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Valtion tuen myöntäminen: budjettipäätökset
• Rahoituksesta päätetään osana valtion talousarviota linjaamalla tarvittaessa 

talousarviomomentin päätösosassa keskeisistä myöntämisen kriteereistä

• Pelkkien budjettipäätösten perusteella myönnetään eri hallinnonaloilla runsaasti 
erilaisia avustuksia

+ Joustava ja varsin nopea käytäntö etenkin yksivuotisissa ja pienehköissä 
hankkeissa

+ Poliittinen linjaus osana budjettiprosessia

- Ei välttämättä läpinäkyvä prosessi, ei sisällä esim. kuulemista

- Ennakoitavuus: julkisuuslain vuoksi tieto uusista tuista myöhäisessä vaiheessa

- Talousarviolla ei voi päättää valtionapuviranomaisesta

- Voimassa vain yhden talousarviovuoden kerrallaan

- Monimutkaisemmista myöntämisen periaatteista linjaaminen haastavaa
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Esimerkkejä budjettipäätöksiin perustuvista tuista/ 
avustuksista

• Luonnonsuojelumenot (YM)

• ARA-tuotannon käynnistysavustukset, sähköautojen latausinfra-
avustukset, öljylämmityksestä luopumisen tuki (YM)

• Valtion avustukset kuntien joukkoliikennehankkeisiin (esim. 
länsimetro, Raide-Jokeri) (LVM)

• Valtaosa OKM:n kunnille ja järjestöille menevistä avustuksista (OKM)
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Valtion tuen myöntäminen: lainsäädäntö
• Valtion tuen perusteista voidaan säätää lailla joko yleisellä tasolla (tarvittaessa 

asetuksella täydentäen) tai hyvinkin yksityiskohtaisesti.

• Etenkin etuuksista säädettävä lailla.

• Lakisääteisistä etuuksista on erotettava selvästi harkinnanvaraiset avustukset, 
joiden osalta lainsäädäntö mahdollistaa avustukset (”voidaan myöntää”, 
”talousarvion määrärahojen puitteissa”)

• Talousarviossa voidaan erottaa lakisääteiset ja harkinnanvaraiset ”enintään”-erillä

+ Läpinäkyvyys, ennakoitavuus (esim. lausuntomenettely)

+ Selkeämpi, jos tuen perusteita tai siihen liittyviä rajoituksia on enemmän

+ Soveltuu hyvin pitkäkestoisiin, monivuotisiin avustuksiin tai hankkeisiin

- Kankea muutettava, jos ei ole isoja monivuotisia hankkeita 

- Liian yksityiskohtaisena ongelmallinen

4



Esimerkkejä lakiin perustuvista tuista

• EU-osarahoitteiset tukiohjelmat: Rakennerahastoista maksettavat 
avustukset (TEM) ja maatalouden tuet (MMM)

• KEMERA-tuet (MMM)

• ARA-tuotannon korkotukilainsäädäntö, korjausavustukset (YM)

• Avustus yritystoiminnan kehittämiseen (TEM)

• Päästökauppakompensaatio (TEM)

• Arpajaislain mukaiset avustukset

• Uusiutuvan energian tuotantotuki (TEM)
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Valtion tuen myöntäminen: valtionavustuslain nojalla 
annettu asetus

• Valtionavustuslaki on yleislaki ts. toissijainen erityslainsäädäntöön 
nähden. 

• Lain soveltamisalaan kuuluvan talousarvion mukaisesta 
valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan 
antaa valtioneuvoston asetus.

+ Lainsäädäntöä joustavampi, mutta mahdollistaa esim. 
lausuntomenettelyn

- Valtionavustuslaki sisältää vain suoran rahana annettavan tuen
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Esimerkkejä valtionavustuslain nojalla annetusta 
asetuksesta

• Alueellinen kuljetustuki (TEM)

• Energiatuki (TEM)

• Kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeiden avustus (TEM)
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Valtion tuen myöntämiseen liittyviä yleisiä periaatteita

Kohdentuminen

- Täsmällisyys, tarkkarajaisuus

- Ei yleistukea

- Markkinavääristymien välttäminen

Kustannustehokkuus

- Tuen määrä on oikeassa suhteessa siitä 

saatavaan hyötyyn

- Tutkitun tiedon hyödyntäminen?

Harkinnanvaraisuus

- Lainsäädännöllä ei automaattista tukea, 

harkinnanvaraisuus talousarvion 

puitteissa

- Kertaluonteisuus pysyvää korvausta 

helpompi ennakoida
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