
Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014

1. Ehdotukset säästöiksi ( 254 milj. €)

Verotuet ja veronkorotukset 254 milj. €

Energia 28 milj. €
Poistetaan alempi sähköverokanta kaivosteollisuudelta. Poistetaan kaivosteollisuus
energiaveroleikkurin piiristä

18

Nestekaasun verottomuus, poistetaan verotuki vuodesta 2016 lähtien. Edellyttää siirtymäjärjestelyjä 10

Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineen veron korotus, nettovaikutus 80 milj. €
CO2 veron osuuden korotus, pl. turpeen veron korotus

80

Liikenne 28 milj. €
Taksien autoverohuojennus (pl. tila- ja invataksit): Poistetaan verotuki vuonna 2015.
Edellyttää siirtymäjärjestelyjä.

28

Elinkeinopoliittiset erityistuet 4 milj.€
Elokuvatuottajien verovapaa tuotantotuki, säädetään veronalaiseksi 4

Muut tarkasteltavat tuet 114 milj. €
Muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti: Poistetaan verotuki vuonna 2015.
Edellyttää siirtymäjärjestelyjä.

14

Työmatkavähennys: Työmatkavähennyksiä leikataan 15 %. Uudistus valmistellaan SYKEn käynnissä olevan työn
pohjalta siten, että vähennys tukee nykyistä paremmin yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteita. Työssä
selvitetään mahdollisuutta kohdistaa supistukset erityisesti alueille, joilla on toimiva joukkoliikenne.
Lakiuudistukset viedään eduskuntaan 2015.
Selvitetään mahdollisuudet siirtää invalideille auton hankintaan myönnettävä verotuki samoin kuin eräiden
erityisajoneuvojen (kuten sairasauto, pelastusauto) verotuet suoriksi tuiksi.

100

Verotukien säästöt ja veronkorotukset yhteensä 254 milj. € 110 144



2. Tehottomien tukien uudelleenkohdentaminen kasvua ja uudistumista tukemaan

Maa- ja metsätalouden tuet

Maa- ja metsätalouden tukia kohdennetaan uudelleen hallinnonalan sisällä 10 milj. vuoden 2015
talousarviossa taloutta uudistavaan ja ympäristön kannalta hyödylliseen toimintaan.

TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Lisäysesitykset (milj. €)

Osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa valmistellaan linjauksia uudistavasta teollisuuspolitiikasta, jonka tavoitteena on
nopeuttaa suomalaisen teollisuuden suuntautumista maailmanlaajuisten asiakastarpeiden ratkaisemiseen kasvavilla markkinoilla,
monipuolistaa Suomen yritys- ja toimialarakennetta ja kanavoida Suomeen enemmän hyvinvointia globaaleista arvoverkoista.

Rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvän yritystukien uudelleenkohdentamisen tulisi siirtää Suomen innovaatiojärjestelmän
painopistettä kohti teollisuuden ja Pk-yritysten rohkeampaa uudistamista. TKI-verokannustekokeilun päättyminen vuoden 2014
lopussa vähentää julkisia innovaatiokannusteita arviolta 160 MEUR, mutta tarkkaan valituilla uudelleenkohdennuksilla voidaan
vahvistaa yritysten suuntautumista kasvualoille. Tukia kohdennetaan pääasiassa lainarahoituksena.

Kasvun kärkien tukeminen (40 milj. lainaa tki-toimintaan, lainan tukivaikutus noin 20%)
Digitaaliseen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistäminen teollisuudessa ja palveluissa.
Rahoitus kohdistetaan yritysten pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin ja siinä käytetään pääasiassa
palautuvia instrumentteja (lainat, pääomasijoitukset, jne.). Lisäksi rahoitusta käytetään radikaalisti uudistavien
 innovatiivisten ratkaisujen syntymistä edistävien laaja-alaisten kokeiluympäristöjen käynnistämiseen. Toimenpiteet
edistävät ICT 2015 –tavoitteita ja niiden toteutusta seurataan ICT 2015 –asiantuntijaryhmässä.

Suomen kasvualueeksi määriteltyjen cleantech- ja biotaloussektorin nopean kehityksen edistäminen ja riskinoton
 lisääminen. Rahoitus (lainat, takaukset, pääomasijoitukset) kohdistetaan kansainvälisille markkinoille kehitettävien
cleantech- ja biotalouden ratkaisujen käyttöönottoa edistäviin pilotointi- ja demonstraatio hankkeisiin (Tekes,
Finnvera, TESI).

20

20

Avustukset pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen Finpron toiminnan uudistuksen ja Team Finland
–toiminnan laajentamisen yhteydessä luodaan uusi rahoitusinstrumentti, johon varataan 10 MEUR/vuosi
Team Finland –toimintaan ulkomaisten investointien houkutteluun Suomeen
Team Finland –toimintaan kansainvälistymisen edistämiseen

10

5
5



Median innovaatiotuki, määräaikainen (2015 - 2017) 10
LVM koordinoi median innovaatiotuen, jota käytetään uusien ansaintamallien syntymiseen sekä alan
kehityshankkeisiin. Tuettavien innovatiivisten hankkeiden rahoitus järjestetään esimerkiksi hankekilpailun
tai Tekes-rahoituksen koordinoinnin kautta.

