainsää-
dännössä tarkoitettu valtiontuki ja mitä valtiontukia koskevien säännösten 
mukaista menettelytapaa tukiviranomaisen on noudatettava. 

Tukiviranomainen voi pyytää yritystukineuvottelukunnalta myös lau-
sunnon siitä, täyttääkö tuki hyvän tuen edellytykset. Yritystukineuvotte-
lukunnan lausunnot eivät kuitenkaan ole sitovia. Hallituksen tavoitteena 
oli kehittää kansallista tukijärjestelmää tukien vaikuttavuuden lisäämisek-
si ja luoda kansallinen menettely EU:n valtiontukisäännösten noudattami-
sen varmistamiseksi.

Lakia taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyk-
sistä (429/2016) on sovellettu 1.7.2016 lähtien, ja sillä kumottiin yritystuen 
yleisistä ehdoista annettu laki (786/1997). Lakia sovelletaan valtion tukivi-
ranomaisen myöntäessä taloudelliseen toimintaan sellaista tukea, joka täyt-
tää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 koh-
dan valtiontuen edellytykset, jollei muussa laissa toisin säädetä. Lakia ei 
sovelleta myönnettäessä maa- ja metsätalouden alkutuotantoa eikä kalata-
loutta koskevaa tukea.

Lain 7 §:ssä on säädetty pakollisesta lausuntomenettelystä, jossa tuki-
viranomaisen on pyydettävä yritystukineuvottelukunnalta lausunto siitä, 
täyttääkö suunniteltu tukiohjelma tai tukiohjelman ulkopuolinen yksittäi-
nen tuki EU:n lainsäädännön valtiontuen edellytykset ja mitä valtiontukia 
koskevien säännösten mukaista menettelytapaa tukiviranomaisen on nou-
datettava. Lausunto on lisäksi pyydettävä tukiohjelman mukaisesti myön-
nettävästä yksittäisestä tuesta, jos tuki täyttää EU:n lainsäädännön mukai-
set valtiontuen ennakkoilmoitusvelvollisuuden edellytykset. Lausunto on 
pyydettävä myös ennen tukiohjelman tai tukiohjelman ulkopuolisen yksit-
täisen tuen muuttamista. Lausuntoa ei tarvitse pyytää verotuista eikä silloin, 
kun asia on kiireellinen, muutos on luonteeltaan tekninen tai siihen on muu 
erityinen syy. Jos lausuntoa ei pyydetä, asia on kuitenkin annettava jälkikä-
teen yritysneuvottelukunnalle tiedoksi.

2.3 Valtiontukisäädöksiä on noudatettu

Tarkastuksen perusteella havaittiin, että kansallinen, valtion tasolla tapah-
tuva valtiontukien valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Sekä jälkikäteis- 
että etukäteisvalvonta ovat tärkeässä roolissa kokonaisarvioinnin kannalta. 

Euroopan komissio on osoittanut kasvavaa mielenkiintoa valtiontuki-
sääntelyn aikaisempaa tiukempaan valvontaan. Valtiontukisääntöjen vastai-
sesti myönnettynä valtiontukena pidetty tuki voidaan periä takaisin tuensaa-
jalta korkoineen jopa kymmenen vuotta tuen myöntämisestä. Seuraavassa 

Yritystukineuvottelukunta 
valvoo valtiontuen 
edellytysten täyttymistä

Neuvottelukunnan lausuntoa 
on pakko pyytää

Kaikille tuille löytyi perusteet
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on esitetty tarkastuskohteittain ne perusteet, joiden perusteella voidaan to-
deta, että kansallinen viranomainen on ennen tuen myöntämistä tutkinut 
valtiontukisäädösten mukaisuutta ja päätynyt siihen tulokseen, että asian-
omainen tuki on sallittua EU:n valtiontukisäädösten näkökulmasta. Tuki voi 
olla sallittua pääsääntöisesti joko EU:n komission ennakkoon hyväksymän 
tukiohjelman tai erityisen EU-säädöksen nojalla, esimerkiksi yleisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen (651/2014) tai de minimis-tuesta annetun komissi-
on asetuksen (1407/2013) perusteella.

EU:n valtiontukisäädösten osalta on tarkastettu se, onko tukiohjelmal-
le säädösten mukainen peruste ja voidaanko tukiohjelmaa pitää hyväksyt-
tynä valtiontukena. Sen sijaan tukikohtaisissa tapahtumatarkastuksissa ei 
ole käytetty EU-tasoisia säädöksiä kriteereinä.

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian maksaman valtionavustuksen myöntämisessä VTT 
Oy:lle on huomioitu EU:n valtiontukisäädökset. Tarkastuksessa havaittiin, 
että Euroopan komissio on kirjeessään Suomen valtiolle 3.12.2014 (COMP/
H2/KP/ah D*2014/122614) ilmoittanut pitävänsä VTT Oy:tä tutkimus- ja 
kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta 
annettujen puitteiden (2014/C 198/01) 15 kohdan määritelmän mukaisena 
tutkimus- ja tiedonlevitysorganisaationa. Komission mukaan taloudellinen 
ja ei-taloudellinen toiminta on pidettävä erillään ja tukea voidaan myöntää 
vain ei-taloudelliseen toimintaan.

Tarkastuksessa todennettiin, että VTT Oy on riittävästi eriyttänyt ei- 
taloudellisen ja taloudellisen tutkimustoiminnan toisistaan. Tarkastukseen 
sisältynyt Suomen Akatemian myöntämä tutkimusrahoitus on kohdennettu 
VTT Oy:n ei-taloudelliseen tutkimustoimintaan, eikä sitä täten pidetä EU:n 
valtiontukisäädösten mukaisena kiellettynä valtiontukena.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston tuet

Liikenneviraston myöntämä kauppa-alustuki on Euroopan unionin toimin-
nasta Roomassa 25.3.1957 tehdyn ja Lissabonin sopimuksella muutetun sopi-
muksen mukaisesti hyväksytty valtiontuki (komission hyväksymä tukiohjel-
ma SA.35110,2012/N, sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen 
liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen). 

Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämä junaliikenteen tuki on hy-
väksyttävää valtiontukea SEUT 107 artiklan mukaisesti. Sopimuksessa Eu-
roopan unionin toiminnasta on erillinen osasto (VI osasto) liikenteelle. 
Kyseisen osaston 93 artikla on erityissäädös muuhun sääntelyyn nähden. 
Artiklan 93 nojalla on annettu palvelusopimusasetus (EY) 1370/2007, jos-
sa säädetään sallitut markkinoihin puuttumisen keinot. Artiklassa sääde-
tään, että tuki on perussopimusten mukainen, jos se on tarpeen liikenteen 
yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuu-
luvien velvoitteiden täyttämisestä.

Valtiokonttorin hallinnoima tuki vienti- ja alusluottojen 
korontasaustoiminnalle

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta anne-
tun lain (1543/2011) 13 §:n mukaan Vientiluoton toiminnassa otetaan huo-
mioon vienti- ja alusluottoja sekä korontasausta koskevat Suomea sitovat 

Liikenteen tukien 
säädöstenmukaisuus 
on varmistettu
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 kansainväliset sopimukset ja kansainväliset kilpailutekijät sekä hankkeen 
ympäristö- ja muut vaikutukset. Kansainvälisillä sopimuksilla tarkoitetaan 
erityisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisesti 
tuettuja vientiluottoja koskevaa järjestelyä ( jäljempänä OECD:n vientiluot-
tosopimus). OECD:n vientiluottosopimus on EU:n alueella pantu täytäntöön 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1233/2011 ja sitä on 
muutettu viimeksi komission delegoidulla asetuksella 155/2016, joten se on 
osa EU:n lainsäädäntöä. Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä ko-
rontasauksesta annetun lain 3 §:n mukaan julkisesti tuetuilla vientiluotoilla 
tarkoitetaan Suomesta tapahtuvan viennin rahoittamiseksi OECD:n vienti-
luottosopimuksen määrittelemin vientiluottoehdoin myönnettyjä luottoja. 

Euroopan unioni on yksi OECD:n vientiluottosopimuksen osapuolista ja 
allekirjoittajista. SEUT-sopimuksen 216 artiklan 2 kohdan mukaan unionin 
tekemät sopimukset sitovat unionin toimielimiä ja jäsenmaita. SEUT-sopi-
muksen 207 artiklan 3 kohdan mukaan on neuvoston ja komission tehtävä-
nä huolehtia, että neuvotellut sopimukset ovat unionin sisäisten politiikko-
jen ja sääntöjen mukaisia. Koska neuvosto ja komissio ovat olleet OECD:n 
vientiluottosopimuksen hyväksymisen kannalla, ne eivät ole pitäneet sitä 
miltään osin EU:n perustamissopimusten eikä myöskään SEUT-sopimuk-
sen 107 ja 108 artiklojen vastaisena. Unionin tuomioistuin ei ole antanut asi-
asta kielteistä lausuntoa ja sopimus on tullut voimaan. Viennin rahoituksen 
tukijärjestelmistä ei aiheudu etua eikä niihin sisälly tukielementtiä yrityk-
sille, koska ne ovat markkinaehtoisia. Silloin niihin ei sovelleta SEUT-sopi-
muksen 107 artiklaa. Muun muassa WTO:n ASCM-sopimuksen (Agreement 
on Subsidies and Countervailing Measures) liitteen 1 k kohdassa on kirjaus, 
jonka mukaan jäsenet eivät pidä tietyt kriteerit täyttävää vientitakuuta kiel-
lettynä vientitukena. Euroopan unioni on myös WTO:n jäsen.

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämät yritystuet

Kaikki työ- ja elinkeinoministeriön myöntämät ja tarkastukseen sisältyneet 
kansainvälistymisavustukset ovat ministeriön toimintaan liittyvien elinkei-
no- ja innovaatiopolitiikkaa edistävien yhteisöjen yleisavustuksia eli avus-
tuksia ei-taloudelliseen toimintaan, joten niihin ei sovelleta EU:n valtion-
tukisääntöjä (SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohta).

Tarkastuksessa todettiin, että Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö 
ovat varmistaneet, että Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset eivät ole SEUT 107 
ja 108 artiklojen vastaisia. Euroopan komissio on käsitellyt 27.7.2015 valtion-
tuki-ilmoituksen, joka koski Finnvera Oyj:n hallinnoimaa valtiontukiohjel-
maa ja tuen myöntämistä yrityksille. Ohjelmaa pidettiin sisämarkkinoille so-
veltuvana valtiontukena, eikä komissio puuttunut Finnvera Oyj:n asemaan. 
Finnvera Oyj:n myöntämä tuki katsottiin myönnetyksi valtion varoista. Eu-
roopan komissio on antanut ratkaisut ja hyväksynyt Finnvera Oyj:n kolme 
määräaikaista tukiohjelmaa sisämarkkinoille sopiviksi. Tarkastushetkel-
lä tukiohjelmat olivat pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelma 2015–
2020 ja ryhmäpoikkeusasetuksen PK-tuki 2015–2020. Tukiohjelmien li-
säksi  Finnvera Oyj myöntää de minimis -tukea.

Euroopan komission tuli hyväksyä LNG-tuki sisämarkkinoille soveltu-
vaksi ennen LNG-terminaalien investointituen myöntämistä ja maksamis-
ta. Tukea myönnettiin ehdollisena ennen komission antamaa hyväksymis-
tä. Komissio hyväksyi myöhemmin päätöksillään tuen kahdelle hankkeelle 
ja yhdestä hankkeesta päädyttiin tekemään ryhmäpoikkeusasetuksen mu-
kainen ilmoitus tuen myöntämisestä. Tukipäätökset on esitelty raha-asian-
valiokunnassa ja käsitelty yritystukineuvottelukunnan kokouksissa. 

Kansainvälinen sopimus voi 
toimia tuen perusteena

Työ- ja elinkeinoministeriön tuet 
soveltuvat sisämarkkinoille
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TE-toimistojen myöntämä palkkatuki

Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle 
edellyttää EU:n valtiontukisäännösten huomioon ottamista. Julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 6 §:n mukaan palkkatuki elin-
keinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnetään EU:n yleisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena taikka de minimis  tukena riippuen 
tuella palkattavan työttömän työnhakijan työvoimapoliittisesta statuksesta.

Tietokoneavusteisessa koko Suomen URA-aineiston (TE-toimistojen 
asiakastietojärjestelmä) kattavassa tarkastelussa havaittiin, että henkilön 
työvoimapoliittinen tila oli joissain tapauksissa virheellinen tai tieto oli vir-
heellisesti kirjattu URA-järjestelmään ja sen johdosta palkkatuki oli mah-
dollisesti myönnetty ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen tuen sijaan erheel-
lisesti de minimis -tukena tai päinvastoin. 

Palkkatuen tapahtumatarkastuksessa havaittiin sekä Uudellamaalla  että 
Varsinais-Suomessa yksittäisiä tapauksia, joissa palkkatuki oli myönnet-
ty säädösten vastaisena tukimuotona. Tapahtumatarkastuksessa ei kuiten-
kaan havaittu, että eri tukimuotojen euromääräiset enimmäisrajat olisivat 
ylittyneet tai että tuetut kustannukset olisivat olleet tukikelvottomia, mikä-
li olisi sovellettu oikeaa normistoa. Oikean tukimuodon noudattaminen on 
tärkeää myös tuen saajan kannalta. Asialla voi olla vaikutusta muiden val-
tiontukien myöntämisedellytyksiin. Tarkastuksen perusteella suositellaan, 
että TE-toimistoissa kiinnitetään huomiota oikean tukimuodon valintaan 
tuen käsittelyvaiheessa.

Yritysten kehittämishankkeiden tuet ELY-keskuksissa

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 4 §:n mukaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä 
noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ellei jäljempänä 
säädetä, että avustus myönnetään de minimis -tukena. Tarkastuksen perus-
teella tuki on myönnetty investointeihin ryhmäpoikkeusasetuksen perus-
teella ja kehittämistoimenpiteisiin asetuksen mukaisesti de minimis -tukena.

Tekesin tuet tutkimus- ja kehityshankkeisiin

Tekesin yrityksille tutkimus- ja kehityshankkeisiin myöntämät tuet ovat 
hyväksyttäviä valtiontukia komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
(651/2014) ja de minimis-tuesta annetun komission asetuksen (1407/2013) 
perusteella.

EU:n valtiontukisäännösten mukaan vaikeuksissa olevalle yritykselle ei 
voi myöntää valtiontukea pelastamis- ja rakenneuudistustukea lukuun otta-
matta. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus kieltää tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoiminnan rahoituksen myöntämisen vaikeuksissa olevalle yrityksel-
le. Vaikeuksissa oleva yritys on määritelty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
2 artiklan 18 kohdassa. Määritelmä on suoraan sovellettavaa oikeutta, joten 
sitä on sovellettava Tekesin rahoituksessa sellaisenaan. Yksityiskohtaisem-
min yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnista on kirjoitettu Tekesin tu-
kiprosessin osalta luvussa 4.

Oikean tukimuodon 
määrittely on tärkeää

ELY-keskusten ja Tekesin tuet 
ovat hyväksyttäviä valtiontukia
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Lääkärihelikopteritoiminnan tuki sosiaali- ja terveysministeriössä

Tukipäätöksen perusteluissa sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut lää-
kärihelikopteritoiminnan ja -rahoituksen valtiontukinäkökulmia sekä kil-
pailuneutraliteettiasetelmaa. Ministeriön mukaan kilpailuneutraliteetin 
ja valtiontuen hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että avustus myön-
netään julkisen palveluvelvoitteen toteuttamistarkoitukseen ja että rahoi-
tusta saavat toiminnot kilpailutetaan. Ministeriön mukaan valtionavustus-
ta maksetaan ainoastaan todellisiin kustannuksiin eikä ylikompensaatiota 
ole. Näin toimien toiminnan tukeminen on ministeriön käsityksen mukaan 
valtiontukinäkökulmasta sallittua. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, et-
tä ylikompensaatiota oli potilaskuljetusmenoissa.  Tätä käsitellään yksityis-
kohtaisemmin luvussa 3.2.

FinnHEMS Oy:n yhtiöjärjestykseen on kirjattu yhtiön toiminnalle muu 
tarkoitus kuin voiton tavoittelu. Yhtiön omistavat viiden yliopistollisen sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymät, joten se on niihin nähden hankintalaissa 
tarkoitettu sidosyksikkö. Sairaanhoitopiirit saavat siis tehdä siltä hankin-
toja kilpailuttamatta. FinnHEMS Oy itse puolestaan on hankintalaissa tar-
koitettu hankintayksikkö ja kilpailuttaa tarvitsemansa lentotoimintapalve-
lut. Sairaanhoitopiirit ostavat FinnHEMS Oy:ltä lääkärihelikopteripalvelut 
niille lakisääteisesti kuuluvan ensihoidon järjestämisvelvoitteen täyttämi-
seksi. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että kansalliseen terveydenhuol-
tojärjestelmään olennaisesti kuuluvat julkiset sairaalat, joiden toiminta 
perustuu lähes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen, eivät toimi yri-
tyksinä EU:n valtiontukisääntöjen tarkoittamassa mielessä. Ne rahoitetaan 
suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja julkisilla varoilla. Edelleen oikeuskirjalli-
suudessa on katsottu, että sairaaloiden toimiessa tällaisen rakenteen perus-
teella myöskään sellaiset toimet, jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun 
kuin  taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan taloudel-
lisia. Näin ollen muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi tavaroita 
tai palveluja ostava yksikkö ei toimi yrityksenä.3 Esitetty tulkinta perustuu 
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon asiassa 
T-319/99, FENIN. 

Oikeuskirjallisuudessa esitetyn näkemyksen ja viitatun tapauksen voi 
katsoa tukevan ministeriön tekemää valtiontukiarviota FinnHEMS Oy:n ha-
kemasta avustuksesta. FinnHEMS Oy:n voi tulkita hankkivan muuna kuin 
yrityksenä toimiville omistajilleen markkinoilta saatavat palvelut muun 
kuin taloudellisen palvelun tarjoamista varten niiden sidosyksikkönä ja 
täydentävän näitä palveluja joillakin itse tuottamillaan palveluilla. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön valtiontukinäkökulmaan ottamaa kantaa voidaan 
pitää perusteltuna.

Suomen metsäkeskuksen myöntämä Kemera-tuki

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukai-
nen tuki on Euroopan unionin toiminnasta Roomassa 25.3.1957 tehdyn 
ja Lissabonin sopimuksella muutetun sopimuksen mukaisesti hyväksyt-
ty valtiontuki, sillä se on EU:n komission erikseen hyväksymä tukiohjel-
ma (SA.41046.2015/N, valtiontuki kestävän metsätalouden rahoitukseen).

