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Yritystuet

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista

Yritystuet tarkastuskertomuksen luonnoksesta saatiin palautetta seuraavasti:

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
- Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä.

Lisäaikaa pyysivät Suomen Akatemia, työ- ja elinkeinoministeriö, Hämeen ELY-keskus, Keski-Suomen
ELY-keskus ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus). Lisä-
aikaa oli mahdollista antaa 9.8.2017 asti sisäisten käsittelyaikataulujen vuoksi. Kaikki lisäaikaa pyytä-
neet tahot toimittivat lausuntonsa tai kommenttinsa sovittuna aikana.

Julkisuuslain (621/1999) 6 ja 9 §:iin viitaten tarkastuskertomusta koskevat lausunnot ja selvitykset tu-
levat julkiseksi tarkastuskertomuksen valmistumisen jälkeen.

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus

- lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista
sekä

- esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia.

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti:

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista

Palautteen antajien lausunnoissa on osin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin. Lausuntojen
perusteella on kuitenkin muokattu tai lisätty tekstiä lopulliseen tarkastuskertomukseen.
Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista sekä muut muutokset tai syyt tekstin ennallaan
pitämiseen on kirjattu kannanottokohtaisesti pääkysymysten mukaisesti.

Onko valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta maksettu säädösten mukaisesti?

Valtiokonttori pitää lausunnossaan tärkeänä sitä, että yritystukia valvotaan. Valtiokonttorin lausunnon
mukaisesti täsmennetään luvun 2 alaotsikkoa, jossa tuodaan esiin se, että Valtiokonttori hallinnoi tu-
kea vienti- ja alusluottojen korontasaustoiminnassa.
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Valtiokonttorissa suoritetussa aineistotarkastuksessa ei pystytty varmistumaan hyväksymispäätösten
olemassaolosta kaikissa edellytetyissä tapauksissa. Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä ko-
rontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1546/2011) 3 §:n mukaan työ- ja elinkeinominis-
teriön tulee toimittaa hyväksymispäätös Vientiluoton lisäksi Valtiokonttorille tiedoksi. Tarkastuksessa
kaikki asiakirjat löytyivät Vientiluotosta, mutta osaa asiakirjoista ei löytynyt Valtiokonttorista. Tämän
vuoksi lopullisessa tarkastuskertomuksessa säilytetään suositus Valtiokonttorille paremmasta arkis-
toinnista.

Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy tarkastusviraston kannanottoihin ja tuo esiin sen, että ministeriö
on edellyttänyt Suomen metsäkeskukselta korjaavia toimia havaittujen virheiden johdosta. Ministeriö
tuo myös esiin kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin tehtyjä muutoksia, jotka ovat
tähdänneet pienpuun keräämiseen tarkoitetun tuen myöntämisen perusteiden selkiyttämiseen. Lain-
säädäntömuutokset ovat tulleet voimaan 18.4.2017. Lopulliseen tarkastuskertomukseen lisättiin lu-
kuun 3.1 tieto lainsäädäntömuutoksista sekä ministeriön edellyttämistä korjaustoimista.

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnossa käsitellään yritystuen käsitettä ja sen määrää yleisesti, Finn-
vera Oyj:n tukea, Suomen Akatemian tukea, tuen tarpeeseen liittyviä näkökohtia, LNG-tukea, palkka-
tukea ja yritysten kehittämistukea. Yritystuen käsite tarkastuksessa tulee erottaa kansallisessa lain-
säädännössä sekä EU:n valtiontukisäädöksissä käytetystä yritystuen käsitteestä. Tässä tarkastuksessa
on yritystuen käsitettä käytetty yhteisenä nimityksenä tarkastukseen sisältyneille elinkeinoelämän
tuille, jotka on maksettu valtion vuoden 2016 talousarviosta. Tarkoituksena ei ole ollut kattaa kaikkia
yritystukimuotoja tai antaa kattavaa selvitystä kansallisista yritystuista. Selvennyksen vuoksi lisätään
lopulliseen tarkastuskertomuksen ensimmäiseen päälukuun maininta siitä, että tarkastuksessa käytet-
ty yritystuen määritelmä on avattu kertomuksen liitteessä yksityiskohtaisemmin. Liitteeseen tarkenne-
taan edelleen käsitettä verrattuna kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-säädöksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Tilastokeskuksen ylläpitämä yritystukitilasto ei anna kattavaa ku-
vaa kansallisista yritystuista. Tilastokeskuksen keräämän tilaston ja siitä esitetyn kuvan avulla ei ole
tarkoitus antaa kuvaa kattavasti kaikista yritystuista vaan kertomusluonnoksessa on pyritty kuvan
avulla esittämään yritystukien määrän kasvua vuosittain ja sitä, minkälaisia eri tyyppisiä tukia myönne-
tään. Lopullisessa tarkastuskertomuksessa esitetään edelleen Tilastokeskuksen kuva yritystukitilastos-
ta vuodelta 2015 mutta sen lisäksi tuodaan tekstissä esiin myös tarkastukseen sisältynyt osuus valtion
talousarviosta maksetuista tuista vuonna 2016.

