
Yritystukitilasto 2020

Yritystuet moninkertaistuivat vuonna 2020
Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 1 750 miljoonaa euroa vuonna
2020, mikä on 268 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suorasta tuesta 1 278 miljoonaa
euroa maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi ja 471 miljoonaa tavanomaisina tukina.
Maksettujen lainojen määrä laski 16 prosenttia ollen 264 miljoonaa euroa. Takausten määrä
kaksinkertaistui 1 658 miljoonaan euroon, mistä 43 prosenttia myönnettiin suhdanneheikentymän
vuoksi. Yritystuen piirissä oli 63 767 yritystä, joista 57 875 yritystä sai suoraa tukea vuonna 2020.

Maksetut suorat tuet, lainat ja myönnetyt takaukset vuosina
2015-2020

Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (69 %) ja pienyrityksiä (28 %). Toimialoittain tarkasteltuna
tuensaajia oli eniten palvelualoilla (47 %) ja kaupan alalla (15 %). Euromääräisesti tukea sai eniten
pienyritykset, joiden tukisumma myös kasvoi suhteellisesti eniten vuoteen 2019 verrattuna. Toimialoista
palvelualat saivat eniten suoraa tukea, mutta edellisvuoteen nähden tuen määrä kasvoi suhteellisesti eniten
rakennusalalla. Suhdanneheikentymän vuoksi tukea maksettiin eniten palvelualoille. Palvelualojen 832
miljoonan euron suorasta tuesta 83 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Yrityskoko vaikutti vahvasti yritykselle maksettavan tuen suuruuteen. Mikroyritykset saivat suoraa tukea
keskimäärin 14 700 euroa yritystä kohden, pienyritykset 49 900 euroa, keskisuuret yritykset 136 700 euroa
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ja suuyritykset 300 800 euroa. Teollisuusalat saivat yritystä kohden tukea 66 600 euroa ja muut alat 26 200
euroa.

Tilasto muodostuu Finnveran myöntämistä lainoista ja takauksista, Business Finlandin maksamista tuista
ja lainoista, Valtiokonttorin maksamasta kustannustuesta, KEHA-keskuksen maksamasta tuesta
ravitsemisyrityksille sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), ELY-keskusten ja maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) maksamista suorista tuista. Maataloustukia tai erilaisia verotukia ei ole
tilastossa mukana. Aineistoa on käsitelty tarkemmin katsauksessa.
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Tuet keskittyvät pienille palvelualojen yrityksille

1. Tuet yritysten suuruusluokan mukaan
Suoraa tukea ja lainoja maksettiin sekä takauksia myönnettiin yhteensä 61 288 yritykselle vuoden 2020
aikana. Suoraa tukea sai 57 875 yritystä, lainaa 1 043 ja takausta 8 152. Kun otetaan huomioon yritykset,
joille myönnettiin tukea tai joilta perittiin takaisin tukea, niin yhteensä 63 767 yritystä oli yritystuen piirissä.
Tämä on liki 36 000 yritystä enemmän kuin edellisvuonna. Tuensaajista 69 prosenttia oli mikroyrityksiä
ja 28 prosenttia pieniä yrityksiä.

Suorien tukien määrä on kasvanut yrityksen kokoluokasta riippumatta. Pienyritysten suorat tuet kasvoivat
368 prosenttia 817 miljoonaan euroon, kun vähiten kasvoivat suuryritysten tuet, jotka 89 prosentin kasvun
jälkeen olivat 122 miljoonaa euroa. Ero selittyy suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen tukien määrällä:
mikro- ja pienyritysten tuista liki 80 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, kun suuryritysten
tuista alle 30 prosenttia maksettiin suhdanneheikentymästä johtuen. Suoraa yritystukea maksettiin yhteensä
1 750 miljoonaa euroa, lainaa 264 miljoonaa ja takauksia myönnettiin 1 658 miljoonaa euroa.

