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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for Economic Research,
1998, (C, ISSN 0788-5016, No 165). ISBN-951-561-235-7.

Tiivistelmä: VATT:n keräämä tietoaineisto valtion rahoitustuesta yrityksille koskee
vuosia 1984 - 1996. Yritystuen kokonaismäärä kasvoi 2 miljardista markasta vuonna
1984 noin 4,5 miljardiin markkaan vuonna 1996. Suurimmillaan tuen kokonaismäärä oli
5,7 miljardia markkaa vuonna 1993. Sen jälkeen tuki on vuosittain pienentynyt. Nyt yri-
tystukeen käytetään pari prosenttia valtion menoista, mikä vastaa alle prosenttia brutto-
kansantuotteesta. Tärkein yritystuen muoto on ollut avustukset. Tärkein tuen
käyttötarkoitus on ollut aluetuki. Ripeimmin suhteellista osuuttaan on viime vuosina kas-
vattanut tuki tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tukea saaneet puu- ja huonekaluteollisuuden yritykset olivat selvästi suurempia kuin ne
yritykset, jotka eivät tukea saaneet. Tukea saaneet olivat selvästi pääomavaltaisempia
kuin tukemattomat yritykset. Investointiavustukset lisäsivät tukea saaneiden yritysten
pääomavaltaisuutta. Siten työvoimaa korvautui pääomalla, minkä takia tukien työllisyyttä
lisäävä vaikutus jäi hyvin pieneksi.
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kaluteollisuus
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Abstract: The data on public support to industries compiled by VATT applies the years
1984 - 1996. The total amount of support increased from 2 billion FMK in 1984 to 4,5
billion FMK in 1996. The total amount was as its highest 5,7 billion FMK in 1993. Since
that the support has been decreasing. Now the public support to industries is about two
percent of the total expenditures of the government matching less than one percent of
GDP. The most important financing instrument of support has been regular grant and the
most important policy objective has been regional support. Most rapidly in recent years
has increased the support to research and development.

The supported firms in manufacture of wood products and furniture were clearly bigger
than those not supported. The ratio of value added to capital stock was clearly lower in
the supported firms compared to the firms not supported. In addition the investment
support decreased that ratio of the supported firms. Thus capital was substituted for
labour and therefore the positive effects of support on employment remained only minor.

Key words: Public support to industries, investment, employment, manufacture of
wood products, manufacture of furniture



Yhteenveto

Yritystuen kokonaismäärä kasvoi runsaasta 2 miljardista markasta vuonna 1984
noin 4,5 miljardiin markkaan vuonna 1996. Yritystukeen on käytetty vuosittain
2 - 3 prosenttia valtion menoista. Suurimmillaan yritystuki oli vuonna 1993, jol-
loin se oli 5,7 miljardia markkaa (2,8 prosenttia valtion menoista ja 1,2 prosenttia
bruttokansantuotteesta). Lamavuosina 1991 - 1993 yritystukien määrä kasvoi sa-
maan tapaan kuin muutkin valtion menot. Sen jälkeen yritystukien määrä on pie-
nentynyt myös absoluuttisesti. Vuonna 1996 yritystuen kokonaismäärä aleni
2,2 prosenttiin valtion menoista ja 0,8 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tärkein tukimuoto on ollut avustukset. Niiden osuus tuen kokonaismäärästä on
pysynyt tarkastelujaksolla vakaana 60 - 80 prosentin tuntumassa. Toiseksi tär-
keimpänä tukimuotona oli valtionyhtiöiden saama laskennallinen osakepääoma-
tuki. Suurimmillaan sen osuus oli noin 20 prosenttia kokonaistuesta. Kuluvan
vuosikymmenen puolivälissä osakepääomatuen merkitys pieneni selvästi. Laina-
tuen osuus pienentyi koko tarkastelujaksolla selvästi samalla, kun takuu- ja ta-
kaustuen osuus kasvoi.

Tuen käyttötarkoituksista tärkein on ollut aluetuki. Aluetuen osuus yritystuen
kokonaismäärästä vaihteli 20 ja 30 prosentin välillä vuosina 1984 - 1996. Tie-
tyille toimialoille kohdistettu sektorikohtainen tuki oli tärkeällä sijalla varsinkin
tarkastelujakson alkupuoliskolla. Yhdessä aluetuen kanssa sektorikohtaisen tuen
osuus kuitenkin aleni 1990-luvulla selvästi. Tuen käyttötarkoituksista eniten lisäsi
tarkastelujaksolla osuuttaan tutkimus ja tuotekehitys. Tähän tarkoitukseen suun-
nattiin 1980-luvun puolivälissä noin 5 prosenttia kokonaistuesta. Vuonna 1996
osuus oli jo lähes 20 prosenttia. Energiahuoltoon, pienten ja keskisuurten yritys-
ten tukemiseen (pk-tukeen) sekä ympäristönsuojeluun on kuhunkin käytetty alle 5
prosenttia kokonaistuesta.

Yli puolet yritystuesta suunnattiin teollisuusaloille vuosina 1990 - 1996. Vuosina
1994 - 1995 teollisuuden osuus jäi jonkin verran pienemmäksi, koska rahoitus- ja
vakuutustoimintaan suunnattu tuki nousi miljardin markan tuntumaan oltuaan sitä
ennen puolet pienempi. Liikenteelle suunnattu tuki oli puolen miljardin markan
vaiheilla 1990-luvun alkupuoliskolla. Muille päätoimialoille on maksettu tukea
muutamasta kymmenestä sataan miljoonaan markkaan eli alle 5 prosenttia yri-
tystuen kokonaismäärästä.

Teollisuuden sisällä tuetuin toimiala on ollut metalliteollisuus. Sen osuus koko
yritystuesta on ollut 20 prosentin tuntumassa ja osuus teollisuudelle suunnatusta
tuesta 30 - 50 prosenttia. Toiseksi tuetuin toimiala oli vielä 1990-luvun alussa
kustantaminen ja painaminen (10 prosenttia kokonaistuesta). Lehdistötuen ale-
nemisen takia toimialan osuus oli enää 2,5 prosenttia kokonaistuesta vuonna



1996. Tämän jälkeen toiseksi tuetuimmaksi toimialaksi nousi metsäteollisuus
(7 - 10 prosenttia kokonaistuesta).

Toimialoittainen tukiaste saadaan suhteuttamalla yritystuki toimialan arvonlisä-
ykseen. Koko aineistossa tukiaste oli keskimäärin 1,4 prosenttia yrittäjätoiminnan
arvonlisäyksestä vuosina 1990 - 1996. Tämän mittarin valossa tuetuimpia toimi-
aloja ovat olleet koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta (7 prosenttia) sekä
kaivannaistoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta ja kustannus- ja painatustoi-
minta (kullakin toimialalla tukiaste oli keskimäärin 4 prosenttia arvonlisäyksestä).
Puu- ja huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa tukiaste oli noin
2,5 prosenttia. Muilla toimialoilla tukiaste oli enintään 2 prosenttia arvonlisäyk-
sestä.

Vuoden 1993 jälkeen tukiaste aleni kaikilla toimialoilla verraten tasaisesti. Elin-
tarviketeollisuuden tukiastetta nostivat voimakkaasti Suomen EU-jäsenyyden
johdosta vuosina 1995 - 1996 myönnetyt yritystuet.

Puolet yritystuen kokonaismäärästä kanavoitui vuonna 1996 suurille, yli 250
henkilön yrityksille. Pienten, alle 50 henkilön yritysten osuus kokonaistuesta oli
kolmannes. Pk-yritysten osuus tuesta oli noin 15 prosenttia. Vuonna 1995 yri-
tystuki jakautui kuitenkin yrityskokoluokkiin täsmälleen samassa suhteessa kuin
Suomen kaikkien yritysten henkilöstö. Tärkein tukimuoto avustukset on painottu-
nut enemmän pieniin ja pk-yrityksiin. Vastaavasti osakepääomatuki kokonaan ja
takuu- ja takaustuesta valtaosa on kohdistunut suuriin yrityksiin.

Suurin osuus yritystuesta kanavoitui vuosina 1994 - 1996 Uudellemaalle. Maa-
kunnan osuus oli 30 - 40 prosenttia kokonaistuesta. Seuraavaksi eniten tukea sai-
vat Pirkanmaa, Vaasan rannikkoseutu, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tukiosuutta nostivat lähinnä suurille yrityksille
maksetut takuu- ja takaustuet. Myös Vaasan rannikkoseudulla takuu- ja takaustu-
kien merkitys oli selvästi muita tukimuotoja suurempi.

Kun yritystuki suhteutetaan maakunnan asukaslukuun, saadaan tarkempi kuva
yritystuen merkityksestä eri alueille. Koko maassa yritystukea jaettiin vuosina
1994 - 1996 noin 1 000 markkaa asukasta kohti. Yritystuki oli tämän mittarin
valossa tärkein Ahvenanmaalle, joka sai sitä noin 1 200 markkaa asukasta kohti.
Toiseksi tärkeintä tuki oli Vaasan rannikkoseudulle, noin 900 markkaa asukasta
kohti. Seuraavilla sijoilla olivat Lappi ja Uusimaa, noin 800 markkaa asukasta
kohti. Pienin merkitys yritystuella oli Hämeelle, Etelä-Karjalalle ja Kymenlaak-
solle, joissa yritystuki oli keskimäärin vain noin 300 markkaa asukasta kohti.

Valtion hallinnonaloista kauppa- ja teollisuusministeriö on keskeisin yritystukea
myöntävä ministeriö. Sen osuus koko yritystuesta oli vuosina 1990 - 1996 keski-
määrin runsaat 60 prosenttia. Viime vuosina hallinnonalan yritystukea ovat kas-
vattaneet erityisesti vientitakuukorvaukset ja kehitysalueiden investointi-



avustukset. Liikenneministeriön osuus koko yritystuesta oli vuosina 1990 - 1996
keskimäärin noin 15 prosenttia. Tällä hallinnonalalla tuki on kuitenkin viime vuo-
sina selvästi supistunut lähinnä lehdistötuen vähenemisen takia. Työministeriön
osuus yritystuesta on ollut runsas 10 prosenttia. Myös työministeriön yritystuki
on viime vuosina pienentynyt, koska erityisesti valtionapua työttömyyden lie-
ventämiseen ja työllisyysperusteista valtionapua investointeihin on vähennetty.
Opetusministeriön osuus yritystuesta on ollut vajaa 5 prosenttia. Se on kokonai-
suudessaan ollut oppisopimuskoulutukseen käytettyä tukea.

Vuosina 1990 - 1996 jaetusta yritystuesta 3,5 prosenttia kanavoitiin valtiova-
rainministeriön kautta. Varsinainen pankkituki ei siihen sisälly. Mikäli pankkituki
laskettaisiin mukaan, valtiovarainministeriö olisi 1990-luvun alkupuoliskolla ollut
ylivoimaisesti eniten yritystukea jakanut hallinnonala.

Pankkitukea myönsi ensimmäisen kerran vuonna 1991 Suomen Pankki. Sen jäl-
keen pankkitukea jaettiin myös valtion talousarviosta ja Valtion vakuusrahaston
kautta. Vuoden 1996 loppuun mennessä pankkitukea oli maksettu nettomääräi-
sesti 50 miljardia markkaa ja tuesta oli kertynyt korkokuluja valtiolle yli 12 mil-
jardia markkaa. Valtion takauksia ja takuita oli voimassa 21 miljardin markan
arvosta vuoden 1996 lopussa.

Pankkituen kokonaismäärästä 80 - 90 prosenttia myönnettiin säästöpankkiryh-
mälle. Nykyisen Merita-ryhmän osuus oli vajaat 10 prosenttia. Osuuspankkiryh-
män osuus jäi pariin prosenttiin ja Postipankin osuus yhteen prosenttiin pankki-
tuen kokonaismäärästä.

Suomessa julkiselle pankkituelle ei asetettu mitään kattoa eikä pankkikriisin mak-
sumiehiksi haluttu panna pankkien omistajia. Sovellettu periaate pankkien toi-
minnan turvaamisesta valtion tuella kaikissa oloissa saattoi osin jopa kärjistää
lamaa. Mikäli tämä periaate rohkaisi pankkeja ajamaan velallisiaan konkursseihin
aiempaa kevyemmin perustein, pankkituki osaltaan lisäsi työttömyyttä. Vuosien
1990 - 1996 konkurssit merkitsivät noin 30 000 pääasiassa pienyrityksen poistu-
mista työmarkkinoilta. Tärkeä taloushistoriallinen tutkimuksen kohde voisikin
olla selvittää, kuinka suuri oli se lopullisten työpaikkamenetysten määrä, joka
aiheutui pankkituen mahdollisesti aikaansaamista ”turhista” konkursseista.

OECD on selvitellyt jäsenmaidensa lähinnä teollisuudelle myöntämiä tukia. Yri-
tystuen vuotuisten nettokustannusten kokonaismääräksi 1990-luvun alkuvuosina
saatiin OECD-maissa noin 50 miljardia USA:n dollaria. Se vastasi 1,2 - 1,4 pro-
sentin osuutta teollisuuden arvonlisäyksestä. Suomessa vastaavien toimialojen
saama yritystuki oli 2 - 5 prosenttia näiden alojen arvonlisäyksestä. Tästä voisi
päätellä, että Suomessa teollisuuden saama yritystuki olisi vähintään kaksinker-
tainen OECD-maiden keskiarvoon verrattuna ja että OECD-maiden keskitason
saavuttamiseksi teollisuuden saamasta runsaan parin miljardin markan yritystu-
esta olisi leikattava puolet pois.



Yksittäisen jäsenmaan tukiasteen vertailuun OECD-maiden keskiarvoon liittyy
kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä. OECD:n tukitiedot ovat eräiden suurtenkin
jäsenmaiden osalta vajavaisia. Esimerkiksi USA:n tukitiedot eivät kata kaikkia
osavaltioita eivätkä kaikkia tukiohjelmia. Epävarmaa on, kuinka huolellisesti
OECD:n jäsenvaltiot ovat ylipäätään yritystukensa raportoineet. Jos Suomi on
raportoinut tukensa muita huolellisemmin, Suomen yritystukiaste voi nousta pel-
kästään siitä syystä muita maita korkeammaksi. Lisäksi teollisuuden tukiaste on
Suomessa viime vuosina laskenut melko ripeästi niin, että se oli vuosina
1995 - 1996 kahden prosentin tuntumassa.

Euroopan komission mukaan 12 EU-maan teollisuuden tukiaste oli vuosina
1992 - 1994 keskimäärin 4 prosenttia jalostusarvosta.

Näiden tietojen valossa näyttäisi siltä, että Suomen teollisuuden tukiaste on tällä
hetkellä EU-maiden keskitasoa matalampi mutta jonkin verran OECD-maiden
keskitason yläpuolella.

Kuten Suomessa myös OECD-maissa suorat avustukset ovat olleet tärkein yri-
tystuen muoto. Suomen tapaan myös OECD-maissa aluetuet ovat tukipolitiikan
tärkein käyttötarkoitus. Sen jälkeen tulevat vientituet ja tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan tuet. Siten yritystuen painotus eri käyttötarkoitusten kesken on Suo-
messa ollut päälinjoiltaan verraten yhdenmukainen muiden OECD-maiden
kanssa.

Yritystuen vaikuttavuutta selvitettiin kokeiluluontoisella pilottitutkimuksella,
yrityskohtaisen, vuodet 1988 - 1994 kattavan paneeliaineiston avulla. Tutkimus-
kohteena olivat puu- ja huonekaluteollisuusyrityksille myönnettyjen investointi-
avustusten vaikutukset investointeihin ja työllisyyteen. Aineisto koostui 361
yksitoimipaikkaisesta alle 100 hengen yrityksestä. Niistä 69 (eli viidesosa) sai
investointiavustuksia vuosina 1988 - 1994.

Tukea saaneet yritykset olivat henkilökunnan määrällä, tuotannon bruttoarvolla ja
pääomakannalla mitattuina suurempia kuin ne yritykset, jotka eivät tukea saaneet.
Tuetut yritykset olivat myös pääomavaltaisempia kuin tukemattomat yritykset.
Tuetuissa yrityksissä tuotannon arvo suhteessa pääomakantaan oli selvästi pie-
nempi kuin tukemattomissa yrityksissä. Lisäksi tämä ero kasvoi selvästi tarkaste-
lujakson aikana. Tämä viittaa siihen, että investointiavustusten johdosta
pääomavaltaisista yrityksistä on tullut entistäkin pääomavaltaisempia.

Tuettujen yritysten kannattavuus oli niin ikään selvästi huonompi kuin tukemat-
tomien yritysten. Investointiavustuksia saaneet yritykset olivat selvästikin sellai-
sia, joilla oli suuria selviytymisongelmia lamavuosina.



Paneeliaineistosta estimoidut investointimallit antoivat tulokseksi, että investoin-
tituilla oli positiivinen vaikutus investointeihin. Vaikutus oli kuitenkin hyvin pie-
ni; tukien jousto investointien suhteen oli paljon lähempänä nollaa kuin ykköstä.
Kertoimien summa oli suuruusluokkaa 0,05 eli 1 000 markan suuruinen tuki lisää
investointeja vain 50 markalla.

Samassa yhteydessä estimoidut työllisyysmallit antoivat jonkin verran tukea hy-
poteesille, jonka mukaan pääoma syrjäyttää työvoimaa. Tukien vaikutus työlli-
syyteen oli positiivinen mutta erittäin pieni. Tämä viittaa siihen, että investointi-
avustukset lisäävät pääomavaltaistumista ja johtavat työvoiman korvaamiseen
pääomalla, joten tukien kokonaisvaikutus työllisyyteen jää hyvin pieneksi.

Kaiken kaikkiaan investointiavustusten vaikutukset investointeihin ja työpaikkoi-
hin osoittautuivat niin pieniksi, että tukien oikeutus voidaan perustellusti kyseen-
alaistaa. Ainakin lisätutkimuksen tarve on ilmeinen.
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1 Johdanto

Muiden julkisten menojen tapaan myös julkisista varoista myönnettyyn yritystu-
keen on viime vuosina kiinnitetty kasvavaa huomiota. Uusliberalistinen talousteo-
reettinen ajattelu löytää ylipäätään varsin niukasti perusteita julkisen sektorin
puuttumiselle markkinoiden ja markkinavoimien toimintaan. Silloin myöskään
valtion yritystuelle ei ole helppoa löytää oikeutusta varsinkaan, jos sen katsotaan
enimmäkseen vain vaikeuttavan vapaata kilpailua markkinoilla.

Kun viime vuosina julkisia menoja on voimakkaasti karsittu, myös yritystuet on
aiheellisestikin otettu suurennuslasin alle. Lipposen hallituksen ohjelman mukaan
”yritystukijärjestelmää selkeytetään ja tuen vastikkeellisuutta lisätään. Kilpailua
vääristävät ja päällekkäiset tuet poistetaan.”

Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut puitelaki yritystuen yleisistä ehdoista
(L 786/1997) sisältää määräykset yritystukiohjelmien yleisistä tavoitteista. Kan-
santalouden kasvuedellytysten edistämiseksi ja yritystoiminnan tehokkuuden li-
säämiseksi yritystuki tulee suunnata ensisijaisesti sellaisiin tarkoituksiin, joilla
poistetaan puutteita markkinoiden toiminnassa. Puitelain lähtökohtia on, että yri-
tysten välinen toimiva kilpailu on ensiarvoisen tärkeä kansantalouden kokonais-
edun ja yritystoiminnan tehokkuuden kannalta. Siksi puitelain keskeisenä tavoit-
teena on, että yritystuen kilpailua vääristävät vaikutukset jäävät mahdollisimman
pieniksi. Lain säännökset velvoittavat ottamaan kilpailunäkökohdat huomioon
sekä yritystukiohjelmia valmisteltaessa että yksittäisiä tukipäätöksiä tehtäessä.

Näistä syistä pelkästään yritystukien kokonaismäärän selvittäminen luotettavasti
on kenties aikaisempaakin tärkeämpää. Sitä varten Valtion taloudellisessa tutki-
muskeskuksessa on säännöllisesti ylläpidetty yritystukiaineistoa, joka ulottuu
laajimmilta osiltaan taaksepäin vuoteen 1984 saakka. Aineiston ylläpidosta ja
huollosta on vastannut viime vuosina tutkimussihteeri Sari Virtanen. Pääosa tästä
tutkimuksesta perustuu tämän aineiston hyväksikäyttöön.

Osassa 5 esitetään yleiskuva aineistosta, sen kattavuudesta, kokoamisesta ja käy-
tetyistä laskentamenetelmistä.

Osassa 6 esitetään yritystuen kokonaismäärä vuosina 1984 - 1996 sekä sen ja-
kautuma tukimuodoittain ja käyttötarkoituksittain samoina vuosina. Yritystuen
jakautumasta toimialoittain ja hallinnonaloittain esitetään tiedot vuosien
1990 - 1996 osalta. Yritystuen jakaantumista yrityskoon mukaan sekä yritystuen
alueellista jakaantumista maakunnittain käsitellään vain vuosilta 1994 - 1996.

Osa 7 on lyhyt kuvaus pankkituesta, joka ei sisälly VATT:n varsinaiseen yritys-
tukiaineistoon.
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Osassa 8 esitetään yhteenvedon luontoisesti kuvaus yritystuesta OECD-maissa.

Pelkästään yritystuen määrien selvittäminen ei riitä silloin, kun tukien tarpeelli-
suutta pohditaan. Ratkaisevaa on tietää tukien vaikuttavuus ja vaikutukset. Vai-
kuttavuusanalyysillä selvitetään, onko tuella saatu aikaan ne vaikutukset, joita
sillä on tavoiteltu. Vaikutusanalyysillä puolestaan pyritään selvittämään myös
muut vaikutukset; sellaisetkin - kenties negatiivisetkin vaikutukset- joita tuella ei
ole tavoiteltu. Myös edellä mainittu puitelaki yritystuen yleisistä ehdoista edel-
lyttää tällaisten vaikuttavuusanalyysien tekemistä yritystukiohjelmista: ”asian-
omaisen ministeriön on seurattava yritystukiohjelmalle tässä laissa säädettyjen ja
erikseen asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yritystukien vaikuttavuutta ja toi-
mivuutta on määräajoin arvioitava sen tarpeellisuuden ja kehittämistarpeiden sel-
vittämiseksi.”

Osa 9 sisältää VATT:ssa kauppa- ja teollisuusministeriön tilauksesta ja toimek-
siannosta laaditun vaikuttavuusanalyysin puu- ja huonekaluteollisuuden yrityk-
sille myönnetyistä investointiavustuksista. Analyysit on suorittanut Marko
Tuomiaro. Osan 9 tekstistä vastaa Matti Virén.
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2 Aiheen rajaus

Pääsääntöisesti tämä tutkimus käsittelee yritystukea siten rajattuna kuin yritystuki
on määritelty laissa yritystuen yleisistä ehdoista (L 786/1997). Toimialoista mu-
kana ovat jalostus- ja palveluelinkeinot. Lakia yritystuen yleisistä ehdoista
”sovelletaan annettaessa suoraan tai välillisesti valtion varoista yritystukea muu-
hun elinkeinotoimintaan kuin maa- ja metsätalouteen tai kalastukseen”.

Yritystukena pidetään yritykselle annettua valtion avustusta ja korkotukea sekä
sellaista lainaa, takausta, takuuta tai muuta rahoitusta, johon sisältyy saajalle tu-
kea. Muu rahoitus koostuu lähinnä valtion osakepääomasijoituksista. Verojärjes-
telmän kautta yrityksille kohdennettava verotuki jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

Koska pankkituki ei sisälly VATT:n yritystukitietokantaan, vuosina 1991 - 1996
jaettu pankkituki käsitellään erikseen luvussa 7.

Ajallisesti tarkastelu koskee vuosia 1984 - 1996. Eräissä tapauksissa tukitietoja
on käytettävissä vain vuosilta 1990 - 1996.
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3 Yritystuen käsite

3.1 Talousteoreettiset näkemykset

Julkisen sektorin rooli

Talousteoreettisessa keskustelussa on esitetty erilaisia näkemyksiä julkisen sekto-
rin roolista taloudessa. Klassisessa talousteoriassa (ja nyt uusliberalismissa) näh-
dään varsin vähän tilaa julkisen sektorin osallistumiselle talouteen. Julkisen
sektorin osallistumiselle nähdään perusteita pääasiassa vain nk. markkinaepäon-
nistumisten (market failure) yhteydessä.

Päinvastoin kuin edellä mainittu teoria suosittelee, käytännön politiikassa kuiten-
kin ajatellaan yleisesti, että markkinavoimat eivät pysty takaamaan yrityksille
kunnollista taloudellista toimintaympäristöä. Se jää lähinnä julkisen sektorin
huoleksi. Sen tehtävänä on huolehtia ”pelisäännöistä” korkeatasoisen lainsäädän-
nön avulla, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, kilpailukykyinen verotus,
tutkimustoiminnan rahoitus sekä rahoitusmarkkinoiden toiminta. Myös yritysten
kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen ja parantamiseen samoin kuin tulon-
jaon tasaamiseen liittyviä toimia ollaan valmiit hyväksymään julkisen sektorin
hoidettavaksi. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi niille tarjotaan myös
julkisia palveluja, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten väli-
sen yhteistyön järjestäminen ja kehittäminen sekä pk-yritysten neuvonta- ja kou-
lutuspalvelut.

Ehkä tyypillisimpiä yritystoiminnan tukea koskevassa keskustelussa esitettyjä
perusteluja julkisen sektorin osallistumiselle on, että markkinavoimat eivät pysty
takaamaan alueellisesti tasapainoista kehitystä. Esimerkiksi Euroopan unionin
koheesiorahastosta ja muista rakennerahastoista suunnataan tukea yrityksille ni-
menomaan alueellisten kehityserojen tasoittamiseksi.

Suomessa ja eräissä muissa maissa merkittävimpiä markkinaepäonnistumisia on
viime vuosina tapahtunut pankkikriisien yhteydessä. Suomessa pankkikriisi syntyi
siinä vaiheessa, kun rahoitusmarkkinoiden julkinen säätely oli lopetettu ja ala
jätetty markkinavoimien ohjaukseen. Myös talouden ulkoiset syyt ja talous- ja
rahapolitiikassa tehdyt virheet vaikuttivat pankkikriisiin. Suomessa pankkikriisi
ratkaistiin käytännöllisesti katsoen kokonaan julkisella tuella; pankkeja ei pääs-
tetty konkurssiin eikä otettu julkisen sektorin omistukseen, kuten esimerkiksi
Norjassa.
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Yritystuen oikeutus

Viime vuosien talousteoreettisessa keskustelussa1 on tullut tavaksi lähteä siitä,
että yritystuen muodossa tapahtuva julkisen vallan puuttuminen markkinoiden
toimintaan on perusteltua vain, jos se parantaa kokonaistaloudellista tehokkuutta.
Tämän katsotaan olevan mahdollista vain tilanteissa, joissa on kysymys markki-
naepäonnistumisista. Markkinaepäonnistumisissa on tyypillistä, että yksityisten
yritysten ja kotitalouksien kokema hyöty ja niille aiheutuvat kustannukset ovat eri
suuret kuin yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset. Markkinaepäonnistumisten
syitä on havaittu kolmenlaisia: ulkoisvaikutukset, talouden rakenteellinen jäyk-
kyys (epätäydellinen kilpailu) ja epäsymmetrinen rahoitusinformaatio.

Markkinamekanismin toimintaa rajoittavat olennaisesti ulkoisvaikutukset, jotka
syntyvät silloin, kun hyödykkeiltä puuttuvat markkinat. Tyypillinen esimerkki
negatiivisista ulkoisvaikutuksista on ympäristön saastuminen. Jos tuotannossa ei
oteta kustannuksina huomioon tuotannon aiheuttamia ympäristöhaittoja, vaikka
ne koko yhteiskunnan kannalta ovat selvä rasite, kustannukset ja tuotteiden hinnat
jäävät alimitoitetuiksi. Silloin tapahtuu markkinaepäonnistuminen; markkinavoi-
mat epäonnistuvat kokonaishyvinvoinnin kannalta. Silloin on perusteltua, että
julkinen sektori säätelee saastuttavaa tuotantoa lainsäädännön ja esimerkiksi ym-
päristöverojen avulla. Näin saastuttavan tuotannon yhteiskunnalliset kustannukset
tulevat otetuiksi huomioon ja sen seurauksena yhteiskunnan kokonaishyvinvoin-
nin laskeminen saadaan estettyä.

Edellä julkinen valta pyrki tavoittelemaan ympäristövaikutusten huomioon otta-
mista lainsäädännön ja verotuksen avulla. Samoja päämääriä on tavoiteltu Suo-
messa myös kannustimien avulla. Niitä ovat yrityksille myönnetyt ympäristötuet.
Ne voivat olla myös tutkimus- ja tuotekehittelytukea ympäristöystävällisempien
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi.