Sosiaali- ja terveysministeriö on 
selvittänyt valtiontukisäädösten- 
mukaisuutta

EU:n komissio on hyväksynyt 
puuntuotannon tuen tukiohjelman 
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3 Onko yritystukien hallinnointi 
säädöstenmukaista? 

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuu-
teen perustuva kannanotto siitä, onko valtionapujen hakemisessa, myöntä-
misessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä, mää-
räyksiä ja ohjeita.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että yritystukien hakemisessa, myön-
tämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on noudatettu säädöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita, lukuun ottamatta säädösten, määräysten ja ohjeiden 
vastaisuuksia momenteilla 

 – 30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 
 – 32.01.40 Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyy-

den edistämiseen
 – 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen 
 – 32.20.47 Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset 
 – 32.30.45 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen ja
 – 33.60.40 Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan 

menoihin.

Momentin 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 
tarkastuksessa havaittiin, että tukea on myönnetty kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain 22 §:n vastaisesti ilman sen kirjallista hakemista.

Momentin 32.01.40 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja 
yrittäjyyden edistämiseen) tarkastuksessa havaittiin puutteita toimituskir-
jojen asianmukaisessa allekirjoittamisessa.

Momentin 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tu-
keminen) tarkastuksessa havaittiin puutteita toimituskirjojen asianmukai-
sessa allekirjoittamisessa ja päätösten perusteluissa hallintolain (434/2003) 
45 §:n mukaisesti.

Momentin 32.20.47 (Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset) tarkastuksessa 
havaittiin tapaus, jossa yrityskohtaisen suhdannetakauksen määrä oli ylit-
tänyt hetkellisesti valtioneuvoston sitoumuksen enimmäisrajoitteen (10 
miljoonaa euroa).

Momentin 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen) tar-
kastuksessa havaittiin seuraavia säädösten vastaisuuksia:

 – Tukea on maksettu valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi annetun lain 15 §:n 2 momentin vastaisesti hankkeisiin, jotka on 
aloitettu ennen tuen hakemista.

 – Tukikelpoisiksi kustannuksiksi on hyväksytty valtionavustuksesta 
yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 17 §:n vastaisesti myön-
töpäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen vastaisia kustannuk-
sia.

 – Kirjanpidon tositteita ei ole arkistoitu talousarvioasetuksen 46 §:n 
edellyttämällä tavalla.

Momentin 33.60.40 (Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoi-
minnan menoihin) tarkastuksessa havaittiin, että lakisääteiset potilaskulje-
tuskorvaukset on valtion talousarvion ja valtionavustuslain 6 §:n vastaisesti 

Säädösten vastaisia menettelyjä 
havaittiin kuudella eri momentilla

Tukea oli myönnetty 
ilman hakemusta
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jätetty huomioimatta vähennyksenä määritettäessä lopullisia valtionavus-
tuksen perustana olevia menoja. 

Koska valtionavustus voi valtionavustuslain 6 §:n perusteella enimmil-
läänkin kattaa vain avustettavasta toiminnasta aiheutuvien menojen koko-
naismäärän, tuettavaan toimintaan kohdistuvat lakisääteiset Kela-korvaukset 
tulisi huomioida valtionavustustarvetta vähentävänä eränä valtionavustus-
ta budjetoitaessa ja myönnettäessä. Mahdollinen ensihoidon tutkimukselle 
maksettava tuki tulisi myöntää erikseen.

Tarkastuksen yhteydessä raportoidaan lisäksi momentin 31.30.63 (Jouk-
koliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen) alajaottelun 31.30.63.04 (Ju-
naliikenteen ostot) osalta junaliikenteen tukien palvelusopimusasetuksen 
eräistä artikloista, joiden osalta tiettyjen kohtien noudattamiseen tulee kiin-
nittää huomiota.

Valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 1 momentissa säädetään valtion-
avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä, joihin sisältyy myös  tuen 
tarpeellisuus. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 
63/2001) todetaan, että valtionavustus on tarpeellinen, jos kyseistä toimintaa 
tai hanketta ei voitaisi toteuttaa lainkaan ilman valtionavustuksen myöntä-
mistä. Valtionavustus ei ole hallituksen esityksen mukaan tarpeellinen, mi-
käli valtionavustuksen hakija pystyisi rahoittamaan hankkeen tai toimin-
nan hakemuksessa esitetyssä laajuudessa omalla rahoituksella tai oman 
pääoman ehtoiseen rahoitukseen ehdoiltaan rinnastuvalla muulla rahoi-
tuksella. Tuen tarpeellisuuden määrittely ja arviointi havaittiin käytännös-
sä hankalaksi, sillä tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan ylimääräinen 
ja ulkopuolinen rahoitus tuo lähtökohtaisesti aina jotakin lisäarvoa toteu-
tettavaan hankkeeseen, eikä tätä voi sinällään pitää tarpeellisuuden näyt-
tönä. Lainsäädäntöä tulisi kehittää tältä osin, jotta yritystuet eivät muodos-
tuisi tukiautomaateiksi sellaisille yrityksille, joille hankkeiden rahoitus olisi 
mahdollista muillakin tavoin.

Yritystukien hakemisen, myöntämisen, maksamisen ja käytön valvon-
nan havaintoja on jäsennetty tukiprosessin etenemisjärjestyksen mukaises-
ti ja pääosin kannanottojen esittämisjärjestyksessä. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

3.1 Tuen hakuohjeita ei aina noudatettu

Tukien hakuvaihe oli järjestetty asianmukaisesti suurimmassa osassa tarkas-
tetuista tukiprosesseista. Hakuvaiheessa toimitettavien liitteiden vaatimis-
tasossa oli eniten parannettavaa. Usein hakemuksen liitteiksi vaaditaan mo-
nia selvityksiä, vaikka tiedot olisivat katsottavissa esimerkiksi järjestelmästä. 
Järjestelmien dokumentointimahdollisuuksien puutteet taas aiheuttavat 
hankaluuksia, koska prosessiin liittyviä kontrolleja on vaikea dokumentoi-
da ja siten havainnoida jälkikäteen. Tämän vuoksi liitteiden toimittaminen 
on myös jälkikäteisen kontrollin näkökulmasta tarpeellista.

Puuntuotannon tukea tulee hakea kirjallisesti

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 22 §:n mu-
kaan tukea haetaan kirjallisesti. Kemera-tukea haetaan Suomen metsä-
keskukselta kirjallisesti metsäkeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai 

Saatujen potilaskuljetuskorvausten 
tulisi vähentää valtiontuen määrää

Tuen myöntämisen harkinnassa 
tulisi ottaa huomioon 
tuen todellinen tarve
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sähköisesti verkkopalvelussa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Tapahtumatarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Kemera-tuen ha-
kemisessa oli noudatettu edellä mainittua säännöstä lukuun ottamatta me-
nettelyä, jossa tukea on myönnetty hakemuksetta. Kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 12 §:n mukaan tukea voidaan myön-
tää nuoren metsän hoitoon ja siinä yhteydessä kaadetun pienpuun keräämi-
seen ja sitä on haettava ennen toimenpiteiden aloittamista. Suomen metsä-
keskus on myös edellyttänyt internet-sivuillaan Kemera-tukia koskevassa 
tiedotuksessaan, että pienpuun keräämistä koskevaa tukea on haettava kir-
jallisesti ennen toimenpiteiden aloittamista.

Tarkastuksessa tuli esiin menettely, jossa rahoitushakemuksessa oli haet-
tu tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon, mutta ei pien-
puun keräämiseen. Hankkeesta tehdyn toteutusilmoituksen mukaan nuo-
ren metsän hoidon lisäksi oli kerätty myös pienpuuta. Suomen metsäkeskus 
on tehnyt toteutusilmoituksen perusteella päätöksen tuen lopullisesta mää-
rästä ja sisällyttänyt siihen myös tuen edellä mainitun pienpuun keräämi-
seen. Tukea on siis myönnetty, vaikka sitä ei ole kirjallisesti haettu ennen 
toimenpiteiden aloittamista. Suomen metsäkeskuksen tulee jatkossa toimia 
lainsäädännön ja omien hakuohjeidensa mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa kertomusluonnoksesta antamas-
saan lausunnossaan, että se on edellyttänyt Suomen metsäkeskuksen kor-
jaavan virheellisen menettelyn ja tuo esiin kestävän metsätalouden määrä-
aikaiseen rahoituslakiin tehdyt muutokset, joilla on selkiytetty pienpuun 
keräämiseen tarkoitetun tuen myöntämisen perusteita. Muutokset ovat tul-
leet voimaan 18.4.2017.

Tekesin tukien hakuohjeet julkaistaan ulkoisilla verkkosivuilla

Tuen hakemisen tavoista on tiedotettu Tekesin ulkoisilla verkkosivuilla, 
ja tukea voidaan pääosin hakea jatkuvasti. Tarkastuksen perusteella hake-
mukset oli laadittu pääosin säädösten, asetusten ja ohjeiden edellyttämällä 
tavalla, mutta liitteiden toimittamisessa havaittiin joitakin puutteita. Teke-
sin ulkoisilla verkkosivuilla olevissa hakuohjeissa mainittuja liitteitä ei ol-
lut kaikissa tapauksissa toimitettu.

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan hankevastaavat ovat selvittä-
neet liitteissä edellytetyt tiedot muista dokumenteista eikä heidän käsityk-
sensä mukaan verkkosivuilla mainittuja liitteitä ole välttämätöntä toimittaa. 
Tekesin verkkosivujen perusteella saa kuitenkin sellaisen käsityksen, että 
ohjeissa mainitut liitteet tulisi toimittaa jokaisen hakemuksen yhteydessä. 
Tekesin tulisi tarkentaa ulkoisilla verkkosivuillaan olevaa ohjeistusta hake-
musten liitteiden toimittamisesta. Tekesistä saadun lausunnon mukaan ul-
koisilla verkkosivuilla julkaistuja rahoituksen hakuohjeita on nyt korjattu.

ELY-keskukset eivät aina vaadi kaikkia hakemusten liitteitä

Tukea haetaan ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa, 
jonne kirjaudutaan Verohallinnon (1.1.2017 alkaen Väestörekisterikeskuk-
sen) ylläpitämillä Katso-organisaatiotunnisteilla. 

Avustushakemusten liitteenä ei aina toimiteta tilinpäätöstietoja (tu-
loslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot sekä tilintarkastus- ja toiminta-
kertomus) kahdelta edelliseltä tilikaudelta, eikä niitä aina ole myöntövai-
heessa edellytetty toimitettavan. Saadun tiedon mukaan tilinpäätöstietoja 

Hakuohjeita tulisi täsmentää
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voidaan katsoa myös Suomen Asiakastieto Oy:n palvelun kautta. Tukihake-
muslomakkeella tilinpäätöstietojen toimittamisen todetaan olevan pakollista.

Hakemusten liitteiden edellyttämisessä tulisi noudattaa yhdenmukai-
sia menettelytapoja. ELY-keskusten tulee yhdessä työ- ja elinkeinominis-
teriön kanssa selvittää, voidaanko tilinpäätöstietojen katsomista Suomen 
Asiakastieto Oy:stä pitää vaihtoehtona niiden toimittamiselle. Ministeriös-
tä saadun palautteen mukaan voidaan pitää riittävänä tietojen katsomista 
julkisista rekistereistä tai yksityiseltä palveluntarjoajalta, kuten esimerkik-
si Suomen Asiakastieto Oy:stä. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee huoleh-
tia, että kyseinen mahdollisuus on kaikkien ELY-keskusten tiedossa. ELY-
keskusten tulee kiinnittää huomiota siihen, että päätösesityksestä käy ilmi, 
miten ja mistä tilinpäätöstiedot on tarkistettu.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun lausunnon mukaan keväällä 2017 
järjestetyssä koulutustilaisuudessa yritystukien rahoittajille ja maksajil-
le on linjattu, että tilinpäätöstietojen katsomista julkisista rekistereistä tai 
yksityiseltä palveluntarjoajalta voidaan pitää riittävänä. Lisäksi ministeriö 
on kiinnittänyt ELY-keskusten huomiota siihen, että päätösesityksestä käy 
 ilmi, miten ja mistä tilinpäätöstiedot on tarkistettu.

Tuen hakijat eivät aina ilmoita aikaisemmin saamiaan de minimis  tukia 
ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksessa tuli esiin hakemus, jossa ei ollut il-
moitettu kaikkia kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana saatuja de 
minimis -tukia. Eräässä hakemuksessa oli myöntövuodeksi ilmoitettu tuen 
viimeisin maksatuspäivä ja -vuosi.

3.2 Tukien myöntämis- ja 
maksamisprosesseissa oli eniten puutteita

Tukien myöntämisessä ja maksamisessa havaittiin määrällisesti enemmän 
puutteita kuin hakemisvaiheen prosessissa. Puutteet ovat kuitenkin olleet 
euromääräisesti vähäisiä tai kokonaispopulaatioon nähden pieniä. Tämän 
vuoksi kaikista seuraavassa esitetyistä havainnoista ei ole johdettu kannan-
ottotekstiin huomautusta.

Tuen tarpeellisuusharkinta on tärkeä vaihe ja kontrolli tukien myöntä-
misessä. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan tuen tarpeellisuus 
on lähtökohtaisesti aina perusteltavissa toteutettavan hankkeen aikaisem-
malla tai laajemmalla toteuttamisella.

Palkkatuki myönnetään TE-toimistoissa

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitet-
tu tuki, jonka TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkauskustannuk-
siin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan 
ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. 
Palkkatuen käytöstä sovitaan työttömän työnhakijan kanssa laadittavassa 
työllistymissuunnitelmassa. 

Tapahtumatarkastuksessa havaittiin useita tapauksia, joissa julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamista kos-
kevan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen4 mukaista työllistymissuunni-
telmaa ei ollut laadittu lainkaan tai se ei sisältänyt arviota siitä, oliko  tuella 

Ilmoitetut liitteet tulisi vaatia 
yhdenmukaisesti kaikilta

Tuen myöntämis- ja 
maksamisprosesseihin 
sisältyy tärkeitä kontrolleja
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palkattavan tuottavuus alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puut-
teiden vuoksi.

Julkisesta työvoima- ja elinkeinopalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n  
2 momentin mukaan palkkatukea ei voida myöntää, mikäli työnantaja on 
irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisis-
ta syistä taikka työnantajan palveluksessa on osa-aikaisia työntekijöitä eikä 
työnantaja ole ennen palkkatukihakemuksen tekemistä tarjonnut työtä ir-
tisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöille. Palkka-
tukea voidaan kuitenkin myöntää, mikäli työnantajalla ei ole velvollisuutta 
työn tarjoamiseen. Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoimintaa harjoit-
tavalle työnantajalle edellyttää, että työtä on tarjottu sellaiselle tuotannol-
lisista tai taloudellisista syistä irtisanotulle henkilölle, jonka irtisanomisai-
ka on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 

Palkkatukea hakeva työnantaja ilmoittaa palkkatukihakemuksessa, onko 
työntekijöitä irtisanottu tai lomautettu edellä selostetulla tavalla ja onko työ-
tä tarjottu näille henkilöille. Mikäli työtä ei ole tarjottu, työnantaja ilmoittaa 
hakemuksessaan, johtuuko tämä siitä, että työnantajalla ei ole velvollisuut-
ta työn tarjoamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen5 mukaan päätös 
palkkatuesta tehdään työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella, ellei-
vät työnantajan ilmoittamat tiedot ole selvästi ristiriidassa TE-toimiston 
tiedossa olevien seikkojen kanssa. Jos työnantaja esimerkiksi ilmoittaa, et-
tä sillä ei ole palveluksessaan osa-aikatyöntekijöitä, vaikka sillä on voimas-
sa oleva päätös osa-aikatyöhön myönnetystä palkkatuesta, TE-toimiston 
tulee ohjeen mukaan pyytää työnantajalta lisäselvitystä ja selvittää palkka-
tuen myöntämisedellytysten täyttyminen. 

Tietokoneavusteisessa tarkastuksessa havaittiin, että koko Suomessa oli 
tammi-heinäkuussa 2016 tehty myönteisiä palkkatukipäätöksiä yrityksille, 
joihin liittyi URA-järjestelmässä tieto yhteydenotosta irtisanomista koske-
valla maininnalla, yhteensä 388 tapauksessa. Joissakin tapauksissa järjestel-
mään oli kirjattu, että ketään ei irtisanota. Yhteensä 220 tapauksessa palk-
katukipäätös oli tehty vuoden sisällä yhteydenottopäivästä lukien.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimistoissa tehdyssä tapahtuma-
tarkastuksessa työnantajan palkkatukihakemuksessa antamia irtisanomis-
ta, lomauttamista tai osa-aikatyöntekijöitä koskevia tietoja verrattiin URA-
järjestelmässä olleisiin yhteydenottotietoihin. Molemmissa TE-toimistoissa 
havaittiin useita tapauksia, joissa työnantajan palkkatukihakemuksessa an-
tamat tiedot olivat selvästi ristiriidassa URA-järjestelmässä olleiden yhtey-
denottotietojen kanssa. Tapahtumatarkastuksessa todettiin kohonnut riski 
ristiriitaisten tietojen ilmoittamiselle erityisesti sellaisten koko valtakun-
nan alueella toimivien yritysten osalta, joiden kohdalla samalla y-tunnuk-
sella on URA-järjestelmässä useita työnantajatunnuksia.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, TE-toimistojen tulisi tutkia URA-
järjestelmän yhteydenottoilmoitukset aina ennen palkkatukipäätöksen te-
kemistä, jos työsuhteen katkeamisperusteeksi on ilmoitettu tuotannolliset 
ja taloudelliset syyt. Palkkatuen myöntämisedellytykset tulisi selvittää jäl-
kikäteen Uudenmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimistoissa niiden tapah-
tumatarkastuksen kohteena olleiden tukipäätösten osalta, joissa havaittiin 
työnantajan palkkatukihakemuksessa antamien tietojen olevan ristiriidas-
sa URA-järjestelmän yhteydenottotietojen kanssa.

Palkkatuen myöntämisedellytysten 
täyttyminen tulee selvittää, mikäli 
havaitaan ristiriitaisia tietoja
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Palkkatuen määrässä ja enimmäiskestossa oli yksittäisiä virheitä

Palkkatuen suuruus määräytyy joko tuella palkattavan henkilön työttömyy-
den keston perusteella tai vamman tai sairauden aiheuttaman tuottavuu-
den alentuman perusteella. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto on mää-
ritelty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 8 §:ssä. 

