
Yritystukitilasto 2019

Suorat yritystuet kasvoivat 0,5 prosenttia vuonna 2019
Tilastokeskuksen yritystukitilaston perusteella suorat yritystuet kasvoivat 0,5 prosenttia 476
miljoonaan euroon vuonna 2019. Yrityksille myönnettyjen takauksien määrä kasvoi 9,4 prosenttia
ollen 806,3 miljoonaa ja yrityksille maksettujen lainojen määrä väheni 9,6 prosenttia 314
miljoonaan. Yritystukea maksettiin tai myönnettiin 27 848 yritykselle.

Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset vuosina 2014-2019

Suoraa tukea ja lainoja maksettiin sekä takauksia myönnettiin yhteensä 25 439 yritykselle vuoden 2019
aikana. Suoraa tukea sai 21 360 yritystä, lainaa 1 756 ja takausta 4213. Kun otetaan huomioon yritykset,
joille myönnettiin tukea tai joilta perittiin takaisin tukea, niin yhteensä 27 848 yritystä oli yritystuen piirissä.
Tämä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Tukea saaneista yrityksistä suurin osa oli mikroyrityksiä (67,4 %). Toimialoittain eniten tuen saajia oli
palvelualoilla. Euromääräisesti eniten suoraa tukea saavat pienyritykset ja teollisuudenalan yritykset.
Suoran tuen määrä kasvoi suhteellisesti eniten kaupan alalla ja metsäteollisuudessa ja laski eniten
palvelualoilla.

Yritykselle maksettavan suoran tuen suuruus vaihtelee yrityksen koon mukaan. Suoraa tukea saaneet
suuryritykset saivat keskimäärin 198 700 euroa suoraa tukea, keskisuuret yritykset 74 300, pienet yritykset
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30 500 ja mikroyritykset noin 11 600 euroa. Toimialoittain tukityypistä riippumatta eniten tukea yritystä
kohden saivat metsäteollisuuden yritykset ja toiseksi eniten metalliteollisuuden.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista
ja lainoista sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM)maksamista
suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole tilastossa mukana. Aineistoa on käsitelty
tarkemmin katsauksessa.
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Lainojen merkitys laskussa, takausten kasvussa

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan
Vuonna 2019 yrityksistä hieman yli kahdeksan prosenttia sai yritystukea. Yritystueksi lasketaan tässä
suorat yritystuet, lainat ja myönnetyt takaukset. Yhteensä yritystuen piirissä oli 27 848 yritystä, joista 67,4
% oli mikroyrityksiä. Kuitenkin suhtautettuna kaikkiin Suomessa toimiviin yrityksiin vain 6,2 %
mikroyrityksistä sai yritystukea. Pienyrityksistä 22 % ja keskisuurista 36,1 % sai yritystukea. Suurista
yrityksistä yli puolet sai yritystukea. Yritystukea saaneiden yritysten liikevaihto vastasi 40 prosenttia
kaikkien yritysten liikevaihdosta ja tukea saaneiden henkilöstö vastasi 39 prosenttia kaikkien yritysten
henkilöstöstä.

Suuryrityksiä lukuun ottamatta tukea saaneet yritykset olivat suurempia henkilömäärältään,mutta pienempiä
liikevaihdoltaan kuin tukea saamattomat yritykset. Esimerkiksi keskisuurten yritysten henkilöstöstä 36,1
% työskentelee tukea saaneissa yrityksissä, mutta liikevaihdosta vain 29 % syntyy tukea saaneissa
yrityksissä.

Taulukko 1: Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö kaikkiin yrityksiin
verrattuna yritysten suuruusluokan mukaan vuonna 2019

Tukea saaneiden henkilöstö,
%4)

Tukea saaneiden liikevaihto,
%3)

Tukea saaneita yrityksiä,
%2)

YrityksiäYritysten suuruusluokka1)

1,10,96,2302 545Mikroyritys

7,55,022,034 305Pieni yritys

7,36,136,13 230Keskisuuri yritys

23,028,153,7680Suuri yritys

38,940,18,2340 760Yrityksiä yhteensä v. 2019

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 osuus kaikista yrityksistä2)

Tukea saaneiden yritysten liikevaihto verrattuna kaikkien yritysten liikevaihtoon3)

Tukea saaneiden yritysten henkilökunnan osuus kaikkien yritysten henkilökunnasta4)

Suorien tukien määrä kasvoi puoli prosenttia noin 476 miljoonaan euroon. Lainojen määrä laski 9,6
prosenttia 314 miljoonaan euroon. Takausten määrä oli 806 miljoonaa euroa, mikä on 9,4 prosenttia
suurempi kuin edellisenä vuonna.