Ulkoisvaikutukset voivat olla myös positiivisia yhteiskunnan kannalta. Esimer-
kiksi tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista saatavat yhteiskunnalliset hyödyt
voivat olla suuremmat kuin hankkeesta yritykselle koituvat hyödyt. Siksi yrityk-
sellä ei välttämättä ole riittävää yllykettä investoida hankkeeseen, jonka tuloksia
se ei pysty itse täysimääräisesti hyödyntämään. Siten pidetään todennäköisenä,
että yritykset eivät suuntaa tiedon hankkimiseen yhteiskunnan kannalta riittävästi
voimavaroja2. Uusi tieto ja innovaatiot kuitenkin tekevät mahdolliseksi vanhojen
                                                       
1 Kuoppamäki Pasi (1997): Yritystukien evaluaatio. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja
raportteja 28/1997.

Yritystukien uudistaminen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Selvitysmiesraportti. Kaup-
pa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 6/1995.

OECD (1998): Special Issue on Public Support to Industry. Science, Technology, Industry - Review No
21, Paris.
2 Yritystukien uudistaminen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Selvitysmiesraportti.
Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 6/1995.
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tuotteiden ja tuotantomenetelmien parantamisen sekä kokonaan uusien tuotteiden
ja tuotantomenetelmien aikaansaamisen. Näin ollen julkinen tuki yritysten tutki-
mus- ja tuotekehitystoimintaan korjaisi tätä markkinaepäonnistumisten tyyppiä ja
olisi siten taloudellisessa mielessä perusteltua.

Talouden rakenteellinen uudistaminen edellyttää nykyisin yhä enemmän panos-
tamista aineettomiin investointeihin, osaamispääomaan. Rahoitusmarkkinoilta voi
kuitenkin edelleenkin olla vaikeampaa löytää rahoitusta aineettomille investoin-
neille kuin perinteisille rakennus-, kone- ja laiteinvestoinneille, koska aineetto-
miin investointeihin sisältyvät riskit ja niiltä vaadittavat vakuudet ovat
vaikeampia määritellä. Siksi voisi kokonaisuuden kannalta olla järkevämpää tar-
jota näihin tapauksiin julkista rahoitusta kuin kannustaa yrityksiä yli-
investointeihin tukemalla niiden aineellisia investointeja sektoreilla, joissa mark-
kinat jo ovat ”ylikypsiä”3.

Täydellinen kilpailu eri toimialoilla on käytännössä harvinaista. Se ei silti tarkoi-
ta, että markkinat toimisivat kuten monopoli. Epätäydellinen kilpailu voi kuiten-
kin synnyttää talouteen rakenteellista jäykkyyttä, jolloin talouden sopeutuminen
tuotantorakenteen muutokseen voi vaikeutua. Tuotannon keskittymistendenssiä
esiintyy varsinkin niillä tuotannonaloilla, joilla on saavutettavissa mittakaavaetu-
ja, jotka johtuvat siitä, että tuotannon yksikkökustannukset pienenevät tuotannon
määrän kasvaessa. Mittakaavaetuja on erityisesti tieto- ja teknologiaintensiivises-
sä tuotannossa4. Mitä merkittävämpiä mittakaavaedut ovat, sitä enemmän tuo-
tanto keskittyy. Tällöin tuotetta kannattaa myydä mahdollisimman suurille
markkinoille.

Mittakaavaetujen vallitessa yritysten julkista tukea voidaan perustella myös ul-
komaankaupan näkökulmasta. Uusimmissa kauppapolitiikkaa käsittelevissä ta-
lousteorioissa5 katsotaan, että oman maan asemaa voidaan kauppapolitiikan
keinoin parantaa muiden maiden kustannuksella, jos tuotannonalalla on merkittä-
viä mittakaavaetuja. Tällöin tuotannon käynnistämiseen suunnattu julkinen tuki
voi estää muiden maiden tuottajia aloittamasta tuotantoa, sillä useamman tuotta-
jan markkinoilletulo tekisi tuotteen valmistuksesta tappiollista. Tämä tukiperus-

                                                       

3-4 Yritystukien uudistaminen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Selvitysmiesraportti.
Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 6/1995.

Curran James, Berney Robert, Kuusisto Jari (1998): A Critical Evaluation of Industry SME Support
Policies in the United Kingdom and the Republic of Ireland. Stage One Report Introduction to SME
Support Policies and Their Evaluation.

5 Krugman P.R. (1990): Industrial organization and international trade. Teoksessa Schmalensee, R. -
Willig, R. (toim.) Handbook of Industrial Organization, vol. 2 North-Holland  sekä Krugman P.R.
(1994): Peddling Prosperity, Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations.
Norton.
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telu on kuitenkin ETA-sopimuksen ja Suomen EU-jäsenyyden myötä poistunut
ETA-alueella.

Epätäydelliselle kilpailulle nojaavaa perustetta julkiselle tuelle on kaiken kaikki-
aan hankala löytää. Ja jos toimiala on kilpailullinen, sillä toimii useita yrityksiä ja
tuotteet ovat erilaisia, taloudellista tehokkuutta parantavan tukipolitiikan mahdol-
lisuudet kaventuvat vielä enemmän.

Samantapaisiin tilanteisiin joudutaan etsittäessä  nykyiseen rakennemuutokseen ja
siitä seuranneeseen joukkotyöttömyyteen liittyviä, edes tilapäisiä helpotuskeinoja.
Tilapäinen tuki vaikeuksissa olevalle toimialalle voi olla välttämätöntä yksin
työllisyyssyistä. Näin siitä huolimatta, että tuen myötä tuotannonalan tarve so-
peuttaviin toimenpiteisiin vähenee. Tällä tavalla lopullista ratkaisua tavallaan
vain siirretään ajassa eteenpäin. Tästä voi yhteiskunnalle aiheutua lisäkustannuk-
sia. Niistä huolimatta tukipäätöksessä ei sinänsä ole mitään kritisoitavaa. Myös
EU:n rakennerahastojen tukipolitiikassa rakennemuutoksesta aiheutuviin vaike-
uksiin käytetään julkista rahoitustukea (esim. tavoitealueella 2 tukea myönnetään
”taantuville teollisuusalueille”).

Myöskään Suomen pankkikriisin ratkaisemiselle julkisen pankkituen avulla ei ole
esitetty vahvoja talousteoreettisia perusteluja. Julkinen tukihan tarkoitti sitä, että
markkinavoimien luonnollinen toiminta, konkurssit rakennemuutoksen välineinä,
estettiin julkisella pankkituella. Eräänä teoreettisena johtopäätöksenä on esitetty,
että ensisijainen riski pankkien tappioista kuuluu omistajille, mutta koska pankit
olivat niin isoja, niitä ei voitu päästää konkurssiin vakavien kansantaloudellisten
seurausten pelossa6.

Kolmas syy markkinaepäonnistumisiin ulkoisvaikutusten ja talouden rakenteelli-
sen jäykkyyden lisäksi on epäsymmetrinen rahoitusinformaatio. Epäsymmetria
tarkoittaa, että yrityksellä, joka aikoo rahoittaa investointihankkeensa pankkilai-
nalla, on parempi tieto hankkeen riskipitoisuudesta kuin pankilla. Kummallakin
on mahdollisuus arvioida hankkeesta saatavan keskimääräisen tuoton suuruus.
Pankki perii rahoituksesta hinnan, joka antaa keskimäärin kilpailukykyisen tuoton
muihin hankkeisiin verrattuna. Perittävä korko vaikuttaa myönnettyjen lainojen
riskipitoisuuteen mm. valikoimalla lainanottajia. Lainatarjous korkealla korolla
voi houkutella lainanottajia, joiden hankkeisiin sisältyvät riskit ovat erityisen suu-
ria.

Tätä rahoitusmarkkinoilla esiintyvää epäsymmetriaa voidaan pyrkiä korjaamaan
julkisen vallan tarjoaman erityisrahoituksen ja suoran tuen keinoin7. Niitä ovat

                                                       
6 Vihriälä Vesa (1997): Causes of the credit bubble. Bulletin, March 1997 Vol. 71 No.3. Bank of Fin-
land.
7 Yritystukien uudistaminen kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Selvitysmiesraportti.
Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 6/1995.
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vakuuksien antaminen luotonantajille (takuu ja takaus), valtion oma luotonanto ja
korkotuki.

Yrityksille maksettava korkotuki voi houkutella lisää lainanottajia eli niitä, joiden
investointihankkeen riskipitoisuus ei ole suuri. Koska korkotuen aikaansaama
lisäinvestointi on parempi kuin keskimääräinen projekti ennen tukea, se saattaa
lisätä kokonaistaloudellista hyvinvointia. Näin julkisella tuella voidaan auttaa
rahoitusmarkkinoita valitsemaan rahoitettaviksi myös alhaisemman riskin hank-
keita.

Epäsymmetrinen informaatio voi siis olla perusteena tuelle tai erityisrahoituksel-
le, jos markkinoilla valikoituu järjestelmällisesti rahoitettaviksi sellaisia hankkei-
ta, jotka ovat kokonaistaloudellisen tehokkuuden kannalta vähiten toivottavia.
Suuremman riskin omaavia hankkeita rahoitetaan myös tuen myöntämisen jäl-
keen, mutta rahoitettaviksi valikoituu myös vähemmän riskipitoisia hankkeita.
Tämä saattaa lisätä tehokkuutta.

Erityisesti aineettomia investointeja (kuten panostus tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan) koskeva rahoitusinformaatio on epäsymmetristä. Lisäksi erityisesti pk-
yritysten on vaikea rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, pitkävaikutteisia
markkinointimenoja, koulutustoimintaa ja muita kehittämistoimintoja pelkästään
tulorahoituksen turvin. Luoton tai muun ulkoisen rahoituksen saanti on usein eh-
doton edellytys hankkeen käynnistämiselle. Näin voidaan perustella julkista tukea
pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan ja muihin aineettomiin investointei-
hin.

3.2 Yritystuen muodot

Yritystuki voidaan jakaa suoraan tukeen ja tukielementin sisältävään erityisra-
hoitukseen. Suoraa tukea ovat avustukset ja korkotuet. Erityisrahoitus koostuu
lainoista, osakepääomasijoituksista, takuista ja takauksista.

Suora tuki aiheuttaa valtiolle kustannuksia vuosittain maksettujen menojen ver-
ran. Se on vastikkeetonta, ja se on suunnattu tietylle yritykselle tai yritysjoukolle,
joka täyttää tietyt kriteerit tai saa tuen harkinnan perusteella. Tuen tarkoituksena
on vaikuttaa markkinoiden toimintaan kannustamalla yrityksiä toivottuun talou-
delliseen toimintaan8.

Erityisrahoitus lähinnä täydentää perinteistä pankkirahoitusta. Rahoittajana on
valtion laitos ja rahoitus suuntautuu tiettyyn erikoistarpeeseen (lainat ilman va-
kuuksia, pitkät maksuajat, poliittisilta riskeiltä suojautuminen). Erityisrahoitus ei
ole vastikkeetonta, sillä lähtökohtana on, että yritys maksaa lainaamansa rahan
                                                       
8 Henna Haarajärvi - Rolf Myhrman (1994): Rahoitustuen vaikuttavuustyöryhmän väliraportti. VATT-
keskustelualoitteita 76. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Helsinki.
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takaisin. Joskus yritys saa lainansa anteeksi, jolloin erityisrahoitus muuttuu
avustukseksi, suoraksi tueksi. Useimmiten erityisrahoitukseen sisältyy suoran
tuen kaltainen tukielementti.

3.3 Yritystuen myöntäjät hallinnonaloittain

Yritystukien myöntäminen jakaantui valtion eri hallinnonaloille vuonna 1996
seuraavasti:

- Ulkoasiainministeriö

Avustuksia, lainoja ja osakepääomasijoituksia Teollisen yhteistyön
rahasto Oy:lle, FINNFUNDille

- Puolustusministeriö

Osakepääomasijoituksia valtionyhtiöihin (VPU Pukutehdas Oy:lle ja
puolustusvälineteollisuudelle) sekä kauppahintasaatavat niiltä.

- Valtiovarainministeriö

Avustuksia Postipankki Oy:lle ja SITRAlle, osakepääomasijoitukset
Postipankki Oy:lle.

- Opetusministeriö

Avustuksia oppisopimuskoulutukseen.

- Maa- ja metsätalousministeriö

Avustuksia yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin, korkotukea ja
lainoja vesihuoltolaitteiden rakentamiseen, saatavia valtion liikelai-
toksilta ja osakepääomasijoituksia valtionyhtiöihin (Avena Oy).

- Liikenneministeriö

Avustuksia sanomalehdille ja alushankintoihin, korkotukea alushan-
kintoihin ja saaristoliikenteelle, kauppahintasaatavia valtionyhtiöiltä
ja osakepääomasijoituksia valtionyhtiöihin.

- Kauppa- ja teollisuusministeriö

Avustuksia Kera Oy:lle ja muille yrityksille ja yhteisöille, korkotu-
kea Kera Oy:lle, Suomen Vientiluotto Oy:lle ja muille yrityksille ja
yhteisöille, lainoja Kera Oy:lle, Suomen Vientiluotto Oy:lle ja muille
yrityksille, kauppahintasaatavia valtionyhtiöiltä ja valtion liikelaitok-
silta, osakepääomasijoituksia valtionyhtiöihin sekä siirtoja valtionta-
kausrahastoon ja vientitakuukorvauksia, takauksia ympäristön-
suojeluun ja teollisuudelle ja vakauttamistakauksia pk-yrityksille.
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- Työministeriö

Avustuksia, korkotukea ja lainoja yrityksille.

- Ympäristöministeriö

Avustuksia yhteisöille, korkotukea yrityksille ja yhteisöille, lainoja
yrityksille ja osakepääomasijoituksia Ekokem Oy:lle.

Käytännön yritystukipäätöksiä tekevät edellä lueteltujen ministeriöiden lisäksi
joukko erityisrahoituslaitoksia. Niitä ovat Teollisen yhteistyön rahasto Oy
(ulkoasiainministeriö) sekä Kera Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja Valtiontakuu-
keskus (kauppa- ja teollisuusministeriö) sekä Teknologian kehittämiskeskus
TEKES (kauppa- ja teollisuusministeriö).

3.4 Yritystuen tavoitteet

Valtion talousarviossa vuodelle 1996 on yhteensä noin 60 sellaista momenttia,
joissa on kysymys yritystuen jaosta. Periaatteessa jokaisen momentin osalta pitäi-
si olla löydettävissä perustelut ja tavoitteet kyseiselle tuelle. Mikäli tuki perustuu
erityislakiin, tavoitteet on yleensä sanallisesti määritelty kyseisessä laissa tai
vastaavassa asetuksessa. Jos näin ei ole, tavoitteita on etsittävä siitä hallituksen
esityksestä, jonka tuloksena kyseinen laki on eduskunnassa hyväksytty. Erityisla-
kiin perustumattomien tukimomenttien tavoitteet käyvät usein ilmi valtioneuvos-
ton tai ministeriöiden erillispäätöksistä.

Osa tukimomenteista on sellaisia, joissa tuen tavoitteet ilmenevät ainoastaan ky-
seisen momentin perusteluista talousarviossa tai lisätalousarviossa. Liitteessä 1
esitetään lyhennelmä niistä tavoitteista, joiden edistämiseksi vuonna 1996 yri-
tystukea jaettiin valtion talousarvion runsaan 60 momentin kautta. Tavoitteet esi-
tetään usein verraten yleisellä tasolla ja ei-mitattavassa muodossa. Samaan
tukiohjelmaan voi lisäksi sisältyä useita eri tavoitteita.

Useimmiten esiintyviä tavoitteita ovat: yritysten investointien edistäminen, yri-
tysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen, työllisyyden parantaminen ja
maan alueellisesti tasapainoisen kehityksen edistäminen. Yritysten investointien
edistäminen on selvästi yleisin tavoite. Eri muodoissaan se mainitaan hyvin usean
momentin perusteluissa.

Yritystukien julkilausuttujen tavoitteiden selvittäminen on tärkeätä, sillä se on
peruslähtökohta tukien vaikuttavuuden selvittämiselle. Ensimmäinen tehtävä on
siis selvittää, onko tuella saatu aikaan sitä mitä piti. Vasta seuraavassa vaiheessa
voidaan kysymystä laajentaa tuen vaikutuksiin: mitä muuta sillä on saatu aikaan
kuin se mitä piti, olivatko vaikutukset kenties tavoitteiden vastaisia, olivatko ne-
gatiiviset vaikutukset suuremmat vai pienemmät kuin positiiviset vaikutukset?
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4 Muutokset yritystukilainsäädännössä

4.1 Tilanne ennen vuotta 1998

Suomessa ei vuoden 1997 loppuun saakka ollut olemassa mitään puitelakia peri-
aatteista, yritystukien tavoitteista ja yhteensovittamisesta9.

Valtionavustusten myöntämisestä, käyttämisestä, maksamisesta ja käytön valvon-
nasta oli annettu valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskeviksi yleismäärä-
yksiksi (VnP 490/1965). Kyseinen valtioneuvoston päätös sisälsi lähinnä menet-
telytapoihin liittyviä sekä yksittäisiä avustuspäätöksiä tehtäessä huomioon otetta-
via säännöksiä. Sen soveltamisalaa ei oltu rajattu elinkeinotoimintaan myönnettä-
viin avustuksiin ja se kattoi vain osan yritystuen käsitteen piiriin laskettavista
rahoitusmuodoista.

Yksittäisiä yritystukiohjelmia koskevat säädökset olivat säädöstasoltaan erilaisia.
Kaikista tukiohjelmista ei edes ollut olemassa varsinaista omaa säädöstä, vaan
tuen antaminen perustui valtion talousarvioon otettuun määrärahaan ja tähän liit-
tyviin perusteluihin.

Laintasoisia säännöksiä on annettu varsinkin valtion erityisrahoituslaitosten,
mutta myös eräiden muiden tukiohjelmien osalta. Laissa on määrätty muun muas-
sa Valtiontakuukeskuksen takauksista ja takuista, Suomen Vientiluotto Oy:n kor-
kotuesta sekä Kera Oy:n luotonannosta. Vastaavasti yritystuesta annetussa laissa
(L 1136/1993) on annettu säännökset kehitysalueen investointituesta sekä eräistä
pienten ja keskisuurten yritysten tuista. Usein tukiohjelmien säädösperusta on
ollut kuitenkin alemmanasteinen, jolloin kyseiset säännökset on annettu esimer-
kiksi valtioneuvoston tai toimivaltaisen ministeriön päätöksellä.

Vaikka suurinta osaa yritystukiohjelmista hallinnoidaan kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön hallinnonalalla, yritystukea annetaan myös useiden muiden ministeriöi-
den toimialalla. Ainakin työministeriön, liikenneministeriön, maa- ja metsätalous-
ministeriön, ympäristöministeriön, ulkoasiainministeriön sekä sisäasiainministe-
riön hallinnonalalla on tukiohjelmia, joiden kautta annettava rahoitus on koko-
naan tai osittain elinkeinotoimintaan suunnattua. Monessa tapauksessa näiden
tukiohjelmien painopiste on kuitenkin muualla kuin varsinaisessa yritystuessa.

Useisiin yritystukiohjelmiin saadaan osarahoitusta Euroopan unionin (EU) raken-
nerahastoista. Pääsääntöisesti tukiohjelmien rahoituksesta vähintään puolet tulee
kansallisista varoista ja tuet myönnetään kansallisten tukiohjelmien pohjalta.

                                                       
9 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuen yleisistä ehdoista. HE 252/1996.
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Euroopan unionin jäsenmaana Suomea koskevat Euroopan yhteisöjen (EY) kil-
pailu- ja valtiontukisäännökset sekä Euroopan komission niiden perusteella har-
joittama julkisten tukien valvonta. EY:n valtiontukisäännökset rajoittavat yritys-
tukien käyttöä erityisesti siltä osin kuin nämä uhkaavat vääristää kilpailua ja kan-
sainvälistä kauppaa. Näiden vääristymien estämiseksi Euroopan komissiolle on
ilmoitettava suunnitelluista tukiohjelmista. Suunnitelmia ei saa saattaa voimaan
ennen komission antamaa hyväksyntää. Komissio seuraa jatkuvasti myös olemas-
sa olevia valtiontukiohjelmia.

Yhtenäisten yritystukea koskevien periaatteiden puuttuminen ja yritystukiohjel-
mien riittämätön yhteensovittaminen olivat keskeisiä ongelmia yritystukijärjes-
telmässämme. Yritystukiohjelmia suunniteltiin ja valmisteltiin varsin itsenäisesti
eri hallinnonaloilla, eivätkä ne tästä syystä välttämättä muodostaneet elinkeino-
poliittisten tavoitteiden kannalta johdonmukaista ja selkeää kokonaisuutta.

Kansantalouden kokonaisetu, yritystoiminnan tehokkuus ja vääristymätön kil-
pailu ovat yleisesti hyväksyttyjä tavoitteita, joita ei kuitenkaan aina riittävästi
otettu huomioon tukiohjelmien valmistelussa. Lisäksi tukien suuntaaminen ta-
voitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla edellyttäisi yhtenäisten periaatteiden
noudattamista.

Toimivaltaisilla viranomaisilla ei ollut myöskään yksittäisten tukipäätösten val-
mistelua ja annettujen tukien seurantaa ja valvontaa silmällä pitäen yhtenäisiä
säännöksiä. Käytännössä tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi siten, että tu-
kea suuntautui yrityksille, joilla ei ollut edellytyksiä kannattavaan toimintaan, tai
hankkeisiin, jotka lisäsivät toimialakohtaista ylikapasiteettia ja vääristivät sitä
kautta kilpailua. Vastaavasti tukien käytön seurantaa ja valvontaa ei ollut yhte-
näisten periaatteiden puuttuessa järjestetty aina riittävän tehokkaalla tavalla, mikä
olisi tarpeen muun muassa yritystukia koskevien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
Euroopan unionin varoista osittain rahoitettavien tukiohjelmien kohdalla myös
Euroopan yhteisöjen säännökset edellyttävät tehokkaan tarkastustoiminnan jär-
jestämistä.

4.2 Laki yritystuen yleisistä ehdoista

Muun muassa edellä todettuja puutteita korjaamaan tarkoitettu laki yritystuen
yleisistä ehdoista (L 786/1997) tuli voimaan vuoden 1998 alussa. Se on puitelaki,
jota sovelletaan, mikäli muualla laissa ei ole erikseen toisin säädetty. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa, että puitelaki syrjäyttää sen, mitä lakia alemmanasteisessa
määräyksessä, esimerkiksi valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä, on vas-
taavasta asiasta säädetty tai päätetty. Lisäksi uusi ja muutettava yritystukiohjel-
mia koskeva lakitasoinenkin säännöstö joudutaan puitelain ja
yritystukineuvottelukuntaa koskevan asetuksen mukaisesti viemään yritystuki-
neuvottelukunnan käsittelyyn.
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Uusia yritystukiohjelmia valmisteltaessa sekä olemassa olevia tukiohjelmia ja
näihin liittyviä säädöksiä muutettaessa on lähtökohtana, että tukiohjelmia koske-
vat säännökset annetaan lakia alemmantasoisissa säädöksissä. Laintasoisia tuki-
säännöksiä annetaan vain silloin, kun siihen on erityisiä syitä esimerkiksi valtion
erityisrahoituslaitosten osalta. Pääsääntöisesti yritystukiohjelmia koskevat sään-
nökset annetaan alemmantasoisina, jolloin puitelain määräyksiä tulee soveltaa
kaikilta osin täysimääräisesti.

Uusi puitelaki sisältää määräykset yritystukiohjelmien yleisistä tavoitteista. Näi-
den yhtenäisten periaatteiden tarkoituksena on luoda suuntaviivat yritystukien
käyttämiselle kansantalouden kannalta mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kan-
santalouden kasvuedellytysten edistämiseksi ja yritystoiminnan tehokkuuden li-
säämiseksi yritystuki tulee suunnata ensisijaisesti sellaisiin tarkoituksiin, joilla
poistetaan puutteita markkinoiden toiminnassa. Tuilla voi olla myös muita ta-
voitteita, jotka liittyvät esimerkiksi aluepoliittiseen tulonjakoon. Alueiden tasa-
painoisesta kehityksestä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä (L 1135/1993).

Puitelain lähtökohtia on, että yritysten välinen toimiva kilpailu on ensiarvoisen
tärkeä kansantalouden kokonaisedun ja yritystoiminnan tehokkuuden kannalta.
Siksi puitelain keskeisenä tavoitteena on, että yritystuen kilpailua vääristävät vai-
kutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Lain säännökset velvoittavat ottamaan
kilpailunäkökohdat huomioon sekä yritystukiohjelmia valmisteltaessa että yksit-
täisiä tukipäätöksiä tehtäessä.

Hallituksen esityksessä laiksi yritystuen yleisistä ehdoista lähdettiin myös siitä,
että yritystoiminnan pitkän aikavälin kehittämisen kannalta voidaan aineettoman
kehittämistoiminnan tukea pitää tehokkaimmin käytettynä tukena. Puitelain mu-
kaan yritystuki tuleekin suunnata ensisijaisesti juuri aineettomaan kehittämiseen
sekä pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantami-
seen. Suurten yritysten tavanomaisiin investointeihin ja käyttöpääoman rahoituk-
seen liittyvä tuki on lain mukaan mahdollista vain erityisistä syistä.

Yritystukijärjestelmän yhtenäisyyden ja yritystuelle asetettujen yleisten tavoittei-
den kannalta katsotaan puitelaissa tärkeäksi aikaansaada yhtenäiset edellytykset
myös yksittäisten tukien antamiseen. Tästä syystä toimivaltaisen viranomaisen tai
yhteisön tulee tuen antamisen yhteydessä selvittää tukikohteen kokonaisrahoitus
ja julkinen rahoitus samoin kuin hankkeen kannattavuus ja kilpailuvaikutukset.
Kannattamattomille yrityksille tai kannattamattomiin hankkeisiin ei lain mukaan
tule tukea antaa.

Laki sisältää määräykset myös yritystukiohjelmien seurannasta ja arvioinnista.
Lain mukaan ”asianomaisen ministeriön on seurattava yritystukiohjelmalle tässä
laissa säädettyjen ja erikseen asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yritystukien
vaikuttavuutta ja toimivuutta on määräajoin arvioitava sen tarpeellisuuden ja ke-
hittämistarpeiden selvittämiseksi.”
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Puitelain tarkoituksena on yritystukien aiempaa tehokkaampi yhteensovittaminen.
Se edellyttää, että varsinkin yritystukiohjelmien valmistelussa toimitaan riittäväs-
sä yhteistyössä eri hallinnonalojen välillä. Tästä syystä on muodostettu yritystu-
kineuvottelukunta, jolta toimivaltaisen viranomaisen tulee pyytää lausunto ennen
uuden tukiohjelman hyväksymistä tai tukiohjelman olennaista muuttamista. Sama
menettely koskee suurimpia ja merkitykseltään tärkeitä yksittäisiä tukipäätöksiä.
Yritystukineuvottelukunnan muodostavat keskeisimpien yritystukiohjelmia hal-
linnoivien ministeriöiden sekä valtiovarainministeriön edustajat.

Yritystukineuvottelukunta toimii yritystoiminnan rahoituksesta ja yritystuesta
vastaavan kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä. Uusi yritystukineuvottelu-
kunta korvasi vanhan yritystukineuvottelukunnan, joka toimi neuvoa antavana
elimenä eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnoimien tukien osalta ja
jota koskevat säännökset sisältyivät yritystuesta annettuun lakiin. Puitelakiin liit-
tyvän asetuksen (A 1174/1997) mukaan yritystukineuvottelukunnan tehtävänä on
seurata toimialaansa koskevaa kansallista ja kansainvälistä säännöstöä, käytäntöä
ja kehitystä. Neuvottelukunta voi myös tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle tar-
peellisiksi katsomiaan esityksiä lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämisek-
si. Näin ollen edellä mainittu yritystukiohjelmien vaikutus- ja vaikuttavuus-
arviointi, sen kehittäminen ja seuraaminen kuulunee käytännössä yritystukineu-
vottelukunnan tehtäviin.

Puitelain mukaan yritystukiohjelmien tulee olla määräaikaisia, jollei muualla lais-
sa ole erikseen toisin säädetty. Myös niiden yritystukiohjelmien osalta, joita kos-
kevat säännökset on annettu lain tasolla, tulee pääsääntöisesti noudattaa määrä-
aikaisuuden periaatetta.

Myös valtioneuvoston tai ministeriöiden päätöksiin perustuvien yritystukien
osalta pyritään mahdollisimman pian noudattamaan määräaikaisuuden periaatetta.
Siksi puitelakiin sisältyy säännös, että muut kuin lakitasolla säädetyt yritystu-
kiohjelmat tulee muuttaa puitelain tavoitteiden, mukaan lukien määräaikaisuus,
mukaisiksi vuoden 1998 loppuun mennessä.

Määräaikaisuuden katsotaan parantavan viranomaisten edellytyksiä päästä niihin
tavoitteisiin, joihin tukiohjelmalla pyritään, sekä lisäävän mahdollisuuksia suun-
nata voimavaroja elinkeinopolitiikan painopisteiden ja välineiden tehokkuuden
mukaan. Katsotaan, että yritystukiohjelmien säännöllisillä arvioinneilla ei ole
merkitystä, ellei niiden tuloksia voida soveltaa käytäntöön uudistamalla tukioh-
jelmia.