Tarkastuksessa havaittiin yksittäisiä virheitä tuen määrän ja enimmäis-
keston määrittelyssä. Palkkatuen määrän ja enimmäiskeston säädöstenmu-
kaisuuden varmistamisesta jälkikäteisin aineistoanalyysein on luvussa 4 esi-
tetty sisäisen valvonnan kehittämissuositus.

Tukien tarpeellisuusarviointi on hankalaa

Valtionavustuslain 7 §:n mukaan valtionavustusta voidaan myöntää valtion 
talousarvion tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varojen 
puitteissa, jos valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena 
huomioiden valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä val-
tionavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 

Tuen tarpeellisuusharkintaa arvioitiin Tekesissä, TE-toimistoissa se-
kä ELY-keskuksissa. 

Yhtenä kriteerinä arvioitaessa tuen tarpeellisuutta voidaan käyttää hen-
kilön palkkatasoa. Palkkatuen tarkastuksessa TE-toimistoissa analysoitiin 
tuen tarpeellisuutta tuen saajan palkan suuruusluokan mukaan. Päätöksiä, 
joissa kuukauden bruttopalkka ylitti 4000 euroa, oli tehty yhteensä 102 hen-
kilöstä. Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella voi olla aiheellis-
ta tuen myöntövaiheessa ainakin jossain määrin arvioida maksetun palkan 
perusteella, onko palkkatuetun henkilön tuottavuus tosiasiassa alentunut 
tarjolla olevassa työtehtävässä.  

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun lausunnon mukaan tuen enimmäis-
määrään on kiinnitetty huomiota ja vuoden 2017 talousarviossa enimmäis-
määräksi on asetettu 1400 euroa kuukaudessa. Tuen enimmäismäärä ei kui-
tenkaan rajoita sitä, millaisiin palkkakustannuksiin tukea voidaan myöntää. 

Myös Tekesin myöntämiin tukiin liittyy tuen tarpeellisuusharkintaa. Val-
tionavustuslain (688/2001) 7 §:n 1 momentissa säädetään valtionavustuk-
sen myöntämisen yleisistä edellytyksistä, joihin sisältyy tuen tarpeellisuus. 
Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 63/2001) tode-
taan, että valtionavustus on tarpeellinen, jos kyseistä toimintaa tai hanketta 
ei voitaisi toteuttaa lainkaan ilman valtionavustuksen myöntämistä. Valtion-
avustuksen myöntäminen on tarpeellista myös silloin, kun yhteiskunnalli-
sesti hyödylliseksi arvioitu hanke tai toiminta toteutuisi ilman valtionavus-
tuksen myöntämistä selvästi hitaammin tai suppeampana. 

Valtionavustuksen myöntämiseen käytettävissä olevien varojen riittävyy-
den varmistamiseksi ja sitä kautta valtionavustusten avulla harjoitettavan 
yhteiskuntapolitiikan vaikuttavuuden kannalta on hallituksen esityksen mu-
kaan tärkeää, että valtionavustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, joka 
toteutettaisiin esitetyllä tavalla ja esitetyssä laajuudessa, vaikka toimintaan 
tai hankkeeseen ei myönnettäisi valtionavustusta. Hallituksen esityksen mu-
kaan perustana valtionavustuksen myöntämisen tarpeellisuutta koskevalle 
arvioinnille on valtionavustuksen hakijan oma rahoitusasema.  Valtionavustus 
ei ole hallituksen esityksen mukaan tarpeellinen, mikäli valtionavustuksen 

Palkkatuen enimmäisrajoja 
oli ylitetty

Tukien tarpeellisuuden 
harkinta on tärkeää



29

hakija pystyisi rahoittamaan hankkeen tai toiminnan hakemuksessa esite-
tyssä laajuudessa omalla rahoituksella tai oman pääoman ehtoiseen rahoi-
tukseen ehdoiltaan rinnastuvalla muulla rahoituksella.

Tekesin tarkastuksessa havaittiin, että tukea on myönnetty esimerkik-
si hankkeelle, jota koskevassa esitysmuistiossa todetaan, että ”Toiminta on 
viime vuodet ollut liikevaihdoltaan 13–15 milj. euron välillä ja erittäin kan-
nattavaa. Hanke on pieni suhteessa yrityksen resursseihin ja rahoitus on 
kunnossa. Vuoden 2015 tilinpäätös ei ollut käytettävissä, mutta yritys  arvioi 
hakemustietojen perusteella kuluvalle vuodelle 18 milj. euroa liikevaihtoa 
ja 9,6 milj. euron voittoa.” 

Yritysten kehittämishankkeiden tukemisen tarkastuksessa ELY-keskuk-
sissa tuli esiin tapaus, jossa hanke oli päättynyt ennen tuen myöntämistä. 
Myöntöpäätös tehtiin yli vuosi hakemuksen jättämisen jälkeen. Tukihake-
muksen ja päätösesityksen mukaan hanke toteutetaan laajempana tuen ta-
kia. Tarkastuksessa ei saatu selvyyttä, miten hanke toteutettiin laajempa-
na tuen avulla ja oliko tuki tarpeen hankkeen toteutumisen kannalta, koska 
hanke oli saatettu loppuun jo muutama kuukausi ennen tuen myöntämistä.

Tuen myöntöharkinnassa tulisi kaikissa tapauksissa ottaa samanaikaises-
ti huomioon paitsi rahoitettavan ohjelman ja tukea myöntävän organisaati-
on toiminnan yleiset tavoitteet myös valtionavustuslakia koskevan hallituk-
sen esityksen määritelmä tuen tarpeellisuudesta. Tarkastuksen perusteella 
suositellaan myös lainsäädännön kehittämistä siten, että tukien tarpeelli-
suusharkinta ei nojaisi yksinomaan siihen, että tuen avulla hankkeeseen 
voidaan tuottaa jotain lisää tai se voidaan tehdä laajempana tai nopeam-
min. Tarpeellisuusharkinnassa tulisi ottaa huomioon myös se, pystyisikö 
yritys kehittämään itse toimintaansa lyhyellä aikavälillä omaehtoisella ra-
hoituksella ja miksi tätä vaihtoehtoa ei pidetä ensisijaisena tai onko valtion-
tuella saavutettavissa laajempaa hyötyä esimerkiksi pidemmällä aikavälillä.

Palvelusopimusasetus asettaa rajat liikenne- ja viestintäministeriön ja 
VR:n väliselle sopimukselle

Junaliikenteen tuen myöntäminen VR-Yhtymä Oy:lle ( jäljempänä VR) pe-
rustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välillä tehtyyn sopimuk-
seen siitä, mitä kauko- ja lähiliikenteen liikennöintivuoroja toteutetaan ja 
mikä on niistä VR:lle maksettava korvaus. Sopimuksen ja sopimuksen mu-
kaisen korvauksen sisällön muodostumisen tulee vastata palvelusopimus-
asetuksen vaatimuksia. Palvelusopimusasetuksessa säädetään muun muas-
sa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten pakollisesta sisällöstä, 
julkisista palveluista maksettavista korvauksista ja tietojen julkaisemises-
ta. Käytännössä palvelusopimusasetuksessa määritellään kriteerit ja sisältö 
niille periaatteille, joiden mukaisesti ministeriön ja VR:n välinen sopimus 
junaliikenteen palvelujen ostoista tulee tehdä ja joiden edellyttämällä taval-
la sopimuksen sisältö tulee määritellä ja korvaukset maksaa. 

Tuen myöntämisprosessin tarkastuksessa käytiin läpi erityisesti sitä, on-
ko liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välinen sopimus, jolla tuki on 
myönnetty, olennaisilta osin palvelusopimusasetuksen mukainen. Tarkas-
tuksen kohteena oli kauko- ja lähijunaliikenteen ostamista koskeva ministe-
riön ja VR:n välinen sopimus (LVM/191/08/2016), joka on voimassa 1.1.2016–
31.12.2019. Vuosittainen korvaus on sopimuksen mukaan 27 427 272,73 euroa 
lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Sopimuksen mukaan korvaus 
maksetaan VR:lle kuukausittain laskutuksen perusteella.

Tukea on myönnetty myös 
erittäin kannattaville yrityksille

Myöntöharkinnassa tulisi 
ottaa huomioon myös 
toiminnan tavoitteet
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Palvelusopimusasetuksen 4 artiklassa todetaan, että sopimuksessa tulee 
määritellä palvelujen tarjoamiseen liittyvien kustannusten jakamista kos-
kevat järjestelyt. Ministeriön ja VR:n välisessä sopimuksessa todetaan, et-
tä VR huolehtii ja päättää kalustosta. Määrittelyt palvelujen tarjoamiseen 
liittyvien kustannusten jakamista koskevista järjestelyistä olisi ollut perus-
teltua tehdä yksilöidymmin siten, että niistä kävisi ilmi, miten kustannuk-
set jaetaan. Tarkastuksen perusteella todetaan, että sopimuksen nykyinen 
sisältö ei tältä osin täysin riittävällä tavalla yksilöi palvelusopimusasetuk-
sessa tarkoitettuja kustannusten jakamisen periaatteita.

Korkotuki vienti- ja alusluotoille maksetaan Valtiokonttorissa

Vienti- ja alusluoton sekä korontasauksen myöntämisen edellytyksenä on, 
että vientihankkeeseen tai kotimaiseen alustoimitukseen liittyy suomalai-
nen intressi. Suomalaisen intressin voidaan katsoa olevan olemassa, kun 
julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun 
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1547/2011) 2 §:ssä määritellyt edel-
lytykset täyttyvät. Aineistotarkastuksen kaikki tapaukset täyttivät asetuk-
sen mukaiset ehdot.

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (1546/2011) 1 §:ssä on määritelty työ- ja 
elinkeinoministeriön hyväksymistä edellyttävät, julkisesti tuetuista vienti- 
ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa ja  
8 §:n 2 momentissa tarkoitetut merkitykseltään huomattavat tai ehdoiltaan 
poikkeukselliset vienti- ja alusluotto- tai korontasauspäätökset. Aineistotar-
kastuksen tapauksista suurin osa oli em. merkitykseltään huomattavia tai 
ehdoiltaan poikkeuksellisia vienti- tai alusluotto- tai korontasauspäätöksiä, 
ja niistä työ- ja elinkeinoministeriö oli tehnyt lain edellyttämän päätöksen. 
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä edellyttävät tapaukset käsitellään mi-
nisteriön lisäksi raha-asiainvaliokunnassa.

Asetuksen 3 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriön tulee toimittaa 
kiinteäkorkoista luottoa ja korontasausta koskeva hyväksymispäätös Vien-
tiluoton lisäksi Valtiokonttorille tiedoksi. Valtiokonttorissa suoritetussa ai-
neistotarkastuksessa ei pystytty varmistumaan hyväksymispäätösten ole-
massaolosta kaikissa edellytetyissä tapauksissa. Aineistoa verrattiin muun 
muassa Suomen Vientiluotto Oy:n vastaavaan aineistoon. Valtiokonttoris-
sa tulee jatkossa kiinnittää huomiota korontasauspäätöskohtaiseen arkis-
tointiin.

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta anne-
tun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1547/2011) 12 §:n mukaan val-
tio maksaa yhtiölle hallinnointipalkkiota, kun korontasaussopimustoimin-
nan hallinnoinnin tulos muodostuu tilinpäätösvuodelta alijäämäiseksi. Lain 
mukaan hallinnointipalkkio maksetaan yhtiön tekemän selvityksen perus-
teella kuukauden kuluessa selvityksen antamisesta. Selvitys laaditaan yh-
tiön vuositilinpäätökseen perustuen. 

Suomen Vientiluotto Oy on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle selvi-
tyksen vuoden 2015 hallinnointipalkkion muodostumisesta 16.5.2016. Työ- 
ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen hallinnointipalkkion maksami-
sesta 25.8.2016 ja toimittanut päätöksen Valtiokonttoriin palkkion maksua 
varten. Asetuksen mukainen kuukauden määräaika on ylittynyt. Työ- ja 
elinkeinoministeriön mukaan päätöksen tekeminen viivästyi muiden kii-
reellisten tehtävien vuoksi.

Kustannusten jakaminen 
tulisi yksilöidä paremmin 
palvelusopimuksessa

Päätös hallinnointipalkkion 
maksamisesta tehtiin myöhässä



31

Tarkastuksen perusteella tuen maksamisessa ei havaittu huomautetta-
vaa lukuun ottamatta hallinnointipalkkion maksamisen viivästymistä. Jat-
kossa päätös hallinnointipalkkiosta tulee tehdä lainsäädäntöön perustuvan 
määräajan puitteissa.

Valtioneuvoston sitoumuksessa määrätään luottotappiokorvausten 
suuruus

Valtioneuvosto on antanut valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaus-
toiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n nojalla sitoumuksen siitä, että 
valtio korvaa Finnvera Oyj:n luottotappioita sitoumuksen ehtojen mukai-
sesti niistä luotoista ja takauksista, jotka yhtiö on myöntänyt 1.1.1999 alka-
en. Tätä ennen Kera Oy:n myöntämistä luotoista ja takauksista korvataan 
luotto- ja takaustappiot Kera Oyj:stä annetun lain (65/1971) nojalla annet-
tujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti. Valtion luotto- ja takaustap-
piositoumuksiin perustuva korvausosuus Finnvera Oyj:n luottotappioista 
on 35–80 prosenttia riippuen tukialueesta, yritystyypistä, käytetystä rahoi-
tusinstrumentista ja rahoituksen myöntöajankohdasta. Korvauksen myön-
täjänä ja maksajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Vuosina 2008–2011 myönnettyjen suhdannelainojen ja -takausten osal-
ta sitoumuksessa on määrätty enimmäislaina-aika 10 vuodeksi ja enimmäis-
määrä yhden yrityksen osalta yhteensä enintään 10 miljoonaksi euroksi. 
Tarkastuksessa todettiin, että laina-aikarajoitetta on noudatettu, mutta enim-
mäismäärän osalta löytyi yksi tapaus, jossa yrityskokonaisuudelle myönnet-
ty suhdannerahoitus oli hetkellisesti 11,4 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:stä 
saadun lausunnon mukaan tapaus on käsitelty työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee kiinnittää jatkossa huomiota si-
toumuksen ehtojen valvontaan ja varmistua sitoumusta koskevien Finnvera 
Oyj:n luotto- ja takaustoiminnan sisäisten kontrollien asianmukaisuudesta.

Tekesin myöntämien tukien perustelut ja niistä ilmoittaminen

Hallintolain (434/2003) 45 §:ssä on vaatimus päätöksen perustelusta. Pe-
rusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet rat-
kaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset. Useissa tukipäätöksissä oli 
poikettu hakijan hakemasta tuen määrästä ja eräässä tapauksessa haetusta 
projektin aikataulusta, mutta poikkeamia ei ollut tukipäätöksissä perustel-
tu. Jos päätös on joltakin osin kielteinen, esimerkiksi tukea on myönnetty 
vähemmän kuin on haettu, tulee se aina perustella. Tukipäätöksen peruste-
luja tulee jatkossa tarkentaa, mikäli päätöksissä on poikettu hakemuksista. 

Tukipäätöksiin liitetään vakiomuotoiset rahoituksen yleiset ehdot ja 
hankkeissa sovelletaan niitä yleisiä ehtoja, jotka ovat olleet voimassa, kun 
alkuperäinen tukipäätös on tehty. Tukipäätöksiin ei ole kuitenkaan tarkem-
min merkitty, mitä rahoituksen yleisiä ehtoja hankkeissa noudatetaan. Ra-
hoituksen yleisiä ehtoja on päivitetty lähes vuosittain tai jopa kaksi kertaa 
vuodessa, jolloin tukipäätökseen tulisi tarkentaa, mitä rahoituksen yleisiä 
ehtoja kussakin tapauksessa sovelletaan. 

Euromääräisesti merkittävimmät rahoituspäätökset ratkaisee Tekesin 
johtokunta toimielimenä kokouksessaan päätösmuistion perusteella. Ko-
kouksen pöytäkirjan allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai johto-
kunnan varapuheenjohtaja. Kokouksen pöytäkirjaa on näissä tapauksissa 

Suhdannerahoitus ylitti 
hetkellisesti sallitun 
enimmäismäärän

Tukipäätöksen perusteluja 
pitää tarkentaa negatiivisissa 
päätöksissä
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pidettävä varsinaisena hallintopäätöksenä. Myönnetystä yritystuesta ilmoi-
tetaan tuensaajalle asiakirjalla, jonka nimi on ”ilmoitus päätöksestä”. Var-
sinaista päätösmuistiota ei toimiteta tuensaajalle kuin niissä tapauksissa, 
joissa tuensaaja sitä erikseen pyytää. Tuensaaja hyväksyy Tekesin rahoi-
tuspäätöksen allekirjoittaessaan päätöksestä annetun hyväksymisilmoituk-
sen. Ilmoituksen alussa on näissä tapauksissa mainittu päätöksentekijänä 
Tekesin johtokunta, mutta siinä ei ole mainittu kokouksessa läsnä olleiden 
jäsenten tai varajäsenten nimiä. Ilmoituksen allekirjoituksena on ”ystäväl-
lisin terveisin, Tekes”. 

