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Herr minister, 

1. FÖRFARANDE 

(1) Genom en skrivelse av den 9 juni 2006, registrerad hos kommissionen samma 
dag (A/34487), anmälde de finländska myndigheterna sin regionalstödskarta 
för perioden 1 januari 2007–31 december 2013.  

(2) Kommissionens avdelningar begärde ytterligare upplysningar i skrivelser av 
den 13 juli 2006 (D/55869), 31 augusti 2006 (D/57475), 31 oktober 2006 
(D/59291) och den 21 november 2006 (D/59776). De finländska 
myndigheterna tillhandahöll dessa uppgifter i skrivelser av den 6 september 
2006, registrerad hos kommissionen den 7 september 2006 (A/37007), 10 
november 2006, registrerad hos kommissionen samma dag (A/39279), av den 
27 november 2006, registrerad hos kommissionen samma dag (A/39610), och 
av den 1 december 2006, registrerad hos kommissionen 4 december 2006 
(A/39818).  

(3) Den 21 december 2005 antog kommissionen riktlinjer för statligt regionalstöd 
för 2007–20131 (nedan kallade riktlinjerna). Enligt punkt 100 i riktlinjerna bör 
varje medlemsstat i enlighet med artikel 88.3 i fördraget till kommissionen 
anmäla en regionalstödskarta som omfattar hela medlemsstatens territorium för 
perioden 2007–2013. Enligt punkt 101 kommer den godkända 
regionalstödskartan att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, 
och betraktas som en integrerad del av riktlinjerna.

                                                 
1  Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013, EUT C 54, 4.3.2006, s. 13. 
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2. BESKRIVNING 

(4) De finländska regioner som var berättigade till statligt regionalstöd under 
perioden 1 januari 2000–31 december 20061 omfattade 42,2 % av 
befolkningen: 13,7 % enligt undantaget i artikel 87.3 a i EG-fördraget och 28,5 
% enligt undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget. De finländska 
myndigheterna föreslår för perioden 2007–2013 att regioner som omfattar 33 % 
av befolkningen2

 bör vara berättigade till regionalt investeringsstöd enligt 
undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget och ett stödtak på 10 %  eller 15 %  
bruttobidragsekvivalent3

. 

(5) De föreslagna stödtaken är de som gäller för stora företags investeringar. För 
medelstora företag4 kan dessa stödtak höjas5 med 10 procentenheter och för 
små företag6 med 20 procentenheter. 

(6) De finländska myndigheterna föreslår en rad regioner som skall vara 
berättigade till regionalt investeringsstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget på 
grund av att de uppfyller villkoren i minst en av punkterna 30 a, b, c, f, g och h 
eller punkt 31 i riktlinjerna. 

2.1. Artikel 87.3 c-regioner 

2.1.1. Utvecklingsregioner som föreslås vara stödberättigade enligt artikel 
87.3 c i EG-fördraget  under hela perioden 2007–2013 

(7) Följande NUTS-II-region, med den stödberättigade befolkningsandel och det 
stödtak som anges, föreslås som en utvecklingsregion berättigad till stöd enligt 
artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 med tillämpning 
av punkt 30 a i riktlinjerna. 

NUTS-
kod 

Namn Befolkning Stödtak (% BBE) 
1.1.2007–31.12.2013 

FI13 Östra Finland                 664 196 15 

 

2.1.2. Regioner med låg befolkningstäthet som föreslås vara 
stödberättigade enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget  under hela 
perioden 2007–2013 

(8) Följande NUTS-II-region, med den befolkningstäthet, stödberättigade 
befolkningsandel och det stödtak som anges, föreslås i sin helhet som region 
med låg befolkningsandel berättigad till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-

                                                 
1  Kommissionens beslut av den 13 december 1999 om statligt stöd N 238/1999 – Finland – 

regionalstödskarta 2000–2006 (SG(99) D/10189). 
2  Alla befolkningssiffror i detta beslut avser den 31 december 2005. 
3  BBE: bruttobidragsekvivalent. 
4  Enligt definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 

om ändring av förordning (EG) 70/2001, EUT L 63, 28.2.2004, s. 22, eller någon senare förordning. 
5  Utom för stöd inom transportsektorn och stöd till stora investeringsprojekt.  
6  Se fotnot 5. 
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fördraget under hela perioden 2007–2013 med tillämpning av punkt 30 b i 
riktlinjerna. 

 

NUT
S-kod 

Namn Folktäthet 
km2 

Befolknin
g 

Stödtak 
(% BBE) 
1.1.2007–
31.12.2013 

FI1A Norra Finland 4.5 631 853 15 

      
2.1.3. Övriga artikel 87.3 c-regioner som valts  på en annan nivå än NUTS-

III 

(9) Delar av följande NUTS-III-regioner föreslås vara berättigade till stöd enligt 
artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 genom 
tillämpning av punkt 30 c i riktlinjerna. I tabellen nedan anges områdeskod 
och namn, den NUTS-III-region som området tillhör, BNP och 
arbetslöshetsiffror på NUTS-III-nivå, stödberättigad befolkningsandel och 
stödnivåer. 

