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(1) Seuraavien osana valtiontukiuudistusta koskevaa aloitetta vuonna 2012 hyväksyttyjen 
valtiontukisääntöjen voimassaolon on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa: 
- Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014–20201; asiakirjassa 

viitataan kansallisiin aluetukikarttoihin;  
- Suuntaviivat valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi2; 
- Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle3; 
- Suuntaviivat valtiontuesta yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen4; sekä 
- Tiedonanto Euroopan yhteistä etua koskevista tärkeistä hankkeista5. 

(2) Ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi komissio ryhtyy 
valtiontukiuudistuksen osana hyväksyttyjen valtiontukisääntöjen mahdollista tulevaa 
ajantasaistamista valmistellessaan toimiin kahdessa vaiheessa. 

(3) Ensiksi komissio jatkaa niiden valtiontukisääntöjen, joiden voimassaoloaika muutoin 
päättyisi vuoden 2020 lopussa, voimassaoloaikaa kahdella vuodella 31. joulukuuta 
2022 saakka. Toiseksi komissio arvioi paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti 
kyseiset säännöt yhdessä muiden valtiontukiuudistuksen yhteydessä hyväksyttyjen 
valtiontukisääntöjen kanssa. Komissio käynnisti edellä mainittujen sääntöjen 
arvioinnin 7. tammikuuta 2019 toimivuustarkastusten muodossa. Komissio voi niiden 
pohjalta jatkossa päättää, jatketaanko kyseisten sääntöjen voimassaoloaikaa vai 
saatetaanko ne mahdollisesti ajan tasalle. 

(4) Kun otetaan huomioon toimivuustarkastuksen laajuus ja se, etteivät arviointien 
tulokset ole käytettävissä ennen vuoden 2020 alkua, ei voida tehdä ajoissa vuoden 
2020 jälkeisiä sääntöjä koskevaa poliittista päätöstä, joka takaisi sidosryhmille vuoden 
2020 jälkeen sovellettavia sääntöjä koskevan oikeusvarmuuden ja vakauden. 
Voimassaoloajan jatkamisella mahdollistetaan sääntöjen asianmukainen arviointi ja 
varmistetaan jäsenvaltioille sääntöjen ennakoitavuus ja vakaus. 
 

                                                 
1  Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014–2020 (EUVL C 209, 23.7.2013, s. 1). 
2  Komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi (EUVL C 19, 

22.1.2014, s. 4). 
3  Komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–

2020 (EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1). 
4  Komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien 

yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (EUVL C 249, 31.7.2014, s. 1). 
5  Komission tiedonanto – Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen 

sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 4). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fi
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf


 

 

(5) Näin ollen niiden valtiontukisääntöjen, joiden voimassaoloaika muutoin päättyisi 
vuoden 2020 lopussa, voimassaoloajan lyhytaikainen jatkaminen on aiheellista, jotta 
komissio voi arvioida sääntöjä asianmukaisesti ja varmistaa ennakoitavuuden ja 
vakauden jäsenvaltioille ja sidosryhmille.  

(6) Edellä esitetyn perusteella komissio jatkaa kansallisiin aluetukikarttoihin viittaavien 
alueellisia valtiontukia koskevien vuosille 2014–2020 annettujen komission 
suuntaviivojen, valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi annettujen 
komission suuntaviivojen, valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle 
annettujen komission suuntaviivojen, valtiontuesta yritysten pelastamiseen ja 
rakenneuudistukseen annettujen komission suuntaviivojen ja Euroopan yhteistä etua 
koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden 
arviointiperusteista annetun komission tiedonannon voimassaoloaikaa 31. joulukuuta 
2022 saakka. 

(7) Kansallisten aluetukikarttojen osalta komissio pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan 
aluetukikarttojensa voimassaolon jatkamisesta. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
ilmoittaa aluetukikarttojensa mukauttamisesta kautta 1. tammikuuta 2021 – 
31. joulukuuta 2022 varten noudattaen jäljempänä esitettyä menetelmää. Menetelmä 
mahdollistaa vähäisten muutosten tekemisen hyväksyttyihin kansallisiin 
aluetukikarttoihin tietyin edellytyksin.  

Edellä esitetyn perusteella:  
Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014–2020 muutetaan seuraavasti: 
Lisätään 178 kohdan jälkeen seuraavat kohdat:  

”1781 Kansallisten aluetukikarttojen voimassaolon päättymistä 31.12.2020 silmällä 
pitäen komissio pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle aikomuksestaan jatkaa 
kansallisten aluetukikarttojensa voimassaoloa. Jäsenvaltiot voivat tehdä vähäisiä 
muutoksia kansallisiin aluetukikarttoihin jäljempänä esitettyjen edellytysten ja 
menetelmän mukaisesti. 
 