Lainsäädännössä ja oikeuskirjallisuudessa asiakirjaa, jolla monijäseni-
sen toimielimen kokouksessa usein yhtenä monien asioiden joukossa teh-
dystä ratkaisusta ilmoitetaan yksittäiselle päätöksensaajalle, kutsutaan toi-
mituskirjaksi. Päätöksensaajaan nähden tällaisella toimituskirjalla on sama 
tiedonantotehtävä ja siitä käynnistyvät samat oikeusvaikutukset, jotka var-
sinaisella hallintopäätöksellä on, jos se annetaan tiedoksi päätöksensaajal-
le. Tästä syystä toimituskirjaa koskevat samat muotovaatimukset kuin varsi-
naista hallintopäätöstä. Lainsäädännöstä toimituskirjan ja hallintopäätöksen 
käsitteiden läheisyys näkyy parhaiten hallintolain korjaamisasian käsittelyä 
koskevasta 52 §:stä, jossa säädetään uuden toimituskirjan antamisesta asian-
osaiselle virheellisen tilalle. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdasta puolestaan ilmenee selkeimmin sekä var-
sinaisiin päätöksiin että päätöksistä tiedon antaviin toimituskirjoihin koh-
distuva allekirjoittamisen vaatimus. Kohdan mukaan muun muassa päätös 
ja toimituskirja tulevat julkisiksi, kun ne on allekirjoitettu tai muulla vastaa-
valla tavalla varmennettu. Muulla vastaavalla tavalla varmentamisella tar-
koitetaan käytännössä sähköistä allekirjoittamista, jota koskeva lainsäädän-
tö oli valmisteilla säädettäessä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Allekirjoittamisvaatimus on luettavissa myös hallintolain 43 §:n 1 mo-
mentista hallintopäätöksen muotovaatimuksista, koska siinä hallintopää-
tökselle asetetun kirjallisen muodon muotovaatimuksen on suomalaisessa 
oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa hyvin vakiintuneesti katsot-
tu sisältävän myös allekirjoittamisen vaatimuksen. Kirjallinen muoto on 
vaatimuksena monille oikeustoimille useissa laeissa myös siviilioikeuden 
puolella, joten käsitteelle on suomalaisessa lainsäädännössä muodostunut 
vakiintunut sisältö. Laintulkinnan yleisten periaatteiden mukaan lainsää-
dännön kielenkäytön on oltava yhtenäistä, eikä sama termi voi tarkoittaa 
eri yhteyksissä eri asiaa, ellei muuta ole mainittu säädöksen määrittelyissä.  

Euromääräisesti pienempien rahoituspäätösten ratkaisemisen hoitavat 
Tekesissä yksittäiset virkamiehet esittelystä. Päätöksen tehnyt henkilö hy-
väksyy ja allekirjoittaa päätöksen sähköisesti Eval-järjestelmässä. Näistä-
kään tapauksista päätöksensaajalle ei lähetä varsinaista allekirjoitettua pää-
töstä, vaan hänelle lähetetään samanlainen toimituskirjaksi luonnehdittava 
ilmoitus päätöksestä, jota on kuvattu yllä ja jossa ratkaisun tehneen virka-
miehen nimi mainitaan, mutta allekirjoituksena on vain Tekes.

Tekesin ilmoituksiksi päätöksestä kutsumat toimituskirjat, joilla Te-
kesin rahoituspäätöksistä tiedotetaan tuensaajille, eivät nykyisellään täy-
tä lainsäädännön hallintopäätöksen muotovaatimuksia, sillä niissä ei ole 
 perinteistä eikä sähköistä allekirjoitusta. Virkavastuun periaatteen toteu-
tumisen kannalta olisi myös suositeltavaa, että johtokunnan tekemiä pää-
töksiä koskevista ilmoituksista kävisi ilmi, ketkä johtokunnan jäsenet tai va-
rajäsenet ovat osallistuneet kyseisen päätöksen tekemiseen. Tekesin tulee 

Ilmoitukset eli toimituskirjat 
pitää allekirjoittaa
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jatkossa varmistua siitä, että päätöksistä annettavat toimituskirjat on alle-
kirjoitettu asianmukaisesti.

Edellä mainittu havainto ja suositus koskevat myös Team Finland  Trade 
Fair -messuavustukseen liittyvää prosessia. Työ- ja elinkeinoministeriö on 
siirtänyt tilijaottelun muutoksella Tekesille 3 miljoonaa euroa momentin 
32.01.40 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edis-
tämiseen) määrärahaa myönnettäväksi valtionavustuksena yritysten yhdes-
sä toteuttamiin kansainvälistymistä edistäviin yhteishankkeisiin. 

Tuki-intensiteetin määrittäminen Tekesissä 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun ase-
tuksen (1444/2014) 11 §:ssä määrätään tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
rahoituksen enimmäismäärästä. Rahoituksen enimmäismäärä perustuu 
muun muassa siihen, kuinka suuri osuus hankkeesta kuuluu perustutki-
muksen, teollisen tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen tai toteuttavuus-
tutkimuksen luokkaan tai useampaan näistä luokista. Luokkien määritel-
mät ovat asetuksen 2 §:ssä.

Tekesin hanketiimi arvioi hankkeen projektisuunnitelman perusteella, 
kuinka suuri osa hankkeen toteutuksesta on teollisen tutkimuksen määritel-
män mukaista ja kuinka suuri osa kokeellisen kehittämisen mukaista. Myön-
nettävän tuen enimmäismäärään vaikuttavat paitsi yrityksen koko myös 
mahdolliset enimmäistuen korotukset sekä se, minkälaisella osuudella tuki 
myönnetään tutkimukseen ja kehittämiseen.  Asiakirjassa ”Tekesin tukioh-
jelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin” on esitetty maksimituki-intensi-
teetit. Tukiohjelmassa esitetyt maksimituki-intensiteetit ovat alemmat kuin 
asetuksessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta.

Tietokoneavusteisen tarkastuksen perusteella maksimituki-intensiteet-
tiä ei ollut ylitetty. Joissakin tapauksissa lähinnä pienten yritysten enimmäis-
tukea on korotettu paitsi koon perusteella myös tukiohjelmassa mainituin 
edellytyksin. Tukiohjelman mukaan korotusta voidaan myöntää perustel-
lusta syystä. Korotuksen edellytyksen toteutumista on tältä osin hankala 
systemaattisesti valvoa. Enimmäistuen korotuksen sekä tutkimusosuuden 
dokumentoimattoman määrittelyn vuoksi tuen myöntämiseen liittyy run-
saasti harkinnanvaraisuutta, mikä heijastuu samalla siihen, että tuen myön-
tämisen perusteet eivät ole kaikilta osin läpinäkyviä.

Lisäksi asetuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoi-
tuksesta (1444/2014) 11 §:n mukaan rahoituksen myöntämispäätöksessä tu-
lee määritellä, kuinka suuri osuus hankkeesta kuuluu kuhunkin luokkaan. 
Tämä käy ilmi hankkeiden päätösmuistiosta, mutta ei tukipäätöksestä. Tu-
en saajalle toimitettavassa asiakirjassa tulee jatkossa mainita, kuinka suuri 
osuus hankkeesta kuuluu kuhunkin luokkaan.

Tekesin tukeman hankkeen tulojen vaikutus tuen määrään

Tarkastuksessa selvitettiin, olivatko tuen saajat esittäneet hankkeeseen liit-
tyviä muita tuloja ja olivatko esitetyt tulot vaikuttaneet Tekesin myöntämän 
tuen määrään. Valtionavustuslain (688/2001) 11 §:n mukaan tukipäätökses-
sä tai sen liitteissä tulee esittää saajan tuen kohteena olevasta toiminnasta 
tai hankkeesta saamien tulojen sekä saajan muiden tulojen vaikutus tuen 
määrään ja käyttöön. Tekesin rahoituksen yleisten ehtojen mukaan Tekes 

Korotusedellytysten tulisi 
olla läpinäkyvämpiä 
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voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä, 
jos hankkeen tulot ovat merkittäviä. Tekesin ohjeen (Esitysvalmistelu ja pää-
töksenteko rahoitushakemuksesta 5.1.2016) mukaan hankkeen tuloja ei kui-
tenkaan pääsääntöisesti oteta huomioon kustannuksia vähentävänä tekijänä.

Tarkastuksen perusteella yhdessäkään tarkastetussa tapauksessa tuen 
saaja ei ollut ilmoittanut hankkeeseen liittyviä muita tuloja. Vastuu tulojen 
ilmoittamisesta on tuen saajalla. Tuen saajan on toimitettava lopputilityk-
sen yhteydessä riippumattoman tilintarkastajan tarkastusraportti, joka kos-
kee koko hankkeen kestoaikaa. Myöskään tilintarkastajia ei pyydetä tarkas-
tusraportissaan lausumaan muista saaduista tuloista. Lisäksi tarkastuksessa 
havaittiin, että eräässä tapauksessa tukea oli myönnetty sellaiseen toimin-
taan, jonka voitiin tulkita päätösmuistion perusteella olevan yhtiön varsi-
naista liiketoimintaa. Tässäkään tapauksessa tuen saaja ei ollut ilmoittanut 
hankkeeseen liittyviä muita tuloja. Tarkastuksen perusteella voidaan pitää 
olennaisena riskinä sitä, että hankkeen tulojen huomioiminen jää ainoas-
taan tuen saajan ilmoituksen varaan eivätkä hankkeen mahdollisesti saa-
mat tulot tule huomioiduiksi hyväksyttäviä menoja vähentävänä tekijänä.

Tekesistä saadun lausunnon mukaan Tekes kuitenkin teettää jälkitarkas-
tuksia, joiden yhteydessä tarkastellaan projektissa syntyneiden prototyyp-
pien, esittelyhankkeiden tai koetuotannon tulosten mahdollisia myyntejä 
ja tätä kautta asiakkaan saamia, mahdollisesti projektissa syntyneitä tuloja.

Tuen myöntäminen ELY-keskuksissa

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 4 §:n mukaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä 
noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ellei jäljempänä 
säädetä, että avustus myönnetään de minimis -tukena. Tarkastuksen perus-
teella tuki on myönnetty investointeihin ryhmäpoikkeusasetuksen perus-
teella ja kehittämistoimenpiteisiin asetuksen mukaisesti de minimis -tukena.

Päätösesityksistä ei aina käy ilmi yksilöity tieto aikaisemmin saadusta 
tuesta, ja esityksessä saattaa olla vain lyhyt, sanallinen kommentti tuesta. 
Tarkastuksen aikana saadun tiedon mukaan esittelijä ei voisi poistaa Tu-
ki2014-järjestelmän päätösesitykseen tuomia tietoja aikaisemmista tuista. 
Saadun tiedon mukaan aikaisemmat tuet eivät näkyneet päätösesityksissä 
yksilöidysti järjestelmässä olleen virheen johdosta. Suositeltavaa olisi pää-
tösesityksen kommenttikentässä todeta, mikäli aikaisempia tukia ei ole. Pää-
tösesityksiin sisältyy pääosin aikaisempien hankkeiden toteutumisarvioita 
eikä avustuksen varsinaisia vaikutuksia.

ELY-keskusten tulee kiinnittää huomiota siihen, että aikaisemmin myön-
netyt tuet esitetään yksilöidysti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 
(Opas de minimis -tuista, 9/2015,) todetaan tuensaajan vastuu ilmoittaa sil-
le myönnettyjen de minimis -tukien määrä. Samassa yhteydessä todetaan 
kyseessä olevan lähtökohtaisesti EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta 
laiton tuki, mikäli viranomainen myöntää tukea tahattomasti vastoin de mi-
nimis -säännön periaatteita esimerkiksi siten, että tuen määrää ei ole tarkis-
tettu. Suositeltavaa olisi, että myöntöpäätöksessä otettaisiin  dokumentoidusti 
kantaa de minimis -tukikriteerin täyttymiseen. Mikäli aikaisempia tukia ei 
ole, suositeltavaa olisi lisätä tästä tieto päätösesitykseen.

Avustuksen vaikutuksen arviointi hankkeiden toteuttamisessa ja mer-
kityksessä yritykselle perustuu pääosin hakemuksessa ja hankesuunnitel-
missa esitettyihin tietoihin. Päätösesityksistä ei aina käy ilmi avustuksen 

Hankkeen tuloja valvotaan 
satunnaisesti jälkitarkastuksissa

Aikaisemmat tuet pitää ilmoittaa

De minimis -tukikriteerin 
täyttyminen tulee dokumentoida
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merkittävyys hankkeen toteuttamiseksi esimerkiksi korkeampitasoisena 
tai laajempana kuin ilman avustusta. Suositeltavaa olisi esittää vertailutie-
toja siitä, miten tuki vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen, esimerkiksi miten 
hanke toteutetaan laajempana tuen avulla.

ELY-keskusten hankkeissa on menoja, jotka ovat aiheutuneet ennen 
hankkeen aloitusta

Hämeen ELY-keskuksen tarkastuksessa todettiin kaksi tapausta, joissa hanke 
oli tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan aloitettu ennen tuen hake-
mista. Ensimmäisessä tapauksessa kirjanpidon otteen perusteella hankkees-
sa oli maksettu menoja ajalta ennen hakemuksen jättämistä. Kustannukset 
oli myöhemmin kirjattu pois hankkeelta. Saadun tiedon mukaan kyse oli aloi-
tuskustannuksista. Toisessa tapauksessa hankkeessa oli maksettu ainakin 
kaksi laskua sopimuksen mukaan mainostoimistolle messuosaston raken-
tamisesta ennen avustuksen hakemista. Lisäksi Hämeen ELY-keskuksessa 
ei kolmessa hankkeessa voitu varmistua hankkeen aloittamisajankohdas-
ta ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa yhden hankkeen aloittamisajankoh-
ta jäi epäselväksi. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi an-
netun lain 15 § 2 momentin mukaan avustusta on haettava ennen hankkeen 
aloittamista. Hankkeen aloittamisesta säädetään tarkemmin valtionavus-
tuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (716/2014) 17 §:ssä.

ELY-keskusten tulee varmistua siitä, että tukea ei myönnetä hankkeille, 
jotka on aloitettu ennen tuen hakemista. Hankkeiden aloittamisajankohdas-
ta voidaan joissakin tapauksissa varmistua vasta maksatusvaiheessa. Tästä 
syytä maksatuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kirjanpitotapahtu-
miin tai laskuihin, jotka ajoittuvat lähelle hankkeen aloittamisajankohtaa. 
Laskun sijoittuminen päivämäärän perusteella hankeajalle ei varmista si-
tä, että menot ovat tosiasiallisesti aiheutuneet hanketta koskevan päätök-
sen mukaisena toteuttamisaikana.

ELY-keskusten tulee käydä läpi tapaukset, jotka tarkastuksen perusteel-
la on aloitettu ennen tuen hakemista tai joiden alkamisajankohdasta ei ole 
voitu varmistua ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Hämeen ELY-keskus on ilmoittanut lausunnossaan tarkastuskertomus-
luonnoksesta, että hankkeen esivalmisteluun liittyvät tukikelpoiset kustan-
nukset pitäisi jatkossa määritellä päätöksissä aiempaa tarkemmin ja asiaa 
on käsitelty tukikäsittelijöiden kanssa.

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 17 §:n 
2 momentin mukaan ELY-keskus maksaa avustuksen takautuvasti toteutu-
neiden menojen perusteella, myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien 
ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen nojalla. Myöntöpäätöksessä on kerrot-
tu yrityksen kehittämisavustuksen ehdot. Päätösehdot ovat työ- ja elinkei-
noministeriön laatimat.

Hämeen ELY-keskuksessa tuli esiin useita tapauksia, joissa maksatuk-
sessa oli päätösehtojen vastaisesti hyväksytty lähikuljetuksia ulkomaisessa 
matkakohteessa. Saadun tiedon mukaan rahoituslinjaukset olivat erilaiset 
ELY-keskusten sisällä. Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon mu-
kaan päätösmallit ja päätöksen ehdot ovat olleet sitovia niiden käyttöön-
oton alusta lähtien. Keski-Suomen ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan 
autonvuokraus ulkomailla voidaan hyväksyä, jos on kyse pitkistä hankkeen 
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toimintaan liittyvistä siirtymisistä messupaikkakunnalta toiselle. Tämä edel-
lyttää hankkeen ehdoissa kumottavaa päätöksen vakiotekstiä. Työ- ja elin-
keinoministeriöstä saadun palautteen mukaan päätöksen vakiotekstit ovat 
joko säädöksiin tai suosituksiin perustuvia ehtoja. Säädöksiin perustuvat 
tekstit ovat ehdottomasti tuen saajaa sitovia ehtoja. Suositukset perustuvat 
usein hyviin käytäntöihin, joiden osalta ELY-keskus voi poiketa, jos niistä 
on perustellusta syystä tarkoituksenmukaista poiketa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön tulee varmistaa, että ELY-keskuksilla on yhtenäinen käsitys pää-
töksen ehtojen sitovuudesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun lausunnon mukaan sen järjes-
tämässä koulutustilaisuudessa keväällä 2017 käsiteltiin päätöksen ehto-
jen sitovuuteen liittyviä asioita. Tarkastusvirasto toteaa kuitenkin, että val-
tionapuviranomaisen on varmistuttava siitä, että päätökseen sisällytettäviä 
ehtoja pidetään sitovina.

Maksatuksessa on hyväksytty palkkamenoja ilman tuntikirjanpitoa. 
Yksittäisessä tapauksessa tuntikirjanpitoa ei myöntöpäätöksessä todetus-
ta poiketen ollut vaadittu, koska työtekijän tulkittiin olevan kokoaikainen 
hanketyöntekijä. Maksatuksessa tulee varmistua palkkamenojen hyväksy-
mismenettelyjen asianmukaisuudesta.

Tarkastuksessa tuli esiin yksi tapaus, jossa osa tukikelpoisista kustan-
nuksista oli hyväksytty arvonlisäverollisina. Tarkastuksessa syntyneen kä-
sityksen mukaan kyseiset kustannukset oli hyväksytty kirjanpidon otteen 
perusteella. Mikäli kustannusten arvonlisäverottomuus ei käy ilmi kirjan-
pidon otteesta, tulee niistä pyytää laskukopiot.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan maksatuksen yhteydessä 
voidaan tapauskohtaisesti hylätä menoja, jotka ovat syntyneet ennen hank-
keen aloittamista. ELY-keskusten tulee kiinnittää huomiota siihen, että hank-
keen esivalmistelusta aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia samalla 
tavoin kuin hakemuksen jättämisen jälkeen syntyneet menot. Mikäli ennen 
hankkeen aloittamista on syntynyt muita kuin tukikelpoisia menoja, hake-
mus tulee hylätä liian myöhään jätettynä.

Tarkastuksessa havaittiin, että joissakin maksupäätöksissä oli maininta, 
että kyseessä on hankkeen viimeinen maksatuserä, vaikka todellisuudessa 
näin ei ollut. Saadun tiedon mukaan teksti tulostuu päätökseen vain silloin, 
kun maksatuskäsittelijä merkitsee Tuki2014-järjestelmässä hakijan ilmoi-
tuksen perusteella kyseessä olevan hankkeen viimeinen maksa tuserä. Tar-
kastuksessa tuli esiin tapauksia, joissa maksatushakemuksessa ei ollut esi-
tetty kyseessä olevan viimeinen maksuerä. Maksupäätöksessä oli kuitenkin 
todettu kyseessä olevan viimeinen maksuerä. Saadun palautteen mukaan mi-
nisteriö aikoo vielä tarkemmin selvittää asiaa ja sopia ELY-keskusten kanssa 
yhdenmukaisesta toimintatavasta. ELY-keskusten tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että maksatuspäätöksissä mainitut asiat vastaavat todellista tilannetta.

