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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuk-
sesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoi-
ma- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 
luvun 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittä-
miseksi. Ehdotetulla lailla kumottaisiin sa-
manniminen säädös, joka on ollut voimassa 
vuodesta 2007. 

Uuden lain tavoitteena on yritystoiminnan 
kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestel-
män yksinkertaistaminen, tehostaminen ja 
vaikuttavuuden parantaminen. Lakiesitys liit-
tyy keskeisiltä osiltaan Euroopan unionin ra-
kennerahasto-ohjelmakauden 2014—2020 
alkamiseen vuoden 2014 alussa. Vaikka 
sääntelyä esitetään muutettavaksi monilta 
osin, sääntelyn päälinjat säilyisivät nykyisen 
kaltaisina. 

Avustusjärjestelmä muodostuisi tulevai-
suudessa kahdesta avustusmuodosta eli yri-
tyksen kehittämisavustuksesta ja yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. 
Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla edis-
tettäisiin taloudellista kasvua, työllisyyttä, 
yritysten kilpailukykyä sekä muita elinkeino-
poliittisia tavoitteita. Edellä mainittuihin ta-
voitteisiin pyrittäisiin myöntämällä avustuk-
sia erityisesti pienten ja keskisuurten yritys-
ten käynnistämiseen, kasvuun ja kehittämi-
seen. Avustusten myöntämisessä otettaisiin 
huomioon Euroopan unionin ja kansallisen 
alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kil-
pailunäkökohdat. 

Avustusjärjestelmää selkeytettäisiin muun 
muassa yhdistämällä ja lopettamalla nykyisiä 
avustusohjelmia. Nykyisin käytössä olevista 
yrityksen kehittämisavustuksesta tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteiden valmisteluun sekä 
kyläkaupan investointiin luovuttaisiin omina 
avustusmuotoinaan. Muutoksella pyritään 
yksinkertaistamaan avustusjärjestelmää sekä 
luomaan kokonaisvaltaisempia, laajempia ja 

yrityksen toimintaa monipuolisemmin kehit-
täviä hankkeita. Yritysten toimintaympäris-
tön kehittämisavustusta olisi lain nykyisestä 
soveltamiskäytännöstä poiketen mahdollista 
myöntää myös pienten ja keskisuurten yritys-
ten toimintaa välittömästi edistäviin infra-
struktuurihankkeisiin. 

Ehdotukseen sisältyvät myös avustuksen 
palauttamista ja takaisinperintää koskevat, 
nykyistä selkeämmät säännökset. 

Ehdotetun lain mukaisia avustusohjelmia 
käytettäisiin Euroopan unionin rakennerahas-
to-ohjelmien toimeenpanoon vuoden 2014 
alussa alkavalla ohjelmakaudella. Lisäksi 
avustusohjelmia voisi käyttää puhtaasti kan-
sallisesti rahoitettuihin avustuksiin. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
nettua lakia siten, että sen nojalla ei voitaisi 
enää myöntää työllisyysperusteista investoin-
tiavustusta ja työllisyystyöohjelman mukaista 
avustusta valtion rakennuttaville toimintayk-
siköille. Työllisyysperusteinen investoin-
tiavustus olisi tarkoitus korvata osittain yri-
tysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tuksella. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2014. Laki valti-
onavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 
koko Euroopan unionin rakennerahastojen 
ohjelmakauden 2014—2020. Avustusten 
myöntämispäätöksiä voitaisiin kuitenkin teh-
dä vielä senkin jälkeen vuoden 2021 lop-
puun.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

2  Nykyt i la  

2.1 Nykytilan arviointi 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehit-
tämiseksi annetun lain peruslinjaukset ovat 
käytännössä osoittautuneet varsin toimiviksi. 
Tämä on todettu myös syyskuussa 2013 jul-
kaistussa Turun yliopiston kauppakorkeakou-
lun TSE Entre -tutkimusyksikön tekemässä 
arvioinnissa. Lain mukaiset avustusjärjestel-
mät säilyisivätkin keskeisiltä piirteiltään ny-
kyisenlaisina, mutta lain uudistamiseen on 
kuitenkin useita syitä.  

Yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 
(786/1997) mukaan yritystukiohjelmien tulee 
olla määräaikaisia. Siksi valtionavustuksesta 
yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki 
on säädetty määräaikaiseksi, ja sen voimas-
saolo päättyy 31.12.2014. Vaikka lain nojalla 
voidaankin tehdä avustusten myöntämispää-
töksiä vuoden 2014 loppuun saakka, on Eu-
roopan unionin rakennerahasto-ohjelmien 
uuden kauden alkamisen ja valtiontukisään-
töjen muuttumisen vuoksi tarpeellista uudis-
taa laki jo ennen tuota ajankohtaa. 

Euroopan komission valtiontukia koskevat 
säädökset, muun muassa yleinen ryhmäpoik-
keusasetus, vähämerkityksistä tukea koskeva 
de minimis –asetus ja aluetuen suuntaviivat 
uudistuvat. Nämä uudistukset aiheuttavat 
muutostarpeita myös valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain no-
jalla myönnettäviin avustuksiin. Lisäksi Eu-
roopan unionin rakennerahasto-ohjelmien 
uuden kauden 2014—2020 alkaminen ja sii-
hen liittyvien säädösten uudistaminen edel-
lyttävät valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi annetun lain mukaisten avus-
tusohjelmien säädöspohjan uusimista. 

Nykyisellä Euroopan unionin rakennera-
hasto-ohjelmakaudella 2007—2013 merkit-
tävä osa eli noin 70 % myönnetystä yritys-
tuesta on ollut Euroopan unionin -
rakennerahasto-ohjelmarahoitusta. Kokonaan 
kansallisen rahoituksen edelleen vähentyessä 

tulevina vuosina, Euroopan unionin rakenne-
rahasto-ohjelmarahoituksen osuus korostuu 
entisestään. Tämän johdosta uuden lain mu-
kaisia avustusohjelmia tulee voida tehok-
kaasti käyttää myös uusissa rakennerahasto-
ohjelmissa. Avustuksia olisi tarkoitus käyttää 
uudella ohjelmakaudella osarahoituksena 
etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kil-
pailukyvyn parantamiseen tähtäävällä toi-
mintalinjalla. Tavoitteena on suunnata oh-
jelmarahoitusta erityisesti uuden yritystoi-
minnan käynnistämiseen ja uuden liiketoi-
minnan kehittämiseen, pienten ja keskisuur-
ten yritysten uudistumiseen, kasvuun ja kan-
sainvälistymiseen. 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tut-
kimusyksikön TSE Entren nykyisen lain vai-
kuttavuutta ja toimivuutta koskevan tutki-
muksen mukaan yrityksen kehittämisavustus-
ta tulisi entistä enemmän kohdistaa kasvun ja 
riskipitoisten hankkeitten tukemiseen, jolloin 
kasvulle, aidolle yritysten uusiutumiselle ja 
työllisyyden kasvulle annettaisiin nykyistä 
suurempi paino. Avustuksien myöntämis- ja 
maksamisprosesseihin oltiin tutkimuksen 
mukaan pääosin tyytyväisiä, mutta tarvetta 
nähdään prosessien edelleen yksinkertaista-
miseen ja virtaviivaistamiseen. Nämä tavoit-
teet ja painopisteet otettaisiin huomioon uu-
den lain mukaisten avustusten suuntaamises-
sa. 

Yritystukiohjelmien on useissa selvityksis-
sä todettu olevan monimutkaisia ja yritysten 
vaikeasti hahmotettavissa. Tarkoituksena on 
edelleen selkeyttää lain mukaista avustusjär-
jestelmää siten, että jatkossa järjestelmä 
koostuisi kahdesta avustusmuodosta, yrityk-
sen kehittämisavustuksesta ja yritysten toi-
mintaympäristön kehittämisavustuksesta. 
Avustuksien myöntämisessä ja maksamisessa 
otettaisiin mahdollisuuksien mukaan käyt-
töön yksinkertaistettuja kustannusmalleja, 
joissa tietyillä suoritteilla olisi vakiokustan-
nus. Tämä helpottaisi sekä avustuksen haki-
joiden että hallinnon työtä erityisesti avustus-
ten maksatusvaiheessa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on, että uusi laki val-
tionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi vastaisi mahdollisimman hyvin yritys-
tukien kehittämisen kansallisia tarpeita ja so-
veltuisi omalta osaltaan Euroopan unionin 
rakennerahasto-ohjelmien kansalliseksi sää-
döspohjaksi työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonalalla. Nämä tavoitteet saavutettaisiin 
säilyttämällä nykyisen lain mukainen avus-
tusten perussisältö ja selkeyttämällä sekä yk-
sinkertaistamalla avustusjärjestelmää. 

Ehdotetun lain tavoitteena on tehostaa jul-
kisen vallan toimenpiteitä erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten toiminnan edistämi-
sessä. Tavoitteena on myös parantaa yritys-
ten pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittä-
mällä osaamista, kannustamalla uuden tekno-
logian käyttöönottoon, edistämällä yritysten 
kansainvälistymistä sekä kehittämällä yritys-
ten toimintaympäristöä. Tavoitteena on lisäk-
si entistä enemmän suunnata avustuksia hy-
vät kasvuedellytykset omaaville yrityksille, 
sekä myös aiempaa riskipitoisempiin ja vai-
kuttavampiin hankkeisiin. 

Eräiden yritystukia koskeneiden selvitysten 
mukaan osa avustuksista kohdentuu yritysten 
tavanomaista toimintaa lähellä oleviin hank-
keisiin, jolloin yritystoimintaa kehittävä vai-
kutus saattaa jäädä verrattain vähäiseksi. Ta-
voitteena on, että avustusten tarkemman 
suuntaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin 
kautta päästään tilanteeseen, jossa avustetta-
vat hankkeet mahdollisimman hyvin kohdis-
tuvat yrityksen merkittävään kehittämiseen ja 
toiminnan uudistamiseen. Tätä edellyttää 
myös avustuksiin käytettävissä olevien mää-
rärahojen pieneneminen sekä kansallisten et-
tä Euroopan unionin rakennerahastojen kaut-
ta tulevien varojen osalta. 

Hankkeita arvioitaessa tulee kiinnittää 
huomiota myös siihen, että avustuksien kil-
pailua ja markkinoiden toimintaa vääristävät 
vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisik-
si. Negatiivisten kilpailuvaikutusten riskiä 
voidaan pienentää myös suuntaamalla avus-
tuksia merkittäviin, yrityksen tavanomaisesta 
toiminnasta erillisiin hankkeisiin, joiden to-

teuttamiseen yritys käyttää merkittävästi 
myös omia resurssejaan. 

Euroopan unionin uuden rakennerahasto-
ohjelmakauden osalta esityksen tavoitteena 
on sellainen avustusten kokonaisuus, joka tu-
kee rakennerahasto-ohjelmien elinkeinopo-
liittisten ja yritystoiminnan kehittämistä kos-
kevien keskeisten tavoitteiden saavuttamista. 
Tämä edellyttää joustavaa, monipuolista ja 
tehokasta avustusjärjestelmää. Lisäksi Eu-
roopan unionin rakennerahasto-ohjelmien 
elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttami-
nen edellyttää yritystukiohjelmien sovelta-
mista niin, että ohjelmien vaikuttavuutta voi-
taisiin entisestään parantaa. 

Lain uudistamisen tavoitteena on edellä 
mainitun lisäksi avustusjärjestelmän selkeyt-
täminen ja yksinkertaistaminen. Tavoitteena 
on myös avustusjärjestelmän hallinnollisen 
toimivuuden ja joustavuuden parantaminen 
sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. Tämä ta-
pahtuisi muun muassa ottamalla mahdolli-
suuksien mukaan käyttöön niin sanottuja yk-
sinkertaistettuja kustannusmalleja nykyisen 
todellisiin kustannuksiin perustuvan mallin 
rinnalle. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Uuden lain mukaisen avustusjärjestelmän 
ehdotetaan koostuvan kahdesta avustusmuo-
dosta, yrityksen kehittämisavustuksesta ja 
yritysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tuksesta. Yrityksen kehittämisavustusta 
myönnettäisiin yksittäisille yrityksille mer-
kittävien investointi- ja kehittämishankkei-
den toteuttamiseen. Yritysten toimintaympä-
ristön kehittämisavustusta myönnettäisiin 
julkisille ja yksityisille yhteisöille hankkei-
siin, joilla parannetaan yritysten toimintaym-
päristöä ja yritystoiminnan yleisiä kehitty-
misedellytyksiä. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jos-
sa määritellään lain tarkoitus ja avustusten 
suuntaamisen perusteet. Lain tarkoituksena 
olisi edistää taloudellista kasvua, työllisyyttä 
ja muita elinkeinopoliittisia tavoitteita myön-
tämällä avustuksia erityisesti pienten ja kes-
kisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua ja 
kehittämistä edistäviin hankkeisiin.  

Avustuksia suunnattaisiin merkittäviin yri-
tystoimintaa uudistaviin ja kehittäviin hank-
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keisiin. Tavoitteena on rahoituksen avulla 
käynnistää ja jouduttaa hankkeita, jotka muu-
ten jäisivät toteutumatta tai toteutuisivat 
merkitykseltään vähäisempinä. Samalla avus-
tuksia myönnettäessä tulisi kiinnittää huo-
miota siihen, että rahoituksen kilpailua vää-
ristävät vaikutukset jäisivät mahdollisimman 
vähäisiksi. Avustusten myöntämisessä tulisi 
ottaa entistäkin paremmin huomioon myös 
ympäristönäkökohdat, kuten vähähiilinen ta-
lous sekä tasapainoista alueellista kehitystä ja 
työllisyyttä koskevat tavoitteet. 

Tarkoitus olisi sisällyttää yksityiskohtai-
semmat säännökset muun muassa avustusten 
myöntämisen ja maksamisen perusteista, hy-
väksyttävistä menoista sekä sovellettavista 
tukitasoista ehdotetun lain nojalla annetta-
vaan valtioneuvoston asetukseen. Tämä vas-
taisi nykyistä sääntelytapaa ja olisi samankal-
tainen kuin valtionavustuslaissa (688/2001) 
omaksuttu sääntelytapa.  

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan 
voimassa olevan lain mukaan myöntää ai-
neellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä 
muihin kehittämistoimenpiteisiin, joista jäl-
kimmäisillä tarkoitetaan muun muassa yri-
tyksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälis-
tymisvalmiuksien ja tuotteiden kehittämistä 
koskevia toimenpiteitä ja hankkeita. Lisäksi 
avustusta voidaan myöntää pienelle yrityk-
selle palkkamenojen ja muiden toimintame-
nojen perusteella yritystoimintaa käynnistet-
täessä tai laajennettaessa. Avustusjärjestel-
mää ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että 
uuden lain mukaan yrityksen kehittämisavus-
tusta voitaisiin myöntää investointeihin ja 
kehittämistoimenpiteisiin. Samalla poistettai-
siin voimassa olevaan lakiin sisältyvä mah-
dollisuus tukea aloittavan tai laajentavan yri-
tyksen palkka- ja muita toimintamenoja eril-
lisen avustusmuodon avulla. Toimintaansa 
käynnistävän tai laajentavan yrityksen palk-
ka- ja muita menoja olisi mahdollista tukea 
jatkossakin, mutta niiden tukeminen kytkey-
tyisi nykyistä selkeämmin yrityksen liiketoi-
minnan tai sen jonkin osa-alueen hank-
keenomaiseen kehittämiseen, eikä toiminnan 
käynnistämiseen tai laajentamiseen sinänsä. 
Uudistuksella korostettaisiin avustuksen roo-
lia merkittävien, avustuksen saajan perustoi-
minnasta erillisten hankkeiden rahoituksena, 
ja vastaavasti vähennettäisiin avustuksen 

suuntaamista yritysten tavanomaisen toimin-
nan menoihin. 

Yrityksen käynnistysvaiheen palkka- ja 
muihin toimintamenoihin kohdentuvan erilli-
sen avustusmuodon poistamista voi katsoa 
puoltavan myös sen, että yritystoiminnan 
käynnistämiseen on mahdollista myöntää 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta anne-
tun lain mukaista starttirahaa. Uudistus sel-
keyttäisi tuki-instrumenttien välistä työnja-
koa siten, että nyt esitetyn lain mukaista yri-
tyksen kehittämisavustusta myönnettäisiin 
suunnitelman mukaisiin kehittämishankkei-
siin, kun taas starttiraha kohdentuu yleisem-
min yritystoiminnan käynnistämiseen liitty-
viin menoihin ja yrittäjän henkilökohtaisiin 
menoihin. 

Uuden lain myötä luovuttaisiin myös avus-
tuksesta kyläkaupan investointiin itsenäisenä 
avustusmuotona. Tämän avustusmuodon 
merkitys on ollut käytännössä vähäinen ja 
sillä on rahoitettu lähinnä korvausinvestoin-
tien tekemistä. 

Avustusjärjestelmää ehdotetaan selkeytet-
täväksi myös siten, että aikaisemmin erillise-
nä avustusmuotona käsitelty yrityksen tutki-
mus- ja kehittämistoimenpiteiden valmiste-
luun myönnetty niin sanottu valmistelurahoi-
tus yhdistettäisiin sisältönsä sekä haku- ja 
päätösprosessinsa osalta yrityksen kehittä-
misavustukseen. Tällöin ehdotetun lain mu-
kainen yrityksen kehittämisavustus haettai-
siin, myönnettäisiin ja maksettaisiin yhte-
näistä prosessia soveltaen. Tavoitteena olisi 
edelleen edistää pienten- ja keskisuurten yri-
tysten valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- 
ja kehityshankkeita ja uusia liiketoimintoja. 
Tavoitteena olisi myös lisätä kansainvälisty-
mistä ja edistää teknologista tai muuta osaa-
mista. Esiselvitysvaiheen avustamisella voi-
taisiin tehokkaasti selvittää myöhemmin to-
teutettavaksi tarkoitetun hankkeen onnistu-
misedellytyksiä ja parantaa avustusten vai-
kuttavuutta. 

Ehdotettu erillisten avustusmuotojen kar-
siminen ja avustusprosessin yhtenäistäminen 
helpottaisi myös avustusten sähköisen hake-
misen kehittämistä ja käsittelyn siirtämistä 
nykyistä laajemmin sähköiseen prosessiin. 
Tavoitteena on, että ehdotetun lain myötä 
avustusten haku- ja päätösprosessi siirretään 
pääosin sähköiseen ympäristöön. 



 HE 174/2013 vp  
  

 

6 

Voimassa olevan lain mukaan yrityksen 
kehittämisavustusta on mahdollista myöntää 
I ja II tukialueilla kunnille tai kiinteistöyhti-
öille, joissa kunta on osakkaana, sellaisiin in-
vestointeihin, joissa rakennetaan toimitiloja 
vuokrattavaksi pienille ja keskisuurille yri-
tyksille. Sovellettava tukitaso on määräyty-
nyt tiloihin sijoittuvan yrityksen koon mu-
kaan. Uudesta laista ehdotetaan poistettavak-
si nykyisen kaltainen mahdollisuus tukea 
kuntien toimitilahankkeita, koska hankkeita 
on ollut viime vuosina selvästi aikaisempaa 
vähemmän ja tuen tarpeen voidaan katsoa 
vähentyneen. Kuntien joko kokonaan tai osit-
tain omistamille kiinteistöyhtiöille olisi jat-
kossakin mahdollista myöntää yrityksen ke-
hittämisavustusta toimitilarakentamiseen, 
mutta erona nykyiseen tilanteeseen olisi se, 
että vastaavalla tavalla kuin muissakin yri-
tyksen kehittämisavustuksen kohteena ole-
vissa hankkeissa, tukitaso ja avustuksen eh-
dot määräytyisivät avustuksen hakijan, eli 
investoivan kiinteistöyhtiön mukaan, eikä ti-
loihin vuokralaiseksi sijoittuvan yrityksen 
mukaan. Kuntien joko kokonaan tai osittain 
omistamat kiinteistöyhtiöt luokitellaan 
useimmiten suuriksi yrityksiksi, mikä käy-
tännössä rajoittaisi avustusmahdollisuuksia 
merkittävästi verrattuna nykyiseen tilantee-
seen. Perusteluna ehdotettavalle muutokselle 
on myös tarve selkeyttää avustusjärjestelmää 
ja suunnata rahoitusta suoraan pienten ja 
keskisuurten yritysten hankkeisiin. 

Voimassa olevan lain mukaan yrityksen 
kehittämisavustusta voidaan I ja II tukialueil-
la myöntää myös suurten, yli 250 henkilöä 
työllistävien yritysten investointeihin, kun 
hanke katsotaan hakijayrityksen ja toteutus-
alueen kannalta merkittäväksi ja sillä on vai-
kutuksia myös pienten ja keskisuurten yritys-
ten toimintaedellytysten parantamiseen. Käy-
tännössä suuria yrityksiä on kuitenkin tuettu 
varsin vähän; esimerkiksi vuonna 2012 teh-
dyistä päätöksistä vain seitsemän kappaletta 
kohdistui suurille yrityksille. Avustukset on 
lähes yksinomaan suunnattu pienten ja kes-
kisuurten yritysten hankkeisiin, joissa rahoi-
tuksen katsotaan olevan vaikuttavampaa kuin 
suuryritysten hankkeissa. Uudessa laissa eh-
dotetaan kuitenkin säilytettäväksi mahdolli-
suus myöntää avustusta suurten yritysten in-
vestointeihin Euroopan unionin tulevan ra-

kennerahastokauden 2014 – 2020 aluetuki-
kartan mukaisilla I ja II –tukialueella. 

