
Yritystukitilasto 2018

Suuryrityksille maksettavat yritystuet selvässä laskussa
Tilastokeskuksen yritystukitilaston perusteella suorat yritystuet vähenivät kaksi prosenttia vuonna
2018 edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä yritystuissa tapahtui 0,1 prosentin kasvu
edellisvuodesta. Kasvu aiheutui yrityksille myönnettyjen takauksien 3,2 prosentin kasvusta.
Yritysten saamat lainat vähenivät 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tukea saaneiden yritysten
lukumäärä oli 28 147, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2013-2018

Kaksi kolmasosaa tukea saaneista yrityksistä oli mikroyrityksiä, mutta yritystä kohden laskettuna
suuryritykset saivat eniten suoraa tukea ja keskisuuret yritykset lainoja ja takauksia. Euromääräisesti
palvelualat ja metalliteollisuus saivat eniten tukea. Kaupan alan tuet kasvoivat suhteellisesti eniten vuoden
aikana.

Yritykselle maksettavan suoran tuen suuruus vaihtelee yrityksen koon mukaan. Suuryritykset saivat
144 100 euroa suoraa tukea yritystä kohden, keskisuuret yritykset 60 000, pienet yritykset 25 900 ja
mikroyritykset noin 7 400 euroa. Toimialoittain metsäteollisuus sai yhä eniten lainaa ja suoraa tukea
yritystä kohden, vaikka metsäteollisuuden tuet laskivat 32 %. Yritystä kohden suurimmat takaukset olivat
metalliteollisuudessa.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 28.11.2019

Yritykset 2019



Suuryrityksille maksetut suorat tuet vähenivät 37 prosenttia. Pääosin tämä aiheutui energiatukien
leikkauksesta ja Business Finlandin suuryrityksillemaksamien tukien vähenemisestä. Pienten ja keskisuurien
yritysten suorat tuet kasvoivat, mikroyritysten vähenivät.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista
ja lainoista sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (Ruokaviraston)
maksamista suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole tilastossa mukana.
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Suorat yritystuet vähenivät vuonna 2018

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan
Vuonna 2018 kaikista yrityksistä lähes kahdeksan prosenttia sai yritystukea. Yritystueksi lasketaan tässä
suorat yritystuet, lainat ja myönnetyt takaukset. Yritystukia sai 28 147 yritystä, eli 265 vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Vaikka määrällisesti kaksi kolmasosaa tukea saaneista yrityksistä oli mikroyrityksiä,
kaikista mikroyrityksistä alle kuusi prosenttia sai tukea. Suhteellisesti tuensaajia oli eniten suuryrityksissä,
joista 53 prosenttia sai yritystukea. Tukea saaneiden yritysten liikevaihto vastasi 39 prosenttia ja henkilöstö
noin 37 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta ja henkilöstöstä.

Taulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö kaikkiin yrityksiin
verrattuna yritysten suurusluokan mukaan vuonna 2018

Tukea saaneiden
henkilöstö, %4)

Tukea saaneiden
liikevaihto, %3)

Tukea saaneita
yrityksiä, %2)

YrityksiäYritysten suuruusluokka1)

1,20,85,8321 579Mikroyritys

7,85,322,335 780Pieni yritys

7,26,436,93 011Keskisuuri yritys

21,026,552,6656Suuri yritys

37,239,07,8361 026Yrityksiä yhteensä v. 2018

Mikroyritys, henkilökunnan koko alle 5 henkilöä tai tuntematon.
Pieni yritys, henkilökunnan koko 5-49 henkilöä.
Keskisuuri yritys, henkilökunnan koko 50-249 henkilöä.
Suuri yritys, henkilökunnan koko vähintään 250 henkilöä.

1)

Tukea saaneiden yritysten määrä kaikista yrityksistä.2)

Tukea saaneiden yritysten liikevaihto kaikkien yritysten liikevaihdosta.3)

Tukea saaneiden yritysten henkilökunnan osuus kaikkien yritysten henkilökunnasta.4)

Suorien tukien määrä laski kaksi prosenttia noin 474 miljoonaan euroon. Lainojen määrä oli 347 miljoonaa
euroa, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takausten määrä kasvoi 3,2 prosenttia
737 miljoonaan euroon.

