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EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN 

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN 
 

KYSELYLOMAKE 
 
 
 
Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 
2009.1 Suuntaviivojen tarkistamisen pohjustamiseksi komissio pyytää kaikkia jäsenvaltioita 
kertomaan kokemuksistaan jo tässä vaiheessa tämän kyselylomakkeen avulla. Pyydämme 
myös kaikkia muita asianosaisia esittämään mahdollisuuksien mukaan näkemyksensä. Myös 
muut kuin kyselyn piiriin kuuluvat kommentit ovat tervetulleita. 

Kiitän teitä jo etukäteen vastauksistanne. 

Vastausten määräaika on 30. marraskuuta 2007. Ne olisi lähetettävä Euroopan komissiolle 
(European Commission, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels) mieluiten 
sähköpostitse osoitteeseen stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Koska komissio aikoo julkistaa kyselyyn saamansa vastaukset verkkosivuillaan, pyydämme 
teitä ilmoittamaan, mitkä tiedot katsotte luottamuksellisiksi. 
 
 
 
A. Yleiset kysymykset 
 
1.a)  Suuntaviivojen soveltamisala/soveltaminen 
 

Ovatko maanne viranomaiset myöntäneet pelastamis- tai rakenneuudistustukea 
vaikeuksissa oleville yrityksille vuoden 2000 jälkeen? 
 
Jos maanne viranomaiset ovat myöntäneet pelastamis- ja rakenneuudistustukea:  
 Ilmoittakaa tapausten lukumäärä (yhteensä ja vuosittain). Kuinka monta 

tukitoimenpidettä on myönnetty tukiohjelmien perusteella? 
 Arvioikaa mahdollisimman tarkasti niiden edunsaajien osuus, a) jotka ovat julkisessa 

omistuksessa ja b) jotka sijaitsevat tukialueilla. 
 Mitkä olivat tukitoimenpiteiden tavoitteet (työpaikkojen säilyttäminen, alueelliset syyt 

tms.)? Ilmoittakaa kunkin tavoitteen osalta sitä koskevien tapausten prosenttiosuus. 
 Miksi maanne viranomaisten mielestä valtiontuki on asianmukainen keino saavuttaa 

nämä tavoitteet? Saavutettiinko nämä tavoitteet? Mikä merkitys on taloudellisilla 
olosuhteilla (esim. kansan- tai aluetalouden vahvuus ja sopeutumiskyky)? Mikä 
merkitys on lainsäädännöllisillä olosuhteilla (konkursseja/maksukyvyttömyyttä 
koskevien lakien vaikuttavuus)? 

                                                 
1 Nykyisiä suuntaviivoja ja komission sen puitteissa tekemiä päätöksiä koskevia yleisiä taustatietoja saa syksyn 
2006 valtiontuen tulostaulussa olevasta pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevasta aihekohtaisesta luvusta: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Seuraavatko maanne viranomaiset järjestelmällisesti tukea saaneiden yritysten 
kehitystä? Säilyvätkö tukea saaneet yritykset näiden tietojen perusteella elinkelpoisina 
pitkällä aikavälillä? Mainitkaa joitain (viimeaikaisia) esimerkkejä. 

 
Jos maanne viranomaiset eivät ole myöntäneet pelastamis- ja rakenneuudistustukea: 
 Jos pelastamis- tai rakenneuudistustukea ei ole myönnetty, onko kyseessä 

(nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistu) poliittinen valinta vai eikö yksikään 
vaikeuksissa oleva yritys ole pyytänyt tukea viranomaisilta? 

 Jos kyseessä on poliittinen valinta, miksi maanne viranomaiset eivät katso 
rakenneuudistustuen myöntämistä asianmukaiseksi? Ovatko aikaisemmat (huonot) 
kokemukset pelastamis- ja rakenneuudistustuesta vaikuttaneet tähän? Mikä merkitys 
on taloudellisilla olosuhteilla (esim. kansan- tai aluetalouden vahvuus ja 
sopeutumiskyky)? Mikä merkitys on lainsäädännöllisillä olosuhteilla 
(konkursseja/maksukyvyttömyyttä koskevien lakien vaikuttavuus)? 

 Käytättekö muita keinoja helpottaaksenne vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista 
ja rakenneuudistusta? 