ARBETSLÖSHET 

      Genomsnitt 01-
03 

Områdeskod 
och namn 

NUTS-III-
region 

BNP 
(köpkrafts
standard/i
nvånare)  
00-02 EU-
25=100 

EU-25=100 Medlems
stat=100 

Befolknin
g 

Stödtak (% 
BBE) 

1.1.2007-
31.12.2013 

FiSaa3 Statsstödsområdet Mellersta Finland och Syd-Österbotten 152 897                             

FiSaa3.138 
Saarijärvi-
Viitasaari 

FI193 
Mellersta 
Finland 

96.5 128,1 125,7 34 854 15 

FiSaa3.133 

Keuru 
FI193 
Mellersta 
Finland 

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

FiSaa3.135 

Äänekoski  
FI193 
Mellersta 
Finland 

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

FiSaa3.134 

Jämsä 
FI193 
Mellersta 
Finland 

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

FiSaa3.132 
Joutsa 

FI193 
Mellersta 
Finland 

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

FiSaa3.146 
Järviseutu 

FI194 Syd-
Österbotten  

81,7 91,1 89.3 21 364 15 

FiSaa3.144 
Kuusiokunnat 

FI194 Syd-
Österbotten  

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

 
(10) Delar av följande NUTS-III-regioner föreslås vara berättigade till stöd enligt 

artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 genom 
tillämpning av punkt 30 f i riktlinjerna: öar med en befolkning på färre än 
5000 invånare och andra geografiskt isolerade samhällen med en befolkning på 
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färre än 5000 invånare.  Den sammanlagda befolkningen är 38 658 och i 
tabellerna nedan anges den NUTS-III-region som de tillhör, namnen och 
stödnivåerna. 
• Som skärgårdskommuner utanför Östra och Norra Finland anges i 

statsrådets förordning 1212/20037 följande kommuner: Dragsfjärd, Nagu, 
Korpo, Houtskär, Iniö, Rimito, Velkua, Gustavs och Malax. 

FI83 Egentliga Finland 10 % 
Dragsfjärd, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Rimito, Velkua och Gustavs. 

FI195 Österbotten 10 % 
Malax 

• Skärgårdsdelarna av följande NUTS-III-region anges i statsrådets 
förordning 1211/20048. Nyland, Östra Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-
Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Österbotten.  

FI181 Nyland 10 % 
Helsingfors, Ingå (inklusive Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö) och Ekenäs (inklusive Bromarv, 
Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa). 

FI182 Östra Nyland 15 % 
Pernå (inklusive Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö och Strömsland), Borgå (inklusive Emsalö, Vässölandet och 
Tirmo-Fagersta), Strömfors (inklusive Vahterpää, Gäddbergsö) och Sibbo (inklusive Kitö och Löparö). 

FI83 Egentliga Finland 10 % 
Villnäs (inklusive Lemsjöholm och Livonsaari), Halikko (inklusive Angelniemi och Angelansaari), Kimito 
(inklusive ön Kimito), Merimasku (inklusive ön Otava), Pargas (inklusive Stormälö, Lillmälö-Lenholm, 
Stortervolandet, Lilltervo och Lemlax), Pikis (inklusive Harvarö), Finby (inklusive Finbylandet och Kolsjö), 
Tövsala (inklusive Leikluoto, Kuuste, Mussalö-Lövö, Kaitainen och Naurisluoto-Kustö), Västanfjärd (inklusive ön 
Kimito) och Nystad (inklusive Pyhämaa-Lepäinen och Kittamaa). 

FI185 Päijänne-Tavastland  15 % 
Asikkala (inklusive Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila). 

FI186 Kymmenedalen 15 % 
Kotka (inklusive Tiutinen) och Pyttis (inklusive ön Mogenpört). 

FI187 Södra Karelen 15 % 
Parikkala (inklusive Korpijärvi-Värtsi, Sarvsalö, Koukkuniemi, Lagerholm, Tarvassaari, Lahdenkylä och 
Harmaitsaari), Ruokolax  (inklusive Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari 
(inklusive Kyrkholm, Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen och Merenlahti). 

FI195 Österbotten 10 % 
Larsmo (inklusive Eugmo), Maxmo (inklusive Österö-Kvimo) Korsholm (inklusive (Köklot, Replot och Värlax, 
Närpes (inlusive Storön) och Oravais (inklusive Oxkangar). 

 

                                                 
7  Statsrådets förordning (1212/2003) om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner 

på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas (utfärdad i Helsingfors den 18 december 
2003). 

8  Statsrådets förordning  (1211/2004) om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande 
skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om 
skärgårdskommuner tillämpas (utfärdad i Helsingfors den 21 december 2004).  
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•  De finländska myndigheterna föreslår också Åland och Ålands skärgård – 
med en befolkning på 3 157 och en stödnivå på 10 % 
bruttobidragsekvivalent. 

(11) Delar av följande NUTS-III-region föreslås vara berättigade till stöd enligt 
artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 på grund av att de 
gränsar till ett land som inte är medlem i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller EFTA, med tillämpning av punkt 30 g i riktlinjerna. I 
tabellen nedan anges områdeskod och namn, den NUTS-III-region som 
området tillhör, BNP och arbetslöshetsiffror på NUTS-III-nivå, stödberättigad 
befolkningsandel och stödnivåer. 

ARBETSLÖSHET 

     Genomsnitt 01-
03 

Områdeskod och namn NUTS-
III-
region 

BNP 
(köpkrafts
standard/i
nvånare)  
00-02 EU-
25=100 

EU-
25=100 

Medlems
stat=100 

Befolknin
g 

Stödtak 
(% BBE) 

1.1.2007-
31.12.2013 

FiSaa4 Statsstödsområdet Södra Karelen    115 848  

FiSaa4.93 Imatra FI187 
Södra 
Karelen 

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

FiSaa4 Villmanstrand FI187 
Södra 
Karelen 

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

 

(12) Delar av följande NUTS-III-regioner föreslås vara berättigade till stöd enligt 
artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela perioden 2007–2013 genom 
tillämpning av punkt 30 h i riktlinjerna. I tabellen nedan anges områdeskod 
och namn, den NUTS-III-region som området tillhör, BNP och 
arbetslöshetsiffror på NUTS-III-nivå, stödberättigad befolkningsandel och 
stödnivåer. 