Edellisvuoteen verrattuna suorien tukien määrä on pääasiassa kasvanut, mutta pienyrityksillä tukien määrä
on laskenut selvästi 174,5 miljoonaan euroon. Laskua on tullut melkein 32miljoonaa euroa. Mikroyritysten
suorat tuet kasvoivat 16 miljoonaa ja suuryritysten yli 14 miljoonaa. Vaikka suuryritysten tukien kasvu
on suhteellisesti suurta, niin tuet ovat silti selvästi alemmalla tasolla kuin vuonna 2017.
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Kuvio 1: Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokan mukaan
vuosina 2018-2019

Suuryrityksiä lukuun ottamatta lainojen määrä on laskenut selvästi, tosin suuryritykset saavat yhteensä
lainaa alle seitsemänmiljoonaa euroa. Merkittävimmin ovat laskeneet mikroyritysten saamat lainat, laskua
on liki 19miljoonaa euroa. Eniten lainaa saivat pienyritykset 157,3miljoonaa, mikroyritykset 82,5miljoonaa
ja keskisuuret 67,3 miljoonaa. Takausten määrä on kasvanut ja pienyritykset saavat eniten takauksia
huolimatta 27 miljoonan euron laskusta. Mikroyritysten takaukset kasvoivat 232,2 miljoonaan euroon ja
keskisuurten yritysten takaukset kasvoivatmelkein viisikymmentämiljoonaa 203,7miljoonaan. Pienyritykset
saavat eniten lainoja ja takauksia, mutta niiden määrä on laskussa. Mikroyrityksissä ja keskisuurissa
yrityksissä lainojen merkitys vähenee ja takausten kasvaa. Suuryritysten saamat lainat ja takaukset ovat
vähäisiä.

Kuvio 2: Yrityksille maksettujen lainojen suuruus yritysten
suuruusluokan mukaan vuosina 2018-2019
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Kuvio 3: Yrityksille myönnettyjen takauksien suuruus yritysten
suuruusluokan mukaan vuosina 2018-2019

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna yritystukien määrä on ollut laskussa. Vuonna 2014 yritystukea sai
36 936 yritystä kun vuonna 2019 tukea sai 27 848. Suoraa tukea maksettiin huomattavasti enemmän
2014-2015, jonka jälkeen tuen määrä laski merkittävästi vuodelle 2016. Sittemmin maksettavan suoran
tuenmäärä on kasvanut. Vuonna 2015 lainaamaksettiin 487,6miljoonaa euroa kun neljä vuottamyöhemmin
maksettiin 314 miljoonaa. Toisaalta takausten määrä on kasvussa: vuonna 2014 takausta myönnettiin
670,8miljoonaa euroa eli lähes 136miljoonaa vähemmän kuin 2019. Selvimmin tukienmäärä onmuuttunut
mikroyritysten keskuudessa, joiden suorat tuet ja lainat ovat selkeästi vähentyneet, mutta toisaalta takaukset
kasvaneet.
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Taulukko 2. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten
suuruusluokittain vuosina 2014-2019, tuhatta euroa

Yrityksen suuruusluokka1)MuuttujaVuosi

YhteensäSuuret yrityksetKeskisuuret yrityksetPienet yrityksetMikroyritykset

27 8483651 1657 54018 778Yrityksiä2019

476 00464 19070 254174 518167 042Maksetut tuet

314 0066 89367 336157 29282 486Maksetut lainat

806 3129 930203 737360 455232 191Myönnetyt takaukset

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

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)

2. Yritystuet toimialoittain
Noin kolmannes suorasta tuesta maksetaan palvelualoille ja noin kolmannes teollisuudelle. Sen sijaan
lainananto on keskittynyt enemmän palvelualoille ja takausten myöntäminen teollisuudelle. Rakennusala
saa noin neljä prosenttia suorista tuista ja kolme lainoista, mutta kymmenen prosenttia kaikista takauksista.
Kaupan alalle menee kymmenen prosenttia suorista tuista ja kolmetoista takauksista, mutta kuusi prosenttia
lainoista. Alkutuotannossa tukisummat ovat pieniä. Muut toimialat saavat kahdeksan prosenttia suorasta
tuesta ja neljä prosenttia lainoista ja kaksi takauksista.

Tuensaajia on eniten palvelualoilla (9706), kaupan alalla (3740) ja teollisuudessa (3709). Teollisuuden
yrityksistä valtaosa on metalliteollisuuden yrityksiä (2000). Alkutuotannosta tukea on saanut 760 yritystä,
rakentamisen alalta 2354. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä ei ole juurikaanmuuttunut edellisvuodesta.
Huomattavalle osalle aineiston yrityksistä ei saada yhdistettyä toimialaa, monet näistä ovat aloittelevia
yrityksiä.
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Kuvio 4: Tukea saaneiden yritysten lukumäärien osuudet
toimialoittain vuonna 2019