Tarkoitus on avustusten suuntaamisessa 
jatkossakin painottaa voimakkaasti pienten ja 
keskisuurten yritysten hankkeita. 

Suuret yritykset voivat voimassa olevan 
lain mukaan olla yrityksen kehittämisavus-
tuksen kohteina myös sellaisissa muissa ke-
hittämistoimenpiteissä, joiden toteuttamiseen 
osallistuu suuren yrityksen ohella myös pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä. Uudesta laista 
ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus 
myöntää yrityksen kehittämisavustusta suur-
ten yritysten kehittämistoimenpiteisiin. Käy-
tettävissä olevat määrärahat on perusteltua 
kohdistaa pienille ja keskisuurille yrityksille, 
joiden omat resurssit toteuttaa merkittäviä 
kehittämistoimenpiteitä ovat yleensä suuryri-
tyksiä vähäisemmät. Muutos myös osaltaan 
selkeyttäisi avustusjärjestelmää, poistamalla 
avustusmahdollisuuden, jota tähänkin men-
nessä on käytetty hyvin vähän. 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta on voimassa olevan lain mu-
kaan voitu myöntää hankkeisiin, jotka koh-
distuvat yritystoiminnan kannalta tarpeelli-
siin selvityksiin, yritysten tarvitsemien palve-
lujen kehittämiseen, yritysten yhteistyön 
edistämiseen sekä muihin yritysten kehitty-
misedellytyksiä parantaviin toimenpiteisiin. 
Myöntämisen edellytyksenä on ollut se, että 
hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi 
alueen pienten ja keskisuurten yritysten pe-
rustamista, laajentamista tai kehittämistä ja 
että avustuksella arvioidaan olevan merkittä-
vä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. 

Avustusta ei nykyisen lain soveltamiskäy-
tännön mukaisesti ole kuitenkaan myönnetty 
infrastruktuurihankkeisiin, koska niiden ra-
hoittamiseen on ollut oma tukijärjestelmä. 
Sen mahdollistamiseksi, että yritysten toi-
mintaympäristön kehittämisavustusta voitai-
siin joustavammin käyttää pienten ja kes-
kisuurten yritysten kehittämistä edistäviin 
hankkeisiin, ehdotetaan, että avustusta olisi 
lain nykyisestä soveltamiskäytännöstä poike-
ten mahdollista myöntää myös pienten ja 
keskisuurten yritysten toimintaa edistäviin 
infrastruktuurihankkeisiin. 

Ottaen huomioon muut tukijärjestelmät, 
jotka liittyvät yritysten toimintaympäristön 
parantamiseen, tarpeen fokusoida avustusta 
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nykyistä selkeämmäksi sekä parantaa avus-
tuksen vaikuttavuutta, ehdotetaan, että avus-
tus suunnattaisiin nykyistä enemmän välit-
tömästi pienten ja keskisuurten yritysten toi-
mintaan vaikuttaviin hankkeisiin.  

Avustus- ja maksatushakemusten käsittelyn 
nopeuttamiseksi  sekä hakijoiden ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten hallin-
nollisen taakan keventämiseksi ehdotettavan 
lain mukaisten yrityksen kehittämisavustuk-
sen ja yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksen käsittely- ja päätösprosesseja 
uudistettaisiin ottamalla mahdollisuuksien 
mukaan avustusten myöntämisessä ja mak-
samisessa käyttöön uusia yksinkertaistettuja 
kustannusmalleja. Uusia kustannusmalleja 
käytettäessä avustus määritettäisiin esimer-
kiksi hankkeessa toteutettavien toimenpitei-
den ja niihin liittyvien vakioitujen yksikkö-
kustannusten perusteella, eikä yksittäisten 
kirjanpidon menotapahtumien perusteella. 
Uusien kustannusmallien käyttö helpottaisi 
avustuksen myöntämistä ja maksamista eri-
tyisesti pienistä yksittäisistä menotapahtu-
mista koostuvissa hankkeissa. Kustannusmal-
lien käyttö perustuisi osaltaan rakennerahas-
toja ja muita niin sanottuun yhteiseen strate-
giakehykseen kuuluvia rahastoja koskeviin 
unionitason säädöksiin. Kustannusmalleista 
ja niiden käyttämisen ehdoista säädettäisiin 
tarkemmin tämän lain nojalla annettavassa 
valtioneuvoston asetuksessa sekä muissa 
säädöksissä.  

Voimassa olevan lain 17 §:n 3 momentissa 
säädetään, että jos hankkeen toteuttamiseen 
osallistuu useampi kuin yksi yritys tai yrityk-
sen ohella yhteisö, joka ei harjoita yritystoi-
mintaa, avustus voidaan myöntää yritykselle 
tai yhteisölle, joka on sitoutunut vastaamaan 
avustuksen käytöstä koko hankkeeseen. Ky-
seinen säännös ehdotetaan poistettavaksi tar-
peettomana ja hallinnollisesti epätarkoituk-
senmukaisena. Tarkoitus on, että jatkossa 
sellaisissakin hankkeissa, joihin osallistuu 
useita yrityksiä tai muita osapuolia, kullekin 
osallistujalle tehtäisiin erillinen avustuspää-
tös, joka koskisi kyseisen yrityksen tai muun 
osapuolen osuutta hankkeesta, sen kustan-
nuksista ja myönnettävästä avustuksesta. 
Uudistus selkeyttäsi avustusten hakemiseen 
ja hankkeiden toteuttamiseen liittyviä vastui-
ta. Käytännössä uudistuksen merkitys olisi 

vähäinen, koska voimassa olevan lain 17 §:n 
3 momentin mukaisia päätöksiä on tehty erit-
täin vähän. Tähän liittyen ehdotetaan tarpeet-
tomana poistettavaksi nykyiseen lakiin sisäl-
tyvä 18 §:n 2 momentti, jonka mukaan avus-
tus voidaan maksaa yritykselle tai yhteisölle, 
joka on sitoutunut vastaamaan avustuksen 
käytöstä koko hankkeeseen. 

Esitetyn lain mukaan kaikki avustuspäätök-
set tehtäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksissa, eikä päätöksiä enää tehtäisi 
ministeriössä. Voimassa olevan lain mukaan 
yrityksen kehittämisavustuspäätöksen tekee 
ministeriö, jos avustuksen perusteena olevien 
menojen määrä ylittää neljä miljoonaa euroa. 
Vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriössä 
tehtiin yhteensä 10 myönteistä yrityksen ke-
hittämisavustuspäätöstä. Ehdotettu uudistus 
olisi yhdenmukainen valtioneuvoston hallin-
non kehittämisen ministerivaliokunnan maa-
liskuussa 2012 tekemän linjauksen kanssa, 
jonka mukaan Euroopan unionin rakennera-
hasto-ohjelmien toteutukseen liittyvistä niin 
sanotuista välittävän toimielimen tehtävistä 
luovutaan ministeriötasolla. Ehdotettavaa 
muutosta puoltaa myös se perustelluksi kat-
sottu toimintatapa, jossa yksittäiset rahoitus-
päätökset tehdään alueilla, paikallisten olo-
suhteiden tuntemusta hyödyntäen. Ministeriö 
vastaisi jatkossakin avustusjärjestelmän stra-
tegisesta kehittämisestä, lainvalmistelusta, 
ohjauksesta ja valvonnasta. 

Myös avustusten takaisinperintää koskevaa 
sääntelyä uudistettaisiin. Tärkeimmät uudis-
tukset ovat omaisuuden käyttöajan huomioi-
minen takaisinperittävää määrää laskettaessa 
silloin, kun kysymyksessä on investointiin 
kohdistunut avustus. Uudistuksen myötä ta-
kaisinperittävä määrä pienenisi, mitä kau-
emmin avustuksen kohteena ollutta omai-
suutta olisi käytetty. Toinen hallinnollisesti 
tärkeä takaisinperintään liittyvä uudistus olisi 
se, että pienimmistä, enintään 100 euron suu-
ruisista takaisinperinnöistä, voitaisiin luopua. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Vaikutukset valtion talouteen 

Lakiesityksen mukaisia avustuksia on tar-
koitus rahoittaa valtion talousarvion määrä-
rahoista ja Euroopan aluekehitysrahastosta 
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saatavilla varoilla. Lain mukaisia avustuksia 
varten valtion talousarvioon otettaisiin vuo-
sittain myöntämisvaltuus lakiesityksen mu-
kaisten avustusten myöntämiseen ja ar-
viomääräraha kyseisen vuoden ja aikaisem-
pien vuosien päätöksistä aiheutuvien meno-
jen maksamiseen. 

On arvioitu, että lakiehdotuksesta ei aiheu-
tuisi valtion menojen lisäystä, verrattuna 
voimassa olevaan lain aiheuttamiin menoi-
hin. Tämän lakiehdotuksen mukainen, Eu-
roopan unionin rakennerahasto-ohjelmien 
kautta kanavoituva Euroopan aluekehitysra-
haston rahoitus ja sitä vastaava kansallinen 
rahoitus määräytyvät rakennerahasto-
ohjelmien tavoitteiden ja painopisteiden mu-
kaisesti. Arvioiden mukaan sekä Euroopan 
unionin rakennerahastojen kautta saatava ra-
hoitus että kansallinen rahoitus tulevat mer-
kittävästi vähentymään tulevina vuosina. 
 
4.2 Yritysvaikutukset 

Lakiesityksen, kuten voimassa olevan lain-
kin mukainen rahoitus kohdistuu valtaosal-
taan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Esi-
tyksessä tarkoitetuilla avustuksilla edistettäi-
siin aineellisia ja aineettomia investointeja 
sekä yritysten ja niiden toimintaympäristön 
kehittämistä. Tarkoitus olisi suunnata avus-
tuksia erityisesti hyvät kasvuedellytykset 
omaaville käynnistysvaiheessa oleville tai 
laajentaville yrityksille. 

Lain mukaisilla avustusohjelmilla toteutet-
taisiin yleistä yrityspolitiikkaa sekä alueellis-
ta elinkeinopolitiikkaa. Alueellisesti lain mu-
kaiset avustukset painottuisivat merkittävästi 
Itä- ja Pohjois-Suomeen. 

Asiakaslähtöisen toimintatavan parantami-
seksi avustusjärjestelmää pyritään selkeyttä-
mään. Tältä osin merkittävää olisi se, että 
lain mukaisia avustusmuotoja olisi vain kak-
si, yrityksen kehittämisavustus ja yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustus. Ny-
kyisen lain mukaisia avustusmuotoja vähen-
nettäisiin luopumalla tutkimus- ja kehittämis-
toimenpiteiden valmisteluun tarkoitetusta 
niin kutsutusta valmistelurahoituksesta ja ky-
läkauppojen investointeihin tarkoitetusta 
avustuksesta itsenäisinä avustusmuotoina. 
Avustusmuotojen vähentäminen yksinker-

taistaa avustusten hallinnointia ja helpottaa 
myös hakijoiden asemaa. 

Jäljempänä tarkastellaan keskeisten ehdo-
tusten vaikutuksia yritysten toimintaan. Vai-
kutusten arviointia pohjustetaan kohdassa 
Voimassa olevan lain määrälliset vaikutukset 
tarkastelemalla voimassaolevan tukijärjes-
telmän käytännön vaikutuksia sekä vuosina 
2007—2012 myönnettyjen tukien määriä, 
kohdentumista sekä yritys- ja työpaikkavai-
kutuksia. Lisäksi käsitellään työ- ja elinkei-
noministeriön vuonna 2013 julkaisemaa, Tu-
run yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Ent-
ren tekemää, voimassa olevan lain mukaisten 
avustusten vaikuttavuuden ja toimivuuden 
arviointia. 

Lakiesityksen mukaisten avustusten vaikut-
tavuutta ja toimivuutta on tarkoitus tulevai-
suudessa seurata muun muassa teettämällä 
tutkimuksia. Lisäksi on tarkoitus jatkaa sys-
temaattista, jokaisen hankkeen yhteydessä 
tehtävää vaikuttavuuden arviointia, jossa yh-
dessä avustuksen hakijan kanssa arvioidaan 
avustuksen vaikutus hankkeen toteuttamiseen 
ja avustettavan hankkeen vaikutukset yrityk-
sen liikevaihtoon, vientiin ja henkilöstömää-
rään avustuksen myöntämis- ja maksatusvai-
heessa sekä kahden vuoden kuluttua hank-
keen toteuttamisesta. 
 
Voimassa olevan lain määrälliset vaikutukset 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehit-
tämiseksi annetun lain mukaisia avustuksia 
on vuosina 2007—2012 myönnetty 12 023 
hankkeeseen yhteensä noin 737 miljoonaa 
euroa. Myönnetty avustus sisältää sekä kan-
sallisen että Euroopan unionin rahoituksen. 
Pääosa avustuksista eli 683 miljoonaa euroa 
myönnettiin yrityksen kehittämisavustuksena 
suoraan yrityskohtaisiin investointi- ja kehit-
tämishankkeisiin. Vuosina 2007—2012 arvi-
oidaan yrityksen investointi- ja kehittämis-
hankkeiden toteuttamisen myötä syntyneen 
uusia työpaikkoja 34 567. Lisäksi arvioidaan 
perustetun 2 185 uutta yritystä, joiden syn-
tymiseen myönnetyllä yrityksen kehittä-
misavustuksella on myötävaikutettu. Loppu-
osa avustuksista eli noin 53 miljoonaa euroa 
myönnettiin yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustuksena. 
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Yrityskohtaista yrityksen kehittämisavus-
tusta on myönnetty valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain tar-
koituksen mukaisesti erityisesti alle 250 hen-
kilöä työllistäville pienille ja keskisuurille 
yrityksille, joiden osuus päätöksistä on ollut 
noin 98 % ja euromääräisesti noin 96 %. 
Huomionarvoista on myös se, että avustuksia 
myönnettiin pääosin pienille, alle 50 henkilöä 

työllistäville yrityksille. Niiden osuus pää-
töksistä oli noin 89 % ja myönnetyistä avus-
tuksista noin 72 %. Taulukossa 1 on tarkas-
teltu yrityksen kehittämisavustuksen jakau-
tumista elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksittain (ELY-keskus) sekä päätösten 
että avustusten määrän suhteen vuosina 
2007—2013. 

 
Taulukko 1. 
 

Yrityksen kehittämisavustus 

Käsitelty hakemuksia Myönnetty 

 ELY-keskus 
 
 
 
  kpl kpl euroa 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 393 321 16 497 465 

Etelä-Savon ELY-keskus 656 522 45 775 689 

Hämeen ELY-keskus 991 817 30 974 094 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 751 540 38 483 364 

Kainuun ELY-keskus 427 322 42 882 475 

Keski-Suomen ELY-keskus 891 717 41 991 403 

Lapin ELY-keskus 992 802 65 648 431 

Pirkanmaan ELY-keskus 1 222 880 37 190 436 

Pohjanmaan ELY-keskus 1 027 781 39 759 403 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 782 616 64 714 494 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 830 1 462 89 595 609 

Pohjois-Savon ELY-keskus 918 613 79 611 035 

Satakunnan ELY-keskus 486 397 21 149 634 

Uudenmaan ELY-keskus 2 452 2 087 35 019 593 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 927 780 33 797 841 

Kaikki yhteensä 14 745 11 657 683 090 966 
 

Voimassa olevan valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 
keskeisenä tavoitteena on avustusten vaikut-
tavuuden parantaminen verrattuna aiempaan 
avustusjärjestelmään. Tämän johdosta käy-
tössä on ollut vaikuttavuuden arviointimene-
telmä, jonka mukaisesti jokaisessa hankkees-
sa arvioidaan, mikä on avustuksen vaikutus 

hankkeen toteuttamiseen, eli toteutettaisiinko 
hanketta lainkaan ilman avustusta tai toteute-
taanko hanke laajempana, korkeatasoisempa-
na taikka nopeammassa aikataulussa kuin il-
man avustusta. Taulukossa 2 on tarkasteltu 
yrityksen kehittämisavustuksen arvioitua 
vaikutusta hankkeiden toteuttamiseen vuosi-
na 2007—2013. 
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Taulukko 2. 
 

Hanke 
  
 

Hanketta ei  
toteuteta  
lainkaan 

Hanke 
toteutetaan 
laajempana 

Hanke toteutetaan  
korkeatasoisem-
pana 
 

Hanke toteute-
taan nopeam-
massa 
aikataulussa 

Avustusmuoto 
  
  
  kpl kpl % kpl % kpl % kpl % 
Yrityksen kehit-
tämisavustus 11 657 3 178 27 3 977 34 3 452 30 1 050 9 
 

Avustusten vaikuttavuuden parantamiseksi 
käytössä on ollut lisäksi menettely, jossa yh-
dessä avustuksen hakijan kanssa arvioidaan 
hankkeen vaikutukset yrityksen liikevaih-
toon, vientiin ja henkilöstömäärään sekä 
avustuksen myöntämis- että maksatusvai-
heessa. Lisäksi toteutuneita vaikutuksia kos-
keva kysely lähetetään avustuksen saajalle 
aikaisintaan kahden vuoden kuluttua avus-
tuksen viimeisen erän maksamisesta.  
 
Voimassa olevan lain arviointitutkimus 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä lain 
vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointitut-
kimus julkistettiin syyskuussa 2013. Arvi-
oinnin kohteena olivat yrityksen kehittä-
misavustus ja yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustus. Tutkimuksen teki TSE 
Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulus-
ta. 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin 
laissa määritellyt tavoitteet on saavutettu yri-
tyksen kehittämisavustuksella ja yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustuksella 
sekä sitä, miten toimiviksi kyseiset avustus-
muodot koetaan. Tutkimuksen painopiste oli 
yrityksen kehittämisavustuksen toimivuudes-
sa ja vaikuttavuudessa. Tutkimuksessa tuo-
tettiin konkreettista tietoa lain ja valtioneu-
voston asetuksen vaikuttavuudesta sekä toi-
mivuudesta eri toimijoiden näkökulmista se-
kä mahdollisista avustukseen liittyvistä kehit-
tämistarpeista. 

Tutkimus tehtiin hyödyntäen aikaisempaa 
kirjallisuutta ja tutkimusta, rekisteriaineistoja 
yritystukilain mukaisten avustusten määristä 
ja avustusten hakijoista sekä tutkimusta var-
ten kerättyjä kysely- ja haastatteluaineistoja. 
Tutkimus kohdistui vuosina 2007—2011 yri-
tyksen kehittämisavustusta hakeneisiin yri-
tyksiin sekä yritysten toimintaympäristön ke-

hittämisavustusta hakeneisiin organisaatioi-
hin. 

Arvioinnin empiirisen aineiston muodosti-
vat 1098 yrityksen kehittämisavustusta hake-
nutta yritystä vuosina 2007—2011, 31 yritys-
ten toimintaympäristön kehittämisavustusta 
hakenutta organisaatiota, 168 Internet-
kyselyn sidosryhmä-/asiantuntijavastausta 
sekä seitsemän mahdollisimman erilaista 
asiakasyritystä ja – organisaatiota edustavaa 
tapaustutkimusta. 

Tutkimuksen mukaan yrityksen kehittä-
misavustuksen vaikutukset kohdistuvat kas-
vuun, tuotantoon, kansainvälistymiseen sekä 
osaamiseen ja verkostoitumiseen. Avustuk-
sella on selvimmin vaikutusta tuotannon ke-
hittymiseen. Se on saavutettu avustuksella 
investointeihin sekä tuotteiden ja tuotanto-
menetelmien kehittämiseen. Avustuksesta 
ovat hyötyneet eniten jo pidempään toimi-
neet Pohjois- ja Itä-Suomen yritykset. Osaa-
mista on pystytty kehittämään erityisesti al-
ku- ja kasvuvaiheen yrityksissä, jotka toimi-
vat muilla toimialoilla kuin teollisuudessa. 

Mitä suurempi yritys on ja mitä useammin 
se on hakenut yrityksen kehittämisavustusta, 
sitä todennäköisemmin toteutetut hankkeet 
ovat kasvattaneet vientiä tai lisänneet yrityk-
sen käyttämän teknologian tasoa.  Pienissä 
yrityksissä on muita suurempi osuus yrityk-
siä, jotka ovat hankkeen myötä verkostoitu-
neet muita enemmän. 

Kasvuyrityksiksi itsensä määrittelevät yri-
tykset ovat kokeneet vaikutukset selvästi 
vahvemmin kuin muussa elinkaaren vaihees-
sa olevat yritykset. Kasvuyrityksissä toteute-
tut kehittämishankkeet ja investoinnit ovat 
saaneet muita yrityksiä enemmän aikaan lii-
kevaihdon, viennin, kannattavuuden ja mark-
kinaosuuden kasvua, samoin myös liikkeen-
johdon osaaminen, markkinointiosaaminen ja 
liiketoimintaosaaminen ovat lisääntyneet 
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muita yrityksiä enemmän. Kasvuyritykset ra-
portoivat myös muita useammin verkostoi-
tumisen lisääntymisestä, kansainvälistymis-
valmiuksien kasvusta sekä kilpailuaseman 
vahvistumisesta. 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksella tuettujen hankkeiden vaiku-
tukset voidaan jakaa kahteen ryhmään. 
Hankkeilla tavoitellaan useimmiten pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia vaikutuk-
sia. Joka kolmannessa tutkitussa hankkeessa 
saatiin synnytettyä uusia tuotteita, tuotanto-
menetelmiä tai palveluja yrityksiin. Lähes 
yhtä usein toteutettu hanke sai aikaan toteut-
tajaorganisaation verkostojen laajentumista 
tai osaamisen lisääntymistä toteuttajaorgani-
saatiossa. Yritysten toimintaympäristön ke-
hittämisavustus on suuntautunut yrityksen 
kehittämisavustusta useammin Etelä- ja Län-
si-Suomeen. 

