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Arvoisa ulkoministeri, 

1. MENETTELY 

 

(1) Suomen viranomaiset toimittivat komissiolle ajanjaksoksi 1. tammikuuta 2007 
– 31. joulukuuta 2013 laaditun Suomen aluetukikartan 9. kesäkuuta 2006 
päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon samana päivänä 
(A/34487).  

(2) Komission yksiköt pyysivät lisätietoja 13. heinäkuuta 2006 (D/55869), 
31. elokuuta 2006 (D/57475), 31. lokakuuta 2006 (D/59291) ja 21. marraskuuta 
2006 (D/59776) päivätyillä kirjeillä, ja Suomen viranomaiset toimittivat 
pyydetyt lisätiedot 6. syyskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin 
saapuneeksi komissioon 7. syyskuuta 2006 (A/37007), 10. marraskuuta 2006 
päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon samana päivänä 
(A/38998), 20. marraskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin 
saapuneeksi komissioon samana päivänä (A/39279), 7. marraskuuta 2006 
päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi komissioon samana päivänä 
(A/39610) ja 1. joulukuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi 
komissioon 4. joulukuuta (A/39818).  
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(3) Komissio antoi 21. joulukuuta 2005 Alueellisia valtiontukia koskevat 
suuntaviivat vuosille 2007–20131 (jäljempänä 'suuntaviivat'). Suuntaviivojen 
100 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti koko sen alueen kattava 
aluetukikartta, jota sovelletaan vuosina 2007–2013. Suuntaviivojen 101 kohdan 
mukaan hyväksytty aluetukikartta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja katsotaan erottamattomaksi osaksi suuntaviivoja.    

2. KUVAUS  

(4) Niillä Suomen alueilla, joille on voitu myöntää alueellista valtion tukea 1. 
tammikuuta 2000 – 31. joulukuuta 20062, asui 42,2 prosenttia Suomen 
väestöstä, ja 13,7 prosenttia tästä väestönosuudesta asui alueilla, joihin 
sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaista poikkeusta, ja 28,5 prosenttia alueilla, joihin sovelletaan 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta. 
Suomen viranomaiset ehdottavat, että vuosina 2007–2013 olisi voitava 
myöntää alueellista investointitukea EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
3 kohdan c alakohdan poikkeuksen nojalla alueille, joilla asuu 33 prosenttia 
maan väestöstä3, ja että tuen enimmäismäärän olisi oltava 10 tai 15 prosenttia 
BAE4. 

(5) Ehdotetut tuen enimmäismäärät on tarkoitettu suurten yritysten tekemiin 
investointeihin. Keskisuurten yritysten5 osalta tuen enimmäismäärää voidaan 
korottaa6 10 prosenttiyksiköllä ja pienten yritysten7 osalta 
20 prosenttiyksiköllä. 

(6) Suomen viranomaiset ehdottavat useita alueita sellaisiksi alueiksi, joille 
voidaan myöntää alueellista investointitukea EY:n perustamissopimuksen 
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla, perustellen tätä sillä, että ne täyttävät 
suuntaviivojen 30 kohdasta vähintään yhden alakohdan (a, b, c, f, g ja h) tai 
suuntaviivojen 31 kohdan edellytykset. 

2.1. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut alueet 

2.1.1. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
nojalla vuosiksi 2007–2013 ehdotetut talouskehitysalueet 

(7) Seuraavaa NUTS II -tason aluetta, jonka kattama väestönosuus ja tuen 
enimmäismäärä on esitetty taulukossa, ehdotetaan EY:n perustamissopimuksen 

                                                 
1  Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007–2013 (EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13). 

2  Valtiontukea N 238/1999 koskeva komission päätös, Suomen aluetukikartta 2000–2006 (SG(99) 
D/10189). 

3  Kaikki tässä päätöksessä käytetyt väestötiedot ovat 31. päivältä joulukuuta 2005. 
4  BAE = bruttoavustusekvivalentti. 
5  Siten kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta 25 päivänä helmikuuta 2004 

annetun komission asetuksen (EY) N:o 364/2004 (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 22) liitteessä I tai sen 
jälkeen annetuissa asetuksissa. 

6  Kuljetusalalla ja suuriin investointihankkeisiin myönnettyjä tukia lukuun ottamatta.  
7  Ks. alaviite 5. 



3  

87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukikelpoiseksi talouskehitysalueeksi 
koko kaudeksi 2007–2013 suuntaviivojen 30 kohdan a alakohdan mukaisesti. 

 

NUTS-
koodi 

Nimi Väestönosuus Tuen enimmäismäärä 
(% BAE) 1.1.2007–
31.12.2013 

FI13 Itä-Suomi                 664 196 15 

 

2.1.2. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
nojalla vuosiksi 2007–2013 ehdotetut harvaanasutut alueet 

(8) Seuraavaa NUTS II -tason aluetta, jonka kattama väestönosuus, väestötiheys ja 
tuen enimmäismäärä on esitetty taulukossa, ehdotetaan EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla kokonaisuudessaan tukikelpoiseksi harvaanasutuksi 
alueeksi koko kaudeksi 2007–2013 suuntaviivojen 30 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. 

NUTS-
koodi 

Nimi Väestötihey
s/km² 

Väestönos
uus 

Tuen 
enimmäis
määrä (% 
BAE) 
1.1.2007–
31.12.2013 

FI1A Pohjois-Suomi 4,5 631 853 15 

      
2.1.3. Muut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetut alueet, joita ehdotetaan muun kuin 
NUTS III -tason alueina 

(9) Seuraavien NUTS III -tason alueiden osia ehdotetaan EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla aluetukikarttaan koko kaudeksi 2007–2013 
suuntaviivojen 30 kohdan c alakohdan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa 
on esitetty vyöhykekoodit, nimet, NUTS III -tason alueet, joihin alueet 
kuuluvat, bruttokansantuote (BKT), työttömyysaste NUTS III -tasolla, 
väestönosuudet ja tuki-intensiteetit. 

