
MOT:n yritystukiaineisto 1997-2013 
 
 Aineisto on avointa dataa, jonka voi vapaasti kopioida, ohjelmoida ja jopa yhdistää uusiin aineistoihin.  
 
Aineiston käytössä lähde: Yle/MOT, on aina mainittava. Aineiston jatkokäytössä johtopäätöksistä vastaa 
kuitenkin aina julkaisija. 
 
Tiedot julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0)-lisenssiehdoin. 

 
Miten aineisto on koottu? 
 
MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on 
yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Energiamarkkinaviraston 
ja Maan- ja metsätalousministeriön suorat yritystuet, jotka lain mukaan ovat julkisia. 
 

Mitä Yleisradion MOT:n yritystukiaineisto sisältää? 
 
Aineistoon on koottu yhteen tiedot eri yritystukien maksatuksista useiden vuosien ajalta.  Aineisto sisältää 
tiedot yli 7,5 miljardin euron arvoisten suorien yritystukien kohdentumisesta.  
 
 Julkaisimme tiedot vuoden 2011 ja sitä aiemmin maksetuista tuista syksyllä 2012, sen jälkeen aineistoa on 
päivitetty vuosittain. Summat kuvaavat rahaa, joka on todellisuudessa siirtynyt yritysten tileille. 
 
Huomaa, että eri tukimuotojen aikasarjat ovat hiukan eri mittaisia. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat 
kaikki tärkeimmät tuet, joten vertailu antaa luotettavan kuvan tukien kehityksestä.  
 
Tarkempi erittely eri tukimuodoista ja aikasarjojen pituuksista taulukossa.  
 

Mitä aineistolla voi tehdä? 
 
Aineiston voi ladata omalle koneelle, ja suodattaa siitä tietoja excelin avulla. Huomio, että aineisto ei 
suuruutensa vuoksi pyöri esimerkiksi Googlen Drive: ssa.  
 
Aineistosta saa Pivot-taulukon avulla suodatettua esimerkiksi koko maan tai tietyn maakunnan suurimmat 
tuen saajat.  Aineistosta voi suodattaa esiin haluamansa tukimuodon saajat ja koostaa erimittaisia 
aikasarjoja.  Tärkeimmistä yritystuista on aineistossa jopa yli kymmenen vuoden aikasarjoja. 
 
Pitkä aikasarja avaa sitä, mitkä yritykset ovat saaneet toistuvasti erilaisia tukia. Joukossa on yrityksiä, joille 
on maksettu tukea lähes jokaisena aikasarjan vuotena. Joukossa on myös runsaasti yrityksiä, jotka ovat 
saaneet useita eri tukimuotoja.  
 
Voimassa olevien tukimuotojen osalta aineisto sisältää myös karkean luokittelun siitä, millä poliittisella 
perustelulla tukea on myönnetty. Suurimmat tukisummat menevät tutkimus- ja kehitystyötä tekeville 
yrityksille, telakoiden ja meriliikenteen ja toisaalta energiatoimialojen tukemiseen.   
 
 
 
 
 

http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi


Mitä aineistosta ei voi päätellä? 
 
Aineisto ei anna luotettavaa kuvaa kaikkien tukien määrästä 2000-luvun alusta tähän päivään. Jos 
esimerkiksi huomaat, että tukien kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2000 tähän päivään huomattavasti, 
olet oikeassa, mutta koska aineistosta puuttuu joitakin tietoja 2000-luvun alusta, kehityksestä saa tästä 
aineiston perusteella hiukan liian dramaattisen kuvan. 
 
Palkkatuesta oli saatavilla vain koko tilasto, vaikka vain osa palkkatuesta kohdistuu yrityksille. Osa 
työttömistä työllistetään julkiselle sektorille.   
 
2010 lähtien tiedostoon voi suodattaa mukaan myös Tekesin erilaisille tutkimusyksiköille, kuten yliopistoille 
ja muille organisaatioille maksamat tuet. Aiemmilta vuosilta nämä puuttuvat, tutkimus- ja kehitysrahat ovat 
mukana vain kun ne on maksettu suoraan yritykselle. Tämä pitää huomioida vertailuja tehtäessä. 
 