Säännöllistä uudistamistarvetta lisää Suomen osallistuminen Euroopan unionin
aluepoliittisiin ja muihin rakennerahasto-ohjelmiin, jotka päätetään ja toteutetaan
ohjelmakausittain. Rakennerahastojen täysimääräinen hyödyntäminen kansalli-
sessa aluekehityksessä edellyttää kansallisten ohjelmien uudistamisen harmoni-
sointia rakennerahastojen ohjelmakausittain.
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4.3 Euroopan yhteisöjen säännösten huomioon ottaminen

Yritystukien kannalta keskeisiä ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
kilpailusäännöissä annetut valtion tukea koskevat määräykset. Euroopan yhteisö-
jen valtion tukea ja erityisesti Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia
koskevien säännösten soveltamisesta on jo aiemmin annettu kansalliset säännök-
set. Ne tulee ottaa huomioon erityisesti yritystukiohjelmia suunniteltaessa ja val-
misteltaessa.

Niiden yritystukien osalta, jotka rahoitetaan sekä valtion että EU:n rakennera-
hastojen varoista, on sovellettava Euroopan yhteisöjen asianomaisissa asetuksissa
annettuja säännöksiä. EY:n säädökset edellyttävät muun muassa tukien valvonnan
ja seurannan järjestämistä riittävän tehokkaalla tavalla väärinkäytösten ehkäise-
miseksi. Ne asettavat siten vaatimuksia järjestettävän valvonnan laadun osalta,
mutta käytännön tasolla tukien valvonnassa sovelletaan kansallisen lainsäädännön
säännöksiä. Laissa yritystuen yleisistä ehdoista annetaan puitesäännökset yritys-
tukien valvonnan ja tuensaajien tietojenantovelvollisuuden osalta. Tarkemmat
säännökset annetaan tarvittaessa alemmantasoisissa säädöksissä.
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5 VATT:n yritystukiaineisto

5.1 Kattavuus

VATT:n yritystukiaineisto kattaa jalostus- ja palvelualojen yritystoiminnalle
maksettavat tuet. Alkutuotannon ja elintarvikesektorin osalta mukana ovat tuet
vain niiltä osin kuin tuen saajana on yritys. Viljelijöille maksettavat maataloustu-
et sisältyvät VATT:n tukiaineistoissa ”alkutuotannon ja elintarvikkeiden rahoi-
tustukeen”. Nämä tuet on käsitelty omana kokonaisuutenaan hallituksen
kertomuksissa valtiovarain hoidosta ja tilasta. Siten tässä tarkastelussa toimiala
”maatalous, metsätalous, kalatalous” kattaa vain varsinaisille yrityksille makset-
tavat tuet.

Aineisto kattaa kaikki ne tukimuodot, joista yrityksille on välitöntä rahallista
hyötyä. Aineistoon ei sisälly esimerkiksi sellaisia viranomaisilta saatavia ilmais-
palveluja, jotka ovat välttämättömiä yrityksen toiminnalle ja joista yritykselle
muussa tapauksessa aiheutuisi kustannuksia. Aineisto kattoi yritystuen eri muodot
vuonna 1996 seuraavasti:

Tukimuoto  Mmk  % Lainakanta, takaus- ja takuu-
vastuu 31.12.1996, Mmk

Korkotuet   308    7,0
Avustukset 2568   58,7
Lainatuki   113    2,6  2722
Osakepääomatuki   339    7,7
Takaustuki    88    2,0  6164
Takuutuki   962   22,0 16306
Yhteensä 4378 100,0

Rahoitustuella pyritään parantamaan markkinoiden toimintaa ja tehokkuutta.
Valtion tukitoimenpiteillä on tällöin hyödyke- ja rahoitusmarkkinoiden puutteita
korvaava rooli. Toisaalta eräillä tukitoimenpiteillä on erityinen yhteiskunnallinen
perustelunsa. Tällöin tukien tavoitteena on vaikuttaa talouden tulonjakoon tai
toimia suhdannepolitiikan välineenä.

Aineistossa luokitellaan tuet käyttötarkoituksen perusteella kymmeneen ryhmään.
Luokittelulla kuvataan niitä tukipolitiikan tavoitealueita, joihin yritystuilla pyri-
tään vaikuttamaan. Pk-tuki on tavoitealueista vähiten selvärajainen, koska eri ta-
voitealueille suuntautuvista tuista yli puolet kohdistuu joka tapauksessa pienille ja
keskisuurille yrityksille. Tuen tavoitteet voivat olla siten myös päällekkäisiä.
Käytetyssä luokittelussa pyritään kuvaamaan tuen ensisijaisia käyttöalueita.
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Aluetuen tavoitteena on edistää kansantalouden alueellisesti tasapainoista kehi-
tystä. Energiahuollon tuella tuetaan mm. kotimaisten energialähteiden käyttöä ja
kehittämistä. Pk-yritysten tuki kohdistuu etupäässä rahoitusmarkkinoiden puut-
teiden korjaamiseen. Sektorikohtaisella tuella pyritään turvaamaan tiettyjen toi-
mialojen tai sektoreiden toimintaedellytykset. Tähän luokkaan luetaan myös
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen jaettava kriisiluonteinen tuki. Tutki-
musta ja tuotekehitystä tuetaan, jotta yritysten tekemien T&K-investointien kautta
syntyvä tietopääoma leviäisi koko yhteiskunnan käyttöön. Työllisyystuilla pyri-
tään helpottamaan työllisyystilannetta. Yrityksille jaettava työllistämistuki on
pääosin palkkaperusteista. Valtionyritysten tuet koostuvat valtion yhtiöihinsä te-
kemiin osakepääomasijoituksiin sisältyvästä tukielementistä. Ympäristönsuoje-
luinvestointeja tukemalla halutaan parantaa ympäristön tilaa ja lisätä sitä kautta
hyvinvointia.

Vuonna 1996 yritystuki jakautui näihin ryhmiin seuraavasti:

Käyttötarkoitus Mmk  %
Aluetuki   858  19,6
Energiahuolto   110   2,5
Pk-tuki    78   1,8
Sektorikohtainen tuki10  -315  -7,2
Tutkimus ja tuotekehitys   748  17,1
Työllisyystuki   677 15,5
Valtionyritysten tuet   282   6,4
Viennin edistäminen 1869   42,7
Ympäristön suojelu   71    1,6
Yhteensä 4378 100,0

Yritystukiaineistossa tuet on luokiteltu myös hallinnonaloittain (tukea jakavan ja
hallinnoivan ministeriön mukaan) sekä yrityskokoluokittain ja maakunnittain.
Yritystukiaineiston toimialaluokitus kattaa Tilastokeskuksen kansantalouden ti-
linpidossa luokitellut yrittäjätoiminnan toimialat.

Yritystuen kokonaismääriä koskevat tiedot sekä tukimuodon ja käyttötarkoituksen
mukaan luokitellut tiedot kattavat vuodet 1984 - 1996. Muiden luokitusten osalta
on käytettävissä vain vuosien 1990 - 1996 tiedot.

5.2 Kuvaus aineiston kokoamisesta

VATT kerää vuosittain tukitiedot yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Yritystu-
kiaineisto perustuu pääosin valtion tilinpäätöstietoihin, jotka toimittaa Valtio-

                                                       
10 Tuen negatiivinen etumerkki johtui vuonna 1996 lähinnä siitä, että alustakausten takaisinperintä oli
suurempi kuin alustakauksista maksetut korvaukset.
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konttori. Tietojen luokittelu tehdään yhteistyössä Valtiokonttorin ja Tilasto-
keskuksen kanssa; luokittelussa avustaa myös kauppa- ja teollisuusministeriö.
Luokittelu perustuu Tilastokeskuksen vuosittain ministeriöille sekä erilaisille lai-
toksille lähettämään tukikyselyyn. Kyselyssä vastaajat ilmoittavat tuet momen-
teittain jaoteltuina toimiala-, maakunta- ja yrityskokoluokituksiin. Takaus- ja
takuutukien selvittämiseen tarvittavat tiedot toimittaa Valtiontakuukeskus. Myös
erityisluottolaitokset, kuten Suomen Vientiluotto Oy ja Kera Oy, sekä rahastot,
kuten SITRA ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy ilmoittavat myöntämänsä tuet.

Tilastokeskuksen tehtävänä on lähettää kyselylomakkeet VATT:n toiveiden mu-
kaisesti, seuloa ja tarkistaa vastaukset sekä toimittaa ne VATT:lle. VATT:ssa
lomakkeiden tiedot siirretään em. luokituksin muodostettuihin tiedostoihin, minkä
jälkeen erilaiset poiminnat ovat mahdollisia. Ristiinpoimintoja, esimerkiksi maa-
kunnittain yrityskoon mukaan, ei voida tehdä. Tietoja on käytetty vuosittain
muun muassa hallituksen kertomuksessa valtiovarain hoidosta ja tilasta sekä
OECD:n teollisuustukikyselyissä.

5.3 Tukien laskentamenetelmien kuvaus

Rahoitustuet jaetaan korkotukeen, avustuksiin, lainatukeen, pääomatukeen sekä
takaus- ja takuutukeen. Korkotuet ja avustukset ovat tietylle yritykselle tai inves-
tointihankkeelle maksettuja suoria tukia. Sen sijaan laina- ja osakepääomamuo-
toiseen rahoitukseen sisältyy tukea vain siinä laajuudessa kuin siitä aiheutuu
valtiolle kustannuksia. Näin on esimerkiksi silloin, kun valtion myöntämän lainan
korko on pienempi kuin valtion omasta lainanotostaan maksama korko.

Rahoitustuki käsitellään laskelmissa kassaperusteisesti. Kullekin tuelle lasketaan
siitä valtiolle aiheutuvat nettokustannukset. Ne kertovat, kuinka paljon tarkastelu-
vuonna ja sitä edeltävinä vuosina tehdyistä tukipäätöksistä aiheutuu tarkastelu-
vuonna kustannuksia. Siten nettokustannuslaskelmissa yhdistyvät tarkastelu-
vuoden ja aikaisempien vuosien tukipäätökset.

Korkotuesta ja avustuksista aiheutuva tuki on laskelmissa yhtä suuri kuin tarkas-
teluvuoden aikana todella maksettu markkamäärä. Sen sijaan laina- ja pääomatu-
en sekä takaus- ja takuutuen nettokustannukset osoittavat myös aiemmin tehtyihin
tukipäätöksiin tarkasteluvuonna sisältyvän tuen.

Lainatuki lasketaan lainoista valtiolle aiheutuvien kustannusten ja tuottojen ero-
tuksena. Korkokustannukset määritellään valtion tarkasteluvuonna nostamien uu-
sien lainojen keskimääräisen efektiivisen koron (nimelliskorko + lainan
liikkeellelaskukustannukset) perusteella. Vuonna 1996 tämä korko oli 5,92 pro-
senttia. Tuotot ovat lainoista valtiolle maksettuja korkotuloja. Luottotappiot ja
takaisinperimättä jätetyt lainanlyhennykset otetaan sellaisenaan huomioon tuen
lisäyksenä.
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Pääomatuessa laskelmiin sisällytetään valtion pääomasijoitukset mm. valtion-
enemmistöisiin osakeyhtiöihin, liikelaitoksiin ja erityisrahoituslaitoksiin. Itse
pääomasijoitus ei ole tukea, vaan tuki lasketaan keskimääräiselle sijoitetulle pää-
omalle laskettavan tuottovaatimuksen (5,92 prosenttia vuonna 1996) ja valtion
tarkasteluvuodelta saamien osinkotulojen (tai vastaavien) erotuksena. Valtionyh-
tiöiden ja valtion liikelaitosten kohdalla pääomatuen laskennassa otetaan huomi-
oon vain ne yritykset, joiden valtiolle maksamat osingot alittavat laskennallisen
tuottovaatimuksen.

Takuu- ja takaustuki lasketaan suoritettujen takuu- ja takauskorvausten ja saatu-
jen takuu- ja takausmaksutuottojen sekä takaisin perittyjen korvausten erotukse-
na. Valtiontakuukeskuksen osalta tuki määritellään yrityksille myönnetyistä
takuista ja takauksista aiheutuvien nettotappioiden perusteella. Myös Takuukes-
kuksen hallintokulut otetaan huomioon tukea laskettaessa.

Tukilaskelmissa otetaan huomioon vain ne erät, jotka koituvat rahallisesti yritys-
ten hyödyksi. Esimerkiksi viranomaisilta saatavat alihinnoitellut palvelut jätetään
laskelmien ulkopuolelle. Valtion talousarvion eri määrärahoista laskelmiin sisäl-
tyy vain yritystoiminnan osuus. Julkiselle sektorille, kuten kunnille, myönnetyt
tuen osat eivät sisälly tukisummiin.
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6 Valtion yritystuki 1984 - 1996

6.1 Yritystuen kokonaismäärä

Jalostus- ja palvelualojen rahoitustuesta valtiolle aiheutuneet nettokustannukset
olivat vuonna 1984 noin 2,2 mrd. markkaa ja vuonna 1996 noin 4,4 mrd. mark-
kaa. Suurimmillaan ne olivat noin 5,7 mrd. markkaa lamavuonna 1993 (Taulukko
1). Valtion menoihin suhteutettuina ne olivat suurimmillaan vuonna 1991, jolloin
yritystuet olivat 3 prosenttia valtion tilinpäätöksen mukaisista talousarvion koko-
naismenoista. Vuosina 1995 - 1996 yritystukien osuus valtion menoista aleni
1980-luvun puolivälin tasolle, 2,2 prosenttiin.

Taulukko 1 Yritystuet ja valtion menot vuosina 1984 - 1998, 

Vuosi Yritystuet, Mmk Yritystuet, %
valtion menoista

Valtion menot,
Mmk

käyvin
hinnoin

v.  1996
hinnoin

1984 2169 3302 2,5   85748
1985 2316 3332 2,4   96677
1986 2443 3392 2,3 106627
1987 2650 3549 2,3 117540
1988 2684 3421 2,3 118567
1989 3357 4013 2,6 129988
1990 3850 4338 2,7 140827
1991 5019 5421 3,0 168115
1992 5110 5361 2,7 187762
1993 5738 5893 2,8 204821
1994 5518 5606 2,8 199903
1995 4489 4516 2,2 204455
1996 4378 4378 2,2 201275
1997 .. .. .. 190314
1998 .. .. .. 186883

Yritystukien kokonaismäärä (mitattuna sekä kiintein hinnoin että suhteutettuna
yrittäjätoiminnan arvonlisäykseen) kehittyi vuosina 1984 - 1996 likipitäen saman
suuntaisesti kuin valtion talousarviomenojen kokonaismäärä (Kuvio 1). Siten la-
mavuosina 1991 - 1993 valtion tukien määrä kasvoi mitattuna sekä nimellishin-
noin että kiintein hinnoin samoin kuin yrittäjätoiminnan arvonlisäykseen
suhteutettuna. Lama ei siis johtanut elinkeinotukien supistamiseen vaan lisäämi-
seen.
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Kuvio 1 Valtion menot ja yritystuet vuosina 1984 - 1998, % BKT:sta
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6.2 Yritystuki tukimuodoittain

Valtaosa yritystuesta on annettu avustuksina (Taulukko 2). Avustusten osuus tuen
kokonaismäärästä on vaihdellut 60 ja 80 prosentin välillä (Taulukko 3). Toiseksi
tärkein tukimuoto on ollut valtionyhtiöille suunnattu osakepääomatuki, jonka
osuus oli suurimmillaan noin 20 prosenttia kokonaistuesta11. Lainatuen osuus oli
1980-luvun puolivälissä 10 prosentin tuntumassa. Tällä vuosikymmenellä laina-
tuen osuus on selvästi pienentynyt ja takuu- ja takaustuen osuus on vastaavasti
kasvanut. Takuu- ja takaustuelle on ollut tyypillistä voimakas vaihtelu vuodesta
toiseen. Vuonna 1996 takuu- ja takaustuki oli poikkeuksellisen suuri entisen
Neuvostoliiton ja Wärtsilä Meriteollisuuden takuuriskien toteutumisen vuoksi.

Taulukko 2 Yritystuki tukimuodoittain vuosina 1984 - 1996, Mmk

Vuosi Korkotuet Avustukset Lainatuki Osake- Takuu- ja Yhteensä

                                                       
11 Tuen laskentatapa vaikuttaa osinkojen suurten vaihtelujen takia voimakkaasti tuen määrään: tuki on
pienten osinkojen vuosina suuri, mutta ei pienene niinä vuosina, joina osinko on viitekorkoa suurempi.
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pääomatuki takaustuki
1984 173,3 1391,4 256,4 253,9 93,5 2168,5
1985 172,4 1672,0 188,2 198,2 85,3 2316,1
1986 172,8 1746,6 186,3 145,6 191,7 2443,1
1987 184,2 1997,4 199,5 138,6 130,6 2650,3
1988 177,4 2257,3 135,1 194,0 -79,5 2684,2
1989 117,3 2589,2 188,0 159,8 302,9 3357,2
1990 171,2 2789,3 310,3 661,1 -81,6 3850,2
1991 246,4 2927,4 259,8 1010,3 575,0 5018,9
1992 397,0 3256,8 157,5 1008,2 290,5 5110,0
1993 762,8 3505,9 111,3 749,8 607,6 5737,5
1994 438,2 3282,7 187,0 617,3 993,1 5518,3
1995 347,6 3287,0 164,2 411,2 279,2 4489,2
1996 307,9 2568,1 112,9 339,4 1049,5 4377,7

Taulukko 3 Yritystuki tukimuodoittain vuosina 1984 - 1996, %

Vuosi Korkotuet Avustukset Lainatuki Osake-
pääomatuki

Takuu- ja
takaustuki

Yhteensä

1984 8,0 64,2 11,8 11,7 4,3 100,0
1985 7,4 72,2 8,1 8,6 3,7 100,0
1986 7,1 71,5 7,6 6,0 7,8 100,0
1987 7,0 75,4 7,5 5,2 4,9 100,0
1988 6,6 84,1 5,0 7,2 -3,0 100,0
1989 3,5 77,1 5,6 4,8 9,0 100,0
1990 4,4 72,4 8,1 17,2 -2,1 100,0
1991 4,9 58,3 5,2 20,1 11,5 100,0
1992 7,8 63,7 3,1 19,7 5,7 100,0
1993 13,3 61,1 1,9 13,1 10,6 100,0
1994 7,9 59,5 3,4 11,2 18,0 100,0
1995 7,7 73,2 3,7 9,2 6,2 100,0
1996 7,0 58,7 2,6 7,8 24,0 100,0

6.3 Yritystuki käyttötarkoituksittain

Tarkastelujaksolla 1984 - 1996 aluetukeen käytettiin koko yritystuesta keskimää-
rin neljännes (Taulukko 4, Taulukko 5). Suurimmillaan aluetuen osuus yritystu-
esta oli 30 prosentin tuntumassa. Toiseksi tärkeimmäksi käyttötarkoitukseksi
koko jaksolla muodostui tietyille tuotannonaloille suunnattu sektorikohtainen tu-
ki, jonka osuus oli keskimäärin noin 17 prosenttia kokonaistuesta. Viennin edis-
tämiseen ja työllisyystukeen käytettiin kumpaankin vuosina 1984 - 1996
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keskimäärin vajaa 15 prosenttia kokonaistuesta. Energiahuoltoon, pk-tukeen ja
ympäristönsuojeluun on kuhunkin käytetty vuosittain muutamasta kymmenestä
miljoonasta pariin sataan miljoonaan markkaa eli alle 5 prosenttia yrityksille
suunnatun tuen kokonaismäärästä.

Taulukko 4 Yritystuki käyttötarkoituksittain vuosina 1984 - 1996, Mmk

Vuosi Alue-
tuki

Energia-
huolto

Pk-tuki Sektori-
koh-

tainen
tuki

Tutkimus
ja tuote-
kehitys

Työlli-
syystuki

Valtion-
yritys-

ten tuet

Viennin
edistä-
minen

Ympä-
ristön

suojelu

Yh-
teensä

1984 681,0 106,4 .. 498,9 163,5 122,1 229,9 357,7 9,0 2168,5
1985 689,4 59,7 .. 520,6 194,9 268,1 198,6 352,6 32,1 2316,1
1986 736,8 57,0 .. 479,7 233,2 263,9 211,1 430,8 30,6 2443,1
1987 841,1 82,5 .. 539,0 236,3 379,1 148,3 388,2 35,7 2650,3
1988 844,0 111,8 .. 585,2 236,2 508,3 162,8 201,6 34,5 2684,2
1989 920,5 101,3 .. 1013,9 316,3 644,1 151,2 176,8 33,2 3357,2
1990 1096,7 119,2 39,9 718,8 338,4 652,8 664,4 177,5 42,5 3850,2
1991 1005,3 64,2 90,5 1128,1 479,6 746,4 967,8 496,0 40,8 5018,9
1992 925,2 56,8 137,2 783,3 507,9 1167,7 916,7 520,9 94,4 5110,0
1993 1063,9 151,5 404,8 556,7 738,5 1003,2 665,5 1065,8 87,6 5737,5
1994 1244,4 152,0 234,4 716,6 620,7 860,6 552,2 1044,5 92,9 5518,3
1995 1222,2 173,0 65,6 434,9 839,4 826,8 350,5 484,5 92,2 4489,2
1996 858,0 110,0 77,8 -314,6 748,2 676,9 281,6 1869,0 70,8 4377,7

Taulukko 5 Yritystuki käyttötarkoituksittain vuosina 1984 - 1996, %

Vuosi Alue-
tuki

Energia-
huolto

Pk-
tuki

Sektori-
koh-

tainen
tuki

Tutkimus
ja tuoteke-

hitys

Työlli-
syystuki

Valtion-
yritys-

ten tuet

Viennin
edistä-
minen

Ympä-
ristön

suojelu

Yh-
teensä

1984 31,4 4,9 .. 23,0 7,5 5,6 10,6 16,5 0,4 100,0
1985 29,8 2,6 .. 22,5 8,4 11,6 8,6 15,2 1,4 100,0
1986 30,2 2,3 .. 19,6 9,5 10,8 8,6 17,6 1,3 100,0
1987 31,7 3,1 .. 20,3 8,9 14,3 5,6 14,6 1,3 100,0
1988 31,4 4,2 .. 21,8 8,8 18,9 6,1 7,5 1,3 100,0
1989 27,4 3,0 .. 30,2 9,4 19,2 4,5 5,3 1,0 100,0
1990 28,5 3,1 1,0 18,7 8,8 17,0 17,3 4,6 1,1 100,0
1991 20,0 1,3 1,8 22,5 9,6 14,9 19,3 9,9 0,8 100,0
1992 18,1 1,1 2,7 15,3 9,9 22,9 17,9 10,2 1,8 100,0
1993 18,5 2,6 7,1 9,7 12,9 17,5 11,6 18,6 1,5 100,0
1994 22,6 2,8 4,2 13,0 11,2 15,6 10,0 18,9 1,7 100,0
1995 27,2 3,9 1,5 9,7 18,7 18,4 7,8 10,8 2,1 100,0
1996 19,6 2,5 1,8 -7,2 17,1 15,5 6,4 42,7 1,6 100,0

Tärkein kehityspiirre oli, että 1990-luvulla sekä aluetuen että sektorikohtaisen
tuen osuus pieneni samalla kun tutkimus- ja tuotekehitykseen suunnatun tuen
osuus kasvoi. Vuonna 1984 tutkimuksen ja tuotekehityksen tukiosuus oli 5 pro-
sentin tuntumassa, mutta vuonna 1996 se oli jo lähes 20 prosenttia.

Tarkastelujakson lopussa aluetuki oli edelleen tärkein tuen käyttötarkoitus. Siihen
suunnattiin lähes miljardi markkaa (20 %). Seuraavaksi tärkeimmät olivat tutki-
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mus- ja tuotekehitystuki sekä työllisyystuki, joihin kumpaankin suunnattiin noin
700 milj. mk vuodessa. Poikkeuksellisen suuret takaus- ja takuutuet nostivat
viennin edistämiseen suunnatun tuen osuuden aikaisempia vuosia oleellisesti suu-
remmaksi vuonna 1996.

Seuraavaksi käydään tuet läpi käyttötarkoituksittain vuonna 1996. Luvut ovat
nettokustannuksia valtiolle. Vain avustukset ja korkotuet ovat valtion talousarvion
mukaisia menoja. Muiden tukimuotojen kohdalla on kysymys laskennallisista
nettokustannuksista.

6.3.1 Aluetuki

Vuoden 1996 talousarviosta jaettiin aluetukea noin 860 milj. mk seuraavan seit-
semän momentin kautta:

Momentti Mmk Tukimuoto
324943 Kera Oy:n luotto- ja kurssitappioiden korvaaminen 134,0 Avustus
325148 Alueellinen kuljetustuki, lakisidonnainen 27,0 Avustus
325148 Alueellinen kuljetustuki, Saariston kuljetustuki 0,3 Avustus
325149 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden

tukeminen 424,6 Avustus
324942 Korkotuki Kera Oy:lle 219,9 Korkotuki
326140 Korkotuki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan

investointeihin 0,5 Korkotuki
324983 Lainat Kera Oy:lle 17,7 Lainatuki
32 Osakepääomatuki Kera Oy:lle 33,9 Osakepääomatuki

                                                             Yhteensä 858,0

Puolet koko aluetuesta oli avustuksia yritysten investointi- ja kehittämishankkei-
den tukemiseen. Toinen puoli aluetuesta eli yhteensä noin 400 milj. mk oli Kera
Oy:lle eri muodoissa suunnattua tukea. Vajaa 30 milj. mk aluetuesta maksettiin
avustuksina alueelliseen kuljetustukeen.

6.3.2 Energiahuolto

Energiahuoltoon käytettiin yritystukea 110 milj. mk vuonna 1996. Se jaettiin
kahdeksan talousarviomomentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
308531 Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin 18,5 Avustus
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325540 Energiatuki 85,7 Avustus
325545 Energiainvestointien korkotuki 4,9 Korkotuki
354562 Lämmityslaitoshankkeiden korkotuki 2,1 Korkotuki
325587 Lainat kotimaisten polttoaineiden tuotannon

edistämiseen -0,0 Lainatuki
328783 Lainat voimalaitosten rakentamiseen 0,0 Lainatuki
354560 Lämmityslaitoslainat (Valtion asuntorahasto) -1,2 Lainatuki

                                                             Yhteensä 110,0

Lähes 80 prosenttia energiahuoltoon annetusta tuesta käytettiin kauppa- ja teolli-
suusministeriön kautta jaettuun avustusmuotoiseen energiatukeen. Sitä käytettiin
sellaisten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen, jotka tehostavat ener-
gian säästöä ja käyttöä sekä edistävät uusiutuvan energian käyttöä, vähentävät
energiantuotannon ja käytön ympäristöhaittoja sekä edistävät energiahuollon
varmuutta ja monipuolisuutta. Energiatukea maksettiin sekä yrityksille että yhtei-
söille.

6.3.3 Pk-tuki

Pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen käytettiin varoja vajaa 80 milj. mk
vuonna 1996. Tukea jaettiin kahden talousarviomomentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
325150 Korkotuki pk-yritysten investointeihin 53,6 Korkotuki
325060 Siirto valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-

korvaukset: takaukset teollisuudelle 0,6
Takuu- ja takaus-
tuki

325060 Siirto valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-
korvaukset: vakauttamistakaus

23,5 Takuu- ja takaus-
tuki

                                                             Yhteensä 77,8

6.3.4 Sektorikohtainen tuki

Sektorikohtaista tukea maksettiin vuonna 1996 valtion talousarviosta yhteensä
noin 315 milj. mk. Lähinnä sen vuoksi, että Valtiontakuukeskuksen alustakausten
takaisinperintä ylitti alustakuista maksetut korvaukset noin 600 milj. markalla,
sektorikohtainen tuki oli nettona negatiivinen, -315 milj. mk.