 
 

1.b) Suuntaviivojen soveltamisala / yksittäinen soveltaminen 
 

Oletteko te tai yrityksenne tai yritys, jossa teillä on omistusosuus, saanut pelastamis- tai 
rakenneuudistustukea vuoden 2000 jälkeen? 
 
Jos vastasitte myöntävästi:  
 Ilmoittakaa, minä vuonna tai vuosina tukea on myönnetty, ja tukitoimenpiteiden 

lukumäärä. Oliko tuki pelastamis- vai rakenneuudistustukea (vai molempia)? Oliko 
tuki yksittäistä tukea vai myönnettiinkö se tukiohjelman puitteissa? Kuinka paljon 
tukea myönnettiin? 

 Onko yrityksenne julkisessa omistuksessa ja/tai sijaitseeko se tukialueella? 
 Mitkä olivat tukitoimenpiteiden tavoitteet (työpaikkojen säilyttäminen, alueelliset syyt 

tms.)? Ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan kunkin tavoitteen osalta sen suhteellinen 
merkitys (esim. ensisijainen tavoite, toissijainen tavoite jne.). 

 Miksi maanne viranomaisten mielestä valtiontuki oli asianmukainen keino saavuttaa 
nämä tavoitteet? Saavutettiinko nämä tavoitteet? Mikä merkitys oli taloudellisilla 
olosuhteilla (esim. kansan- tai aluetalouden vahvuus ja sopeutumiskyky)? Mikä 
merkitys on lainsäädännöllisillä olosuhteilla (konkursseja/maksukyvyttömyyttä 
koskevien lakien vaikuttavuus)? 

 Seurasivatko maanne viranomaiset järjestelmällisesti yrityksenne kehitystä tuen 
saamisen jälkeen? Onko yrityksenne elinkelpoisuus säilynyt pitkällä aikavälillä? 
Tarkentakaa. 

 
Jos maanne viranomaiset eivät ole myöntäneet pelastamis- ja rakenneuudistustukea, 
vaikka yrityksenne on ollut vaikeuksissa: 
 Oliko tämä poliittinen valinta (nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistu) vai eikö 

yrityksenne koskaan pyytänyt tukea viranomaisilta? 
 Jos kyseessä oli poliittinen valinta, miksi maanne viranomaiset eivät katsoneet 

rakenneuudistustuen myöntämistä asianmukaiseksi? Ovatko aikaisemmat (huonot) 
kokemukset pelastamis- ja rakenneuudistustuesta vaikuttaneet tähän? Mikä merkitys 
oli taloudellisilla olosuhteilla (esim. kansan- tai aluetalouden vahvuus ja 
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sopeutumiskyky)? Mikä merkitys on lainsäädännöllisillä olosuhteilla 
(konkursseja/maksukyvyttömyyttä koskevien lakien vaikuttavuus)? 

 Helpotettiinko yrityksenne pelastamista ja rakenneuudistusta muilla keinoin? Jos 
helpotettiin, millä keinoin? 

 
 
2.  Tarkistettu taloudellinen lähestymistapa 
 
a)  Tuen tarkoitus 
 

Valtiontuen toimintasuunnitelman mukaan komissio arvioi tasapainotestin avulla, 
soveltuuko tukitoimenpide yhteismarkkinoille. Tasapainotestiin kuuluu olennaisesti 
selkeästi määritettyjen yhteisen edun mukaisten tavoitteiden tarkastelu. Tarkistetuissa 
pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivoissa on tämän vuoksi määritettävä selkeästi 
tavoitteet, joilla jäsenvaltiot voivat perustella pelastamis- ja rakenneuudistustukea. 

 
Mitkä ovat mielestänne pelastamis- ja rakenneuudistustuen asianmukaiset tavoitteet tai 
perusteet? Olisiko pelastamis- ja rakenneuudistustukea käytettävä silloin, kun se on 
taloudellisesti tehokasta (jos vastasitte myöntävästi, tarkentakaa tavoite, esimerkiksi koska 
tilapäisistä rahoitusongelmista kärsivä yritys voi tuen avulla jatkaa toimintaansa ja luoda 
vaurautta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä), vai olisiko tukea käytettävä sosiaalisen tasa-
arvon tavoitteiden toteuttamiseksi (jos vastasitte myöntävästi, tarkentakaa tavoite, 
esimerkiksi vaikean sosiaalisen tilanteen välttäminen mahdollisen konkurssin jälkeen) vai 
molemmissa tapauksissa vaihtoehtoisesti tai kumulatiivisesti? 