Tutkimuksen perusteella yrityksen kehit-
tämisavustus ja yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustus toimivat vähintäänkin koh-
tuullisesti. 

Yrityksen kehittämisavustuksen kehittä-
miskohteina nousevat esiin asiakaslähtöisyys 
ja paikallisuus. Yritykset peräänkuuluttavat 
henkilökohtaista yhteyshenkilöä, joka tekisi 
myös asiakaskäyntejä ja oppisi näin tunte-
maan asiakkaansa. Erityisesti pienet yritykset 
kokivat avustuksen käyttöön liittyvät proses-
sit raskaiksi, mikä on toiminut ajoittain jopa 
avustuksen hakemisen esteenä. Maksatuksen 
muuttaminen osittain etukäteiseksi saa kan-
natusta yritysten lisäksi myös elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksissa. Sekä yrityk-
set että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset kaipaisivat myös joustavampia mah-
dollisuuksia muuttaa hankesuunnitelmaa 
hankkeen edetessä. Hankkeen onnistumisen 
kriteerejä toivotaan myös täsmennettäväksi. 

Yrityksen kehittämisavustuksen tukipro-
sessin kehittämisteemoina nousevat esiin yh-
denmukaistaminen, virtaviivaistaminen ja 
samalla kehittäminen niin, että otetaan huo-
mioon alueen toimintaympäristön vahvuudet, 
uhat ja mahdollisuudet. Avustuksia tulisi 
kohdistaa nykyistä enemmän kasvun ja riski-
pitoisten hankkeiden tukemiseen. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää avustus-
ta hakevan yrityksen kehittämishankkeen 
luonteeseen: sen tavoitteisiin, onnistumiskri-

teereihin ja tavoiteltuihin vaikutuksiin. Kas-
vulle, uusiutumiselle, kansainvälistymiselle 
ja työllisyydelle niin yrityksen kuin yhteis-
kunnan näkökulmasta on annettava nykyistä 
voimakkaampi paino. Lisäksi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten tulee aktiivi-
sesti etsiä nuoria ja kasvavia yrityksiä ja 
kannustaa näitä rohkeisiin kehittämishank-
keisiin. 

Markkinapuute ja kilpailutilanteen vääris-
tyminen on nykyistä vahvemmin otettava 
osaksi kehittämishankkeen arviointia siitä 
huolimatta, että ilmiöt ovat dynaamisia 
(muuttuvat esimerkiksi ajallisesti ja paikalli-
sesti) ja vaikka niille on vaikeaa löytää käy-
tännössä sovellettavia määritelmiä tai kritee-
reitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten käsittelijöiden hyvä paikallistuntemus 
antaa systemaattiselle arviolle kohtuulliset 
lähtökohdat, kun asiaan kiinnitetään erityistä 
huomiota. Tarkoituksena on, että avustuksia 
kohdennetaan riskipitoisiin hankkeisiin, jois-
sa avustuksella tavoitellaan selkeää kasvua, 
uusiutumista ja/tai kansainvälistymistä ta-
vanomaisen kehittämisen asemesta. Tällöin 
liikutaan alueella, jossa hankkeen ulkoisvai-
kutukset kasvavat ja toisaalta myös yksityi-
sen rahoituksen puute hankkeen riskipitoi-
suuden vuoksi kohoaa. 

Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla koko 
suomalaisen yritystukijärjestelmän yksinker-
taistaminen ja virtaviivaistaminen niin orga-
nisaatioiden kuin instrumenttienkin tasoilla.  

Asiakasrajapinnassa yksittäisillä tuki-
instrumenttien nimikkeillä ei näyttäisi olevan 
merkitystä, vaan oleellista on se, että yritys 
kykenee yhteistyössä eri julkisten organisaa-
tioiden ja yksityisten rahoittajien kanssa löy-
tämään tarpeeseensa soveltuvan kokonaisrat-
kaisun. Toimijoiden välisen yhteistyön tiivis-
täminen on tässä oleellista. 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta hakeneiden organisaatioiden 
arviot avustuksen toimivuudesta ovat hieman 
positiivisempia kuin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten edustajien ja yrityksen 
kehittämisavustusta hakeneiden yritysten nä-
kemykset. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten edustajat suhtautuvat 
kaiken kaikkiaan negatiivisemmin yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustuksen 
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käytäntöihin kuin yrityksen kehittämisavus-
tuksen käytäntöihin. 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksen vaikutukset kohdentuvat tut-
kimuksen mukaan suunniteltua enemmän to-
teuttajaorganisaation omaan kehittämiseen. 
Avustuksen vaikutusten tulisikin jatkossa 
kohdistua voimakkaammin toteuttajaorgani-
saation oman kehittämistoiminnan ulkopuo-
lelle, jotta toimintaympäristön kehittämisen 
kautta nimenomaan yritykset kehittyisivät. 
 
Esityksen keskeisten muutosten yritysvaiku-
tukset 

Nykyisen lain mukaan investointeihin voi-
daan myöntää avustusta I ja II tukialueilla 
sellaiselle kiinteistöyhtiölle tai kunnalle, joka 
tarjoaa toimitiloja vuokrattavaksi pienille ja 
keskisuurille yrityksille. Vuosina 2007—
2012 avustusta kuntien tai kiinteistöyhtiöiden 
toimitilahankkeisiin on myönnetty 93 hank-
keeseen yhteensä 32 miljoonaa euroa. Avus-
tuksen myöntämistä on arvioitu tiloihin si-
joittuvan yrityksen perusteella ja tukitaso on 
määräytynyt hankkeen toteuttamisalueen ja 
tiloihin sijoittuvan yrityksen koon perusteel-
la. Lakiehdotuksessa esitetään, että tästä me-
nettelystä luovutaan, eikä avustusta olisi jat-
kossa enää mahdollista myöntää kunnalle, 
joka tarjoaa toimitiloja vuokrattavaksi yrityk-
sille. Sen sijaan avustusta voitaisiin jatkossa 
myöntää kuntien joko kokonaan tai osittain 
omistamille kiinteistöyhtiöille samaan tapaan 
kuin muillekin kiinteistöyhtiöille. Näin ollen 
kuntien omistamat kiinteistöyhtiöt ja muut 
kiinteistöyhtiöt saatettaisiin tältä osin saman-
arvoiseen asemaan. Tukitaso määräytyisi täl-
löin avustusta hakevan kiinteistöyhtiön koon 
ja hankkeen toteuttamispaikan perusteella. 
Muutoksen perusteena on tukijärjestelmän 
selkeyttäminen ja kuntien omistamien kiin-
teistöyhtiöiden saattaminen samanarvoiseen 
asemaan muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. 

Lakiehdotuksella mahdollistetaan avustus-
ten hallinnoinnin merkittävä kehittäminen. 
Avustusten sähköinen haku on käynnistynyt 
vuoden 2011 syksyllä ja prosesseja on tarkoi-
tus edelleen sähköistää ja kehittää tulevai-
suudessa. Lailla on tarkoitus mahdollistaa 
uusien yksinkertaistettujen kustannusmallien 
käyttöönotto avustusten hallinnoinnissa, joka 

mahdollistaisi sen, että avustusten myöntä-
misessä ja maksamisessa voitaisiin jatkossa 
osittain siirtyä kustannusten mittaamisen si-
jasta suoritteiden mittaamiseen. Esimerkkinä 
tällaisesta menettelystä voidaan mainita malli 
yritysten kansainvälistymishankkeisiin liitty-
vien kustannusten määrittelyyn. Tässä mal-
lissa avustuksen perusteena olisivat hankkee-
seen liittyvät ulkomaan työpäivien määrä, jo-
ka kerrottaisiin kullekin valtiolle etukäteen 
määrätyllä päivähinnalla. Tällaisella menette-
lyllä säästettäisiin merkittävästi hallinnollista 
työtä niin yrityksissä kuin avustuksia käsitte-
levissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksissa. Yksinkertaistetuista kustannusmal-
leista säädettäisiin tarkemmin muissa sää-
döksissä, kuten tämän lain nojalla annetta-
vassa valtioneuvoston asetuksessa sekä ra-
kennerahastotoimintaa koskevissa säädöksis-
sä. 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksen käyttöalaa olisi tarkoitus laa-
jentaa siten, että avustusta voitaisiin jatkossa 
myöntää myös yritystoimintaa välittömästi 
edistäviin infrastruktuurihankkeisiin. Tämän 
laajennuksen tarkoituksena olisi se, että myös 
tulevaisuudessa olisi mahdollista rahoittaa 
hankkeita, joita on aiemmin rahoitettu työlli-
syysperusteisella investointiavustuksella. 

Ehdotetussa laissa on tarkoitus selkeyttää 
ja yksinkertaistaa takaisinperintää koskevia 
säännöksiä. Investointiin kohdistuneen avus-
tuksen takaisinperinnässä huomioitaisiin 
omaisuuden käyttöaika takaisinperittävän 
määrän laskennassa. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että takaisin perittäisiin suhteellinen osuus 
avustuksesta, joka määräytyisi niiden täysien 
kalenterikuukausien mukaan, joina tuettua 
käyttöomaisuutta on käytetty. Lisäksi pie-
nemmistä enintään 100 euron takaisinperin-
nöistä on tarkoituksenmukaista luopua, koska 
niiden hallinnointi aiheuttaa valtiolle suhteet-
toman paljon kuluja, verrattuna niillä saata-
viin tuloihin. 
 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiesityksen mukaisten avustusohjelmien 
soveltaminen ja täytäntöönpano tapahtuisi 
kokonaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa. Tältä osin ehdotettu lainsäädän-
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tö ei merkitsisi suurta muutosta vallitsevaan 
tilanteeseen, koska jo voimassa olevan lain 
aikanakin pääosa avustushakemuksista on 
käsitelty elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa. Esimerkiksi vuonna 2012 työ- ja 
elinkeinoministeriössä tehtiin vain kymme-
nen myönteistä yrityksen kehittämisavustus-
päätöstä. 

Lakiesitys ei olennaisesti muuttaisi eri mi-
nisteriöiden tai viranomaisten välisiä toimi-
valtasuhteita tai työnjakoa. 
 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Euroopan unionin rakennerahasto-
ohjelmien laatimisessa ja toimeenpanossa 
ympäristöön liittyviin näkökohtiin on kiinni-
tetty huomiota. Tämä tarkoittaa sitä, että 
myös yrityshankkeissa ympäristövaikutukset 
tulee erikseen huomioida. Nyt esitetyn lain 
osalta tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
vähähiiliseen talouteen liittyvät seikat tulee 
ottaa huomioon rakennerahasto-ohjelmia täy-
täntöön pantaessa. 

Ehdotetussa laissa ei ole säännöksiä siitä, 
miten ympäristöön liittyvät näkökohdat ote-
taan huomioon yritysten kehittämishankkeis-
sa. Tarkoitus on alemmanasteisessa säännös-
tössä ja hallinnon sisäisissä ohjeissa kiinnit-
tää huomiota tuettavaksi esitettyjen hankkei-
den ympäristövaikutuksiin ja siinä tarkoituk-
sessa katsoa hankkeen myönteiset ympäris-
tövaikutukset avustuksen myöntämistä puol-
taviksi seikoiksi. 
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esityksen valmistelu on tapahtunut työ- ja 
elinkeinoministeriössä virkatyönä. 

Valmistelussa on käytetty hyväksi muun 
muassa työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa 
ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
TSE Entren tekemää valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ar-
viointitutkimusta. Tutkimuksen tuloksia on 
käsitelty edellä kohdassa Voimassa olevan 
lain arviointitutkimus. 

Keskeisiä lakiuudistukseen liittyviä näkö-
kohtia sekä niiden vaikutuksia yrityksiin on 
käsitelty elinkeinoelämän järjestöjen ja kes-

keisten sidosryhmien (Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK ry., Suomen Ammattiliittojen 
keskusjärjestö SAK ry., Keskuskauppakama-
ri ja Suomen Yrittäjät ry.) kanssa järjestetys-
sä tapaamisessa joulukuussa 2012. Lisäksi 
Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa on järjestetty 
erillinen tapaaminen kuntien toimitilaraken-
tamisesta keväällä 2013. 

Lakiesitystä on käsitelty myös yritystuki-
neuvottelukunnassa, alue- ja rakennepolitii-
kan neuvottelukunnassa sekä useissa kehit-
tämistilaisuuksissa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten kanssa. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lakiesityksestä on pyydetty lausunnot oi-
keusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
maa- ja metsätalousministeriöltä, työ- ja 
elinkeinoministeriön alue-, energia- elinkei-
no- ja innovaatio-, tieto- sekä työelämä- ja 
markkinaosastolta ja talousyksiköltä sekä 
henkilöstö- ja hallintoyksiköltä, Suomen 
Kuntaliitto ry:ltä, Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK ry:ltä, Palvelutyönantajat ry:ltä, 
Teknologiateollisuus ry:ltä, Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Suo-
men Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 
ry:ltä, Akava ry:ltä, Toimihenkilökeskujär-
jestö STTK ry:ltä, Keskuskauppakamarilta, 
Suomen Yrittäjät ry:ltä, Finpro ry:ltä, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, 
maakunnan liitoilta, Finnvera Oyj:ltä, Tekes 
- teknologian ja innovaatioiden kehittämis-
keskukselta, Maaseutuvirastolta sekä verotta-
jan harmaan talouden selvitysyksiköltä. Eh-
dotuksesta lausuntokierroksella saatu palaute 
oli pääosin myönteistä. Erityistä kiitosta sai-
vat avustusjärjestelmän yksinkertaistaminen 
sekä avustusten kohdentaminen pääosin pie-
nille ja keskisuurille yrityksille. Lausunto-
kierroksella saatu palaute on pyritty ottamaan 
huomioon lain jatkovalmistelussa. 
 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolla 
on valmisteltu hallituksen esitystä laiksi alu-
eiden kehittämisestä ja rakennerahastotoi-
minnan hallinnoinnista. Ehdotetussa laissa 
säädettäisiin alueiden kehittämisestä sekä ra-
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kennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallin-
noinnista. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 
rakennerahastojen uuden ohjelmakauden al-
kaessa vuoden 2014 alussa ja se korvaisi 
voimassa olevan alueiden kehittämisestä an-
netun lain (1651/2009) ja rakennerahastolain 
(1401/2006). Lakia sovellettaisiin alueiden 
kehittämiseen, alueiden kehittämistä koske-
vien kansallisten ja Euroopan unionin raken-
nerahastoista rahoitettavien suunnitelmien ja 
ohjelmien valmisteluun, hallinnointiin, arvi-
ointiin, seurantaan sekä niiden yhteensovit-
tamiseen. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi 
tuen myöntämiseen, maksamiseen eikä val-
vontaan. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön alue-
osastolla on valmisteltu hallituksen esitystä 
laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahas-
tohankkeiden rahoittamisesta. Ehdotetun lain 
osalta sovellettavaksi tulisi yrityksen kehit-
tämisavustusta ja yritysten toimintaympäris-
tön kehittämisavustusta myönnettäessä sen 3 
luvun säännökset. 

Maa- ja metsätalousministeriössä on val-
misteltavana esitys laiksi maaseudun kehit-
tämisen tukemisesta, jolla on tarkoitus korva-
ta maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 
tuista annettu laki (1443/2006). Lain tarkoi-
tus on monipuolistaa maaseudun elinkeino-
toimintaa, parantaa maaseudun yritysten toi-
mintaedellytyksiä ja kehittää maaseutua 
asuin- ja toimintaympäristönä. Lain nojalla 
voitaisiin myöntää sekä yritystukea että maa-
seudun toimintaympäristöä parantavaa kehit-

tämishanketukea. Yritystukea myönnettäisiin 
eri toimialoja edustaville maaseudun mik-
royrityksille ja pienille yrityksille, maatalo-
ustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä 
harjoittaville pienille ja keskisuurille yrityk-
sille, sekä lisäksi maatilan toiminnan laajen-
tamiseen maatalouden ulkopuolelle. Maa- ja 
metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeino-
ministeriön välinen yritystoiminnan tukia 
koskeva työnjako säilyisi uudistuksessa pää-
osin ennallaan. Tukijärjestelmien yhteenso-
vittaminen ja toimiva työnjako sekä säädös-
ten tasolla että käytännön tukipäätösten teos-
sa on tärkeää toimivan ja vaikuttavan tukijär-
jestelmien kokonaisuuden aikaansaamiseksi. 
Yhteensovittamista järjestelmien käytännön 
toteuttamisessa edistää se, että molemmilla 
hallinnonaloilla tukipäätökset tehdään elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. 
Järjestelmien yhteensovitus ja integraatio tu-
lee sisällyttää myös jäsenvaltion ja Euroopan 
komission kesken solmittavaan kauden 
2014—2020 rahasto-ohjelmien toteutusta 
koskevaan niin sanottuun kumppanuussopi-
mukseen. 

Nyt esitetyn lakiehdotuksen 23 §:ssä on 
viittaus Teknologian ja innovaatioiden kehit-
tämiskeskukselle ehdotettuun uuteen nimeen, 
joka olisi Innovaatiorahoituskeskus Tekes. 
Nimenmuutoksesta olisi tarkoitus säätää lais-
sa Teknologian ja innovaatioiden kehittämis-
keskuksesta annetun lain muuttamisesta, mitä 
koskeva hallituksen esitys on annettu edus-
kunnalle syyskuussa 2013. 



 HE 174/2013 vp  
  

 

15 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki valtionavustuksesta yritystoi-
minnan kehittämiseksi 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä määriteltäi-
siin lain tarkoitus ja lain mukaiset keinot ta-
voitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi pykälässä 
säädettäisiin avustusten suuntaamisesta. Py-
kälä vastaisi sisällöltään voimassa olevaa la-
kia valtionavustuksesta yritystoiminnan ke-
hittämiseksi (1336/2006). 

Pykälän 1 momentin mukaan lain tarkoi-
tuksena on edistää taloudellista kasvua, työl-
lisyyttä sekä muita elinkeinopoliittisia tavoit-
teita. Työllisyyden ja taloudellisen kasvun 
edistämisen lisäksi muita elinkeinopoliittisia 
tavoitteita ovat muun muassa elinkeinoraken-
teen monipuolistaminen, eri alueiden tasa-
painoisen kehityksen turvaaminen, tuotta-
vuuden kohentaminen erityisesti palvelu-
aloilla sekä liiketoiminnan osaamisen kehit-
täminen ja liiketoiminnan uudistaminen. Lain 
tavoitteiden toteuttamiseksi myönnettäisiin 
avustuksia erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten käynnistämistä, kasvua ja kehittä-
mistä edistäviin hankkeisiin. Pienen ja kes-
kisuuren yrityksen määritelmistä säädettäi-
siin 4 §:ssä. Myös suurten yritysten tukemi-
nen olisi eräissä tapauksissa mahdollista, 
mutta pääpaino olisi pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä. 

Pykälän 2 momentin mukaan kilpailunäkö-
kohdat otettaisiin huomioon lain mukaisia 
avustuksia myönnettäessä, jotta avustuksilla 
ei vaarannettaisi olemassa olevien kilpailu-
kykyisten yritysten toimintaedellytyksiä. 
Kilpailunäkökohtien huomioon ottamisella 
tarkoitettaisiin sitä, että avustusten myöntä-
misen yleisenä edellytyksenä olisi, ettei avus-
tusten voitaisi arvioida aiheuttavan muita 
kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toi-
mintaa vääristäviä vaikutuksia. Kilpai-
lunäkökohtien huomioon ottamisen osalta 
laissa viitattaisiin valtionavustuslain 7 §:n 1 
momentin 4 kohtaan. Koska tämän lain mu-
kaisten avustusten olisi tarkoitus olla Euroo-

pan unionin rakennerahastojen, käytännössä 
Euroopan aluekehitysrahaston, kautta tulevan 
rahoituksen merkittävä julkisen vastinrahoi-
tuksen muoto, on lain tarkoituksen kannalta 
tärkeää, että avustusten myöntämisessä otet-
taisiin huomioon sekä Euroopan unionin että 
kansalliset alue- ja rakennepolitiikan tavoit-
teet. Näitä tavoitteita ovat muun muassa alu-
eiden välisten kehityserojen tasaaminen sekä 
alueiden tasapainoisen kehittämisen edistä-
minen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin avus-
tusten suuntaamisesta. Avustuksia suunnat-
taisiin korkeatasoisiin, yritystoimintaa edis-
täviin hankkeisiin, tavoitteena yritysten pit-
kän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen 
sekä yritystoiminnan uusiutuminen. 