Sektorikohtainen tuki liittyy usein liikenteeseen tai merenkulkuun tai niitä lähellä
oleviin elinkeinoihin (esim. telakkateollisuus). Sektorikohtaista tukea suunnattiin
21 talousarviomomentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
313240 Lastialusten hankintojen tukeminen 20,1 Avustus
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313241 Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkit-
tyjen alusten kilpailuedellytysten turvaaminen 105,6 Avustus

313244 Saaristoliikenteen avustaminen 0,4 Avustus
315541 Sanomalehdistön tuki 80,0 Avustus
325042 Tuki elintarviketeollisuuden investointeihin ja tuo-

tantorakenteen sopeuttamiseen 31,9 Avustus
325046 Avustukset telakkateollisuuden kilpailuedellytysten

turvaamiseksi 8,2 Avustus
313245 Saaristoliikenteen korkotuki 0,0 Korkotuki
313240 Lastialusten hankintojen tukeminen 23,2 Korkotuki
328547 Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:lle:

alushankintojen korkotuki -42,4 Korkotuki
30 Lainat vesihuoltolaitteiden rakentamiseen

(Vesihuoltoinvestointilainat 1959-60) 0,0 Lainatuki
303785 Lainat kalastuselinkeinon tukemiseen -0,0 Lainatuki
325087 Kauppahintasaatavat yrityksiltä -24,2 Lainatuki
325088 Masa-Yards Oy:n vaihtovelkakirjalaina 0,2 Lainatuki
32 Muut lainat teollisuuden edistämiseen 3,3 Lainatuki
28 Suomen Arvopaperikeskus Oy 0,4 Osakepääomatuki
32 Suomen Teollisuussijoitus Oy 3,8 Osakepääomatuki
32 Osakepääomatuki Finnyards Oy:lle 2,2 Osakepääomatuki
325060 Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-

korvaukset: takaukset laivojen valmistukseen ja
korjaukseen 75,5

Takuu- ja
takaustuki

325060 Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-
korvaukset: takuut laivojen valmistukseen ja
korjaukseen -599,0

Takuu- ja
takaustuki

325060 Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuukorva-
ukset: riskipääomatuki -0,3

Takuu- ja
takaustuki

23 Valtioneuvoston takaukset yksityisille yrityksille -3,9
Takuu- ja
takaustuki

                                                             Yhteensä -314,6

6.3.5 Tutkimus ja tuotekehitys

Yritystukea tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan jaettiin vuonna 1996 noin 750
milj. mk. Tämä toteutettiin viiden talousarviomomentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
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288660 Suomen itsenäisyyden juhlarahaston toiminnan ra-
hoittaminen 20,0 Avustus

324440 Tuotekehitysavustukset (TEKES) 615,9 Avustus
325041 Avustus Keksintösäätiölle 2,0 Avustus
325041 Kaivannaisteollisuuden edistäminen 2,5 Avustus
324483 Tuotekehityslainat (TEKES) 107,9 Lainatuki

                                                             Yhteensä 748,2

6.3.6 Työllisyystuki

Työllisyyden parantamiseksi yritystukea jaettiin vuonna 1996 lähes 680 milj. mk.
Tuki jaettiin kahdeksan talousarviomomentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
296031 Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen 357,0 Avustus
340625 Työvoimapalvelujen erityismenot: vajaakuntoisten

työllistäminen 0,2 Avustus
340662 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen:

työllistämistuki 260,0 Avustus
340662 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen: kriisituki

yrityksille 9,4 Avustus
340662 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen:

työllisyyspoliittinen rakennetuki 13,7 Avustus
340663 Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin 36,5 Avustus
344083 Kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan

työvoimapoliittiset rahoituslainat 0,0 Lainatuki
325188 Vuosaaren kehitysyhtiö Oy 0,1 Osakepääomatuki

                                                             Yhteensä 676,9

6.3.7 Valtionyritysten tuet

Valtionyritysten tukia maksettiin vuonna 1996 noin 280 milj. mk yli 30 eri
”osoitteeseen” valtion talousarviosta12. Seuraavassa taulukossa kuitenkin kauppa-
hinta- ja muihin saataviin valtionyrityksiltä liittyvät markkamääriltään pienet
yritystuet on yhdistetty omaksi ryhmäkseen ilman erittelyä:

Momentti Mmk Tukimuoto

                                                       
12 Osakepääomasijoitus ei ole yritystukea. Yritystuki syntyy vasta, jos valtionyhtiön jakama osinko alit-
taa nettokustannuslaskelmassa käytetyn viitekoron.
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288243 Luottotappiokorvaus Postipankki Oy:lle 1,4 Avustus
325040 Valvilla Oy:n tukeminen 4,6 Avustus
289982 Laina Suomen Rahapajan toimintaa jatkamaan

perustetulle valtionyhtiölle (Rahapaja Oy) -0,3 Lainatuki
27, 28, 30,
31 ja 32

Kauppahinta- ja muut saatavat valtionyhtiöiltä ja
valtion liikelaitoksilta 0,2 Lainatuki

32 Kemijoki Oy 7,3 Osakepääomatuki
32 Outokumpu Oy 29,5 Osakepääomatuki
32 Finntech Oy 0,0 Osakepääomatuki
32 Saimaan Kanavalaivat Oy 0,8 Osakepääomatuki
27 Lapuan Patruunatehdas Oy 1,5 Osakepääomatuki
28 TT Tieto Oy 0,7 Osakepääomatuki
30 Karttakeskus 0,0 Osakepääomatuki
31 VR-Yhtymä Oy 130,2 Osakepääomatuki
28.82.88 Postipankki Oy 37,3 Osakepääomatuki
30 Avena Oy 5,9 Osakepääomatuki
32 Kauppatalo Hansel Oy 0,9 Osakepääomatuki
28 Medivire Työterveyspalvelut Oy 0,3 Osakepääomatuki
27 VPU Pukutehdas Oy 2,1 Osakepääomatuki
32 Fide Oy 0,3 Osakepääomatuki
31 Suomen Autokatsastus Oy 2,2 Osakepääomatuki
32 Suomen Puolustusväline Oy 2,0 Osakepääomatuki
32 Valmet Lentokoneteollisuus Oy 0,6 Osakepääomatuki
32 Suomen Kantaverkko Oy 59,2 Osakepääomatuki
23 Valtioneuvoston takaukset valtionenemmistöisille

yrityksille -5,1
Takuu- ja
takaustuki

                                                             Yhteensä 281,6

6.3.8 Viennin edistäminen

Viennin edistämiseen käytettiin yritystukea lähes 1 900 milj. mk vuonna 1996.
Suurin erä muodostui vientitakuiden aiheuttamista korvauksista. Pääasiassa ne
aiheutuivat entisen Neuvostoliiton ja Wärtsilä Meriteollisuuden takuuriskien to-
teutumisesta. Tuki jaettiin valtion talousarviosta yhdeksän momentin kautta seu-
raavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
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244050 Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 11,1 Avustus
325041 Avustukset teollisuuden edistämiseen ja alan

yhteisöille 10,5 Avustus
328540 Yritysten kansainvälistymiseen 189,9 Avustus
328547 Valuuttakurssitappiokorvaus Suomen Vientiluotto

Oy:lle 69,8 Avustus
244083 Lainat Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle 3,6 Lainatuki
326083 Debentuurilaina Suomen Vientiluotto Oy:lle 5,1 Lainatuki
328584 Lainat yritysten kansainvälistymiseen 0,4 Lainatuki
244088 Osakepääomatuki Teollisen yhteistyön rahasto

Oy:lle
17,6 Osakepääomatuki

325060 Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuukorva-
ukset: valtiontakuut muille toimialoille kuin TOL
271

1561,0
Takuu- ja takaus-
tuki

                                                             Yhteensä 1869,0

6.3.9 Ympäristön suojelu

Ympäristönsuojelun edistämiseen käytettiin yritystukea 65 milj. mk. Se jaettiin
kymmenen eri momentin kautta seuraavasti:

Momentti Mmk Tukimuoto
351162 Ympäristönsuojelun edistäminen 1,5 Avustus
351164 Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto:

avustukset Ekokem Oy:lle 19,6 Avustus
308530 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 19,3 Korkotuki
351163 Ilmansuojelun ja jätehuollon investointien

korkotuki 15,4 Korkotuki
352730 Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki 9,1 Korkotuki
352740 Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien korkotuki 2,0 Korkotuki
352583 Vesiensuojelulainat teollisuudelle vientimaksu-

lainojen kuoletuksina kertyvistä varoista -0,0 Lainatuki
351288 Ekokem Oy 0,7 Osakepääomatuki
325060 Siirrot valtiontakuurahastoon ja vientitakuu-

korvaukset: takaukset ympäristönsuojeluun -2,9
Takuu- ja takaus-
tuki

352631 Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimen-
piteisiin 6,2 Avustus

35 Takaus Ekokem Oy:lle -0,1 Takuu- ja takaus-
tuki

                                                             Yhteensä 70,8
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6.4 Yritystuki toimialoittain vuosina 1990 - 1996

Runsas puolet koko yritystuesta on 1990-luvulla suunnattu teollisuuden toimi-
aloille (Taulukko 6, Taulukko 7). Vuosina 1994 - 1995 teollisuuden suhteellinen
osuus jäi alle puoleen siitä syystä, että rahoitus- ja vakuutustoimintaan suunnattu
tuki kipusi vuositasolla miljardin markan tuntumaan (lähes 20 prosenttia koko
yritystuesta) oltuaan sitä ennen noin 0,5 miljardin markan tuntumassa (noin 10
prosenttia koko yritystuesta). Liikenteelle suunnattu tuki on vaihdellut vuosittain
400 - 600 miljoonaan markkaan 1990-luvun alkupuoliskolla. Muille yksittäisille
päätoimialoille tukea on maksettu muutamasta kymmenestä miljoonasta sataan
miljoonaan markkaan vuodessa eli alle 5 prosenttia yritystuen kokonaismäärästä.

Taulukko 6 Yritystuki toimialoittain vuosina 1990 - 1996, Mmk

Toimiala 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Maatalous, metsätalous, kalatalous 43,9 45,4 64,9 62,7 62,5 25,7 18,2
Kaivannaistoiminta 44,0 84,2 84,5 138,4 73,2 42,1 54,2
Erittelemätön teollisuus 138,8 143,6 438,0 166,7 23,9 31,3 72,3
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 60,8 54,2 60,8 83,3 71,1 165,2 106,2
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden valmistus 80,1 68,1 66,3 86,3 75,7 72,5 67,8
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 157,3 136,4 102,1 210,6 172,6 176,6 161,4
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 171,4 241,0 253,2 416,3 143,3 117,2 133,7
Kustantaminen ja painaminen 439,0 468,8 377,8 262,4 239,6 136,8 105,9
Kemian, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 156,6 175,5 175,3 309,1 169,5 182,7 170,0
Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 55,0 73,9 53,3 61,5 37,4 54,0 47,7
Metallien valmistus 48,8 123,8 261,5 187,9 38,2 113,3 97,1
Metalli-, sähköteknisten tuotteiden ja
kulkuneuvojen valmistus

545,8 1118,0 643,2 888,6 1167,1 717,1 955,0

Huonekalujen valmistus ja muu teollinen valmistus 30,0 40,4 129,7 99,7 62,9 45,4 43,3
Sähköhuolto, lämpö- ja vesihuolto 107,4 96,2 125,5 256,1 234,8 194,8 201,3
Talonrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen 60,6 105,4 155,5 169,5 132,7 91,5 111,4
Tukku- ja vähittäiskauppa 101,0 123,8 33,0 153,8 151,4 138,1 117,0
Hotelli- ja ravitsemustoiminta 220,5 147,9 35,9 139,3 74,1 73,1 40,7
Rautatie-, tie-, vesi- ja ilmaliikenne 446,7 599,6 584,0 415,4 500,0 499,3 379,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 402,3 489,8 558,2 852,8 1002,8 886,6 581,1
Kiinteistöpalvelu ja puhtaanapito 99,1 130,9 49,7 46,5 60,1 60,8 63,4
Liike-elämän palvelut 109,3 161,8 113,4 251,5 188,9 161,3 333,9
Koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 32,1 48,5 23,5 49,7 12,9 66,3 9,4
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaali-
palvelut

0,4 0,6 0,7 15,6 25,0 17,1 12,0

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 84,4 90,3 73,7 96,2 95,4 48,4 39,2
Erittelemätön 214,8 250,9 646,4 317,4 703,4 372,1 455,9
Yhteensä 3850,2 5018,9 5110,0 5737,5 5518,3 4489,2 4377,7

Teollisuuden sisällä tärkein tuen saaja on ollut metalliteollisuus13. Sen osuus ko-
ko yritystuesta on vaihdellut 20 prosentin molemmin puolin. Metalliteollisuuteen

                                                       
13 Toimialat metallien valmistus ja metalli-, sähköteknisten tuotteiden ja kulkuneuvojen valmistus.
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on suunnattu vuosina 1990 - 1996 teollisuudelle maksetusta yritystuesta 30 - 50
prosenttia. Toiseksi tärkein tuen saaja oli vielä 1990-luvun alussa kustantaminen
ja painaminen (noin 10 prosenttia kokonaistuesta). Lehdistön tukemisen vähen-
nyttyä tämän toimialan osuus aleni 2,5 prosenttiin kokonaistuesta vuonna 1996.
Lehdistötuen vähentämisen takia toiseksi eniten tuetuksi teollisuustoimialaksi
vuosina 1990 - 1996 tulee metsäteollisuus14, jonka osuus yritystuen kokonaismää-
rästä oli 7 - 10 prosenttia.

Taulukko 7 Yritystuki toimialoittain vuosina 1990 - 1996, %

Toimiala 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Maatalous, metsätalous, kalatalous 1,1 0,9 1,3 1,1 1,1 0,6 0,4
Kaivannaistoiminta 1,1 1,7 1,7 2,4 1,3 0,9 1,2
Erittelemätön teollisuus 3,6 2,9 8,6 2,9 0,4 0,7 1,7
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 1,6 1,1 1,2 1,5 1,3 3,7 2,4
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden valmistus 2,1 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 1,5
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 4,1 2,7 2,0 3,7 3,1 3,9 3,7
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 4,5 4,8 5,0 7,3 2,6 2,6 3,1
Kustantaminen ja painaminen 11,4 9,3 7,4 4,6 4,3 3,0 2,4
Kemian, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 4,1 3,5 3,4 5,4 3,1 4,1 3,9
Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 1,4 1,5 1,0 1,1 0,7 1,2 1,1
Metallien valmistus 1,3 2,5 5,1 3,3 0,7 2,5 2,2
Metalli-, sähköteknisten tuotteiden ja
kulkuneuvojen valmistus

14,2 22,3 12,6 15,5 21,2 16,0 21,8

Huonekalujen valmistus ja muu teollinen valmistus 0,8 0,8 2,5 1,7 1,1 1,0 1,0
Sähköhuolto, lämpö- ja vesihuolto 2,8 1,9 2,5 4,5 4,3 4,3 4,6
Talonrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen 1,6 2,1 3,0 3,0 2,4 2,0 2,5
Tukku- ja vähittäiskauppa 2,6 2,5 0,6 2,7 2,7 3,1 2,7
Hotelli- ja ravitsemustoiminta 5,7 2,9 0,7 2,4 1,3 1,6 0,9
Rautatie-, tie-, vesi- ja ilmaliikenne 11,6 11,9 11,4 7,2 9,1 11,1 8,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 10,4 9,8 10,9 14,9 18,2 19,8 13,3
Kiinteistöpalvelu ja puhtaanapito 2,6 2,6 1,0 0,8 1,1 1,4 1,4
Liike-elämän palvelut 2,8 3,2 2,2 4,4 3,4 3,6 7,6
Koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 0,8 1,0 0,5 0,9 0,2 1,5 0,2
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaali-
palvelut

0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,4 0,3

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 2,2 1,8 1,4 1,7 1,7 1,1 0,9
Erittelemätön 5,6 5,0 12,7 5,5 12,7 8,3 10,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kun toimialalle myönnetty yritystuki suhteutetaan toimialan arvonlisäykseen,
suhdeluku kertoo toimialan tukiasteen (Taulukko 8). Vuosina 1990 - 1996 yri-
tystuki oli keskimäärin 1,4 prosenttia koko yrittäjätoiminnan arvonlisäyksestä.
Tukiaste oli suurimmillaan 1,8 prosenttia vuonna 1993. Sen jälkeen se aleni ja oli
vuonna 1996 sama kuin vuonna 1990 eli 1,1 prosenttia arvonlisäyksestä.

                                                       
14 Toimialat puutavaran ja puutuotteiden valmistus sekä massan, paperin ja paperituotteiden valmistus.
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Taulukko 8 Yritystuki toimialoittain vuosina 1990 - 1996, % arvonlisäyksestä (tukiaste)

Toimiala 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Maatalous, metsätalous, kalatalous 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Kaivannaistoiminta 2,5 4,9 4,7 8,2 3,8 2,1 2,8
Erittelemätön teollisuus .. .. .. .. .. .. ..
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 1,3 0,8
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden valmistus 2,0 2,0 2,0 2,7 2,1 2,0 1,9
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 2,4 3,0 2,0 3,4 2,3 2,6 2,7
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 1,3 2,3 2,0 2,7 0,8 0,5 0,6
Kustantaminen ja painaminen 5,1 5,8 5,1 3,6 3,1 1,7 1,2
Kemian, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 1,3 1,6 1,6 2,6 1,3 1,4 1,3
Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 1,1 1,8 1,6 1,9 1,1 1,5 1,2
Metallien valmistus 1,1 2,9 4,9 2,9 0,5 1,3 1,4
Metalli-, sähköteknisten tuotteiden ja
kulkuneuvojen valmistus

1,5 4,0 2,2 2,7 3,2 1,6 1,9

Huonekalujen valmistus ja muu teollinen valmistus 0,8 1,4 4,9 4,0 2,4 1,5 1,4
Sähköhuolto, lämpö- ja vesihuolto 1,1 0,9 1,1 2,3 1,9 1,5 1,5
Talonrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen 0,1 0,3 0,6 0,8 0,6 0,3 0,4
Tukku- ja vähittäiskauppa 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2
Hotelli- ja ravitsemustoiminta 2,4 1,7 0,5 1,9 1,0 0,9 0,5
Rautatie-, tie-, vesi- ja ilmaliikenne 1,2 1,7 1,6 1,1 1,3 1,2 0,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,1 2,7 4,3 4,9 6,0 5,0 3,2
Kiinteistöpalvelu ja puhtaanapito 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Liike-elämän palvelut 0,5 0,8 0,6 1,4 0,9 0,7 1,3
Koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 6,7 10,1 4,8 9,1 2,5 12,4 1,7
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaali-
palvelut

0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,5 0,3

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1,0 1,1 0,8 1,1 1,1 0,5 0,4
Erittelemätön -1,3 -1,6 -6,1 -2,2 -4,9 -2,6 -3,4
Kaikki toimialat 1,1 1,5 1,6 1,8 1,6 1,2 1,1

Korkein tukiaste oli koko jakso huomioon ottaen koulutus-, tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa (keskimäärin 6,8 %), kaivannaistoiminnassa (4,1 %), rahoitus- ja
vakuutustoiminnassa (4,0 %) sekä kustannus- ja painatusalalla (3,7 %). Puu- ja
huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa tukiaste oli 2,5 prosentin
tuntumassa. Muilla toimialoilla yritystuki oli enintään 2 prosenttia toimialan ar-
vonlisäyksestä. Tukiaste on ollut kaikista pienin maa- ja metsätaloudessa sekä
terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluissa toimivien yritysten kohdalla.
Myös rakennustoiminnassa ja tukku- ja vähittäiskaupassa tukiaste on ollut sel-
västi keskimääräistä matalampi.

Tukiaste aleni vuoden 1993 jälkeen verraten tasaisesti kaikilla toimialoilla. Elin-
tarviketeollisuuden tukiastetta nostivat vuosina 1995 - 1996 Suomen EU-jäse-
nyyden johdosta myönnetyt yritystuet. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan tukiaste
oli poikkeuksellisen korkea vuosina 1992 - 1995, vaikka varsinainen pankkituki
ei tähän tarkasteluun sisälly. Selkeimmin tukiaste on laskenut kustannus- ja pai-
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natusalalla. Tällä toimialalla tukiaste aleni lähes 6 prosentista vuonna 1992 noin
yhden prosentin tuntumaan vuonna 1996.

6.5 Yritystuki yrityskokoluokittain

Yritystuen jakautumaa yrityskokoluokkien kesken voidaan aineiston avulla tar-
kastella vain vuosilta 1994 - 1996. Tukea saaneet yritykset jaetaan henkilökunnan
määrän perusteella kolmeen suuruusluokkaan: alle 50 henkilön pienet yritykset,
50 - 249 henkilön keskisuuret yritykset ja vähintään 250 henkilön suuret yrityk-
set. Tämä kokoluokittelu on kuitenkin ongelmallinen siitä syystä, että valtaosa
Suomen yrityksistä on alle 50 henkilön yrityksiä15 (luvut vuodelta 1995):

Henkilöstön
suuruusluokka

Yrityksiä Prosenttiosuus

Yrityksistä Tuesta Henkilöstöstä Liikevaihdosta
0 - 49 187185   98,8   42   42   33
50 - 249 1774     0,9   16   16   18
250 - 499     0,3   42   42   49
Kaikki 189458 100,0 100 100 100

Vuonna 1995 yritystuki jakautui yrityskokoluokkiin samassa suhteessa kuin hen-
kilöstö. Vertailua kuitenkin vaikeuttaa, että huomattavan suuri osa yritystuesta
(25 - 30 prosenttia) on suuntautunut yrityksille, joiden suuruusluokkaa ei ole
voitu eritellä (Taulukko 9). Tukimuodoista takaus- ja takuutuen saajat on voitu
eritellä miltei kokonaisuudessaan yrityskokoluokittain. Muiden tukimuotojen
kohdalla erittelemättömän kokoluokan ryhmät kattavat verraten tasaisesti yllä-
mainitun 20 - 30 prosenttia kokonaistuen määrästä. Näistä syistä seuraavassa
esitettäviä jakautumia voidaan pitää vain suuntaa antavina. Prosenttijakautumia
koskeva taulukko 9 kattaa vain sen osan yritystuesta, joka on voitu eritellä yritys-
kokoluokittain.

Vaikka suuria yli 250 henkilön yrityksiä on vain noin 500 ja niiden osuus yritys-
ten lukumäärästä 0,3 prosenttia, noin puolet koko yritystuesta on suunnattu tämän
kokoluokan yrityksiin (Taulukko 10), kun yrityskokoluokkiin erittelemätön tuki ei
ole mukana. Alle 50 henkilön yritysten osuus koko yritystuesta on 30 - 40 pro-
senttia, ja loput noin 15 prosenttia kokonaistuesta on maksettu keskikokoisille
yrityksille.

Suurten yritysten osuutta tuesta kasvattaa valtionyhtiöiden saama osakepääoma-
tuki, joka on kokonaan suuntautunut yli 250 henkilön yrityksille. Samoin takaus-

                                                       
15 Tilastokeskus: Suomen yritykset 1995. Yritykset 1997:3.
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ja takuutuki on vahvasti keskittynyt suuriin yrityksiin; niiden osuus tästä tuki-
muodosta oli vuosina 1994 - 1996 keskimäärin yli 80 prosenttia.

Tukimuodoista tärkein on avustukset. Niiden osuus kokonaistuesta oli vuosina
1984 - 1996 keskimäärin 67 prosenttia. Avustuksista yli puolet suuntautui vuosi-
na 1994 - 1996 alle 50 henkilön yrityksiin ja noin neljännes yli 250 henkilön
yrityksiin. Myös korkotuista yli puolet meni pieniin yrityksiin.

Taulukko 9 Yritystuki yrityksen kokoluokittain16 vuosina 1994 - 1996, Mmk

Tukimuoto, vuosi Alle 50 50 - 249 Yli 250 Erittelemätön Yhteensä
Avustukset
1994 1209,1 288,3 278,5 1506,8 3282,7
1995 1146,8 426,5 723,3 990,4 3287,0
1996 903,7 354,2 555,9 754,3 2568,1
Korkotuet
1994 145,3 68,9 41,8 182,3 438,2
1995 79,4 33,3 26,8 208,0 347,6
1996 66,1 44,0 18,2 179,6 307,9
Lainatuki
1994 34,7 61,1 67,7 23,6 187,0
1995 46,6 17,7 43,6 56,4 164,2
1996 73,7 19,0 -6,5 26,7 112,9
Osakepääomatuki
1994 454,9 162,4 617,3
1995 291,4 119,8 411,2
1996 207,2 132,2 339,4
Takaus- ja takuutuki
1994 22,7 58,2 920,3 -8,1 993,1
1995 50,0 24,5 218,8 -14,1 279,2
1996 40,4 150,2 867,9 -9,0 1049,5
Kaikki tuet
1994 1411,8 476,5 1763,2 1866,9 5518,3
1995 1322,8 501,9 1304,0 1360,5 4489,2
1996 1083,9 567,3 1642,7 1083,8 4377,7

                                                       
16 Luokiteltuna henkilökunnan lukumäärän mukaan.
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Taulukko 10 Yritystuki yrityksen kokoluokittain17 vuosina 1994 - 1996, %

Tukimuoto, vuosi Alle 50 50 - 249 Yli 250 Yhteensä
Avustukset
1994 68,1 16,2 15,7 100,0
1995 49,9 18,6 31,5 100,0
1996 49,8 19,5 30,6 100,0
Korkotuet
1994 56,8 26,9 16,3 100,0
1995 56,9 23,9 19,2 100,0
1996 51,5 34,3 14,2 100,0
Lainatuki
1994 21,2 37,4 41,4 100,0
1995 43,2 16,4 40,4 100,0
1996 85,5 22,0 -7,5 100,0
Osakepääomatuki
1994 100,0 100,0
1995 100,0 100,0
1996 100,0 100,0
Takaus- ja takuutuki
1994 2,3 5,8 91,9 100,0
1995 17,0 8,4 74,6 100,0
1996 3,8 14,2 82,0 100,0
Kaikki tuet
1994 38,7 13,0 48,3 100,0
1995 42,3 16,0 41,7 100,0
1996 32,9 17,2 49,9 100,0

6.6 Yritystuki maakunnittain

Yritystukien alueellisesta jakautumisesta on saatavissa tietoja niin ikään vain
vuosilta 1994 - 1996. Aluejakona käytetään maakuntia. VATT:n yritystukiai-
neistossa osakepääomatukeen ei ole sovellettu aluejakoa. Myös muiden tuki-
muotojen kohdalla aluejakoa on voitu käyttää vain osittain. Tästä syystä ryhmä
”erittelemätön” jää tässä vertailussa suureksi. Vuonna 1994 koko yritystuesta jäi
alueellisesti erittelemättä 50 prosenttia. Vuonna 1995 vastaava osuus oli 40 pro-
senttia ja vuonna 1996 enää 30 prosenttia. Näistä syistä seuraavassa esitettäviä
jakautumatietoja voidaan pitää vain suuntaa antavina.

Suurin osuus aluetuesta kanavoitui vuosina 1994 - 1996 Uudellemaalle (Taulukko
11, Taulukko 12). Maakunnan osuus oli 30 - 40 prosenttia kokonaistuesta, joka ei
sisällä alueellisesti erittelemätöntä tukea. Seuraavaksi suurimmat tuen saajat oli-
vat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Niiden kunkin vastaava
                                                       
17 Luokiteltuna henkilökunnan lukumäärän mukaan.
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osuus vaihteli 5 ja 10 prosentin välillä. Muiden maakuntien osuus kokonaistuesta
jäi alle 5 prosentin.

Taulukko 11 Yritystuki maakunnittain vuosina 1994 - 1996, Mmk

Maakunta 1994 1995 1996
Uusimaa 1257,1 785,7 1125,3
Varsinais-Suomi 223,0 260,0 242,6
Satakunta 118,1 149,0 58,6
Häme 40,0 52,6 58,4
Pirkanmaa 185,8 210,9 285,8
Päijät-Häme 70,7 79,9 81,4
Kymenlaakso 80,1 68,4 56,4
Etelä-Karjala 35,2 40,0 53,7
Etelä-Savo 71,0 71,5 47,7
Pohjois-Savo 115,6 127,4 100,1
Pohjois-Karjala 82,0 107,6 77,3
Keski-Suomi 122,1 131,9 146,4
Etelä-Pohjanmaa 82,7 77,7 71,8
Vaasan rannikkoseutu 94,8 106,2 275,3
Keski-Pohjanmaa 33,0 27,6 22,0
Pohjois-Pohjanmaa 162,8 230,5 207,2
Kainuu 45,4 74,7 46,0
Lappi 163,9 181,8 145,0
Ahvenanmaa 33,5 24,5 31,1
Ulkomaat 4,8 3,3 3,6
Erittelemätön 2497,2 1678,0 1241,8
Yhteensä 5518,3 4489,2 4377,7

Taulukko 12 Yritystuki18 maakunnittain vuosina 1994 - 1996, %

Maakunta 1994 1995 1996
Uusimaa 41,6 27,9 35,9

                                                       
18 Ei sisällä alueellisesti erittelemätöntä yritystukea.
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Varsinais-Suomi 7,4 9,2 7,7
Satakunta 3,9 5,3 1,9
Häme 1,3 1,9 1,9
Pirkanmaa 6,1 7,5 9,1
Päijät-Häme 2,3 2,8 2,6
Kymenlaakso 2,7 2,4 1,8
Etelä-Karjala 1,2 1,4 1,7
Etelä-Savo 2,4 2,5 1,5
Pohjois-Savo 3,8 4,5 3,2
Pohjois-Karjala 2,7 3,8 2,5
Keski-Suomi 4,0 4,7 4,7
Etelä-Pohjanmaa 2,7 2,8 2,3
Vaasan rannikkoseutu 3,1 3,8 8,8
Keski-Pohjanmaa 1,1 1,0 0,7
Pohjois-Pohjanmaa 5,4 8,2 6,6
Kainuu 1,5 2,7 1,5
Lappi 5,4 6,5 4,6
Ahvenanmaa 1,1 0,9 1,0
Ulkomaat 0,2 0,1 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tukiosuutta nostavat voimakkaasti lähinnä suu-
rille (yli 250 henkilön) yrityksille maksetut takaus- ja takuutuet (Taulukko 13).
Myös Vaasan rannikkoseudulla takaus- ja takuutukien merkitys on selvästi muita
tukimuotoja suurempi. Muissa maakunnissa yritystuki on painottunut avustus-
muotoiseen tukeen.