 
Keiden etuja tai mitä etuja olisi suojeltava pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevissa 
suuntaviivoissa vahvistetulla komission politiikalla (esimerkiksi pelastetun yrityksen 
työntekijät, sen asiakkaat/toimittajat, sen johto tai kilpailijat, kilpailijoiden työntekijät, 
kilpailijoiden markkina-asema/markkinaosuus, markkinoilla käytävä kilpailu, EU:n 
työllisyys, kuluttajat yleensä)? 

 
 
b)  Kilpailun ja kaupan vääristyminen 
 

Tasapainotestissä tarkastellaan myös valtiontuen kielteisiä vaikutuksia erityisesti 
kilpailuun ja kauppaan. Testissä tutkitaan, ovatko nämä vääristymät niin vähäisiä, että 
tuen kokonaisvaikutus on myönteinen. 
 
Mitkä ovat mielestänne pelastamis- ja rakenneuudistustuesta aiheutuvat haitallisimmat 
kilpailun ja kaupan vääristymät? 

 
Missä määrin ja millä tavoin (esimerkiksi asiakkaiden tai markkinaosuuksien 
menettäminen, työllisyyden heikentyminen, laajentumismahdollisuuksien menettäminen) 
kilpailijalle myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki voi mielestänne haitata 
yrityksiä omassa maassanne tai toisessa jäsenvaltiossa? Voitteko mainita joitain 
(viimeaikaisia) esimerkkejä? 
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c)  Tuen asianmukaisuus – kansallinen konkurssi- tai maksukyvyttömyyslainsäädäntö  
 

Konkurssi- tai maksukyvyttömyyslainsäädäntö ja -menettelyt voivat vaikuttaa 
rakenneuudistukseen, sillä ne määrittävät, mitä vaihtoehtoja vaikeuksissa olevalla 
yrityksellä on käytettävissään. Selvittäkää lyhyesti maanne konkurssi- tai 
maksukyvyttömyyslainsäädännön ja -menettelyjen tärkeimmät piirteet. Voitaisiinko 
konkurssi- tai maksukyvyttömyyslainsäädäntö katsoa yritysten pelastamiseen ja 
rakenneuudistukseen myönnettävien tukitoimenpiteiden vaihtoehdoksi? Mitkä ovat 
maanne konkurssi- tai maksukyvyttömyyslainsäädännön tärkeimmät piirteet, jotka 
mahdollisesti vaikeuttavat (keskeisen) tuotanto-omaisuuden käytön jatkamista 
kitkattomasti? 
 
Ovatko maanne viranomaiset verranneet ennen rakenneuudistustuen myöntämistä 
tilannetta, jossa tukea on myönnetty, vaihtoehtoiseen tilanteeseen, jossa tukea ei ole 
myönnetty (jolloin taloudellinen toiminta jatkuu ainakin osittain konkurssi- tai 
maksukyvyttömyysmenettelyn jälkeen), ja ottanut huomioon työllisyyteen ja toimintaan 
kohdistuvat vaikutukset? Jos vertailuja on tehty, mitkä olivat tulokset? 

 
Saavatko maanne yritykset muuta tukea, jos ne ovat maksukyvyttömiä, esimerkiksi 
työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY2 mukaisia 
suorituksia? 

 
Katsotteko, että vahvempi yhteys konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyjen ja 
pelastamis- ja rakenneuudistustuen välillä olisi hyödyllinen, esimerkiksi niin, että 
pelastamis- ja rakenneuudistustukea voitaisiin myöntää vain 
maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä? 