Suorista tuista suurin osa kohdistuu pienille yrityksille ja mikroyrityksille. Mikroyritysten suorat tuet
laskivat 151 miljoonaan euroon. Pienten yritysten saamat tuet kasvoivat melkein 20 miljoonaa euroa eli
noin kymmenen prosenttia. Keskisuurten yritysten saamat suorat tuet kasvoivat vuoden takaisesta yli
kaksikymmentä prosenttia 67 miljoonaan euroon. Suuryritysten saamat suorat tuet laskivat merkittävästi
noin 50 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna suuryritykset saivat vielä 79 miljoonaa euroa suoraa tukea,
joten tuesta on vähentynyt 37 prosenttia.
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Kuvio 1. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan
vuosina 2017-2018

Pienten yritysten saamat lainat kasvoivat yli 11 prosenttia 163 miljoonaan euroon ja takaukset lähes
yhdeksän prosenttia 387miljoonaan.Mikroyritysten saamat lainat vähenivät lähes 13 prosentilla ja takaukset
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 prosenttia. Keskisuuret yritykset saivat tukea tilastovuonna
enemmän lainoina, mutta vähemmän takauksina kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti suurimmatmuutokset
tapahtuivat suuryritysten lainoissa ja takauksissa, mutta suuryritykset saavat kohtuullisen vähän lainoja
ja takauksia, joten euromääräisesti muutokset eivät ole niin merkittäviä. Pienet yritykset saavat eniten sekä
lainoja että takauksia, suuryritykset vähiten.

Kuvio 2. Yrityksille maksettujen lainojen suuruus yritysten
suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018
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Kuvio 3. Yrityksille myönnettyjen takauksien suuruus yritysten
suuruusluokan mukaan vuosina 2017-2018

Taulukko 2. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten
suuruusluokittain vuosina 2013-2018, tuhatta euroa

Yrityksen suuruusluokka1)MuuttujaVuosi

YhteensäSuuret yrityksetKeskisuuret yrityksetPienet yrityksetMikroyritykset

28 1473451 1117 96918 722Yrityksiä2018

473 61849 70866 620206 300150 991Maksetut tuet

347 2934 36478 611163 062101 257Maksetut lainat

736 92711 625156 618387 499181 186Myönnetyt takaukset

28 4123531 0927 83519 132Yrityksiä2017

483 29078 87655 232186 770162 412Maksetut tuet

359 02724 74372 153146 004116 126Maksetut lainat

713 7344 160165 358356 553187 662Myönnetyt takaukset

25 7483201 0717 48416 873Yrityksiä2016

458 68484 98658 492167 466147 739Maksetut tuet

388 77215 56768 396179 989124 820Maksetut lainat

730 0822 350171 172360 927195 633Myönnetyt takaukset

30 4533741 1888 76220 129Yrityksiä2015

535 11785 80876 945190 498181 866Maksetut tuet

487 64318 49372 839194 061202 250Maksetut lainat

720 84926 591181 017350 753162 489Myönnetyt takaukset

36 9364271 33110 58224 596Yrityksiä2014

567 803100 25769 976188 156209 415Maksetut tuet

363 5632 83147 310181 058132 364Maksetut lainat

670 76929 619188 071316 844136 234Myönnetyt takaukset

34 9554091 2349 43323 879Yrityksiä2013

523 11286 68167 947174 623193 859Maksetut tuet

355 53414 56654 822147 133139 013Maksetut lainat

527 15027 907122 984252 999123 259Myönnetyt takaukset

Mikroyritys, henkilökunnan koko alle 5 henkilöä tai tuntematon.
Pieni yritys, henkilökunnan koko 5-49 henkilöä.
Keskisuuri yritys, henkilökunnan koko 50-249 henkilöä.
Suuri yritys, henkilökunnan koko vähintään 250 henkilöä

1)

6



2. Yritystuet toimialoittain
Palvelualat ja teollisuus saavat suurimman osan tuista. Monet tukea saavat yritykset ovat myös kaupan ja
rakentamisen alalla, mutta näissä tukisummat ovat pienempiä. Teollisuusyrityksen saamat suorat tuet
yritystä kohden ovat huomattavan paljon suuremmat kuin muilla aloilla; keskimääräinen teollisuusyritys
sai suoraa tukea 42 700 euroa, kun muiden toimialojen yritykset saavat keskimäärin noin 12 400 euroa
yritystä kohden.