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

2.1 Suorat tuet toimialoittain
Suorasta tuesta valtaosa menee palvelualojen ja teollisuuden yrityksille. Palveluala sai suoraa tukea 150
miljoonaa ja teollisuus 164,6 miljoonaa, josta 22,6 miljoonaa kohdistui metsäteollisuudelle, 91,9 miljoonaa
metalliteollisuudelle ja loput 50,1 miljoonaa muulle teollisuudelle. Metsäteollisuuden tuet ovat kasvaneet
suhteessa eniten, 23,8 prosenttia. Palvelualojen tuen määrä oli laskenut 11,7 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Vastaavasti kaupan alan suoran tuen määrä on kasvanut 11,5 prosenttia 46,8 miljoonaan euroon.
Alkutuotanto sai tukea 5,7 miljoonaa, mikä on kymmenen prosenttia edellisvuotta vähäisempi luku.
Rakentamisen tuet kasvoivat 8,3 prosenttia ollen nyt 18,1 miljoonaa. Tuesta liki 52,3 miljoonaa menee
yrityksille, joiden toimiala ei ole tiedossa.

Vuosina 2015-2019 palvelualojen saama suorien tukien määrä on vaihdellut 140-170 miljoonan välissä.
Teollisuusalojen tuet ovat olleet hienoisessa laskussa. Tämä johtuu siitä, että metalliteollisuuden saamat
tuet ovat laskeneet. Metsäteollisuuden tuissa on ollut suurta vaihtelua, muiden teollisuudenalojen tuet ovat
pysyneet tasaisena. Kaupan alan tuet laskivat vuodelle 2016, mutta ovat sittemmin olleet nousussa. Muiden
toimialojen tuet ovat vaihdelleet vuosittain, mutta keskimäärin pysyneet samana.

Kuvio 5: Suorat tuet toimialoittain 2015-2019

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.
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Tarkasteltaessa tarkemmin palvelualoja havaitaan, että suurin osa suorasta tuesta menee informaatio ja
viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialoille. Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta -toimiala saa vuonna 2019 tukea 47,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se sai noin
62 miljoonaa. Muillakin aloilla tuen määrä on laskenut. Ainoastaan kuljetus, varastointi ja kiinteistöalalla
tuen määrä on kasvanut. Majoitus- ja ravitsemustoiminta sai tukea 13,3 miljoonaa euroa.

Kuvio 6: Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoittain
vuonna 2019, tuhatta euroa

2.2 Lainat ja takaukset toimialoittain
Maksettujen lainojen väheneminen vaikutti suhteellisesti eniten palvelualoihin, kun lainojen määrä laski
liki kaksikymmentä miljoonaa 134,6 miljoonaan euroon. Sen sijaa rakennusalalla, alkutuotannossa ja
muussa teollisuudessa kuin metalliteollisuudessa lainojen määrä kasvoi. Huomattavinta kasvu oli
metsäteollisuudessa, jossa kasvua kertyi 22,7 %. Metalliteollisuus sai lainoja 60,8 miljoonan arvosta.

Kuvio 7: Yritysten saamat lainat toimialanmukaan vuosina 2018-2019

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

Yrityksille myönnettävät takaukset kasvoivat edellisvuoteen nähden selvästi. Yhteensä takauksia jaetaan
lähes 70 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018. Yhteensä 806,3 miljoonan euron takauksista yli puolet
menivät palvelualoille ja metalliteollisuudelle. Metalliteollisuuden takaukset kasvoivat 22,3 prosenttia
aina 226,6miljoonaan euroon. Palvelualojen tuki kasvoimaltillisemmin 203,6miljoonaan. Alkutuotannossa,
metsäteollisuudessa ja rakentamisessa takausten määrä kasvoi, kun muilla toimialoilla takaukset vähenivät.
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Kaupan alan takaukset vähenivät 15 miljoonaa. Tästä huolimatta kaupan ala sai kolmanneksi eniten
takauksia kaikista toimialoista eli yhteensä 108,1 miljoonaa.

Kuvio 8: Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuosina
2018-2019

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

2.3 Yritystukien suuruus yritystä kohden
Yritystä kohden suoraa tukea maksetaan eniten metsäteollisuudelle ja metalliteollisuudelle. Suoraa tukea
saaneista yrityksistä keskimääräinen tuen suuruus on 21 600 euroa, mutta tämä vaihtelee suuresti
toimialoittain. Metsäteollisuudessa keskimääräinen tuki on 92 400 euroa, metalliteollisuudessa 61 800.
Palvelualoilla tuen suuruus on huomattavasti pienempi, 19 900 euroa. Alkutuotannossa, kaupan alalla ja
rakennusalla keskimääräinen tuki on tätäkin pienempi.