Tarkastetuissa tapauksissa tuen saajilla oli aikaa hakea maksatusta 
käsittelijän päätöksen mukaan 1–3 kuukautta hankkeen päättymisen jäl-
keen. Tuen saajien yhdenvertaisen kohtelun vuoksi olisi suositeltavaa, että 
 ELY-keskuksilla olisi yhdenmukaiset käytännöt maksatuksen hakemiseen. 
Saadun tiedon mukaan Keski-Suomen ELY-keskuksessa on linjattu syksyl-
lä 2016, että uusien alkavien hankkeiden viimeisen maksatushakemuksen 
jättöajankohta on kolme kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön koulutustilaisuudessa 30.3.2017 on ohjeis-
tettu rahoittajia ja maksajia viimeiseen maksatuserään liittyvistä yksityis-
kohdista.

Maksatuskontrollien toimeenpano 
tulee tehdä tehokkaammin

Yhdenmukainen kohtelu 
on varmistettava 
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Tositteiden arkistoiminen ELY-keskuksissa

Tuki2014-järjestelmässä tehdään tukien myöntö- ja maksupäätökset. Jär-
jestelmään tallennetaan lisäksi tuki- ja maksatushakemukset sekä niiden 
yhteydessä toimitettu aineisto. Järjestelmään ei pystytä tallentamaan tie-
toja, joita ei ole toimitettu sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin 
kautta ei esimerkiksi voida tehdä muutoshakemuksia eikä oikaisuvaatimuk-
sia. Lisäksi tarkastuksen aikana saadun tiedon mukaan sähköisen asioinnin 
kautta toimitettavien liitetietojen määrä ja koko on rajattu, minkä johdos-
ta kaikkia liitetietoja ei ole voitu toimittaa sähköisen asioinnin kautta. Osa 
hakemuksiin liittyvistä materiaalista on tallennettu verkkolevylle tai pape-
risena käsittelijöiden huoneisiin. 

Saadun selvityksen mukaan järjestelmään ollaan rakentamassa skan-
naustoimintoa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt. Kevään 2017 ai-
kana ollaan myös muuttamassa sähköistä asiointia, ja jatkossa hakemuksen 
liitteiden määrää ei rajata. Tuki2014-järjestelmän ja USPA-asianhallinta-
järjestelmän välille on tarkoitus rakentaa integraatio ja tehdä USPA-järjes-
telmästä Tuki2014-järjestelmän materiaalin arkisto. Ministeriöstä saadun 
tiedon mukaan Tuki2014-järjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat veny-
neet suunnitellusta aikataulusta resurssipulan takia. Tuki2014-järjestelmä 
toimii sähköisenä arkistona siihen saakka, kunnes yhteys USPA-järjestel-
mään on rakennettu, jolloin arkistoitavat dokumentit siirretään Tuki2014-
järjestelmästä USPA-järjestelmään.

Tuki2014-järjestelmä tuottaa maksatuksista kirjanpidon tositteet, jot-
ka on tulostettu ja arkistoitu paperisena 31.3.2016 asti. Tarkastuksessa syn-
tyneen käsityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että 
KIEKUn käyttöönoton jälkeen tositteita ei enää arkistoida paperisena. KE-
HA-keskuksesta saadun tiedon mukaan tositteet arkistoidaan Rondoon. 
Tarkastuksessa Rondosta ei löydetty varsinaisia tositteita vaan siirtolistoja. 

Talousarvioasetuksen (1243/1992) 46 §:n mukaan tositteet on säilytet-
tävä siten, että kukin tosite on tarvittaessa helposti löydettävissä. Asetuk-
sen 46 §:ssä myös säädetään, että varainhoitovuoden tositteet on säilytet-
tävä vähintään kuusi vuotta varainhoitovuoden päättymisestä, tositteet 
kir jausjärjestyksessä tai muuten siten, että tositteiden ja kirjausten välinen 
yhteys voidaan vaikeuksitta todeta.

Lisäksi tulee huomioida komission asetuksen (1998/2006) 3 artiklan 3 
kohta, jonka mukaan tukea myöntäneen viranomaisen on koottava yhteen, 
tallennettava ja säilytettävä kaikki de minimis -asetuksen soveltamista koske-
vat tiedot ja asiakirjat kymmenen verovuoden ajan tuen myöntämispäivästä.

KEHA-keskuksen tulee yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa huo-
lehtia siitä, että aineistot ja tositteet arkistoidaan säädösten mukaisesti. Li-
säksi KEHA-keskuksen tulee varmistaa, että visuaalinen audit trail säilyy 
koko kirjausketjun ajan.

Yksinyrittäjille maksettava tuki ELY-keskuksissa

Analyyttisessä tarkastuksessa havaittiin, että vuonna 2016 on maksettu tu-
kia, jotka on alun perin myönnetty vuosina 2008 ja 2009. Saadun selvityksen 
mukaan kyseiset tapaukset ovat yksinyrittäjien tukia. Yksinyrittäjien tukia 
koskeviin myöntöpäätöksiin ei ole tulostunut hankeaikaa eikä ”haettava mak-
suun viimeistään” -päivämääriä, vaikka tieto on tallennettu järjestelmään 
asianmukaisesti. Yksinyrittäjien tukia ei ole myönnetty vuoden 2011 jälkeen. 

Tuki2014 -järjestelmän 
tositteita ei ole arkistoitu 
talousarvioasetuksen mukaisesti

Visuaalinen audit trail tulee 
säilyttää koko kirjausketjun ajan
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Valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ssä on säädetty valtionavustuksen 
vanhenemisesta seuraavasti: Oikeus saada maksatus myönnetystä valtion-
avustuksesta raukeaa, jos valtionavustuksen saaja ei ole esittänyt valtion-
avustuksen maksamista varten tarvittavaa hyväksyttävää selvitystä 8 §:n 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tai valtionavustuspäätökses-
sä asetetussa määräajassa. Jos määräaikaa ei ole asetettu, oikeus maksatuk-
seen raukeaa kahden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden päättymises-
tä, jona valtionavustus on myönnetty.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan vanheneminen koskee 
vain sellaisia avustuksia, joiden maksatusta ei ole aloitettu. Tarkastuksessa 
saatiin Tuki2014-järjestelmästä aineistoa avoimena olevista yksinyrittäjien 
tuista. Yksinyrittäjien tukia, joiden maksatus on aloitettu mutta joita ei ole 
kokonaan maksettu, on avoimena 1,63 miljoonaa euroa. Ministeriöstä saa-
dun palautteen mukaan avoimia yksinyrittäjien tukia tullaan selvittämään 
yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun lausunnon mukaan ministeriö on 
päättänyt keskusteltuaan ELY-keskusten kanssa, että kaikkien vielä avoime-
na olevien yksinyrittäjätukipäätösten tila päivitetään loppuun maksetuksi 
Tuki2014-järjestelmässä.

Julkisen tuen kokonaismäärän varmistaminen ELY-keskuksissa

Tarkastuksessa tuli esiin yksi tapaus Keski-Suomen ELY-keskuksessa, jos-
sa tuensaaja oli saanut Finnvera Oyj:ltä takauksen 60 prosentin lainaosuu-
teen. Myöhemmin Finnvera Oyj oli myöntänyt lainan tuen-saajalle. Lainan 
osalta syntyi osin julkista tukea, joka oli huomioitu ELY-keskuksen tuen 
maksatuksessa. Saadun selvityksen mukaan lainaan liittyvä tuen osuus oli 
saatu asiakastietojärjestelmästä (ASKO). Tarkastuksessa ei voitu varmistua 
siitä, oliko lainaan liittyvä tuen osuus oikea, koska ELY-keskuksella oli vain 
euromääräinen tieto tuesta. ELY-keskuksella ei ollut tietoa siitä, miten lai-
naan liittyvä tuen osuus oli laskettu. 

Saadun selvityksen mukaan takausta ei ole katsottu julkiseksi tueksi, kos-
ka laina on saatu pankilta. Finnvera Oyj:n takaus voi myös olla julkista tu-
kea. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun 
valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlasketusta enim-
mäismäärästä on säädetty valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:ssä. Tarkastuksessa ei ole 
voitu varmistua siitä, onko takaukseen liittynyt muuta julkista tukea. Saa-
dun selvityksen mukaan ELY-keskus on tässä tapauksessa sopinut Finnvera 
Oyj:n kanssa, että Finnvera Oyj huolehtii, ettei päällekkäistä tukea makseta.

ELY-keskusten tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että sillä on riit-
tävä dokumentaatio siitä, miten on varmistettu, ettei Finnvera Oyj:n takaus 
tai laina ole julkista tukea ja mikä on mahdollisen tuen määrä.

Tuen myöntäminen liian suurena lääkärihelikopteritoiminnalle

Avustuspäätöksen perusteluissa ei otettu kantaa Kelan potilaskuljetuskor-
vauksiinLääkärihelikopteritoiminnalle myönnettävän tuen tukipäätöksen 
perusteluissa on arvioitu avustuksen tarpeellisuutta ottaen huomioon ha-
kijan saama muu julkinen tuki sekä toiminnan laatu ja laajuus. Päätöksessä 
todetaan, että toimintaa rahoittavat myös sairaanhoitopiirit, jotka maksavat 

Julkisen tuen kokonaismäärän 
tulee olla selvillä
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toiminnan lääkinnällisen puolen (noin 20 prosenttia kokonaiskustannuksis-
ta), ja ettei yhtiö saa toimintaansa muuta julkista rahoitusta tai tukea. Tässä 
yhteydessä päätöksen perusteluissa ei oteta kantaa Kelan maksamiin poti-
laskuljetuskorvauksiin. Vuonna 2015 Kelan maksamien korvausten määrä 
oli 1,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 korvaukset olivat 1,2 miljoonaa eu-
roa. Näiden korvausten osalta STM toteaa myöhemmin, että FinnHEMS 
Oy voi käyttää niitä erilliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan edellis-
vuoden tapaan.

Valtionavustuspäätöksen mukaisesti FinnHEMS Oy on käyttänyt Kelan 
maksamat potilaskuljetuskorvaukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan. En-
sihoidon sekä lääkärihelikopteritoiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja 
palveleva FinnHEMS Oy:n tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö perus-
tettiin vuonna 2015. Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön vakituiseen 
henkilökuntaan kuuluu kolme henkilöä: tutkimusjohtaja, projektipäällikkö 
sekä tutkimus- ja kehitysasiantuntija. Lisäksi yksikössä työskentelee vaihte-
levasti määräaikaista tutkimushenkilökuntaa käynnissä olevien projektien 
mukaan. Valtionavustuslain 11 §:n mukaisesti valtionavustuspäätöksessä on 
otettu kantaa toiminnasta saatavien tulojen käyttöön, ja FinnHEMS Oy on 
tutkimustoiminnan osalta toiminut valtionavustuspäätöksen mukaisesti.

Käytännössä FinnHEMS Oy saa toimintaansa tukea sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön myöntämänä valtionavustuksena, että Kelan maksamana 
potilaskuljetuskorvauksena. Yhteenlaskettuna nämä tuet ja lakisääteiset 
potilaskuljetuskorvaukset ylittävät varsinaisen lääkärihelikopteritoimin-
nan kustannukset. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoo, että valtionavustus tulisi bud-
jetoida valtionavustuslain 6 § mukaisesti ja huomioida potilaskuljetuskor-
vaukset valtionavustustarvetta vähentävänä tekijänä sekä budjetoida mah-
dollinen ensihoidon tutkimukselle maksettava tuki erikseen.

Valtionavustus maksetaan neljännesvuosittain. Ensimmäinen erä on 
maksettu valtionavustuspäätöksen allekirjoituksen (28.1.2016) jälkeen tam-
mikuussa ja seuraavat erät kunkin vuosineljänneksen alussa. Maksatusten 
edellytyksenä on, että FinnHEMS Oy toimittaa ministeriöön kuukausittain 
raportit toiminnastaan ja toiminnan kuluista. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta saadun sosiaali- ja terveysministeriön 
lausunnon mukaan budjettikäytäntöjä ollaan muuttamassa tarkastusviras-
ton suosittelemalla tavalla.

3.3 Tukien käytön valvonnassa ei ole 
merkittäviä puutteita

Valtionavustuslain 15 §:n mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdit-
tava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankki-
malla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin 
kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. Valtionavustuksen asianmukai-
sessa ja riittävässä valvonnassa havaittiin tarkastuksen perusteella erilaisia 
käytänteitä. Olennaisilta osin käytön valvonta on järjestetty asianmukaises-
ti esimerkiksi tilintarkastusten tai järjestelmiin rakennettujen automaatti-
kontrollien avulla. Tarkastuksen perusteella kuitenkin suositellaan joitakin 
parannuksia nykyisiin valvontajärjestelyihin. 

Tutkimustuki tulee 
budjetoida erikseen

Tukien käytön valvontaa tulisi 
parantaa yksittäisissä tapauksissa
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Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n palvelusopimus ja sen 
toteutumisen valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välisessä sopimuksessa todetaan 
liikenteenharjoittajaa velvoittavasta raportoinnista, että VR raportoi osto-
liikenteen matkustajamäärät vuosittain sekä liikenteen täsmällisyyden ja 
vuorojen ajamatta jättämisen kuukausittain. Sopimuksessa ei edellytetä si-
tä, että VR raportoisi esimerkiksi vuosittain ministeriölle saadun tuen käy-
töstä siten, että raportoinnin perusteella kävisi ilmi tietoja, joista voitaisiin 
sellaisenaan tai pääosin päätellä se, että palvelusopimusasetuksen vaati-
muksia tuen käytölle on noudatettu. 

Palvelusopimusasetuksessa ja sen liitteessä on lukuisia kohtia, joissa sää-
detään esimerkiksi korvauksen määrän määräytymisperusteista suhteessa 
kyseisestä toiminnasta liikenteenharjoittajalle aiheutuviin kustannuksiin 
sekä aikaansaatuun mahdolliseen kohtuulliseen voittoon. Tältä osin ase-
tuksen liitteessä viitataan myös julkisen liikenteenharjoittajan kustannuk-
siin ja tuloihin aiheutuviin positiivisiin tai negatiivisiin kokonaisvaikutuk-
siin. Palvelusopimuksen liitteessä on myös määritelty varsin yksilöidysti 
esimerkiksi taloudellisen nettovaikutuksen käsite, jonka on tarkoitus mää-
ritellä sitä korvauksen määrää, joka palvelusopimusasetuksen mukaisesti 
voidaan liikenteenharjoittajalle maksaa. Lisäksi palvelusopimusasetuksen 
liitteessä säädetään esimerkiksi liikenteenharjoittajan velvoitteesta pitää 
korvauksen kohteena olevasta toiminnasta erillistä kirjanpitoa ristiintuke-
misen välttämiseksi ja velvoitteesta huolehtia siitä, että julkisen liikenteen-
harjoittajan mahdolliseen muuhun toimintaan liittyviä muuttuvia kustan-
nuksia, riittävää osuutta kiinteistä kustannuksista ja kohtuullista voittoa ei 
saa kattaa kyseisen julkisen palvelun avulla. Lisäksi liitteessä on määritelty 
käsitteen ”kohtuullinen voitto” hyväksyttyä sisältöä.

Palvelusopimusasetuksessa tai sen liitteessä on edellä todetun mukaisesti 
määritelty ne laskentaperiaatteet ja muut vastaavat tekijät, joiden perusteel-
la korvauksen määrä lasketaan tai jotka on otettava huomioon korvaukseen 
määrää laskettaessa, jotta voidaan todeta, että korvaus on palvelusopimus-
asetuksen mukainen. Tarkastuksen perusteella ei ole laillisuuden näkökul-
masta huomautettavaa sopimuksen sisällöstä. Tarkastuksen perusteella 
todetaan kuitenkin, että sopimuksen toimeenpanon sisäisen valvonnan ke-
hittämiseksi, korvauksen maksaneen ministeriön tietotarpeiden toteutumi-
sen parantamiseksi sekä VR:n tilivelvollisuuden vahvistamiseksi sopimuk-
sessa olisi ollut perusteltua edellyttää tarkempaa raportointia. Tarkastuksen 
perusteella suositellaan, että VR raportoisi ministeriölle vuosittain siten, 
että ministeriö voisi VR:n raporttien ja laskelmien perusteella kohtuudella 
varmistua siitä, että korvauksen määrä ja sen käytön seurannan järjestelyt 
ovat asianmukaisia suhteessa palvelusopimuksen keskeisiin vaatimuksiin.  

Tarkastuksen aikana saadun tiedon mukaan ministeriö on käytännössä 
edellyttänyt VR:n raportoivan siten, että palvelusopimusasetuksen vaati-
musten noudattamista voidaan raportoinnin perusteella varmentaa. Sisäisen 
valvonnan kehittämiseksi ja raportointivelvoitteen tehostamiseksi suositel-
laan, että jatkossa liikenne- ja viestintäministeriö lisäisi raportointia koske-
van vaatimuksen ministeriön ja VR:n väliseen sopimukseen.

VR:n ja ministeriön välistä 
sopimusta tulisi täydentää
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LNG-tuen käytön valvonta ministeriössä perustuu lausuntoihin ja 
jälkikäteisiin tarkastuksiin

Nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä 
ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (707/2013) 8 §:n mukaan tuen 
saajan tulee jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä esittää tuen saajan 
edustajan tai valvojan lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa, joka on 
tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä määrätty tuen maksamisen edel-
lytykseksi. Tuen saajan tulee esittää myös selvitys hankkeen siihen mennes-
sä toteutuneista kustannuksista. Tukiasetuksen 12 §:ssä säädetään tuen saa-
jan kirjanpitovelvollisuudesta pitää projektikirjanpitoa.

Ensimmäisen erän maksatushakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys 
hankkeen kokonaisrahoituksesta sekä tuen kohteena olevan omaisuuden 
vakuuttamisesta vahingon varalta. Lopputilityksen yhteydessä hyväksytyn 
tilintarkastajan tulee antaa lausunto siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riit-
tävät tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän maksamista varten. 

Tarkastushetkellä LNG-tuen käytön valvonta on perustunut edellä esi-
tettyihin lausuntoihin ja selvityksiin. Tarkastuksen aikana on ministeriön 
edustajien kanssa keskusteltu myös tuen saajiin kohdistettavista tarkastuk-
sista. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tuen käytön valvontaa tullaan 
täydentämään projektikirjanpidon tarkastuksilla ja paikan päällä tehtävil-
lä tarkastuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon mukaan ensimmäinen valmis-
tunut hanke on tarkastettu keväällä 2017. 

Yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen 
myönnetyn valtionavustuksen käytön valvonta ministeriössä

Avustuksista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälis-
tymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1530/2015) 9 §:n mukaan yleisavustuksen käytöstä tulee antaa 
selvitys viimeistään toimintavuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennes-
sä tai avustusta koskevassa päätöksessä tai avustuksen käyttöä koskevis-
sa erillisissä pysyväisehdoissa määrätyssä tätä lyhyemmässä määräajassa.

Koska vuoden 2016 avustuspäätösten selvitykset tehdään kevätkesällä 
2017, tarkastus kohdistui vastaavien organisaatioiden vuodelta 2015 tehtyihin 
selvityksiin. Kaikki tarkastuksen kohteena olleet valtionavustuksen käyttöä 
koskeneet selvitykset olivat saapuneet kesäkuun loppuun mennessä, ja sel-
vitykset sisälsivät pääsääntöisesti työ- ja elinkeinoministeriön päätöksessä 
edellytetyt tiedot. Tarkastuksen aikana marraskuussa 2016 selvityksiä ei ol-
lut kuitenkaan vielä tarkastettu ja käsitelty, eikä ministeriö ollut siten vah-
vistanut vuoden 2015 valtionavustusten lopullista määrää. Käsittelyn viiväs-
tymistä voidaan pitää sisäisen valvonnan puutteena. Tarkastuksen jälkeen 
saadun tiedon mukaan lopulliset avustuspäätökset on tehty 14.–21.12.2016. 

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon mukaan valtionapuyhtei-
söt antavat selvityksen ministeriölle kesäkuun loppuun mennessä, ja minis-
teriön tavoitteena on tehdä käytön valvonta syksyn aikana.

Avustusten saajien selvitystä ja raportointia valtionavustuksen käytöstä 
voidaan pitää kattavana. Tarkastuksessa kuitenkin ilmeni, että avustuksen 
käytön valvonta perustuu pelkästään valtionavustuksen saajan toimittamiin 

Valvontaan on syytä 
sisällyttää myös paikan päällä 
tehtäviä tarkastuksia

Avustusten käyttöselvitysten 
käsittely ministeriössä 
on viivästynyt
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tietoihin, esimerkiksi tilinpäätöslaskelmiin, tilintarkastajan lausuntoihin se-
kä toimintakertomustyyppisiin tietoihin. Suositeltavaa olisi varmentaa avus-
tusten saajien ilmoittamia tietoja myös esimerkiksi tarkastustoiminnalla.

Finnvera Oyj:n tappiokorvausten valvonta on hankalaa

Finnvera Oyj:n tappiokorvauksiin liittyvä valtioneuvoston tappiokorvaus-
sitoumus edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö valvoo sitoumuksen 
ehtojen noudattamista. Ministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto suorit-
taa 5–10 tappiokorvaustapauksen otantatarkastuksen Finnvera Oyj:n (vä-
li)tilinpäätöksen jälkeen, saatuaan Finnvera Oyj:n maksatushakemuksen. 
Finnvera Oyj toimittaa tarvittavat tausta-aineistot ministeriöön tällä het-
kellä paperilla. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin ilmoittanut kokei-
lusta, jossa tarkastus tapahtuu Finnvera Oyj:n tiloissa suoraan järjestelmis-
tä. Tarkastuksesta laaditaan sisäinen muistio, johon kirjataan tarkastuksen 
tekijät, kohteet ja keskeiset havainnot. Tarkastuksen sekä mahdollisten li-
säselvitysten ja oikaisupyyntöjen jälkeen Finnvera Oyj:n maksatushakemus 
prosessoidaan ministeriössä maksuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö valvoo Finnvera Oyj:tä myös omistaja- ja 
elinkeinopoliittisin ohjaustoimin. Elinkeino- ja innovaatio-osastolla toi-
mii sisäinen koordinoiva työryhmä, jonka tehtävänä on vuosittain valmis-
tella Finnvera Oyj:lle asetettavat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet 
ja esittää ne ministerille hyväksyttäväksi.

Valtioneuvoston sitoumuksessa on useita kohtia, kuten joukkovelkakirja-
lainamerkintöjä koskevat rajoitteet, joita ministeriö ei valvo jatkuvasti. Ny-
kytilanteessa valvonta kohdistuu pääosin tappiokorvaushakemuksiin sekä 
valtion eritysrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta 
annetun lain (445/1998) kokonaisvastuun (4,2 miljardia euroa) seurantaan 
yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan 
sitoumusta voidaan pitää melko vaikeaselkoisena ohjausvälineenä, kun ote-
taan huomioon sen yksityiskohtaisuus ja noin kolmen vuoden välein tapah-
tuvat osamuutokset. Muutosten myötä sitoumuksen eri ver siot ovat voimas-
sa päällekkäin rahoitusmuotokohtaisesti ja siten mutkistavat sitoumuksen 
ehtojen noudattamista ja valvontaa. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että sitoumuksen sisältöä tulisi 
selkeyttää. Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon mukaan asiaa tul-
taneen tarkastelemaan lähivuosina mahdollisen Finnvera Oyj:tä koskevan 
kokonaislainsäädäntöuudistuksen yhteydessä.

Palkkatuen käytön valvonta

KEHA-keskus maksaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 
mukaiset tuet ja korvaukset. Lain 7 luvun 14 §:n mukaan palkkatukea ei mak-
seta, jos tuen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että työnantajaan tai työsuhtee-
seen liittyvät palkkatuen edellytykset eivät täyty tai palkkatukea on myön-
netty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti. Tapahtumatarkastuksessa 
todettiin yksittäisiä tapauksia, joissa palkkatukea oli myönnetty kestoltaan 
pidemmäksi ajaksi kuin säännösten mukaan olisi voitu myöntää tai joissa 
tuki oli myönnetty de minimis  tukena, vaikka se olisi pitänyt myöntää ylei-
sen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai päinvastoin, ja palkka-
tuki oli maksettu virheellisten tukipäätösten mukaisina. 

Sitoumuksen pitäisi 
mahdollistaa valvonta

Sitoumuksen sisältöä 
tulisi selkeyttää
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Tarkastuksen yhteydessä tunnistettuja palkkatukipäätöksen tekoon liit-
tyviä sisäisen valvonnan menettelyjä on kuvattu jäljempänä luvussa 4. Tar-
kastuksessa todettiin, että KEHA-keskuksella on mahdollisuus maksatus-
hakemuksen käsittelyn yhteydessä tehokkaasti varmistaa tukipäätösten 
lainmukaisuutta tuen määrän, enimmäiskeston ja oikean tukimuodon osalta. 
Tarkastuksessa ei tunnistettu muita päätösten säädöstenmukaisuutta var-
mistavia, valtakunnallisia kontrolleja. 

Palkkatukitarkastuksen kohteena olleisiin palkkatuen saajiin ei ollut koh-
distettu tarkastuksia, ja saadun selvityksen mukaan yrityksiin tehdyt palk-
katukea koskevat tarkastuskäynnit ovat harvinaisia.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että maksatushakemuksen käsit-
telyn yhteydessä kiinnitetään riittävästi huomiota kaikkiin julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 14 §:n mukaisiin palkkatuen 
maksamisen esteisiin. Lisäksi suositellaan, että työ- ja elinkeinoministeriö 
tai KEHA-keskus antaa ohjeen siitä, miten valtionapuviranomaisena palk-
katukiasiassa toimivat TE-toimistot ja KEHA-keskus täyttävät valtionavus-
tuslaissa valtionapuviranomaiselta edellytetyn velvollisuutensa huolehtia 
valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta.

Yritysten kehittämistuen valvonta ELY-keskuksissa

Yritysten kehittämistuesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi. Lain 20 §:n mukaan avustusten käyttöä valvovat 
työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskukset, jotka voivat käyttää apu-
naan tarkastuksissa muuta viranomaista tai ulkopuolista tilintarkastajaa.

ELY-keskusten mukaan tuen käyttöä valvotaan maksatuksen yhteydessä 
sekä seuraamalla konkurssi-ilmoituksia. Maksatusten yhteydessä tapahtu-
va valvonta on tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan tietojen oikeel-
lisuuden varmistamista esimerkiksi pyytämällä laskukopiota. 

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan kansallisten tukien osal-
ta ei suoriteta paikan päällä valvontakäyntejä. Lisäksi laskujen pyytäminen 
maksatusvaiheessa on käsittelijän harkittavissa. Tarkastetuista tapauksissa 
osassa oli laskut kaikista menoista ja osassa maksatukset oli tehty vain kir-
janpidon otteen perusteella. Menojen hyväksyminen pelkän kirjanpidon ot-
teen perusteella lisää riskiä mahdollisiin väärinkäytöksiin.

Suositeltavaa olisi, että ELY-keskuksilla olisi yhteneväiset menettelyt 
siitä, milloin maksatusten käsittelyssä pitää vähintään pyytää laskut toden-
tamaan syntyneitä menoja. Suositeltavaa olisi pyytää laskut ainakin niissä 
tapauksissa, joissa laskun päiväys on lähellä hankkeen aloitusajankohtaa, 
jolloin voitaisiin varmistua, ettei hanketta ole aloitettu ennen tuen hake-
mista. Tuen käytön valvontaa olisi suositeltavaa täydentää paikan päällä 
tehtävillä tarkastuksilla.

Saadun palautteen mukaan paikan päällä varmennusten tekeminen kan-
sallisesti rahoitettuihin hankkeisiin harkitaan tapauskohtaisesti ja nykyisil-
lä henkilöresursseilla niiden toteuttaminen on haasteellista. Lisäksi mak-
satushakemusten tarkastus tehdään riskipainotteisesti, ja riskien harkinta 
on maksatuskäsittelijän tehtävä.

Palkkatuen käyttöä ei 
valvota riittävästi

Valvontaa varten tulee 
laatia ohjeistus

ELY-keskusten tulisi luoda 
yhtenäiset valvontamenettelyt
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4 Onko tukiprosessin sisäinen valvonta 
järjestetty asianmukaisesti?

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen perustu-
va kannanotto (rajattu lausuma) siitä, onko tukiprosessin sisäinen valvon-
ta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen tavoitteena oli tältä osin antaa 
yleiskannanotto siitä, onko yritystukiprosessissa toimittu olennaisilta osin 
säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että yritystukiprosessin sisäinen val-
vonta on järjestetty asianmukaisesti lukuun ottamatta puutteita yritystu-
kiprosesseissa, jotka maksetaan momenteilta 

 – 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
 – 32.30.45 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen ja
 – 33.60.40 Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan 

menoihin.

Momentin 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tu-
keminen) tarkastuksessa havaittiin dokumentoinnin puutteita, jotka liitty-
vät talousanalyysin suorittamiseen, tuen saajan taloudellisen tilanteen kar-
toitukseen tuen maksatuksen yhteydessä ja muutoksiin hankkeissa.

Momentin 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen) tar-
kastuksessa havaittiin puutteita päätösehtojen noudattamisessa, tositta-
misessa ja dokumentoinnissa. Lisäksi havaittiin puutteita ohjeistuksessa ja 
Tuki2014-järjestelmässä. 

Momentin 33.60.40 (Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoi-
minnan menoihin) tarkastuksessa havaittiin merkittävä viive tuensaajan 
vuosiselvityksen käsittelyssä.

Sisäisen valvonnan havaintoja on ryhmitelty seuraavassa aihealueittain, 
ja ryhmittelyihin on sisällytetty myös niiden tarkastusten havaintoja, joihin 
ei sisältynyt kannanottoon vaikuttaneita seikkoja. Näitä havaintoja voidaan 
pitää kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja suosituksina. Tarkoituk-
sena on tuoda esiin erityyppisiä sisäisen valvonnan kehittämiskohteita, joi-
ta havaitaan usein tarkastuksissa. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

4.1 Tukijärjestelmiin liittyviä havaintoja

Pääosaa tukiprosesseista hallinnoidaan tietojärjestelmissä tai järjestelmien 
avulla. Järjestelmäkontrollien toimivuuden todentaminen jälkikäteen todet-
tiin eräissä järjestelmissä ongelmalliseksi. Lisäksi jälkikäteinen valvonnan 
riittävyyden todentaminen havaittiin joissakin tapauksissa mahdottomaksi.  

Asianmukaiset dokumentointi- ja arkistointimahdollisuudet olisi tärke-
ää ottaa huomioon järjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaiheessa, koska 
myöhemmin niiden parantaminen voi olla kallista tai jopa mahdotonta. Li-
säksi on huolehdittava, että tukiprosessin dokumentoinnissa organisaation 
omien ohjeiden tai määräysten mukaisesti.

Tekesin, ELY-keskusten ja sosiaali- 
ja terveysministeriön sisäisessä 
valvonnassa havaittiin puutteita

Tietojärjestelmät ovat usein 
tukiprosessin keskiössä
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Salli-järjestelmä Suomen Akatemiassa

Suomen Akatemian myöntämän tutkimusrahoituksen maksatusta hallinnoi-
daan Salli- järjestelmässä. Järjestelmien automaattikontrollit varmentavat 
maksatusta ja hankkeen muuta etenemistä päätösten mukaisesti, ja manu-
aalisten kontrollien osuus on vähäinen. Salli-järjestelmässä on käytettävissä 
tekstikenttä päätöksen perustelemista varten. Jos järjestelmässä hyväksy-
tään automaattitarkastusten perusteella poikkeava maksatuspyyntö, suosi-
tellaan, että järjestelmään olisi pakollista dokumentoida perusteet hyväk-
symiselle. Suomen Akatemian mukaan myös Akatemian sisäinen suositus 
on, että kyseiset asiat dokumentoidaan. Salli-järjestelmään ei kuitenkaan 
pystytä dokumentoimaan pyydettyihin lisäselvityksiin saatuja dokument-
teja. Tarkastetuissa tutkimushankkeissa ei oltu juurikaan pyydetty lisäsel-
vityksiä, vaan maksatuspyynnöt oli pääosin hyväksytty sellaisinaan. Koska 
tutkimusrahoituksen maksatusprosessi on automatisoitu, tarkastuksen pe-
rusteella suositellaan, että maksatuspyynnön asiatarkastajat pyytävät lisä-
selvityksiä aktiivisesti, mikäli tarvetta on. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että Salli-järjestelmää kehitettäi-
siin siten, että lisäselvityspyynnöt ja saadut lisäselvitykset pystyttäisiin pa-
remmin dokumentoimaan järjestelmään. Lisäselvitysten säilytysvarmuus 
ja jäljitettävyys heikkenevät, kun lisäselvitysdokumentteja ei pystytä arkis-
toimaan SALLI-järjestelmään, vaan ne jäävät käsittelijöiden sähköpostiin 
tai arkistoidaan muulla tavalla. Suomen Akatemiasta saadun tiedon mukaan 
hylättyihin ja uudelleen käsittelyyn nostettujen maksatuspyyntöjen lisäsel-
vitykset on kuitenkin arkistoitu sähköisesti Rondoon.

Eval- ja Asta-järjestelmät Tekesissä

Tekesin tukiprosessin hallinnoinnissa käytetään Eval-järjestelmää ja asiak-
kuusjärjestelmä Astaa. Tuen saajan on haettava Tekesiltä etukäteen lupaa, jos 
hankkeen eteneminen poikkeaa merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Lupa on haettava, jos hankkeeseen tulee merkittäviä muutoksia esimerkiksi 
projektisuunnitelmaan, kustannuslajeihin, aikatauluihin tai raportointipäi-
viin. Rahoituksen yleisten ehtojen mukaan muutosta voi hakea esimerkiksi 
Tekesin ulkoisilta verkkosivuilta saatavalla projektimuutoslomakkeella. Hy-
väksytystä muutoksesta ilmoitetaan hakijalle muutospäätöksellä. 

Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeisiin liittyvistä muutoksista oli so-
vittu tuen saajan ja hankevastaavan välillä myös sähköpostitse tai puhelimit-
se, mutta tätä ei ollut dokumentoitu järjestelmiin. Muutamassa tapauksessa 
raportti ja kustannustilitys oli toimitettu myöhässä, eikä järjestelmissä ollut 
merkintää siitä, että asiasta olisi sovittu tuen saajan kanssa. Lisäksi kolmes-
sa tapauksessa oli tapahtunut kustannuslajikohtaisia kustannusten ylityk-
siä suhteessa hyväksyttyyn kustannusarvioon. Näissä tapauksissa hankkei-
den kokonaiskustannukset eivät olleet ylittyneet. Kustannuslajikohtaisista 
ylityksistä ei ollut laadittu kirjallista projektimuutoslomaketta tai muu-
toin dokumentoitu, että tuen saaja olisi hakenut tähän etukäteen lupaa. Li-
säksi yhdessä tapauksessa oli poikettu alkuperäisestä tukipäätöksestä, jol-
loin olisi pitänyt tehdä kirjallinen muutospäätös. Jatkossa tulisi varmistua 
siitä, että Tekes on antanut etukäteisluvan hankkeiden mahdollisiin muu-
toksiin ja että luvat on dokumentoitu asianmukaisesti. Tarkastuksen pe-
rusteella todetaan, että jos hankkeessa tapahtuu sellaisia muutoksia, joilla 

Dokumentointia tulisi parantaa 
Salli-järjestelmässä

Muutosten dokumentointia tulisi 
parantaa ja yhdenmukaistaa
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 poiketaan alkuperäisestä tukipäätöksestä, Tekesin tulisi tehdä asiasta kir-
jallinen muutospäätös. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, että hank-
keissa tapahtuvat muut mahdolliset muutokset dokumentoidaan asianmu-
kaisesti Eval- tai asiakkuusjärjestelmään (Asta).