Lainojen määrä laski ja takausten kasvoi yrityksen koosta riippumatta. Suuryritysten saamat takaukset
kasvoivat 184 miljoonaan edellisvuoden 10 miljoonasta. Mikroyritykset saivat takausta 389 miljoonaa,
pienyritykset 763 miljoonaa ja keskisuuret 321 miljoonaa. Lainoja maksettiin mikroyrityksille 55 miljoonaa,
pienyrityksille 155 miljoonaa ja keskisuurille 49 miljoonaa euroa. Lainoista alle kymmenen prosenttia
maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Kuvio 1. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat
tuet yrityksen kokoluokan ja tukityypin mukaan neljännesvuosittain
vuosina 2019-2020, miljoonaa euroa

Mikroyritykset: alle 5 työntekijää, Pienet yritykset: 5-49 työntekijää, Keskisuuret yritykset: 50-249 työntekijää, Suuryritykset: 250 tai
enemmän

Suuremmat yritykset saavat keskimäärin enemmän tukia kuin pienemmät. Mikroyritykset saivat suoraa
tukea keskimäärin 14 700 euroa yritystä kohden, pienyritykset 49 900 euroa, keskisuuret yritykset 136 700
euroa ja suuyritykset 300 800 euroa. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 10 700 euroa, 30 500, 74 300 ja
198 700 euroa, joten tuen suuruus on kasvanut jokaisessa kokoluokassa. Mikroyritysten keskimääräinen
lainan suuruus oli 136 000 euroa, pienyrityksillä 277 000 euroa ja keskisuurilla 635 000 euroa. Takausten
suuruus oli yritystä kohden keskisuurilla yrityksillä yli miljoona euroa ja pienyrityksillä neljännesmiljoona.

Muiden kuin suuryritysten tuet kasvoivat merkittävästi vuoden 2020 toisella neljänneksellä, jonka jälkeisinä
vuosineljänneksinä tuet ovat tasaisesti laskeneet. Mikroyritysten tuet olivat vuoden lopussa lähellä vuoden
2019 tasoa. Suuryritysten tuet sen sijaan ovat nousseet vuoden 2020 aikana tasaisesti. Suuryritykset eivät
voineet saada pandemian alkuvaiheessa ELY-keskusten tai Business Finlandin tukia, vaan niitä tuettiin
myöhemmin kustannustuella.
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Kuvio 2. Maksetut suorat tuet yritysten kokoluokittain ja
neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa euroa

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna yritystukien määrä on ollut pääosin laskussa, mutta vuonna 2020
tukia myönnettiin poikkeuksellisen paljon COVID-19-pandemiasta johtuen. Ainoastaan maksettujen
lainojen suuruus on ollut tasaisessa laskussa: vuonna 2015 maksetusta 487,6 miljoonasta eurosta vuoden
2020 maksettuun 263,7 miljoonaan. Selvimmin lainojen määrän lasku kohdistuu mikroyrityksiin, joiden
lainamäärä on laskenut neljäsosaan vuoden 2015 tasosta.
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Taulukko 1. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten
suuruusluokittain vuosina 2015-2020, tuhatta euroa