Finnvera Oyj:n osalta työ- ja elinkeinoministeriön lausunnossa todetaan, että Finnvera Oyj ei ole EU:n
kilpailuoikeuden näkökulmasta yritys, eikä siten valtion maksama korvaus Finnvera Oyj:lle ole valtion-
tukea. Tarkastuksessa on päädytty samaan johtopäätökseen ja tältä osin tehtiin tarkennus lukuun 2.3.
Työ- ja elinkeinoministeriö huomauttaa, että komission hyväksymiä tukiohjelmia on tällä hetkellä voi-
massa kaksi kappaletta. Lopullista tarkastuskertomusta on täsmennetty siten, että tukiohjelmia on
kaksi ja niiden lisäksi tukea Finnvera Oyj myöntää de minimis–tukea.

Työ- ja elinkeinoministeriö tuo esiin Suomen Akatemiaan liittyen sen, että myös osakeyhtiömuodossa
toimivat ammattikorkeakoulut, joita Suomen Akatemia rahoittaa, ovat valtiontukisääntöjen ulkopuo-
lella. Tapahtumatarkastuksen satunnaisotantaan sisältyi vain VTT Oy:lle myönnettyä tutkimusrahoitus-
ta, joten sen vuoksi on tarkastettu ja otetaan vain kantaa tähän osuuteen tuesta. Ammattikorkeakou-
luille myönnettävä tuki ei ole ollut tarkastuksen kohteena. Tältä osin ei tehdä muutoksia lopulliseen
kertomukseen.

Tuen tarpeellisuuden osalta työ- ja elinkeinoministeriö pyytää huomioimaan laki taloudelliseen toi-
mintaan myönnetyn tuen yleisistä edellytyksistä (429/2016). Tarkastuksen aikana on huomioitu edellä
mainittu laki, mutta koska laki on astunut voimaan 1.7.2016 ja ei sisällä menettelyä koskevia säädök-
siä, ei laki ole soveltunut tapahtumatarkastuksessa tukiprosessin kriteereiden säädösperustaksi.
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Lopulliseen tarkastuskertomukseen lukuun 3.3 lisätään tieto tehdystä LNG-tukea saaneen hankkeen
tarkastuksesta keväällä 2017. Lopullisesta tarkastuskertomuksesta poistetaan LNG-tukea koskeva suo-
situs tuen käytön valvonnasta.

Palkkatukea koskien on lisätty lukuun 3.2 tieto vuonna 2017 tehdystä tuen määrän rajoituksesta valti-
on vuoden 2017 talousarviossa. Tällä on vaikutusta tuen tarpeellisuuden arviointiin liittyneessä teks-
tissä siten, ettei hyvin korkeisiin palkkakustannuksiin voi saada vuonna 2017 enää tukea kuin enintään
1400 euroa. Lopulliseen tarkastuskertomukseen lisättiin seuraava teksti: Työ- ja elinkeinoministeriöstä
saadun lausunnon mukaan tuen enimmäismäärään on kiinnitetty huomiota ja vuoden 2017 talousar-
viossa enimmäismääräksi on asetettu 1400 euroa kuukaudessa. Tuen enimmäismäärä ei kuitenkaan
rajoita sitä, millaisiin palkkakustannuksiin tukea voidaan myöntää.

Yritysten kehittämisavustuksen osalta lisättiin lukuihin 3.1 ja 3.2 tiedot työ- ja elinkeinoministeriön jär-
jestämästä koulutustilaisuudesta, jossa tarkastuskertomuksessa esitettyjä asioita on käsitelty yhdessä
yritystukien rahoittajien ja maksajien kanssa. Lukuun 3.1 lisättiin lause: Työ- ja elinkeinoministeriöstä
saadun lausunnon mukaan sen järjestämässä koulutustilaisuudessa keväällä 2017 käsiteltiin päätöksen
ehtojen sitovuuteen liittyviä asioita. VTV toteaa kuitenkin, että on varmistuttava siitä, että päätökseen
sisällytettäviä ehtoja pidetään sitovina.