 
TYÖTTÖMYYS 

keskiarvo 01-03 
Vyöhykekoodi 
ja nimi 

NUTS III   
-tason alue 

BKT (osto-
voima-

standardi 
/as.) 

keskiarvo 
00-02 

EU25=100 

EU25=100 Jäsen-
valtio 
=100 

Väestön-
osuus 

Tuen 
enimmäis-

määrä 

1.1.2007–
31.12.2013 

FiSaa3   Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan valtiontukialue 152 897                             

FiSaa3.138 
Saarijärvi-
Viitasaari 

FI193 
Keski-
Suomi  

96,5 128,1 125,7 34 854 15 

FiSaa3.133 FI193 
Keski-

96,5 128,1 125,7 13 200 15 
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Keuruu Suomi  

FiSaa3.135 

Äänekoski  

FI193 
Keski-
Suomi  

96,5 128,1 125,7 23 444 15 

FiSaa3.134 

Jämsä 

FI193 
Keski-
Suomi  

96,5 128,1 125,7 25 459 15 

FiSaa3.132 
Joutsa 

FI193 
Keski-
Suomi  

96,5 128,1 125,7 6 094 15 

FiSaa3.146 
Järviseutu 

FI194 Etelä-
Pohjanmaa  

81,7 91,1 89,3 21 364 15 

FiSaa3.144 
Kuusiokunnat 

FI194 Etelä-
Pohjanmaa  

81,7 91,1 89,3 28 482 15 

 
(10) Seuraavien NUTS III -tason alueiden osia ehdotetaan EY:n 

perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla aluetukikarttaan koko kaudeksi 2007–2013 
suuntaviivojen 30 kohdan f alakohdan mukaisesti: saaret ja muut yhteisöt, 
joille on ominaista samanlainen maantieteellinen eristyneisyys ja joilla on alle 
5 000 asukasta. Väestönosuus on yhteensä 38 658 asukasta, ja jäljempänä 
olevissa taulukoissa on esitetty NUTS III -tason alueet, joihin alueet kuuluvat, 
nimet ja tuki-intensiteetit. 
•  Muualla kuin Itä- tai Pohjois-Suomessa sijaitsevat varsinaiset 

saaristokunnat on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa (1212/2003)8, ja ne 
ovat Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö, Rymättylä, Velkua, 
Kustavi ja Maalahti. 

FI183 Varsinais-Suomi 10% 
Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö, Rymättylä, Velkua ja Kustavi. 

FI195 Pohjanmaa 10% 
Maalahti 

 

• Seuraavien valtioneuvoston asetuksessa (1211/2004)9 tarkoitettujen muualla 
kuin Itä- tai Pohjois-Suomessa sijaitsevien NUTS III -tason alueiden 
saaristo-osat: Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, 
Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjanmaa.  

 
FI181 Uusimaa  10% 

                                                 
8  Valtioneuvoston asetus (1212/2003) saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin 

sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä (annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003). 
9  Valtioneuvoston asetus (1211/2004) saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin 

sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 
muuttamisesta (annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004). 

 



5  

Helsinki, Inkoo (myös Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö) ja Tammisaari (myös Bromarv, 
Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa). 

FI182 Itä-Uusimaa 15% 
Pernaja (myös Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö ja Strömsland), Porvoo (myös Emäsalo, Vässölandet ja Tirmo-
Fagersta), Ruotsinpyhtää (myös Vahterpää, Gäddbergsö) ja Sipoo (myös Kitö ja Löparö). 

FI183 Varsinais-Suomi  10% 
Askainen (myös Lempisaari ja Livonsaari), Halikko (myös Angelniemi ja Angelansaari), Kemiö (myös Kemiön 
saari), Merimasku (myös Otavan saari), Parainen (myös Stormälö, Lillmälö-Lenholm, Stortervolandet, Lilltervo ja 
Lemlax), Piikkiö (myös Harvaluoto), Särkisalo (myös Isoluoto ja Kaukassalo), Taivassalo (myös Leikluoto, 
Kuuste, Mussalo-Lehtinen, Kaitainen ja Naurisluoto-Kuusisto), Västanfjärd (myös Kemiön saari) ja Uusikaupunki 
(myös Pyhämaa-Lepäinen ja Kittamaa). 

FI185 Päijät-Häme  15% 
Asikkala (myös Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti ja Vähä-Pulkkila). 

FI186 Kymenlaakso 15% 
Kotka (myös Tiutinen) ja Pyhtää (myös Munapirtin saari). 

FI187 Etelä-Karjala 15% 
Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Sarvisalo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä ja 
Harmaitsaari), Ruokolahti (myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä ja Kekäleenniemi) ja Taipalsaari (myös 
Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen ja Merenlahti). 

FI195 Pohjanmaa 10% 
Luoto (myös Eugmo), Maksamaa (myös Österö-Kvimo), Mustasaari (myös Köklot, Raippaluoto ja Värlax), 
Närpiö (myös Storön) ja Oravainen (myös Oxkangar). 

 

• Suomen viranomaiset ehdottavat tukialueeksi myös Ahvenanmaan saaristoa 
(Ålands skärgård), jossa on 3 157 asukasta, ja tuen enimmäisintensiteetiksi 
10 prosenttia BAE. 

(11) Seuraavien NUTS III -tason alueiden osia ehdotetaan EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla aluetukikarttaan koko kaudeksi 2007–2013 suuntaviivojen 
30 kohdan g alakohdan mukaisesti, koska ne sijaitsevat sellaisen valtion 
rajalla, joka ei ole Euroopan talousalueen tai EFTAn jäsen. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty vyöhykekoodit, nimet, NUTS III -tason alueet, joihin 
alueet kuuluvat, bruttokansantuote (BKT), työttömyysaste NUTS III -tasolla, 
väestönosuudet ja tuki-intensiteetit. 

TYÖTTÖMYYS 

keskiarvo 01-03 
Vyöhykekoodi ja nimi NUTS III 

-tason 
alue 

BKT (osto-
voima-
standardi 
/as.) 
keskiarvo 
00-02 
EU25=100 

EU25=100 Jäsen-
valtio 
=100 

Väestön-
osuus 

Tuen 
enimmäis-

määrä 

1.1.2007–
31.12.2013 

FiSaa4  Etelä-Karjalan valtiontukialue    115 848  

FiSaa4.93 Imatra FI187 
Etelä-
Karjala 

112,8 120,8 118,3 45 926 15 

FiSaa4.91 Lappeenranta FI187 
Etelä-

112,8 120,8 118,3 69 922 15 
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Karjala 

 

(12) Seuraavien NUTS III -tason alueiden osia ehdotetaan EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen 
poikkeuksen nojalla aluetukikarttaan koko kaudeksi 2007–2013 
suuntaviivojen 30 kohdan h alakohdan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa 
on esitetty vyöhykekoodit, nimet, NUTS III -tason alueet, joihin alueet 
kuuluvat, bruttokansantuote (BKT), työttömyysaste NUTS III -tasolla, 
väestönosuudet ja tuki-intensiteetit. 