ARBETSLÖSHET 

     Genomsnitt 01-
03 

Områdeskod och namn NUTS-III-
region 

BNP 
(köpkraftss
tandard/in
vånare)  00-

02 EU-
25=100 

EU-
25=100 

Medlemsst
at=100 

Befolknin
g 

Stödtak 
(% BBE) 
1.1.2007–

31.12.2013 

FiSaa5 

Statsstödsområdet  Norra Satakunda och Suupohja 
   54 319  

FiSaa5.44 Norra 
Satakunda  

FI191 
Satakunda 

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

FiSaa5.141 Suupohja FI194 Syd-
Österbotten  

81,7 91,1 89,3 29 396 15 
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2.1.4. Artikel 87.3 c-regioner som endast är berättigade till höjt stöd till 
små och medelstora företag 

(13) För att medlemsstaterna skall få bättre möjligheter att åtgärda mycket lokala 
regionala skillnader under NUTS-III-nivå kan de enligt punkt 31 i riktlinjerna 
välja andra mindre områden som inte uppfyller de villkor som fastställs i punkt 
30 i riktlinjerna. De finländska myndigheterna föreslår följande områden: 

– Delar av NUTS-III-regionen FI192 Birkaland – Övre Birkaland – som har en 
befolkning på 40 818 invånare bör vara berättigade till en stödnivå på 25 % 
bruttobidragsekvivalent för medelstora företag och 35 % 
bruttobidragsekvivalent för små företag. 

– Delar av NUTS-III-regionen FI186 Kymmenedalen – staden Kuusankoski – 
som har en befolkning på 20 247 invånare bör vara berättigade till en 
stödnivå på 25 % bruttobidragsekvivalent för medelstora företag och 35 % 
bruttobidragsekvivalent för små företag. 

– Delar av NUTS-III-regionen FI200 Åland – Ålands landsbygd – som har en 
befolkning på 12 829 invånare bör vara berättigade till en stödnivå på 20 % 
bruttobidragsekvivalent för medelstora företag och 30 % 
bruttobidragsekvivalent för små företag. 

3. BEDÖMNING 

(14) I bilaga V till riktlinjerna tilldelades Finland en sammanlagd 
regionalstödsberättigad befolkningsandel på 33 % för perioden 2007–2013 i 
enlighet med undantaget i artikel 87.3 c i EG-fördraget. Den 31 december 2005 
hade Finland 5 255 580 invånare. Den stödberättigade andelen av befolkningen 
uppgår därför till högst 1 734 341 invånare under perioden 2007–2013.  

3.1. Artikel 87.3 c-regioner 

3.1.1. Utvecklingsregioner 

(15) Utvecklingsregionerna definieras i punkt 25 i riktlinjerna som de NUTS-II-
regioner som hade en BNP per invånare under 75 % av genomsnittet i EU-15 
när 1998 års riktlinjer om stöd för regionala ändamål antogs, men som till följd 
av den ekonomiska utvecklingen inte längre uppfyller det villkoret.  

(16) De finländska myndigheterna anmälde en utvecklingsregion, FI13 Östra 
Finland, enligt punkt 30 a i riktlinjerna för hela perioden 2007–2013. Den 
föreslagna NUTS-II-regionen uppfyller villkoren i punkt 25 i riktlinjerna. 

(17) Enligt punkt 47 i riktlinjerna får taket för regionalstöd i artikel 87.3 c-regioner 
inte överstiga 15 % bruttobidragsekvivalent. I punkt 47 i riktlinjerna anges 
också att den högsta tillåtna stödnivån minskas till 10 % 
bruttobidragsekvivalent för regioner med både en BNP eller en 
köpkraftsstandard per invånare som överstiger 100 % av genomsnittet i EU-25 
och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25, mätt på NUTS-III-nivå 
(på grundval av genomsnitt för de senaste tre åren enligt uppgifter från 
Eurostat).  
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(18) NUTS-II-regionen FI13 Östra Finland är en utvecklingsregion med en BNP per 
invånare på 82,7 % av genomsnittet i EU-25. Det föreslagna stödtaket på 15 % 
bruttobidragsekvivalent för perioden 2007–2013 är således förenligt med punkt 
47 i riktlinjerna.  

(19) Den föreslagna regionen har en sammanlagd befolkning på 664 196, vilket 
motsvarar 12,6 % av den finländska befolkningen. 

3.1.2. Regioner med låg befolkningstäthet 

(20) I punkt 30 b i riktlinjerna anges att regioner med låg befolkningstäthet i princip 
utgörs av NUTS-II-regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 8 
invånare per km2. 

(21) Den föreslagna NUTS-II-regionen har en befolkningstäthet som är lägre än 8 
invånare per km2:  

Invånare/km² Föreslagen befolkning 

FI1A Norra Finland   4,5  631 853 
 

 
(22) Den föreslagna regionen har en sammanlagd befolkning på 631 853, vilket 

motsvarar 12 % av den finländska befolkningen.  

(23) Den föreslagna NUTS-II-regionen har en befolkningstäthet som är lägre än 8 
invånare per km2. Kriterierna i punkt 30 b i riktlinjerna är därmed uppfyllda. 