Lopullisen tarkastuskertomuksen lukuun 3.2 lisättiin tieto siitä, että työ- ja elinkeinoministeriöstä saa-
dun lausunnon mukaan ministeriö on päättänyt keskusteltuaan ELY-keskusten kanssa, että kaikkien
vielä avoimena olevien yksinyrittäjätukipäätösten tila päivitetään loppuun maksetuksi Tuki2014-
järjestelmässä. Tekstillä tuodaan esiin toimenpiteitä, joihin ministeriö on jo ryhtynyt.

Työ- ja elinkeinoministeriö tuo lausunnossaan esiin sen, että kirjanpitotositteiden arkistointiin liittyvä
vaatimus tulee täyttymään, kun liittymä Tuki2014-järjstelmästä USPA-järjestelmään on tehty ja siirret-
ty arkistoitavat dokumentit USPA-järjestelmään. Tältä osin ei tehdä muutoksia lopulliseen tarkastus-
kertomukseen.

Finnvera Oyj tuo esiin lausunnossaan sen, että yhtiön toimintaan ei sovelleta valtionavustuslakia. Tar-
kastuskertomusluonnoksessa on tuotu esiin se, että pääosaan tarkastukseen sisältyneistä tukimuo-
doista sovelletaan valtionavustuslakia ja yksityiskohtaiset säädösperustat on lueteltu tukimuodoittain
kertomusluonnoksen liitteessä. Tältä osin ei tehdä muutoksia lopulliseen tarkastuskertomukseen.
Finnvera Oyj tuo esiin lausunnossaan, että se on käsitellyt työ- ja elinkeinoministeriön kanssa keväällä
2017 yrityskohtaisen suhdannelainan määrän hetkellisen ylityksen ja tältä osin lisätään lopulliseen tar-
kastuskertomukseen lukuun 3.2 maininta asian käsittelemisestä.

Uudenmaan TE-toimiston antamissa kannanotoissa on käsitelty osittain samoja aiheita kuin työ- ja
elinkeinoministeriön lausunnossa. Tässä kohdassa tuodaan esiin vain ne osuudet, jotka eivät sisälly
ministeriön lausuntoon. Lopullisen tarkastuskertomuksen lukuun 3.2 on tarkennettu suositusta, joka
liittyi irtisanomissyykoodilla 04 (Tuotannolliset ja taloudelliset syyt) olevat tapaukset, jotka pitäisi
kaikki tutkia ennen palkkatukipäätöksen tekemistä. Tarkoituksena ei ole suositella tutkimaan jokaista
tapausta. Koska VTV julkaisee vain lausunnot, Uudenmaan TE-toimiston kannanottoja ei julkaista.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa lausunnossaan, että se on muuttamassa budjettikäytäntöjään
tarkastuskertomusluonnoksessa suositellulla tavalla ja myös vuosiselvitysten käsittely tullaan hoita-
maan jatkossa ripeämmin. Ministeriö huomauttaa kuitenkin, että hakijan saamat tulot eivät auto-
maattisesti vähennä myönnettävän avustuksen määrää. Tämä perustuu valtionavustuslain 11 §:n 2
momentin 3 kohtaan, joka edellyttää, että valtionavustuspäätöksessä määritellään toiminnan tulojen
vaikutus valtionavustuksen määrään ja käyttöön. Ministeriö perustelee asiaa tulojen näkökulmasta,
kun taas VTV:n tulkinnan lähtökohtana on ollut valtionavustuslain 6 § ja siinä käytetty termi kokonais-
kustannusten määrä. VTV:n tulkinnan mukaan Kelan potilaskuljetuskorvausten ei katsota olevan var-
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sinaisia hankkeen tuloja vaan alkuperäisten kuljetusmenojen oikaisuja. Kun saadut Kelan potilaskulje-
tuskorvaukset oikaisevat tuensaajalle potilaskuljetuksista aiheutuneita menoja, ei oikaisun määrää
vastaavaa lopullista kustannusta voida katsoa jäävän. Lopulliseen tarkastuskertomukseen lisätään lu-
kuun 3.2 tieto sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteistä asiassa.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin (jatkossa Tekes) lausunnon perusteella lisätään lopullisen kerto-
muksen lukuun 3.1 tieto siitä, että Tekesin ulkoisilla verkkosivuilla olevia hakuohjeita on nyt korjattu.
Tukien tarpeellisuusarvioinnista ei tehdä muutoksia lopulliseen tarkastuskertomukseen, sillä Tekesin
lausunnon mukaan tarpeellisuusarviointi tehdään nykyisten säädösten mukaisesti. Tarkastuskerto-
muksessa on tuotu ainoastaan esiin konkreettisia tapauksia, joita tarkastuksessa havaittiin ja todettu,
että tarpeellisuusharkinta on hankalaa.