TYÖTTÖMYYS 

keskiarvo 01-03 
Vyöhykekoodi ja nimi NUTS III 

-tason 
alue 

BKT (osto-
voima-

standardi 
/as.) 

keskiarvo 
00-02 

EU25=100 

EU25=100 Jäsen-
valtio 
=100 

Väestön-
osuus 

Tuen 
enimmäis-
määrä (% 

BAE) 
1.1.2007–

31.12.2013 

FiSaa5 

Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan valtiontukialueet 

   54 319  

FiSaa5.44 Pohjois-
Satakunta  

FI191 
Satakunta 

100,2 117,8 115,4 24 923 15 

FiSaa5.141 Suupohja FI194 
Etelä-
Pohjanmaa  

81,7 91,1 89,3 29 396 15 

 

2.1.4. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut alueet, joille voidaan myöntää ainoastaan pk-yrityksille 
tarkoitettua korotettua tukea 

(13) Jotta jäsenvaltioilla olisi paremmat mahdollisuudet kohdistaa tukea erittäin 
paikallisiin  alueellisiin eroihin (NUTS III -tason alapuolella), jäsenvaltiot 
voivat nimetä suuntaviivojen 31 kohdan nojalla myös muita pienempiä alueita, 
jotka eivät täytä suuntaviivojen 30 kohdan edellytyksiä. Suomen viranomaiset 
ehdottavat tukialueiksi seuraavia alueita: 

– osa Pirkanmaan (FI192) NUTS III -tason alueesta: Ylä-Pirkanmaa, jonka 
väkiluku on 40 818 asukasta ja jonka tuki-intensiteetiksi ehdotetaan 
25 prosenttia BAE keskisuurten yritysten osalta ja 35 prosenttia BAE pienten 
yritysten osalta, 

– osa Kymenlaakson (FI186) NUTS III -tason alueesta: Kuusankosken 
kaupunki, jonka väkiluku on 20 247 asukasta ja jonka tuki-intensiteetiksi 
ehdotetaan 25 prosenttia BAE keskisuurten yritysten osalta ja 35 prosenttia 
BAE pienten yritysten osalta, 

– osa Ahvenanmaan (FI200) NUTS III -tason alueesta: Ålands landsbygd, 
jonka väkiluku on 12 829 asukasta ja jonka tuki-intensiteetiksi ehdotetaan 
20 prosenttia BAE keskisuurten yritysten osalta ja 30 prosenttia BAE pienten 
yritysten osalta. 
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3. ARVIOINTI 

(14) Suuntaviivojen liitteessä V Suomen alueellisen valtiontuen 
kohdeväestöosuudeksi ilmoitetaan yhteensä 33 prosenttia vuosina 2007–2013 
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen 
nojalla. Suomessa oli 31. joulukuuta 2005 yhteensä 5 255 580 asukasta. 
Alueellisen valtiontuen kohdeväestö voi siis olla enintään 1 734 341 asukasta 
vuosina 2007–2013.  

3.1. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut alueet 

3.1.1. Talouskehitysalueet 

(15) Talouskehitysalueet on määritelty suuntaviivojen 25 kohdassa sellaisiksi 
NUTS II -tason alueiksi, joiden BKT asukasta kohden oli alle 75 prosenttia 
15 jäsenvaltion EU:ssa ajankohtana, jolloin vuoden 1998 alueellisia 
valtiontukia koskevat suuntaviivat annettiin, mutta jotka taloudellisen 
kehityksensä seurauksena eivät enää täytä tätä edellytystä 15 jäsenvaltion EU:n 
perusteella tarkasteltuna.  

(16) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet Itä-Suomen (FI13) NUTS II -tason 
alueen kuuluvan suuntaviivojen 30 kohdan a alakohdan mukaisiin 
talouskehitysalueisiin vuosina 2007–2013. Ehdotettu NUTS II -tason alue 
täyttää suuntaviivojen 25 kohdan edellytykset. 

(17) Suuntaviivojen 47 kohdan mukaan 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla 
alueilla aluetuen enimmäismäärä ei saa olla suurempi kuin 15 prosenttia BAE. 
Suuntaviivojen 47 kohdan mukaan enimmäismäärä supistetaan 10 prosenttiin 
BAE alueilla, joilla BKT asukasta kohden on yli 100 prosenttia 25 jäsenvaltion 
EU:n keskiarvosta ja työttömyysaste alhaisempi kuin 25 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvo NUTS III -tasolla mitattuna (kolmen viime vuoden keskiarvojen 
perusteella, käyttäen Eurostatin toimittamia tietoja).  

(18) NUTS II -tason alue Itä-Suomi (FI13) on talouskehitysalue, jonka BKT 
asukasta kohden on 82,7 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta. Tuen 
enimmäismääräksi ehdotettu 15 prosenttia BAE vuosina 2007–2013 on siis 
suuntaviivojen 47 kohdan vaatimusten mukainen.  

(19) Ehdotetun alueen väkiluku on 664 196, eli 12,6 prosenttia koko Suomen 
asukasmäärästä. 

3.1.2. Harvaanasutut alueet 

(20) Harvaanasutut alueet on määritelty suuntaviivojen 30 kohdan b alakohdassa 
NUTS II -tasoa vastaaviksi maantieteellisiksi alueiksi, joiden väestötiheys on 
alle kahdeksan asukasta/km². 

(21) Ehdotetun NUTS II -tason alueen väestötiheys on alle kahdeksan asukasta/ 
km².  

 
Asukasta/km² Ehdotettu 

väestönosuus 
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FI1A Pohjois-Suomi                                    4,5  631 853 
 

 
(22) Ehdotetun harvaanasutun alueen väkiluku on 631 853, joka on 12 prosenttia 

koko Suomen asukasmäärästä.  

(23) Ehdotetun NUTS II -tason alueen väestötiheys on alle kahdeksan asukasta/km². 
Suuntaviivojen 30 kohdan b alakohdan edellytykset siis täyttyvät. 

(24) Suuntaviivojen 48 kohdan mukaan harvaanasutut alueet ovat aina oikeutettuja 
15 prosentin tuki-intensiteettiin BAE. Tuen enimmäismääräksi ehdotettu 
15 prosenttia BAE vuosina 2007–2013 on suuntaviivojen 48 kohdan 
vaatimusten mukainen.  