Tukea saaneiden yritysten lukumäärä on laskenut pääosin kaikilla toimialoilla, mutta metalliteollisuutta
lukuun ottamatta teollisuusaloilla tukea saaneiden yritysten määrä on pysynyt samana. Tukea saaneiden
yritysten lukumäärä on suurin palvelualoilla (9676), kaupan alalla (3816) ja teollisuudessa (3754). Toimiala
ei ole tiedossa 22 prosentilla tukea saaneista yrityksistä, mikä on 60 yritystä enemmän kuin vuonna 2017.
Rakentamisen toimialalla yritystukea saaneidenmäärä on laskenut suhteellisesti eniten, noin neljä prosenttia.

Kuvio 4. Tukea saaneiden yritysten lukumäärien osuudet
toimialoittain vuonna 2018

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

2.1 Suorat tuet toimialoittain
Suoraa tukea maksettiin palvelualoille 170 miljoonaa euroa, mikä on 12 miljoonaa edellisvuotta enemmän.
Suorat tuet kaupan alalle kasvoivat melkein 14 prosenttia lähes 42 miljoonaan euroon.Metalliteollisuuden
suorat tuet kasvoivat 4,2 prosenttia eli 3,6 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden suorat tuet vähenivät peräti
47 prosenttia. Muiden teollisuudenalojen suorat tuet kasvoivat hieman ja alkutuotannon suorissa tuissa
oli 12,6 prosentin kasvu. Muiden kuin edellä lueteltujen toimialojen suorat tuet laskivat vuoden takaisesta.

Suorien tukien määrä 2010-luvulla on vähentynyt erityisesti alkutuotannossa, missä tuen määrä on
puolittunut viidessä vuodessa. Teollisuusalojen tukien väheneminen tällä vuosikymmenellä johtuu pääosin
metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden tukien laskusta, muiden teollisuusalojen tuet ovat kasvaneet.
Rakentamisen ja kaupan tukien määrä on liikkunut molempiin suuntiin 2010-luvulla. Palvelualojen tuet
ovat säilyneet pääosin samansuuruisina lukuun ottamatta vuonna 2016 tapahtunutta notkahdusta. Vuosilta
2013-2018 tukea saaneiden yritysten lukumäärän, suorien tukien, maksettujen lainojen ja myönnettyjen
takausten osalta tiedot on esitetty toimialoittain liitetaulukossa 1.
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Kuvio 5. Suorat tuet toimialoittain 2010-2018

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Merkittävä tekijä suuryritysten ja metsäteollisuuden tukien vähenemiseen on työ- ja elinkeinoministeriön
energiatukien muutos. Energiatuet laskivat noin 23 miljoonaan euroon, kun vuonna 2017 energiatukia
maksettiin 45 miljoonalla eurolla. Suuryritysten kohdalla energiatukien väheneminen oli 17 miljoonaa
euroa. Sen lisäksi suuryritysten tukisummaan vaikutti Business Finlandin tukien väheneminen yli 11
miljoonalla eurolla. Myös suuryritysten saamat palkkatuet ja ELY-keskusten tuet pienenivät. Näin suuri
väheneminen yritystuissa on poikkeuksellista, nimittäin edellisen kuuden vuoden aikana suuryritysten
saamat suorat tuet olivat vähintään 78 miljoonaa euroa vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2016 maksettu tuki
yritystä kohden oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2018 verrattuna.