Taulukko 13 Yritystuki19 tukimuodoittain ja maakunnittain vuosina
1994 - 1996 keskimäärin, %

Maakunta Avustukset Korkotuet Lainatuki Takaus- ja
takuutuki

Kaikki

Uusimaa 25,7 22,0 25,4 58,1 35,1
Varsinais-Suomi 7,2 10,9 10,3 11,9 8,1
Satakunta 4,8 3,8 4,1 2,2 3,7
                                                       
19 Ei sisällä alueellisesti erittelemätöntä yritystukea.
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Häme 2,0 1,6 3,0 0,6 1,7
Pirkanmaa 7,0 10,6 9,2 6,9 7,6
Päijät-Häme 3,1 3,0 5,1 1,1 2,6
Kymenlaakso 3,1 2,4 1,6 0,5 2,3
Etelä-Karjala 1,7 1,3 1,3 1,0 1,4
Etelä-Savo 2,7 3,2 1,5 0,6 2,1
Pohjois-Savo 3,9 5,2 20,3 0,6 3,9
Pohjois-Karjala 4,2 3,6 1,2 0,2 3,0
Keski-Suomi 6,0 3,9 5,3 0,7 4,5
Etelä-Pohjanmaa 3,7 3,2 0,6 0,5 2,6
Vaasan rannikkoseutu 3,6 9,3 1,1 8,0 5,2
Keski-Pohjanmaa 1,4 0,9 0,3 0,1 0,9
Pohjois-Pohjanmaa 8,4 7,9 4,2 5,6 6,7
Kainuu 2,5 1,6 1,6 0,3 1,9
Lappi 7,8 4,6 1,0 0,6 5,5
Ahvenanmaa 1,2 0,8 -0,0 0,5 1,0
Ulkomaat 0,0 0,0 2,8 0,0 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Maakuntien kokoerojen takia edellä esitetyt jakautumaluvut eivät vielä kerro,
missä määrin yritystukien merkityksessä esiintyy eroja maakuntien välillä. Kun
yritystuen määrä suhteutetaan maakunnan asukaslukuun, saadaan vertailukelpoi-
sempi kuva tuen merkityksestä eri maakunnissa.

Vuonna 1994 koko yritystuki (mukaan lukien alueellisesti erittelemätön tuki) oli
koko maassa keskimäärin runsas 1 000 markkaa asukasta kohti (Taulukko 14).
Vuosina 1995 - 1996 tuki aleni alle 900 markkaan asukasta kohti.

Vuosina 1994 - 1996 yritystuki oli tärkein Ahvenanmaalle, joka sai sitä keski-
määrin lähes 1 200 markkaa asukasta kohti (Taulukko 14). Toiseksi eniten yri-
tystukea maksettiin Vaasan rannikkoseudulle, noin 900 markkaa asukasta kohti.
Seuraavaksi tärkeimmät tuensaajamaakunnat olivat tämän mittarin mukaan Lappi
ja Uusimaa, noin 800 markkaa asukasta kohti.

Vähiten merkitystä yritystuella oli vuosina 1994 - 1996 Hämeelle, Etelä-Karja-
lalle ja Kymenlaaksolle, jotka saivat yritystukea keskimäärin noin 300 markkaa
asukasta kohti. Seuraavaksi vähiten tukea saivat Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja
Etelä-Pohjanmaa. Niiden tukiluvut jäivät alle 400 markan asukasta kohti vuosina
1994 - 1996.

Kun yritystuki suhteutetaan maakunnan bruttokansantuotteeseen vuonna 1996,
silloinkin tuen merkitys oli suurin Vaasan rannikkoseudulle ja Ahvenanmaalle, ja
pienin Satakunnalle, Kymenlaaksolle, Etelä-Savolle ja Keski-Pohjanmaalle.
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Taulukko 14 Koko yritystuki maakunnittain asukasta kohti vuosina
1994 - 1996, mk ja osuutena alueen BKT:sta vuonna 1996, %

Maakunta 1994 1995 1996 % BKT:sta
v. 1996

Vaasan rannikkoseutu 544 610 1580 1,59
Ahvenanmaa 1333 972 1233 1,04
Uusimaa 966 596 843 0,66
Lappi 809 901 722 0,85
Pirkanmaa 427 482 650 0,69
Pohjois-Pohjanmaa 462 649 580 0,66
Keski-Suomi 475 511 566 0,63
Varsinais-Suomi 517 599 556 0,58
Kainuu 472 783 486 0,67
Päijät-Häme 387 438 447 0,46
Pohjois-Karjala 461 606 437 0,58
Pohjois-Savo 447 493 388 0,47
Etelä-Karjala 251 286 386 0,41
Etelä-Pohjanmaa 409 386 359 0,46
Häme 240 319 354 0,41
Keski-Pohjanmaa 453 378 303 0,39
Kymenlaakso 414 355 294 0,29
Etelä-Savo 405 410 275 0,37
Satakunta 484 612 242 0,25
Alueellisesti eritelty tuki
yhteensä

594 550 612 0,62

Koko yritystuki 1085 879 854 0,86

6.7 Yritystuki hallinnonaloittain

Yritystuen jakaantumisesta hallinnonaloittain on olemassa vertailukelpoisia tie-
toja vuosilta 1990 - 1996 (Taulukko 15, Taulukko 16). Vain oikeusministeriön ja
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla ei ole myönnetty lainkaan yritys-
tukea. Lisäksi sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla yri-
tystuki on ollut satunnaista ja erittäin vähäistä.

Taulukko 15 Yritystuki hallinnonaloittain vuosina 1990 - 1996, Mmk

Ministeriö 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Valtioneuvosto -3,2 -2,9 -8,4 -5,7 -8,1 -14,0 -9,0

Ulkoasiainministeriö 33,4 41,7 50,4 40,2 34,7 34,2 32,3

Sisäasiainministeriö 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Puolustusministeriö 0,0 -0,4 1,8 3,3 1,9 4,5 3,6

Valtiovarainministeriö 147,3 197,4 199,1 220,5 177,3 173,0 59,7
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Opetusministeriö 181,6 196,5 161,9 130,9 170,5 296,3 357,0

Maa- ja metsätalousministeriö 2,0 1,7 20,5 48,0 58,6 46,8 47,2

Liikenneministeriö 813,3 954,7 882,0 476,7 609,4 470,3 361,8

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2117,9 2991,2 2691,3 3830,1 3709,4 2861,2 3149,9

Työministeriö 505,2 592,0 1049,7 916,1 689,9 530,4 319,8

Ympäristöministeriö 48,5 47,0 61,8 77,5 74,6 86,5 55,4

Yhteensä 3850,2 5018,9 5110,0 5737,5 5518,3 4489,2 4377,7

Taulukko 16 Yritystuki hallinnonaloittain vuosina 1990 - 1996, %

Ministeriö 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Valtioneuvosto -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2

Ulkoasiainministeriö 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 0,7

Sisäasiainministeriö 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Puolustusministeriö 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Valtiovarainministeriö 3,8 3,9 3,9 3,8 3,2 3,9 1,4

Opetusministeriö 4,7 3,9 3,2 2,3 3,1 6,6 8,2

Maa- ja metsätalousministeriö 0,1 0,0 0,4 0,8 1,1 1,0 1,1

Liikenneministeriö 21,1 19,0 17,3 8,3 11,0 10,5 8,3

Kauppa- ja teollisuusministeriö 55,0 59,6 52,7 66,8 67,2 63,7 72,0

Työministeriö 13,1 11,8 20,5 16,0 12,5 11,8 7,3

Ympäristöministeriö 1,3 0,9 1,2 1,3 1,4 1,9 1,3

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tärkein yritystukea myöntävä hallinnonala on kauppa- ja teollisuusministeriö.
Sen osuus koko yritystuesta oli vuosina 1990 - 1996 keskimäärin 63 prosenttia.
Vuonna 1996 yli 70 prosenttia koko yritystuesta jaettiin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön hallinnonalalta. Vuoden 1993 jälkeen hallinnonalan yritystukea ovat
kasvattaneet erityisesti vientitakuukorvaukset ja kehitysalueiden investointiavus-
tukset.

Toiseksi tärkein yritystukea jakava hallinnonala on liikenneministeriö. Sen osuus
vuosina 1990 - 1996 jaetusta yritystuesta oli keskimäärin 14 prosenttia. Liiken-
neministeriön jakama yritystuki väheni sekä nimellisesti että suhteellisesti tar-
kastelujakson aikana niin, että vuonna 1996 hallinnonalan osuus koko yritystuesta
oli enää 8 prosenttia. Tuen määrä oli alle puolet 1990-luvun alkuvuosien tasosta.
Tärkeä syy tuen vähenemiseen olivat lehtien maaseutujakelun korvausten mer-
kittävä supistaminen vuonna 1993 ja poistaminen vuonna 1996 sekä muun leh-
distötuen vähentäminen.

Kolmanneksi tärkein yritystukea jakava hallinnonala on työministeriö, jonka
osuus vuosina 1990 - 1996 jaetusta yritystuesta oli 12 prosenttia. Ministeriön
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yritystuki on vähentynyt vuodesta 1993 lähtien siten, että vuonna 1996 tuen mää-
rä oli enää vajaa kolmannes huippuvuoden 1992 tasosta. Sen jälkeen vähennettiin
erityisesti valtionapua työttömyyden lieventämiseen ja työllisyysperusteista val-
tionapua investointeihin.

Opetusministeriön  kautta  jaettu yritystuki oli keskimäärin vajaat 5 prosenttia
koko yritystuesta vuosina 1990 - 1996. Opetusministeriön kautta kanavoitava
yritystuki käytetään oppisopimuskoulutukseen. Sen lisäännyttyä vuosina
1995 - 1996, opetusministeriön hallinnoima yritystuki kaksinkertaistui edellisistä
vuosista.

Vuosina 1990 - 1996 jaetusta yritystuesta 3,5 prosenttia kanavoitiin valtiova-
rainministeriön kautta. Varsinainen pankkituki ei tähän lukuun sisälly. Jos pank-
kituki sisällytetään varsinaiseen yritystukeen, valtiovarainministeriö on 1990-
luvun alkupuoliskolla ollut ylivoimaisesti eniten yritystukea myöntänyt hallin-
nonala20.

                                                       
20 Näin on myös siinä tapauksessa, että  pankkituki laskettaisiin nk. nettokustannuskäsitteen mukaisesti.
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7 Pankkituki 1991 - 1996

7.1 Pankkituen syyt

Rahoitusmarkkinoiden, erityisesti ulkomaisen luotonoton vapauttaminen sai mo-
net pankit ja niiden asiakkaat ottamaan toiminnassaan ylisuuria riskejä. Pankkien
luotonanto kasvoi erittäin voimakkaasti vuosina 1987 - 1990. Osa siitä suunnat-
tiin puhtaasti riskisijoituksiin, joiden taustalla oli oletus kiinteistöjen ja asuntojen
arvojen sekä pörssikurssien jatkuvasta noususta21.

Tämä luottokupla puhkesi ja Suomen talous joutui poikkeuksellisen syvään la-
maan. Kokonaistuotanto supistui vuosina 1991 - 1993 yhteensä lähes 12 prosent-
tia, ja kokonaistuotannon määrä ylitti vuoden 1990 tason vasta vuonna 1996.

Yleisen kysynnän romahtamisen, käytettävissä olevien tulojen laskun ja ennätys-
korkean korkotason takia varallisuusarvot (kiinteistöjen, asuntojen ja osakkeiden
arvot) alenivat nopeasti. Pankkiasiakkaiden mahdollisuudet järjestellä lainojaan
heikkenivät vakuuksien arvojen alentuessa. Tämä koski erityisesti pienyrityksiä,
joiden luototus riippuu suuryrityksiä enemmän yrityksen ja yrittäjän henkilökoh-
taisista reaalivakuuksista.

Velanhoito-ongelmien paheneminen johti pankkien järjestämättömien saamisten
ja luottotappioiden jyrkkään kasvuun. Luottotappioita syntyi erityisen paljon ra-
kennus- ja kiinteistösijoitustoiminnasta ja ulkomaisesta luototuksesta. Pankkien
järjestämättömien saamisten määrä ennen luottotappiokirjauksia oli vuoden 1992
lopussa jo lähes 80 mrd. markkaa. Pankeilta jäi järjestämättömien saamisten takia
saamatta korkotuottoja vuoden 1992 aikana 7 - 8 mrd. markkaa22. Luottotappioita
pankit kirjasivat vuoden 1992 aikana yli 20 mrd. markkaa.

Pahimpia virheitä strategiavalinnoissa tehtiin säästöpankkiryhmässä. Se pyrki
saamaan kiinni suurimpien liikepankkien etumatkan yritysrahoituksessa sekä ul-
komaan- ja sijoitustoiminnoissa. Tämä johti voimakkaaseen yritysasiakashankin-
taan, valuutta- ja muidenkin luottojen myyntiin sekä säästöpankkiryhmän omiin
arvopaperi- ja kiinteistösijoituksiin.

Säästöpankkiryhmässä toimivalla johdolla ei ollut riittävää organisaation sisäistä,
omistukseen perustuvaa kontrollia. Kun samanaikaisesti yleisemminkin pankkien
sisäisen laskennan ja tarkastuksen toimintatavat olivat peräisin vakaalta säännös-
telykaudelta, ei uusiin ja poikkeuksellisen vakaviin riskeihin osattu varautua.
Pankkitukeen turvautumaan joutuneiden pankkien strategiavalintojen ja niiden
toteutustapojen sekä riskienhallinnan virheet konkretisoituivat pahimmillaan ul-
                                                       
21 Vakuusrahasto-katsaus, helmikuu 1994.
22 Valtion vakuusrahaston vuosikertomus 1992.
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komaisten kohteiden rahoituksessa. Ei mietitty etukäteen, mikä on se suomalais-
pankkien kilpailuetu, jonka turvin ne voivat muita, kohdemaassa jo toimivia
pankkeja paremmin, tehokkaammin ja vähemmin riskein rahoittaa hankkeita,
joilla ei ole mitään yhteyttä Suomen ulkomaankauppaan tai suomalaisten yritys-
ten ulkomaisiin yksiköihin.

Pankkikriisin kärjistymistä edisti paitsi sisäisen myös ulkoisen valvonnan heikko-
us. Kasinotalouden huumassa viranomaissäätelyä ja -valvontaa pidettiin tarpeet-
tomana ja jopa kannattavaa liiketoimintaa haittaavana23. Niinpä valvontaan
osoitettuja voimavaroja ei lisätty riittävästi eikä lainsäädäntöä ja -tulkintaa tiu-
kennettu.

7.2 Pankkikriisin ratkaisutapa

Pankkikriisin ratkaisemisessa Suomen hallitus lähti siitä, että ”pankkien toiminta
turvataan kaikissa oloissa”. Tällainen vakuutus sisältyi muun muassa valtioneu-
voston 6.8.1992 antamaan julkilausumaan, jossa todettiin, että Valtion vakuusra-
hasto tulee kaikissa olosuhteissa turvaamaan pankkijärjestelmän vakaan
toiminnan. Tämän ratkaisutavan vahvisti sittemmin myös eduskunta. Helmikuus-
sa 1993 eduskunta hyväksyi ponnen, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että
Suomen valtio takaa sen, että suomalaiset pankit pystyvät hoitamaan sitoumuk-
sensa ajallaan kaikissa olosuhteissa. Ponnessa luvattiin myös, että tarpeen vaati-
essa eduskunta tulee myöntämään riittävät määrärahat ja valtuudet hallituksen
käyttöön sitoumusten täyttämiseksi.

Ensimmäinen pankkitukea koskeva päätös tehtiin 18.3.1992. Silloin valtioneu-
vosto ja Suomen Pankki päättivät pankkien luotonantomahdollisuuksien turvaa-
miseksi muun muassa vahvistaa pankkien pääomarakennetta (8 mrd. markan
suuruinen yleinen pääomatuki). Samassa yhteydessä päätettiin perustaa talletus-
pankkien vakaan toiminnan ja tallettajien saamisten turvaamiseksi Valtion va-
kuusrahasto, joka myöntää pankkiryhmäkohtaisille vakuusrahastoille tukilainaa ja
muita tukitoimia. Myöhemmin 18.6.1992 valtioneuvosto päätti edellä mainitun
8 mrd. markan määrärahan käyttämisestä sellaisiin talletuspankkeihin tehtäviin
vakuudettomiin pääomasijoituksiin, jotka luetaan pankin omaan pääomaan sen
vakavaraisuutta laskettaessa.

Käytännössä tämä ratkaisutapa tarkoitti muun muassa sitä, että julkiselle pankki-
tuelle ei Suomessa asetettu mitään kattoa eikä pankkikriisin maksumiehiksi ha-
luttu panna pankkien omistajia. Vaikka pankkituella tähdättiin laman voitta-
miseen, periaate pankkien toiminnan turvaamisesta valtion tuella kaikissa oloissa
saattoi osin jopa kärjistää lamaa. Mikäli tämä periaate rohkaisi pankkeja ajamaan
velallisiaan konkursseihin aiempaa kevyemmin perustein, pankkituki toimi käy-

                                                       
23 Vakuusrahasto-katsaus, helmikuu 1994.
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tännössä työttömyyttä kiihdyttävästi. Vuosien 1990 - 1996 konkurssit merkitsivät
noin 30 000 pääasiassa pienyrityksen poistumista työmarkkinoilta. Tärkeä talous-
historiallinen tutkimuksen kohde voisikin olla selvittää, kuinka suuri oli se lopul-
listen työpaikkamenetysten määrä, joka aiheutui pankkituen mahdollisesti
aikaansaamista ”turhista” konkursseista.

Norjassa pankkikriisiä hoidettiin toisella tavalla. Norjassa pankkikriisin maksu-
miehiksi pantiin pankkien omistajat. Pankkikriisin keskeinen ratkaisu oli, että
kolmen liikepankin osakepääomat nollattiin vuosina 1991 - 1992. Samalla nämä
pankit siirrettiin valtion omistukseen. Siten valtio ja veronmaksajat selvisivät
pankkikriisistä Norjassa varsin pienin kustannuksin. Vuoden 1993 lopussa Norjan
valtion lopullisiksi menetyksiksi pankkikriisistä arvioitiin 6,6 mrd. kruunua (noin
4,5 mrd. Suomen markkaa). Kaikkiaan pankkitukea oltiin Norjan pankeille mak-
settu siihen mennessä noin 16,5 mrd. markkaa. Vuonna 1994 Norjan pankit eivät
enää tarvinneet valtiolta pankkitukea lainkaan.

7.3 Pankkituen määrä

VATT:n yritystukiaineisto ei sisällä tietoja vuosina 1991 - 1996 maksetusta
pankkituesta. Pankkikriisin hoitoon suunnattu julkinen tukirahoitus on kuitenkin
viime kädessä samaa yritystukea kuin se jalostus- ja palveluelinkeinojen saama
rahoitustuki, johon VATT:n yritystukiaineisto keskittyy. Pankkituki on jätetty
VATT:n yritystukiaineiston ulkopuolelle lähinnä vain siitä syystä, että kysymyk-
sessä olivat poikkeuksellisen suuret vuosittaiset tukisummat.

Oikean kokonaiskuvan saaminen julkisen sektorin kokonaiskustannuksista yri-
tysten tukemisessa 1990-luvun alkupuoliskolla vaatii myös pankkituen sisällyttä-
mistä tarkasteluun. Pankkituen lopullisia ”edunsaajia” eivät välttämättä olleet
vain pankit ja niiden omistajat vaan myös ne jalostus- ja palvelualojen yritykset,
joita pankit olivat rahoittaneet. Vaikka osa pankkituesta kohdistui ulkomaisiin
edunsaajiin, valtaosa pankkituesta on kohdentunut kotimaahan. Pankkitukea vuo-
sina 1991 - 1994 saaneiden pankkien luottotappiot olivat yhteensä 21,3 mrd.
markkaa24. Siitä 84 prosenttia aiheutui kotimaisista asiakkaista ja 16 prosenttia
ulkomaisista.

Julkisella pankkituella katettiin luottotappioita, kiinteistöjen ja arvopapereiden
arvonalennuksia sekä näiden riskien muuta purkamista. Eniten luottotappioita
syntyi kiinteistösijoitustoiminnasta, ulkomaantoiminnasta ja rakennustoiminnasta.

Pankkituen jako toteutettiin käytännössä Suomen Pankin, valtion talousarvion ja
Valtion vakuusrahaston kautta. Suomen Pankki tuli tukitoimiin mukaan, kun se
otti SKOP:n hallintaansa 19.9.1991 ja kun sen holding-yhtiöt ostivat SKOP:n

                                                       
24 Vakuusrahasto-katsaus, toukokuu 1995.
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merkittävimmät osake- ja kiinteistösijoitukset sekä pääosan Tampella-vastuista
yhteensä 16 182 milj. markalla. Valtion talousarviosta pankkitukea jaettiin valtion
pääomasijoitusten, pääomatodistusten ja osake- ym. pääoman muodossa sekä ta-
kauksina ja takuina. Valtion vakuusrahaston kautta myönnetty pankkituki oli
vastuudebentuurilainoja, pääomatodistuksia, osake- ym. pääomaa ja muuta tukea.

Vuoden 1996 loppuun mennessä pankkitukea oli maksettu nettomääräisesti yh-
teensä 50 144 milj. mk, kun myöntäjille takaisin palautunut pankkituki otetaan
huomioon. Pankkituesta vuoden 1996 loppuun mennessä aiheutuneiden korko-
menojen määräksi arvioitiin25 12 300 milj. mk. Lisäksi valtioneuvosto oli vuoden
1996 loppuun mennessä tehnyt takauspäätöksiä yhteensä 32 000 milj. markan
edestä. Niiden enimmäismäärää alennettiin vuoden 1996 aikana 10 000 milj.
markalla ja periaatepäätöksistä raukesi 900 milj. mk vuonna 1996. Siten takausten
ja takuiden määrä oli 21 000 milj. mk vuoden 1996 lopussa. Pankkituen koko-
naismääräksi oli kertynyt vuoden 1996 loppuun mennessä siten 83 000 milj. mk:

 Mmk

 Maksettu pankkituki, netto 50 144                    
 Pankkituen korkomenot 12 300
 Takaukset/takuut 20 845

On huomattava, että tässä käsiteltävät pankkitukiluvut perustuvat Valtion vakuus-
rahaston toimintakertomusten tietoihin. Niitä ei ole laskettu nettokustannusperi-
aatteella. Siksi lukuja ei voida laskea yhteen muiden tässä raportissa käsiteltyjen
yritystukilukujen kanssa.

Pankkituen kokonaismäärästä säästöpankkiryhmän osuus on 80 - 90 prosenttia
laskentatavasta riippuen (Taulukko 17). Nykyisen Meritan osuus (entiset KOP,
SYP/Unitas ja STS-pankki) osuus oli vuoden 1996 lopussa alle 10 prosenttia.
Osuuspankkiryhmän osuus oli parin prosentin ja PSP:n osuus yhden prosentin
suuruusluokkaa.

Taulukko 17 Pankkituki vuosina 1991 - 1996, Mmk (Lähde: Valtion vakuus-rahaston vuosiker-
tomukset 1992 - 1996)

Myöntäjä/saaja 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991-96
Suomen Pankki:
Säästöpankkiryhmä 16182 -4630 -1720 -5764 4068
Yhteensä 16182 -4630 -1720 -5764 4068

                                                       
25 Valtion vakuusrahaston toimintakertomus 1.5. - 31.12.1996.
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  Kumulatiivinen summa 16182 16182 11552 9832 9832 4068

Valtion talousarvio:
Säästöpankkiryhmä 3692 1090 6450 8000 5032 24264
Osuuspankkiryhmä 1049 481 1530
Merita 2382 1093 3475
Postipankki 619 284 903
Yhteensä 7742 2948 6450 8000 5032 30172
  Kumulatiivinen summa 7742 10690 17140 25140 30172

Valtion vakuusrahasto:
Säästöpankkiryhmä 14900 -743 -198 -734 13225
STS-ryhmä 3036 3036
Yhteensä 14900 2293 -198 -734 16261
  Kumulatiivinen summa 14900 17193 16995 16261 16261

Maksettu tuki yhteensä:
Säästöpankkiryhmä 16182 18592 -4283 4532 7266 -732 41557
Osuuspankkiryhmä 1049 481 1530
Merita 2382 1093 3475
Postipankki 619 284 903
STS-ryhmä 3036 3036
Liikepankkien Vakuus-
rahastosta

-357 -357

Yhteensä 16182 22642 254 4532 7266 -732 50144
 Kumulatiivinen summa 16182 38824 39078 43610 50876 50144
Takaukset ja takuut:
Säästöpankkiryhmä 28300 -210 -10045 18045
Osuuspankkiryhmä 900 -900
Merita 2800 2800
Yhteensä 32000 -210 -10945 20845
  Kumulatiivinen summa 32000 32000 31790 20845
Maksettu tuki ja takaukset
ja takuut yhteensä 16182 22642 32254 4532 7056 -11677 70989
  Kumulatiivinen summa 16182 38824 71078 75610 82666 70989
Pankkituen korkomenot 3800 2700 3100 2700 12300
  Kumulatiivinen summa 3800 6500 9600 12300

Pankkituen kumulatiivinen summa oli suurimmillaan 92 mrd. markkaa vuonna
1995. Kun otetaan huomioon takaisin saatu tuki ja takauspäätösten enimmäismää-
rien alentamiset sekä rauenneet takauspäätökset, tuen nettomäärä oli 71 mrd.
markkaa vuoden 1996 lopussa. Tästä summasta runsas 70 prosenttia oli valtion
talousarvion kautta myönnettyä tukea takaukset ja takuut mukaan lukien. Valtion
vakuusrahaston myöntämän tuen osuus oli runsas 20 prosenttia. Loput runsas 5
prosenttia oli Suomen Pankin kautta myönnettyä tukea. Suomen Pankin SKOP:lle
myöntämä tuki (osake- ja kiinteistösijoitusten sekä Tampella-vastuiden osto),
jonka määrä alunperin oli 16 mrd. markkaa, oli vuoden 1996 lopussa pienentynyt
4 mrd. markkaan.
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Tukimuodoista tärkein oli vuoden 1996 lopun tilanteessa osake- ym. pääomatuki
(Taulukko 18), jonka osuus koko pankkituesta oli kolmannes. Takaus- ja takuu-
muotoista tukea oli päätetty noin 20 mrd. markan edestä, joka oli neljännes koko
pankkituesta.

Taulukko 18 Pankkituki tukimuodoittain vuoden 1996 lopussa, Mmk ja %

Tukimuoto Mmk %
Suomen Pankin kautta myönnetty 4068 4,9
Valtion pääomasijoitukset 6648 8,0
Osake- ym. pääomatuki 28332 34,0
   siitä: Valtion talousarvion kautta (22724) (27,3)
           Valtion vakuusrahaston kautta (5608) (6,7)
Pääomatodistukset 9420 11,3
   siitä: Valtion talousarvion kautta (800) (1,0)
           Valtion vakuusrahaston kautta (8620) (10,3)
Vastuudebentuurilainat 1400 1,7
Muu tuki 633 0,8
Takaus/takuu 20845 25,0
Liikepankkien vakuusrahaston varojen siirto
Valtion vakuusrahastolle -357 -0,4
Korkomenot 12300 14,7
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8 Yritystuki OECD-maissa

OECD on julkaissut kaikkiaan kolme raporttia  sen jäsenmaiden yritystuesta. En-
simmäinen raportti ”Industrial Support Policies in OECD Countries: Evolution by
policy objectives and financing instruments” julkaistiin vuonna 1990. Siinä käsi-
teltiin teollisuuden saamaa julkista tukea vuosina 1982 - 1986. Vuonna 1992
OECD julkaisi raportin ”Industrial Support Policies in OECD Countries
1986 - 1989”. Tässä selvityksessä otettiin käyttöön nettokustannuksen käsite (Net
Cost to Government, NCG), jonka avulla tukiohjelmia pystyttiin analysoimaan
kvantitatiivisesti ja vertailemaan eri tukimuotoja toisiinsa.

Myös kolmannessa vaiheessa toteutettiin parannuksia menetelmäpuolella. Teolli-
suuden toimialakäsitettä tarkennettiin ja uusina teollisuuden tukitavoitteina otet-
tiin käyttöön energiatuki ja ympäristönsuojelutuki. Tässä vuonna 1996 julkais-
tussa raportissa26, joka kattaa vuodet 1989 - 1993, teollisuuden saama yritystuki
on jaettu kymmeneen käyttötarkoitusluokkaan (Taulukko 21). Se on käytännölli-
sesti katsoen sama kuin VATT:n aineistossa käytetty luokitus.

Kolmanteen raportointivaiheeseen osallistuivat OECD:n kaikki jäsenmaat Kreik-
kaa ja Luxemburgia lukuun ottamatta. Kattavimmat tukitiedot saatiin seuraavista
maista: Australia, Itävalta, Belgia, Tsekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Sak-
sa, Islanti, Irlanti, Italia, Japani, Hollanti, Uusi Seelanti, Norja, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Turkki, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Slovakia. Kanadan, Meksikon,
Portugalin ja USA:n tukitiedoissa oli joitakin puutteita.