3.1.3. Muut EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c-
alakohdassa tarkoitetut alueet, joita ehdotetaan muun kuin 
NUTS III -tason alueina 

3.1.3.1. Suuntaviivojen 30 kohdan c alakohdan nojalla ilmoitetut 
alueet 

(25) Suuntaviivojen 30 kohdan c alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat valita 
alueita, jotka muodostavat vähintään 100 000 asukkaan vierekkäisiä 
vyöhykkeitä sellaisten NUTS II- tai NUTS III -alueiden sisällä, joilla joko BKT 
asukasta kohden alittaa 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvon tai joilla 
työttömyysaste on suurempi kuin 115 prosenttia kansallisesta keskiarvosta 
(molemmat kriteerit laskettuina Eurostatin toimittamien kolmen viimeisimmän 
vuoden lukujen keskiarvon perusteella). 

(26) Suomen viranomaiset ehdottavat 30 kohdan c alakohdan nojalla vierekkäisistä 
alueista muodostuvaa vyöhykettä, joka ulottuu kahdelle NUTS III -alueelle ja 
muodostuu seuraavista seutukunnista: Keski-Suomessa (FI193) Saarijärvi-
Viitasaari, Keuruu, Äänekoski, Jämsä ja Joutsa sekä Etelä-Pohjanmaalla 
(FI194) Järviseutu ja Kuusiokunnat.  

(27) Molemmilla NUTS III -alueilla BKT asukasta kohden alittaa 25 jäsenvaltion 
EU:n keskiarvon. Lisäksi Keski-Suomessa (FI193) myös työttömyysaste on 
suurempi kuin 115 prosenttia kansallisesta keskiarvosta.  

BKT10   Työttömyys11 
– FI193 Keski-Suomi   96,5 %   125,7 % 
– FI194 Etelä-Pohjanmaa 81,7 %  
   

(28) Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan muodostama FiSaa3 on näin ollen nimetty 
valtiontukialueeksi suuntaviivojen 30 kohdan c alakohdan vaatimusten 
mukaisesti. 

(29) Suuntaviivojen 47 kohdan mukaan 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisilla 
alueilla aluetuen enimmäismäärä ei saa olla suurempi kuin 15 prosenttia BAE. 

                                                 
10  Eurostatin toimittamien kolmen viimeisimmän vuoden tiedot ovat vuosilta 2000–2002. 
11  Eurostatin toimittamien kolmen viimeisimmän vuoden tiedot ovat vuosilta 2001–2003. 
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Enimmäismäärä supistetaan 10 prosenttiin BAE alueilla, joilla sekä BKT 
asukasta kohden on yli 100 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta että 
työttömyysaste alhaisempi kuin 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvo NUTS III  
-tasolla mitattuna (kolmen viime vuoden keskiarvojen perusteella, käyttäen 
Eurostatin toimittamia tietoja).  

(30) Tuen enimmäismääräksi ehdotettu 15 prosenttia BAE vuosina 2007–2013 on 
suuntaviivojen 47 kohdan vaatimusten mukainen.  

(31) Ehdotetun alueen kokonaisväkiluku on 152 897, eli 2,9 prosenttia koko 
Suomen asukasmäärästä. 

3.1.3.2. Suuntaviivojen 30 kohdan f alakohdan nojalla ilmoitetut 
alueet 

(32) Suuntaviivojen 30 kohdan f alakohdan mukaan tukialueiksi voidaan nimetä 
saaret, joilla on vähemmän kuin 5 000 asukasta, ja muut yhteisöt, joissa on 
vähemmän kuin 5 000 asukasta ja joille on ominaista samanlainen 
maantieteellinen eristyneisyys. 

(33) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet tukialueiksi seuraavat Manner-Suomen 
saaristoalueet, joilla on yhteensä 35 501 asukasta ja joiden tuki-intensiteetti on 
10 prosenttia BAE: 

• Asetuksessa 1212/2003 tarkoitetut muualla kuin Itä- tai Pohjois-
Suomessa sijaitsevat varsinaiset saaristokunnat: Dragsfjärd, Nauvo, 
Korppoo, Houtskari, Iniö, Rymättylä, Velkua, Kustavi ja Maalahti, 

• seuraavien valtioneuvoston asetuksessa 1211/2004  tarkoitettujen 
muualla kuin Itä-Suomessa tai Pohjois-Suomessa sijaitsevien NUTS III 
-alueiden saaristo-osat: Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-
Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjanmaa.  

(34) Suomen saaristoalueita koskevassa asetuksessa (valtioneuvoston asetus 
1211/2004) mainitaan myös ne saaret ja muut alueet, joihin on kiinteä tieyhteys 
ja joihin tästä huolimatta sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. 
Varsinaisten saarten tavoin niille on ominaista samanlainen maantieteellinen 
eristyneisyys.  

(35) Suomen viranomaiset ehdottavat suuntaviivojen 30 kohdan f alakohdan nojalla 
tukialueeksi myös Ahvenanmaan saaristoa, Ålands skärgårdia, jossa on 3 157 
asukasta. Ahvenanmaan saaristo muodostuu kuudesta eri saarilla sijaitsevasta 
kunnasta eikä kyseisiltä saarilta ei ole tieyhteyttä toisiinsa tai pääsaareen. 

(36) Kaikkien tukialueiksi ehdotettujen saaristoalueiden yksittäisten saarten 
asukasluku on alle 5 000 asukasta. Tämä täyttää suuntaviivojen 30 kohdan f 
alakohdan vaatimukset. 

(37) Suuntaviivojen 47 kohdan mukaisesti aluetuen enimmäismäärä ei saa 87 
artiklan 3 kohdan c alakohdan alueilla olla suurempi kuin 15 prosenttia BAE. 
Enimmäismäärä supistetaan 10 prosenttiin BAE alueilla, joilla BKT asukasta 
kohden on yli 100 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta ja 
työttömyysaste alhaisempi kuin 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvo NUTS III -
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tasolla mitattuna (kolmen viime vuoden keskiarvojen perusteella, käyttäen 
Eurostatin toimittamia tietoja). 

