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Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta
Nykytila
Parlamentaarinen yritystukityöryhmä (TEM/1766/00.04.01/2017) ehdotti loppuraportissaan
5.4.2018, että yritystukineuvottelukunnan toimintaa vahvistetaan tutkimusjaostolla. Yritystukien vaikuttavuudesta ja yritystukijärjestelmän kehittymisestä ei ole riittävästi tietoa saatavilla poliittiselle päätöksenteolle ja yhteiskunnalliselle keskustelulle.
Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vaikuttavuusarviointeja ei ole tehty kattavasti ja
arviointien tutkimusmetodologiat eivät ole olleet riittävän laadukkaita.
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii yritystukineuvottelukunta (laki taloudelliseen
toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä, 429/2016, 6 §). Yritystukineuvottelukunnan tehtävät ovat lain 6 §:n mukaan:
-

-

-

Antaa lausunto siitä, täyttääkö tukiohjelma tai tukiohjelman ulkopuolinen yksittäinen
tuki Euroopan unionin lainsäädännön valtiontuen edellytykset ja mitä valtiontukia
koskevien säännösten mukaista menettelytapaa tukiviranomaisen on noudatettava.
Antaa lausunto siitä, täyttääkö tukiohjelma tai tukiohjelman ulkopuolinen yksittäinen
tuki hyvän tuen edellytykset. Lausuntopyyntö on vapaaehtoinen ja kuvaus edellytysten täyttymisestä voidaan antaa tiedoksi.
Kehittää kansallista tukijärjestelmää kokonaisuutena ja edistää hallinnonalojen yhteistyötä.
Tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämiseksi.
Seurata toimialaansa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä, käytäntöä ja
kehitystä.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 on hyväksytty yritystukien vaikuttavuusarviointiin 200 000 euron määräraha momentille 32.01.01 työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenomäärärahat (3 v siirtomääräraha). Määräraha on tarkoitus käyttää tutkimuksiin ja
selvityksiin, osittain tutkimusjaoston sihteerin palkkaukseen (ekonomisti) ja tutkimusjaostolle maksettaviin palkkioihin. Tutkimusjaoston rahoitus vuodesta 2020 eteenpäin on
avoinna. Toiminnan jatkuminen edellyttää jatkorahoitusta. Tutkimusjaoston hankinnat toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hankintaprosessin mukaisesti.
Ehdotetut muutokset
Informaation lisäämiseksi yritystukijärjestelmän kehittymisestä, vaikuttavuuden arvioinnin
vahvistamiseksi ja tutkimuksen hyödyntämistä lisäämiseksi politiikkatoimien valmistelussa ja
yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä yritystukijärjestelmän kehittämisen vahvistamiseksi
kokonaisuutena ns. hyvän tuen edellytysten mukaisesti perustetaan riippumaton, tieteellisin
kriteerein koottu yritystukien tutkimusjaosto (vastaava kuin Talouspolitiikan arviointineuvosto). Tutkimusjaosto voi myös hankkia yritystukia koskevia tutkimuksia ja selvityksiä käytettävissä olevalla määrärahalla tehtävänsä hoitamiseksi.
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Tutkimusjaostolla ei ole yritystukijärjestelmää koskevaa päätösvaltaa. Tutkimusjaosto olisi
valtionhallinnon toimielin, joka ei käytä julkista valtaa. Yritystukien tutkimusjaosto perustetaan työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan yritystukineuvottelukunnan yhteyteen.
Yksityiskohtaiset perustelut
1 § Toimielimen nimi on yritystukien tutkimusjaosto. Yritystukien tutkimusjaosto on itsenäinen ja riippumaton arviointielin. Tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tutkimusjaoston käyttöön
hallinnollisia palveluja. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehenä toimiva tutkimusjaoston
sihteeri esittelee muun muassa hankinnat työ- ja elinkeinoministeriön hankintaohjeiden ja prosessin mukaisesti.
Tutkimusjaosto toimisi yritystukineuvottelukunnan yhteydessä erillisenä jaostona, mutta se
ei ole osa valtioneuvostoa. Yritystukineuvottelukunta ei anna tutkimusjaostolle tehtäviä eikä
tutkimusjaosto alista tehtäviään yritystukineuvottelukunnalle. Sijainti varmistaa säännöllisen
vuoropuhelun, tiedonvaihdon ja kuulemisen politiikan valmistelijoiden kanssa.
2 § Tutkimusjaoston tehtävänä on arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti
1) laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä;
2) kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa; ja
3) tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.
Tutkimusjaoston toimialana on tuottaa kattavasti informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä, lisätä vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa.
Tutkimusjaoston tulisi julkistaa vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä. Tutkimusjaoston laatimat arviot ja selvitykset ovat julkisia. Tutkimusjaosto voisi esittää hankittavaksi tutkimuksia ja selvityksiä käytettävissä olevilla määrärahoilla tehtäviensä hoitamiseksi.
3 § Tutkimusjaostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa taloustieteen asiantuntemusta.
4 § Valtioneuvosto määrää tutkimusjaoston puheenjohtajan ja jäsenet työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä neljän vuoden toimikaudeksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää yliopistoilta yhteisen ehdotuksen tutkimusjaoston neljäksi jäseneksi. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee ehdotuksen puheenjohtajasta. Tutkimusjaosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tutkimusjaoston kokoonpanoa asetettaessa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n mukainen edellytys, jonka mukaan toimielimessä tulee olla vähintään 40 % toista sukupuolta.
Jos tutkimusjaoston puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta jaoston toimintaan, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen edustavan tahon ehdotuksesta.
5 § Tutkimusjaosto toimisi siten, että tutkimusjaosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
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Tutkimusjaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään kaksi jäsentä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Tutkimusjaosto voi kuulla asiantuntijoita.
6 § Tutkimusjaostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri, joka on palvelussuhteessa työ- ja elinkeinoministeriöön. Sihteerin nimittää työ- ja elinkeinoministeriö.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen
(1024/2007) 6 §:n mukaan viran edellyttämä tutkinto tai koulutus. Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi kauppa- tai taloustieteellinen korkeakoulututkinto. Tehtävän hoito edellyttää lisäksi perehtyneisyyttä yritystukijärjestelmään ja vaikuttavuustutkimusten metodologioihin.
7 § Tutkimusjaoston tehtävistä ja asioiden käsittelystä määrätään tarkemmin tutkimusjaoston hyväksymässä työjärjestyksessä.
8 § Tutkimusjaoston puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä tutkimusjaoston kuulemalle asiantuntijalle voidaan maksaa kuukausipalkkio tai muu palkkio. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa
palkkioiden suuruuden.
Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn
virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
9 § Uusi asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.
Toimivalta
Yritystukien tutkimusjaostosta säädetään perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla. Sen mukaan valtion keskushallintoon voi kuulua valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja,
laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla voi lisäksi olla alueellisia ja paikallisia viranomaisia.
Eduskunnan alaisesta hallinnosta säädetään erikseen lailla. Valtionhallinnon toimielinten
yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.
Valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista säädetään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella.
VNOS 3 § Yleiset asiat kohdan 20) Pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen (29.3.2007/325) mukaan toimielimen kokoonpano
ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa.
Asia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Se on ollut kommenttikierroksella seuraavilla: liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK),
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla), Yliopistojen rehtoriverkosto ry (Unifi) ja Helsinki Graduate School of Business.