 Nämä kolme raporttia poikkeavat käsitteiltään ja menetelmiltään niin paljon toi-
sistaan, että vertailukelpoista aikasarjaa teollisuuden yritystuesta vuosilta 1982-
1993 ei niiden avulla voida rakentaa.

Vuosien 1992 ja 1996 raporttien pohjalta voidaan kuitenkin hahmotella karkea
yleiskuva teollisuudelle myönnetyn yritystuen kokonaismäärän kehityksestä
OECD-maissa vuosina 1986 - 1993 (Kuvio 2). Vuodesta 1986 vuoteen 1989 yri-
tystuen määrä pieneni jyrkästi. Sen jälkeen tuen määrä kääntyi nousuun; erityisen
voimakkaasti tuki kasvoi vuonna 1991. Silloin tuen määrä oli 39 prosenttia suu-
rempi kuin vuonna 1989. Voimakas kasvu vuonna 1991 ei johtunut niinkään jul-
kisen tuen kokonaismäärän suurista lisäyksistä tietyissä maissa vaan enemmänkin
siitä, että tukea lisättiin voimakkaasti tietyissä käyttötarkoitusryhmissä, kuten
aluetuki, vientituki, T&K-tuki ja sektorikohtainen tuki. Sen jälkeen vuoroon tuli
aleneva suuntaus niin, että vuonna 1993 tuki ylitti 31 prosentilla vuoden 1989
tason. Raportin mukaan alenema vuosina 1992 - 1993 saattoi johtua myös siitä,

                                                       
26 ”Public Support to Industry”, Report by the Industry Committee to the Council at Ministerial Level.
OECD, Paris 1996
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että tietoja eräistä suurista tukiohjelmista ei noilta vuosilta ollut vielä käytettävis-
sä.

Kuvio 2 Yritystuen kokonaismäärä OECD-maissa vuosina 1986 - 1993, indeksi (1989) =
100 (käyvin hinnoin)
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OECD-maissa teollisuudelle myönnetyn julkisen yritystuen nettokustannukset
olivat 1990-luvun alkuvuosina noin 50 miljardia USA:n dollaria (Kuvio 3). Se oli
noin 1,2 - 1,4 prosenttia OECD-maiden teollisuuden arvonlisäyksestä. Suomessa
vastaaville toimialoille myönnetty rahoitustuki oli samaan aikaan 2 - 5 mrd.
markkaa, mikä oli noin 2 - 5 prosenttia näiden alojen arvonlisäyksestä (Kuvio 4).
Kun teollisuudelle maksettu yritystuki oli Suomessa esimerkiksi vuonna 1993
noin 2,6 mrd. markkaa, keskimääräinen OECD-tukitaso olisi edellyttänyt suora-
viivaisen laskelman mukaan vain 1,2 mrd. markan suuruista yritystukea. Tähän
tulokseen on suhtauduttava varauksin.

Yritystukien laskentamenetelmien puolesta OECD:n jäsenmaiden tukitasojen
keskinäinen vertailu pitäisi olla mahdollista. Tukitietojen kattavuudessa on jä-
senmaiden välillä kuitenkin suuria eroja. OECD:n viimeisimmässä yritystukiai-
neistossa kattavuus on vajavainen sellaisten suurten jäsenmaiden kohdalla kuin
USA, Meksiko ja Kanada. USA:n tiedot kattavat vain 20 osavaltiota. Niidenkin
osalta tukitiedot saatiin vain 28 tukiohjelmasta, vaikka käytössä oli kaikkiaan 115
tukiohjelmaa. Näistä syistä OECD-maiden keskimääräinen teollisuuden tukiaste
(yritystuen nettokustannukset suhteutettuna teollisuuden arvonlisäykseen) saattoi
tulla OECD:n tukiraportissa aliarvioiduksi. Siitä syystä yksittäisen jäsenmaan
tukiasteen vertailu OECD:n keskimääräiseen tukiasteeseen on ongelmallista.
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Kuvio 3 Teollisuudelle myönnetyn tuen nettokustannukset OECD-maissa (mrd. US $) sekä
prosenttia arvonlisäyksestä vuosina
1989 - 1993
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Kuvio 4 Teollisuudelle myönnetyn tuen nettokustannukset Suomessa (mrd. mk) sekä pro-
senttia arvonlisäyksestä vuosina 1989 - 1993
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Kun työllisyystuet jätetään laskelmista27 pois, teollisuuden tukiaste oli OECD-
maissa vuosina 1989 - 1993 keskimäärin 1,1 prosenttia teollisuuden arvonlisäyk-
sestä. Suomessa vastaava osuus oli 3,6 prosenttia. Vuoden 1993 jälkeen teolli-
suuden tukiaste on Suomessa laskenut. Se oli 2 prosentin tuntumassa vuosina
1995 - 1996.

EU:n komission kertomuksessa28 EU:n 12 jäsenmaan kohdalla teollisuudelle
myönnetty valtion tuki oli vuosina 1992 - 1994 keskimäärin 4,0 prosenttia jalos-
tusarvosta.

Näiden tietojen pohjalta voidaan päätellä, että Suomen teollisuuden tukiaste on
tällä hetkellä EU-maiden keskitasoa pienempi mutta jonkin verran OECD-maiden
keskitasoa korkeampi.

OECD-maissa tärkein yritystukimuoto on ollut avustukset (Taulukko 19,
Taulukko 20). Avustusten osuus tuen kokonaismäärästä oli yli 40 prosenttia
vuonna 1993. Myös Suomessa tärkein yritystuen muoto on ollut suorat avustuk-
set. Korkotuella on ollut OECD-maissa, kuten myös Suomessa, verraten vähäinen
merkitys. Lainatukea on OECD-maissa käytetty selvästi osakepääomatukea
enemmän. Suomessa taas osakepääomatuki on ollut moninkertainen lainatukeen
verrattuna.

Taulukko 19 Teollisuudelle myönnetty yritystuki tukimuodoittain OECD-maissa vuosina 1989 -
1993, nettokustannukset milj. US $

 Tukimuoto 1989 1990 1991 1992 1993
Avustukset 12499,7 14055,7 18999,1 20327,1 21663,3
Korkotuet 1845,6 1959,9 1628,4 1638,2 1016,5
Lainat 1187,0 2285,3 1817,0 1946,0 2373,6
Takaukset 3812,1 5222,8 5893,4 3776,6 4420,3
Osakepääomatuki 564,4 624,3 1361,7 1401,4 519,2
Verotuet 13128,5 13893,0 18196,7 15794,3 13025,4
Sekalaiset tuet 5847,3 6131,2 6152,1 6420,1 6053,3
Luokittelematon 119,2 287,2 235,5 275,9 275,8
Yhteensä 39003,8 44459,4 54283,9 51579,6 49347,4

Taulukko 20 Teollisuudelle myönnetty yritystuki tukimuodoittain OECD-maissa vuosina 1989 -
1993, nettokustannukset %

Tukimuoto 1989 1990 1991 1992 1993

                                                       
27 OECD, Working Party on Public Support to Industry (1998): Public Support to Industry in OECD
Countries. Paris 26-27 March 1998.
28 Viides yleiskatsaus Euroopan Unionin tehdasteollisuuden ja eräiden muiden alojen valtion tuista.
Euroopan Yhteisöjen komissio 16.4.1997, Bryssel.
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Avustukset 32,1 31,6 35,0 39,4 43,9
Korkotuet 4,7 4,4 3,0 3,2 2,1
Lainat 3,0 5,1 3,3 3,8 4,8
Takaukset 9,8 11,7 10,9 7,3 9,0
Osakepääomatuki 1,4 1,4 2,5 2,7 1,1
Verotuet 33,7 31,2 33,5 30,6 26,4
Sekalaiset tuet 15,0 13,8 11,3 12,4 12,3
Luokittelematon 0,3 0,6 0,4 0,5 0,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tärkein yritystuen käyttötarkoitusryhmä on OECD-maissa ollut aluetuki. Sen
osuus kokonaistuesta oli vuonna 1989 runsas 20 prosenttia, josta se nousi runsaa-
seen 30 prosenttiin vuonna 1993 (Taulukko 21, Taulukko 22). Myös Suomessa
aluetuella on ollut tärkein rooli. Suomessa aluetuen osuus kokonaistuesta vaihteli
20 ja 30 prosentin välillä vuosina 1984 - 1996. Toiseksi tärkein käyttötarkoitus-
ryhmä on ollut sekä Suomessa että muissa OECD-maissa vientituki. Kolmanneksi
tärkein ryhmä on niin ikään ollut sekä Suomessa että muissa OECD-maissa tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Siten yritystuen painotus eri käyttötar-
koitusten kesken on Suomessa ollut päälinjoiltaan verraten yhdenmukainen
muiden OECD-maiden kanssa.

Taulukko 21  Teollisuudelle myönnetty yritystuki käyttötarkoituksen mukaan OECD-maissa vuo-
sina 1989 - 1993, nettokustannukset milj. US $

Käyttötarkoitus 1989 1990 1991 1992 1993
Sektorikohtainen tuki 4448,8 4922,6 5812,8 5193,5 3388,2
Kriisituet 1625,2 667,8 874,6 585,5 3184,3
T&K ja teknologiset
innovaatiot 6368,7 7864,2 9102,1 9976,3 8677,1
Aluetuet 8510,0 9803,4 14049,4 14863,5 15385,7
Investointituet 2972,5 2828,6 2794,9 2425,0 2624,7
PK-yritystuet 5426,0 6019,3 4325,2 4674,6 3735,0
Työvoimatuet 2084,1 2422,0 2783,4 2482,3 2208,4
Vientituet 6883,1 8973,5 13425,2 10183,4 8367,8
Energiatuet 436,5 620,4 839,8 866,3 1443,2
Ympäristönsuojelutuet 249,2 337,8 276,4 329,2 333,3
Yhteensä 39004,1 44459,6 54283,8 51579,6 49347,7

Taulukko 22 Teollisuudelle myönnetty yritystuki käyttötarkoituksen mukaan OECD-maissa vuo-
sina 1989 - 1993, nettokustannukset, %

Käyttötarkoitus 1989 1990 1991 1992 1993
Sektorikohtainen tuki 11,4 11,1 10,7 10,1 6,9
Kriisituet 4,2 1,5 1,6 1,1 6,5
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T&K ja teknologiset
innovaatiot 16,3 17,7 16,8 19,3 17,6
Aluetuet 21,8 22,1 25,9 28,8 31,2
Investointituet 7,6 6,4 5,1 4,7 5,3
PK-yritystuet 13,9 13,5 8,0 9,1 7,6
Työvoimatuet 5,3 5,4 5,1 4,8 4,5
Vientituet 17,6 20,2 24,7 19,7 17,0
Energiatuet 1,1 1,4 1,5 1,7 2,9
Ympäristönsuojelutuet 0,6 0,8 0,5 0,6 0,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

OECD:n raportista ilmenee, että siirtyminen yleisistä yritystuista kuten yleiset
investointiavustukset yksilöidympiin tukitoimenpiteisiin, kuten alueelliseen kehit-
tämiseen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä viennin edistämiseen, alkoi jo
vuosina 1986 - 1989. Vuonna 1986 investointituen osuus oli 55 prosenttia koko-
naistuesta, mutta vuonna 1993 se oli enää 5 prosenttia.
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9 Yritystuen vaikuttavuus ja sen mittaaminen: puu-
ja huonekaluteollisuusyrityksille myönnetyt
investointiavustukset

9.1 Käytetty aineisto

Seuraavaksi esitellään pilottitutkimus yritystuen vaikutuksista puu- ja huoneka-
luteollisuusyrityksiin. Tarkoituksena on ollut kehittää vaikuttavuusanalyysiä ko-
keilumielessä ensin pienellä aineistolla.

Tutkimuksen aineistoina on käytetty TT Tieto Oy:n TT-tietopalvelujen ylläpitä-
mää kauppa- ja teollisuusministeriön yritystukiaineistoa ja Tilastokeskuksen teol-
lisuustilaston tietoja. Kauppa- ja teollisuusministeriön yritystukiaineisto sisältää
tietoja KTM:n alaisten tukea myöntävien yksikköjen yrityksille myöntämistä
ja/tai maksamista avustuksista ja lainoista. Teollisuustilaston tilastoyksikkönä on
toimipaikka. Toimipaikalla tarkoitetaan käytännössä taloudellista yksikköä, jossa
saman omistajuuden ja valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman sa-
manlaisten tavaroiden ja palvelusten tuotantoa tavallisimmin yhdellä sijaintipai-
kalla. Teollisuustilasto sisältää pääsääntöisesti kaikki toimipaikat, joissa työhön
osallistuvan henkilökunnan määrä on kalenterivuonna pysyvästi vähintään viisi
henkeä.

Aineistojen yhdistelyssä jouduttiin tekemään paljon manuaalista yhdistelytyötä
aineistojen puutteellisten tietojen takia29. Lisäksi yhdistetystä aineistosta poistet-
tiin ne havainnot, joista estimoitavien mallien kannalta merkittävät tiedot puuttui-
vat tai kyseiset tiedot osoittautuivat muuten epäluotettaviksi. Epäluotettavilla
havainnoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka olivat ilmoittaneet kahtena pe-
räkkäisenä vuotena identtiset tiedot Tilastokeskukseen tai joiden tiedot olivat ris-
tiriitaisia. Esimerkiksi ajanjaksona a yritys oli ilmoittanut Tilastokeskukseen
investoinneikseen 0 markkaa. Kyseisenä ajanjaksona yritykselle oli kuitenkin
myönnetty ja maksettu investointiavustuksia 200 000 markkaa. Tiedot ovat selke-
ästi ristiriitaisia.

Jäljelle jäänyt aineisto sisältää 361 alle 100 henkilöä työllistänyttä yksitoimipaik-
kaista puu- ja huonekaluteollisuuden yritystä. Näistä yrityksistä 69:lle (eli viides-
osalle) maksettiin investointiavustuksia vuosina 1988 - 1994. Niistä noin 30
prosenttia oli huonekaluteollisuuden yrityksiä. Tukemattomista yrityksistä noin
puolet oli huonekaluteollisuuden yrityksiä, eli siellä tuen saajia oli selvästi vä-
hemmän. Tutkimuksessa mukana olevien yritysten havaintojen määrä vaihtelee
viidestä seitsemään.
                                                       
29 Puuttuvat tai virheelliset LY-tunnukset, yritysten nimenmuutokset ja LY-tunnusten vaihdot vaikeutti-
vat tukien kohdentamista.
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Tarkoituksena on selvittää, onko investointiavustuksilla ollut tavoitellun mukaiset
myönteiset vaikutukset tukea saaneiden yritysten investointitoimintaan ja työlli-
syyteen.

9.2 Muuttujien määrittely

Investointiavustuksilla tavoitellaan yritysten investointitoiminnan lisääntymistä ja
sen myötä työllisyyden parantumista. Näitä muuttujia kuvaamaan ja tuettujen ja
tukemattomien yritysten vertailuun on tutkimuksessa käytetty Tilastokeskuksen
yritysaineistoa. Investointi- ja käynnistysavustuksia koskevat tiedot on saatu
kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

Tilastokeskuksen muuttujien määrittely:

K: Investointikertymämenetelmällä laskettu pääomakanta. Pääomakannat on las-
kettu erikseen rakennuksille, koneille, laitteille ja kuljetusvälineille käyttämällä
palovakuutusarvoja pääomakannan alkuarvoina. Pääomakannan kulumista vas-
taavana poistoasteena käytettiin rakennuksille 7 prosenttia ja koneille, laitteille
sekä kuljetusvälineille 15 prosenttia.

Y: Tuotannon kokonaisbruttoarvo vuoden 1990 hinnoin. Tuotannon kokonais-
bruttoarvo sisältää omien tuotteiden toimitusten arvon, vieraille tehtyjen korja-
ustöiden arvon, saadun korvauksen vieraille suoritetuista valmistus- yms.
palveluksista (palkkiotyö), muista palveluista saadun bruttokorvauksen (ei-
teollisten palvelusten myynti) sekä kauppatavaroiden myynnistä saatujen tuotto-
jen ja kauppatavaroiden hankintakustannusten erotuksen vähennettynä tai lisätty-
nä valmiste- ja kauppatavaravarastojen sekä varastossa olevien keskeneräisten
töiden muutoksella. Bruttoarvosta on poistettu hintatason vaihtelut deflatoimalla
käypä bruttoarvo tuotannon hintaindeksillä vuoteen 1990.

Y/K: Tuotannon kokonaisbruttoarvo suhteutettuna pääomakantaan.

C : Korjattu kassavirta. Korjatun kassavirran mittarina käytetään puu- ja huone-
kaluteollisuuden tuotannon hintaindeksillä vuoteen 1990 deflatoitua bruttokatetta.
Bruttokate on kokonaisjalostusarvon ja työvoimakustannusten erotus. Kokonais-
jalostusarvo on saatu vähentämällä tuotannon bruttoarvosta ulkopuolisilta sekä
saman yrityksen toisilta toimipaikoilta hankittujen tuotantopanosten arvo, mukaan
lukien käyttöomaisuudesta maksetut vuokrat, vähennettynä tai lisättynä polttoai-
ne- sekä aine- ja tarvikevarastojen muutoksella. Hankittuihin tuotantopanoksiin
sisältyy polttoaineiden, sähkön, lämmön, pakkausten, aineiden ja tarvikkeiden,
korjaus- ja asennustöiden, teetettyjen palkkiotöiden sekä palvelujen hankinta.

C/K: Korjattu kassavirta suhteutettuna yrityksen pääomakantaan.
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I: Investointien arvo vuoden 1990 hinnoin. Investointien arvo on laskettu inves-
tointihyödykkeiden ostojen ja myyntien erotuksena. Investointihyödykkeet on
deflatoitu kansantalouden tilinpidon toimialakohtaisilla implisiittisillä hintaindek-
seillä. Investoinnit rakennuksiin on deflatoitu eri hintaindeksillä kuin muut in-
vestointilaskelmissa käytetyt pääomahyödykkeet.

I/K: Investointien arvo suhteutettuna yrityksen pääomakantaan.

TOL: Toimialatunnus. Toimialat on jaoteltu vuoden 1988 toimialaluokituksen
mukaisesti puuteollisuuteen (14) ja huonekaluteollisuuteen (17).

N: Palkatun henkilökunnan lukumäärä. Palkatun henkilökunnan lukumäärä il-
moitetaan kalenterivuoden keskimääräisenä lukuna. Siten esim. puoli vuotta työs-
kentelevä työntekijä vastaa puolta henkilöä.

W: Palkatun henkilökunnan keskimääräinen palkka deflatoituna tuotannon hin-
taindeksillä vuoteen 1990.

Kauppa- ja teollisuusministeriön muuttujien määrittely:

Ma1: Maksetut investointituet vuoden 1990 hinnoin.

My: Myönnetyt investointi- ja käynnistystuet vuoden 1990 hinnoin.

9.3 Muuttujien kehitys

Muuttujien kehitys ajanjaksona 1988 - 1994 ilmenee taulukoista 23 - 24 ja ku-
vista 5 - 22.

Taulukko 23 Puuteollisuuden yritysten tunnuslukuja

 tuetut yritykset
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Vuosi 88 89 90 91 92 93 94
N 25,3 27,5 27,5 26,8 24,2 25,2 28,9
K 4338 5217 6172 6664 6186 7847 9092
C 2819 3850 4151 2126 3081 4030 5560
C/K     2,81 1,81 1,38 0,78 0,74 0,65 0,34
I 651 1552 1756 960 1041 1946 2216
Y 13806 19047 19232 16191 14852 20447 27038
I/K 0,26 0,37 0,29 0,15 0,11 0,15 0,13
Y/K 15,3 8,13 5,69 4,17 3,47 4,04 4,57
W 98,9 111 112 116 110 121 124
havainnot 43 47 47 49 46 47 46

 tukemattomat yritykset

Vuosi 88 89 90 91 92 93 94
N 19,5 20,1 20,1 18,4 16,5 16,1 17,7
K 2152 2739 2897 2904 3216 3181 3490
C 1401 1800 1632 958 1357 1363 2012
C/K 4,3 5,74 4,91 2,75 1,65 2,97 2,58
I 301 745 472 283 645 411 567
Y 8089 9771 9517 8133 7555 8429 10978
I/K 0,15 0,21 0,14 0,09 0,07 0,07 0,09
Y/K 17,7 21,2 16,1 13,1 8,78 11,2 12,4
W 99,7 107 106 115 114 114 118
havainnot 129 139 143 140 137 121 108

Taulukko 24 Huonekaluteollisuuden yritysten tunnuslukuja

 tuetut yritykset

Vuosi 88 89 90 91 92 93 94
N 26,5 26,7 27,5 26,1 22,1 23,7 26,2
K 3219 3739 4476 4208 3951 3861 4219
C 2208 2768 1768 1413 1544 1568 1227
C/K 0,85 0,95 1,13 1,19 1,40 1,09 0,48
I 677 844 405 213 195 189 775
Y 9607 10666 9853 9315 7866 8885 11211
I/K 0,26 0,20 0,17 0,06 0,06 0,08 0,20
Y/K 4,0 4,1 4,3 6,3 6,8 7,5 3,2
W 100 103 104 114 109 104 116
havainnot 17 17 20 20 20 19 19

 tukemattomat yritykset

Vuosi 88 89 90 91 92 93 94
N 18,9 19,2 18,8 16,8 15,3 14,8 14,4
K 1925 2226 2420 2324 2020 1985 2018
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C 1411 1439 903 716 584 547 796
C/K 2,32 2,14 1,54 1,33 1,07 1,56 1,97
I 349 514 332 141 -2 67 117
Y 6820 7362 6594 5902 5380 5227 5767
I/K 0,21 0,22 0,03 0,06 -0,05 0,02 0,05
Y/K 11,4 10,0 9,7 9,0 8,8 10,0 12,5
W 102 108 109 116 113 111 114
havainnot 135 142 147 146 145 128 117
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Kuvio 7 Tuotannon arvo suhteessa pääomakantaan puuteollisuudessa
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Kuvio 10 Investoinnit suhteessa pääomakantaan puuteollisuudessa
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Kuvio 11 Kassavirta puuteollisuudessa
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Kuvio 12 Kassavirta suhteessa pääomakantaan puuteollisuudessa
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Kuvio 13 Keskimääräinen palkka puuteollisuudessa

0

20

40

60

80

100

120

140

88 89 90 91 92 93 94

Tuetut

Tukemattomat

Raportoiduista tunnusluvuista ilmenee selvästi, että tukia saaneet yritykset ovat
olleet henkilökunnalla, tuotannon bruttoarvolla ja pääomakannalla mitattuna suu-
rempia. Tuetut yritykset ovat olleet myös pääomavaltaisempia; so. niissä tuotan-
to/pääoma- suhde on ollut selvästi pienempi kuin tukemattomissa yrityksissä
(Kuviot 7 ja 16). Ajan mittaan tämä ero on selvästi kasvanut, mikä viittaa siihen,
että investointituet ovat entisestään polarisoineet yrityksiä pääomavaltaisuuden
suhteen. Pääomavaltaisista yrityksistä on tullut entistä pääomavaltaisempia.

Yritysten kannattavuutta mitataan tässä yritysten tulorahoitusta kuvaavalla kassa-
virralla. Kuvioiden 12 ja 21 perusteella voidaan päätellä, että tuetuilla yrityksillä
kassavirta suhteessa pääomakantaan on ollut hyvin alhainen viitaten siihen, että
mainittujen yritysten rahoitustilanne on ollut laman aikana hyvin heikko. Kun
vielä muistaa yritysten heikon rahoitusrakenteen vuosikymmenen alussa ja pahan
velkaantuneisuuden, voi aiheellisesti spekuloida, että juuri näillä yrityksillä on
ollut selviytymisongelmia.

Palkkauksen osalta ero tuettujen ja tukemattomien yritysten välillä on hyvin pieni
ja erisuuntainen puu- ja huonekaluteollisuudessa (Kuviot 13 ja 22). Puuteollisuu-
dessa ero on kohtalaisen selvä ja systemaattinen. Palkat tuetuissa yrityksissä ovat
olleet hieman korkeammat kuin tukemattomissa yrityksissä. Tämä oletettavasti
johtuu eroista pääomavaltaisuudessa. Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin on,
onko tuilla ollut jokin vaikutus palkkoihin. Periaatteessa on selvää, että tuet aina
joltain osin ”valuvat” kustannuksiin. Onko näin tapahtunut, on vaikea sanoa, kos-
ka emme tässä yhteydessä kykene kontrolloimaan työvoiman laatutekijöitä ja
muita palkkoihin mahdollisesti vaikuttavia muuttujia. Silti voi sanoa, että havain-
not eivät ainakaan puuteollisuuden osalta ole ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa.
Huonekaluteollisuudessa tukea saaneiden yritysten lukumäärä on niin pieni, että
on hieman uskallettua vertailla keskimääräisiä palkkatasoja tuettujen ja tukemat-
tomien yritysten välillä. Näyttää siltä, että tuettujen yritysten palkkataso olisi
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alempi, mutta on syytä huomata, että varsinkin laman aikana myös tuettujen yri-
tysten kannattavuus on ollut alhaisempi kuin tukemattomien.

Kuvio 14 Tuotannon arvo huonekaluteollisuudessa
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Kuvio 16 Tuotannon arvo suhteessa pääomakantaan    huonekaluteollisuu-
dessa
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Kuvio 17 Henkilökunta huonekaluteollisuudessa
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Kuvio 18 Investoinnit huonekaluteollisuudessa
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Kuvio 19 Investoinnit suhteessa pääomakantaan       huonekaluteollisuu-
dessa
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Kuvio 20 Kassavirta huonekaluteollisuudessa
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Kuvio 21 Kassavirta suhteessa pääomakantaan huonekaluteollisuudessa
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Kuvio 22 Keskimääräinen palkka huonekaluteollisuudessa
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9.4 Estimointimenetelmä

Tässä luvussa esitetään menetelmä, jota käytetään investointi- ja työllisyysvai-
kutuksien estimoinnissa. Luvun ensimmäisessä osassa kuvataan yleisiä aineistoon
ja käytettäviin malleihin liittyviä seikkoja, jotka puoltavat sekä rajoittavat panee-
liaineiston ja GMM-menetelmän (Generalized Method of Moments) käyttämistä.
Luvun loppuosassa esitetään GMM-menetelmän pääperiaatteet.

9.4.1 Paneeliaineiston ja GMM-menetelmän käyttöä rajoittavat ja
puoltavat tekijät

Paneeliaineiston käyttämisellä on monta hyvää puolta. Ensinnäkin paneeliaineis-
ton käyttäminen mahdollistaa yrityskohtaisten eroavaisuuksien huomioimisen.
Pelkän aikasarja- tai poikkileikkausaineiston analysointi ilman yritysten välisen
heterogeenisuuden huomioimista voi tuottaa harhaisia tuloksia. Toiseksi, mikro-
tasoisen aineiston käyttämisellä vältetään aineiston aggregoinnista aiheutuva har-
haisuus. Kolmas etu paneeliaineiston käyttämisessä on, että sen avulla voidaan
paremmin tarkastella jonkin ilmiön sopeutumista yli ajan (Baltagi 1995). Neljän-
neksi, käytettävää teoreettista mallia voidaan testata samalla tasolla kuin se on
kehitetty.

Paneeliaineiston ehkä tärkein etu on, että käytettäessä sopivaa menetelmää voi-
daan yrityskohtaiset vaikutukset mallittaa. Nämä vaikutukset voivat olla esimer-
kiksi tapoja ja arvostuksia. Lisäksi eri yritysten johtajien ja työntekijöiden tiedot
ja taidot saattavat vaihdella. Tämän tyyppisten vaikutusten oletetaan muuttuvan
hitaasti, joten lyhyellä aikavälillä niitä voidaan käsitellä vakiona.

Paneeliaineiston käyttämisellä on myös joitakin rajoituksia. Aineiston hankkimi-
nen on yleensä hyvin työlästä ja mittausvirheet ovat todennäköisiä. Mittausvir-
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heitä ja puutteellisia tietoja syntyy useista eri syistä. Epäselvät kysymykset saat-
tavat johtaa virheellisiin ja puutteellisiin vastauksiin. Toisaalta virheellisiä tietoja
voidaan antaa tarkoituksella. Kyselyyn vastaajan huolimattomuus aiheuttaa myös
puutteellisia ja virheellisiä tietoja.

Toisaalta yksilöiden ja yhteisöjen taloudellinen käyttäytyminen on luonteeltaan
dynaamista. Nykyiset tapahtumat nojautuvat menneisyyden tapahtumiin sekä
silloisiin tulevaisuutta koskeviin odotuksiin. Vastaavasti tämän päivän päätökset
perustuvat nykyisyyteen ja tulevaisuutta koskeviin odotuksiin. Selitettävä ilmiö
voi siis riippua aikaisempien, nykyisten ja tulevien periodien selittäjistä sekä se-
litettävistä muuttujista.