(38) Yllämainitut saaristoalueet kuuluvat NUTS III –alueisiin, joilla on seuraavat 
BKT asukasta kohden ja työttämyysaste (EU-25 keskiarvoon verrattuna): 

BKT  Työttömyysaste 
– FI181 Uusimaa   157.4%  65.5% 
– FI182 Itä-Uusimaa   98.2%   65.2% 
– FI183 Varsinais-Suomi 119.0%  88.7% 
– FI185 Päijät-Häme   91.2%   113.6% 
– FI186 Kymenlaakso  113.2%  117.7% 
– FI187 Etelä-Karjala   112.8%  120.8% 
– FI195 Pohjanmaa  106.4%  73.1% 
– FI200 Ahvenanmaa  156.0%  26.5% 

 

(39) Tuki-intensiteetiksi ehdotettu 10 prosenttia BAE on suuntaviivojen 47 kohdan 
vaatimusten mukainen NUTS III –tason alueisiin kuuluville saaristoalueille, 
joiden BKT asukasta kohti ylittää EU-25 BKT:n keskiarvon asukasta kohti, ja 
joiden työttömyysaste on alhaisempi kuin EU-25 keskiarvo. 

(40) Tapauksissa, joissa saari kuuluu NUTS III –alueeseen, jonka asukasta kohti 
laskettu BKT  alittaa EU-25 BKT:n keskiarvon asukasta kohti, tai joiden 
työttömyysaste on korkeampi kuin EU-25 keskiarvo, suurin sallittu aluetuen 
määrä on 15% BAE suuntaviivojen 47 kohdan mukaisesti. 

(41) Ehdotettujen saaristoalueiden väkiluku on yhteensä 38 658, eli 0,7 prosenttia 
koko Suomen asukasmäärästä.  

3.1.3.3. Suuntaviivojen 30 kohdan g alakohdan nojalla ilmoitetut 
alueet 

(42) Suuntaviivojen 30 kohdan g alakohdan mukaan NUTS III -tason alueet tai 
niiden osat, joilla on yhteinen maaraja tai alle 30 kilometrin pituinen meriraja 
sellaisen valtion kanssa, joka ei ole Euroopan talousalueen tai EFTAn jäsen, 
voidaan nimetä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
mukaisiksi tukialueiksi.  

(43) Edellä todetun perusteella Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet tukialueiksi 
Etelä-Karjalan (FI187) NUTS III -tason alueen kaksi seutukuntaa, Imatran ja 
Lappeenrannan, joilla on yhteinen maaraja Euroopan talousalueeseen ja 
EFTAan kuulumattoman Venäjän federaation kanssa. Näiden kahden 
seutukunnan asukasmäärä on yhteensä 115 848 eli 2,2 prosenttia Suomen 
asukasmäärästä. 

(44) Suuntaviivojen 48 kohdan mukaan NUTS III -tason alueet tai niiden osat, joilla 
on yhteinen maaraja sellaisen valtion kanssa, joka ei ole Euroopan talousalueen 
tai EFTAn jäsen, ovat aina oikeutettuja 15 prosentin tuki-intensiteettiin BAE. 
Tuki-intensiteetiksi ehdotettu 15 prosenttia BAE on siis suuntaviivojen 
vaatimusten mukainen. 
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3.1.3.4. Suuntaviivojen 30 kohdan h alakohdan nojalla ilmoitetut 
alueet 

(45) Suuntaviivojen 30 kohdan h alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat nimetä 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa myös muita alueita, jotka 
muodostavat vähintään 50 000 asukkaan vierekkäisiä vyöhykkeitä ja jotka ovat 
suuren rakennemuutoksen tai vakavan suhteellisen taantuman kohteena 
verrattuna muihin vastaaviin alueisiin. Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat 
käyttää tätä mahdollisuutta, on hyväksyttyjen taloudellisten indikaattorien ja 
yhteisön tasolla vallitsevaan tilanteeseen tehtyjen vertailujen avulla osoitettava, 
että alueellisen investointituen myöntäminen kyseisellä alueella on perusteltua. 

(46) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet kahdesta seutukunnasta, Pohjois-
Satakunnasta ja Suupohjasta, muodostuvan valtiontukialueen FiSaa5. Alueen 
tuki-intensiteetti on 15 prosenttia BAE, ja alueen seutukunnat muodostavat 
vierekkäiset vyöhykkeet, joiden asukasmäärä on yhteensä 54 319 asukasta 
(1,03 prosenttia Suomen asukasmäärästä). Samalla Suomen viranomaiset 
ilmoittivat, että vyöhykkeiden nimeäminen perustuu hyväksyttyjen 
taloudellisten indikaattoreiden ja yhteisön tason tilanteeseen tehtyyn vertailuun. 
Perustelut esitetään tiivistetysti jäljempänä. 

(47) Ilmoitetut Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan seutukunnat ovat vierekkäisiä 
alueita. Seutukunnat muodostavat yhtenäisen alueen, joka sijaitsee kahden 
NUTS III -tason alueen, Satakunnan (FI191) ja Etelä-Pohjanmaan (FI194), 
sisällä. 

(48) Satakunnan (FI191) NUTS III -tason alueen työttömyysaste oli vuosina 2001–
2003 yli 115 prosenttia kansallisesta keskiarvosta (115,4 %). Etelä-Pohjanmaan 
(FI194) NUTS III -tason alueen BKT asukasta kohden oli vuosina 2001–2003 
keskimäärin 81,7 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta. Suomen 
viranomaiset ovat ilmoittaneet, että näiden Etelä-Suomeen ja Länsi-Suomeen 
kuuluvien seutukuntien kehitysongelmia ja rakenteellisia kehittämistarpeita on 
verrattu tiettyjen tunnuslukujen avulla. Näitä ovat esimerkiksi seutukunnan 
BKT asukasta kohden verrattuna koko maan arvoon, työttömyys, nettomuutto 
keskiväkilukuun suhteutettuna sekä väestön toimeentulo- ja koulutusrakenteen 
indeksi. Suomen viranomaisten mukaan tarkastelu osoittaa, että Pohjois-
Satakunta (kaikkien neljän indikaattorin perusteella) ja Suupohja (kolmen 
indikaattorin perusteella) ovat epäedullisessa asemassa olevia alueita. Pohjois-
Satakunta on yksi niistä Etelä- ja Länsi-Suomen seutukunnista, joissa väkiluku 
vähenee nopeimmin muuttoliikkeen vuoksi. Vuosina 2002–2004 väkiluku 
väheni 537 asukkaalla, mikä oli seitsemän prosenttia keskiväkiluvusta. 
Suupohjassa väestön työllisyys- ja koulutusrakenne on erityisen ongelmallinen, 
sillä passiiviväestön osuus on suuri ja korkeasti koulutetun väestön osuus on 
pieni.  