Voiko aineistoa lainata ja muokata edelleen? 
Voi. Huomioi kuitenkin, että vaikka tiedot ovat tuen myöntäjien MOT:lle luovuttamaa tietoa, saattaa 
aineisto sisältää yksittäisiä virheitä. Tarkista päätelmäsi, ennen kuin julkaiset ne. Aineistossa olevista 
mahdollisista virheistä pyydämme ilmoittamaan alla mainituille yhteyshenkilöille.  
 
Yhteyshenkilöt aineiston teknisistä ominaisuuksista ovat informaatikko Janne Ranta (janne.ranta@yle.fi ) ja 
Kirsi Skön (kirsi.skon@yle.fi). 
 

 
Aineisto sisältää seuraavat Työ- ja elinkeinoministeriön Yritystukiselvityksessä 
(TEM 7/2012)  mainitut yritystuet: 
 

tukimuoto vuodet huomautus tuen 
suuruus 
v.2011 
budjetissa3) 

perustelu 4) 

Yrityksen kehittämisavustus: 1) 
 
-investointeihin 
-muuhun kehittämiseen 
-vanhan lain mukainen 
investointituki 
-vanhan lain mukainen  
kehittämistuki  
-2008 alkaen myönnetty 
hankkeiden valmistelutuki 
-yksinyrittäjän tuki 
-toimintaympäristön 
kehittämistuki 
 

 
 
 
maksut 2) 
2000-2013 
 
 
 
 
 
maksut 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiedot 
aiemmilta 
vuosilta 
puuttuvat 

135 milj.e. rahoitusmarkkinapuutte
en korjaaminen 

Kuljetustuki maksut 2002-
2013 

 5 milj.e. aluepolitiikka 

Tekesin T&K rahoitus 
-avustukset yrityksille 

maksut 1997-
2013 

mukana 
myös lainat 

270e suoria 
tukia 

Tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan 

mailto:janne.ranta@yle.fi
kirsi.skon@yle.fi


-lainat yrityksille 
 
 
-avustukset ja lainat 
tutkimusorganisaatioille ja 
muille organisaatioille  

 
 
 
 
maksut 2010-
2013 

 
 
 
 
organisaatioi
den tuet vain 
vuodelta 
2012 

yrityksille edistäminen 

Kansainvälistymisavustus5) 2003-2013  19 milj.e. rahoitusmarkkinapuutte
en korjaaminen 

Energiatuki  
-vuoden 2011 kiinteä 
tuotantotuki  
-tuotantotuki/syöttötariffi * 
 
-tuki energiainvestointeihin 
 

 
2011 
 
2011-2013 
 
2008-2013 

 
 
 
 

100 milj.e. toimialatuki:  uusiutuvan 
energian käytön 
lisääminen 

Telakoiden innovaatiotuki 
-innovaatiotuki 
-tuen edeltäjä: kiinteä 
tuotantotuki 

 
2003-2013 
 
2000- 

 
 

15 milj.e. toimialatuki: telakoiden 
innovaatioiden 
edistäminen 

Palkkatuki (yrityksissä 
työskenteleville) 

maksetut 
2001-2012 
 
 

HUOM. 
MOT-
aineisto 
sisältää myös 
julkiselle 
sektorille 
työllistetyt 

yrityksiin 
työllistettyje
n osuus 
94milj.e.  

työllisyys 

Työllisyysperusteinen 
investointituki  

2010-2013 sisältää myös 
julkiselle 
sektorille 
myönnetyt 
tuet 

16milj.e. työllisyys 

MMM:n mikroyritystuki 2000-2013  50milj.e. aluepolitiikka 

Tuki kauppa-aluksille6) 2003-2013  79mil.e. toimialatuki: 
merenkulkualan 
työllisyyden tukeminen 