Kuvio 6. Suuryrityksille maksetut suorat tuet tukimuotojen mukaan
vuosina 2017-2018

Palvelualojen tarkemman tarkastelun perusteella suurin osa maksetuista suorista tuista menee aloille, jotka
liittyvät ammatilliseen, tieteelliseen, tekniseen toimintaan sekä informaatioon ja viestintään. Nämä saavat
suoraa tukea yhteenlaskettuna 116 miljoonaa euroa. Muiden palvelualojen saamat tukisummat ovat
vähäisempiä.
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Kuvio 7. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoittain
vuonna 2018, tuhatta euroa

2.2 Lainat ja takaukset toimialoittain
Yrityksille maksettujen lainojen määrä laski palvelualoilla, metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa,
alkutuotannossa ja rakennusalalla ja vastaavasti kasvoi muilla toimialoilla. Eniten lainaa saivat palvelualojen
yritykset (154 miljoonaa euroa) ja teollisuuden alan yritykset (112 miljoonaa). Alkutuotannossa ja
metsäteollisuudessa yritysten saamien lainojen määrä laski likimain kolmanneksen, eli yhteensä melkein
16 miljoonaa euroa.

Kuvio 8. Yritysten saamat lainat toimialanmukaan vuosina 2017-2018

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.

Takaukset kasvoivat merkittävästi kaupan alalla ja muussa teollisuudessa kuin metsä- ja
metalliteollisuudessa, missä takausten arvo laski. Palvelualojen takausten arvo kasvoi 0,1 prosenttia ja
muuttui euromääräisesti suuremmaksi kuin metalliteollisuuden takaukset, jotka laskivat 185 miljoonaan
euroon.

9



Kuvio 9. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuosina
2017-2018

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset
yritysten toimialojen mukaan (TOL 2008) vuosina 2013-2018, tuhatta euroa

Myönnetyt takauksetMaksetut lainatMaksetut suorat tuetTukea saaneiden yritysten
lukumäärä

ToimialaVuosi

6 6016 5976 303810Alkutuotanto1)2018

276 384111 779160 4023 754Koko teollisuus, siitä

26 04519 44818 284327- Metsäteollisuus

185 20566 99089 1621 978- Metalliteollisuus

65 13425 34252 9551 449- Muu teollisuus

68 5119 32816 6842 408Rakentaminen

123 78920 43241 9553 816Kauppa

185 743154 429169 8379 676Palvelualat2)

25 52522 92435 6691 397Muut toimialat3)

44 25920 78231 0376 286Toimiala tuntematon

6 1151 02111 730..Ei yritystunnusta

736 927347 293473 61828 147Yhteensä

8 7209 5975 597770Alkutuotanto1)2017

281 232127 329171 1253 770Koko teollisuus, siitä

26 71232 21034 189316- Metsäteollisuus

197 58470 68485 6042 010- Metalliteollisuus

56 93624 43551 3331 444- Muu teollisuus

72 00413 60217 7252 510Rakentaminen

96 14019 15836 8503 886Kauppa

185 485156 197158 1359 833Palvelualat2)

19 08413 08442 9361 417Muut toimialat3)

48 24418 40537 4876 226Toimiala tuntematon

2 8241 65413 435..Ei yritystunnusta

713 734359 027483 29028 412Yhteensä

12 14811 4554 995705Alkutuotanto1)2016

263 166127 747164 2773 555Koko teollisuus, siitä

25 32225 30523 635322- Metsäteollisuus

179 25461 78693 4331 873- Metalliteollisuus

58 58940 65647 2091 360- Muu teollisuus

71 70113 18714 5832 320Rakentaminen

105 61427 99232 2733 679Kauppa

198 705165 895140 8108 695Palvelualat2)

16 19618 32748 4171 231Muut toimialat3)

59 47321 45840 8055 563Toimiala tuntematon

3 0792 71012 523..Ei yritystunnusta

730 082388 772458 68425 748Yhteensä
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Myönnetyt takauksetMaksetut lainatMaksetut suorat tuetTukea saaneiden yritysten
lukumäärä

ToimialaVuosi

5 6906 3627 0721 023Alkutuotanto1)2015

317 713173 214189 6104 098Koko teollisuus, siitä

24 90926 82628 326368- Metsäteollisuus

234 369102 409109 9082 152- Metalliteollisuus

58 43543 98051 3751 578- Muu teollisuus

51 64312 32118 5872 732Rakentaminen

90 65438 35240 6224 582Kauppa

187 095207 233168 37510 327Palvelualat2)

10 79615 49435 8761 615Muut toimialat3)