Yrityksen suuruusluokka1)Vuosi

YhteensäSuuret yrityksetKeskisuuret yrityksetPienet yrityksetMikroyritykset

63 7674511 71617 65143 949Yrityksiä2020

1 749 494121 537213 347817 420597 190Maksetut tuet

263 7395 40048 897154 89654 546Maksetut lainat

1 657 613183 955321 175763 350389 134Myönnetyt takaukset

27 8483651 1657 54018 778Yrityksiä2019

476 00464 19070 254174 518167 042Maksetut tuet

314 0066 89367 336157 29282 486Maksetut lainat

806 3129 930203 737360 455232 191Myönnetyt takaukset

28 1473451 1117 96918 722Yrityksiä2018

473 61849 70866 620206 300150 991Maksetut tuet

347 2934 36478 611163 062101 257Maksetut lainat

736 92711 625156 618387 499181 186Myönnetyt takaukset

28 4123531 0927 83519 132Yrityksiä2017

483 29078 87655 232186 770162 412Maksetut tuet

359 02724 74372 153146 004116 126Maksetut lainat

713 7344 160165 358356 553187 662Myönnetyt takaukset

25 7483201 0717 48416 873Yrityksiä2016

458 68484 98658 492167 466147 739Maksetut tuet

388 77215 56768 396179 989124 820Maksetut lainat

730 0822 350171 172360 927195 633Myönnetyt takaukset

30 4533741 1888 76220 129Yrityksiä2015

535 11785 80876 945190 498181 866Maksetut tuet

487 64318 49372 839194 061202 250Maksetut lainat

720 84926 591181 017350 753162 489Myönnetyt takaukset

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

1)

2. Yritystuet toimialoittain
Lähes puolet suorista tuista maksetaan palvelualoille ja teollisuudelle viidesosa. Vuoteen 2019 verrattuna
suorista tuista suurempi osa menee palvelualoille, kaupan alalle ja rakentamiseen, kun muiden alojen osuus
on vähentynyt. Lainoista melkein puolet keskittyy palvelualoille ja 31 prosenttia teollisuudelle. Takauksista
noin kolmannes myönnetään palvelualoille ja kolmannes teollisuudelle.

Tuensaajia on eniten palvelualoilla (30 208), kaupan alalla (9 538) ja teollisuudessa (5 900).
Teollisuusyrityksistä noin puolet on metalliteollisuuden alalla. Alkutuotannossa tukea saaneita on 1 080
ja rakennusalalla 5 042.
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Kuvio 3. Tukea saaneiden yritysten osuudet toimialoittain vuonna
2020

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

2.1 Suorat tuet toimialoittain
Suoraa tukea maksettiin palvelualoille 832 miljoonaa euroa, mikä on viisi ja puoli kertaa suurempi summa
kuin vuonna 2019. Kaupan alan tuet yli viisinkertaistuivat 249 miljoonaan euroon. Teollisuuden suorat
tuet kasvoivat 116 prosenttia ollen 355 miljoonaa euroa, mistä 206 miljoonaa maksettiin metalliteollisuudelle
ja 29 miljoonaa metsäteollisuudelle.

Suhteellisesti eniten suorien tukien määrä kasvoi rakentamisessa, jossa tukien määrä kasvoi yli
kuusinkertaiseksi, eli 114 miljoonaan euroon. Vähiten kasvua oli teollisuudessa ja alkutuotannon alalla,
mutta alkutuotannossakin tukisumma yli kaksinkertaistui 13 miljoonaan euroon.

Pääosin noin puolet suorista tuista maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi, mutta rakentamisessa, kaupan
alalla ja palvelualaloilla suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen suorien tukien osuus oli yli 80 prosenttia.
Näin ollen yhteensä suorista tuista 73 prosenttia, eli 1 278 miljoonaa euroa maksettiin suhdanneheikentymän
vuoksi ja tavanomaisia tukia maksettiin 471 miljoonaa. Vuonna 2019 suoraa tukea maksettiin 476 miljoonaa,
joten tavanomaisten tukien määrä on pysynyt hyvin samanlaisena.

Kuvio 4. Tavanomaiset ja suhdanneheikentymän vuoksi maksettavat
suorat tuet toimialoittain neljännesvuosittain 2019-2020, miljoonaa
euroa

