
 
 

EU:N VALTIONTUKIPOLITIIKKA: yleinen ryhmäpoikkeusasetus 
Soveltamisaika: 29.8.2008–31.12.2013 
 
 

 

Tavoitteet 
 

Valtiontukien yksinkertaistaminen ja kohdentaminen 
paremmin kasvuun ja työllisyyteen. Yhteensä 26 
tukitoimenpidetyypin hyväksyminen ilman eri toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden ajan säästämiseksi.  
 
 

 Uusi yleinen ryhmäpoikkeusasetus vähentää valtiontukien myöntämiseen liittyvää hallinnollista 
rasitusta nostamalla 26:een niiden tukimuotojen määrän, joita ei tarvitse ilmoittaa komissiolle, 
sekä kokoamalla viisi eri asetusta yhdeksi tekstiksi ja yhdenmukaistamalla niihin sisältyvät 
säännöt.  
 
 Kyseisistä 26 valtiontukimuodosta on todellista hyötyä työpaikkojen luomisen ja Euroopan 

kilpailukyvyn kannalta. Sen lisäksi, että asetus keventää viranomaisten ja komission hallinnollista 
rasitusta, sillä kannustetaan jäsenvaltioita käyttämään rajallisia resursseja mahdollisimman 
tehokkaasti.  
 

 Yleinen ryhmäpoikkeusasetus on erityisen tärkeä pienille ja keskisuurille (pk) yrityksille, koska 
kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvaa 26 tukimuotoa voidaan myöntää niille ja osa kyseisistä 
tuista on suunniteltu nimenomaan pk-yrityksille. 

 
 
………………………. 
 

”Näillä uusilla säännöillä luodaan selkeä kehys, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää työpaikkojen 
luomiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja ympäristön parantamiseen tarkoitettua tukea ilman komission puuttumista 

asiaan. Näin  komissio lunastaa valtiontuen toimintasuunnitelman ja eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen 
mukaiset sitoumuksensa nopeuttaa ja helpottaa oikeanlaisen valtiontuen myöntämistä jäsenvaltioissa.”  

 

Neelie Kroes – Kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Ryhmäpoikkeusasetuksen yleiset periaatteet 
 
 Jotta tuki katsottaisiin yhdeksi asetuksen 26 tukimuodosta, sen on täytettävä tietyt ehdot, joilla 

varmistetaan tuen johtavan uuteen toimintaan, johon ei muutoin ryhdyttäisi, ja edistävän talouden 
kehitystä ilman, että kilpailu siitä kohtuuttomasti vääristyy. 
 
 Jos ehdot täyttyvät, jäsenvaltio voi myöntää tuen välittömästi ilman ennakkoilmoitusta komissiolle. Riittää, 

kun jäsenvaltiot antavat tuen komissiolle tiedoksi yksinkertaisella tietolomakkeella ja vasta tuen 
myöntämisen jälkeen. 
 
 Asetusta sovelletaan ”läpinäkyviin” tukimuotoihin eli avustuksiin ja korkotukiin, lainoihin, joiden 

bruttoavustusekvivalentti perustuu viitekorkoon, takausohjelmiin, verotoimenpiteisiin (joille on asetettu 
enimmäismäärä) ja tiettyihin takaisinmaksettaviin ennakoihin.  
 
 Asetusta sovelletaan lähes kaikkiin toimialoihin lukuun ottamatta kalastusta, vesiviljelyä, maataloutta ja 

tiettyjä kivihiilialan osia. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös teräs-, laivanrakennus- ja synteettikuitualan 
alueellinen tuki sekä tietyille toimialoille suunnatut aluetukiohjelmat. Asetusta ei sovelleta vientiin liittyvään 
toimintaan eikä kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuontituotteiden kustannuksella. Soveltamisalaan ei 
kuulu myöskään tapauskohtainen tuki suurille yrityksille (paitsi alueellinen investointi- ja työllisyystuki). 



 
 Asetuksen eri toimenpiteiden kasautuminen on sallittua, kunhan niillä ei kateta samoja todennettavissa 

olevia, tukikelpoisia kustannuksia. Kasautuminen ei ole sallittua osittain tai täysin päällekkäisten kustannusten 
osalta, jos kasautumisen tuloksena korkein asetuksessa sallittu tuki-intensiteetti ylittyy. 
 
 Muitakin kuin asetukseen sisältyviä tukitoimenpiteitä saatetaan hyväksyä, mutta niitä koskee edelleen 

perinteinen ilmoitusvaatimus: komissio tutkii ilmoitukset voimassa olevien suuntaviivojen ja puitteiden 
perusteella. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla sallitut tukimuodot 
 
Asetuksen nojalla voidaan myöntää seuraavia tukimuotoja siinä vahvistettuihin enimmäismääriin saakka. 
 