Tekesin projektin seuranta-ohjeen (18.4.2016) mukaan ennen tuen mak-
satustoimenpiteitä rahoitustarkastajan tulee käydä läpi yrityksen taloudel-
lisen tilaan liittyviä asioita. Pääosa tiedoista päivittyy automaattisesti Eval-
järjestelmään. Rahoitustarkastajan tehtävänä on kuitenkin tarkastaa, että 
kyseiset tiedot ovat tulleet Eval-järjestelmään ja että ne ovat ehtojen mukai-
set. Koska osa tiedoista päivittyy Eval-järjestelmään automaattisesti ja sa-
malla korvaa aiemmat tiedot, tarkastuksessa ei pystytty jälkikäteen todenta-
maan, että rahoitustarkastajat olivat tehneet ohjeen mukaiset toimenpiteet 
ennen tukien maksatusta. Rahoitustarkastajien tulisi dokumentoida Eval-
järjestelmään, että ohjeessa edellytetyt tarkastukset on tehty ennen jokais-
ta maksatusta. Näin olisi mahdollista todentaa myös jälkikäteen, että tar-
kastukset on tehty asianmukaisesti. Lisäksi suositellaan, että tarkastukset 
tehtäisiin mahdollisimman lähellä maksatusta. Tekesin olisi myös suositel-
tavaa määritellä, missä vaiheessa ennen maksatustoimenpiteitä tarkastuk-
set tulisi tehdä. Tekesiltä saadun lausunnon mukaan se selvittää mahdol-
lisuutta dokumentoida sähköiseen arkistoon yrityksen taloudellisen tilan 
tunnusluvut maksatuksen hetkellä.

Tekesin ohjeen (Vaikeuksissa olevan yrityksen rahoitus, 18.4.2016) mu-
kaan tukia saavien yritysten taloudellinen tilanne tulee selvittää talous-
analyysin avulla. Tarkastuksessa havaittiin, että vain yhdessä tarkastetuista 
tutkimus- ja kehityshankkeista Eval-järjestelmään oli merkitty, että yrityk-
sen talousanalyysi oli tehty. Muissa tapauksissa Eval-järjestelmässä ei ollut 
merkintöjä siitä, että toimenpide olisi suoritettu. Tämän vuoksi tarkastuk-
sessa ei voitu todentaa kuin yhden tapauksen osalta, että talousanalyysit oli 
tehty asianmukaisesti. Talousanalyysin tekijän tulisi jatkossa dokumentoi-
da Eval-järjestelmään, että tuen saajan taloudellinen tilanne on selvitetty 
ennen tuen myöntämistä.

Tuki2014-järjestelmää tulee kehittää ELY-keskuksissa

Yritystukia hallinnoidaan Tuki2014-järjestelmässä. Järjestelmä toimii nyt 
osin myös arkistona, koska integraatiota USPA-järjestelmään ei ole vielä 
saatu rakennettua. Tarkastuksen aikana havaittiin järjestelmässä puuttei-
ta, minkä johdosta osa asiakirjojen tiedoista muuttui. Muutokset liittyivät 
talousarviotilin esittämiseen päätöksissä, maksumuistion päivämäärään, 
päätökseen viittauksiin, aikaisempien tukien tietoihin ja saajan nimeen.

Saadun selvityksen mukaan järjestelmän kehittäminen on vielä kesken 
ja osa havaituista puutteista korjattiin tarkastuksen aikana. KEHA-kes-
kuksen tulee yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa huolehtia järjes-
telmän kehittämisestä siten, että tiedot hyväksytyissä asiakirjoissa pysyvät 
muuttumattomina.

Tarkastuksen aikana käytiin läpi Tuki2014-järjestelmän käyttöoikeustie-
toja. Tarkastuksessa havaittiin riskialttiita käyttöoikeuksia. ELY-keskusten 
tulee käydä käyttöoikeudet läpi ja mahdollisuuksien mukaan rajata käyttö-
oikeudet siten, ettei riskialttiita käyttöoikeusyhdistelmiä olisi. Mikäli riski-
alttiita käyttöoikeuksia ei voida poistaa, tulee miettiä korvaavia kontrolleja. 
Saadun palautteen mukaan käyttöoikeuksia tullaan päivittämään.

Dokumentoinnilla on suuri 
merkitys jälkikäteiskontrollissa

Tuki2014-järjestelmässä on 
riskialttiita käyttöoikeuksia
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URA-järjestelmä ei sisällä riittäviä kontrolleja

Palkkatukea hallinnoidaan TE-toimistoissa URA-järjestelmässä. URA-jär-
jestelmässä ei juurikaan ole käytössä järjestelmäperäisiä, tukipäätösten tai 
maksatuksen oikeellisuutta varmistavia kontrolleja, ja palkkatukea koskevan 
lainsäädännön jatkuva muutos asettaa lisähaasteita järjestelmän kehittämi-
selle. Lainsäädännön muuttuessa päätösten valmistelijoiden ja vastuuvir-
kailijoiden tulee hallita sekä uudet että muuttuneet säännökset, sillä mak-
satukset jatkuvat vanhan lainsäädännön mukaisina koko tuen keston ajan. 
Edellä mainitut seikat lisäävät riskiä tuki- ja maksatuspäätösten tekemiseen 
epäyhtenäisin perustein tai normien vastaisina. Tarkastuksen perusteella 
suositellaan, että palkkatuki- ja maksatuspäätösten oikeellisuutta varmis-
tavia järjestelmäkontrolleja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. 

4.2 Dokumentoinnissa on puutteita

Hallinnointipalkkion laskentaperuste korontasaustoiminnassa

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun 
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1547/2011) 12 §:n mukaan valtio 
maksaa yhtiölle hallinnointipalkkiota, kun korontasaussopimustoiminnan 
hallinnoinnin tulos muodostuu tilinpäätösvuodelta alijäämäiseksi. Koronta-
saussopimustoiminnan hallinnoinnin tulos saadaan, kun asiakkaiden mak-
samista palkkioista ja korontasaussopimustoimintaan kohdistuvista oman 
pääoman sijoitustuotoista saaduista tuloista vähennetään toiminnan hal-
linnoinnista aiheutuneet kustannukset. Edellä mainittuja tietoja käytetään 
apuna myös hallinnointipalkkion määrittämisessä. Eri osa-alueille käyte-
tyn työajan seuranta ja erottelu sekä muiden kustannusten määrittäminen 
on kuitenkin hankalaa. Toimet voivat kohdistua samanaikaisesti sekä ko-
rontasaukseen että vienti- ja alusluoton rahoitukseen, sillä asiakas voi teh-
dä valinnan Vientiluoton rahoittaman luoton ja korontasausluoton välillä 
vasta ennen luottosopimuksen allekirjoittamista.

Vientiluoton vuoden 2015 hallinnointipalkkioselvityksen mukaan Suo-
men Vientiluotto Oy:n toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: kiinteästä 
ja vaihtuvakorkoisesta vienti- ja alusluottojen rahoituksesta, korontasaus-
toiminnasta ja luotonantajana toimimisesta lähdeveroedun järjestämiseksi 
ulkomaiselle luotonsaajalle. Vientiluottojen rahoittaminen muodostaa mer-
kittävän osan yhtiön toiminnasta. Tarkastuksen perusteella suositellaan, et-
tä hallinnointipalkkioselvitykseen liitetään jatkossa tuloslaskelman lisäksi 
kustannusten muodostumisesta tarkempi, dokumentoitu selvitys, josta käy 
ilmi mahdolliset vyörytysperusteet.

Suomen Vientiluotto Oy:stä saadun tiedon mukaan sitä koskevaa lain-
säädäntöä on tarkoitus selkiyttää vuonna 2017. Lisäksi vuodelta 2016 tehtä-
vään hallinnointipalkkiolaskelmaan Suomen Vientiluotto Oy lisää saadun 
tiedon mukaan aikaisempaa tarkemman selvityksen.

Kauppa-alustuen päätösten dokumentointia parannettiin

Tarkastettuna ajanjaksona oli peritty maksut kahden kielteisen kauppa-
alustukipäätöksen osalta. Kielteisiä päätöksiä ei ole arkistoitu, vaan ne 
 säilytetään muun kauppa-alustukiaineiston mukana.  Talousarvioasetuksen 

Muutokset ja päätösten suuri 
määrä lisäävät virheriskiä

Dokumentoitu selvitys 
on tarpeellinen
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44 §:n  mukaan liikekirjanpidon menon ja tulon todentavasta tositteesta on 
käytävä selville, mistä meno tai tulo on aiheutunut. Laskumerkinnöistä tai 
laskun liitteenä olevista tiedoista tulisi käydä ilmi, että kyseessä on kieltei-
nen tukipäätös. 

Liikenneviraston lausunnon mukaan käytäntöä on korjattu tarkastuk-
sen jälkeen siten, että nykyisin laskutuspyynnössä ilmoitetaan aiempien yk-
silöintitietojen lisäksi päätöksen kielteisyys.

Kauppa-alusluettelon sisällöstä ja päivittämisestä ei ole erikseen säädetty. 
Kauppa-alusluettelo on taulukko, jossa muutokset päivitetään uusille taulu-
kon välilehdille. Luettelosta poistetut alukset jäävät pois seuraavan taulukon 
välilehdeltä, eikä luetteloon jää tietoa aluksen luettelosta poistamispäivä-
määrästä eikä syytä poistamiselle. Tarkastuksen perusteella suositellaan, et-
tä kauppa-alusluettelosta kävisi selkeästi ilmi alusten poistaminen kauppa-
alusluettelosta esimerkiksi merkitsemällä luetteloon poistamispäivämäärä. 

Liikenneviraston mukaan kauppa-alusluetteloon on lisätty tieto, josta 
poistaminen ilmenee. Lisäksi valmistelijat tallettavat tiedon poistamises-
ta alusrekisteriin. Kaikissa tapauksissa kauppa-alusluetteloon ei ollut mer-
kitty aluksen aikaisempaa omistajaa tai nimeä, kun omistaja- tai nimitieto 
oli muuttunut. Merkinnät kauppa-alusluetteloon suositellaan tehtäväksi si-
ten, että yhteys aikaisempiin merkintöihin ja muutoksiin on todennettavis-
sa. Suositeltavaa on myös lisätä kauppa-alusluetteloon tieto siitä, onko alus 
merkitty luetteloon Ahvenanmaalla.

Liikennevirastosta saadun lausunnon mukaan tarkastuksen jälkeen on 
siirrytty käytäntöön, jossa historiatiedot omistuksesta ja alusten nimistä 
jäävät tiedoiksi luetteloon uusia nimiä tai omistajia merkittäessä. Lisäksi 
kauppa-alusluetteloon tehdään nyt erillinen merkintä, mikäli alus on mer-
kitty luetteloon Ahvenanmaalla.

4.3 Muita sisäisen valvonnan huomioita

Tarkastuksen perusteella havaittiin palkkatukiprosessin kontrolleissa sel-
keitä puutteita sekä muissa yksittäisten muiden tukimuotojen prosesseis-
sa pienempiä puutteita tosittamisessa, täsmäytyksissä ja ohjeistuksessa.

Palkkatuen sisäistä valvontaa tulee parantaa

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, joka myönnetään työnantajalle ha-
kemuksesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, mikäli julkises-
ta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvussa säädetyt edellytykset 
täyttyvät. TE-toimistot suuntaavat käytössään olevia palkkatukimäärära-
hoja itsenäisesti noudattaen valtion budjetissa annettuja linjauksia. Työ- 
ja elinkeinopalvelujen tarjonnasta vastaa Suomessa 15 TE-toimistoa, joilla 
on noin 120 toimipaikkaa. TE-toimistot organisoivat alueillaan itsenäisesti 
palkkatuen myöntöprosessin sekä sisäisen valvonnan menettelyt. Palkka-
tukipäätöksiä tehdään lukumääräisesti paljon, ja myöntö- ja maksatuspro-
sessiin osallistuu suuri määrä henkilöitä TE-toimistoissa ja KEHA-keskuk-
sessa eri puolilla Suomea. 

Päätös yritykselle myönnettävästä palkkatuesta tehdään työ- ja elinkei-
noministeriön ohjeen mukaan lähtökohtaisesti työnantajan ilmoittamien 
tietojen perusteella. Palkkatukitarkastuksessa kiinnitettiin huomiota Uu-
denmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen erilaisiin käytäntöihin tie-
tojen tarkastamisessa. 

Liikennevirasto on täydentänyt 
kauppa-alusluettelon tietoja

Palkkatukipäätöksiä tehdään 
määrällisesti paljon
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Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 14 §:n mu-
kaan palkkatukea ei makseta, jos tuen myöntämisen jälkeen käy ilmi, että 
työnantajaan tai työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset eivät täyty 
taikka palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomas-
ti. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan maksatushakemuksen kä-
sittelyn yhteydessä tutkitaan lain 7 luvun 4 §:n mukaiset työsuhteeseen ja  
5 §:n mukaiset tuella palkatun siirtämiseen liittyvät palkkatuen edellytyk-
set, mutta työnantajaan liittyviin palkkatuen edellytyksiin (3 §), tuen mää-
rään (8 §), enimmäiskestoon (8 §) tai oikeaan tukimuotoon (6 §) ei kiinnitetä 
huomiota, mikäli erityistä syytä siihen ei ilmene. Työntekijän irtisanomis-
ta, lomauttamista tai osa-aikaistamista koskevia, esimerkiksi TE-toimiston 
muutosturvayksikön tiedossa olevia tietoja ei systemaattisesti välitetä palk-
katuki- tai maksatushakemusten käsittelijöille, jolloin mahdolliset työnanta-
jan hakemuksessa antamat ristiriitaiset tai virheelliset tiedot saattavat jäädä 
toteamatta. Palkkatuki- tai maksatuspäätöstä valmistelevia asiantuntijoita 
ei myöskään ole ohjeistettu tarkastelemaan työnantajatietoja URA-järjes-
telmässä palkkatuki- tai maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä, vaan 
päätöksenteon lähtökohtana ovat hakijan antamat tiedot.

Tarkastuksessa tunnistettiin useita viranomaiskohtaisia palkkatuki- ja 
maksatusprosessikontrolleja. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole antanut palk-
katukiprosessin sisäisen valvonnan ohjeistusta. Suositellaan, että palkkatu-
en myöntö- ja maksatusprosessin sisäiseen valvontaan kiinnitetään jatkos-
sa kokonaisuutena enemmän huomiota. Sisäisen valvonnan konkreettisina 
kehittämisehdotuksina suositellaan, että TE-toimiston tiedossa olevat palk-
katuen hakijaan liittyvät sekä irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaista-
mista koskevat tiedot tulisi jatkossa välittää systemaattisesti palkkatukipää-
töksiä valmistelevalle yksikölle ja KEHA-keskukselle. Lisäksi suositellaan, 
että URA-järjestelmän koko valtakuntaa koskevia päätöstietoja tarkastel-
laan systemaattisesti jälkikäteen poikkeamien havaitsemiseksi.

Kemera-tukien hakulomakkeissa on puutteita

Suomen metsäkeskus on laatinut kuvauksen Kemera-tukien maksatuksiin ja 
varojen seurantaan sisältyvistä kontrolleista, joita noudatetaan tukien mak-
satuksissa ja varojen seurannassa. Suomen metsäkeskus on laatinut myös 
menetelmäkuvauksen Kemera-tukien maksatusprosessista. Näiden toimi-
vuutta testattiin tapahtumien maksatusvaiheen tarkastuksessa.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että tukien hakemuslomakkeet eivät kaikkien 
perustietojen osalta olleet samanlaisia. Eräitä tukia koskevista hakemus-
lomakkeista puuttui kohta, jossa kysytään, onko toimenpiteeseen haettu 
muuta julkista tukea. Osa hakemuksista oli tehty vanhentuneilla lomakkeil-
la, joista em. kohta myös puuttui. Tarkastuksen perusteella suositellaan, et-
tä tämä kohta lisätään kaikkia tukilajeja koskeviin hakemuslomakkeisiin.

Lääkärihelikopterituen vuosiselvityksen käsittely oli myöhässä

Tarkastuksessa kävi ilmi, että vuoden 2015 vuosiselvityksestä tehty sosi-
aali- ja terveysministeriön päätös oli tehty vasta 16.12.2016 ja vuoden 2014 
selvitystä koskeva päätös vasta 1.10.2015. Valtionavustuksen asianmukaisen 
valvonnan kannalta vuosiselvitykset tulee käsitellä viipymättä, jolloin mah-
dolliset korjaavat toimet voidaan aloittaa välittömästi.

TE-toimistoilta puuttuu 
sisäisen valvonnan ohjeistus

Kemeran hakulomakkeet 
tulee yhtenäistää
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Ohjeistus ELY-keskuksissa on hajanaista

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan yritystukien ohjeistus on jos-
sain määrin hajanaista ja tulkinnanvaraista. Tarkastuksessa havaittiin, ettei 
ohjeistusta kaikilta osin ole noudatettu.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut ohjeen valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen so-
veltamisesta 15.6.2015. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan ohje jättää 
jossain määrin tulkinnan varaa ja tästä syystä käytetään myös aikaisempaa 
ohjetta6, joka oli huomattavan paljon yksityiskohtaisempi.

Tarkastuksessa tuli esiin tapauksia, joissa messuosaston markkinoinnin 
suunnittelukustannuksia ja sopimuksen valmistelukustannuksia on katsot-
tu tukikelpoisiksi esivalmistelu- tai suunnittelukuluiksi. Tarkastuksen pe-
rusteella ohje jättää tulkinnan varaa suunnittelu- ja esivalmistelukulujen 
tukikelpoiseksi hyväksymiseksi.

Suositeltavaa olisi täydentää yritystukikäsikirjaa ainakin osin, kun ky-
se on hallituksen esityksen perusteluissa ja asetuksen perustelumuistiossa 
huomioitavista asioista. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi ohjeistaa, mil-
laisia ennen tukihakemuksen jättämistä syntyneitä suunnittelu- ja esival-
mistelukuluja voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi. Ohjetta esivalmistelume-
noista voisi selkiyttää esimerkkien avulla. 

Tarkastuksen aikana tuli esiin, että ELY-keskuksissa oli epäselvää, onko 
järjestelmässä mahdollista tehdä takaisinperintöjä. Joissakin tapauksissa 
tuen hakijaa oli pyydetty täydentämään hakemusta ja toimittamaan liittei-
tä sähköpostitse järjestelmän sijaan. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen 
mukaan kaikilla ei ole tiedossa mahdollisuus pyytää tuen hakijaa täyden-
tämään hakemusta sähköisesti palauttamalla se täydennettäväksi. Työ- ja 
elinkeinoministeriön tulee yhdessä KEHA-keskuksen kanssa huolehtia sii-
tä, että tukikäsittelijöillä on ajantasainen tieto järjestelmän toiminnallisuuk-
sista. Ministeriöstä saadun palautteen mukaan Tuki2014-järjestelmään se-
kä sähköisen asioinnin järjestelmään liittyviä koulutustilaisuuksia pyritään 
pitämään jatkossa nykyistä useammin.