(24) I enlighet med punkt 48 i riktlinjerna är regioner med låg befolkningstäthet 
alltid berättigade till en högsta tillåten stödnivå på 15 %. Det föreslagna 
stödtaket på 15 % bruttobidragsekvivalent för perioden 2007–2013 är således 
förenligt med punkt 48 i riktlinjerna.  

3.1.3. Övriga artikel 87.3 c-regioner som valts på en annan nivå än NUTS-
III 

3.1.3.1. Regioner som valts enligt punkt 30 c i riktlinjerna 

(25) Enligt punkt 30 c i riktlinjerna kan medlemsstaterna välja regioner som utgör 
angränsande områden med en befolkning på minst 100 000 invånare och som 
ligger i NUTS-II- eller NUTS-III-regioner som har antingen en BNP per 
invånare som understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en 
arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet (båda 
beräknade på genomsnittet för de tre närmast föregående åren enligt uppgifter 
från Eurostat). 

(26) De finländska myndigheterna föreslår enligt punkt 30 c ett angränsande område 
som sträcker sig över två NUTS-III-regioner och består av följande områden: 
FI193 Mellersta Finland: Saarijärvi-Viitasaari, Keuru, Äänekoski, Jämsä, 
Joutsa. FI194 Syd-Österbotten: Järviseutu och Kuusiokunnat.  

(27) Båda NUTS-III-regionerna har en BNP per invånare som understiger 
genomsnittet i EU-25. FI193 Mellersta Finland har också en arbetslöshetsgrad 
som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet:  
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BNP9   Arbetslöshet10 
– FI193 Mellersta Finland  96,5%   125,7% 
– FI194 Syd-Österbotten  81,7%  
   

(28) Därför är valet av statsstödsområde FiSaa3 i Mellersta Finland och Syd-
Österbotten förenligt med punkt 30 c i riktlinjerna. 

(29) Enligt punkt 47 i riktlinjerna får taket för regionalstöd i artikel 87.3 c-regioner 
inte överstiga 15 % bruttobidragsekvivalent. Den högsta tillåtna stödnivån 
minskas till 10 % bruttobidragsekvivalent för regioner med både en BNP eller 
en köpkraftsstandard per invånare som överstiger 100 % av genomsnittet i EU-
25 och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25, mätt på NUTS-III-
nivå (på grundval av genomsnitt för de senaste tre åren enligt uppgifter från 
Eurostat).  

(30) Det föreslagna stödtaket på 15 % bruttobidragsekvivalent för perioden 2007–
2013 är således förenligt med punkt 47 i riktlinjerna.  

(31) Det föreslagna området har en sammanlagd befolkning på 152 897, vilket 
motsvarar 2,9 % av den finländska befolkningen. 

3.1.3.2. Regioner som valts enligt punkt 30 f i riktlinjerna 

(32) Enligt punkt 30 f i riktlinjerna kan öar med en befolkning på färre än 5 000 
invånare och andra geografiskt isolerade samhällen med en befolkning på färre 
än 5 000 invånare väljas. 

(33) De finländska myndigheterna har anmält följande öar som hör till det 
finländska fastlandet och har en sammanlagd befolkning på 35 501 med en 
stödnivå på 10 % bruttobidragsekvivalent.  

• Faktiska öar som anges i förordningen 1212/2003 utanför Östra och 
Norra Finland: kommunerna Dragsfjärd, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, 
Rimito, Velkua, Gustavs och Malax. 

• Skärgårdsdelarna av följande NUTS III områden utanför Östra och 
Norra Finland anges i statsrådets förordning 1211/2004: Nyland, Östra 
Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra 
Karelen och Österbotten.  

(34) I beslutet om de finländska skärgårdsdelarna (statsrådets förordning 
1211/2004) nämns också öar och andra områden som har en fast vägförbindelse 
men trots detta omfattas av bestämmelserna om skärgårdskommuner. På 
samma sätt som öar är dessa områden geografiskt isolerade samhällen.  

(35) De finländska myndigheterna har i enlighet med artikel 30 f i riktlinjerna också 
anmält Åland och Ålands skärgård, som har en befolkning på 3 157 invånare. 
Ålands skärgård består av sex kommuner på olika öar utan vägförbindelse med 
varandra eller med fastlandet. 

                                                 
9  De senaste uppgifterna från Eurostat för åren 2000–2002. 
10  De senaste uppgifterna från Eurostat för åren 2001–2003. 
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(36) Ingen av de föreslagna öarna har en befolkning på över 5 000 invånare. Därför 
uppfylls villkoren i punkt 30 f i rikstlinjerna.  

(37) Enligt punkt 47 i riktlinjerna får taket för regionalstöd inte överstiga 15 % 
bruttobidragsekvivalent i artikel 87.3 c-regionerna. Den högsta tillåtna 
stödnivån minskas till 10 % bruttobidragsekvivalent för regioner med både en 
BNP eller en köpkraftsstandard per invånare som överstiger 100 % av 
genomsnittet i EU-25 och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25, 
mätt på NUTS III-nivå (på grundval av genomsnitt för de senaste tre åren enligt 
uppgifter från Eurostat). 