Alkutuotanto sisältää maa-, metsä- ja kalatalouden (TOL 2008; 01-03). Palvelualat sisältävät toimialat 49-82 ja 90-96.
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Palvelualoista eniten tukea sai matkailu- ja ravitsemusala, joka sai tukea 206 miljoonaa euroa. Tästä 43
miljoonaa euroa oli matkailualan ja 163 miljoonaa euroa ravitsemusalan tukia. Samalla matkailu- ja
ravitsemusalan tuet kasvoivat eniten edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2019 suoraa tukea maksettiin vain
13 miljoonaa euroa. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä informaatio ja viestintä saavat
seuraavaksi eniten tukia. Muillakin aloilla tukien määrä on lisääntynyt selvästi: kuljetus ja varastointi
-toimialan tuet yli kymmenkertaistuivat sekä hallinto ja tukipalvelutoiminnan tuet kasvoivat yli
seitsenkertaiseksi. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät saivat 21 miljoonaa euroa suoraa tukea.

Kuvio 5. Maksettujen suorien tukien jakautuminen palvelualoilla
vuonna 2020, miljoonaa euroa

Vuonna 2019 tukien maksatus vaihteli toimialoittain vuosineljännesten aikana, mutta tukisummien
muutokset olivat maltillisia vuoden 2020 muutokseen verrattuna. Palvelualojen tukimäärä oli vuoden 2020
toisella neljänneksellä noin kymmenen kertaa suurempi vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Yleisesti jokaisella toimialalla tuen määrä kasvoi huomattavan suureksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä,
jonka jälkeen tuen määrä on tasaisesti laskenut, ollen viimeisellä neljänneksellä kuitenkin selvästi
tavanomaista tasoa korkeammalla.

Kuvio 6. Maksetut tuet toimialoittain ja neljännesvuosittain 2019-2020,
miljoonaa euroa
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2.2 Lainat ja takaukset toimialoittain
Lainojen määrä on vähentynyt toimialoittain ja takausten määrä on kaksinkertaistunut edellisvuodesta.
Palvelualoilla lainojen määrä laski kuusi prosenttia 127 miljoonaan euroon. Teollisuudessa 27 prosentin
laskun myötä lainojen suuruus oli yhteensä 83 miljoonaa euroa. Lainoista vain noin kahdeksan prosenttia
maksettiin suhdanneheikentymän vuoksi.

Yrityksille myönnettävien takausten määrä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna kaikilla toimialoilla lukuun
ottamatta metsäteollisuutta. Teollisuuden takaukset kasvoivat 73 prosenttia 538 miljoonaan euroon, kaupan
alan 167 prosenttia 288 miljoonaan ja palvelualojen takaukset kasvoivat 149 prosenttia 508 miljoonaan
euroon. Takauksista alle puolet myönnettiin suhdanneheikentymän vuoksi. Suhteessa vähiten takauksia
myönnettiin metsäteollisuudelle ja rakentamiseen, joiden tuista neljännes myönnettiin suhdanneheikentymän
vuoksi. Palvelualojen 54 prosentin osuus oli suurin kaikista toimialoista.

Kuvio 7. Yrityksille myönnetyt takaukset toimialan mukaan vuonna
2020, miljoonaa euroa

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

2.3 Yritystukien suuruus yritystä kohden
Yritystä kohden maksettujen suorien tukien suuruus on kasvanut jokaisella toimialalla lukuun ottamatta
metsäteollisuutta. Metalliteollisuus sai eniten tukia (78 400 euroa) yritystä kohden ja metsäteollisuus sai
lähes yhtä paljon. Muut teollisuuden alat saivat keskimäärin 51 500 euroa. Suhteessa eniten tuen suuruus
yritystä kohden on kasvanut rakentamisessa, jossa tuensaaja sai keskimäärin 25 700 euroa verrattuna
edellisen vuoden 10 700 euroon. Palvelualojen tuet kasvoivat 29 000 euroon ja kaupan alan 28 200 euroon.