Tekes on eri mieltä tutkimusrahoituspäätöksen allekirjoittamisvaatimuksesta kuin VTV. Tekes vetoaa
siihen, ettei allekirjoittamisvaatimusta ole kirjoitettu auki hallintolain 43 §:n 1 momentissa ja että oi-
keuskirjallisuudessa Olli Mäenpään kirjassaan Hallinto-oikeus esittämän mukaan hallintolaki ei edelly-
tä viranomaisen päätöksen allekirjoittamista. Tekes ei vastineessaan ole ottanut huomioon, että Mä-
enpäänkin mukaan julkisuusperiaate edellyttää allekirjoittamista ainakin silloin, kun päätöksen julki-
seksi tulo on sidottu sen allekirjoittamiseen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan toimituskirja on sellainen asiakirja, jonka julkiseksi tu-
leminen on sidottu allekirjoittamiseen. Edelleen Mäenpäänkin mukaan allekirjoitus voidaan jättää pois
vain, jos siihen on erityisen painavia syitä. Tekes ei vastineessaan esittänyt syitä, joita voitaisiin pitää
erityisen painavina. Tekes ei vastineessaan myöskään kiistänyt kertomusluonnoksessa esitettyä, että
hallintolain sanamuodon sisältämän kirjallisen muodon vaatimuksen on suomalaisessa oikeuskäytän-
nössä ja oikeuskirjallisuudessa vakiintuneesti katsottu allekirjoittamisen vaatimuksen ja että laintul-
kinnan periaatteiden mukaan saman termin on katsottava eri yhteyksissä merkitsevän samaa, ellei lain
määritelmissä tai perusteluissa ole asiasta muuta sanottu. Tältä osin ei tehdä muutoksia lopulliseen
tarkastuskertomukseen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun asetuksen (1444/20145) 11 §:n
mukaan rahoituksen myöntämispäätöksessä tulee määritellä, kuinka suuri osuus hankkeesta kuuluu
kuhunkin luokkaan. Tekesin mukaan tämä käy ilmi hankkeiden päätösmuistiosta, mutta ei tukipäätök-
sestä. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan päätöksessä tulisi ilmoittaa ne osuudet, mistä tuki
koostuu. Tekstiin tuki-intensiteetin määrittämisestä ei tehdä muutoksia lukuun 3.2.

Tekesin lausunnon mukaan se teettää rahoitettujen hankkeiden jälkitarkastuksia, joiden yhteydessä
tarkastellaan projektissa syntyneiden prototyyppien, esittelyhankkeiden tai koetuotannon tulosten
mahdollisia myyntejä ja tätä kautta asiakkaan saamia, mahdollisesti projektissa syntyneitä tuloja. Asi-
anomainen teksti lisätään täydennyksenä lopullisen tarkastuskertomuksen lukuun 3.2.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (jatkossa KEHA-keskus) lausunnos-
sa tuodaan esiin se, että kaikki kertomusluonnoksen toiminnallisuutta koskevat kannanotot koskevat
yritystukia, jotka myönnetään ja maksetaan ELY-keskuksissa ja joihin KEHA-keskuksella ei ole sub-
stanssin osalta ohjausroolia. KEHA-keskuksen lausunnon mukaan suositukset ja kannanotot tulisi koh-
distaa ELY-keskuksille ja valvontaa koskevat kannanotot työ- ja elinkeinoministeriölle näiltä osin. Muil-
ta osin KEHA-keskus ei tuo lausunnossa esiin sellaisia näkökulmia, mitä se ei olisi jo esittänyt tarkas-
tuksen väliraporttivaiheessa. Lopullisen tarkastuskertomuksen liitteeseen on lisätty yksityiskohtai-
sempi tieto siitä, miten kertomuksen kannanotot ja suosituksen on kohdistettu. Tarkastuksesta rapor-
toidaan kirjanpitoyksikkötasolla siten, että KEHA-keskukselle on osoitettu muodollisesti kannanottoja
ja suosituksia, vaikka lainsäädännössä asianomaiset tehtävät olisi osoitettu ELY-keskuksille tai TE-
toimistoille. Laillisuustarkastuksessa kohdennetaan kannanotot ja suositukset ensisijaisesti saman pe-
riaatteen mukaisesti kuin tilintarkastuskertomuksissa.