45 98533 06060 5776 076Toimiala tuntematon

11 2731 60714 397..Ei yritystunnusta

720 849487 643535 11730 453Yhteensä

7 5369 07113 5851 677Alkutuotanto1)2014

293 017134 529189 2894 593Koko teollisuus, siitä

27 70230 26328 242456- Metsäteollisuus

201 83667 665107 7252 386- Metalliteollisuus

63 47936 60053 3221 751- Muu teollisuus

55 44615 71725 1753 626Rakentaminen

111 71433 64150 5115 848Kauppa

151 108126 121166 13212 274Palvelualat2)

10 33713 88249 8211 971Muut toimialat3)

38 41428 55555 9606 947Toimiala tuntematon

3 1972 04517 330..Ei yritystunnusta

670 769363 563567 80336 936Yhteensä

6 9646 57012 8631 703Alkutuotanto1)2013

237 697123 362173 8894 696Koko teollisuus, siitä

22 92926 76023 337483- Metsäteollisuus

170 93063 65999 7022 435- Metalliteollisuus

43 83832 94250 8501 778- Muu teollisuus

31 37017 21823 6493 438Rakentaminen

83 06928 28640 9075 316Kauppa

109 081118 859167 59811 560Palvelualat2)

16 64517 68631 9791 917Muut toimialat3)

41 47140 54359 0906 325Toimiala tuntematon

8533 01013 137..Ei yritystunnusta

527 150355 534523 11234 955Yhteensä

Alkutuotanto (TOL 2008, 01-03)1)

Palvelualat (TOL 2008, 49-82, 90-96)2)

Muut toimialat (TOL 2008, 05-09, 35-39, 84-88, 97-99)3)

12



Yritystukitilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi
Tilasto tuotetaan Tilastokeskuksen Yritystilastot-yksikössä. Yritystukitilasto on osa Suomen virallista
tilastoa, mutta siihen ei liity kansainvälisiä asetuksia tai suosituksia. Yritystukiaineisto on tutkijoiden
käytettävissä Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden yritystukitietokannassa sekä etäkäytössä.

Yritystukitilasto perustuu Tilastokeskuksen yritystukitietokantaan, johon on koottu yritystukitietoja julkisen
tutkimusrahoituksen ja elinkeinotukien vaikuttavuuden selvittämiseksi. Tilasto sisältää tietoja yritystukea
rahoittavien instituutioiden – työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Business Finlandin, Finnveran sekä
maa- ja metsätalousministeriön (MMM) – maksamista suorista yritystuista. Ennen kuin TEM aloitti
toimintansa vuoden 2008 alusta, yritystukia myönsivät kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä
työministeriö (TM). Yritystukitilasto ei kata kaikkia yritysten saamia tukia. Esimerkiksi verotuet, kuntien
antamat yritystuet ja maataloustuet eivät sisälly tilastoon.

Tiedot on ryhmitelty tilastossa lähinnä tukityypin (suora tuki, laina ja takaus) sekä tukea saaneiden yritysten
toimialan, kokoluokan ja tuenmaksajanmukaan. Yritystukitietokannan tietoja voidaan kuitenkin ryhmitellä
osin myös myöntämisperusteen mukaan. Tietoja käyttävät julkinen hallinto sekä tutkijat.
Yritystukitietokantaan on mahdollista linkittää muita yritystason aineistoja. Tukien vaikutusta yritysten
toimintaan voidaan tarkastella esimerkiksi yhdistämällä yritystukiaineistoon tilinpäätöstietoja. Tietokannan
tiedot ovat yritystasoisia, joten alueellista tietoa on vaikea tuottaa.

Yritystuki on julkisista varoista yritykselle tai yhteisölle maksettu avustus tai rahoitus. Yritystuen
myöntämisen edellytykset ja tavoitteet on säädetty yritystukilaissa (Laki taloudelliseen toimintaan
myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä 429/2016), jonka 3 §:n mukaan tuella on oltava selkeästi
määritelty taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Jos tuella on taloudellinen tavoite, tuen on lisäksi
kohdistuttava sellaisiin tarkoituksiin, joilla korjataan markkinoiden toimintapuutetta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tukityypit tiedonantajittain. TEM:ltä saadaan tiedot myönnetyistä ja
maksetuista tuista. Business Finland toimittaa Tilastokeskukselle tiedot myönnetyistä ja maksetuista
suorista tuista ja lainoista. MMM:n tiedot koostuvat myönnetyistä ja maksetuista suorista tuista. Finnveralta
puolestaan saadaan tiedot myönnetyistä lainoista ja takauksista.