Lainaa maksettiin yritystä kohden 252 800 euroa ja takauksia myönnettiin 202 500 euroa. Metsäteollisuuden
lainan suuruus oli keskimäärin 848 400 euroa ja alkutuotannon 803 900 euroa. Muiden kuin teollisuuden
alojen keskimääräinen laina oli 221 800 euroa. Takausta myönnettiin yritystä kohden eniten
metalliteollisuudelle, 733 300 euroa. Metsäteollisuuden takaukset laskivat 392 800 euroon. Muutoin
muutokset edelliseen vuoteen olivat pieniä ja muiden kuin teollisuuden takaukset olivat keskimäärin
156 300 euroa.

Suorien yritystukien keskiarvo oli 30 000 euroa ja mediaani 9 600 euroa. Vastaavat luvut
suhdanneheikentymän vuoksi maksettujen tukien kohdalla ovat hyvin samankaltaiset: keskiarvo oli 28 300
euroa ja mediaani 10 000 euroa. Keskiarvon ja mediaanin välinen ero johtuu siitä, että useimmat yritykset
saavat tukea parikymmentä tuhatta euroa tai vähemmän, mutta jotkin yritykset saavat tukea miljoonia
euroja, mikä nostaa keskiarvoa.
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3. Myönnetyt suorat tuet
Myönnettyjen yritystukien maksatus voi tapahtua usean vuoden aikana tai tukea ei välttämättä makseta
kokonaisuudessaan. Näistä syistä myönnettyjen tukien määrä eroaa maksettujen tukien määrästä.
Maksettujen tukien määrä seuraa yleensä noin vuoden viiveellä myönnettyjen tukien määrää ja vuosina
2016-2019 tukia on myönnetty 14-24 prosenttia enemmän kuin niitä on maksettu. Vuonna 2020 tukia
myönnettiin 588 miljoonaa enemmän kuin niitä maksettiin.

Kuvio 8. Myönnetyt ja maksetut suorat tuet vuosina 2015-2020,
miljoonaa euroa

Vuonna 2020 yritystukien maksatus kasvoi voimakkaasti ja tuet suuntautuivat tukiohjelmasta riippuen
hyvin erilaisille yrityksille. Erityisesti alle 50 henkilöä työllistävät yritykset saivat tukea vuoden 2020
ensimmäisellä puoliskolla, kun loppupuoliskolla painopiste siirtyi enemmän suuryrityksiin. Toimialoista
erityisesti palvelualojen, kaupan alan ja rakentamisen tuet kasvoivat voimakkaasti.
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Yritystukitilaston laatuseloste

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

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

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

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

Eri tukityypit poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Suorien tukien tapauksessa laskennallisen tuen määrä
on yhtä kuin esitetty tukisumma. Vastikkeellisen rahoituksen kuten takausten ja lainojen osalta näin ei ole
eikä niiden yhteenlasku anna oikeaa kuvaa yritystukien volyymista. Lainojen ja takausten laskennallinen
tuen määrä, eli se määrä joka erästä on tukea, on huomattavasti esitettyä summaa matalampi. Laina on
maksettava takaisin ja takaus toteutuu vain lainan takaisinmaksun epäonnistuessa. Näiden tukityyppien
osalta laskennallisen tuen määrä riippuu markkinoista poikkeavista lainaehdoista sekä luottotappioista.
Laskennallisen tuen suuruusluokka jää alle 10 prosentin vastikkeellisen rahoituksen kokonaismäärästä.
Yritystukitilastossa ei ole pyritty laskemaan näiden tukityyppien laskennallisen tuen määrää vaan
ilmoittamaan lainojen ja takausten kokonaismäärät.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
tausta-aineistoihin. Yritystukitilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin kuuluvat
liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja erityisesti yritykset, joille tilaston tiedonantajina toimivat
julkisomisteiset instituutiot ovat maksaneet avustuksia tai antaneet muuta rahoitusta. Yritystukitilaston
lähdeaineistoina käytetään yritystukitietokantaa, yritysrekisterin vuositilastoa ja tilinpäätöstilastoja.
Yritysrekisterin tiedot saadaan pääasiassa verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista,
tilinpäätöstilastot puolestaan perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja omaan
yritystiedusteluun.