1782 Komissio laatii kautta 1. tammikuuta 2021 – 31. joulukuuta 2022 varten 
kesäkuuhun 2020 mennessä luettelon NUTS 2 -alueista, joiden asukasta kohden 
laskettu BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta6 ja jotka eivät sisälly 
suuntaviivojen liitteeseen I, ja julkaisee tiedonannon kyseisen analyysin tuloksista. 
Komissio määrittää tuolloin, voiko näistä alueista tulla SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisia aluetukikelpoisia alueita ja mikä niiden 
asukasta kohden laskettua BKT:tä vastaava tuki-intensiteetti on. Komissio myös 
mukauttaa tuolloin niiden NUTS 2 -alueiden tuki-intensiteettiä, jotka jo sisältyvät a-
alueina suuntaviivojen liitteeseen I, jos niiden asukasta kohden laskettu BKT oikeuttaa 
ne korkeampaan tuki-intensiteettiin. Jos uudet NUTS 2 -alueet, joiden asukasta 
kohden laskettu BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, on komission vuosiksi 
2014–2020 hyväksymässä kansallisessa aluetukikartassa osoitettu c-alueiksi, 
suuntaviivojen liitteessä 17 lueteltujen c-alueiden väestökattavuusprosenttia 

                                                 
6   Perustana uusimmat asukasta kohden lasketut, ostovoimastandardeina ilmaistut BKT-tiedot, jotka 

Eurostat on julkaissut NUTS 2 -tasolla kolmen vuoden keskiarvon perusteella. 
7   Sellaisena kuin se on muutettuna komission tiedonannossa vuosiksi 2014–2020 annettujen alueellisia 

valtiontukia koskevien suuntaviivojen liitteen I muuttamisesta. C/2016/3514, EUVL C 231, 25.6.2016, 
s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0723%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0723%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.FIN


 

 

mukautetaan vastaavasti8. Komissio julkaisee tarvittavat muutokset liitteeseen 1 
kesäkuuhun 2020 mennessä. 
 
”1783 Jäsenvaltio voi c-alueiden mukautetun väestökattavuuden rajoissa muuttaa 
aluetukikarttaansa sisältyvien c-alueiden luetteloa kaudelle 1. tammikuuta 2021 – 
31. joulukuuta 2022. Nämä muutokset eivät saa ylittää 50:tä prosenttia jäsenvaltion 
mukautetusta c-väestökattavuudesta.  
 
1784 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1. syyskuuta 2020 mennessä 
aikomuksestaan jatkaa kansallisten aluetukikarttojen voimassaoloa ja/tai niiden 
kansallisiin aluetukikarttoihin tehdyistä muutoksista, jotka johtuvat uusien a-alueiden 
lisäämisestä, tuki-intensiteetin lisäämisestä nykyisillä a-alueilla ja c-alueiden 
vaihdosta. 
1785 Kun kansallisten aluetukikarttojen voimassaolon jatkaminen 31. joulukuuta 2022 
saakka on hyväksytty, jäsenvaltiot voivat päättää jatkaa näiden suuntaviivojen 
perusteella hyväksyttyjen nykyisten tukiohjelmien voimassaoloa. Näiden tukiohjelmien 
voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin 
ennen niiden voimassaolon päättymispäivää.” 

-  Valtiontuesta riskirahoitussijoitusten edistämiseksi annettujen suuntaviivojen 
174 kohta korvataan seuraavasti:  
 
”Komissio soveltaa näiden suuntaviivojen periaatteita arvioidessaan kaikkien 
sellaisten riskirahoitustukien soveltuvuutta sisämarkkinoille, jotka myönnetään 
1. heinäkuuta 2014 – 31. joulukuuta 2022.”  
 

- Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle annettujen suuntaviivojen 
108 kohta korvataan seuraavasti:  
 
”Näitä suuntaviivoja sovelletaan vuoteen 2022 asti. Niillä olisi kuitenkin valmistettava 
maaperää vuoden 2030 puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. On 
varsinkin odotettavissa, että vuosina 2020–2030 vakiintuneista uusiutuvista 
energialähteistä tulee verkkokilpailukykyisiä, mikä merkitsee sitä, että tuet ja 
vapautukset tasehallintavelvoitteista olisi poistettava asteittain. Nämä suuntaviivat 
ovat kyseisen tavoitteen mukaisia ja varmistavat siirtymisen kustannustehokkaaseen 
jakeluun markkinapohjaisten mekanismien kautta.”  
 

- Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle annettujen suuntaviivojen 246 
kohta korvataan seuraavasti:  
 
”Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1. heinäkuuta 2014 alkaen, ja ne korvaavat 
1. huhtikuuta 2008 julkaistut suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle. Niitä 
sovelletaan 31. joulukuuta 2022 saakka.” 

 

                                                 
8   Mukautettu väestön enimmäisraja lasketaan alustavaa karttaa laadittaessa käytettyjen väestötietojen 

perusteella. Mukautettu c-alueiden väestökattavuus saadaan vähentämällä niiden alueiden väestö, jotka 
sisältyivät kansallisissa aluetukikartoissa c-alueisiin kaudella 1. tammikuuta 2017 – 31. joulukuuta 2020 
ja joista voi tulla aluetukikelpoisia perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla kaudella 
1. tammikuuta 2021 – 31. joulukuuta 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29


 

 

- Valtiontuesta yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen 
suuntaviivojen 135 kohta korvataan seuraavasti: 
 
”Komissio soveltaa näitä suuntaviivoja 1. elokuuta 2014 alkaen 31. joulukuuta 2022 
saakka.” 

 
- Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita koskevan tiedonannon 50 kohta 

korvataan seuraavasti: 
 
”Tätä tiedonantoa sovelletaan 1. heinäkuuta 2014 – 31. joulukuuta 2022.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.FIN