Tukityypit eri tiedonantajilta

TakausLainaSuora tukiTiedonantaja

xxFinnvera

xTEM

x1)MMM

xxBusiness Finland

Ei sisällä maataloustukia. Vuodesta 2010 eteenpäin tiedoissa ei ole mukana hanketukia.1)

Eri tukityypit poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Suorien tukien tapauksessa laskennallisen tuen määrä
on yhtä kuin esitetty tukisumma. Vastikkeellisen rahoituksen kuten takausten ja lainojen osalta näin ei ole
eikä niiden yhteenlasku anna oikeaa kuvaa yritystukien volyymista. Lainojen ja takausten laskennallinen
tuen määrä, eli se määrä joka erästä on tukea, on huomattavasti esitettyä summaa matalampi. Laina on
maksettava takaisin ja takaus toteutuu vain lainan takaisinmaksun epäonnistuessa. Näiden tukityyppien
osalta laskennallisen tuen määrä riippuu markkinoista poikkeavista lainaehdoista sekä luottotappioista.
Laskennallisen tuen suuruusluokka jää alle 10 prosentin vastikkeellisen rahoituksen kokonaismäärästä.
Yritystukitilastossa ei ole pyritty laskemaan näiden tukityyppien laskennallisen tuen määrää vaan
ilmoittamaan lainojen ja takausten kokonaismäärät.
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2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Yritystukitilasto perustuu kattaviin hallinnollisiin aineistoihin ja Tilastokeskuksessa tarkistettuihin
yritystason tausta-aineistoihin. Yritystukitilaston perusjoukonmuodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin
kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja erityisesti yritykset, joille tilaston tiedonantajina toimivat
julkisomisteiset instituutiot ovat maksaneet avustuksia tai antaneet muuta rahoitusta. Yritystukitilaston
lähdeaineistoina käytetään yritystukitietokantaa, yritysrekisterin vuositilastoa ja tilinpäätöstilastoja.
Yritysrekisterin tiedot saadaan pääasiassa verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista,
tilinpäätöstilastot puolestaan perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja omaan
yritystiedusteluun.

Yritystukitietokantaan kootaan tiedot TEM:n (ennen vuotta 2008KTM ja TM),MMM:n, Business Finlandin
ja Finnveranmyöntämistä ja maksamista suorista tuista, lainoista, sekä takauksista. Tiedonantajat toimittavat
vuosittain päättynyttä kalenterivuotta koskevat yritystukitiedot Tilastokeskukseen. Yritystukitietokannan
tiedot koostuvat yritysten saamista lainoista, takauksista ja suorista tuista. Tiedot eivät sisällä verotukia
eivätkä maataloustukia.