Varustamoiden 
ympäristöinvestointuki 

maksut  
2011-2013 

 30milj.e. toimialatuki: 
varustamoiden 
ympäristöinvestointien 
tukeminen 

1) vuonna 2011 sisälsi EU-rahaa n. 40 milj.e  
2) maksut ovat toteutuneita maksatuksia, jos miinusmerkkinen, kyse on takaisinperinnästä 
3) valtion tulo-ja menoarvioissa 2011 tukimuodon yrityksille menevään osuuteen varattu summa 
4) perustelu johdettu TEM yritystukiselvityksestä. Suluissa olevat perusteet MOT:n tulkinta. 
5) sisältää vain tiedon tukien hallinnoijista. TEM tulkitsee, että kansainvälistymisavustuksen lopulliset 

saajat eivät ole julkisia julkisuuslain 24 § nojalla, jossa viitataan yrityssalaisuuteen.    
6) Merenkulkulaitoksen mukaan tiedoissa pieni virhemarginaali järjestelmäsyistä 

*) Summa kertoo vuoden 2013 aikana tuotetusta sähköstä maksettua tukea, eli lukema ei täysin vastaa 
vuonna 2013 maksettua tukea, koska pieni osa summasta ehtii maksuun vasta seuraavana vuonna. 
 



Mitä aineistosta puuttuu ja miksi? 
Aineisto ei ole täydellinen. Seuraavat  TEM.n yritystukiselvityksessä mainitut tukimuodot tai aikajaksot 
jäävät puuttumaan. 
 

tukimuoto tukisumma v.2011 1)  perustelu syy puuttumiseen 

Starttiraha 40 milj.e. Työllisyys myönnetään 
henkilölle, Yle ei 
julkaise 
sosiaaliturvatunnuksia 

Finnprolle 
myönnettävä tuki 

22 milj.e. Kilpailuasetelman 
tasaaminen 

Finpron toiminnan 
tukea 

Energiatuki 2000-2007 - uusiutuvien 
energiainvestointien 
tukeminen 

Ei saatu TEMistä 
tietojärjestelmäongel
mien vuoksi 

Finnveran lainat ja 
takaukset 

Lainoja ja takauksia  
lähes 1000milj.e.  
 
Luottotappiokorvauk
sen ja korkotuen 
kulut valtiolle 22 
milj.e. 
 

Rahoitusmarkkinapuutteen 
korjaaminen 

ei julkista tietoa – 
lakiin perustuva 
pankkisalaisuus 

Työllisyysperusteinen 
investointituki 2000-
2009 

- Työllisyys Ei saatu TEM:stä 
tietojärjestelmäongel
mien vuoksi 

Energiaverotuki   
energiaintensiiviselle 
teollisuudelle ja 
kasvihuoneyrittäjille 

320milj.e. toimialatuki: 
kilpailuasetelman 
tasaaminen 

ei julkista tietoa   

 
Pikaohje Exceliin 
 
Tallenna excel-taulukko  omalle koneellesi. Se sisältää paljon tietoa, joten lataaminen voi olla hidasta.  
 
Alapalkista klikkaamalla voi liikkua tiedoston välilehdillä. Pivot-taulukoissa ylhäällä keskellä on valikkoja, 
joista voit suodattaa mitä tukia tarkastelet, minä vuosina ja missä maakunnassa.  
 
Jos esimerkiksi haluat tarkastella oman alueesi tukia, klikkaa auki maakunta-valikko, ja valitse siitä 
haluamasi maakunta. Huomio, että näet tässä vaiheessa vain kyseisessä maakunnassa myönnettyjen tukien 
loppusumman. 
 
Jos haluat tarkastella mitä tukia ja minä vuosina jokin yritys on saanut tukia, kaksoisklikkaa y-tunnuksen 
kohdalla näkyvää lihavoitua yhteissummaa. Saat näkyviin taulukon, jossa jokainen maksatus näkyy omalla 
rivillään. Kun haluat poistua taulukosta, tuhoa se, tai klikkaa alapalkista haluamasi välilehden kuvaketta.  
 
Jos teet vahingossa muutoksia, joita et tarkoittanut, sulje tiedosto tallentamatta. Kun avaat aineiston 
uudestaan, olet lähtötilanteessa. 
 
 
 