2 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin 
myönnettäessä yrityksen kehittämisavustusta 
sekä yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta muualla Suomessa kuin Ahve-
nanmaan maakunnan alueella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
miltä osin sovellettaisiin lakia alueiden kehit-
tämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoit-
tamisesta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lain 
soveltamisalasta suhteessa valtionavustusla-
kiin, jota valtionaputoiminnan yleislakina on 
sovellettava valtionavustuksiin, jollei muussa 
laissa toisin säädetä. Yritystoiminnan kehit-
tämiseksi myönnettävien avustusten erityis-
piirteiden johdosta on tarpeen säätää tässä 
laissa tarkoitetuista avustuksista eräiltä osin 
valtionavustuslaista poikkeavasti. Tämä kos-
kee erityisesti avustuksen käyttöä, valvontaa, 
tarkastusoikeutta, tietojen saantia ja luovut-
tamista, asiakirjojen säilyttämistä, avustuk-
sen palauttamista ja takaisinperintää. Valti-
onavustuslaista poikkeavat säännökset sisäl-
tyvät pääosin tämän lain neljänteen ja viiden-
teen lukuun. 

3 §. Määräraha. Pykälässä säädettäisiin 
siitä, että valtion talousarvioon otetaan sekä 
myöntämisvaltuus kunakin vuonna tapahtu-
vaa avustusten myöntämistä varten että mää-
räraha myönnettyjen avustusten maksamista 
varten. Koska myönnetyt avustukset tulevat 
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maksuun viiveellä hankkeiden toteutumisen 
mukaan, maksamismääräraha ja myöntämis-
valtuus ovat erisuuruisia. Koska Euroopan 
unionin rakennerahastojen, käytännössä Eu-
roopan aluekehitysrahaston, kautta tulevien 
varojen olisi tarkoitus olla osarahoituksena 
suuressa osassa tämän lain mukaisia toimen-
piteitä, säädettäisiin pykälässä myös siitä, et-
tä lain mukaisessa rahoituksessa voitaisiin 
käyttää rakennerahastovaroja. Rakennerahas-
tojen varoihin sovellettaisiin myös tämän lain 
säännöksiä, jollei Euroopan unionin lainsää-
dännöstä muuta johdu. Pykälän sisältö vas-
taisi voimassa olevaa lakia. 

4 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin 
lain kannalta keskeisistä määritelmistä, joita 
ovat pienen yrityksen ja keskisuuren yrityk-
sen, sekä suuren yrityksen määritelmä, ai-
neellisen ja aineettoman investoinnin sekä 
investoinnin määritelmä ja käsitteen kehittä-
mistoimenpide määritelmä. 

Pienen yrityksen ja keskisuuren yrityksen 
määritelmät pohjautuisivat Euroopan unionin 
komission mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä anta-
man suosituksen 2003/361/EY mukaisiin 
määritelmiin. Suurella yrityksellä tarkoitet-
taisiin yritystä, joka olisi kokoluokaltaan suu-
rempi kuin pieni yritys tai keskisuuri yritys. 

Aineellisen investoinnin, aineettoman in-
vestoinnin, investoinnin ja kehittämistoimen-
piteen määritelmät liittyvät pääosin yrityksen 
kehittämisavustuksen myöntämiseen. Lisäksi 
investoinnin määritelmää tarvitaan erityisesti 
ehdotetun lain 5 luvun mukaisissa avustuk-
sen takaisinperintätapauksissa. Aineellisen 
investoinnin käsitteeseen on ehdotetussa 
määritelmässä lisäksi sisällytetty koneiden ja 
laitteiden pitkäaikainen vuokraaminen. 

5 §. Viranomaiset. Pykälän mukaan lain 
mukaisia asioita käsittelisivät elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset. Työ- ja elin-
keinoministeriölle ei enää jatkossa kuuluisi 
avustusten myöntämiseen liittyviä tehtäviä, 
vaan niiden hoitaminen kuuluisi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksille. Ministeri-
ön tehtäväksi jäisi kuitenkin edelleen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten val-
vonta niiden myöntäessä ja maksaessa tämän 
lain mukaisia avustuksia. Lisäksi ministeriöl-
lä olisi oikeus valvoa ja tarkastaa avustuksen 
saajien avustusten käyttöä. Näiden tehtävien 

lisäksi ministeriölle kuuluisi myös avustus-
järjestelmän yleishallinnollinen ohjaus. 
 
2 luku. Avustusmuodot 

Yrityksen kehittämisavustus 

6 §. Avustuksen saajat. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, kenelle yrityksen kehittä-
misavustusta voidaan myöntää. Pykälän 1 
momentin mukaan avustusta voitaisiin myön-
tää vain pienille ja keskisuurille yrityksille, 
jollei jäljempänä toisin säädettäisi. Jäljempä-
nä 9 §:ssä säädettäisiin tapauksista, jolloin 
suuri yritys voisi olla avustuksen saajana. 

Pykälän 1 momentin mukainen peruslähtö-
kohta, jonka mukaan avustusta myönnetään 
pääsääntöisesti pienille ja keskisuurille yri-
tyksille vastaa voimassa olevaa lakia. Koska 
avustusta voitaisiin myöntää vain yrityksille, 
avustusjärjestelmän ulkopuolelle jäisivät 
muun muassa luonnolliset henkilöt, jotka 
vasta suunnittelevat yritystoiminnan aloitta-
mista. Tällaisten henkilöiden avustamiseen ja 
neuvontaan on käytettävissä muita työ- ja 
elinkeinohallinnon palveluita. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne toi-
mialat, joille yrityksen kehittämisavustusta ei 
voida myöntää. Kalatalouden ja maatalouden 
osalta rajaus säilyisi nykyisen lain mukaise-
na, eli näille toimialoille ei edelleenkään voi-
taisi myöntää avustusta. Tämä tarkoittaisi si-
tä, että varsinaisen peltoviljelyn ja karjata-
louden lisäksi myös erityismaatalouteen kuu-
luvien toimialojen, kuten kasvihuonetuotan-
non, puutarha- ja taimitarhaviljelyn sekä tur-
kistarhauksen rahoitus säilyisi nykyiseen ta-
paan maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla. Maataloudella tarkoitetaan pelto-
viljelyä, karjataloutta tai muuta tuotan-
toeläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, puu-
tarha- ja taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, 
hevosten kasvatusta, porotaloutta, mehiläista-
loutta, ammattimaista metsästystä, marjastus-
ta tai sienestystä taikka muuta Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen liitteessä I tar-
koitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa. 
Myös metsätalouden osalta rajaus säilyisi 
nykyisen lain mukaisena.  

Kalataloudella tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä veden elollisten luonnonvarojen hyödyn-
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tämistä ja vesiviljelyä sekä kalastustuotteiden 
tuotantoa, jalostusta ja kaupan pitämistä. 

Avustusten ulkopuolelle olisi rajattu voi-
massa olevaa lakia vastaavasti maatalous-
tuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen, joi-
den rahoituksen olisi tarkoitus kuulua maa- ja 
metsätalousministeriön tukijärjestelmän pii-
riin. Maataloustuotteiden jalostuksella ja 
kaupan pitämisellä tarkoitetaan Euroopan yh-
teisön perustamissopimuksen liitteessä I tar-
koitettujen maataloustuotteiden sellaista kä-
sittelyä, jonka tuloksena saatava tuote on 
edelleen liitteessä I tarkoitettu maataloustuo-
te sekä tuotteen markkinoille saattamista. 
Avustusten ulkopuolelle rajattaisiin esitetyn 
lain myötä myös sellaiset biopolttoaineiden 
tuotantoon tähtäävät hankkeet, joissa valmis-
tettava polttoaine olisi Euroopan yhteisön pe-
rustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettu 
maataloustuote. Momentista poistettaisiin 
myös viittaus voimassa olevan lain mukaisiin 
tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden val-
misteluhankkeisiin, koska kyseinen avustus-
muoto tulee itsenäisenä avustusmuotona lak-
kaamaan. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti avustusten 
myöntämisessä olisi lisäksi otettava huomi-
oon Euroopan unionin lainsäädäntöön perus-
tuvat toimialakohtaiset rajoitukset, jotka kos-
kevat mm. terästeollisuutta, synteettikuitute-
ollisuutta, liikennettä, moottoriajoneuvoteol-
lisuutta ja laivanrakennusta. 

7 §. Rahoitettava toiminta. Pykälässä sää-
dettäisiin siitä, mihin toimintaan yrityksen 
kehittämisavustusta voidaan myöntää. 

Avustusta voitaisiin lain nojalla myöntää 
aineellisiin ja aineettomiin investointeihin 
sekä kehittämistoimenpiteisiin. Nämä avus-
tuksen kohteena olevat toimenpiteet olisivat 
vastaavat kuin nykyisin voimassa olevassa 
laissa. Laissa ei enää olisi omana kohtanaan 
pienen yrityksen uusien työpaikkojen aiheut-
tamien palkkamenojen ja muiden toiminnan 
aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien 
menojen johdosta aiheutuvia kustannuksia. 
Palkka- ja muita menoja voitaisiin kuitenkin 
edelleen hyväksyä siltä osin kuin kyseessä on 
laissa tarkoitettu kehittämistoimenpide. 

Tarkemmin avustuksen piiriin hyväksyttä-
vistä toimenpiteistä ja niihin sisältyvistä hy-
väksyttävistä menoista säädettäisiin nykyi-
seen tapaan valtioneuvoston asetuksella. 

Avustuksen piiriin hyväksyttävä toiminta säi-
lyisi toiminnan sisällön osalta suurelta osin 
voimassa olevan lain mukaisena. 

8 §. Avustuksen myöntämisen edellytykset. 
Pykälässä säädettäisiin yrityksen kehittä-
misavustuksen myöntämisen edellytyksistä. 
Asiasisällöltään ehdotettu säännös vastaisi 
varsin pitkälle voimassa olevaa sääntelyä ja 
siihen tehtäisiin lähinnä teknisiä muutoksia. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksistä sää-
dettäisiin nykyiseen tapaan tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Sisällöllisenä muu-
toksena nykyiseen lakiin olisi se, että yritys-
ten yhteishankkeiden rahoittamisesta luovut-
taisiin siinä muodossa, että avustusta myön-
nettäisiin niin sanotulle välittäjäorganisaati-
olle. Jatkossakin olisi kuitenkin mahdollista 
myöntää avustusta sellaisiin yritysten yhteis-
hankkeisiin, joissa kullekin osallistuvalle yri-
tykselle tehtäisiin erillinen avustuspäätös ja 
ne vastaisivat itse saamansa avustuksen käy-
töstä. Muutos ei olisi käytännössä merkittä-
vä, koska välittäjäorganisaatioille ei juuri-
kaan ole tehty päätöksiä lain voimassaoloai-
kana. 

Pykälän 1 -kohdan mukaan avustusta voi-
taisiin myöntää, jos yrityksellä, jolle avustus-
ta myönnetään, arvioidaan olevan edellytyk-
set jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Toi-
minnan kannattavuuden arviointi olisi koko-
naisharkintaa, jossa voitaisiin ottaa huomi-
oon muun muassa yrityksen taloudelliset 
tunnusluvut. Lisäksi tässä arvioinnissa voi-
taisiin huomioida erilaisista julkisista ja yksi-
tyisistä rekistereistä saatavat tiedot yrityksen 
ja sen vastuuhenkilöiden maksuhäiriöistä se-
kä verojen ja muiden julkisoikeudellisten 
maksujen suorittamisesta. Arviointi ei vält-
tämättä rajoittuisi vain sen yritystoiminnan 
piiriin, johon avustusta haetaan, vaan siinä 
voitaisiin huomioida myös yrityksen vastuu-
henkilön muu tai aiempi yritystoiminta. Läh-
tökohtana harkinnanvaraisia avustuksia 
myönnettäessä olisi luonnollisesti se, että 
avustuksensaaja olisi hoitanut asianmukai-
sesti julkisoikeudelliset velvoitteensa. Poik-
keuksellisesti avustusta voitaisiin kuitenkin 
myöntää, jos velvoitteiden laiminlyönti olisi 
vain vähäinen ja velvoitteiden hoitamisesta 
olisi tehty maksusuunnitelma, jota olisi jo 
jonkin aikaa noudatettu. 



 HE 174/2013 vp  
  

 

18 

Ehdotetun pykälän 2 -kohdan mukaan 
myönnettävällä avustuksella tulee arvioida 
olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteut-
tamiseen. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että 
hanketta joko ei toteutettaisi lainkaan ilman 
myönnettävää avustusta tai avustus mahdol-
listaa hankkeen toteuttamisen nopeammassa 
aikataulussa, laadullisesti korkeatasoisempa-
na tai laajempana. 

Pykälän 3 -kohdan mukaisesti avustuksen 
kohteena olevan hankkeen tulisi arvioida 
olevan yrityksen toiminnan kehittämisen 
kannalta merkittävä. Tästä johtuen esimer-
kiksi yritysten korvausinvestointeja ei edel-
leenkään olisi mahdollista rahoittaa. 

9 §. Avustuksen myöntäminen suurelle yri-
tykselle. Pykälässä säädettäisiin siitä, milloin 
yrityksen kehittämisavustusta on mahdollista 
myöntää suurelle yritykselle ja siten poiketa 
6 §:n pääsäännöstä, jonka mukaan yrityksen 
kehittämisavustusta voidaan myöntää vain 
pienille ja keskisuurille yrityksille. 

Pykälän ensimmäisen kohdan mukaisesti 
alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista annetun lain mu-
kaisella I ja II -tukialueella voitaisiin suurelle 
yritykselle myöntää yrityksen kehittä-
misavustusta investointeihin, eli lähinnä ra-
kentamiseen ja koneiden sekä laitteiden, 
hankintaan. Suurten yritysten tukemisen tar-
kemmista ehdoista säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella. Vaikka avustuksen myön-
tämisen painopiste on pienissä ja keskisuu-
rissa yrityksissä, I ja II tukialueen erityistar-
peita varten on perusteltua edelleen säilyttää 
mahdollisuus myöntää avustusta näillä alueil-
la myös suurten yritysten investointeihin. 

10 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä to-
dettaisiin ne asiat, joista voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin säätää tar-
kemmin yrityksen kehittämisavustuksen pii-
riin hyväksyttävistä 7 §:n mukaisten toimen-
piteiden sisältämistä menoista, näihin menoi-
hin liittyvistä tukitasoista, yrityksen kehittä-
misavustuksen ja muiden valtiontukien yh-
teenlasketuista enimmäismääristä, sekä muis-
ta tarkemmista avustuksen myöntämiseen  
liittyvistä perusteista. Näistä seikoista sääde-
tään tälläkin hetkellä suurelta osin valtioneu-
voston asetuksella. 
 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustus 

11 §. Avustuksen saajat. Pykälässä säädet-
täisiin siitä, mille tahoille yritysten toimin-
taympäristön kehittämisavustusta voitaisiin 
myöntää. Avustusta voitaisiin myöntää voit-
toa tavoittelemattomille julkisille ja yksityi-
sille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, 
joiden tarkoituksena on yritysten toimin-
taympäristön tai yritystoiminnan kehitty-
misedellytysten parantaminen. Julkisella yh-
teisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä muun 
muassa kuntia, kuntayhtymiä, yliopistoja ja 
ammattikorkeakouluja. Yksityisellä yhteisöl-
lä tarkoitetaan tässä muun muassa yhdistyk-
siä, yrityksiä ja osuuskuntia. 

Yksityisten ja julkisten yhteisöjen sekä sää-
tiöiden tulisi olla voittoa tavoittelemattomia. 
Osakeyhtiön voittoa tavoittelemattomuudesta 
on osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5 §:n 
mukaisesti määrättävä yhtiöjärjestyksessä. 
Jos tällaista määräystä ei ole avustusta hake-
van osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä, avustus-
ta ei voitaisi myöntää. Muiden avustuksen 
hakijoiden osalta voittoa tavoittelematto-
muutta arvioitaisiin niiden toiminnan luon-
teen perusteella. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
vittaessa säätää tarkemmin avustuksen saajis-
ta. 

12 §. Rahoitettava toiminta. Pykälässä sää-
dettäisiin, minkälaisiin hankkeisiin yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustusta voi-
taisiin myöntää. Tarkoitus olisi mahdollistaa 
nykyiseen tapaan avustuksen joustava käyttö 
pienten ja keskisuurten yritysten toimin-
taympäristöä ja kehittymistä edistäviin tar-
koituksiin. Avustusta voitaisiin myöntää yri-
tysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen, 
yritysten yhteistyön edistämiseen, yritystoi-
minnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin se-
kä muihin yritysten toimintaympäristöä ja 
kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkei-
siin. 

Avustuksen piirissä voisivat jatkossa, ny-
kyisestä lain soveltamiskäytännöstä poiketen, 
olla myös sellaiset hankkeet, joissa rakenne-
taan pienten ja keskisuurten yritysten tarvit-
semaa tai niitä välittömästi palvelevaa infra-
struktuuria.  
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Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta olisi edelleen mahdollista 
myöntää myös pääomasijoitustoimintaan ny-
kyisen käytännön mukaisesti eli siten, että 
avustus myönnettäisiin avustuksena pääoma-
sijoitushankkeen välittäjäorganisaatiolle si-
joituksen tekemiseksi pääomasijoitusrahas-
toon. 

13 §. Avustuksen myöntämisen edellytykset. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että 
toimintaympäristöhankkeella edistetään alu-
een pienten ja keskisuurten yritysten käyn-
nistämistä, kasvua tai kehittämistä. Yritysten 
toimintaympäristön kehittämisavustuksella 
on tarkoitus edistää ja luoda edellytyksiä yri-
tystoiminnan käynnistymiselle, kehittymisel-
le ja kasvulle. Avustuksen vaikutusten tulisi 
siis kohdistua ensisijaisesti ja välittömästi 
alueen yrityskenttään. Momentin sisältö vas-
taa muutoin voimassa olevaa lakia, mutta 
termi perustaminen on korvattu sanalla 
käynnistäminen ja termi laajentaminen sanal-
la kasvu. Näillä muutoksilla ei ole sisällöllis-
tä vaikutusta avustusten myöntämiseen. 

Pykälässä säädettäisiin siitä, että myönnet-
tävällä avustuksella tulee arvioida olevan 
merkittävä vaikutus hankkeen toteuttami-
seen. Avustuksella tulee siten aina arvioida 
olevan merkittävä vaikutus siihen, että hanke 
ylipäätään toteutetaan tai se toteutetaan laa-
jempana, korkeatasoisempana tai nopeammin 
kuin ilman avustusta. Tämän lisäksi lain ta-
solle tuotaisiin vaatimus siitä, että avustuksen 
saajalla tulisi olla riittävät taloudelliset ja 
muut edellytykset toteuttaa hanke sekä han-
keen luonteen sitä edellyttäessä vastata toi-
minnan jatkuvuudesta myös hankkeen toteut-
tamisen jälkeen. Toiminnan jatkuvuutta ei 
edellytettäisi esimerkiksi erilaisilta selvitys-
hankkeilta. 

14 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä to-
dettaisiin ne asiat, joista voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin säätää tar-
kemmin yritysten toimintaympäristön kehit-
tämisavustuksen piiriin hyväksyttävistä, 12 
§:n mukaisten hankkeiden sisältämistä me-
noista, näihin menoihin liittyvistä tukitasoista 
sekä muista avustuksen myöntämiseen liitty-
vistä perusteista. Näistä seikoista säädetään 
nykyisinkin valtioneuvoston asetuksella. 
 

3 luku. Avustuksen hakeminen, 
myöntäminen ja maksaminen 

15 §. Avustuksen hakeminen. Pykälässä eh-
dotetaan säädettäväksi avustuksen hakemi-
sesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan avustusta 
haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verk-
kopalvelussa. Vaihtoehtoisesti avustusta voi-
taisiin hakea myös kirjallisesti lomakkeella, 
joka toimitettaisiin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen. Tarkoitus kuitenkin 
olisi, että hakemukset toimitettaisiin pääasi-
allisesti verkkopalvelun kautta. 

Avustuksen hakijan tulee ehdotetun 2 mo-
mentin mukaan hakea avustusta ennen hank-
keen aloittamista. Tällä vaatimuksella pyri-
tään nykytilanteen mukaisesti välttämään 
avustuksen myöntämistä sellaiseen hankkee-
seen, jonka toteuttamiseen avustuksen myön-
tämisellä ei ole merkitystä. Hankkeen aloit-
tamisajankohdasta ja muista avustuksen ha-
kemisen tarkemmista säännöksistä voitaisiin 
molempien avustusmuotojen osalta säätää 
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä avustuksen hakemisesta voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 

16 §. Avustuspäätös. Pykälän 1 momentin 
mukaan avustuksesta päättäisi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että 
laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyjen ehtojen lisäksi 
avustuksen saajan olisi noudatettava avustus-
päätöksessä olevia ehtoja ja rajoituksia. Tä-
mä vaatimus olisi sisällöltään vastaava kuin 
valtionavustuslain 13 §:n 2 momentissa sää-
detty. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä avustuksen myöntämisestä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälää muutettaisiin myös siten, että yri-
tyksen kehittämisavustuspäätöksiä ei enää 
tehtäisi työ- ja elinkeinoministeriössä, vaan 
päätöksenteko siirrettäisiin kokonaisuudes-
saan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksiin. Tällä hetkellä työ- ja elinkeinominis-
teriö päättää yrityksen kehittämisavustuksen 
myöntämisestä, jos avustuksen perusteena 
olevien menojen määrä ylittää neljä miljoo-
naa euroa. Vuonna 2012 työ- ja elinkeinomi-
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nisteriössä tehtiin yhteensä 10 myönteistä 
yrityksen kehittämisavustuspäätöstä, joten 
muutos ei vaikuttaisi juurikaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten työmäärään. 