(38) NUTS III-områden som de ovannämnda skärgårdsområdena hör till har de 
följande BNP per invånare och arbetslöshetsnivå (genomsnittet i EU-25): 

BNP                    Arbetslöshet 
– FI181 Nyland   157.4%  65.5% 
– FI182 Östra Nyland   98.2%   65.2% 
– FI183 Egentliga Finland 119.0%  88.7% 
– FI185 Päijänne-Tavastland 91.2%   113.6% 
– FI186 Kymmenedalen  113.2%  117.7% 
– FI187 Södra Karelen   112.8%  120.8% 
– FI195 Österbotten  106.4%  73.1% 
– FI200 Åland   156.0%  26.5% 

 

(39) Den föreslagna stödnivån på 10 % bruttobidragsekvivalent är därför förenlig 
med punkt 47 i riktlinjerna för skärgårdsområden både med BNP per invånare 
mer än 100% av genomsnittet i EU-25 och lägre arbetslöshetsnivå än 
genomsnittet i EU-25   

(40) I fallet av skärgårdsområdena som hör till NUTS III och vars  BNP per 
invånare är mindre än 100% av genomsnittet i EU-25 eller vars 
arbetslöshetsnivå är högre än genomsnittet i EU-25, får taket för regionalstöd 
inte överstiga 15 % bruttobidragsekvivalent i enlighet med punkt 47 i 
riktlinjerna. 

(41) De föreslagna öarna har en sammanlagd befolkning på 38 658, vilket motsvarar 
0,7 % av den finländska befolkningen.  

3.1.3.3. Regioner som valts enligt punkt 30 g i riktlinjerna 

(42) Enligt punkt 30 g i riktlinjerna kan medlemsstaterna välja att ge stöd enligt 
artikel 87.3 c i EG-fördraget till NUTS-III-regioner eller delar av sådana som 
har en gemensam landgräns eller en sjögräns på närmare avstånd än 30 
kilometer med ett land som inte är medlem i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller EFTA.  

(43) Med artikel 30 g i riktlinjerna som grund anmälde de finländska myndigheterna 
två områden i NUTS-III-regionen FI187 Södra Karelen med ett stödtak på 15 
% bruttobidragsekvivalent, nämligen Imatra och Villmanstrand, som har en 
gemensam landgräns med Ryssland, som inte är medlem i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller EFTA. Dessa områden har en sammanlagd 
befolkning på 115 848, vilket motsvarar 2,2 % av den finländska befolkningen. 
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(44) Enligt punkt 48 är NUTS-III-regioner eller delar av sådana som har en 
gemensam landgräns med ett land som inte är medlem i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller EFTA alltid berättigade till en stödnivå på 
15 % bruttobidragsekvivalent. Den föreslagna stödnivån på 15 % 
bruttobidragsekvivalent är därför förenlig med riktlinjerna. 

3.1.3.4. Regioner valda enligt punkt 30 h i riktlinjerna 

(45) Enligt punkt 30 h i riktlinjerna kan medlemsstaterna i välmotiverade fall också 
välja andra regioner som utgör angränsande områden med en befolkning på 
minst 50 000 invånare och som genomgår en omfattande strukturomvandling 
eller som är på kraftig tillbakagång relativt sett i förhållande till andra 
jämförbara regioner. Medlemsstater som vill utnyttja denna möjlighet skall visa 
att beviljandet av regionalt investeringsstöd i den berörda regionen är motiverat 
med hjälp av erkända ekonomiska indikatorer och jämförelser med situationen 
på gemenskapsnivå. 

(46) Den finländska myndigheterna har anmält statsstödsområde FiSaa5, som består 
av de två områdena Norra Satakunda och Suupohja, med en stödnivå på 15 % 
bruttobidragsekvivalent. Området utgör ett angränsande område med en 
befolkning på 54 319 invånare, vilket motsvarar 1,03 % av den finländska 
befolkningen. De finländska myndigheterna motiverade valet av detta område 
med hjälp av erkända ekonomiska indikatorer och jämförelser med situationen 
på gemenskapsnivå. Nedan följer en kort sammanfattning av motiveringen. 

(47) De anmälda områdena i Norra Satakunda och Suupohja gränsar till varandra. 
De bildar ett enhetligt område inom de två NUTS-III-regionerna FI191 
Satakunda och FI194 Syd-Österbotten. 

(48) NUTS-III-regionen FI191 Satakunda hade under perioden 2001–2003 en 
arbetslöshetgrad som översteg 115 % av det nationella genomsnittet, nämligen 
115,4 %. NUTS-III-regionen FI194 Syd-Österbotten hade under perioden 
2001–2003 en genomsnittlig BNP per invånare på 81,7 % av genomsnittet i 
EU-25. De finländska myndigheterna förklarar att utvecklingsproblemen och 
behovet av strukturutveckling i dessa områden i södra och västra Finland 
jämfördes med hjälp av vissa indikatorer, till exempel följande: BNP per 
invånare i området som ett värde för hela landet, arbetslöshet, nettoutflyttning i 
förhållande till genomsnittsbefolkningen och index för befolknings- och 
utbildningsstruktur. Enligt de finländska myndigheterna visar analysen att 
Norra Satakunda (enligt alla fyra indikatorer) och Suupohja (enligt tre 
indikatorer) kan klassificeras som mindre gynnade områden. I Norra Satakunda 
var befolkningsminskningen på grund av utflyttning bland de största i södra 
och västra Finland. Under 2002–2004 minskade befolkningen med 537 
personer, vilket motsvarar 7 % av genomsnittsbefolkningen. I Suupohja har 
man särskilt stora problem med sysselsättnings- och utbildningsstruktur med en 
låg andel sysselsatta och högutbildade.  

(49) Kommissionen anser att de finländska myndigheterna har visat att det 
föreslagna angränsande området i Norra Satakunda och Suupohja uppfyller 
kriterierna i punkt 30 h i riktlinjerna.  

(50) Dessutom tillämpar de finländska myndigheterna på ett korrekt sätt den 
stödnivå på 15 % bruttobidragsekvivalent som anges i punkt 47 i riktlinjerna, 
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eftersom NUTS-III-regionerna i fråga har antingen en BNP under genomsnittet 
i EU-25 eller en arbetslöshetsgrad över EU-genomsnittet. 