Yhteensä (josta lainoja 40 milj.) 70

3. Ehdotukset rakenteellisiksi yms. muutoksiksi

Yritysten tki-toiminta ja kansainvälistyminen, Työllisyys- ja aluepolitiikka

Yritysten investointi- ja kehittämisavustus (TA2014 90 milj. €, josta eakr-osuuden arvio 64 milj. €)
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (TA2014 valtuus 14,8 milj. €, TEM:n ja ELYjen kautta)
Maaseudun yritystuki (ELYjen kautta, osana EU-rahoitteista Manner-Suomen
 maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020, noin 50 milj./v 2015 lähtien)

Uudistamisesitys: yhdistetään tuet samaan tukikokonaisuuteen. Tarkoituksena uudistaa tukijärjestelmää
asiakaslähtöisesti, keskittää tuet yhteen kanavaan, tehostaa tukijärjestelmän toimintaa ja kohdistaa rahoitus
entistä vahvemmin yritysten uudistumiseen ja kasvuun kansainvälistymisen kautta ja siten lisätä tukien vaikuttavuutta.
Edellyttää lakimuutoksia sekä rahoitusprosessien ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Säästötavoite
tukijärjestelmän yksinkertaistamisen ja tehostamisen kautta 10 % tukien hallinnointimenoista 3-4 vuoden kuluessa.

Toimenpide-esitys: Valtuutetaan TEM yhteistyössä MMM:n kanssa valmistelemaan vuoden 2014 loppuun mennessä
esitys tukien yhdistämisestä sekä tarvittavista muutoksista lainsäädäntöön, tietojärjestelmiin ja rahoitusprosesseihin.
Osana kehittämistyötä säästöpotentiaali arvioidaan erikseen.

Uusiutuva energia

Energiatuki: (kehyksissä valtuus 40 milj./v)

Uudistamisesitys: Selvitetään keinoja korvata tapauskohtaisen harkinnan perusteella osa suurista (tukisumma yli 5 M€),
uuden teknologian käyttöönottoa edistävistä energiatuista palautuvalla tuella.
Toimenpide-esitys: Valtuutetaan TEM laatimaan selvitys vuoden 2014 loppuun mennessä.



Elinkeinopoliittiset erityistoimet

Tuki kauppa-aluksille (17 milj. €): Merimieseläkkeen uudistamisesta on meneillään erillinen selvitys, joka
valmistuu toukokuuhun 2014 mennessä. Miehistötukea tarkastellaan osana tätä kokonaisuutta.

Yritystukijärjestelmän kehittäminen

Toimenpide-esitys: Luodaan ”hyvän tuen periaatteiden” –pohjalta arviointikehikko, jonka avulla tarkastellaan säännöllisesti (esim. joka toinen vuosi/
hallituskausittain) kaikki yritystuet ja yrityksiin kohdistuvat verotuet (ml. maa- ja metsätalous). Teetetään osana valtioneuvoston päätöksentekoa
tukevaa tutkimusta.



LIITE: Hallituskaudella jo tehdyt säästöt (kehysriihi 2011 ja 2012), 69 milj. (ei kata kaikkiin yritystukiin tehtyjä leikkauksia, vain tki-
ja kansainvälistymisavustuksien leikkaukset)
TKI-toiminta ja kansainvälistyminen Säästö (milj. €)

Tekesin avustusvaltuudet (leikkaus noin 80 milj., joista yritysten tki-avustuksiin 47,1 milj.) 47,1
Finpron yleisavustus (osana yhteisöavustusten 15 milj. leikkauksia) 4,3
Yritysten investointi ja kehittämishankkeiden avustusvaltuudet 5
Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelurahoitus 8
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin, valtuus 5

Yhteensä 69 milj. € 51,4 18

Päätetyt säästöt (kehysriihi 2013), 29 milj.

Työllisyys- ja aluepolitiikka Säästö (milj. €)

Työllisyysperusteinen investointituki (päätetty lakkauttaa) 4
Kuljetustuki (päätetty lakkauttaa, säästö vuodesta 2018 lähtien) 5

Yhteensä 9 milj. € 9

Verotuet Säästö (milj.€)
Energia
Maatalouden energiaveron palautuksen supistus 20
Tki-toiminta ja kansainvälistyminen
Tki-verokannuste, päätetty lakkauttaa 2014 jälkeen (ei voi lukea säästöihin yhteensä, kertaluonteinen)

(160)
Elinkeinopoliittiset erityistuet
Tuotannollisten investointien korotetut poistot, päätetty poistaa (ei voi lukea säästöihin, kertaluonteinen) (33)

Verotukien leikkaukset  yhteensä 20 milj. € (+193 milj.€) (160) 20 (+33)
Kehysriihessä 2013 päätetyt säästöt yhteensä 29 milj. € (+ 193 milj.€) (160) 29 (+33)