Voimassa olevan lain mukaan avustusta on 
voitu myöntää sellaisiin hankkeisiin, joiden 
toteuttamiseen on osallistunut useampi kuin 
yksi yritys tai yhteisö. Käytännössä tällaisia 
hankkeita ei juurikaan ole ollut, joten asiasta 
ei ole tarpeen säätää lailla. Jos tämän tyyppi-
siä yritysten yhteishankkeita kuitenkin jat-
kossa tulee, niille voidaan myöntää avustusta 
normaaliin tapaan siten, että jokaiselle hank-
keeseen osallistuvalle yritykselle tehdään 
oma päätös. Päätöstä tehtäessä hankkeen 
merkittävyyttä tarkasteltaisiin jokaisen yri-
tyksen osalta erikseen 

Myös voimassa olevassa laissa mainitusta 
avustuspäätösten voimassaolon pidentämistä 
koskevasta säännöksestä voitaisiin luopua, 
koska avustuspäätöksiä ei esityksen mukaan 
enää tehtäisi työ- ja elinkeinoministeriössä. 

17 §. Avustuksen maksaminen. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi siitä, miten maksa-
mista tulee hakea, maksavasta viranomaises-
ta sekä maksamisen ajankohdasta ja edelly-
tyksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan maksamista 
haetaan joko sähköisesti siihen tarkoitetussa 
verkkopalvelussa tai vaihtoehtoisesti perin-
teiseen tapaan lomakkeella, joka toimitetaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 
Vaikka maksamisen hakeminen olisi jatkos-
sakin mahdollista myös perinteisellä lomak-
keella, selkeänä tavoitteena on, että jatkossa 
valtaosa maksamishakemuksista toimitettai-
siin verkkopalvelun kautta. 

Pykälän 2 momentin mukaan avustus mak-
setaan avustuksen saajalle takautuvasti toteu-
tuneiden menojen perusteella taikka vaihto-
ehtoisesti päätöksessä määrätyn kustannus-
mallin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi sitä, että osa avustuksesta maksettaisiin 
todellisten menojen mukaan, mutta osa avus-
tuksesta voisi perustua niin sanottuihin yk-
sinkertaistettuihin kustannusmalleihin, jol-
loin menoja ei tarvitsisi todentaa. Yksinker-
taistetuilla kustannusmalleilla pyritään no-
peuttamaan ja selkeyttämään avustusproses-
sia sekä avustuksen hakijan että viranomai-
sen kannalta. Avustus voitaisiin jatkossakin 
maksaa tarvittaessa useampana eränä. 

Niissä tapauksissa, joissa avustus makse-
taan toteutuneiden menojen perusteella, 
avustuksen kohteena olevan hankinnan on ol-
tava maksettu ja avustuksen saajalle toimitet-
tu. Yksinkertaistetuista kustannusmalleista 
säädettäisiin rakennerahastorahoituksen osal-
ta laissa alueiden kehittämisen ja rakennera-
hastohankkeiden rahoittamisesta ja kansalli-
sen rahoituksen osalta säännöksiä voitaisiin 
antaa nyt esitetyn lain nojalla annettavassa 
valtioneuvoston asetuksessa. 

Voimassa olevassa laissa on säädetty avus-
tuksen maksamisesta niin sanotuissa yhteis-
hankkeissa. Koska jatkossa ei olisi enää 
mahdollista myöntää avustusta yhdellä pää-
töksellä yritysten yhteishankkeisiin, asiasta ei 
olisi enää tarpeen säätää. 

Pykälän 2 momentin mukaan avustuksesta 
voidaan maksaa ennakkoa, jos se on avustuk-
sen käytön kannalta perusteltua ja valvonnan 
kannalta tarkoituksenmukaista. Ennakon 
maksaminen on momentissa tarkoitetulla ta-
valla perusteltua silloin, kun avustettavan 
hankkeen tai toiminnan käynnistäminen tai 
toteuttaminen avustuspäätöksessä tarkoite-
tussa aikataulussa ja laajuudessa vaatii, että 
avustuksen saaja saa viranomaiselta toimin-
taan tai hankkeeseen rahoitusta. Ennakon 
maksaminen olisi poikkeuksellista ja se pe-
rustuisi aina tapauskohtaiseen harkintaan. 
Ennakon maksamisen edellytyksenä on mo-
mentin mukaan myös se, että ennakon mak-
saminen ei estä avustuksen käytön valvontaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä avustuksen maksamisesta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

18 §. Maksamisen keskeytys. Pykälässä oli-
si viittaus valtionavustuslain 19 §:ään, jossa 
säädetään valtionavustuksen maksatuksen 
keskeyttämisestä. Pykälä olisi sisällöltään 
vastaava kuin voimassa olevassa laissakin. 
Tarkoitus olisi noudattaa samoja periaatteita 
maksatuksen keskeyttämistilanteissa kuin 
valtionavustuslaissa. Maksamisen keskeyt-
tämispäätös olisi turvaamistoimi, jolla mak-
satus tilapäisesti keskeytetään asian tarkem-
man selvittämisen ajaksi. Selvittämisen jäl-
keen olisi tehtävä joko päätös maksamisen 
jatkamisesta tai maksamisen lopettamisesta 
ja takaisinperinnästä. Erityisen tärkeää olisi 
se, että maksamisen keskeyttämispäätöstä ei 
saisi tehdä vain tosiasiallisesti keskeyttämällä 
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maksaminen, vaan keskeyttämistilanteissa 
olisi aina tehtävä kirjallinen päätös. Maksa-
misen keskeyttämistä koskevaan päätökseen 
voisi hakea muutosta siten kuin nyt ehdote-
tun lain 31 §:ssä säädetään. 
 
4 luku. Avustuksen käyttö ja valvonta 

19 §. Avustuksen käyttö. Pykälässä säädet-
täisiin avustuksen saajan velvoitteiden perus-
teista avustuksen käytössä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan lain tapaan, että avustus saatai-
siin käyttää ainoastaan avustuspäätöksen 
mukaiseen tarkoitukseen. Avustuspäätös 
määrittelisi avustuksen saajaa sitovasti sen, 
mihin tarkoitukseen avustusta saadaan käyt-
tää. Pykälän 1 momentti vastaa valtionavus-
tuslain 13 §:n 1 momentin sisältöä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin inves-
tointiin kohdistuvaan avustukseen määrättä-
västä käyttöajasta. Käyttöajat säilyisivät sa-
moina kuin voimassa olevassa laissakin. Py-
kälässä muilla avustuksen saajilla tarkoite-
taan lähinnä suuria yrityksiä ja kuntia. Käyt-
töajan laskeminen avustuksen viimeisen erän 
maksamisesta vastaa nykyistä sääntelyä. 
Maksamisella tarkoitettaisiin tässä yhteydes-
sä maksupäätöksen päätöspäivää, eikä avus-
tuksen todellista maksupäivää. Käyttöajan 
pidentämiseen on katsottava olevan erityises-
ti syytä esimerkiksi silloin, kun pidemmällä 
käyttöajalla pyritään estämään avustuksen 
kohteena olevan omaisuuden mahdollinen 
myöhempi siirtyminen liiketoiminnan käy-
töstä yksityiseen käyttöön tai estämään muu-
toin lain tavoitteiden vastaiset vaikutukset. 
Esimerkkinä tällaisesta avustuksen kohteesta 
voidaan mainita matkailualan yrityksen lo-
mamökit. Käyttöajan määritteleminen sisäl-
tää myös avustuksen saajaa koskevan vel-
voitteen käyttää avustuksen kohteena olevaa 
omaisuutta sille määrätyn käyttöajan. 

20 §. Valvonta. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin avustusten myöntämisen, maksami-
sen ja käytön valvonnasta. Säännös vastaisi 
sisällöltään voimassa olevaa lakia. Avustuk-
sien myöntämisen ja maksamisen valvonta 
kohdistuisi jatkossakin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksiin, jotka maksavat ja nyt 
esitetyn lain myötä myös myöntäisivät kaikki 
avustukset. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ovat vuosina 2008—2012 myöntäneet vuosi-
tasolla koko maassa avustuksia keskimäärin 
noin 145 miljoonaa euroa. Säännöksen mu-
kaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toiminnan valvonta kuuluisi työ- ja 
elinkeinoministeriölle kuten tälläkin hetkellä. 
Avustusten käytön valvonta avustusten saaji-
en osalta kuuluisi sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle että elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille. Avustuksen saajilla tarkoi-
tettaisiin tässä yhteydessä esimerkiksi yrityk-
siä, yhdistyksiä, osuuskuntia, kuntia ja muita 
yhteisöjä sekä säätiöitä ja toiminimellä toi-
mivia elinkeinonharjoittajia, jotka ovat hake-
neet tai joille on myönnetty avustusta. 

Avustusten käytön valvonta tapahtuisi pää-
asiassa hallinnollisena valvontana sekä tar-
kastusten avulla, kuten tähänkin asti on tehty. 
Valvontavastuu olisi pääosin avustuksia 
myöntävillä ja maksavilla elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksilla, mutta tätä val-
vontaa täydentäisi työ- ja elinkeinoministeri-
ön mahdollisuus valvontaan. Pykälässä sää-
dettäisiin myös elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksiin kohdistuvasta valvonnasta ja 
siihen liittyvästä tarkastustoiminnasta, joka 
tapahtuisi työ- ja elinkeinoministeriön toi-
mesta. Tässä valvonnassa voitaisiin käyttää 
apuna muuta viranomaista ja ulkopuolista ti-
lintarkastajaa. 

Jotta avustusten käytön asianmukainen 
valvonta voitaisiin järjestää, työ- ja elinkei-
noministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voisivat itse suorittamansa 
valvonnan lisäksi käyttää apuna muuta vi-
ranomaista taikka ulkopuolista tilintarkasta-
jaa tai tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajat 
ja tilintarkastusyhteisöt suorittaisivat tarkas-
tuksen tarkoin yksilöidyissä rajoissa. Koska 
pykälässä mahdollistettaisiin myös muiden 
kuin viranomaisten suorittamat tarkastukset, 
jotka kohdistuvat sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin että yksittäisiin avus-
tuksen saajiin, asiasta säädettäisiin lailla. 

Pykälän 2 momentissa rajattaisiin ne tilin-
tarkastajat, joita voidaan käyttää apuna tar-
kastuksissa. Tarkastuksia suorittamaan voi-
taisiin nimetä kuten voimassa olevassa lais-
sakin julkishallinnon- ja talouden tilintarkas-
tuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö, Keskuskauppakamarin 
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hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö taikka kauppakamarin hyväksymä tilin-
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että ti-
lintarkastajaan sovelletaan tilintarkastusteh-
tävää suoritettaessa rikosoikeudellista virka-
vastuuta. Lisäksi momentissa olisi viittaus 
vahingonkorvauslakiin. 

Tämä pykälä ei rajoita muiden viranomais-
ten lakiin tai muihin säädöksiin perustuvia 
valvonta- ja tarkastusoikeuksia. 

21 §. Tarkastusoikeus. Pykälässä säädettäi-
siin kuten voimassa olevassa laissakin tarkas-
tuksen kohteena olevan avustuksen saajan 
velvoitteista ja tarkastusta suorittavan oike-
uksista. Ehdotetussa lain kohdassa säädettäi-
siin, missä laajuudessa tarkastuksen suoritta-
ja voi tarkastuksensa tehdä ottaen huomioon 
tarkastajan oikeus saada tarpeellinen aineisto 
käyttöönsä ja oikeus päästä sellaisiin tiloihin 
ja alueille, joissa tarkastus voidaan suorittaa. 
Tarkastusta ei saisi suorittaa pysyväisluontei-
seen asumiseen käytettävissä tiloissa. Pykä-
län 1 momentissa olisi viittaus hallintolain 39 
pykälään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkas-
tusta suorittavan oikeudesta ottaa tarkastuk-
sen kohteena oleva aineisto haltuunsa ja tässä 
noudatettavasta menettelystä sekä tarkastuk-
sen kohteen tietojenantamisvelvoitteesta. 
Tarkastuksen suorittajan oikeuksia ja niiden 
laajuutta ei muutettaisi nykyisestä. Tarkas-
tusta suorittava virkamies tai tilintarkastaja 
voisi ottaa pykälän 2 momentin mukaan tar-
kastusoikeuden piirissä olevan aineiston tila-
päisesti haltuunsa, jos tarkastaminen sitä 
edellyttää. Haltuunotto voisi tulla kyseeseen 
silloin, kun asiaa ei voitaisi tarkastuksen vaa-
timalla tavalla selvittää tarkastuksen yhtey-
dessä ja aineiston haltuunotto olisi välttämä-
töntä. Haltuunoton kohteena voisivat olla 
kaikki tarkastusoikeuden piirissä olevat asia-
kirjat, tallenteet ja muu aineisto. Erityisesti 
kyseeseen voi tulla esimerkiksi kirjanpito- ja 
tilinpäätösaineisto. Lisäksi momentissa sää-
dettäisiin tarkastuksen kohteen velvollisuu-
desta antaa tarkastuksen toteuttamiseksi tar-
peellisia tietoja. Tällä lain kohdalla halutaan 
korostaa sitä, että tarkastuksen kohteen olisi 
toimittava hyvässä yhteistyössä tarkastusta 
suorittavan kanssa ja edistettävä muutoinkin 
tarkastuksen asianmukaista toteuttamista. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin niiden 
viranomaisten virka-avun mahdollisuus, joil-
la on velvollisuus tarvittaessa avustaa tarkas-
tuksessa. 

Tämä pykälä ei rajoita muiden viranomais-
ten lakiin tai muihin säädöksiin perustuvia 
tarkastusoikeuksia. 

22 §. Oikeus tietojen saamiseen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin kuten voimassa 
olevassa laissa tiedonsaantioikeudesta salas-
sapitosäännösten estämättä siltä osin kuin 
työ- ja elinkeinoministeriön on tarpeen saada 
tietoja asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta liittyen ministeriölle 
kuuluvaan avustusjärjestelmän hallinnointiin. 
Tässä pykälässä tarkoitettu tietotarve olisi 
yleensä laajempi kuin 20 §:ssä tarkoitetuissa 
avustusten valvontaa liittyvissä tehtävissä. 
Oikeus tietojen saamiseen tulisi olla sekä 
työ- ja elinkeinoministeriöllä että elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella suhteessa 
avustuksen saajaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin työ- ja 
elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen oikeudesta vält-
tämättömien tietojen saantiin muilta viran-
omaisilta. Koska avustuksen hakemiseen ja 
käyttöön liittyy väärinkäytösten riski, avus-
tusten myöntämisessä ja valvonnassa on tär-
keää varmistua siitä, että saajana oleva yritys 
ja sen vastuuhenkilöt toimivat asianmukai-
sesti. Avustusten myöntämistä tai maksamis-
ta ei voida katsoa tarkoituksenmukaiseksi ti-
lanteissa, joissa yritys on olennaisesti laimin-
lyönyt verojen tai muiden julkisoikeudellis-
ten maksujen suorittamisen. Koska erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten osalta toi-
minta nojaa vahvasti yrittäjän itsensä sekä 
yrityksen vastuuhenkilöiden työpanokseen ja 
luotettavuuteen, velvoitteiden hoitamisen 
tarkastelua ei tulisi rajata vain yritykseen, 
vaan sen tulee tarvittaessa kattaa myös yri-
tyksen vastuuhenkilöiden muu ja aiempi yri-
tystoiminta. Pykälän nojalla voitaisiin saada 
tietoja sekä avustuksen hakijasta ja saajasta 
että sen organisaation vastuuhenkilöistä ja 
heidän toiminnastaan. Tällaisia vastuuhenki-
löitä olisivat esimerkiksi yrityksen hallituk-
sen jäsenet, toimitusjohtaja sekä vastuunalai-
set ja äänettömät yhtiömiehet. Tietoja voitai-
siin saada myös näiden henkilöiden muusta 
yritystoiminnasta ja siihen annetuista avus-
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tuksista, veroveloista, palkkaturvaveloista 
yms. yritystoimintaan liittyvistä menettelyis-
tä. Vastaavanlainen oikeus tietojen saami-
seen olisi myös muista avustuksen hakijoista 
ja saajista, riippumatta näiden oikeudellisesta 
muodosta. Oikeus tietojen saamiseen olisi 
tarpeen, jotta ministeriö ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukset voivat hoitaa teh-
tävänsä asianmukaisesti. 

Laissa olisi myös nimenomainen maininta 
siitä, että tiedot olisi annettava korvauksetta. 
Tietoja pyydettäisiin esimerkiksi veroviran-
omaiselta siitä, onko yrityksellä avustusta 
haettaessa tai maksatusvaiheessa erääntyneitä 
veroja tai muita julkisoikeudellisia maksuja 
maksamatta. Lisäksi tietoja voitaisiin pyytää 
esimerkiksi ulosotto, tulli- ja poliisiviran-
omaiselta. 

Tietoja koskeva pyyntö olisi aina yksilöitä-
vä ja tiedon käyttötarkoitus ilmoitettava. 
Näin saatua tietoa ei saisi käyttää muuhun 
kuin pyynnössä ilmoitettuun tarkoitukseen. 

Riittävän laajan tietojen saamisen varmis-
tamiseksi, tietojen saamisesta olisi voimassa 
myös, mitä siitä valtionavustuslain 31 §:ssä 
säädetään. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot voitaisiin luovut-
taa myös konekielisessä muodossa tai tekni-
sen käyttöyhteyden avulla.  

23 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin siitä, miten salassa-
pitovelvollisuuden alaisia tietoja voitaisiin 
luovuttaa erikseen yksilöidyissä tapauksissa. 
Tietoja voitaisiin luovuttaa työ- ja elinkei-
noministeriölle sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille niille lain mukaan kuu-
luvan valvontatehtävän sekä muiden laista 
seuraavien tehtävien suorittamiseksi. 

Tietojen luovuttamismahdollisuus salassa-
pitovelvollisuuden estämättä on tarpeen 
myös 21 ja 22 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia 
suorittavalle toiselle viranomaiselle tai ulko-
puoliselle tilintarkastajalle silloin, kun joko 
työ- ja elinkeinoministeriöllä tai asianomai-
sella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella on tarkastusta koskevaa asiaan vai-
kuttavaa tietoa käytettävissään. Pykälässä 
myös lueteltaisiin ne muut viranomaiset, joil-
le tietoja voitaisiin luovuttaa. Uusina viran-
omaisina voimassa olevaan lakiin verrattuna 
olisivat maa- ja metsätalousministeriö sekä 

veroviranomaiset. Tämä pykälä ei kuitenkaan 
rajoittaisi muiden viranomaisten lakiin tai 
muihin säädöksiin perustuvia oikeuksia tieto-
jen saamiseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot voitaisiin luovuttaa myös 
konekielisessä muodossa tai teknisen käyt-
töyhteyden avulla. 

24 §. Asiakirjojen säilyttäminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin avustuksen kohtee-
na olevan hankkeen kirjanpito- ja muun ai-
neiston säilyttämisestä. Kirjanpitoaineiston 
lisäksi avustuksen saajan olisi säilytettävä 
kaikki tarpeelliset tiedot, selvitykset ja asia-
kirjat sekä tallenteet, joilla voi olla merkitys-
tä avustuksen myöntämisen perusteiden täyt-
tymistä, käyttöä ja avustuksen ehtojen nou-
dattamista valvottaessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä asiakirjojen säilyttämisestä. 
 
5 luku. Avustuksen palauttaminen ja 

takaisinperintä 

25 §. Avustuksen palauttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin pääosin valtionavustuslain 20 
§:ää vastaavalla tavalla avustuksen saajan 
velvollisuudesta palauttaa saamansa avustus. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi avustuksen saajan velvoitteesta pa-
lauttaa virheellisesti, liikaa tai muutoin ilmei-
sen perusteetta saamansa avustus tai sen osa. 
Palautettava on myös avustus tai sen osa, jos 
sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edel-
lytetyllä tavalla. Pykälä sisältää näin avus-
tuksissa sovellettavan yleisen perusteettoman 
edun palauttamista koskevan velvoitteen. 
Momentti edellyttää perusteetonta etua saa-
neen avustuksen saajan ryhtyvän oma-
aloitteisesti ja viipymättä toimenpiteisiin lii-
kaa taikka ilmeisen perusteetta saadun etuu-
den palauttamiseksi. Virheellisesti tai liikaa 
saatua avustusta on momentin mukaan suori-
tus, joka avustuksen saajan tai elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen virheen taikka 
teknisen virheen vuoksi maksetaan perusteet-
ta tai liian suurena. Avustuksen saajan on 
oma-aloitteisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin 
vastoin avustuspäätöstä tai muutoin virheelli-
sesti maksetun avustuksen tai sen osan pa-
lauttamiseksi. Ilmeisen perusteetta saatuna 
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avustuksena momentin tarkoittamalla tavalla 
pidetään avustusta, joka on saatu, vaikka 
avustuksen saaja ei täytä avustuksen myön-
tämisen yleisiä tai lailla taikka sen nojalla 
annetulla valtioneuvoston asetuksessa säädet-
tyjä avustuksen myöntämisen edellytyksiä. 
Momentissa asetettu perusteettomuuden il-
meisyyden vaatimus täyttyy aina silloin, kun 
avustusta ei olisi voitu lain tai sen nojalla an-
netun asetuksen säännöksen mukaan myön-
tää. Perusteettoman edun palauttaminen saa-
daan jättää tekemättä, jos palautettava määrä 
on avustuskohtaisesti enintään 100 euroa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi poikkeuksesta palauttamisvelvolli-
suuteen laskennallisen perusteen mukaan 
myönnettävissä avustuksissa. Momentin mu-
kaan palauttamisvelvollisuus ei koske las-
kennallisen perusteen mukaan myönnetyn ja 
tämän mukaisen määrän alittavien toteutu-
neiden kustannusten välistä erotusta. Ennen 
toiminnan tai hankkeen toteuttamista vahvis-
tetun laskennallisen perusteen mukaan 
myönnetyissä avustuksissa avustuksen saaja 
voi siten lukea hyväkseen laskennallisten pe-
rusteiden mukaan maksetun avustuksen mää-
rän ja toteutuneiden kustannusten välisen 
erotuksen. Muilta osin perusteettoman edun 
palauttamista koskevaa 1 momenttia sovelle-
taan myös laskennallisen perusteen mukaan 
myönnettäviin avustuksiin. 