3.1.3.5. Regioner som valts enligt punkt 31 i riktlinjerna för höjt 
stöd till små och medelstora företag 

(51) Enligt punkt 31 i riktlinjerna och för att ge medlemsstaterna bättre möjligheter 
att åtgärda mycket lokala skillnader under NUTS-III-nivå kan medlemsstaterna 
också välja andra mindre områden som inte uppfyller villkoren i punkt 30 i 
riktlinjerna, förutsatt att de har en befolkning på minst 20 000 invånare. I fotnot 
35 i riktlinjerna anges att denna minimigräns kan sänkas när det gäller öar och 
andra geografiskt isolerade områden. Kommissionen kommer endast att 
godkänna regionalstöd till små och medelstora företag i dessa områden. 
Bestämmelserna om bonus för små och medelstora företag är tillämpliga. 
Investeringsstöd till stora företag i dessa områden kommer inte att godkännas, 
och inte heller stöd till investeringar med stödberättigande utgifter på över 25 
miljoner euro. Det är medlemsstaten som skall visa att de föreslagna områdena 
har ett större behov av ekonomisk utveckling än andra områden i samma 
region. Detta skall göras med hjälp av ekonomiska indikatorer som BNP per 
invånare, sysselsättnings- eller arbetslöshetsgrad, lokal produktivitet eller 
utbildningsnivå. 

(52) De finländska myndigheterna har anmält tre områden på denna grundval och 
förklarar ingående hur dessa områden uppfyller kraven i punkt 31 i riktlinjerna. 
Nedan följer en kort sammanfattning av förklaringen. 

Övre Birkaland 

(53) De finländska myndigheterna har anmält delar av NUTS-III-regionen FI192 
Birkaland – Övre Birkaland – som har en befolkning på 40 818 invånare, som 
berättigade till en stödnivå på 25 % bruttobidragsekvivalent för medelstora 
företag och 35 % bruttobidragsekvivalent för små företag. 

(54) De finländska myndigheterna har analyserat indikatorer på en nivå under 
regionnivå, som visar att Övre Birkaland ligger på åttonde plats på en lista över 
de 48 mest utsatta områdena utanför Östra och Norra Finland. Övre Birkaland 
uppfyller 3 av 4 indikatorer på problem, till exempel arbetslösheten sett till 
arbetslöshetsgraden, andelen unga arbetslösa och långtidsarbetslösa, 
nettoutflyttningen i förhållande till genomsnittsbefolkningen och index över 
befolkningens inkomst- och utbildningsstruktur. 

(55) Eftersom NUTS-III-regionen FI192 Birkaland har en arbetslöshetsgrad som 
överstiger genomsnittet i EU-25 (108,2 %), så är detta område berättigat till en 
stödnivå för basindustri på 15 % bruttobidragsekvivalent. De tillämpliga 
stödnivåerna är därmed 25 % bruttobidragsekvivalent för medelstora företag 
och 35 % bruttobidragsekvivalent för små företag (vilket är förenligt med 
punkterna 47 och 49 i riktlinjerna). 

 

Staden Kuusankoski 
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(56) De finländska myndigheterna har anmält delar av NUTS-III-regionen FI186 
Kymmenedalen – staden Kuusankoski – som har en befolkning på 20 247 
invånare som berättigade till en stödnivå på 25 % bruttobidragsekvivalent för 
medelstora företag och 35 % bruttobidragsekvivalent för små företag. 

(57) De finländska myndigheterna uppger att företaget UPM-Kymmene kommer att 
lägga ned pappersbruket Voikka i Kuusankoski under det tredje kvartalet 2006 
(670 förlorade arbetstillfällen) och en pappersmaskin vid Kymibruket i 
Kuusankoski (120 förlorade arbetstillfällen). Därmed går sammanlagt 790 
arbetstillfällen förlorade. Om man beaktar antalet anställda som erbjuds 
pension, uppgår antalet förlorade arbetstillfällen i Kuusankoski, som hör till 
området Kouvola, till 590. Antalet anställda beräknas minska endast med 
hälften av antalet förlorade arbetstillfällen, dvs. omkring 385. Dessa prognoser 
innebär att arbetslöshetsgraden i staden Kuusankoski kommer att öka till 
omkring 18 % och andelen unga arbetslösa och långtidsarbetslösa kommer att 
öka till 39 %.  

(58) Eftersom NUTS-III-regionen FI186 Kymmenedalen har en arbetslöshetsgrad 
som överstiger genomsnittet i EU-25 (117,7%), så är detta område berättigat till 
en stödnivå för basindustri på 15 % bruttobidragsekvivalent. De tillämpliga 
stödnivåerna är därmed 25 % bruttobidragsekvivalent för medelstora företag 
och 35 % bruttobidragsekvivalent för små företag (vilket är förenligt med 
punkterna 47 och 49 i riktlinjerna). 

Åland och Ålands landsbygd 

(59) De finländska myndigheterna föreslår att området FI200 Åland – Ålands 
landsbygd – som har en befolkning på 12 829 invånare bör vara berättigat till 
en stödnivå på 20 % bruttobidragsekvivalent för medelstora företag och 30 % 
bruttobidragsekvivalent för små företag. 

(60) För perioden 2000-2006 Ålands Landsbygd var berättigat till en stödnivå av 
10% nettobidragsekvivalent för stora företag.  