Viimeaikainen ekonometrinen tutkimus on käsitellyt runsaasti instrumenttimuut-
tujien käyttöön perustuvaa GMM-menetelmää. Se sopii hyvin paneeliaineiston
estimointiin, koska sen avulla voidaan mallittaa yrityskohtaiset vaikutukset epäta-
sapainoisessa aineistossa. Menetelmä soveltuu hyvin myös ”general to specific”-
metodin soveltamiseen, jossa lähdetään liikkeelle mahdollisimman yleisestä vii-
vemallista ja annetaan aineiston määritellä, mikä erikoistapaus jää voimaan. So-
pivien instrumenttimuuttujien löytäminen on joskus vaikeaa ja jopa mahdotonta.
Ottamalla ensimmäiset differenssit mallista voidaan näennäiskorrelaatiosta päästä
eroon, mutta mikään ei takaa että valittu differenssiointi on oikeanmuotoinen.
Lisäksi GMM-estimaattori olettaa, että stokastisissa virhetermeissä ei ole toisen
asteen sarjakorrelaatiota. Jos virheet ovatkin todellisuudessa autokorreloituneita,
menettää tämän tyyppinen estimaattori tarkentuvuutensa (Baltagi 1995). Tämän
vuoksi on tärkeää tuloksia raportoitaessa esittää estimoitujen parametrien arvojen
lisäksi myös instrumenttimuuttujien oikeellisuutta kuvaavat testitulokset.

9.4.2 GMM-menetelmän pääperiaatteet

GMM-menetelmän avulla voidaan estimoida malleja, jotka sisältävät viivästettyjä
selitettäviä muuttujia. Tämän tyyppinen malli voidaan estimoida käyttäen instru-
menttimuuttujia, tällöin pyritään löytämään vähintään yhtä monta instrumentti-
muuttujaa kuin yhtälössä on selittäjiä. Näiden instrumenttien on korreloitava
vastaavien selittäjien kanssa, mutta ne eivät saa korreloida virhetermin kanssa.
Tämän periaatteen mukaisesti muodostuvat ns. ortogonaalisuusehdot.

Estimoitava yleinen malli voi olla muotoa:
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Virhetermi muodostuu kolmesta osasta, yritysspesifistä virhetermistä αi , aikaspe-
sifistä virhetermistä αt ja korreloimattomasta osasta uit. Mahdollisten sopeutumis-
kustannusten yms. takia lisätään estimointiyhtälöön selittäjille ja selitettävälle
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viiveitä. Yritysspesifin häiriötermin poisto tapahtuu siten, että estimoitava yhtälö
muunnetaan differenssimuotoon.

Mallit on estimoitu Arellanon ja Bondin (1991) esittelemällä kaksivaiheisella
GMM-instrumenttimuuttujamenetelmällä. Menetelmä sopii hyvin paneeliaineis-
ton estimointiin, koska GMM-menetelmän avulla voidaan ottaa huomioon hete-
roskedastisuus- ja autokorrelaatio-ongelmat.

9.5 Avustusten investointivaikutukset

Tuki pienentää investoinnin kustannuksia ja rajakustannuksia. Investointien en-
simmäisen kertaluvun ehdon mukaan investointien rajakustannusten on oltava
yhtä suuret kuin niiden rajatuotto eli nykyarvon marginaalinen lisäys. Siten opti-
maalinen investointitaso on korkeampi kuin tilanteessa, jossa tukea ei ole saata-
villa samaan investointihankkeeseen.

Myönnetty tuki lisää myös odotettua nettokassavirran nykyarvoa, joten luoton
myöntäjän silmin yrityksen riski joutua konkurssiin pienenee. Tämä riskin pie-
nenemisen suuruusluokka näkyy joko yritykselle tarjottavan luoton koron laskuna
tai siinä, että luottoa ylipäänsä tarjotaan yritykselle. Koron lasku alentaa inves-
toinnin rajakustannuksia, joten tuen myöntö kasvattaa optimaalista investointita-
soa myös tätä kautta.

Tuen maksamisen ajankohdalla ei ole niinkään merkitystä toteutuneiden tai tule-
vien investointien tasoon, vaan tulevien investointien ajankohtaan. Maksuerän
ollessa merkittävä suhteessa yrityksen velkoihin ja taseeseen, niin D/T-suhteen
pienentyminen lisää tulevia investointeja erityisesti, jos yrityksen sisäinen rahoi-
tus ei riitä investointeihin. Ulkoiset rahoittajat ovat kiinnostuneita D/T-suhteesta.
Siten huomattavan kokoisen maksuerän ajankohdalla voi olla myös vaikutusta
tulevien investointien ajankohtaan, jos ulkoisen rahoituksen saanti on erittäin
kallista tai mahdotonta. Bond ja Meghir (1994) johtivat tietyin oletuksin saman-
tyyppisen velkaantumisen investointivaikutusta kuvaavan indikaattorin, D/K-
muuttujan, jossa velat on suhteutettu pääomaan.

9.6 Avustusten työllisyysvaikutukset

On havaittu, että likviditeetin paraneminen lisää työvoiman kysyntää. Likvidi-
teetin paranemisen vaikutus työllisyyteen riippuu olennaisesti myös siitä, millai-
nen neuvotteluvoima työntekijöillä on. Työntekijät voivat osaltaan vaikuttaa sii-
hen, kuinka paljon likviditeetistä käytetään palkkojen korotuksiin, osinkojen
maksuun ja uusiin työpaikkoihin.
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Myönnetty tuki kasvattaa investointeja, mikä kasvattaa pääomakantaa. Myönnön
aiheuttaman kapasiteetin ylimääräisen kasvun vaikutus työllisyyteen riippuu
työllisyyskysynnän lyhyen ja pitkän aikavälin pääomakantajoustosta. Lyhyellä
aikavälillä (investointivuotena) jousto voi olla positiivinen tai negatiivinen, mutta
olennaista on pitemmän aikavälin jousto (3 v). Jos jousto on negatiivinen, tuen
seurauksena kasvanut lisäkapasiteetti vähentää työvoiman kysyntää pitkällä aika-
välillä. Vastakkain ovat likviditeettivaikutus ja kapasiteettivaikutus.

Maksuajankohdalla ei pitäisi olla pitkällä aikavälillä merkitystä palkattujen luku-
määrään. Maksut vaikuttavat lähinnä tulevien investointien ajankohtaan velkaan-
tumisasteen ja nettokassavirran muutosten kautta. Maksuajankohdan siirtyminen
tulevaisuuteen lisää ulkoisen rahoituksen tarvetta investointiin ja yritys menettää
maksun koron tältä siirtymäajalta. Yrityksen ollessa likviditeetiltään heikko mak-
suajankohdalla voi olla vaikutusta lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavä-
lillä sillä ei ole merkitystä työvoiman kysyntään.

9.7 Estimointitulosten tulkintaa

Miten sitten estimointitulokset suhteutuvat edellä esitettyihin olettamuksiin?
Taulukoissa 25 -  27 raportoidut tulokset antavat niistä jonkin verran ristiriitaisen
käsityksen. Vaikka mallit toimivat kohtalaisesti, estimointiajanjakso on hyvin
erikoislaatuinen, onhan se vuosisadan syvimmän laman aikaa, ja se ei voi olla
vaikuttamatta tulosten tarkkuuteen ja tulkittavuuteen. Toisaalta on syytä todeta,
että erityisesti investointien osalta empiirinen työ on aina vaikeaa, koska inves-
tointien ajoitus- ja kirjaamistekijät saattavat olennaisesti harhauttaa tulosten tul-
kinnassa. Vaikka investointien osalta onkin tehty tavattomasti empiiristä tutki-
musta, mitään todella hyvää investointimallia ei ole kyetty konstruoimaan mis-
sään maassa. Yrityskohtaisessa paneeliaineistossa ongelmat ovat tietenkin vielä
moninkertaiset, koska yrityskohtaiset poikkeustekijät vaikuttavat olennaisesti tu-
loksiin.

Pitäen nämä varaukset mielessä voinemme kuitenkin yrittää tehdä yhteenvetoa
tuloksista. Investointimallien osalta (Taulukko 25) voidaan päätellä, että tuilla on
positiivinen vaikutus. Vaikutus on tosin pieni, investointien jousto tukien suhteen
on paljon lähempänä nollaa kuin ykköstä. Myönnettyjen tukien osalta välitön vai-
kutus on kaiken lisäksi negatiivinen, mutta kokonaisvaikutus, kun huomioidaan
viivästyneet vaikutukset, on kohtalaisen selvästi positiivinen. Kertoimien summa
on suuruusluokkaa 0,05, mikä kertoo, että 1 000 markan tuki aikaansaa lisäin-
vestointeja vain 50 markan verran. Valtaosa investoinneista olisi siten sellaisia,
jotka toteutuisivat joka tapauksessa.

Taulukko 25 Investointimallit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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0.108
(3.88)

0.142
(5.79)

-0.085
(4.75)

-0.098
(7.67)

-0.060
(3.08)

D91 0.034
(1.44)

0.015
(0.52)

0.000
(0.02)

-0.087
(1.92)

0.035
(1.30)

0.058
(2.88)

0.011
(0.36)

D92 0.047
(2.66)

0.035
(1.61)

-0.054
(1.59)

-0.104
(4.64)

0.038
(1.77)

0.047
(3.06)

0.033
(1.48)

D93 0.095
(5.65)

0.067
(2.84)

-0.016
(0.47)

-0.172
(5.21)

0.113
(6.56)

0.137
(10.60)

0.063
(2.58)

D94 0.092
(5.77)

0.078
(3.66)

0.008
(0.19)

-0.158
(6.68)

0.097
(4.97)

0.111
(8.44)

0.075
(3.34)

Tol2 - - -0.081
(3.31)

-0.008
(0.48)

-0.006
(1.02)

0.006
(1.24)

-0.007
(1.07)

σ 2 0.195 0.203 0.189 0.161 0.207 0.194 0.204

m1 -1.54 -1.55 0.18 -1.38 -1.71 -1.56 -1.55
m2 1.41 -0.23 1.39 -1.35 0.46 -0.77 -0.18
Sargan
df

41.93
(33)

19.28
(20)

42.57
(37)

- 32.32
(32)

68.94
(44)

19.66
(20)

Wald1
df

270.27
(5)

70.96
(5)

34.73
(5)

42.95
(5)

170.74
(6)

637.55
(6)

53.13
(5)

Wald2
df

153.22
(5)

100.63
(5)

122.29
(4)

76.90
(5)

102.21
(5)

270.54
(5)

58.55
(5)

Havaintojen lkm 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612

Selitettävä muuttuja on investointiasteen (I/K)it  muutos.  t-suhteet ovat suluissa.  σ 2  on jäännösvarians-

si

Työllisyysmallien osalta voidaan puolestaan todeta, että ne antavat jonkin verran
tukea hypoteesille, jonka mukaan pääoma syrjäyttää työvoimaa. Pääomakannan
kasvu on siis tyypillisesti ollut työtä syrjäyttävää eikä niinkään täysin uuden ka-
pasiteetin luomista. Palkkojen kasvu yhdessä pääomavaltaisuuden kasvun kanssa
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selittää siten osaltaan tapahtunutta työllisyyden supistumista. Tässä yhteydessä
on tosin muistettava, että koko talouden työllisyyskehitystä ajatellen olennainen
kehitystekijä olivat vararikot ja muut yritysjärjestelyt. Koska otoksemme puitteis-
sa ei voi ottaa huomioon tätä otoksen valikoitumisharhaa, on malliemme
(Taulukko 26) antama kuva työllisyyskehityksen osalta hieman vajavainen.

Taulukko 26 Työllisyysmalli

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

∆  Nit-1 0.626
(8.56)

0.416
(4.54)

0.415
(4.92)

0.632
(16.40)

0.562
(6.98)

0.576
(8.18)

∆ Nit-2 -0.074
(1.99)

-0.038
(1.04)

-0.016
(0.46)

- - -

∆ Kit 0.044
(1.92)

-0.232
(1.82)

-0.170
(1.82)

0.028
(3.03)

-0.180
(2.23)

-0.155
(2.59)

∆ Wit -0.453
(6.52)

-0.528
(4.55)

-0.402
(3.37)

-0.402
(8.04)

-0.530
(4.43)

-0.426
(3.84)

∆ Wit-1 0.463
(6.74)

0.358
(3.36)

0.361
(3.58)

0.337
(8.23)

0.320
(3.83)

0.362
(4.23)

vakio -0.029
(1.76)

-0.055
(3.74)

-0.061
(4.76)

-0.112
(6.70)

-0.046
(3.62)

-0.051
(4.02)

D91 - - - 0.092
(3.61)

-0.004
(0.10)

-0.000
(0.02)

D92 -0.035
(1.35)

-0.046
(2.07)

-0.028
(1.39)

0.046
(2.42)

-0.035
(1.84)

-0.025
(1.43)

D93 0.116
(4.98)

0.028
(1.50)

0.063
(3.79)

0.210
(8.94)

0.031
(1.51)

0.064
(3.13)

D94 0.100
(4.28)

0.119
(6.45)

0.131
(7.66)

0.193
(11.96)

0.122
(5.82)

0.130
(6.97)

Tol2 0.016
(1.75)

-0.034
(2.32)

-0.029
(2.46)

-0.000
(0.00)

-0.030
(2.46)

-0.024
(2.74)

σ 2 0.025 0.030 0.029 0.023 0.029 0.028

m1 -2.65 -2.87 -3.16 -3.08 -4.02 -4.60
m2 -0.75 0.45 0.32 -0.79 0.09 0.05
Sargan
df

37.26
(37)

37.79
(37)

42.57
(37)

38.32
(41)

41.87
(41)

45.33
(41)

Wald1
df

163.53
(5)

38.78
(5)

34.73
(5)

354.22
(4)

73.07
(4)

94.16
(4)

Wald2
df

102.97
(4)

103.97
(4)

122.29
(4)

289.75
(5)

137.70
(5)

178.51
(5)

Havaintojen lkm 250 1001 1251 319 1293 1612

Selitettävä muuttuja on työllisyyden Nit  muutos.  t-suhteet ovat suluissa.  σ 2  on jäännösvarianssi.

Tukien vaikutus työllisyyteen näyttää erittäin pieneltä (Taulukko 27). Vaikka vai-
kutukset ovatkin positiivisia, ovat estimoidut parametrit niin epätarkkoja, että ko-
vin paljon ei voi puhua työllisyysvaikutusten määrästä ja luonteesta (esimerkiksi
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten eroista). Lisäksi tuki voi painottua laajen-
nusinvestointeihin, jolloin tuki näennäisesti lisää työpaikkoja.
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Taulukko 27 Tuilla laajennettu työllisyysmalli

(1) (2) (3) (4)

∆ Nit-1 0.209
(1.63)

0.201
(1.55)

0.563
(5.21)

0.562
(5.20)

∆ Nit-2 -0.027
(0.80)

-0.024
(0.70)

- -

∆ Wit -0.311
(2.27)

-0.318
(2.33)

-0.443
(3.36)

-0.434
(3.28)

∆ Wit-1 0.103
(0.87)

0.102
(0.87)

0.251
(2.31)

0.243
(2.24)

∆ Myit - 0.018
(1.91)

- 0.007
(0.72)

∆ Myit-1 - 0.003
(0.21)

- 0.012
(2.18)

∆ Myit-2 - -0.003
(0.18)

- -

∆ Mait 0.077
(1.14)

- 0.023
(0.32)

-

∆ Mait-1 -0.004
(0.05)

- -0.045
(0.59)

-

∆ Mait-2 -0.009
(0.06)

- - -

vakio -0.082
(6.46)

-0.081
(6.45)

-0.059
(5.04)

-0.059
(5.00)

D91 - - 0.011
(0.57)

0.011
(0.54)

D92 -0.020
(0.93)

-0.021
(1.00)

-0.009
(0.52)

-0.009
(0.49)

D93 0.048
(2.73)

0.047
(2.66)

0.067
(2.81)

0.067
(2.78)

D94 0.132
(8.43)

0.131
(8.33)

0.140
(7.11)

0.139
(7.03)

Tol2 - - -0.015
(2.10)

-0.015
(2.08)

σ 2 0.026 0.026 0.026 0.026

m1 -1.50 -1.42 -3.95 -3.96
m2 0.63 0.64 -0.01 0.04
Sargan
df

21.51
(24)

22.53
(24)

32.98
(27)

33.67
(27)

Wald1
df

19.31
(7)

18.04
(7)

56.79
(5)

54.95
(5)

Wald2
df

152.65
(4)

152.19
(4)

183.74
(5)

183.88
(5)

Havaintojen lkm 1251 1251 1612 1612

Selitettävä muuttuja on työllisyyden Nit  muutos.  t-suhteet ovat suluissa.  σ 2  on jäännösvarianssi.

Yhteenvedonomaisesti voidaan siten päätellä, että tukien vaikutus näkyy ehkä
eniten juuri investoinneissa, mikä tietysti sinänsä on loogista. Ilmeisesti huomat-
tava osa investointien lisäyksestä on kuitenkin luonteeltaan sellaista, että se vä-
hentää työvoiman tarvetta (ts. pääoma korvaa työvoimaa) ja siten tukien
kokonaisvaikutus työllisyyteen jää hyvin pieneksi. Tärkeää kuitenkin on ehkä se,



72

että vaikutus ei ole selkeästi negatiivinen, mikä tekisi investointitukien jakamisen
kovin vaikeasti perusteltavaksi. Toki nytkin tukien erittäin pieni suora investoin-
tivaikutus herättää kysymyksen, onko tuilla riittävästi oikeutusta.

Jos vertaillaan puuteollisuutta ja huonekaluteollisuutta, voidaan päätellä, että
huonekaluteollisuudessa investointi- ja työllisyyskehitys on kysyntä- ja hintake-
hityksen huomioon ottaen ollut heikompaa. Huonekaluteollisuudessa tukea saa-
neiden yritysten lukumäärä on ollut suhteellisen pieni (selvästi pienempi kuin
puuteollisuudessa), ja on vaikea sanoa, onko tukien vaikuttavuus huonekaluteolli-
suudessa erilainen puuteollisuuteen verrattuna.

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan voi mennä paljon pidemmälle tukien vaikutusten
arvioinnissa johtuen jo aiemmin esitetyistä varauksista. Varauksia voi sitä paitsi
esittää lisää siinä mielessä, että tutkimuksen kohteena oleviin toimialoihin liittyy
runsaasti erityspiirteitä, jotka tekevät koko taloutta koskevat yleistykset hieman
arveluttaviksi.
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10 Johtopäätökset

Yritystuen kokonaismäärä kasvoi runsaasta 2 miljardista markasta vuonna 1984
noin 4,5 miljardiin markkaan vuonna 1996. Yritystukeen on käytetty vuosittain
2 - 3 prosenttia valtion menoista. Lamavuosina 1991 - 1993 yritystukien määrä
kasvoi samaan tapaan kuin muutkin valtion menot. Sen jälkeen yritystukien mää-
rä on pienentynyt myös absoluuttisesti. Vuonna 1996 yritystuen kokonaismäärä
oli 2,2 prosenttia valtion menoista.

Tärkein tukimuoto on ollut avustukset. Niiden osuus tuen kokonaismäärästä on
pysynyt tarkastelujaksolla vakaana 60 - 80 prosentin tuntumassa. Lainatuen osuus
pienentyi koko tarkastelujaksolla selvästi samalla, kun takuu- ja takaustuen osuus
kasvoi.

Tuen käyttötarkoituksista tärkein on ollut aluetuki. Aluetuen osuus yritystuen
kokonaismäärästä vaihteli 20 ja 30 prosentin välillä vuosina 1984 - 1996. Tuen
käyttötarkoituksista eniten lisäsi osuuttaan tutkimus ja tuotekehitys. Siihen suun-
nattiin 1980-luvun puolivälissä noin 5 prosenttia kokonaistuesta. Vuonna 1996
osuus oli jo lähes 20 prosenttia.

Yli puolet yritystuesta suunnattiin teollisuusaloille vuosina 1990 - 1996. Teolli-
suuden sisällä tuetuin toimiala on ollut metalliteollisuus. Sen osuus koko yritys-
tuesta on ollut 20 prosentin tuntumassa ja osuus teollisuudelle suunnatusta tuesta
30 - 50 prosenttia. Toimialoittainen tukiaste saadaan suhteuttamalla yritystuki
toimialan arvonlisäykseen. Koko aineistossa tukiaste oli keskimäärin 1,4 prosent-
tia yrittäjätoiminnan arvonlisäyksestä vuosina 1990 - 1996. Tämän mittarin va-
lossa tuetuimpia toimialoja ovat olleet koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta
sekä kaivannaistoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta ja kustannus- ja painatus-
toiminta.

Vuonna 1995 yritystuki jakautui yrityskokoluokkiin täsmälleen samassa suhtees-
sa kuin Suomen kaikkien yritysten henkilöstö. Tärkein tukimuoto, avustukset, on
painottunut enemmän pieniin ja pk-yrityksiin. Osakepääomatuki kokonaan ja ta-
kuu- ja takaustuesta valtaosa on kohdistunut suuriin yrityksiin.

Koko maassa yritystukea jaettiin vuosina 1994 - 1996 noin 1000 markkaa asu-
kasta kohti. Yritystuki oli tämän mittarin valossa tärkein Ahvenanmaalle, joka sai
sitä noin 1 200 markkaa asukasta kohti. Toiseksi tärkeintä tuki oli Vaasan rannik-
koseudulle, noin 900 markkaa asukasta kohti. Pienin merkitys yritystuella oli
Hämeelle, Etelä-Karjalalle ja Kymenlaaksolle, joissa yritystuki oli keskimäärin
vain noin 300 markkaa asukasta kohti.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on keskeisin yritystukea myöntävä ministeriö.
Sen osuus koko yritystuesta oli 1990-luvulla runsas 60 prosenttia. Vuosina
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1990 - 1996 jaetusta yritystuesta 3,5 prosenttia kanavoitiin valtiovarainministeri-
ön kautta. Varsinainen pankkituki ei siihen sisälly. Mikäli sisältyisi, valtiova-
rainministeriö olisi 1990-luvun alkupuoliskolla ollut eniten yritystukea jakanut
hallinnonala.

Vuoden 1996 loppuun mennessä pankkitukea oli maksettu nettomääräisesti 50
miljardia markkaa ja tuesta oli kertynyt korkokuluja valtiolle yli 12 miljardia
markkaa. Pankkituen kokonaismäärästä 80 - 90 prosenttia myönnettiin säästö-
pankkiryhmälle. Merita-ryhmän osuus oli vajaat 10 prosenttia. Osuuspankkiryh-
män osuus jäi pariin prosenttiin ja Postipankin osuus yhteen prosenttiin
pankkituen kokonaismäärästä.

Suomessa sovellettu periaate pankkien toiminnan turvaamisesta valtion tuella
kaikissa oloissa saattoi osin jopa kärjistää lamaa. Mikäli tämä periaate rohkaisi
pankkeja ajamaan velallisiaan konkursseihin aiempaa kevyemmin perustein,
pankkituki osaltaan lisäsi työttömyyttä. Vuosien 1990 - 1996 konkurssit merkitsi-
vät noin 30 000 pääasiassa pienyrityksen poistumista työmarkkinoilta. Tärkeä
taloushistoriallinen tutkimuksen kohde voisikin olla selvittää, kuinka suuri oli se
lopullisten työpaikkamenetysten määrä, joka aiheutui pankkituen mahdollisesti
aikaansaamista ”turhista” konkursseista.

OECD-maissa yritystuen vuotuiset nettokustannukset olivat 1990-luvun alkuvuo-
sina noin 50 miljardia USA:n dollaria. Se vastasi 1,2 - 1,4 prosentin osuutta teol-
lisuuden arvonlisäyksestä. Suomessa vastaavien toimialojen saama yritystuki oli
2 - 5 prosenttia arvonlisäyksestä. Yksittäisen jäsenmaan tukiasteen vertailu
OECD-maiden keskiarvoon on kuitenkin useista syistä ongelmallista. Lisäksi
teollisuuden tukiaste on Suomessa viime vuosina laskenut melko ripeästi niin,
että se oli vuosina 1995 - 1996 kahden prosentin tuntumassa.

Euroopan komission mukaan 12 EU-maan teollisuuden tukiaste oli vuosina
1992 - 1994 keskimäärin 4 prosenttia jalostusarvosta. Näiden tietojen valossa
näyttäisi siltä, että Suomen teollisuuden tukiaste on nyt EU-maiden keskitasoa
matalampi mutta jonkin verran OECD-maiden keskitason yläpuolella. Yritystuen
painotus tukimuotojen ja käyttötarkoitusten kesken on Suomessa ollut päälinjoil-
taan verraten yhdenmukainen muiden OECD-maiden kanssa.

Tukea saaneet puu- ja huonekaluteollisuuden yritykset olivat suurempia kuin ne
yritykset, jotka eivät tukea saaneet. Tuetut yritykset olivat myös pääomavaltai-
sempia kuin tukemattomat yritykset. Lisäksi tämä ero kasvoi selvästi tarkastelu-
jakson aikana. Siten investointiavustusten johdosta pääomavaltaisista yrityksistä
on tullut entistäkin pääomavaltaisempia. Tuettujen yritysten kannattavuus oli niin
ikään selvästi huonompi kuin tukemattomien yritysten. Investointiavustuksia saa-
neet yritykset olivat selvästikin sellaisia, joilla oli suuria selviytymisongelmia
lamavuosina.
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Paneeliaineistosta estimoidut investointimallit antoivat tulokseksi, että investoin-
tituilla oli positiivinen vaikutus investointeihin. Vaikutus oli kuitenkin hyvin pie-
ni; tukien jousto investointien suhteen oli paljon lähempänä nollaa kuin ykköstä.
Kertoimien summa oli suuruusluokkaa 0,05 eli 1 000 markan suuruinen tuki lisää
investointeja vain 50 markalla.

Samassa yhteydessä estimoidut työllisyysmallit antoivat jonkin verran tukea hy-
poteesille, jonka mukaan pääoma syrjäyttää työvoimaa. Tukien vaikutus työlli-
syyteen oli positiivinen mutta erittäin pieni. Selitys on ilmeinen: investointi-
avustukset lisäävät pääomavaltaistumista ja johtavat työvoiman korvaamiseen
pääomalla, joten tukien kokonaisvaikutus työllisyyteen jää hyvin pieneksi.