Siltä osin kuin avustusta säädetyllä tavalla 
palautetaan takaisin, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle tulee velvollisuus vah-
vistaa päätöksellä palautusvelvollisuuden 
olemassaolo ja määrä sekä siihen kohdistu-
van koron oikeellisuus. Tarvittaessa asia rat-
kaistaan takaisinperintänä siten kuin lain 27 
§:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään. 

26 §. Investointiin kohdistuneen avustuksen 
takaisinperintä toiminnan lopettamisen vuok-
si. Pykälässä säädettäisiin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen velvollisuudesta 
periä aineelliseen ja aineettomaan investoin-
tiin myönnetty avustus tai sen osa takaisin, 
jos toiminta lopetetaan sille määrättynä käyt-
töaikana. Perintävelvollisuuteen liittyy vel-
vollisuus ratkaista mahdollinen takaisinperin-
täasia päätöksellä aina silloin, kun arvioita-
vaksi tulee avustuksen saajan toiminnan lo-
pettaminen, supistaminen, toiminnan tai 
omaisuuden toiselle luovuttaminen, avustuk-

sen saajan siirtyminen toiselle alueelle, yh-
tiömuodon muutos, jakautuminen, sulautu-
minen, liiketoimintasiirto, selvitystilaan aset-
taminen, rekisteristä poistaminen, avustetun 
omaisuuden joutuminen ulosottotoimenpi-
teen kohteeksi, saneerausmenettelyn koh-
teeksi joutuminen tai konkurssi. Takaisinpe-
rintä määrättäisiin voimassa olevan lain vas-
taavaa säännöstä suoraviivaisemmin silloin, 
kun avustuksen saaja lopettaa tai luovuttaa 
toiselle investoinnin kohteena olevan toimin-
tansa. Tämä on yhdenmukaista Euroopan 
unionin säännösten investoinnin pysyvyydel-
le asettamien tavoitteiden kanssa. Pykälä 
koskee sekä yrityksen kehittämisavustusta et-
tä toimintaympäristön kehittämisavustusta. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
avustuksen kohteena olevan toiminnan lopet-
taminen käyttöajan kuluessa johtaa avustuk-
sen takaisinperintään. Keskeinen peruste 
avustuksen takaisinperinnälle on tällöin avus-
tetulla toiminnalla sitä haettaessa ja myön-
nettäessä tavoiteltujen myönteisten vaikutus-
ten kuten työllisyyden saavuttamatta jäämi-
nen tai lakkaaminen. Avustuksen saaminen 
näin ollen velvoittaisi käynnistämään ja yllä-
pitämään toimintaa sille määrätyn ajan, mikä 
on yhdenmukaista Euroopan unionin raken-
nerahastorahoituksen sääntelyn periaatteiden 
kanssa. Vastaavasti toiminnan olennainen 
supistaminen johtaisi supistamista vastaavan 
suuruisen investointiin kohdistuneen avus-
tuksen osan takaisinperintään. Olennaisella 
toiminnan supistamisella tarkoitetaan tuetun 
toiminnan tuotannon tai sen työllistävyyden 
olennaista vähenemistä. 

Toiminnan lopettamisen tai olennaisen su-
pistamisen katsottaisiin tapahtuneen välittö-
mästi toimintaa supistettaessa tai toiminnan 
keskeytyessä, ellei kysymyksessä katsottaisi 
olevan pitempää korjausta edellyttävästä va-
hinkotapahtumasta kuten vaikkapa laajan tu-
lipalon seurausten korjaamisesta. Jos avus-
tuksen kohteena ollut omaisuus on tuhoutu-
nut, vahingoittunut tai anastettu eikä tilalle 
hankita hankintahinnaltaan ja laadultaan vas-
taavaa uutta omaisuutta, toiminta on katsot-
tava lopetetuksi tai olennaisesti supistetuksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen velvollisuutena olisi ryhtyä asian selvit-
tämiseen ja takaisinperintäharkintaan viipy-
mättä asiasta tiedon saatuaan. 
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Toiminnan lopettamiseen rinnastettaisiin 
yrityksen rekisteristä poistaminen tai yrityk-
sen asettaminen selvitystilaan. Yksinomaan 
yrityssaneerausmenettelyn kohteeksi joutu-
mista ei yleensä pidettäisi takaisinperinnän 
perusteena. Myös yrityssaneerausmenettelyn 
aikana tai sen johdosta tapahtuvasta toimin-
nan lopettamisesta, olennaisesta supistami-
sesta tai omaisuuden toiselle luovuttamisesta 
seuraisi takaisinperintä. 

Pelkästään avustuksen saajan osakkeiden 
tai omistusosuuksien myymistä taikka osake-
vaihtoa ei katsottaisi toiminnan lopettamisek-
si yrityksen kehittämisavustuksessa. Vastaa-
via toimia ei katsottaisi toiminnan lopettami-
seksi myöskään yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustuksessa, ellei avustuksen saa-
jan katsottaisi samalla luopuneen voittoa ta-
voittelemattomasta toiminnastaan. 

Pelkästään avustuksen saajana olevan yh-
teisön yhtiömuodon muutosta, jakautumista, 
sulautumista tai osakkeita vastaan tapahtuvaa 
liiketoimintasiirtoa ei katsottaisi toiminnan 
lopettamiseksi, koska avustukseen kohdistu-
neiden velvoitteiden, kuten omaisuuden käyt-
töajan katsotaan siirtyvän toimintaa jatkaval-
le toimijalle. 

Avustuksen säädetyn tukitason piiriin kuu-
luvalla alueella tarkoitetaan alueita, joissa 
avustusta voidaan säädösten mukaan myön-
tää. Siltä osin kuin avustuksen saajan toimin-
taa siirrettäisiin avustuspäätöksen osoittamal-
ta alueelta sellaiselle alueelle, jossa avustusta 
säädösten mukaan voitaisiin myöntää vä-
hemmän kuin avustuspäätöksessä, investoin-
tiin kohdistuvan avustuksen takaisinperintä 
tulee kohdistaa myönnetyn avustuksen ja 
siirron kohteena olevalla alueella siirtohet-
kellä myönnettävissä olevan avustuksen ero-
tukseen. Toiminnan siirtäminen ulkomaille 
johtaisi aina avustuksen takaisinperintään. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaisesti 
avustuksen kohteena olleen toiminnan tai 
omaisuuden taikka osan siitä toiselle luovut-
taminen johtaisi avustuksen takaisinperin-
tään. Luovuttamisella toiselle tarkoitetaan 
toimia, joiden johdosta avustuksen kohteena 
oleva toiminta tai omaisuus siirtyy toisen 
omistukseen tai hallintaan taikka muulla ta-
valla hyödynnettäväksi. Toiminnan luovut-
tamisella tarkoitetaan esimerkiksi jonkun 
avustuksen kohteena olleen liiketoiminnan 

tai koko avustuksen saajan liiketoiminnan 
omistus- tai hallintaoikeuden luovuttamista. 
Omaisuuden luovuttamisella tarkoitetaan 
avustuksen kohteena olleen omaisuuden 
omistus- tai hallintaoikeuden luovuttamista. 
Avustuksen saajan myydessä esimerkiksi 
osan avustuksen kohteena olevista koneista 
ja laitteista siten, että tilalle ei hankita uutta 
vastaavaksi katsottavaa omaisuutta, on elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pe-
rittävä myytyyn omaisuuteen kohdistunut 
avustus takaisin. Vastaavasti silloin, kun 
avustuksen saaja esimerkiksi myy avustuksen 
kohteena olevan kiinteistön toiselle jääden 
siihen edelleen vuokralaiseksi, on elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen perittävä 
myytyyn omaisuuteen kohdistunut avustus 
takaisin. Kiinteistöön kohdistuneen avustuk-
sen osalta perintään ei katsottaisi olevan ai-
hetta tuotantotoiminnan jatkajalle vuokraa-
misen johdosta, vaikka tuotannolliseen liike-
toimintaan tai omaisuuteen kohdistuva avus-
tus perittäisiinkin takaisin perustuen sen toi-
selle luovuttamiseen. Suoraan kiinteistöyhti-
ölle yritysten toimitilojen rakentamiseen 
myönnettyä avustusta käsiteltäessä tilojen ti-
lapäisesti tyhjilleen jäämisestä ei seuraisi ta-
kaisinperintää. Luovuttamiseen rinnastettai-
siin myös avustetun omaisuuden joutuminen 
ulosottotoimenpiteen kohteeksi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään 
avustuksen takaisinperimisestä tilanteessa, 
jossa investointiin kohdistuneen avustuksen 
saaja on 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
käyttöajan kuluessa asetettu konkurssiin. 
Konkurssiin asettamisesta johtuva takaisin-
perintäpäätös olisi peruutettava, jos konkurs-
siin asettaminen määrätään peruuntumaan tai 
se kumotaan valituksen johdosta. 

Pykälän 2 momentin mukaan takaisinperit-
täväksi on määrättävä 1 momentin 1 ja 2 
kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa se osuus 
maksetun avustuksen määrästä, joka saadaan 
vähentämällä omaisuuden toteutunutta käyt-
töaikaa vastaava osuus 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta käyttöajasta. Toteutunutta käyt-
töaikaa laskettaessa huomioitaisiin vain täy-
det kuukaudet. Momentin soveltamisessa ky-
symykseen tulisi esimerkiksi tilanne, jossa 
avustuksen kohteena oleva omaisuus olisi 
myyty 13 kuukautta ja 18 päivää käyttöajan 
alkamisesta hankkeessa, johon kohdistuisi 
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kolmen vuoden (36 kk) käyttöaika. Toteutu-
neen käyttöajan perusteella takaisinperittä-
väksi tulisi tällöin määrätä täysiä käytettyjä 
kuukausia vastaavasti 23/36 osaa laskennalli-
sesta enimmäismäärästä ja perimättä jätettäi-
siin 13/36 osaa. Momenttia ei sovellettaisi 
konkurssitilanteissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan takaisinperin-
tä saadaan jättää tekemättä, jos perittävä 
määrä on avustuskohtaisesti enintään 100 eu-
roa. 

27 §. Velvollisuus avustuksen takaisinpe-
rintään muilla perusteilla. Pykälässä säädet-
täisiin muista kuin 26 §:ssä mainituista vel-
voittavista perusteista määrätä avustuksen 
maksaminen lopetettavaksi ja avustus ta-
kaisinperittäväksi. Pykälässä säädetyissä ti-
lanteissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksella ei olisi takaisinperintään ryhty-
misen suhteen harkintavaltaa, vaan sen olisi 
määrättävä avustuksen maksaminen lopetet-
tavaksi ja jo maksettu avustus perittäväksi 
takaisin. Maksamisen lopettamisen ja ta-
kaisinperinnän perusteina olisivat avustuksen 
saajan olennaisesti virheellinen tai vilpillinen 
menettely taikka avustuksen palautusvelvol-
lisuuden rikkominen. 

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ta-
kaisinperinnässä edellytetään virheen olen-
naisuutta. Olennaisiksi virheiksi on luettava 
virheet, joiden johdosta avustusta ei olisi 
myönnetty avustuspäätöksen suuruisena. 
Vastaavasti avustuksen käyttäminen tarkoi-
tukseen, johon sitä ei olisi tullut lainkaan 
myöntää tai johon sitä olisi tullut myöntää 
merkittävästi vähemmän, on pykälän tarkoit-
tama olennainen virhe. Suhteellisuusperiaat-
teen mukaisesti pykälää sovellettaessa on 
maksamisen määrääminen lopetettavaksi ja 
maksetun avustuksen takaisinperintä rajoitet-
tava virhettä vastaavaan määrään. Toimenpi-
de voisi kuitenkin kohdistua koko myönnet-
tyyn avustukseen, jos avustusta ei olisi il-
menneen tilanteen mukaisissa olosuhteissa 
tullut lainkaan myöntää tai jos virheen seura-
uksena avustusta ei oleellisilta osin voida 
käyttää avustuspäätöksen mukaisella tavalla. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen velvollisuudesta määrätä avustuksen 
maksaminen lopetettavaksi ja avustus ta-
kaisinperittäväksi tilanteessa, jossa avustuk-

sen saaja on jättänyt palauttamatta sellaisen 
avustuksen tai sen osan, joka 25 §:n mukaan 
on palautettava. Maksamisen lopettaminen ja 
takaisinperintä olisi tässä tilanteessa useim-
miten rajoitettava siihen määrään, joka 25 
§:n mukaan olisi palautettava. Kohdan nojal-
la elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voisi tarvittaessa takaisinperintäpäätöksellä 
määrätä palautusvelvollisuuden olemassa-
olon ja takaisinperittävän määrän korkoi-
neen. Laissa säädetyn nimenomaisen velvoit-
teen vastainen menettely olisi aina olennai-
nen virhe. Sen vuoksi kohdassa ei ole erik-
seen säädetty olennaisuusvaatimusta. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa ehdote-
taan säädettäväksi takaisinperintäperusteeksi 
avustuksen käyttäminen olennaisesti muuhun 
tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Maksa-
misen lopettaminen ja takaisinperintä ovat 
seuraamuksia avustuksen saajan menettelys-
tä, jolla rikotaan avustuspäätöksessä ja 
myönnettyä avustusta koskevissa säädöksissä 
asetettuja ehtoja avustuksen käyttötarkoituk-
sesta. Avustuspäätöksen mukainen avustuk-
sen käyttötarkoitus ei tällöin toteudu joko 
lainkaan tai merkittäviltä osin. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
maksamisen lopettamisen tai takaisinperin-
nän perusteena on väärän tai harhaanjohtavan 
tiedon antaminen seikasta, joka on omiaan 
olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saan-
tiin, määrään tai ehtoihin. Virheellisen tiedon 
antamisen ohella olennaisen tiedon salaami-
nen on pykälän mukaan maksamisen lopet-
tamisen ja takaisinperinnän peruste. Väärällä 
tiedolla tarkoitetaan tietoja, jotka eivät vastaa 
tosiasioita tiedon antamishetkellä. Harhaan-
johtavalla tiedolla tarkoitetaan tietoja ja esit-
tämistapaa, jonka johdosta elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus ei saa olennaisilta 
osin oikeaa ja riittävää kuvaa avustuksen 
myöntämisen perusteiden täyttymisestä ja 
avustuksen käyttötarkoituksesta. Taloudelli-
sessa raportoinnissa olennaisesti virheellisinä 
on pykälän mukaan lähtökohtaisesti pidettävä 
kaikkia sellaisia tietoja, joiden esittämisen 
johdosta tilintarkastuslain mukaisessa tilin-
tarkastuksessa tilintarkastaja ei voisi tilintar-
kastuskertomuksessa varauksetta puoltaa ti-
linpäätöksen vahvistamista. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa maksami-
sen lopettamisen tai takaisinperinnän perus-
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teena on oikeiden ja riittävien tietojen anta-
matta jättäminen avustuksen maksamisen yh-
teydessä. Avustuksen saajan katsotaan ole-
van velvollinen huolehtimaan siitä, että mah-
dollisesti asetettuja maksamisen edellytyksiä 
koskevat tiedot annetaan riittävän laajoina ja 
oikean sisältöisinä niin, että elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi yksinomaan 
avustuksen saajan antamien tietojen perus-
teella saada oikean kuvan maksamisen edel-
lytysten täyttymisestä. Ellei niin ole tapahtu-
nut ja avustusta on maksettu aiheetta, avus-
tukseen tulee kohdistaa takaisinperintä. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa ehdote-
taan säädettäväksi maksamisen lopettamisen 
tai takaisinperinnän perusteeksi avustuksen 
käyttöä koskevan tarkastuksen vaikeuttami-
nen. Käytännössä kyseessä voi olla aineiston 
salaaminen tarkastuksessa tai tarkastuksesta 
kieltäytyminen tai tarkoituksen saavuttami-
sen estäminen tai vaikeuttaminen kieltäyty-
mällä antamasta tarvittavia tietoja tai muulla 
yhteistyöhaluttomalla menettelyllä. Kieltäy-
tyminen sallimasta lainkaan lain mukaista 
tarkastusta on yleensä peruste periä avustus 
kokonaisuudessaan takaisin. Samoin ta-
kaisinperintä kokonaisuudessaan tulee kysy-
mykseen, jos tarkastuksen yhteydessä avus-
tuksen saaja antaa olennaisesti virheellisiä tai 
harhaanjohtavia tietoja tai asiakirjoja. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa ehdote-
taan säädettäväksi maksamisen lopettamisen 
ja takaisinperinnän perusteena se, että avus-
tuksen saaja pykälän 1―5 kohtaan verratta-
valla tavalla olennaisesti rikkoo avustuksen 
käyttämistä koskevia säännöksiä ja avustus-
päätökseen otettuja ehtoja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta määrätä avustuksen maksaminen 
lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus tai 
sen osa takaisin perittäväksi myös silloin, 
kun Euroopan unionin lainsäädännössä sitä 
edellytetään. Peruste valtionavustuksen mak-
samisen lopettamiseen tai takaisinperintään 
on momenttia sovellettaessa määritelty Eu-
roopan unionin lainsäädännössä. Unionin 
lainsäädäntö voi käytännössä koskea joko jä-
senvaltion varoista myönnettävien valtiontu-
kien ehtoja ja sääntöjä tai yhteisön talousar-
viosta rahoitettavia yhteisön tukia sekä nii-
den toimeenpanoa. Momentin soveltaminen 
ei edellytä, että Euroopan unionin toimielin 

tai elin olisi tehnyt päätöksen, joka edellyttää 
kyseisen avustuksen maksamisen lopettamis-
ta tai takaisinperintää. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksella on Euroopan unio-
nin lainsäädännön perusteella tällöin velvol-
lisuus lopettaa valtionavustuksen maksami-
nen ja periä avustus takaisin. 

Pykälän 3 momentin mukaan takaisinperin-
tä saadaan jättää tekemättä, jos perittävä 
määrä on avustuskohtaisesti enintään 100 eu-
roa. 

28 §. Avustuksen harkinnanvarainen ta-
kaisinperintä. Pykälässä säädetään avustuk-
sen harkinnanvaraisesta maksamisen lopet-
tamisesta ja takaisinperinnästä. Pykälä vastaa 
pääosin valtionavustuslain 22 §:n 1 momen-
tin 1—2 ja 7 kohtien sisältöä ja nykyisen val-
tionavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi annetun lain 27 §:n 3 momenttia. Pykä-
lässä ovat kyseessä eräät avustuksen saajan 
menettelyt, jotka eivät välttämättä ole sillä 
tavalla olennaisia, että niiden seurauksena pi-
täisi järjestelmällisesti olla avustuksen mak-
samisen lopettaminen tai takaisinperintä. 

Pykälän 1 ja 2 kohdassa pyritään tehosta-
maan avustuksen saajalle asetettua velvolli-
suutta tuoda viranomaisille tiedoksi niitä 
avustuksen saajan toimintaan ja avustuksella 
hankittuun omaisuuteen kohdistuvia muutok-
sia, joita omaisuudelle asetettuna käyttöaika-
na tapahtuu. Pykälän 3 kohdassa tarkoitettu 
tilanne on kysymyksessä avustuksen saajan 
ryhtyessä toimiin tai järjestelyihin, joka asial-
lisesti vastaavat 26—28 §:ssä mainittuja ta-
kaisinperintäperusteita, mutta joille on annet-
tu asian todellisesta luonteesta tai tarkoituk-
sesta poikkeava muoto. 

Pykälän 2 momentin mukaan takaisinperin-
tä saadaan jättää tekemättä, jos perittävä 
määrä on avustuskohtaisesti enintään 100 eu-
roa. 

29 §. Kohtuullistaminen. Pykälässä säädet-
täisiin hallinto-oikeudellisen kohtuusperiaat-
teen soveltamisesta siten, että avustukselle 
määrättävä korko voidaan tietyin perustein 
jättää takaisinperintäpäätöstä tehtäessä peri-
mättä. Koron suoritusvelvollisuutta helpotet-
taisiin vain siltä osin, kuin koron takaisinpe-
rintä on kohtuutonta. Koko avustukselle mää-
rättävän koron mahdollinen perimättä jättä-
minen edellyttäisi näin ollen erityisen paina-
via syitä. 
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Takaisinperinnän kohtuullistamisen tarvet-
ta aiemmasta vähentää se, että nyt esitetyn 
lain 26 §:n 2 momentin perusteella investoin-
tiin kohdistuneen avustuksen takaisinperin-
nässä huomioitaisiin takaisinperittävää mää-
rää alentavasti omaisuuden jo toteutunut 
käyttöaika. 