ELY-keskuksissa on 
tulkinnanvaraisia ohjeita

Yritystukikäsikirjaa tulisi  
täydentää



Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja tarkastukseen sisältyneet yritystuet

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että valtion talousarviosta makse-
tut yritystuet on haettu, myönnetty, maksettu ja niiden käyttöä on valvot-
tu säädösten mukaisesti. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa, että tukiproses-
sin sisäinen valvonta on järjestetty kirjanpitoyksikössä asianmukaisesti.

Yritystuella tarkoitetaan tässä tarkastuskertomuksessa tarkastukseen 
valittuja, valtion vuoden 2016 talousarviosta maksettuja tukia elinkeino-
elämälle. Kansallisessa lainsäädännössä ja EU-säädöksissä määritellyt ter-
mit yritystuki ja yritys eivät kaikilta osin ole samoja.

Tarkastuksessa keskityttiin yritystukien säädöstenmukaisuuteen ja asian-
mukaisuuteen sekä niiden hallinnointiprosesseihin. Tarkastusta suunnat-
tiin siten, että se kohdistui vain tukiin, jotka on kirjattu valtion kirjanpidossa 
tileille 8230 Käyttötalouden kulut elinkeinoelämälle ja 8231 Pääomatalou-
den kulut elinkeinoelämälle. Poikkeuksena tästä ovat tarkastukseen sisäl-
tyvät valtionavustukset yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edis-
tämiseen, jotka kirjataan liikekirjanpidon tilille 8250 Käyttötalouden kulut 
voittoa tavoittelemattomille yhteisöille.

Tarkastuksen ulkopuolelle rajattiin ne tuet, joita on tarkastettu viimeis-
ten viiden vuoden aikana, esimerkiksi energiatuet, verotuet, maataloustuet 
ja EU-tuet sekä koulutustuet.

Lisäksi Liikenneviraston kauppa-alustukien tarkastuksesta rajattiin ul-
kopuolelle tuen käytön valvonta, koska se ei ollut tuen myöntäjänä ja mak-
sajana toimivan Liikenneviraston tehtävä.

Finnvera Oyj:n maksamien tappiokorvausten osalta tarkastusta rajattiin 
siten, että se kohdistui työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnvera Oyj:n väli-
seen tappiokorvausprosessiin, eikä Finnvera Oyj:n ja sen asiakkaiden väli-
siin tukiin tai tukimuotoihin, vaikka niitä ja niiden käsittelyä sivuttiinkin 
tarkastuksen yhteydessä. Valtioneuvoston luotto- ja takaustappiokorvaus-
sitoumuksen osalta tarkastuksen ulkopuolelle rajattiin Euroopan aluekehi-
tysrahastoa (EAKR) koskeva osuus (sitoumuksen kohta 5.6.1).

Tarkastuksen kohde

Tarkastustehtävän kannalta keskeisiä osapuolia olivat yritystukien haku-, 
myöntö-, maksatus- ja valvontaprosesseja hallinnoivat tahot eli

 – ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
 – ELY-keskukset
 – TE-toimistot 
 – Finnvera Oyj
 – Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 – liikenne- ja viestintäministeriö
 – Liikennevirasto
 – maa- ja metsätalousministeriö
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 – sosiaali- ja terveysministeriö
 – Suomen Akatemia
 – Suomen metsäkeskus
 – Suomen Vientiluotto Oy
 – työ- ja elinkeinoministeriö
 – Valtiokonttori.

Tarkastuksesta raportoidaan kirjanpitoyksikkötasolla siten, että KEHA-
keskukselle on osoitettu muodollisesti kannanottoja ja suosituksia, vaik-
ka lainsäädännössä asianomaiset tehtävät olisi osoitettu ELY-keskuksil-
le tai TE-toimistoille. Laillisuustarkastuksessa kohdennetaan kannanotot 
ja suositukset ensisijaisesti saman periaatteen mukaisesti kuin tilintarkas-
tuskertomuksissa. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot
 – ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta
 – Hämeen, Keski-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY- 

keskuksilta
 – Uudenmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimistoilta 
 – Finnvera Oyj:ltä
 – Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä
 – liikenne- ja viestintäministeriöltä
 – Liikennevirastolta
 – maa- ja metsätalousministeriöltä
 – sosiaali- ja terveysministeriöltä
 – Suomen Akatemialta
 – Suomen Vientiluotto Oy:ltä
 – työ- ja elinkeinoministeriöltä
 – Valtiokonttorilta.

Lausunnot tuli toimittaa 1.8.2017 mennessä Valtiontalouden tarkastusvi-
rastolle. Tarkastuskertomuksesta saatiin lausunnot määräaikaan 1.8.2017 
mennessä

 – Liikennevirastolta
 – liikenne- ja viestintäministeriöltä
 – Valtiokonttorilta
 – maa- ja metsätalousministeriöltä
 – sosiaali- ja terveysministeriöltä
 – Suomen Vientiluotto Oy:ltä
 – Finnvera Oyj:ltä
 – Uudenmaan TE-toimistolta
 – Tekesiltä.

Lisäaikaa pyysivät Suomen Akatemia, työ- ja elinkeinoministeriö, Hä-
meen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja KEHA-keskus. Lisäaikaa oli 
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mahdollista antaa 9.8.2017 asti sisäisten käsittelyaikataulujen vuoksi. Kaik-
ki lisäaikaa pyytäneet tahot toimittivat lausuntonsa sovittuna aikana. Var-
sinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen 
TE-toimisto eivät antaneet lainkaan lausuntoa. Lausunnoissa annettu pa-
laute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lau-
sunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuksen pääkysymykset olivat, onko valtionapujen hakemisessa, myön-
tämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä, mää-
räyksiä ja ohjeita (kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto) ja onko 
valtionapuprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti (rajattuun 
varmuuteen perustuva kannanotto).

Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, on-
ko valtionapujen hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin säädösten, mää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti. Rajattuun varmuuteen perustuvassa kannan-
otossa raportoidaan tarkastushavainnoista pyrkimättä kattavaan lausumaan.

EU:n valtiontukisäädösten osalta on tarkastettu se, onko tukiohjelmalle 
säädösten mukainen peruste ja voidaanko tukiohjelmaa pitää hyväksytty-
nä valtiontukena. Sen sijaan tukiohjelmakohtaisissa tapahtumatarkastuk-
sissa on kriteereinä käytetty kansallisia säädöksiä tai määräyksiä tai ohjei-
ta, ei EU-tasoisia säädöksiä.

Analyyttisena tarkastuksena käytiin läpi tukipäätöksiä ja syntyneen ku-
van perusteella määriteltiin tarkastettava otos maksupäätöksiä yksityiskoh-
taiseen tapahtumatarkastukseen. Otokseen sisällytettiin tukimuotokohtai-
sesti 23 satunnaisesti valittua tuen maksupäätöstä ajalta 1.1.–31.7.2016. Jos 
tuen myöntöpäätöksiä oli tehty tarkastuskohteessa vähemmän kuin 23 hei-
näkuun loppuun mennessä, tarkastettiin kaikki myöntöpäätökset tai tarkas-
tukseen sisällytettiin myöntöpäätöksiä aikaisemmalta vuodelta.

Satunnaisotosta on voitu täydentää siten, että otokseen sisällytettiin esi-
merkiksi 2–5 kauden suurinta maksatusta. Palkkatuen tarkastuksessa suori-
tettiin tiettyjä tarkastuskriteereitä koskeva tapahtumatarkastus tietokone-
avusteisesti, jolloin saavutettiin koko Suomea koskevien URA-järjestelmän 
tietojen avulla määriteltyä otoskokoa laajempi kattavuus. Lisäksi Tekesin 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen sekä puuntuo-
tannon tuen tarkastuksissa saavutettiin joiltain osin tietokoneavusteisen 
tarkastuksen keinoin laajempi kattavuus yksittäisten kriteereiden osalta.

Tarkastus on laadittu tarkastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksen ohjeen mukaisesti. Ohje perustuu ISSAI-standardiin 4100. Tar-
kastuskohteen säädösperustan nojalla on laadittu tarkastuksen tarkemmat 
kriteerit, joihin tarkastuksen perusteella pyritään vastaamaan. Kriteereitä 
oli tarkastuksessa yhteensä 399, ja alla on lueteltu ne säädökset, joista kri-
teerit on johdettu.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Onko valtionapujen hakemisessa, myöntämises-
sä, maksamisessa ja käytön valvonnassa nouda-
tettu säädöksiä?

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin, määräyk-
siin tai ohjeisiin:

 – Euroopan unionin toiminnasta Roomassa 
25.3.1957 tehdyn sopimuksen 107–108 artiklat

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus
 – Suomen Akatemian yleiset hakuohjeet koskien 

syyskuun hakuilmoitusta 2016
 – Tutkimusrahoituspäätösten perusteet vuosille 

2016–2017 (Suomen Akatemian hallituksen pää-
tös 30.5.2016) 

 – Suomen Akatemian rahoituksen yleiset ehdot ja 
ohjeet 2016–2017

 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
 – Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoi-

tuslaki (34/2015) 
 – Metsälaki (1093/1996)
 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Tuki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailuky-
vyn parantamiseen

 – Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kil-
pailukyvyn parantamisesta (1277/2007)

 – Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Lii-
kenneviraston maksullisista suoritteista 
(1026/2014)

 – Liikenneviraston prosessikuvaukseen 
(31.8.2016) sisältyvät edellytykset kauppa-alus-
tuen käsittelystä

 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Junaliikenteen tuki
 – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 

N:o 1370/2007, annettu 23.10.2007, rautatei-
den ja maanteiden julkisista henkilöliikenne-
palveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 
1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (eli 
ns. palvelusopimusasetus (EY) N:o 1370/2007)

Tuki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
 – Laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997)
 – Asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-

minnan rahoituksesta (1444/2014)
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 – Komission asetus tiettyjen tukimuotojen to-
teamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi pe-
russopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 
(651/2014)

 – Komission asetus Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artik-
lan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
(1407/2013)

 – Valtionavustustuslaki (688/2001)
 – Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoi-

tuksen yleiset ehdot (1.6.2016)
 – De minimis -rahoituksen yleiset ehdot (1.6.2016)
 – Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämis-

hankkeisiin, ohje
 – Vaikeuksissa olevan yrityksen rahoitus, ohje 

(18.4.2016)
 – Projektin seuranta, ohje (18.4.2016)
 – Tekesin rahoituksen hakuohjeet (http://www.

tekes.fi/rahoitus/ohjeet/hakuohjeet/), viitattu 
30.9.2016

 – Tekesin hakemusmalli: Tutkimus, kehitys ja pi-
lotointi 2016

Finnveran tappiokorvaukset
 – Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, ta-

kaus- ja pääomasijoitustoiminnasta (1998/445)
 – Laki yritystuen yleisistä ehdoista (786/1997)
 – Valtioneuvoston asetus yritystukineuvottelu-

kunnasta (2012/138)
 – Valtioneuvoston sitoumus Finnvera Oyj:lle luot-

to- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamises-
ta (vuoden 2015 konsolidoitu versio)

Yritysten kansainvälistymisen ja yrittäjyyden edistä-
mistuki

 – Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishank-
keisiin myönnettävästä kansainvälistymisa-
vustuksesta vuosina 2016–2020 (1734/2015) ja 
31.12.2015 asti voimassa ollut asetus 1300/2010)  

 – Valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkei-
no- ja innovaatiopolitiikkaan sekä yritysten kan-
sainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 
2016–2020 (1730/2015) ja 31.12.2015 asti voimas-
sa ollut asetus 1301/2010)
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 – Työ- ja elinkeinoministeriön päätös vuosina 
2016–2020 yritysten yhteishankkeisiin myön-
nettävän kansainvälistymisavustuksen ehdoista 
(TEM/409/03.01.04/2016)

 – Työ- ja elinkeinoministeriön päätös Team 
 Finland  kasvuohjelmasta myönnettävän valtion-
avustuksen ehdoista (TEM/445/05.01.07/2016)

 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Tuki yritysten kehittämishankkeisiin
 – Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehit-

tämiseksi (9/2014)
 – Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yri-

tystoiminnan kehittämiseksi (716/2014)
 – Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, EUVL L 

352, 24.12.2013

Palkkatuki
 – Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 

(916/2012, jatkossa JTYPL)
 – Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta (1073/2012, jatkossa JTYPVnA)
 – Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julki-

sesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain ja asetuksen soveltamisesta 28.5.2015 
(TEM/871/00.03.05.02/2015)

 – Valtionavustuslaki (688/2001) 

LNG-terminaalien investointituki
 – Valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun 

terminaalien investointituen myöntämisen ylei-
sistä ehdoista (707/2013)

 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alus-
luotoille

 – Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä 
korontasauksesta annettu laki (1543/2011)

 – Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen ko-
rontasausyhtiöstä annettu laki (1136/1996)

 – Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauk-
sesta ja valtiontakuusta (449/1988)

 – Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista 
vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta 
(1546/2011)
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 – Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkises-
ti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä koronta-
sauksesta (1547/2011)

Tuki lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaan
 – Valtionavustuslaki (688/2001)

Aineistot: 
 – Maksatusaineistojen analyysi
 – Tapahtumatarkastus ja vastaavuustestit
 – Dokumentaatioanalyysi
 – Tukiprosessin arviointi 
 – Haastattelut

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin: 
 – Valtion talousarviosta annetun asetuksen 

(1243/1992) 69 §

Aineistot:
 – Maksatusaineistojen analyysi
 – Dokumentaatioanalyysi
 – Tuenhallinnointiprosessin arviointi 
 – Haastattelut

2.  Onko valtionapuprosessin sisäinen valvonta  
järjestetty asianmukaisesti?
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana.  
Tarkastuskäynnit toteutettiin seuraavasti:

 – kauppa-alustuen tarkastus Liikennevirastossa 31.8.2016 ja 17.–
20.10.2016

 – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuen tarkastus Te-
kesissä 20.9.2016, 26.–27.10.2016, 1.–2.11.2016, 28.12.–29.12.2016 ja 
9.1.2017

 – junaliikenteen tuen tarkastus liikenne- ja viestintäministeriössä 
6.9.2016, 19.10.2016 ja 20.12.2016

 – LNG-tuen tarkastus TEM:n energiaosastolla 18.8.2016, 28.10.2016 ja 
1.11.2016

 – yritysten kansainvälistymisavustuksen tarkastus TEM:n yritys- ja 
alueosastolla 24.8.2016, 3.–4.11.2016 ja 15.11.2016 sekä Tekesissä 
20.9.2016, 26.–27.10.2016, 2.11.2016 ja 9.11.2016

 – korkotuen tarkastus Valtiokonttorissa 31.10.2016, 8.11.2016 ja 
21.11.2016 sekä TEM:ssä 7.11.2016 ja Suomen Vientiluotto Oy:ssä 
28.11.2016 ja 1.12.2016

 – tutkimusrahoituksen tarkastus Suomen Akatemiassa 28.6.2016, 
21.9.2016, 6.–7.10.2016, 24.–25.10.2016 ja VTT Oy:ssä 16.11.2016 

 – yritysten kehittämishankkeiden tuen tarkastus Hämeen ELY-keskuk-
sessa 21.11.2016, Keski-Suomen ELY-keskuksessa

 – 29.–30.11.2016 ja TEM:ssä 11.1.2017
 – palkkatuen tarkastus Uudenmaan TE-toimistossa 22.8.2016 ja 

10.11.2016, Uudenmaan ELY-keskuksessa ja KEHAssa (eteläinen 
maksatusalue) 3.10.2016, 2.11.2016 ja 30.11.2016, Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksessa ja KEHAssa (läntinen maksatusalue) 30.9.2016, 
Varsinais-Suomen TE-toimistossa 1.9.2016, 7.9.2016, 26.–27.10.2016, 
1.11.2016 ja 19.1.2017

 – puuntuotannon tukien tarkastus maa- ja metsätalousministeriössä 
25.10.2016 ja Suomen metsäkeskuksessa 22.–23.11.2016 ja 2.12.2016

 – Finnveran tappiokorvausten tarkastus TEM:ssä 11.11.2016
 – ja Finnvera Oyj:ssä 14.11.2016 ja 1.12.2016
 – lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan tuen tarkastus STM:ssä 

31.10.2016 ja 14.12.2016.

Tarkastuksen aikana haastateltiin neuvotteleva virkamies Olli Hyväristä 
työ- ja elinkeinoministeriöstä EU:n valtiontukisäädösten kysymyksistä. Ta-
paaminen järjestettiin työ- ja elinkeinoministeriössä 30.11.2016.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tilintarkastaja Tanja Ekroos, johtava tilintar-
kastaja, JHT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Antti Hieta, johtava tilin-
tarkastaja Erja Kaskinen, johtava tilintarkastaja Johanna Kormu, ylitarkas-
taja, JHTT Pauliina Mikkola, johtava tilintarkastaja, JHTT Harri Myllyoja, 
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johtava tilintarkastaja Jaana Puhakainen, ylitarkastaja Hanna Puukko- 
Manninen, johtava tilintarkastaja Juhani Räsänen, johtava tilintarkasta-
ja Jari Siirola, tarkastaja Milla Tulokas, ylitarkastaja, JHT, KHT Minna  
Tyrväinen, johtava tilintarkastaja Sanna-Mari Viljanen ja johtava lainsää-
däntöasiantuntija Kaj von Hertzen.  

Tarkastusta ohjasivat johtava tilintarkastaja, JHT Jenni Leppälahti, 
tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski sekä tilintarkastusjohtaja, 
JHTT Väinö Viherkoski. Tarkastusta valvoivat tilintarkastuspäällikkö, JHTT  
Jari Sanaskoski sekä tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski, tilin-
tarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila ja tilintarkastuspäällikkö, JHT 
Jaakko Eskola. 
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1 Alkio, Hyvärinen: Valtiontuet, Talentum Pro, Helsinki 2016, s. 6

2 EU:n tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 24/2016

3 Alkio, Hyvärinen: Valtiontuet, Talentum Pro, Helsinki 2016, s. 53

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisohje 
(TEM/871/00.03.05.02/2015)

5 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisohje 
(TEM/871/00.03.05.02/2015)

6 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisohje 
(TEM/414/00.35.05.01/2010)



Tarkastuskertomuksen valokuvat

sivulla 14
iStock

sivuilla 10, 22 ja 44
Valokuvaaja:  Ville-Veikko Heinonen, Alasinmedia Oy

Tarkastuskertomuksen kuvio 1
sivulla 12
Tilastokeskus



valtiontalouden tarkastusvirasto
porkkalankatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, www.vtv.fi

isbn 978-952-499-388-3 (PDF)
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