(61) De finländska myndigheterna uppger att villkoren på Landsbygden skiljer sig 
mycket från villkoren i Mariehamn. Mariehamn är inte anmält som stödområde. 
På Landsbygden är det småföretag, jordbruk och turism samt den offentliga 
sektorn som sysselsätter invånarna. Denna skillnad kan förklaras med hjälpe av 
data på fördelning av mervärde per invånare på Åland.  

Åland 100% 

Mariehamn 168.9% 

Landsbygd 52.7% 

Skärgård 58.1% 
 

(62) Ålands ekonomi är i stor utsträckning beroende av sjöfarten koncentrerad i 
Mariehamn, som står för 40 % av BNP. Resultatet blir att ekonomiska 
aktiviteten i Mariehamn är mer än tre gånger större än i Landsbygden.. I 
synnerhet har Ålands landsbygd alla de följande problemen:  glesbygd, mindre 
utbildade invånare, "dubbel ökaraktär" (problematiska förbindelser inom,  
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utifrån och till öarna), vilket i sin tur leder till ökade kostnader för att 
upprätthålla tjänsteutbudet och små ekonomier som är beroende av en eller 
några få sektorer, och vilket förorsakar sårbarhet för yttre chocker. De finska 
myndigheterna klart kan bevisa, att Landsbygd är relativt sätt mer i behov av 
stödet än Mariehamn, som inte är anmält som stödområde.  

(63) Eftersom NUTS III-region FI200 Åland har både en BNP eller en 
köpkraftsstandard per invånare (156.0%) som överstiger 100 % av 
genomsnittet i EU-25 och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25 
(26.5%), är Landsbygden berättigat till basstödnivån av 10 % 
bruttobidragsekvivalent, vilket leder till tillämpade stödnivåer av 20% 
bruttobidragsekvivalent till medelstora företag och 30% till små företag (i 
enlighet med pukterna 47 och 49 av riktlinjerna).   

(64) De tre föreslagna områdena har en sammanlagd befolkning på 73 894, vilket 
motsvarar 1,4 % av den finländska befolkningen. 

(65) Kommissionen anser att de finländska myndigheterna har visat att de 
föreslagna områdena uppfyller villkoren i punkt 31 i riktlinjerna.  

3.2. Stödkartans allmänna bestämmelser 

(66) Sammanlagt föreslås en befolkning på 1 731 665 personer vara berättigad till 
stöd under perioden 2007–2013, vilket motsvarar 32,9 % av den finländska 
befolkningen och är förenligt med den stödberättigade befolkningsandel på 
33 % som tilldelas Finland i bilaga V till riktlinjerna. 

(67) Enligt punkt 49 i riktlinjerna kan stödtaken höjas med 10 % 
bruttobidragsekvivalent för medelstora företag och 20 % 
bruttobidragsekvivalent för små företag, med undantag för stöd till 
transportsektorn. Enligt punkt 67 i riktlinjerna kan dock inte någon bonus för 
små och medelstora företag tillåtas för investeringsprojekt med 
stödberättigande utgifter på över 50 miljoner euro.   

(68) I enlighet med bedömningen ovan är de stödtak för regionalt investeringsstöd 
som Finland anmält för perioden 2007–2013 förenliga med de stödtak som 
anges i riktlinjerna. 

(69) Kommissionen påminner om att enligt punkt 8 i riktlinjerna gäller dessa stödtak 
för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, men endast i den 
omfattning som fastställs i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till 
jordbrukssektorn11, eller eventuella ersättande riktlinjer. 

(70) Kommissionen beaktar följande åtaganden som de finländska myndigheterna 
gör i sin anmälan: 

(a) De finländska myndigheterna bekräftar att endast de regioner som anges 
på den regionalstödskarta som kommissionen offentliggör i enlighet med 
denna anmälan kommer att vara berättigade till regionalstöd i enlighet 

                                                 
11  EGT C 28, 1.2.2000, s. 2. Rättelse i EGT C 232, 12.8.2000, s. 17. 
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med riktlinjerna eller någon annan undantagsförordning för statligt stöd 
som omfattar regionalstöd. 

(b) De finländska myndigheterna bekräftar att endast små företag med 
ekonomisk verksamhet i de regioner som anges på den regionalstödskarta 
som kommissionen offentliggör i enlighet med denna anmälan kommer att 
vara berättigade till stöd till nybildade småföretag i enlighet med avsnitt 6 
(punkterna 84–91) i riktlinjerna. 

(c) De finländska myndigheterna bekräftar att alla planer på att bevilja 
regionalstöd kommer att anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 
88.3 i EG-fördraget, antingen i form av en stödordning eller i form av en 
individuell anmälan, såvida inte en undantagsförordning för statligt stöd är 
tillämplig. 

(d) De finländska myndigheterna bekräftar att allt regionalt investeringsstöd 
kommer att vara förenligt med de stödtak som anges för regionen i fråga 
på den regionalstödskarta som kommissionen offentliggör i enlighet med 
denna anmälan. 

(e) De finländska myndigheterna bekräftar att de stödtak som anges för stora 
investeringsprojekt i regionen i fråga på den regionalstödskarta som 
kommissionen offentliggör i enlighet med denna anmälan kommer att 
justeras i enlighet med punkt 67 i riktlinjerna. 

(f) De finländska myndigheterna bekräftar att alla stora investeringsprojekt, 
som föreslås få ett högre belopp i stöd än det högsta tillåtna stödbeloppet 
för en investering med stödberättigande utgifter på 100 miljoner euro 
enligt den skala som fastställs i punkt 67 i riktlinjerna, kommer att 
anmälas individuellt till kommissionen. 