Avustuksen saajan olosuhteissa tapahtu-
neiden muutoksien johdosta koron takaisin-
perintää voitaisiin pitää kohtuuttomana esi-
merkiksi silloin, kun omistajayrittäjän tai 
vastaavan avainhenkilön työkyvyn menetyk-
sestä aiheutuisi lähinnä alle kymmenen hen-
kilöä työllistävän yrityksen tai sitä kooltaan 
jossain määrin suuremman pienen yrityksen 
toiminnan lopettaminen. Keskisuuren tai suu-
ren yrityksen osalta edellä mainitut perusteet 
eivät käytännössä tulisi kysymykseen. Liike-
toiminnan epäonnistumisesta aiheutuvaa 
toiminnan lopettamista ei voitaisi myöskään 
katsoa perusteeksi koron takaisinperinnän 
kohtuullistamiseen. 

Takaisinperinnän perusteena olevaan me-
nettelyyn nähden kohtuuttomana voitaisiin 
pitää koron takaisinperintää, joka kohdistet-
taisiin sinänsä oikeita tietoja antaneeseen 
avustuksen saajaan tai jos takaisinperinnän 
perusteena olevassa menettelyssä olisi vain 
vähäiseksi tai epäolennaiseksi katsottava vir-
he tai poikkeama. Koron kohtuullistamista 
puoltaisi myös se, että menettelyyn olisi osal-
taan vaikuttanut viranomaisen virheellinen 
menettely tai virheellisten neuvojen antami-
nen. Koron kohtuullistaminen ei tule kysy-
mykseen, jos takaisinperintä johtuisi avus-
tuksen saajan tahallisesta väärinkäytöksestä. 

30 §. Takaisinperinnän määräaika. Pykä-
lässä säädettäisiin pääosin valtionavustuslain 
mukaisella tavalla maksatuksen keskeyttämi-
seen ja lopettamiseen sekä takaisinperintään 
sovellettavista määräajoista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ajasta, 
jonka kuluessa avustuksen ja sille laskettavan 
koron takaisin perimiseen on mahdollista 
ryhtyä. Esityksen mukaan perimiseen ei saa 
enää ryhtyä, kun kymmenen vuotta on kulu-
nut avustuksen viimeisen erän maksamisesta, 
tai niissä tapauksissa, joissa avustuspäätök-
sessä on asetettu avustuksen viimeisen erän 
maksamisesta määräaika avustuksen tai sillä 
tuetun omaisuuden käyttämiselle lain 19 § 2 
momentissa säädetyllä tavalla, kymmenen 

vuotta on kulunut määräajan päättymisestä. 
Jos esimerkiksi avustuspäätöksessä käyttö-
ajaksi on asetettu viisi vuotta avustuksen 
viimeisen erän maksamisesta, takaisinperin-
tään voidaan ryhtyä viidentoista vuoden ku-
luessa avustuksen viimeisen erän maksami-
sesta. Päätös voitaisiin kuitenkin tehdä sääde-
tyn kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin, 
jos Euroopan unionin lainsäädännössä sitä 
edellytetään. 
 
6 luku. Erinäiset säännökset 

31 §. Muutoksenhaku. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi muutoksenhausta elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten teke-
miin päätöksiin. 

Ehdotetussa laissa muutoksenhakuoikeu-
desta säädettäisiin samalla tavalla kuin voi-
massa olevassa laissakin siten, että takaisin-
perintäpäätösten lisäksi avustusten palautta-
mista, myöntämistä ja myöntämättä jättämis-
tä sekä maksamista ja maksamisen keskeyt-
tämistä sekä lopettamista ja avustuspäätöksen 
voimassaoloajan pidentämistä koskevasta 
päätöksestä voisi ensivaiheessa tehdä oi-
kaisuvaatimuksen ja oikaisuvaatimuksesta 
annettuun päätökseen voisi hakea muutosta 
valittamalla. Erona voimassa olevaan säänte-
lyyn olisi se, että takaisinperintää koskevassa 
pykälässä ei olisi enää mainintaa muutoksen-
hakuoikeudesta ministeriön päätöksiin, koska 
ministeriössä ei enää tehtäisi avustusta kos-
kevia päätöksiä. 

Oikaisuvaatimusmenettelyssä viranomaista 
voidaan pyytää tarkastamaan päätöksensä 
laillisuus. Oikaisuvaatimusmenettelyn etuina 
ovat sen nopeus ja joustavuus, koska selvissä 
tapauksissa viranomainen voi muuttaa oman 
päätöksensä tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja 
näin voidaan välttää asian tarpeeton käsittely 
valitusasteissa. 

Oikaisuvaatimus on tarkoitettu muutoksen-
haun ensimmäiseksi vaiheeksi. Oikaisuvaa-
timuksesta annettuun päätökseen voitaisiin 
hakea muutosta valittamalla. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että oikaisuvaatimuksesta annet-
tuun päätökseen saisi hakea valittamalla 
muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyllä 
tavalla. Tarkempia säännöksiä oikaisuvaati-
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musmenettelystä on hallintolain (434/2003) 7 
ja 7a luvuissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valitus-
luvasta, haettaessa muutosta hallinto-
oikeuden päätökseen. Valituslupa olisi tar-
peen muissa tapauksissa kuin maksatuksen 
keskeyttämistä ja lopettamista sekä takaisin-
perintää koskevissa asioissa. Valitusluvasta 
päättäisi korkein hallinto-oikeus. 

32 §. Täytäntöönpano. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi, että elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen päätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. No-
peasti täytäntöön pantavia ovat erityisesti eh-
dotetun lain 18 §:ssä säädettyä maksamisen 
keskeyttämistä koskevat elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten päätökset. Asianosai-
sen mahdollisuus saada tehokasta oikeussuo-
jaa täytäntöönpanokelpoisuudesta huolimatta 
olisi turvattu siten, että muutoksenhakuvi-
ranomainen voi tarvittaessa keskeyttää täy-
täntöönpanon.   

Pykälässä säädettäisiin myös siitä, että 
avustuksen takaisinperintää koskeva, tämän 
lain 26—28 §:n nojalla tehty lainvoimainen 
päätös voitaisiin panna täytäntöön verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta säädetyssä jär-
jestyksessä. Pykälän nojalla elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen päätös kelpaisi 
sellaisenaan ulosottoperusteeksi.  

33 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentin 
mukaan lain ehdotetaan tulevan voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2014. Koska yritystuen 
yleisistä ehdoista annettu laki (786/1997) 
edellyttää, että yritystukiohjelman on oltava 
määräaikainen, myös ehdotettu laki olisi 
määräaikainen ja se olisi voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2021. 

Pykälän 2 momentin mukaan lain 17—32 
§:iä sovellettaisiin tämän lain nojalla myön-
nettyyn avustukseen vielä lain voimassaolon 
jälkeenkin. Lain 17 §:ää ei kuitenkaan sovel-
lettaisi 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen, 
ellei avustusta rahoiteta yksinomaan kansalli-
sista varoista. Säännös on tarpeen sen joh-
dosta, että Euroopan unionin rakennerahas-
toista maksettavaa rahoitusta koskevien 
säännösten mukaista avustusta voidaan mak-
saa vuonna 2020 päättyvän ohjelmakauden 
puitteissa rahoitettaviin hankkeisiin vielä 
kahden vuoden ajan ohjelmakauden päätty-
misestä eli vuoden 2022 loppuun. Siltä osin 

kuin kysymyksessä on puhtaasti kansallinen 
rahoitus eli sellainen rahoitus, jota myönne-
tään hankkeeseen ilman sitä vastaavaa Eu-
roopan unionin rakennerahastojen rahoitusta, 
noudatettaisiin niitä määräaikoja, jotka sisäl-
tyvät asianomaisten avustuspäätösten päätös-
ehtoihin. Näiden ehtojen mukaisesti avustus 
voidaan usein maksaa kokonaisuudessaan yli 
kahden vuoden kuluttua siitä, kun avustus-
päätös on tehty. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti kumottai-
siin laki valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi (1336/2006) nyt esitetyn lain 
tullessa voimaan. 

34 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentin mukaisesti maksamisen keskeyttä-
mistä, valvontaa, tarkastusta sekä salassa pi-
dettävien tietojen saamista ja luovuttamista 
koskevien 18 ja 20—23 §:ien osalta ehdotet-
tua lakia sovellettaisiin myös valtionavustuk-
sesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun 
lain (1336/2006) nojalla myönnettyihin avus-
tuksiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan nyt esitettyä 
lakia sovellettaisiin niiden hakemusten nojal-
la tehtäviin päätöksiin, jotka on jätetty elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille en-
nen tämän lain voimaantuloa. Tämä on tar-
peen, jotta hakemusten käsittelyä varten voi-
taisiin taata riittävä aika. 
 
1.2 Laki julkisesta työvoima- ja yritys-

palvelusta annetun lain 12 luvun 10 
§:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta 

12 luvun 10 §. Julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 pykä-
lää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työl-
lisyysmäärärahoja ei voitaisi enää myöntää 
investointeihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
sitä, ettei työllisyysperusteisia investoin-
tiavustuksia ja työllisyystyöohjelman mukai-
sia avustuksia voitaisi enää myöntää laki-
muutoksen jälkeen vireille tulleiden hake-
musten perusteella. Työllisyysperusteiset in-
vestointiavustukset olisi tarkoitus osittain 
korvata yritysten toimintaympäristön kehit-
tämisavustuksella. 

14 luvun 1 §. Lisäksi 14 luvun 1pykälää 
muutettaisiin siten, että 12 luvun 10 pykäläs-
sä tarkoitettuja valtion omia investointeja 
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koskeva muutoksenhakusäännös kumottaisiin 
tarpeettomana. 
 
2  Tarkemmat säännökset   

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tar-
kemmin säätää yrityksen kehittämisavustuk-
sen myöntämisestä ehdotetun lain 7 §:n mu-
kaiseen toimintaan. Valtioneuvoston asetuk-
sella annettavat tarkemmat säännökset koski-
sivat avustuksen suuntaamista ja yksityiskoh-
taisempia myöntämisehtoja laissa asetettujen 
yleisten periaatteiden ja lähtökohtien puit-
teissa. 

Ehdotetun lain 10 §:n mukaan valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin tarkemmin sää-
tää yrityksen kehittämisavustuksen myöntä-
miseen liittyvistä perusteista, avustuksen pii-
riin hyväksyttävistä menoista, tukitasoista 
sekä yrityksen kehittämisavustuksen ja mui-
den valtiontukien yhteenlasketuista enim-
mäismääristä. 

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntämi-
seen liittyvillä tarkemmilla perusteilla, joihin 
ehdotetun lain 10 §:ssä viitataan, tarkoitetaan 
sellaisia avustuksen suuntaamiseen, yksityis-
kohtaisempiin myöntämisehtoihin sekä 
myöntämisen teknistyyppisiin ja muihin vas-
taaviin yksityiskohtiin liittyviä seikkoja, jois-
ta on laissa säädettävien yleisten periaattei-
den ja lähtökohtien puitteissa tarkoituksen-
mukaista säätää valtioneuvoston asetuksella. 
Näitä ovat muun muassa avustuksen tarkem-
pi suuntaaminen lailla asetettavien yleisten 
edellytysten rajoissa, kilpailutilanteen arvi-
ointi avustusta myönnettäessä, hankkeen 
merkittävyyden arviointi avustusta myönnet-
täessä, suurelle yritykselle myönnettävään 
avustukseen liittyvät tarkemmat edellytykset 
sekä avustettavan hankkeen toteuttamisen ja 
avustuksen vaikuttavuuden seuranta ja arvi-
ointi. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sää-
tää tarkemmin ehdotetun lain 11 §:ssä sääde-
tyistä yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksen saajista. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin lisäksi tarkemmin yri-
tysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tuksen myöntämisestä ehdotetun lain 12 § 
mukaiseen toimintaan. Valtioneuvoston ase-
tuksella annettavat tarkemmat säännökset 
koskisivat avustuksen suuntaamista ja yksi-

tyiskohtaisempia myöntämisehtoja laissa ase-
tettujen yleisten periaatteiden ja lähtökohtien 
puitteissa. 

Ehdotetun lain 14 §:n mukaan valtioneu-
voston asetuksella voidaan säätää tarkemmin 
yritysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tuksen myöntämiseen liittyvistä perusteista, 
avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista 
ja tukitasoista. 

Ehdotetun lain 15 §:n 3 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
avustuksen hakemisen tarkemmista perus-
teista. 

Ehdotetun lain 16 §:n mukaan valtioneu-
voston asetuksella voidaan säätää tarkemmin 
avustuspäätöksen tekemisestä. 

Ehdotetun lain 17 §:n mukaisesti avustuk-
sen maksamisesta voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Ehdotetun lain 24 §:n 2 momentin mukaan 
asiakirjojen säilyttämisestä voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
3  Voimaantulo 

Uusi laki valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi ehdotetaan tulevaksi voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2014. 

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelus-
ta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 
§:n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voi-
maan samaan aikaan kuin uusi laki valtion-
avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. 
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Julkisen hallintotehtävän antamisesta 
muulle kuin viranomaiselle on perustuslain 
124 §:n mukaan säädettävä lailla tai lain no-
jalla. Tässä esityksessä ehdotetaan, että valti-
onavustuksesta yritystoiminnan kehittämi-
seksi annettavaan lakiin tulisi säännös, jonka 
nojalla avustuksiin kohdistuvia tarkastuksia 
voisivat tehdä myös muut kuin viranomaiset. 
Lain mukaan tarkastuksia voisivat viran-
omaisen toimeksiannon nojalla tehdä jul-
kishallinnon- ja talouden tilintarkastuslauta-
kunnan hyväksymä tilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisö, Keskuskauppakamarin hyväk-
symä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
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taikka kauppakamarin hyväksymä tilintarkas-
taja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajat 
ja tilintarkastusyhteisöt suorittaisivat tarkas-
tuksen toimeksiannossa tarkoin yksilöidyissä 
rajoissa. 

Julkisen hallintotehtävän antamisesta voi-
daan säätää tai päättää vain perustuslain 124 
§:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. 
Ensinnäkin julkinen hallintotehtävä voidaan 
antaa viranomaiskoneiston ulkopuolelle vain, 
jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmu-
kaiseksi hoitamiseksi. Lisäksi siirto ei saa 
vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. 

Nyt tarkoitetut tarkastustehtävät on useissa 
tapauksissa tarkoituksenmukaista uskoa tilin-
tarkastusalan ammattilaisten hoidettavaksi. 
Tällä tavalla voidaan varmistaa tarkastusten 

asianmukainen ja kustannustehokas suorit-
taminen. Nyt esitetty tarkastusten teettämi-
nen ulkopuolisilla tilintarkastajilla on ollut 
voimassa olevan lain nojalla mahdollista jo 
vuosia ja se vastaa valtionavustuslaissa 
(688/2001) omaksuttua sääntelyä. 

Perustuslakivaliokunta on perustuslain sää-
tämisen yhteydessä korostanut, että uskotta-
essa hallintotehtäviä suoraan laissa muulle 
kuin viranomaiselle tulee säännösperusteises-
ti taata oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaa-
timusten noudattaminen tässä toiminnassa 
(PeVM 10/1998 vp, s.35/II). 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotus 

1. 

Laki 

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää talou-
dellista kasvua, työllisyyttä sekä muita elin-
keinopoliittisia tavoitteita myöntämällä avus-
tuksia erityisesti pienten ja keskisuurten yri-
tysten käynnistämistä, kasvua ja kehittämistä 
edistäviin hankkeisiin. 

Avustuksia myönnettäessä tulee ottaa 
huomioon Euroopan unionin ja kansallisen 
alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet. Kilpai-
lunäkökohtien huomioon ottamisesta sääde-
tään valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 1 
momentin 4 kohdassa. 

Avustuksia suunnataan korkeatasoisiin, yri-
tystoimintaa edistäviin hankkeisiin tavoittee-
na yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn 
parantaminen sekä yritystoiminnan uusiutu-
minen. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään niistä perusteista, 
joita noudatetaan myönnettäessä yrityksen 
kehittämisavustusta ja yritysten toimintaym-
päristön kehittämisavustusta muualla Suo-
messa kuin Ahvenanmaan maakunnan alu-
eella. 

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin so-
velletaan, mitä alueiden kehittämisen ja ra-
kennerahastohankkeiden rahoittamisesta an-
netun lain (    /2013) 3 luvussa säädetään. 

Lisäksi tässä laissa tarkoitettuihin avustuk-
siin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa 
säädetään, jollei jäljempänä muuta säädetä.  
 

3 § 

Määräraha 

Avustuksia voidaan myöntää enintään val-
tion talousarviossa hyväksyttyyn enimmäis-
määrään. Valtion talousarvioon otetaan tar-
peellinen määräraha myönnettyjen avustus-
ten maksamista varten. 

Tämän lain mukaisiin avustuksiin voidaan 
käyttää osarahoituksena Euroopan unionin 
rakennerahastojen varoja. Tätä lakia sovelle-
taan myös rakennerahastojen varoihin, jollei 
Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta 
johdu. 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) pienellä yrityksellä yritystä, joka täyttää 

Euroopan unionin komission mikroyritysten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten määri-
telmästä antamassa suosituksessa 
2003/361/EY olevan pienen yrityksen määri-
telmän tai kyseisen suosituksen korvaavan 
vastaavan määritelmän; 
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2) keskisuurella yrityksellä yritystä, joka 
täyttää 1 kohdassa tarkoitetussa suosituksessa 
olevan keskisuuren yrityksen määritelmän tai 
kyseisen suosituksen korvaavan vastaavan 
määritelmän; 

3) suurella yrityksellä muuta kuin 1 tai 2 
kohdassa tarkoitettua yritystä; 

4) aineellisella investoinnilla maa-
alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja 
kaluston hankintaa sekä koneiden ja laittei-
den pitkäaikaista vuokraamista; 

5) aineettomalla investoinnilla tekniikan 
siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttö-
lupien, taitotiedon ja patentoimattoman tek-
nisen tietämyksen hankintaa; 

6) investoinnilla aineellista ja aineetonta 
investointia; 

7) kehittämistoimenpiteellä yrityksen liike-
toimintaosaamisen, kansainvälistymisen, 
tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmi-
en kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä 
muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan 
merkittävää kehittämistä. 
 

5 §  

Viranomaiset 

Tässä laissa tarkoitettuja avustuksia koske-
via asioita käsittelevät elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset. 
 
 

2 luku 

Avustusmuodot 

Yrityksen kehittämisavustus 

6 §  

Avustuksen saajat 

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään 
vain pienille ja keskisuurille yrityksille, jollei 
jäljempänä toisin säädetä. 

Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, 
maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta 
ei voida myöntää myöskään maataloustuot-
teiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. 

Avustuksen myöntämisessä on otettava 
huomioon myös Euroopan unionin toimiala-
kohtaiset rajoitukset. 
 

7 § 

Rahoitettava toiminta 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan 
myöntää aineellisiin ja aineettomiin inves-
tointeihin sekä kehittämistoimenpiteisiin.  
 

8 §  

Avustuksen myöntämisen edellytykset 

Avustusta voidaan myöntää, jos: 
1) yrityksellä arvioidaan olevan edellytyk-

set jatkuvaan kannattavaan toimintaan; 
2) avustuksella arvioidaan olevan merkittä-

vä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja 
3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen 

toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. 
 

9 § 

Avustuksen myöntäminen suurelle yritykselle  

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan 
myöntää suurelle yritykselle 7 §:n mukaiseen 
investointiin, joka toteutetaan alueiden kehit-
tämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin-
noinnista annetun lain (    /2013) mukaisella I 
tai II tukialueella. 
 

10 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä yrityksen kehittä-
misavustuksen myöntämisen edellytyksistä, 
hyväksyttävistä menoista ja tukitasoista sekä 
yrityksen kehittämisavustuksen ja muiden 
valtiontukien yhteenlasketuista enimmäis-
määristä. 

 
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavus-

tus 
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11 § 

Avustuksen saajat  

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta voidaan myöntää voittoa tavoit-
telemattomille julkisille ja yksityisille yhtei-
söille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tar-
koituksena on yritysten toimintaympäristön 
tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten 
parantaminen. 
 

12 § 

Rahoitettava toiminta 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustusta voidaan myöntää yritystoimin-
nan kannalta tarpeellisiin selvityksiin, yritys-
ten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen, 
yritysten yhteistyön edistämiseen sekä mui-
hin yritysten toimintaympäristöä ja kehitty-
misedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.  
 

13 § 

Avustuksen myöntämisen edellytykset 

Yritysten toimintaympäristön kehittä-
misavustuksen myöntämisen edellytyksenä 
on, että hankkeen arvioidaan edistävän mer-
kittävästi alueen pienten ja keskisuurten yri-
tysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämis-
tä. Lisäksi edellytetään, että avustuksella ar-
vioidaan olevan merkittävä vaikutus hank-
keen toteuttamiseen ja avustuksen saajalla 
arvioidaan olevan riittävät taloudelliset ja 
muut edellytykset toteuttaa hanke sekä hank-
keen luonteen sitä edellyttäessä vastata toi-
minnan jatkuvuudesta myös hankkeen toteut-
tamisen jälkeen. 
 