(49) Komissio katsoo, että Suomen viranomaiset ovat osoittaneet asianmukaisesti, 
että Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan vierekkäiset vyöhykkeet täyttävät 
suuntaviivojen 30 kohdan h alakohdan vaatimukset.  

(50) Lisäksi Suomen viranomaiset soveltavat asianmukaisesti suuntaviivojen 
47 kohdassa vahvistettua 15 prosentin BAE tuki-intensiteettiä, sillä kyseisillä 
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NUTS III -tason alueilla joko BKT on alle 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvon tai 
työttömyysaste ylittää EU:n keskiarvon. 

3.1.3.5. Suuntaviivojen 31 kohdan nojalla ilmoitetut alueet, joille 
voidaan myöntää ainoastaan pk-yrityksille tarkoitettua 
korotettua tukea 

(51) Jotta jäsenvaltioilla olisi paremmat mahdollisuudet kohdistaa tukea erittäin 
paikallisiin alueellisiin eroihin (NUTS III -tason alapuolella), ne voivat nimetä 
suuntaviivojen 31 kohdan mukaan myös muita pienempiä alueita, jotka eivät 
täytä suuntaviivojen 30 kohdan edellytyksiä, jos niiden väestömäärä on 
vähintään 20 000. Suuntaviivojen alaviitteessä 35 todetaan, että tätä 
vähimmäisrajaa voidaan alentaa saarien ja muiden sellaisten alueiden osalta, 
joille on ominaista samanlainen maantieteellinen eristyneisyys. Komissio 
hyväksyy näillä alueilla ainoastaan pk-yrityksille myönnettävän aluetuen, ja 
myös pk-yritysten lisiä sovelletaan. Suurten yritysten tekemiin investointeihin 
myönnettyä tukea tai sellaisiin investointeihin myönnettyä tukea, joiden 
tukikelpoiset kustannukset ovat yli 25 miljoonaa euroa, ei hyväksytä kyseisillä 
alueilla. Jäsenvaltioiden on osoitettava taloudellisten indikaattoreiden (kuten 
BKT asukasta kohden, työllisyys- tai työttömyysaste, paikallinen tuottavuus tai 
paikallisen työvoiman ammattitaito) avulla, että ehdotetuilla alueilla on 
suhteellisesti enemmän tarvetta taloudelliseen kehitykseen kuin muilla kyseisen 
seudun alueilla. 

(52) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet edellä esitetyn perusteella kolme aluetta 
ja ovat selittäneet yksityiskohtaisesti, millä perusteella kyseiset alueet ovat 
suuntaviivojen 31 kohdan vaatimusten mukaisia. Perustelut esitetään 
tiivistetysti jäljempänä. 

Ylä-Pirkanmaa 

(53) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet alueeksi, jolle voidaan myöntää 
ainoastaan pk-yrityksille tarkoitettua tukea, osan Pirkanmaan (FI192) 
NUTS III -tason alueesta, Ylä-Pirkanmaan seutukunnan. Seutukunnan 
väestömäärä on 40 818 asukasta ja tuki-intensiteetiksi ehdotetaan 25 prosenttia 
BAE keskisuurten yritysten osalta ja 35 prosenttia BAE pienten yritysten 
osalta. 

(54) Suomen viranomaiset ovat toteuttaneet seutukuntatason tunnuslukutarkastelun, 
joka osoittaa, että Ylä-Pirkanmaa on kahdeksanneksi huonoimmassa asemassa 
48:sta Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolisesta alueesta. Ylä-Pirkanmaahan sopii 
neljästä ongelmaindikaattorista kolme: työttömyysindikaattori, joka on 
muodostettu työttömyysasteesta ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien osuudesta, 
nettomuutto keskiväkilukuun suhteutettuna sekä väestön toimeentulo- ja 
koulutusrakenteen indeksi. 

(55) Koska Pirkanmaan (FI192) NUTS III -tason alueen työttömyysaste ylittää 
25 jäsenvaltion EU:n keskiarvon (108,2 %), tuen perusintensiteetiksi voidaan 
määrittää 15 prosenttia BAE, jolloin keskisuuriin yrityksiin voidaan soveltaa 
25 prosentin BAE tuki-intensiteettiä ja pieniin yrityksiin 35 prosentin BAE 
tuki-intensiteettiä (mikä on suuntaviivojen 47 ja 49 kohdan edellytysten 
mukaista). 
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Kuusankosken kaupunki 

(56) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet alueeksi, jolle voidaan myöntää 
ainoastaan pk-yrityksille tarkoitettua tukea, osan Kymenlaakson (FI186) 
NUTS III -tason alueesta, Kuusankosken kaupungin. Kuusankoskella on 
20 247 asukasta, ja tuki-intensiteetiksi ehdotetaan 25 prosenttia BAE 
keskisuurten yritysten osalta ja 35 prosenttia BAE pienten yritysten osalta. 

(57) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että UPM-Kymmene sulkee 
Kuusankoskella koko Voikkaan paperitehtaan vuoden 2006 kolmannen 
neljänneksen aikana (työpaikkoja menetetään 670) ja että yhtiö sulkee 
Kuusankoskella myös yhden paperikoneen Kymin paperitehtaasta (työpaikkoja 
menetetään 120). Työpaikkoja menetetään yhteensä 790. Kun otetaan 
huomioon eläkejärjestelyt, laskennallinen työpaikkavähennys Kuusankoskella, 
joka kuuluu Kouvolan seutukuntaan, on 590. Työllisten määrän oletetaan 
putoavan vain puolella työpaikkamenetyksistä eli noin 385:lla. Näiden 
oletusten perusteella työttömyysaste nousee Kuusankosken kaupungissa  noin 
18 prosenttiin, ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä nousee 
39 prosenttiin.  

(58) Koska Kymenlaakson (FI186) NUTS III -tason alueen työttömyysaste ylittää 
25 jäsenvaltion EU:n keskiarvon (117,7 %), tuen perusintensiteetiksi voidaan 
määrittää 15 prosenttia BAE, jolloin keskisuuriin yrityksiin voidaan soveltaa 
25 prosentin BAE tuki-intensiteettiä ja pieniin yrityksiin 35 prosentin BAE 
tuki-intensiteettiä (mikä on suuntaviivojen 47 ja 49 kohdan edellytysten 
mukaista). 