3.3. Lämpliga åtgärder 

(71) Genom en skrivelse av den 6 mars 2006, referens D/(06)234, föreslog 
kommissionen lämpliga åtgärder till de finländska myndigheterna, som bland 
annat innebar att Finlands gällande regionala stödordningar är tillämpliga till 
och med den 31 december 2006. De finländska myndigheterna godtog dessa 
lämpliga åtgärder utan förbehåll genom en skrivelse av den 3 maj 2006, 
registerad hos kommissionen den 4 maj 2006 (A/33429). 

4. BESLUT 

(72) Kommissionen har därför beslutat följande: 

– Att betrakta den finländska regionalstödskarta för 2007–2013 som 
fastställs i bilagan som förenlig med EG-fördraget, eftersom den uppfyller 
villkoren i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013. Denna karta 
är giltig från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 
2013.  
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– Att offentliggöra den karta som fastställs i bilagan till detta beslut i 
Europeiska unionens officiella tidning. Denna skrivelse kommer att 
offentliggöras i sin helhet på det giltiga språket på följande webbplats: 

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

Varje begäran som rör denna skrivelse bör skickas i ett rekommenderat brev eller per fax 
till följande adress: 

Europeiska kommissionen 
Generaldirektoratet för konkurrens 
Direktorat Statligt stöd I 
Registreringsenheten för statligt stöd 
B – 1049 Bryssel 

Fax:  (+32-2) 296 12 42 

Högaktningsfullt 

På kommissionens vägnar 

Neelie Kroes  
Ledamot av kommissionen 
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Bilaga till beslutet i ärende N 359/2006 
Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013(EUT C 54, 4.3.2006, s. 13) 

N 359/2006 - FINLAND – Regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013 
 (Godkänd av kommissionen den 20.12.2006) 

NUTSII 
- III Namn 

Tak för regionalt 
investeringsstöd1 

(tillämpligt på stora 
företag) 

 
  1.1.2007–31.12.2013 

1. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget i egenskap av 
utvecklingsregioner. 
FI13 Östra Finland 15 

2. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget i egenskap av 
regioner med låg befolkningstäthet under hela perioden 2007–2013. 
FI1A Norra Finland 15 

3. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela 
perioden 2007–2013. 
FI193 Mellersta Finland (delvis, endast följande områden): 15 

Saarijärvi-Viitasaari, Keuru, Äänekoski, Jämsä, Joutsa. 
FI194 Syd-Österbotten (delvis, endast följande områden): 15 

Järviseutu, Kuusiokunnat, Suupohja. 
FI187 Södra Karelen (delvis, endast följande områden): 15 

Imatra, Villmanstrand. 
FI191 Satakunda (delvis, endast följande områden): 15 

Norra Satakunda. 

Följande små öar eller skärgårdsdelarna i följande NUTS III: 
FI181 Nyland 10 

Helsingfors, Ingå (inklusive Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö) och Ekenäs (inklusive Bromarv, 
Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa). 
FI182 Östra Nyland 15 

Pernå (inklusive Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö och Strömsland), Borgå (inklusive Emsalö, Vässölandet och 
Tirmo-Fagersta), Strömfors (inklusive Vahterpää, Gäddbergsö) och Sibbo (inklusive Kitö och Löparö). 
FI183 Egentliga Finland 10 

Dragsfjärd, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Rimito, Velkua och Gustavs. 

                                                 

1  För investeringsprojekt där de stödberättigande utgifterna inte överstiger 50 miljoner euro, höjs 
detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag 
enligt definitionen i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora 
investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på över 50 miljoner euro skall detta tak justeras 
i enlighet med punkt 67 i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013. 
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Villnäs (inklusive Lemsjöholm och Livonsaari), Halikko (inklusive Angelniemi och Angelansaari), Kimito 
(inklusive ön Kimito), Merimasku (inklusive ön Otava), Pargas (inklusive Stormälö, Lillmälö-Lenholm, 
Stortervolandet, Lilltervo och Lemlax), Pikis (inklusive Harvarö), Finby (inklusive Finbylandet och Kolsjö), 
Tövsala (inklusive Leikluoto, Kuuste, Mussalö-Lövö, Kaitainen och Naurisluoto-Kustö), Västanfjärd (inklusive ön 
Kimito) och Nystad (inklusive Pyhämaa-Lepäinen och Kittamaa). 
FI185 Päijänne-Tavastland 15 

Asikkala (inklusive Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila). 
FI186 Kymmenedalen 15 

Kotka (inklusive Tiutinen) och Pyttis (inklusive ön Mogenpört). 
FI187 Södra Karelen 15 

Parikkala (inklusive Korpijärvi-Värtsi, Sarvsalö, Koukkuniemi, Lagerholm, Tarvassaari, Lahdenkylä och 
Harmaitsaari), Ruokolax  (inklusive Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari 
(inklusive Kyrkholm, Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen och Merenlahti). 
FI195 Österbotten 10 

Malax 
Larsmo (inklusive Eugmo), Maxmo (inklusive Österö-Kvimo) Korsholm (inklusive (Köklot, Replot och Värlax, 
Närpes (inlusive Storön) och Oravais (inklusive Oxkangar). 
FI200  Åland och 10 

Ålands skärgård 

4. Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under hela 
perioden 2007–2013 endast för högre stödnivåer till små och medelstora företag 

  Grundläggande stödnivå 

FI192 Birkaland (endast Övre Birkaland) 15 

FI186 Kymmenedalen (endast staden Kuusankoski) 15 

FI200 Åland (endast Ålands landsbygd) 10 

 
  