14 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä yritysten toimintaym-
päristön kehittämisavustuksen myöntämisen 
edellytyksistä sekä hyväksyttävistä menoista 
ja tukitasoista. 
 

3 luku 

Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja 
maksaminen 

15 §  

Avustuksen hakeminen 

Avustusta haetaan sähköisesti siihen tarkoi-
tetussa verkkopalvelussa. Avustusta voidaan 
hakea myös lomakkeella, joka toimitetaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

Avustusta on haettava ennen hankkeen 
aloittamista. 

Tarkempia säännöksiä avustuksen hakemi-
sesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

16 §  

Avustuspäätös 

Avustuksesta päättää elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa ja tämän lain 
nojalla valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään, avustuksen saajan on noudatettava 
avustuspäätöksessä olevia ehtoja ja rajoituk-
sia. 

Tarkempia säännöksiä avustuspäätöksen 
tekemisestä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

17 §  

Avustuksen maksaminen  

Avustuksen maksamista haetaan sähköises-
ti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. 
Maksamista voidaan hakea myös lomakkeel-
la, joka toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
maksaa avustuksen takautuvasti toteutunei-
den menojen perusteella, myöntämispäätök-
sessä asetettujen tarkempien ehtojen ja hy-
väksyttävän selvityksen perusteella. Avustus 
voidaan maksaa myös päätöksessä määrätyn 
kustannusmallin mukaisesti. Avustuksesta 
voidaan maksaa ennakkoa, jos se on avustuk-
sen käytön kannalta perusteltua sekä sen käy-
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tön valvonnan kannalta tarkoituksenmukais-
ta. 

Tarkempia säännöksiä avustuksen maksa-
misesta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

18 §  

Maksamisen keskeytys 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi päätöksellään määrätä avustuksen mak-
samisen keskeytettäväksi siten kuin valtion-
avustuslain 19 §:ssä säädetään. 
 

4 luku 

Avustuksen käyttö ja valvonta 

19 § 

Avustuksen käyttö 

Avustusta saadaan käyttää ainoastaan avus-
tuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 

Pienten ja keskisuurten yritysten tulee 
käyttää investointiin myönnetyn avustuksen 
kohteena olevaa omaisuutta kolme vuotta ja 
muiden avustuksen saajien viisi vuotta avus-
tuksen viimeisen erän maksamisesta. Erityi-
sestä syystä avustuksen myöntävä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä 
käyttöajaksi enintään kymmenen vuotta. 
 

20 § 

Valvonta 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 
avustusten myöntäjinä ja maksajina valvoo 
työ- ja elinkeinoministeriö. Tarkastuksissa 
voidaan käyttää apuna muuta viranomaista 
tai ulkopuolista tilintarkastajaa. Avustusten 
käyttöä valvovat työ- ja elinkeinoministeriö 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set, jotka voivat käyttää apuna tarkastuksissa 
muuta viranomaista tai ulkopuolista tilintar-
kastajaa. 

Ulkopuolisen tilintarkastajan tulee olla jul-
kishallinnon ja -talouden tilintarkastuslauta-
kunnan hyväksymä tilintarkastaja (JHTT-
tilintarkastaja) tai tilintarkastusyhteisö 

(JHTT-yhteisö), Keskuskauppakamarin hy-
väksymä tilintarkastaja (KHT-tilintarkastaja) 
tai tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö) taikka 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
(HTM-tilintarkastaja) tai tilintarkastusyhteisö 
(HTM-yhteisö). Tilintarkastusyhteisön on 
nimettävä tarkastuksesta päävastuullinen ti-
lintarkastaja. 

Tilintarkastajaan sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä hä-
nen suorittaessaan tarkastustehtävää. Vahin-
gonkorvausvastuusta säädetään vahingon-
korvauslaissa (412/1974). 
 

21 § 

Tarkastusoikeus  

Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä niiden 
käyttämällä tarkastajalla on oikeus tarkastaa 
avustuksen hakijan ja avustuksen saajan lii-
ketoimintaa avustuksen myöntämisen ja käy-
tön edellyttämässä laajuudessa. Tarkastuksen 
suorittamiseksi avustuksen hakija tai avus-
tuksen saaja on velvollinen ilman aiheetonta 
viivytystä korvauksetta esittämään tarkastus-
ta suorittavalle kaikki tarvittavat asiakirjat ja 
muun avustuksen käyttöön liittyvän aineiston 
sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. 
Tarkastusta suorittavalla on oikeus tässä tar-
koituksessa päästä tarkastettavan hallitsemiin 
tai käytössä oleviin tiloihin ja alueille. Tar-
kastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 
Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallin-
tolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. 

Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa 
asiakirjat ja muu edellä tarkoitettu aineisto 
haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saa-
vuttaminen tätä edellyttää. Asiakirjat ja muu 
luovutettu aineisto tulee viipymättä palauttaa, 
kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edel-
lytä niiden hallussapitoa. Tarkastusta suorit-
tavan pyynnöstä tarkastettavan tulee myös 
antaa tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen 
asianmukaiseksi toteuttamiseksi. 

Poliisi-, tulli-, ulosotto- ja veroviranomai-
sen on korvauksetta annettava tässä pykäläs-
sä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi 
tarpeellista virka-apua. 
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22 §  

Oikeus tietojen saamiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on salassapi-
tosäännösten estämättä ja korvauksetta oike-
us saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta avustusjärjestelmän hallinnoin-
nin edellyttämiä tarpeellisia tietoja ja selvi-
tyksiä avustusten hakemisesta, myöntämises-
tä, maksamisesta ja valvonnasta. Työ- ja 
elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksella on sama oi-
keus saada tietoja avustusten käytöstä avus-
tuksen saajilta. 

Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oi-
keus korvauksetta saada muulta viranomai-
selta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta 
yhteisöltä ja henkilöltä luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvolli-
suuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen 
käsittelemiseksi välttämätön tieto, joka muu-
toin olisi pidettävä salassa. Lisäksi tietojen 
saamisesta on voimassa, mitä siitä valtion-
avustuslain 31 §:ssä säädetään. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
voidaan luovuttaa myös konekielisessä muo-
dossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

23 § 

Tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tieto-
ja luonnollisen henkilön, yhteisön tai säätiön 
taloudellisesta asemasta, liike- ja ammat-
tisalaisuudesta taikka luonnollisen henkilön 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja 
elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoitus-
keskus Tekesille, valtion erityisrahoitusyhti-
ölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Maa-
seutuvirastolle, työ- ja elinkeinotoimistolle 
sekä veroviranomaiselle, jos se on tarpeen 
asianomaiselle viranomaiselle tai erityisra-
hoitusyhtiölle kuuluvien avustusasioiden kä-
sittelyn tai valvontatehtävien hoitamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan luovuttaa myös konekielisessä muodos-
sa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

24 § 

Asiakirjojen säilyttäminen  

Avustuksen saaja on velvollinen säilyttä-
mään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpi-
toaineiston ja muun aineiston niin, että avus-
tuksen käytön valvonta on mahdollista. Kir-
janpitoaineisto on säilytettävä siten, kuin kir-
janpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 §:ssä 
säädetään. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä asiakirjojen säilyttämi-
sestä. 

 
5 luku  

Avustuksen palauttaminen ja takaisinpe-
rintä 

25 § 

Avustuksen palauttaminen 

Avustuksen saajan tulee viipymättä palaut-
taa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perus-
teettomasti saamansa avustus tai sen osa. 
Avustuksen saajan tulee palauttaa avustus tai 
sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää avus-
tuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos pa-
lautettava määrä on enintään 100 euroa, se 
saadaan jättää palauttamatta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske las-
kennallisen perusteen mukaan myönnetyn 
avustuksen ja toteutuneiden kustannusten vä-
listä erotusta. 
 

26 § 

Investointiin kohdistuneen avustuksen ta-
kaisinperintä toiminnan lopettamisen vuoksi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on määrättävä investointiin kohdistuneen 
avustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä 
jo maksettu avustus tai sen osa takaisin perit-
täväksi, jos avustuksen saaja on 19 §:n 2 
momentissa tarkoitetun käyttöajan kuluessa: 
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1) lopettanut toimintansa tai supistanut 
olennaisesti avustuksen kohteena olevaa toi-
mintaa avustukselle säädetyn tukitason piiriin 
kuuluvalla alueella; 

2) luovuttanut toiselle avustuksen kohteena 
olleen toiminnan tai omaisuuden taikka osan 
siitä, eikä tilalle ole hankittu uutta vastaavaa 
omaisuutta; taikka 

3) asetettu konkurssiin.  
Takaisinperittäväksi on määrättävä 1 mo-

mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa se osuus maksetun avustuksen määräs-
tä, joka saadaan vähentämällä omaisuuden 
käyttöaikaa vastaava osuus 19 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta käyttöajasta. 

Jos takaisinperittävä määrä on enintään 100 
euroa, se saadaan jättää perimättä. 
 

27 § 

Velvollisuus avustuksen takaisinperintään 
muilla perusteilla 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on määrättävä avustuksen maksaminen 
lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus tai 
sen osa takaisin perittäväksi, jos avustuksen 
saaja on: 

1) jättänyt palauttamatta sellaisen avustuk-
sen tai sen osan, joka 25 §:n mukaan on pa-
lautettava; 

2) käyttänyt avustuksen olennaisesti muu-
hun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 

3) antanut viranomaiselle väärän tai har-
haanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut 
omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen 
saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salan-
nut sellaisen seikan; 

4) jättänyt ilmoittamatta avustuksen mak-
samiseksi oikeat ja riittävät tiedot; 

5) kieltäytynyt 21 §:n vastaisesti esittämäs-
tä tarkastuksessa tarvittavaa aineistoa tai 
muuten avustamasta tarkastuksessa; taikka 

6) muutoin 1–5 kohtaan verrattavalla taval-
la olennaisesti rikkonut avustuksen käyttä-
mistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätök-
sen ehtoja. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on määrättävä avustuksen maksaminen 
lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus tai 
sen osa takaisin perittäväksi myös silloin, 

kun Euroopan unionin lainsäädännössä sitä 
edellytetään. 

Jos takaisinperittävä määrä on enintään 100 
euroa, se saadaan jättää perimättä. 
 

28 § 

Avustuksen harkinnanvarainen takaisinperin-
tä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi päätöksellään määrätä avustuksen mak-
samisen lopetettavaksi sekä jo maksetun 
avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, 
jos avustuksen saaja on: 

1) jättänyt ilmoittamatta toiminnan lopet-
tamisesta tai muista avustuspäätöksen ehto-
jen noudattamisen valvomiseksi tarvittavista 
seikoista; 

2) jättänyt ilmoittamatta avustuksen käyttö-
tarkoituksen muutoksesta tai muusta avus-
tuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta; 
taikka 

3) menetellyt tosiasiallisesti 26 tai 27 §:ssä 
taikka 1 tai 2 kohdassa säädettyyn rinnastet-
tavalla tavalla antamalla avustuksen myön-
tämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liit-
tyvälle seikalle muun kuin asian todellista 
luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudelli-
sen muodon. 

Jos takaisinperittävä määrä on enintään 100 
euroa, se saadaan jättää perimättä. 
 

29 § 

Kohtuullistaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi 25—28 §:ssä tarkoitettua päätöstä tehtä-
essä päättää, että avustukselle laskettava kor-
ko osittain tai kokonaan jätetään takaisin pe-
rimättä, jos takaisinperintä on avustuksen 
saajan olosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin 
tai takaisinperinnän perusteena olevaan me-
nettelyyn nähden kohtuutonta. 
 

30 § 

Takaisinperinnän määräaika  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on tehtävä 25—28 §:ssä tarkoitettu pää-
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tös viipymättä, kun sen tietoon on tullut sel-
lainen seikka, jonka nojalla avustuksen mak-
samisen keskeyttämiseen tai lopettamiseen 
taikka avustuksen takaisinperintään voidaan 
ryhtyä. 

Avustuksen, sille maksettavan koron tai 
viivästyskoron takaisinperintään ei saa enää 
ryhtyä, kun kymmenen vuotta on kulunut 
avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Jos 
takaisinperittävää avustusta koskee 19 §:n 2 
momentissa tarkoitettu käyttöaika, kymme-
nen vuoden määräaika lasketaan tämän ajan 
päättymisestä.  

Päätös voidaan tehdä 2 momentissa sääde-
tyn kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin, 
jos Euroopan unionin lainsäädännössä sitä 
edellytetään. 
 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

31 § 

Muutoksenhaku 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen 
tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallinto-
laissa säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 
avustuksen maksamisen keskeyttämistä tai 
lopettamista taikka avustuksen takaisinperin-
tää, saa hakea muutosta valittamalla kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 
 

32 §  

Täytäntöönpano 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen päätös voidaan panna täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta, jollei muutoksen-
hakuviranomainen toisin määrää. Edellä 
26—28 §:n nojalla tehty lainvoimainen pää-
tös on suoraan ulosottokelpoinen. Sen peri-
misestä säädetään verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 
 

33 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20   ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2021. 

Tämän lain 17—32 §:ää sovelletaan tämän 
lain nojalla myönnettyyn avustukseen myös 
lain voimassaoloajan päätyttyä. Lain 17 §:ää 
ei kuitenkaan sovelleta 31 päivän joulukuuta 
2022 jälkeen, ellei avustusta rahoiteta yksin-
omaan kansallisista varoista. 

Tällä lailla kumotaan valtionavustuksesta 
yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki 
(1336/2006). 
 

34 § 

Siirtymäsäännökset 

Tällä lailla kumottua lakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä sovelletaan niiden no-
jalla myönnettyyn avustukseen. Maksamisen 
keskeyttämiseen, valvontaan, tarkastuksiin, 
tietojen saamiseen ja tietojen luovuttamiseen 
sovelletaan kuitenkin, mitä niistä tämän lain 
18 ja 20—23 §:ssä säädetään. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sessa tämän lain voimaan tullessa vireillä 
olevaan hakemukseen sovelletaan tätä lakia. 
 

————— 



 HE 174/2013 vp  
  

 

39 

 
Lakiehdotus 

 

2. 

 
 

Laki 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 10 § ja 

14 luvun 1 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 

 
 
 
 
 

12 luku 

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toi-
meenpano ja siihen liittyvä yhteistyö 

10 § 

Työllisyyspoliittinen avustus ja työllisyys-
määrärahojen käyttö muuhun työllisyyden 

edistämiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkei-
notoimisto voi valtion talousarvion rajoissa 
osoittaa tai myöntää työllisyysmäärärahoja 
valtion virastolle ja laitokselle, kunnalle, 
kuntayhtymälle, muulle yhteisölle, säätiölle 
tai sosiaaliselle yritykselle työllisyyspoliitti-
sena avustuksena toimintaan, jolla paranne-
taan työttömien työnhakijoiden työmarkki-
navalmiuksia ja edistetään heidän työllisty-
mistään, sekä muuhun työllisyyden edistämi-
seen.  

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja työl-
lisyysmäärärahojen käyttämisestä muuhun 
työllisyyden edistämiseen säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

14 luku  

Muutoksenhaku 

1 §  

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua, eikä siitä 

saa valittaa, jos: 
1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa 

koskeva päätös perustuu 5 luvun 3 §:n 1 
momentissa säädettyihin edellytyksiin; opis-
kelijavalintaa koskevaan päätökseen, joka on 
perustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kui-
tenkin vaatia oikaisua tai valittaa, jos kyse on 
muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta 
koulutuksesta; 

2) palkkatuki on evätty 7 luvun 1 §:n 2 tai 
3 momentin perusteella; palkkatukea koske-
vasta päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaati-
musta eikä siitä saa valittaa myöskään siltä 
osin kuin päätös koskee palkkatuen määrää 
tai kestoa; 

3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja 
yöpymiskustannuksista 10 luvun 1 §:n 2 
momentin perusteella tai korvaus muuttokus-
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tannuksista 10 luvun 2 §:n 2 momentin pe-
rusteella; tai 

4) päätös koskee ratkaisua olla tarjoamatta 
asiakkaalle ammatinvalinta- ja uraohjausta, 
valmennusta, kokeilua, asiantuntija-
arviointeja ja yritystoiminnan kehittämispal-
veluja tai tukematta työnhakijan omaehtoista 
opiskelua. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä työllisyysmäärärahojen käyt-
tämisestä investointeihin sovelletaan toimin-
taan, jonka tukemista koskeva hakemus on 
tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksessa ennen tämän lain voimaan-
tuloa. 

————— 
 
 

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013 

 
 
 

Pääministerin estyneenä ollessa, ulkoasiainministeri 

 
ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muut-
tamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 12 luvun 10 § ja 

14 luvun 1 §:n 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 luku 

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toi-
meenpano ja siihen liittyvä yhteistyö 

10 § 

Työllisyysmäärärahojen käyttö investointei-
hin ja muuhun työllisyyden edistämiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkei-
notoimisto voi valtion talousarvion rajoissa 
osoittaa tai myöntää työllisyysmäärärahoja 
valtion virastolle ja laitokselle, kunnalle, kun-
tayhtymälle, muulle yhteisölle, säätiölle tai 
sosiaaliselle yritykselle investointeihin ja 
muuhun työllisyyden edistämiseen. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään: 
1) työllisyysmäärärahoista investointeihin 

myönnettävästä valtionavusta ja niistä osoi-
tettavista määrärahoista; 

2) valtion omiin investointeihin käytettä-
väksi suunnitelluista työllisyysmäärärahoista; 

3) työllisyysmäärärahojen käyttämisestä 1 
momentissa tarkoitettuun muuhun työllisyy-
den edistämiseen. 
 
 
 
 
 
 
 

12 luku 

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toi-
meenpano ja siihen liittyvä yhteistyö 

10 § 

Työllisyyspoliittinen avustus ja työllisyys-
määrärahojen käyttö muuhun työllisyyden 

edistämiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkei-
notoimisto voi valtion talousarvion rajoissa 
osoittaa tai myöntää työllisyysmäärärahoja 
valtion virastolle ja laitokselle, kunnalle, 
kuntayhtymälle, muulle yhteisölle, säätiölle 
tai sosiaaliselle yritykselle työllisyyspoliitti-
sena avustuksena toimintaan, jolla paranne-
taan työttömien työnhakijoiden työmarkkina-
valmiuksia ja edistetään heidän työllistymis-
tään sekä muuhun työllisyyden edistämiseen.  

Työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja työl-
lisyysmäärärahojen käyttämisestä muuhun 
työllisyyden edistämiseen säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
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14 luku  

Muutoksenhaku 

1 §  

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua, eikä siitä 

saa valittaa, jos: 
1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa 

koskeva päätös perustuu 5 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa säädettyihin edellytyksiin; opiskeli-
javalintaa koskevaan päätökseen, joka on pe-
rustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kuiten-
kin vaatia oikaisua tai valittaa, jos kyse on 
muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta kou-
lutuksesta; 

2) palkkatuki on evätty 7 luvun 1 §:n 2 tai 3 
momentin perusteella; palkkatukea koskevas-
ta päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta 
eikä siitä saa valittaa myöskään siltä osin kuin 
päätös koskee palkkatuen määrää tai kestoa; 

3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja 
yöpymiskustannuksista 10 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin perusteella tai korvaus muuttokustan-
nuksista 10 luvun 2 §:n 2 momentin perus-
teella; 

4) päätös koskee 12 luvun 10 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuja valtion omiin in-
vestointeihin myönnettäviä työllisyysmäärä-
rahoja; tai  

5) päätös koskee ratkaisua olla tarjoamatta 
asiakkaalle ammatinvalinta- ja uraohjausta, 
valmennusta, kokeilua, asiantuntija-
arviointeja ja yritystoiminnan kehittämispal-
veluja tai tukematta työnhakijan omaehtoista 
opiskelua. 

 

14 luku  

Muutoksenhaku 

1 §  

Oikaisuvaatimus ja valitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua, eikä siitä 

saa valittaa, jos: 
1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa 

koskeva päätös perustuu 5 luvun 3 §:n 1 
momentissa säädettyihin edellytyksiin; opis-
kelijavalintaa koskevaan päätökseen, joka on 
perustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kui-
tenkin vaatia oikaisua tai valittaa, jos kyse on 
muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta 
koulutuksesta; 

2) palkkatuki on evätty 7 luvun 1 §:n 2 tai 
3 momentin perusteella; palkkatukea koske-
vasta päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaati-
musta eikä siitä saa valittaa myöskään siltä 
osin kuin päätös koskee palkkatuen määrää 
tai kestoa; 

3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja 
yöpymiskustannuksista 10 luvun 1 §:n 2 
momentin perusteella tai korvaus muuttokus-
tannuksista 10 luvun 2 §:n 2 momentin pe-
rusteella; tai 

4) päätös koskee ratkaisua olla tarjoamatta 
asiakkaalle ammatinvalinta- ja uraohjausta, 
valmennusta, kokeilua, asiantuntija-
arviointeja ja yritystoiminnan kehittämispal-
veluja tai tukematta työnhakijan omaehtoista 
opiskelua. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leita säännöksiä työllisyysmäärärahojen 
käyttämisestä investointeihin sovelletaan 
toimintaan, jonka tukemista koskeva hakemus 
on tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa ennen tämän lain voi-
maantuloa. 
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