Ahvenanmaa: Ålands landsbygd  

(59) Suomen viranomaiset ehdottavat alueeksi, jolle voidaan myöntää ainoastaan 
pk-yrityksille tarkoitettua tukea, yhtä Ahvenanmaan (FI200) seutukuntaa, 
Ålands landsbygdiä, jossa on 12 829 asukasta ja jonka tuki-intensiteetiksi 
ehdotetaan keskisuurten yritysten osalta 20 prosenttia BAE ja pienten yritysten 
osalta 30 prosenttia BAE. 

(60) Tukikaudelle 2000-2006 Ålands landsbygdin seutukunta oli oikeutettu enintään 
10% NAE aluetukeen suurille yrityksille. 

(61) Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ålands landsbygdin olot 
poikkeavat suuresti pääkaupungin, Maarianhaminan oloista. Maarianhaminaa 
ei esitetä tukialueeksi. Ålands landsbygdin alueella työllistäjiä ovat 
pienteollisuus, maatalous, matkailu ja julkinen sektori. Taloudellisia eroja 
selittää Suomen viranomaisten toimittama, Ahvenanmaata koskeva vertailu 
lisäarvon jakautumisesta asukasta kohti.  

Ahvenanmaa 100% 

Maarianhamina 168.9% 

Landsbygd 52.7% 

Skärgård 58.1% 
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(62) Ahvenanmaan talous on voimakkaasti riippuvainen merenkulkualasta, joka 
tuottaa 40 prosenttia alueen BKT:sta. Merenkulkuelinkeino on keskittynyt 
Maarianhaminan kaupunkiin. Ålands landsbygd kamppailee erityisesti 
seuraavien ongelmien kanssa: harva asutus, saaristoluonne (liikenneyhteydet 
saaressa ja saaren ulkopuolelle), mikä kasvattaa palvelujen ylläpitämisestä 
aiheutuvia kustannuksia ja yhdestä tai muutamasta alasta riippuvainen pieni 
talous, mikä lisää alueen talouden alttiutta ulkoisille häiriöille. Suomen 
viranomaiset pystyvät selvästi todistamaan, että Ålands landsbygd tarvitsee 
suhteessa enemmän taloudellista kehitystä kuin Maarianhamina, jota ei esitetä 
aluetukialueeksi.  

(63) Koska NUTS III –alueella, joka koostuu FI200 Ahvenanmaasta, BKT asukasta 
kohden on korkeampi kuin EU-25 keskiarvo (156.0%) ja työttömyysaste on 
matalampi kuin EU-35 keskiarvo (26.5%), Ålands landsbygd on oikeutettu 
10% BAE perustukitasoon, jolloin sovellettavat tukitasot ovat 20% BAE 
keskisuurille yrityksille ja 30% BAE pienille yrityksille (suuntaviivojen 47 ja 
49 kohtien mukaisesti). 

(64) Ehdotetun kolmen alueen asukasmäärä on yhteensä 73 894 eli 1,4 prosenttia 
Suomen asukasmäärästä. 

(65) Komissio katsoo, että edellä esitettyjen, Suomen viranomaisten antamien 
perustelujen nojalla ehdotettuja alueita voidaan pitää suuntaviivojen 31 kohdan 
mukaisina.  

3.2. Aluetukikarttaa koskevat yleiset säännökset 

(66) Vuosien 2007–2013 aluetukikartan kohdeväestöksi ehdotettu asukasmäärä on 
1 731 665 asukasta, mikä on 32,9 prosenttia Suomen väkiluvusta ja siten alittaa 
suuntaviivojen liitteessä V vahvistetun 33 prosentin enimmäisväestönosuuden. 

(67) Kuljetusalalle myönnettävää tukea lukuun ottamatta tuen enimmäismääriä 
voidaan korottaa suuntaviivojen 49 kohdan mukaan 10 prosenttia BAE, kun on 
kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 20 prosenttia BAE, kun 
on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta. Suuntaviivojen 67 kohdan 
mukaan pk-yrityksille tarkoitettuja lisiä ei kuitenkaan voida myöntää sellaisiin 
investointihankkeisiin, joiden tukikelpoiset kustannukset ovat yli 50 miljoonaa 
euroa. 

(68) Edellä esitetyn arvioinnin perusteella voidaan todeta, että Suomen ilmoittamat 
vuosien 2007–2013 alueellisen investointituen enimmäismäärät ovat 
suuntaviivoissa vahvistettujen enimmäismäärien mukaisia. 

(69) Komissio muistuttaa, että suuntaviivojen 8 kohdan mukaan suuntaviivoja 
sovelletaan maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen, mutta 
ainoastaan maatalousalan valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen12 tai 
mahdollisten korvaavien suuntaviivojen rajoissa 

                                                 
12  EYVL C 28, 1.2.2000, s. 2, oikaisu EYVL C 232, 12.8.2000, s. 17. 
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(70) Komissio ottaa huomioon Suomen viranomaisten ilmoituksessaan antamat 
seuraavat sitoumukset: 

(a) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että ainoastaan komission tämän 
ilmoituksen mukaisesti julkaisemassa aluetukikartassa esitetyt alueet 
voivat saada alueellista investointitukea suuntaviivojen mukaisesti tai 
aluetukea koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti 

(b) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että ainoastaan komission tämän 
ilmoituksen mukaisesti julkaisemassa aluetukikartassa esitetyillä alueilla 
toimivat pienet yritykset voivat saada vastaperustetuille pienille yrityksille 
tarkoitettua tukea suuntaviivojen 6 jakson (84–91 kohta) mukaisesti. 

(c) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että kaikki suunnitelmat myöntää 
aluetukea ilmoitetaan komissiolle EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdan mukaisesti joko tukiohjelmana tai erillisenä ilmoituksena, jos 
niihin ei sovelleta valtiontukea koskevaa poikkeusasetusta. 

(d) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että kaikki alueelliset 
investointituet noudattavat komission tämän ilmoituksen mukaisesti 
julkaisemassa aluetukikartassa kullekin alueelle määriteltyjä 
enimmäismääriä. 

(e) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että komission tämän ilmoituksen 
mukaisesti julkaisemassa aluetukikartassa kullekin alueelle määriteltyjä 
enimmäismääriä mukautetaan suurten investointihankkeiden osalta 
suuntaviivojen 67 kohdassa esitetyn laskentakaavan mukaisesti. 

(f) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että kaikista sellaisista suurista 
investointihankkeista, joille ehdotettu tukimäärä ylittää suuntaviivojen 
67 kohdan asteikossa tukikelpoisilta kustannuksiltaan 100 miljoonan 
euron investoinnille sallitun enimmäismäärän, annetaan erillinen ilmoitus 
komissiolle. 