Kaiken kaikkiaan investointiavustusten vaikutukset investointeihin ja työpaikkoi-
hin osoittautuivat niin pieniksi, että tukien oikeutus voidaan perustellusti kyseen-
alaistaa. Ainakin lisätutkimuksen tarve on ilmeinen.
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Liite 1

TEOLLISUUS- JA PALVELUALOJEN TUKIEN TAVOITTEET

Aluepoliittiset tuki-
momentit (useita, tässä yhtei-
set tavoitteet kaikille)

(HE Eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämi-
sestä annetun lain muuttamisesta 99/93)
- aluepolitiikalla kaksi tavoitetta: edistää maan alueiden omista tarpeista lähtevää ja
alueiden oman tahdon mukaista kehittämistä ja edistää tasapainoista kehitystä maan
eri osissa; turvataan koko maassa tasapuolisesti kunkin alueen väestölle mahdolli-
suus saada työpaikka, riittävä toimeentulo, ammattitaidon ja osaamisen ajanmukai-
suus sekä tärkeiden palvelujen saatavuus ja hyvä elinympäristö, edistetään väestön
elinolojen alueellisesti tasapainoista kehitystä, turvataan väestönkehityksen ja perus-
rakenteen kehittämisen alueellinen tasapainoisuus sekä edistetään tuotantorakenteen
uusiutumista ja monipuolistumista sekä parannetaan elinkeinoelämän yleisiä edel-
lytyksiä alueellisesti tasapainoisella tavalla
(A alueiden kehittämisestä 1315/93)
- kehitysalueohjelma: vahvistaa kehitysalueella tuotantoa ja parantaa tuotantoraken-
netta, työllisyyttä ja väestön osaamista sekä vähentää sijainnista ja luonnonoloista
elinkeinotoiminnalle aiheutuvia haittoja
- rakennemuutosalueohjelma: vähentää teollisuuden tai palvelutuotannon voimak-
kaan rakennemuutoksen aiheuttamia ongelmia rakennemuutosalueilla
- maaseutuohjelma: uudistaa ja monipuolistaa elinkeinoja sekä turvata palveluja
maaseutualueilla
- saaristo-ohjelma: turvataan saariston kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät
mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä suo-
jaamaan saariston maisemakuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta
- osaamiskeskusohjelma: parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaa-
mista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä
- raja-alueohjelma: vahvistaa ja monipuolistaa maan eri alueiden tuotantorakennetta
ja osaamista edistämällä Suomen ja sen raja-alueiden yhteistyötä lähinnä elinkeino-
toiminnassa ja sen edellytysten kehittämisessä sekä perusrakenteen parantamisessa

24.40.50
Valtionapu Teollisen yhteis-
työn rahasto Oy:lle

(TAE 96)
- kehitysmaiden ja Itä- ja Keski-Euroopan maiden taloudellisen ja sosiaalisen kehi-
tyksen edistäminen tukemalla yritysten ja yhteisyritysten toimintaa näissä maissa

24.40.88
Teollisen yhteistyön rahasto
Oy:n osakepääoman korotta-
minen

(TAE 96)
- kehitysmaiden ja Itä- ja Keski-Euroopan maiden taloudellisen ja sosiaalisen kehi-
tyksen edistäminen tukemalla yritysten ja yhteisyritysten toimintaa näissä maissa

26.98.43
Maakunnan kehittämisraha

L alueiden kehittämisestä 1135/93)
- elinkeinotoiminnan kehittäminen
- julkisten investointien edistäminen
- väestölle tärkeiden palvelujen turvaaminen

26.98.61
EU:n osallistuminen rakenne-
ja aluekehitysohjelmiin sekä
yhteisöaloitteisiin

- Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus tavoiteohjelmiin 6, 2 ja 5b sekä yhteisö-
aloitteiden toteuttamiseen. EU:n tuki on 6- ja 5b alueilla 50 % ja 2-alueella 37 %
julkisesta kokonaisrahoituksesta.
Tavoite 2: -teollisuuden taantumisesta vakavasti kärsivien alueiden tai alueiden
osien uudistaminen
Tavoite 5b: - maaseutualueiden kehittämisen ja rakennemuutoksen helpottaminen
Tavoite 6: - erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittäminen ja rakenteellisen so-
peuttamisen edistäminen

28.82.43
Luottotappiokorvaus
Postipankki Oy:lle

(L Postipankki Oy:n investointirahastosta 973/87)
- pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten tuotannollisten investointien edistämi-
nen
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28.86.60
Suomen itsenäisyyden juhla-
rahaston toiminnan rahoitta-
minen

(Sitran vuosikertomus 1995)
- yhteyksien rakentaminen tutkimuksen ja talouden välille
- tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kytkentöjen vahvistaminen
- uusien toiminta- ja rahoitusmuotojen kehittäminen
- teknologioiden siirron edistäminen tutkimusyhteisöiltä yrityksille lisensoimalla ja
patentoimalla
- pääomasijoitustoimialan vinoutumien ja puutteiden korjaus
- yrityksen vakavaraisuuden, toimintamahdollisuuksien ja kasvuedellytysten paran-
taminen
- kansainvälisesti kilpailukykyisen teollisuuden kehittymisen edistäminen Suomessa
(L Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta 717/90)
- Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen edistäminen
- talouden määrällisen ja laadullisen kasvun edistäminen
- kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen

28.87.61
Korvaus valtion vakuusra-
hastolle lainojen ja takausten
hoitomenoihin

(L valtion vakuusrahastosta 379/92)
- talletuspankkien vakaan toiminnan ja tallettajien saamisten turvaaminen
- rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen
- on osa pankkitukea

28.87.63
Korkotappioiden korvaami-
nen Suomen Pankille

(Vuoden 1996 II lisätalousarvio)
- SKOP:n haltuunotosta Suomen Pankille aiheutuneiden korkokustannusten kor-
vaaminen
- rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen
- on osa pankkitukea

28.87.88
Sponda Oy:n omaisuuden
hankinta

(Vuoden 1996 I-II lisätalousarviot)
- Sponda Oy:n ja sen tytäryhtiön, Solidium Oy:n hankinta valtion välittömään
omistukseen
- rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen
- on osa pankkitukea

28.87.89
Pankkitoiminnan tukeminen

(L valtion vakuusrahastosta 379/92)
- talletuspankkien vakaan toiminnan ja tallettajien saamisten turvaaminen
- rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen
- on osa pankkitukea

29.60.31 Valtionosuus oppi-
sopimuskoulutukseen

(HE Eduskunnalle laeiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttami-
sesta ja oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995
ja 1996 annetun lain kumoamisesta 81/95)
- nuorten vaikean työttömyyden parantaminen
- aikuisväestön koulutustason nostaminen

30.01.61
EU:n osallistuminen elintar-
viketalouden ja maaseudun
rakennetoimenpiteisiin

(L maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 1303/94)
- edistää maatilatalouden sekä maaseutuelinkeinojen rakenteellista sopeutumista
Euroopan yhteisön yhteiseen maatalouspolitiikkaan
- luoda edellytyksiä maaseudun kehittämiselle
- EMOTR-O:n rahoitus luonnonhaittakorvauksiin, elintarviketeollisuuden rakenne-
tukeen ja tavoitteiden 6 ja 5b mukaisten maaseudun kehittämisohjelmien ja yhteisö-
aloitteiden tukeen
Tavoite 5b: -maaseutualueiden kehittämisen ja rakennemuutoksen helpottaminen
Tavoite 6: -erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittäminen ja rakenteellisen so-
peuttamisen edistäminen

30.85.30
Vesihuoltolaitteiden rakenta-
misen korkotuki

(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden sekä lietteen käsittely- ja multautuslaittei-
den rakentaminen ja teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen
(L Postipankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista 761/68)
- vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentaminen
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30.85.31
Avustukset yhdyskuntien
vesihuoltotoimenpiteisiin

(L yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 56/80)
- vedenhankinnan, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn tehostaminen
- lietteen hyötykäytön tehostaminen
- maan alueellisesti tasapainoisen kehityksen edistäminen
- työllisyyden parantaminen
(HE Eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
annetun lain ja yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain
muuttamisesta 64/96)
- vesistöjen kunnostaminen
- ympäristön tilan parantaminen

30.85.77
Vesistö- ja vesihuoltotyöt

(L alueiden kehittämisestä 1135/93)
- elinkeinotoiminnan kehittäminen
- julkisten investointien edistäminen
- väestölle tärkeiden palvelujen turvaaminen

31.32.31
Kauppa- ja teollisuussatamien
rakentamisen korkotuki

 (L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- kauppa- ja teollisuussatamien rakentaminen

31.32.40
Lastialusten hankintojen
tukeminen

(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- merikuljetuksissa käytettävien lastialusten hankintojen tukeminen
(HE Eduskunnalle laiksi alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta
annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta 165/93)
- turvataan kotimaisille telakoille vastaavat rahoitusehdot kuin mitä ulkomaisilla
laivanrakentajilla on
- varmistetaan työpaikkojen säilyminen telakkateollisuudessa

31.32.41
Ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluetteloon merkittyjen
alusten kilpailuedellytysten
turvaaminen

(HE Eduskunnalle laeiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta sekä sairaus-
vakuutuslain, kuntoutusrahalain, merimieseläkelain 1 §:n ja työttömyyskassalain
muuttamisesta sekä ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämi-
sestä annetun lain kumoamisesta 119/91)
- merenkulun kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen
- työpaikkojen lisääminen merenkulkualalla
- kuljetustaseen parantaminen

31.32.44
Saaristoliikenteen avustami-
nen

(VNp saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista 250/86)
- saariston vakinaisen väestön kuljetuspalvelujen hintojen alentaminen

31.32.45
Saaristoliikenteen korkotuki

(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
Uusia lainoja ei myönnetä v. 1995 jälkeen.
- saaristoliikenteen alusten peruskorjausten  ja uudishankintojen tukeminen

31.55.41
Sanomalehdistön tuki

(TA 96)
- sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentaminen
- sanomalehdistön kehittäminen

31.57.61
Joukkoliikenteen palvelujen
osto ja kehittäminen

(L luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 343/91)
- edistää joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia parantavaa liikennesuunnittelua ja
-tutkimusta sekä pyrkiä yhteensovittamaan eri henkilöliikennemuotojen palveluja

31.93.41
Valtionapu eräiden lentopaik-
kojen rakentamiseen ja yllä-
pitoon

(TA 96)
- muiden kuin Ilmailulaitoksen ylläpitämien reitti- ja kevytreittiliikenteen lentopaik-
kojen rakenteiden ja laitteiden parantaminen ja kenttien ylläpito
- pienempien lentopaikkojen rakennusinvestointien avustaminen
( L alueiden kehittämisestä 1135/93)
- aluekehitysraha, 6 §

32.44.23
Soveltava tekninen tutkimus

(TA 96)
- kohottaa tai ylläpitää teknologian tasoa
- kansainvälisten ja kansallisten teknologiaohjelmien edistäminen
- avaruusalan kansainvälisen yhteistyön edistäminen
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32.44.40
Tuotekehitysavustukset

(VNp teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lai-
nojen yleisistä ehdoista 21.12.1994)
- edistää suoraan tai välillisesti kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuo-
tantomenetelmien ja palvelujen kehittämistä
- teollinen perustutkimus; uuden tai paremman tiedon hankkiminen tieteen ja tek-
nologian alueelta sellaisina kuin niitä voidaan soveltaa jollakin teollisella alalla tai
tietyn yrityksen toiminnoissa
- soveltava tutkimustyö; sellaisen uuden tiedon hankkiminen, jolla saavutettaisiin
helpommin erityisiä käytännön tavoitteita, kuten uusia tuotteita, tuotantomenetelmiä
tai palveluja
- kehitystyö; pyritään saamaan aikaan uusia tai huomattavasti parannettuja tuotteita,
tuotantomenetelmiä tai palveluja

32.44.83
Tuotekehityslainat

(VNp teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen myönnettävien avustusten ja lai-
nojen yleisistä ehdoista 21.12.1994)
- edistää suoraan tai välillisesti kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuo-
tantomenetelmien ja palvelujen kehittämistä
- teollinen perustutkimus; uuden tai paremman tiedon hankkiminen tieteen ja tek-
nologian alueelta sellaisina kuin niitä voidaan soveltaa jollakin teollisella alalla tai
tietyn yrityksen toiminnoissa
- soveltava tutkimustyö; sellaisen uuden tiedon hankkiminen, jolla saavutettaisiin
helpommin erityisiä käytännön tavoitteita, kuten uusia tuotteita, tuotantomenetelmiä
tai palveluja
- kehitystyö; pyritään saamaan aikaan uusia tai huomattavasti parannettuja tuotteita,
tuotantomenetelmiä tai palveluja

32.44.85
Pääomaehtoinen tuotekehi-
tyslaina

(LTA I 96)
- kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
ja parantaminen

32.49.42
Korkotuki Kera Oy:lle

Määrärahaa saa käyttää myös v. 1972-1981 myönnettyihin lainoihin sisältyvän kor-
kotuen korvaamiseen. (L Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä 65/71)
- yritystoiminnan laadullisen tason kohottaminen yritystoimintaa edistämällä: tutki-
mus- ja tuotekehitystoiminta, markkinoinnin edistäminen, liikkeenjohdon koulutus
ja neuvonta
(HE Eduskunnalle laiksi Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muut-
tamisesta 70/90)
- laajentaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä käytännössä edistää myös
muiden kuin teollisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvua ja
kehitystä

32.49.43
Luotto- ja kurssitappioiden
korvaaminen

(L Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä 65/71)
- yritystoiminnan laadullisen tason kohottaminen yritystoimintaa edistämällä: tutki-
mus- ja tuotekehitystoiminta, markkinoinnin edistäminen, liikkeenjohdon koulutus
ja neuvonta
(HE Eduskunnalle laiksi Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muut-
tamisesta 70/90)
- laajentaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä käytännössä edistää myös
muiden kuin teollisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvua ja
kehitystä

32.49.88
Keran osakepääoman korot-
taminen

(L Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä 65/71)
- yritystoiminnan laadullisen tason kohottaminen yritystoimintaa edistämällä: tutki-
mus- ja tuotekehitystoiminta, markkinoinnin edistäminen, liikkeenjohdon koulutus
ja neuvonta
(HE Eduskunnalle laiksi Kera Oy-nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muut-
tamisesta 70/90)
- laajentaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä käytännössä edistää myös
muiden kuin teollisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kasvua ja
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kehitystä
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32.50.24
Teollisuutta palvelevan tut-
kimus- ja kehitystyön edis-
täminen

(TA 96)
- teollisuuden ja sitä palvelevan tutkimuksen edistäminen
- kansainvälisen teknistaloudellisen yhteistyön kehittäminen, malminetsintä ja esiin-
tymien hyödyntäminen

32.50.40
Valvilla Oy:n tukeminen

(L eräistä valtion toimenpiteistä Valvilla Oy:n rahoitusaseman tukemiseksi 520/85)
- Valvilla Oy:n jatkuvan toiminnan turvaaminen

32.50.41
Avustukset teollisuuden
edistämiseen ja alan yhtei-
söille

(TA 96)
- teollisuuden edistäminen, malminetsinnän avustaminen
- NDT- testauspalvelujen ja asetarkastuksen maksullisen toiminnan alentaminen

32.50.42
Tuki elintarviketeollisuuden
investointeihin ja tuotanto-
rakenteen sopeuttamiseen

(TA 96)
- elintarviketeollisuuden investointien tukeminen ja tuotantorakenteen sopeuttaminen
- EMOTR-O:n ohjelmien kansallisen osuuden rahoittaminen

32.50.46
Avustus telakkateollisuuden
kilpailuedellytysten turvaa-
miseksi

(KTMp telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion
avustuksesta 955/96)
- telakan paikkakuntakohtaisen työllisyystilanteen parantaminen
- uuden teknologian hyväksikäytön edistäminen telakan tuotannossa ja tuotanto-
menetelmissä
- Suomen ulkomaankaupan kuljetusten edistäminen
- suomalaisen telakkateollisuuden kilpailukyvyn edistäminen

32.50.60
Siirrot valtiontakuurahastoon
ja vientitakuukorvaukset

(VientitakuuL 479/62)
- pyritään edistämään kaupankäyntiä, joka viennin laadun ja markkinaolosuhteet
huomioon ottaen ei sisällä tavallisuudesta poikkeavia maksu- tai muita ehtoja
- edistetään Suomen ja asianomaisen sijoitusmaan taloudellista kehitystä ulkomaille
suuntautuvilla investoinneilla
(L valtion vakauttamistakauksista 529/93)
- velkaantuneiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
vakauttamalla talletuspankin yritykselle myöntämät luotot ja antamalla luotoille
osittainen valtiontakaus
- talletuspankkien vakavaraisuuden parantaminen
(HE Eduskunnalle laiksi valtion riskipääomatakuista 65/92)
- pk-yrityksille ulkopuolista riskipääomarahoitusta tarjoavan toiminnan edellytysten
parantaminen ja tarjonnan lisääminen
-  pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen
- pk-yritysten kasvun nopeuttaminen
(L eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista 375/63)
- pienten ja keskisuurten yritysten kehittäminen, laajentaminen, perustaminen ja
toimintaedellytysten parantaminen
- toimialan tai yrityksen teknologisen kehityksen edistäminen, toimintamenetelmien
parantaminen, kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen
(HE Eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1
§:n muuttamisesta 171/95)
- keskisuuren ja pienteollisuuden, työliiketoiminnan, matkailualan, turkistarhauksen,
kalanviljelyn, puutarhaviljelyn sekä turvetuotannon aloille kuuluvien yritysten kehit-
täminen, laajentaminen, perustaminen ja toimintaedellytysten parantaminen
- viennin ja kansantalouden kasvun kannalta tärkeän teollisen osaamisen säilyminen
ja kehittäminen
- edellytysten luominen uusien työpaikkojen syntymiselle

32.50.88
Osakehankinnat

(LTA II 96)
- valtionyhtiöiden osakkeiden merkintä, muista osakejärjestelyistä aiheutuvien osake-
hankintamenojen maksaminen sekä valtionyhtiöiden yksityistämiseen liittyvien me-
nojen maksaminen
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32.50.89
Sijoitukset valtion pääoma-
sijoitusyhtiöön

(HE I LTA:ksi 96, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoiminnan yleiset
periaatteet)
- pääomasijoitustoiminnan yleinen edistäminen ja yksityisen pääomasijoittamisen
osuuden kasvattaminen
- edistää riittävän koon saavuttamista alueellisesti hajautetuissa rahastoissa, jotka
sijoittaisivat mm. alkaviin innovatiivisiin yrityksiin
-alueellisten rahastojen hallintorakenteen ja hallinnointiosaamisen kehittäminen

32.51.48
Alueellinen kuljetustuki

(HE Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttami-
sesta 207/93)
- alentaa kehitysalueen elinkeinoelämälle keskimääräisestä pitemmistä kuljetusmat-
koista johtuvia lisäkustannuksia
- parantaa edellytyksiä kehitysalueella jo tapahtuvan tuotannon määrän nostamiseksi,
uuden tuotantotoiminnan aikaansaamiseksi sekä entisen että uuden tuotannon jalos-
tusasteen kohottamiseksi

32.51.49
Yritysten investointi- ja ke-
hittämishankkeiden tukemi-
nen

(HE Eduskunnalle laiksi yritystuesta 100/93)
- parantaa tukea saavien yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä sekä uudistaa ja
monipuolistaa aluetalouksien tuotantorakennetta
- selkeyttää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa tukirahoitusta ja lisätä sen
joustavuutta
- tukijärjestelmän eri tukimuotoineen sopeutuminen mahdollisimman hyvin ETA-
sopimuksen asettamiin valtion tukia koskeviin puitteisiin
- investointituki: parantaa yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä, paikkakun-
nan tai alueen työn tuottavuutta, tuotantorakenteeltaan ongelmallisten alueiden elin-
keinorakennetta sekä hankkeita, jotka alentavat työllisyystilanteeltaan vaikeiden
alueiden työttömyyttä
- pienyritystuki: pyritään edistämään elinkeinorakenteen monipuolistumista ja uu-
distumista, maaseutualueiden ja rakennemuutosalueiden kehittäminen,  edistetään
maan teollisen tuotantopohjan vahvistamista
-kehittämistuki: pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja
kansainvälistymisen parantaminen
(VNp yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 593/96)
-toimintaympäristötuki: parantaa pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä uusien
työpaikkojen tarjontaan tai yritysten toiminnan laadulliseen kehittämiseen, edistää
uuden yritystoiminnan käynnistymistä alueella, parantaa alueen houkuttelevuutta
yritystoiminnan kannalta

32.51.50
Korkotuki pk-yritysten in-
vestointeihin

(A pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilainoista 539/92)
- teollisen toiminnan käynnistäminen, kehittäminen tai laajentaminen
- kilpailukykyisen teollisen tuotannon kasvun edistäminen
(HE Eduskunnalle laiksi pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilai-
noista 82/91)
- teollisten investointien vauhdittaminen sekä niiden rahoituskustannusten alentami-
nen

32.52.24
Kehittämispalvelut pienille ja
keskisuurille yrityksille

(TA 96)
- alueellisten elinkeinojen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen

32.52.40
Valtionavustus pk-yritysten
kehittämispalvelutoimintaan
ja alan yhteisöille

(VNp pienen ja keskisuuren teollisuuden neuvonta- ja koulutushankkeisiin myön-
nettävien valtionavustusten yleisistä ehdoista 143/86)
- pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle tarkoitettujen neuvonta-, koulutus- ja kon-
sultointipalvelujen kehittäminen (TA 96)
- alueellisten elinkeinojen kehittäminen
- pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen kehittäminen
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32.55.40
Energiatuki

(L energia-avustuksista 1607/91)
- energiahuollon varmuuden lisääminen
- energian tuotannon ja käytön taloudellisuuden parantaminen
- energiatalouden ympäristöhaittojen vähentäminen
- energiateknologian kansainvälisen siirron edistäminen
(HE Eduskunnalle laiksi energia-avustuksista 140/91)
- energian hankintalähteiden monipuolistaminen
(L kotimaisten energialähteiden käytön, energiansäästön ja uuden energiantuotanto-
teknologian käyttöönoton edistämisestä 1137/88)
- kotimaisten energialähteiden käytön edistäminen
- energiansäästön ja uuden energiatuotantoteknologian käyttöönoton edistäminen
(VNp energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista 45/96)
- energiatalouden kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
- uuden teknologian käyttöönoton edistäminen
- energiahuollon varmuuden ja monipuolisuuden lisääminen

32.55.41
Avustukset maaseudun säh-
köistämiseen

(LTA II 96)
- Enontekiön ja Muonion liittäminen Suomen kantaverkkoon sekä saaristokohteiden
uudissähköistys

32.55.45
Energiainvestointien korko-
tuki

Korkotukea maksetaan ennen v. 1993 myönnetyille korkotukilainoille, v. 1992 jäl-
keen ei korkotukea energiainvestoinneille.
(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestointien
edistäminen
- yhdyskuntien energiansäästön edistäminen

32.55.50
Eräät energiataloudelliset
avustukset

(TAE 96)
- tuulivoiman ja muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen
- bioenergian ja muiden kotimaisten polttoaineiden hyödyntäminen
- energian säästö

32.61.40
Korkotuki haja-
asutusalueiden vähittäiskau-
pan investointeihin

Uusia luottoja ei myönnetä v. 1992 jälkeen.
(L haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 1086/74)
- haja-asutusalueiden ja maaseudun kyläkeskusten vähittäiskaupan palvelujen saavu-
tettavuuden turvaaminen ja parantaminen
- niiden palvelutason kehittäminen

32.85.40
Yritysten kansainvälistymi-
nen

(VNp hankevientiin liittyvään tarjoustoimintaan myönnettävien avustusten yleisistä
ehdoista 210/90)
- edistää suomalaisen asiantuntemuksen ja tuotannon tunnetuksi tulemista ulkomailla

32.85.41
Avustus ulkomaankauppaa
edistäville järjestöille

(TAE 96)
- viennin edistäminen
- ulkomailta Suomeen tulevien suorien sijoitusten edistäminen

32.85.45
Avustus Suomen Ulkomaan-
kauppaliitto ry:lle

(VNp Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista 1288/94)
- pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen

32.85.47
Korkotuki Suomen Vienti-
luotto Oy:lle

(HE Eduskunnalle laiksi alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta
annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta 165/93)
- turvataan kotimaisille telakoille vastaavat rahoitusehdot kuin mitä ulkomaisilla
laivanrakentajilla on
- varmistetaan työpaikkojen säilyminen telakkateollisuudessa
(HE Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappi-
oiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 ja 2 §:n
muuttamisesta 160/95)
- suomalaisen teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
(Suomen Vientiluotto Oy:n vuosikertomus )
- Suomen viennin edistäminen
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32.85.88
Sijoitukset julkisesti tuettujen
vientiluottojen korontasaus-
yhtiöön

(HE II LTA:ksi 96)
- Suomesta tapahtuvan viennin rahoituksen edistäminen ja kehittäminen ensisijaisesti
hallinnoimalla julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää
- yhtiö on kokonaan valtion omistama

34.06.25
Työvoimapalvelujen erityis-
menot;
vajaakuntoisten osuus

(TyövoimapalveluL 1005/93)
- työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen
- auttaa yksityistä henkilöä ratkaisemaan ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehi-
tykseen sekä työn saamiseen liittyviä kysymyksiä
- parannetaan aikuisväestön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyt-
tää työpaikka
- edistetään yritysten tarvitseman ammattitaitoisen työvoiman saantia
- tuetaan tarkoituksenmuk. koulutukseen hakeutumista ja eri ammattialoille sijoittu-
mista
- edistetään vajaakuntoisten ammatillista suunnittelua, työllistymistä ja työssäpysy-
mistä
(TyövoimapalveluA 1251/93)
- parannetaan ura-, työpaikka- ja henkilövalintojen onnistumisen edellytyksiä työ-
markkinoilla
- lisätään työvoiman ammatillista pätevyyttä työmarkkinoilla esiintyvien tai enna-
koitavissa olevien ammattitaitovaatimusten mukaisesti
- helpotetaan työmarkkinoilla tarjolla olevien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintää
- autetaan asiakkaita tekemään mahdollisimman onnistuneita valintoja vaihtoehtojen
välillä
(L työmarkkinatuesta 1542/93)
- edistetään ja parannetaan tuen saajan työmarkkinoille hakeutumisen tai palaamisen
edellytyksiä
(HE Eduskunnalle työmarkkinatukea koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi työttö-
myysturvalain muuttamisesta 235/93)
- turvataan työttömän työnhakijan toimeentulo
- edistetään työttömän henkilön työllistymistä
- voitaisiin lähivuosina työhallinnon käytettävissä jo olevien toimenpitein työllistettä-
vien ja koulutukseen osallistuvien määrä pitää vähintään nykytasolla eli noin
100000:na

34.06.62
Valtionapu työttömyyden
lieventämiseen;
kriisituki yrityksille,
työllistämistuki,
työllisyyspoliittinen raken-
netuki

(TyöllisyysL 275/87)
- kansalaisten toimeentulon turvaavan, työpaikan vapaaseen valintaan ja tuottavan
työn tekemiseen perustuvan täystyöllisyyden saavuttaminen
(HE Eduskunnalla laiksi työllisyyslain muuttamisesta 305/92)
- pyritään aikaansaamaan entistä monipuolisempi työvoimapolitiikan keinovalikoima
suurtyöttömyyden ja myöhemmin kuluvalla vuosikymmenellä työvoiman saatavuus-
ja kohtaanto-ongelmien lieventämiseen
- edistetään työttömien pysyväisluonteista työllistymistä
- tukityöllistämisen joustavuuden lisääminen
- yhteensovittaa yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi työvoimapalvelujen ensisijai-
suus ja niiden suhde työllisyyden hoidon tukitoimenpiteisiin
- alueellisten työttömyyserojen supistaminen
(HE Eduskunnalle laiksi työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta 147/91)
- täystyöllisyyteen pyrkiminen vakaata ja alueellisesti tasapainoista talous-, työllisyys-
ja muuta yhteiskunnallista kehitystä edistämällä
- omatoiminen ja työvoimapalvelujen avulla tapahtuva työhön sijoittuminen
- parantaa työttömän työvoiman valmiuksia työelämään
(TyöllisyysA 130/93)
- työllistämistuki: edistää ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevien työttömien
työhön sijoittumista, edistää pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden palaamista
työmarkkinoille, parantaa työttömien työllistymismahdollisuuksia ja sopeutumista
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työelämän rakenteellisiin muutoksiin, estää työttömien syrjäytyminen työmarkki-
noilta
- työharjoittelutuki: ammatillisten valmiuksien parantaminen ja ylläpitäminen
- työllisyyspoliittinen rakennetuki: edistetään ja nopeutetaan yritysten ja alueiden
sopeutumista rakennemuutokseen sekä tuetaan yhteisöjen kansainvälistymistä

34.06.63
Työllisyyspoliittinen valtion-
apu investointeihin

(samat kuin edellä)

34.06.77
Sijoitusmenot työllisyyden
turvaamiseksi

(TAE 96)
- työllisyyden hoidon kannalta merkittävien virastojen ja laitosten suunnitelmissa
olevien investointien aientaminen
- rakennusalan työllisyyden lisääminen
- pysyvien työpaikkojen syntymisen edistäminen
- edellytysten luominen elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle

35.01.61
Eräät avustukset

(L saariston kehityksen edistämisestä 494/81)
- turvataan saariston kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toi-
meentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin
- suojataan saariston maisemakuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta

35.01.62
EU:n osallistuminen ympä-
ristön- ja luonnonsuojelun
sekä alueiden käytön eräisiin
hankkeisiin

(LTA II 96)
- EU:n ympäristörahastosta (LIFE) tuleva rahoitusosuus

35.11.62
Ympäristönsuojelun edistä-
minen

(VNp ympäristönsuojelua edistävien kehittämis- ja kokeiluavustusten ehdoista
230/95)
- jätteiden tai ilmaan tai veteen johdettavien päästöjen määrän tai niiden haitallisuu-
den vähentäminen sekä niiden käsittelyn edistäminen
- ympäristöystävällisten tuotteiden käytön edistäminen
- jätteiden hyödyntämisen edistäminen
- meluntorjunnan, kemikaalivalvonnan ja muun ympäristönsuojelun edistäminen

35.11.63
Ilmansuojelun ja jätehuollon
investointien korkotuki

Määrärahaa saa käyttää ennen v. 1992 myönnettyjen lainojen korkotuen maksami-
seen.
(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestointien
edistäminen
- jätteiden hyödyntämisen edistäminen

35.11.64
Öljyjätemaksulla rahoitettava
öljyjätehuolto; avustukset
Ekokem Oy Ab:lle

(HE Eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 74/91)
- ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen verkoston kehittäminen
- Ekokem Oy Ab:n pääomarakenteen kehittäminen

35.26.31
Avustukset yhdyskuntien
vesiensuojelutoimenpiteisiin

(HE Eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä
annetun lain ja yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain
muuttamisesta 64/96)
- jätevesien käsittelyn tehostaminen
- vesistöjen kunnostaminen
- työllisyyden ja ympäristön tilan parantaminen

35.27.30
Yhdyskuntien vesiensuoje-
luinvestointien korkotuki

Määrärahaa saa käyttää ennen v. 1995 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten mak-
samiseen.
(L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 1015/77)
- teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestointien
edistäminen

35.27.40
Teollisuuden vesiensuoje-
luinvestointien korkotuki

Määrärahaa saa käyttää ennen v. 1992 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten mak-
samiseen. (L luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista
1015/77)
- teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestointien
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edistäminen
(MMp teollisuuden vesiensuojelulainojen yleisistä ehdoista 115/78)
- vesistön ja vesien pilaantumisen vähentäminen sekä vesistön puhdistautumiskyvyn
säilyminen ja parantaminen
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35.45.62
Lämmityslaitoshankkeiden
korkotuki

Määrärahaa saa käyttää v. 1984-1994 myönnetyille korkotukilainoille.
( L eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 83/82
ja asetus 194/82, 14 §)
- ei tavoitetta
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