Lainaa saavista yrityksistä toimiala vaikuttaa suuresti keskimääräiseen lainasummaan.Metsäteollisuudessa
keskimääräinen lainasumma on 852 500 euroa kun esimerkiksi rakentamisessa 88 200 euroa. Kaupan ala
saa lainoja keskimäärin 112 400 euroa ja palvelualat 161 600. Alkutuotannon jakauma on vinoutunut:
keskimääräinen lainasumma on 427 100 euroa, mutta mediaani vain 50 000.

Takausta myönnetään yritystä kohden huomattavasti enemmän teollisuuden yrityksille kuin muiden
toimialojen yritykselle. Takausta saanutta yritystä kohden keskimääräinen takaus teollisuudessa oli 437
700 euroa ja palvelualoilla 148 600. Muilla toimialoilla myönnetyn takauksen suuruus oli jokseenkin
samankaltainen kuin palvelualoilla.
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Taulukko 3. Maksetut suorat tuet, lainat ja myönnetyt takaukset yritystä kohden vuonna 2019,
tuhatta euroa

Myönnetyt takauksetMaksetut lainatMaksetut suorat tuetToimiala1)

192,9427,19,1Alkutuotanto

437,7331,858,5Koko teollisuus, siitä

558,4852,592,4- Metsäteollisuus

517,3316,761,8- Metalliteollisuus

249,9234,646,2- Muu teollisuus

163,988,210,7Rakentaminen

156,2112,416,4Kauppa

148,6161,619,9Palvelualat

134,4170,632,8Muut toimialat

95,158,68,4Toimiala tuntematon

190,7173,021,6Yhteensä

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.1)

Yritystukien luonteesta kertoo se, että keskimääräisen tuen ollessa 21 600 euroa, mediaanituki on vain 5
600 euroa yritystä kohden. Tämä johtuu siitä, että valtaosa yrityksistä saa jokseenkin pienen tuen, mutta
jotkut yritykset saavat huomattavasti suurempia, miljoonaluokkaa olevia tukia. Näin ollen keskiarvo on
huomattavasti suurempi kuin mediaani.

Palvelualat ja teollisuus saavat jokseenkin saman verran suoraa tukea, mutta palvelualoilla on huomattavasti
enemmän tuensaajia. Vuodelle 2019 sekä palvelualojen, että pienyritysten saamat tuet vähenivät selvästi.
Lainojen määrä väheni ja takausten määrä kasvoi, erityisesti metalliteollisuuden osalta.

3. Yritystukien maksatus kuukausittain
Tarkastellaan seuraavaksi yritystukienmaksupäivämääriä kuukausittain. Suurin osamyönnetyistä yritystuista
maksetaan yhdellä kerralla. Vaikka maksamispäivässä on satunnaisuutta, tiettyjä trendejä voi nähdä
aineistosta. Eniten yritystukia maksetaan tukityypistä riippumatta touko-kesäkuun aikana. Myös
vuodenvaihteessa maksetaan paljon tukia: suoraa tukea maksetaan eniten joulukuussa ja lainaa eniten
tammikuussa. Vähiten tukia maksetaan heinäkuussa. Kvartaaleittain eniten suoraa tukea maksetaan
neljännessä kvartaalissa ja lainoja ja takauksia myönnetään eniten toisessa kvartaalissa. Työ- ja
Elinkeinoministeriön startti- ja palkkatuista ei ole saatavilla maksamispäivää, joten sitä on arvioitu
myöntämispäivällä. Tästä syystä tuloksissa on epätarkkuutta maksamiskuukauden osalta.

Kuvio 9: Tuet kuukausittain vuonna 2019, miljoonaa euroa
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Taulukko 4. Tuet kuukausittain vuonna 2019, miljoonaa euroa

TakausLainaSuora tukiKuukausi

54,135,634,2Tammikuu

52,020,937,3Helmikuu

59,624,434,1Maaliskuu

78,424,138,0Huhtikuu

97,432,649,4Toukokuu

95,834,843,3Kesäkuu

43,718,527,5Heinäkuu

41,015,139,7Elokuu

53,528,743,5Syyskuu

82,033,042,9Lokakuu

79,027,337,3Marraskuu

69,718,956,4Joulukuu
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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 ja energiatukiin. Osalla tuista on ESR-kytkentä.
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 2019 suorasta tuesta 11 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
mahdollista saada kansainvälisiä vertailutietoja. KTM:n ja TM:n yhdistyminen TEM:ksi saattaa hieman
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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.

15



Yritykset 2020

Lisätietoja
029 551 3546Tommi Veistämö

Vastaava tilastojohtaja:
Mari Ylä-Jarkko
 
tiede.teknologia@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi
Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi/palaute

ISSN 1796-0479Tietopalvelu ja viestintä, Tilastokeskus
= Suomen virallinen tilastopuh. 029 551 2220
ISSN 1798-3355 (pdf)www.tilastokeskus.fi

Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy
puh. 020 450 05
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
www.editapublishing.fi