TEM:n yritystuet voidaan jaotella palkkatukiin, starttitukiin, kansainvälistymistukiin ja energiatukiin.
Osalla tuista on ESR-kytkentä. Kansainvälistymistukia tai ESR-tukia ei ole otettu laskennassa huomioon.
Finnveran tuet koostuvat myönnetyistä lainoista ja takauksista. Business Finlandin osalta mukana ovat
kansalliset tutkimus- ja kehitysavustukset ja -lainat. MMM:n hallinnonalalta yritystukitiedoissa ovat
mukana vain varsinaiset yrityksille myönnetyt yritystuet, eivät maataloustuet. Tiedot kattavat kaikki
MMM:n hallinnoimat ohjelmat. Tiedoissa ei ole mukana yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä
kehittämishankkeita eikä tietyn yritysryhmän toiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Vuotta 2010
aikaisemmissa tiedoissa MMM:n tukiin sisältyy sekä yritys- että hanketukia. Vuodesta 2010 eteenpäin
tietoihin ei sisälly hanketukia.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Yritystukitietokanta kattaa tilastovuoden aikana maksetut ja myönnetyt suorat tuet, lainat ja takaukset.
Myönnettyjen ja maksettujen tukien vuosisummat eroavat toisistaan, sillä myönnetyn tuen maksaminen
voi ajoittua usean vuoden ajalle, myönnettyä tukea ei makseta kokonaisuudessaan tai se peritään takaisin,
jos tuen saaja ei täytä tai rikkoomyöntäjän asettamia ehtoja tai omia lupauksiaan. Tukien määrät on laskettu
tiedonantajien toimittamista aineistoista. Vuonna 2018 suorasta tuesta yhdeksän prosenttia maksetaan
yrityksille, joiden toimialaa ei tunneta. Tämä voi aiheuttaa vääristymää toimialojen väliseen vertailuun.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto on ilmestynyt kalenterivuodesta 2008 (tilastovuosi 2006) lähtien kerran vuodessa. Tietoja julkaistaan
tilastovuodesta 2004 lähtien. Julkaisuviive on noin vuosi tilastovuoden päättymisestä. Tilaston
viiteajanjaksona on kalenterivuosi. Julkaisupäivämäärät löytyvät julkistamiskalenterista.

5. Tietojen saatavuus
Tilaston kotisivuilta on saatavissa perustiedot muun muassa maksetuista suorista tuista, lainoista ja
takauksista yritysten toimialan ja suuruusluokan mukaan. Tilaston kuvaus on julkaistu Tilastokeskuksen
kotisivulla. Erillisselvityksiä tuotetaan asiakkaiden tilauksesta.

Tilastoon liittyvät mikroaineistot sisältyvät Tilastokeskuksen yritystukitietokantaan ja ovat tutkijoiden
käytettävissä lupaehtojen mukaisesti. Tietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista tai yritystukiaineiston
käytöstä saa sähköpostiosoitteesta tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilaston tiedoista on laadittu mahdollisimman vertailukelpoinen aikasarja vuodesta 2004 lähtien. Aikasarjan
keskeiset tiedot julkaistaan aina vuosittain julkistettavan uuden tilaston yhteydessä. Tilastosta ei ole
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mahdollista saada kansainvälisiä vertailutietoja. KTM:n ja TM:n yhdistyminen TEM:ksi saattaa hieman
heikentää tilaston vertailukelpoisuutta yli ajan. Eri tukityypit (lainat, takaukset, suorat tuet) eivät ole
suoraan vertailukelpoisia keskenään. Ohjelmakauden vaihdokset ja muutokset tukiperusteisiin vaikuttavat
jonkin verran vertailtavuuteen varsinkin aikasarjoissa. Hanketuet sisältyvät MMM:n tietoihin ennen
tilastovuotta 2010, mikä vaikuttaa osaltaan heikentävästi aikasarjan vertailtavuuteen. Vuodesta 2013 alkaen
suoriin tukiin on lisätty myös työ- ja elinkeinoministeriön maksamat energiatuet.

Käytetty toimialaluokitus on TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Yrityksiä luokitellaan
tilastossa myös henkilöstön määrään perustuviin suuruusluokkiin: mikroyritykset työllistävät enintään 4
henkilöä, pienet yritykset 5–49 henkilöä, keskisuuret yritykset 50–249 henkilöä ja suuret yritykset vähintään
250 henkilöä. Luokittelu poikkeaa Komission suosittamasta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritystenmääritelmästä (2003/361/EY), sillä vuosiliikevaihdonmäärä ja taseen loppusumma eivät vaikuta
suuruusluokkaan. Lisäksi mikroyrityksen henkilökunnan koko on rajattu alle viiteen henkilöön kymmenen
sijasta.

7. Selkeys ja yhtenäisyys
Kaikkia tukitietoja ei pystytä yhdistämäänmuihin tietoaineistoihin tai luokittelemaan esimerkiksi toimialan
mukaan, sillä pienestä osasta tiedonantajien toimittamia havaintoja puuttuu yritystunnus.
Yritystukiaineistossa on myös havaintoja, jotka eivät yritystunnuksesta huolimatta yhdisty muihin
aineistoihin.
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