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YRITYSTUKIEN TUTKIMUSJAOSTON KOKOUS 

Aika  19.8.2019 klo 12.00 – 16.00 
 
 
Paikka  TEM, Aleksanterinkatu 4, nh. Kohtaanto A320 (3. krs) 
 
Osallistujat Seija Ilmakunnas 

Minna Martikainen, Hanken 
Mikko Puhakka, Oulun yliopisto 
Hannu Salonen, Turun yliopisto 
Rune Stenbacka, Hanken 
 
Sihteeri: Anne Rothovius 
 
Asiantuntijat: Elias Einiö (läsnä kohdat 1 ja 2), Olli Hyvärinen (läsnä kohta 3) 

 
 

ASIALISTA 
 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslistaa päätettiin muuttaa siten, 
että kohta 2 edellisen kokouksen 12.6.2019 pöytäkirjan hyväksyminen 
käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

2 Satunnaistettujen arviointikokeiden tekeminen ja yritystuet / Elias Einiö 
VATT 

Einiö esitteli yritystukien vaikuttavuuden arviointia satunnaistettujen 
vertailukokeiden avulla (Einiö & Hyytinen, valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:45). 

Tutkijat ehdottavat siirtymistä kohti järjestelmällista vaikuttavuusarviointia 
seuraavasti: 1) Identifioidaan, mitkä käytössä olevista tuki-
instrumenteista ovat sellaisia, joiden kohdalla satunnaistettuja 
vertailukoeasetelmia voitaisiin hyödyntää 2) Käynnistetään kaksi 
pilottiprojektia esimerkiksi tk-tuesta ja palkkatuesta siten, että ne 
suunnitellaan yhteistyössä relevanttien ministeriöiden, 
Yritystukineuvottelukunnan ja Yritystukien tutkimusjaoston ja tukia 
myöntävien organisaatioiden kanssa. 
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Käytiin yleiskeskustelu raportista ja ehdotuksista. Keskustelussa nousi 
esille myös optimaalista politiikkaohjelmien suunnittelua koskeva 
tietoperusta.Tähän teemaan palataan tulevassa kokouksessa.  

3 EU-valtiontukisääntely / Olli Hyvärinen TEM 

Hyvärinen esitteli valtiontukisääntelyn taustoja, työnjakoa, käsitettä, 
hyväksyttävyysperustetta ja muita ajankohtaisia asioita. 

Käytiin keskustelua esityksen pohjalta muun muassa siitä, miten EU 
ohjaa jäsenvaltioita tukien käyttöönotossa tai kehittämisessä. 
Tukivalvonnan keskittyminen kilpailua sisämarkkinoilla eniten vääristäviin 
tukiin on merkinnyt valvonnan ohjausvaikutusen kansalliseen 
tukipolitiikkaan jäämistä rajalliseksi.  

4 Alustus keskustelulle: yritystukitilastojen ja –rekisterien tilanteesta sekä 
hankkeista / Anne Rothovius 

Asiaa ei ehditty käsitellä. Päätettiin jakaa esitysmateriaali jäsenille. 

5 Muut asiat 

Käytiin keskustelu satunnaistetuista arviointikokeista. Keskusteltiin mm. 
piloteista ja tutkijoiden osallistumisesta. Puheenjohtaja totesi, että 
satunnaistettuja vertailukokeita on luontevaa edistää tutkimusjaoston 
mandaatin puitteissa. Päätettiin palata asiaan seuraavassa 
kokouksessa, kun käytettävissä on todennäköisesti enemmän tietoa 
pilottimahdollisuuksista. 

Jaoston internetsivut / Puheenjohtaja totesi Reinikaisen laatineen 
ehdotuksen internetsivujen vaihtoehtoisista toteutustavoista ja sen 
perusteella puheenjohtaja piti perusteltuna laatia tutkimusjaostolle oma 
sivu tem.fi osoitteeseen ja hankeikkuna (vaihtoehto 2).  

Seuraava kokous on 26.9 klo 12 -16, jonne pyydettiin jäsenten esityksiä 
ensimmäisen arviointiraportin sisällöksi. Hallitusohjelman arviointia 
yritystukiesitsten pohjalta käsitellään lokakuun kokouksessa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, sihteeri Anne Rothovius 

 

 

Seija Ilmakunnas 

Puheenjohtaja 

 
 

JAKELU  Tutkimusjaoston jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat 