5 (5)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO
PORKKALANKATU 1 | PL 1119 | 00101 HELSINKI
PUH. 09 4321 | WWW.VTV.FI

Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa tuodaan esiin yksityiskohtia tapauksista, joista tarkastuksessa
tehtiin havaintoja. Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan tukea on maksettu valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 15 §:n 2 momentin vastaisesti hankkeisiin, jotka on aloitettu
ennen tuen hakemista. ELY-keskuksen lausunnon mukaan tarkastuksessa esiin nousseet laskut ovat
liittyneet hankkeiden esivalmisteluun, eivätkä olleet varsinaista hankkeen toteuttamista. Laskujen pe-
rusteella on tarkastuskertomuksessa todettu kahdessa tapauksessa, että kyseessä eivät ole olleet esi-
valmistelutyyppiset tapahtumat. Tarkastuskertomusluonnoksessa kolmessa tapauksessa sitä pidettiin
melko varmana (yksi epävarma tapaus havaittiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa). Tältä osin ei tehty
muutoksia lopulliseen kertomukseen. Hämeen ELY-keskus yhtyy tarkastuskertomusluonnoksessa esi-
tettyyn siltä osin, että hankkeen esivalmisteluun liittyvät tukikelpoiset kustannukset pitäisi määritellä
päätöksissä aiempaa tarkemmin.  Tukikäsittelijöiden kanssa on käyty asiaa läpi Hämeen ELY-
keskuksessa. Lopulliseen tarkastuskertomukseen lisättiin lukuun 3.2 tieto Hämeen ELY-keskuksen toi-
menpiteistä. Lausuntoa ei julkaista tarkastusviraston ulkoisilla verkkosivuilla siihen sisältyvien yksityis-
kohtaisten tietojen vuoksi.

Onko tukiprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti?

Suomen Akatemian lausunnon tarkennukset on pyritty ottamaan huomioon luvussa 4.1. Lausunnon
mukaan hylättyihin ja uudelleen käsittelyyn nostettujen maksatuspyyntöjen lisäselvitykset on arkistoi-
tu sähköisesti Rondoon ja tämä tieto lisätään lopullisen tarkastuskertomuksen lukuun 4.1. Tarkastuk-
sessa saadun käsityksen mukaan olisi kuitenkin suositeltavaa jatkossa pyrkiä kehittämään Salli-
järjestelmää siten, että lisäselvityspyynnöt ja saadut selvitykset löytyisivät järjestelmästä. Lopullisessa
tarkastuskertomuksessa tuodaan havaintona esiin se, että lisäselvityksiä ei juurikaan oltu tehty. Lopul-
lisessa tarkastuskertomuksessa ei ole raportointivaatimusten erilaisuuden vuoksi pystytty menemään
samalle tarkkuustasolle, kuin tilintarkastajan väliraportissa (päivätty 22.12.2016).

Liikennevirasto ilmoittaa lausunnossaan siirtyneensä käytäntöön, jossa kauppa-alusten historiatiedot
omistuksesta ja nimistä jäävät tiedoiksi luetteloon uusia nimiä tai omistajia merkittäessä. Edelleen
kauppa-alusluetteloon tehdään nyt erillinen merkintä, mikäli alus on merkitty luetteloon Ahvenan-
maalla. Liikennevirasto ilmoittaa myös korjanneensa laskutuskäytäntöään siten, että nyt laskutus-
pyynnössä ilmoitetaan aiempien yksilöintitietojen lisäksi päätöksen kielteisyys. Edellä mainitut toi-
menpiteet on kirjattu lopulliseen tarkastuskertomukseen lukuun 4.2 ja kauppa-alusluettelomerkintöjä
koskenut suositus poistetaan lopullisesta kertomuksesta.

Tekes lausuu, että talousanalyysin lopputulos on jäljitettävissä osana päätösmuistiota. Tarkastuksen
perusteella olisi kuitenkin suositeltavaa, että talousanalyysin tekijän jatkossa dokumentoisi Eval-
järjestelmään, että tuen saajan taloudellinen tilanne on selvitetty jo ennen tuen myöntämistä. Tämän
vuoksi lopullisen raportin lukuun 4.1 ei tehdä muutoksia lausunnon perusteella.

Tekesin Rondosta oli elokuussa 2017 löydettävissä asianmukaiset täsmäytysraportit siten, että täs-
mäytys voitiin todeta tehdyksi. Aikaisemmin Rondossa on löytynyt myös tieto täsmäytyksestä. Lopulli-
sesta tarkastuskertomuksesta poistetaan suositus luvusta 4.3, koska asiassa ei ole enää mitään korjat-
tavaa.

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset

Teknisluonteiset täsmennysehdotukset huomioitiin pääosin. Täsmennys- ja korjausehdotukset on
otettu tekstimuutoksena huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa.


