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Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta 
 

Hallituksen esitys käsittelee mahdollisuutta avustaa kuljetusalan yrityksiä polttoainetuen avulla. 

Polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen kassa- ja 

likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen, koska toimialaa on 

kohdannut ulkoisesta kriisistä johtuva polttoaineiden hinnan äkillinen nousu. Tuesta on määrä tehdä 

lyhytaikainen ja määräaikainen ja sen toteutukseen on varattu valtioneuvoston varausryhmässä 75 

miljoonaa euroa. 

 

Tukea potentiaalisiksi saaviksi toimialoiksi on määritelty (2 §., 2 momentti.) paikallisliikenne, 

säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne, linja-autojen tilausliikenne, tieliikenteen tavarankuljetus sekä 

muuttopalvelut. Esityksen mukaan tuen ehdoksi on asetettu, että tuki on vain sellaisille yrityksille jotka 

eivät voi siirtää polttoaineen hinnan nousun kustannuksia asiakashintoihin. Lisäksi tuessa on jätetty 

mahdollisuus (2 §., 3 momentti.) hakea tukea myös toimialalistauksiin kuulumattomille osoittamalla 

toimintansa kuljetusalalla esittämällä kuljetustoimintaan liittyvän liikenneluvan, sekä kuljetuksiin 

tarkoitetun ajoneuvon hallinnan.  PAM katsoo, että tätä kirjausta tulisi tarkentaa kuinka oheinen 

toiminnan osoittaminen tehdään, jotta potentiaalisten tukea saavien yritysten kokonaisuuden 

huomioiminen olisi mahdollista jo ennen tuen myöntämisen aloittamista.   

 

PAM kommentoi omassa lausunnossaan aihetta ensisijaisesti edustamansa muuttopalvelualan kautta. 

Samalla PAM huomauttaa, että lausuntopyynnön alkuperäisessä jakelussa on jätetty pois Auto- ja 

Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry. PAM katsoo, ettei tämä lausuntokierrokselta ulosjättäminen 

vastaa hyvää hallintotapaa yhdistettynä pikaiseen aikatauluun, vaikkakin tässä tapauksessa myös avoin 

lausuntomahdollisuus on jätetty. 

 

Kaiken kaikkiaan PAM pitää ehdotettua tukea tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Muuttopalvelualan 

yrityksillä on kiinteitä, useammankin vuoden pituisia kiinteitä sopimuksia mm. kuntien, kaupunkien ja 

Hanselin kanssa, joissa kallistuneita polttoainekustannuksia ei saada ainakaan automaattisesti vietyä 

asiakashintoihin. Lisäksi osa yrityksistä on sopinut esimerkiksi huonekaluliikkeiden tai 

kodinkonemyymälöiden kanssa heidän myymien tuotteiden kuljetuksista suoraan kuluttaja-asiakkaille. 

Nämäkin sopimukset ovat usein pidempiaikaisia ja sopimushintaisia. Tämän vuoksi muuttoalalle tuella 

on merkittävä vaikutus alan mahdollisuuksiin selviytyä kriisistä. 

 

PAM haluaa kuitenkin myös huomauttaa, että tukien myöntämisen osalta on kiinnitettävä erityistä 

huomiota tuen jakautumiseen ja sen myötävaikutuksiin. Valtioneuvoston 17.5. julkaistu tutkimus 

Koronapandemian tukipolitiikan arviointi1 osoittaa, että erityisesti koronakriisin alussa annetut 

yritystuet eivät suuntautuneet oikein ja niiden myöntämisperusteissa oli tulkinnanvaraisuuksia. PAM 

                                                      
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164089 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3a4f4931-fbf6-422d-8b83-7479d9be50a1&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164089
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toivoo, että tästä koronapandemian vuoksi myönnettyjen tukien prosessista voidaan ottaa opikseen 

tämän prosessin osana ja siksi erityistä huomiota kiinnitetään tukien kohdentamiseen ja yritystukien 

päättymisen takarajaan. PAM pitää myös merkittävänä, että tukia myönnettäessä arvioidaan 

mahdollisten sopimusehtojen vaikutus siten, etteivät yritykset saa toisiinsa nähden perusteetonta 

etulyöntiasemaa ja siten potentiaalisesti vääristä kilpailua. 

 

 

Helsingissä 20.5.2022  

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry  

Annika Rönni-Sällinen  

puheenjohtaja  

Lisätietoja:  

Eveliina Reponen 

yhteiskuntasuhteiden vastaava 

puh. +358438267960 

eveliina.reponen@pam.fi 
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