Yritystukitietokantaan kootaan tiedot TEM:n (ennen vuotta 2008 KTM ja TM), MMM:n, Business
Finlandin, Valtiokonttorin, KEHA-keskuksen ja Finnveran myöntämistä ja maksamista suorista tuista,
lainoista, sekä takauksista. Tiedonantajat toimittavat vuosittain päättynyttä kalenterivuotta koskevat
yritystukitiedot Tilastokeskukseen. Vuonna 2020 toimitustahti oli poikkeuksellisesti neljännesvuosittain.
Yritystukitietokannan tiedot koostuvat yritysten saamista lainoista, takauksista ja suorista tuista. Tiedot
eivät sisällä verotukia eivätkä maataloustukia.
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TEM:n yritystuet voidaan jaotella palkkatukiin, starttitukiin ja energiatukiin. Osalla tuista on ESR-kytkentä.
Finnveran tuet koostuvat myönnetyistä lainoista ja takauksista. Business Finlandin osalta mukana ovat
kansalliset tutkimus- ja kehitysavustukset ja -lainat. MMM:n hallinnonalalta yritystukitiedoissa ovat
mukana vain varsinaiset yrityksille myönnetyt yritystuet, eivät maataloustuet. Tiedot kattavat kaikki
MMM:n hallinnoimat ohjelmat. Tiedoissa ei ole mukana yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä
kehittämishankkeita eikä tietyn yritysryhmän toiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Vuotta 2010
aikaisemmissa tiedoissa MMM:n tukiin sisältyy sekä yritys- että hanketukia. Vuodesta 2010 eteenpäin
tietoihin ei sisälly hanketukia. Valtiokonttorin tuet tunnetaan nimellä kustannustuki. KEHA-keskuksen
maksamat tuet ravitsemusyrityksille (sekä korvaus toiminnan rajoittamisesta että tuki
uudelleentyöllistämiseen) ovat mukana yritystukitiedoissa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Yritystukitietokanta kattaa tilastovuoden aikana maksetut ja myönnetyt suorat tuet, lainat ja takaukset.
Myönnettyjen ja maksettujen tukien vuosisummat eroavat toisistaan, sillä myönnetyn tuen maksaminen
voi ajoittua usean vuoden ajalle, myönnettyä tukea ei makseta kokonaisuudessaan tai se peritään takaisin,
jos tuen saaja ei täytä tai rikkoo myöntäjän asettamia ehtoja tai omia lupauksiaan. Tukien määrät on laskettu
tiedonantajien toimittamista aineistoista. Vuonna 2020 suorasta tuesta 4 prosenttia maksettiin yrityksille,
joiden toimialaa ei tunneta. Tämä voi aiheuttaa vääristymää toimialojen väliseen vertailuun.

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

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

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

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

Käytetty toimialaluokitus on TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Yrityksiä luokitellaan
tilastossa myös henkilöstön määrään perustuviin suuruusluokkiin: mikroyritykset työllistävät enintään 4
henkilöä, pienet yritykset 5–49 henkilöä, keskisuuret yritykset 50–249 henkilöä ja suuret yritykset vähintään
250 henkilöä. Luokittelu poikkeaa Komission suosittamasta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritysten määritelmästä (2003/361/EY), sillä vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma eivät vaikuta
suuruusluokkaan. Lisäksi mikroyrityksen henkilökunnan koko on rajattu alle viiteen henkilöön kymmenen
sijasta.
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7. Selkeys ja yhtenäisyys
Kaikkia tukitietoja ei pystytä yhdistämään muihin tietoaineistoihin tai luokittelemaan esimerkiksi toimialan
mukaan, sillä pienestä osasta tiedonantajien toimittamia havaintoja puuttuu yritystunnus.
Yritystukiaineistossa on myös havaintoja, jotka eivät yritystunnuksesta huolimatta yhdisty muihin
aineistoihin.
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