3.3. Aiheelliset toimenpiteet 

(71) Komissio ehdotti 6. maaliskuuta 2006 päivätyssä kirjeessään (D/(06)234) 
Suomen viranomaisille aiheelliset toimenpiteet, joiden avulla muun muassa 
nykyisten aluetukiohjelmien soveltaminen voidaan rajoittaa 31. päivään 
joulukuuta 2006. Suomen viranomaiset ilmoittivat hyväksyvänsä ehdoitta nämä 
aiheelliset toimenpiteet 3. toukokuuta 2006 päivätyssä kirjeessään, joka 
kirjattiin saapuneeksi komissioon 4. toukokuuta 2006 (A/33429). 

4. PÄÄTÖS 

(72) Edellä esitetyn perusteella komissio on tehnyt seuraavan päätöksen: 

– Liitteenä oleva vuosia 2007–2013 koskeva Suomen aluetukikartta on EY:n 
perustamissopimuksen mukainen, koska se täyttää alueellisista 
valtiontuista vuosille 2007–2013 annettujen suuntaviivojen vaatimukset. 
Aluetukikartta on voimassa 1. tammikuuta 2007 – 31. joulukuuta 2013.  
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– Tämän päätöksen liitteenä oleva aluetukikartta julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Koko tämä kirje julkaistaan 
todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteessa 

     http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

Kaikki tätä kirjettä koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla 
seuraavaan osoitteeseen: 

Euroopan komissio 
Kilpailun pääosasto 
Valtiontuet I 
Valtiontukien kirjaamo 
B-1049 Bryssel 

Faksi: (32-2) 296 12 42 

Kunnioittavasti 

 
Komission puolesta 

NeelieKroes 
Komission jäsen 
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Liite päätökseen asiassa N 359/2006 
Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007–2013 

(EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13) 
N459/2006 – SUOMI – kansallinen aluetukikartta 1.1.2007 – 31.12.2013 

 (Komissio hyväksynyt 20.12.2006) 

NUTS  

II - III 
Nimi 

Alueellisen investointituen 
enimmäismäärä1 

(sovelletaan suuriin 
yrityksiin) 

 
  1.1.2007–31.12.2013 

1. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla 
talouskehitysalueiksi katsottavat tukikelpoiset alueet 
FI13 Itä-Suomi 15 

2. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla koko 
kauden 2007–2013 harvaanasutuiksi alueiksi katsottavat tukikelpoiset alueet 
FI1A Pohjois-Suomi 15 

3. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla koko 
kauden 2007–2013 tukikelpoiset alueet 
FI193 Keski-Suomi (osittain, ainoastaan seuraavat alueet) 15 

Saarijärvi-Viitasaari, Keuruu, Äänekoski, Jämsä, Joutsa 

FI194 Etelä-Pohjanmaa (osittain, ainoastaan seuraavat alueet) 15 

Järviseutu, Kuusiokunnat, Suupohja 

FI187 Etelä-Karjala (osittain, ainoastaan seuraavat alueet) 15 

Imatra, Lappeenranta 

FI191 Satakunta (osittain, ainoastaan seuraavat alueet) 15 

Pohjois-Satakunta 

Seuraavilla NUTS III -tason alueilla sijaitsevissa kunnissa sijaitsevat pienet saaret 
tai saaristoalueet 
FI181 Uusimaa 10 

Helsinki, Inkoo (myös Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö) ja Tammisaari (myös Bromarv, 
Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby ja Odensö-Norrby-Båsa) 

FI182 Itä-Uusimaa 15 

Pernaja (myös Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö ja Strömsland), Porvoo (myös Emäsalo, Vässölandet ja Tirmo-
Fagersta), Ruotsinpyhtää (myös Vahterpää, Gäddbergsö) ja Sipoo (myös Kitö ja Löparö) 

FI183 Varsinais-Suomi 10 

                                                 

1  Investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset eivät ylitä 50:tä miljoonaa euroa, tuen 
enimmäismäärää voidaan korottaa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen (EUVL L 124, 
20.5.2003, s. 36) mukaisten keskisuurten yritysten osalta 10 prosenttia ja pienten yritysten osalta 
20 prosenttia. Suurissa investointihankkeissa, joiden tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 
miljoonaa euroa, tuen enimmäismäärää voidaan mukauttaa vuosien 2007–2013 alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen 67 kohdan mukaisesti. 
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Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö, Rymättylä, Velkua ja Kustavi 

Askainen (myös Lempisaari ja Livonsaari), Halikko (myös Angelniemi ja Angelansaari), Kemiö (Kemiön saari), 
Merimasku (Otavan saari), Parainen (myös Stormälö, Lillmälö-Lenholm, Stortervolandet, Lilltervo ja Lemlax), 
Piikkiö (myös Harvaluoto), Särkisalo (myös Isoluoto ja Kaukassalo), Taivassalo (myös Leikluoto, Kuuste, Mussalo-
Lehtinen, Kaitainen ja Naurisluoto-Kuusisto), Västanfjärd (Kemiön saari) ja Uusikaupunki (myös Pyhämaa-
Lepäinen ja Kittamaa) 

FI185 Päijät-Häme 15 

Asikkala (myös Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti ja Vähä-Pulkkila) 

FI186 Kymenlaakso 15 

Kotka (myös Tiutinen) ja Pyhtää (myös Munapirtin saari) 

FI187 Etelä-Karjala 15 

Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Sarvisalo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä ja Harmaitsaari), 
Ruokolahti (myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä ja Kekäleenniemi) ja Taipalsaari (myös Kirkkosaari, 
Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen ja Merenlahti) 

FI195 Pohjanmaa 10 

Maalahti 
Luoto (myös Eugmo), Maksamaa (myös Österö-Kvimo), Mustasaari (myös Köklot, Raippaluoto ja Värlax), Närpiö 
(myös Storön) ja Oravainen (myös Oxkangar) 

FI200 Ahvenanmaa 10 

Ålands skärgård 

4. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla vain 
korotettuun pk-yritysten tukeen koko kauden 2007–2013 oikeutetut tukialueet 

  Tuen perusintensiteetti 

FI192 Pirkanmaa (ainoastaan Ylä-Pirkanmaa) 15 

FI186 Kymenlaakso (ainoastaan Kuusankosken kaupunki) 15 

FI200 Ahvenanmaa (ainoastaan Ålands landsbygd) 10 

 
  