2.1      Pk-yrityksille rajattu tuki 
 
Tuki pk-yrityksille 
Kaikille yrityksille tarjolla olevien tukimuotojen lisäksi on olemassa nimenomaan pk-yrityksille tarkoitettua 
tukea, jolla niitä autetaan selviytymään niitä koskettavista markkinoiden toimintapuutteista. Pk-yrityksiä 
voidaan tukea niiden eri kehitysvaiheissa.  
 

 pk-yritysten investointi- ja työllisyystuki  
 pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki 
 pk-yritysten messuille osallistumiseen myönnettävä tuki  

 
Riskipääoman muodossa myönnettävä tuki 
Riskipääoma on merkittävä väline pk-yritysten rahoittamisessa. Riskipääoman muodossa myönnettävä tuki 
vapautetaan asetuksella ilmoitusvelvollisuudesta, kun tuella muodostetaan pääomasijoitusrahasto, jossa 
valtio on osakas, sijoittaja tai jäsen. Valtio voi olla mukana muita sijoittajia epäedullisemmin ehdoin. 
Sijoitusrahaston tekemä sijoitus saa olla enintään 1,5 miljoonaa euroa kohdeyritystä kohden kullakin 12 
kuukauden jaksolla. 
 
Tuki naisyrittäjyydelle  
Yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella sallitaan jäsenvaltioiden tukevan naisyrittäjien äskettäin perustamia 
pieniä yrityksiä, jotta he voisivat selviytyä heitä koskettavista markkinoiden toimintapuutteista, erityisesti 
vaikeuksista rahoituksen saannissa. Asetuksen mukaan tukea voidaan antaa erilaisiin toimintakustannuksiin, 
myös lasten ja vanhempien hoitokustannuksiin. 
 

2.2      Tuki kaikille yrityksille 
 
Tuki tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (T&K&I) 
Perinteisempien T&K-tukimuotojen lisäksi asetukseen sisältyy innovaatiotoimenpiteitä, joilla Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä parannetaan käyttämällä enemmän rahaa T&K&I-toimintaan. 
 

 tuki tutkimus- ja kehityshankkeisiin  
 tuki teknisiin toteutettavuustutkimuksiin  
 pk-yrityksille myönnettävä tuki teollisoikeuksista aiheutuviin kustannuksiin  
 tuki nuorille innovatiivisille yrityksille  
 tuki innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluihin 
 tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen  
 tuki maatalous- ja kalastusalan tutkimus- ja kehitystyöhön 

 
Ympäristönsuojelutuki  
Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ansiosta kansallisten viranomaisten on helpompi toteuttaa lukuisia 
ympäristönsuojelua tai ilmastonmuutoksen hallintaa edistäviä tukitoimenpiteitä.  
 

 investointituki yhteisön normit ylittävään ympäristönsuojeluun  
 tuki yhteisön ympäristönsuojelunormit ylittävien kuljetusajoneuvojen hankintaan  
 tuki pk-yritysten ennakoivaan mukautumiseen yhteisön tuleviin ympäristönsuojelunormeihin  
 investointituki energiansäästötoimenpiteisiin 



 investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon 
 investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen 
 tuki ympäristötutkimuksiin 
 ympäristöveron alennusten muodossa myönnettävä tuki 

 
Alueellinen tuki 
Jäsenvaltioiden myöntämällä alueellisella tuella edistetään EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta pyrkimällä korjaamaan epäedullisessa asemassa olevien alueiden puutteita.  
 

 alueellinen investointi- ja työllisyystuki  
 tuki tukialueilla sijaitseville vastaperustetuille yrityksille  

 
Koulutustuki 
Ryhmäpoikkeusasetuksella sallitaan tuki yleis- ja erityiskoulutukseen. 
 

 
Tuki epäedullisessa asemassa oleville ja alentuneesti työkykyisille työntekijöille 
Yleinen ryhmäpoikkeusasetus kattaa tuen, jolla yrityksiä kannustetaan palkkaamaan alentuneesti 
työkykyisiä tai muuten epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä.  
 

 tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (palkkatukina)  
 tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (palkkatukina)  
 tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutuvien lisäkustannusten 

korvaamiseen  
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Miten saada ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista valtiontukea? 
 
Yleistä ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan jäsenvaltioiden, ei komission, myöntämään tukeen. Tuen 
saamiseksi yritysten on otettava yhteyttä kansallisiin, alueellisiin tai paikallisiin viranomaisiin. 
 
 

     
 
 
 
 

Asetuksen koko teksti: 

Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen 
toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 

EUVL L 241, 9.8.2008, s. 3 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Lisätietoja asetuksesta saa Euroopan komissiolta kilpailun pääosaston A3-yksiköstä (Valtiontuet: 

politiikka ja valvonta).  
 
 

Lisätietoja valtiontukisäännöistä: 

Valtiontukisääntöjen käsikirja 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Valtiontukisääntöjen käsikirja pk-yrityksille 
 (julkaistaan pian) 

Valtiontuki – katsaus siihen, mikä on EU:n sääntöjen mukaan sallittua  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Valtiontuki – usein kysyttyä EU:n säännöistä 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