 
 
B. Nykyisten suuntaviivojen tietyt määräykset 
 
1.  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä 
 

Vaikeuksissa olevalle yritykselle ei ole yhteisön määritelmää. Nykyisten suuntaviivojen 
9–12 kohdassa esitetään kuitenkin eräitä kriteerejä. 
 Kuvailkaa kokemuksianne näiden kriteerien soveltamisesta. 
 Katsotteko, että nämä kriteerit ovat liian laajoja tai tiukkoja, kun otetaan huomioon se, 

että vaikeuksissa oleville yrityksille ei voida myöntää tukea esimerkiksi 
vähämerkityksisestä tuesta annetun asetuksen, T&K&I-puitteiden tai riskipääomaa 
koskevien suuntaviivojen perusteella? 

 Miten näitä kriteerejä olisi mielestänne muutettava, jotta ne olisivat 
käyttökelpoisempia tai objektiivisempia? 

 
 

                                                 
2  Neuvoston direktiivi, annettu 20 päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojaa työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 283, 
20.10.1980, s. 23), muutettu työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta 
23 päivänä syyskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EYVL L 270, 8.10.2002, 
s. 10).  
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2.  Yhtymä 
 

Nykyisten suuntaviivojen 13 kohdassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan yhtymään 
kuuluviin tai niiden haltuun joutuviin yrityksiin. 
 Onko tämän säännön soveltaminen aiheuttanut ongelmia tai aiheuttaako se ongelmia, 

kun otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön erityissäännökset siitä, mikä 
muodostaa yhtymän ja kuinka yhtymän eri osat voivat tukeutua toisiinsa 
konkurssimenettelyssä? 

 Onko määräys, jonka mukaan yhtymän haltuun joutuvalle yritykselle ei yleensä voida 
myöntää rakenneuudistustukea, aiheuttanut ongelmia valtionyhtiöiden 
yksityistämisessä? 

 
 
3.  Pelastamistuki 
 

Jotta voitaisiin määritellä tuen määrä, joka tarvitaan vaikeuksissa olevan yrityksen 
toimintakyvyn säilyttämiseksi, nykyisten suuntaviivojen 25 kohdan d alakohdassa 
viitataan liitteessä olevaan laskentakaavaan. Onko tämän kaavan soveltaminen aiheuttanut 
ongelmia? Haluaisitteko ehdottaa siihen muutoksia? 
 
Suuntaviivojen 26 kohdassa todetaan, että jos jäsenvaltio on toimittanut 
rakenneuudistussuunnitelman kuuden kuukauden kuluessa tuen hyväksymispäivästä, 
lainan takaisinmaksun tai takauksen voimassaolon päättymisen määräaikaa pidennetään, 
kunnes komissio tekee suunnitelmasta päätöksen. Onko ollut tilanteita, joissa yritys olisi 
tarvinnut enemmän maksuvalmiustukea toiminnan jatkamiseksi ennen kuin komissio 
hyväksyi suunnitelman, tai onko tällainen tilanne mahdollinen? 

 
 
4.  Elinkelpoisuuden palautuminen 

 
Nykyisten suuntaviivojen 35 kohdan mukaan rakenneuudistussuunnitelman on 
mahdollistettava yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palautuminen. 
Suuntaviivoissa ei esitetä tarkkoja taloudellisia suhdelukuja siitä, mitä pitkän aikavälin 
elinkelpoisuudella tarkoitetaan. 
 Katsotteko, että suuntaviivoihin olisi sisällytettävä tarkkoja indikaattoreita? 
 Jos vastasitte myöntävästi, millaisia indikaattoreita voitaisiin käyttää (esimerkiksi 

pääoman tuotto, käyttökate verrattuna samalla alalla toimiviin terveisiin yrityksiin)? 
 
 
5.  Vastasuoritteet 

 
Nykyisten suuntaviivojen 38 kohdassa vahvistetaan vastasuoritteet, jotka on toteutettava 
sen varmistamiseksi, että kaupankäynnin edellytyksiä haittaavat vaikutukset olisivat 
mahdollisimman vähäiset. 
 Millaisiin vääristymiin vastasuoritteiden olisi mielestänne kohdistuttava tai millaisia 

vääristymiä niiden avulla olisi vältettävä? 
 Millaiset vastasuoritteet (esimerkiksi omaisuuserien myynti, kapasiteetin 

supistaminen, markkinoille tulon esteiden vähentäminen) ovat mielestänne 
aiheellisimmat kilpailuongelmien ratkaisemiseksi? Miten näitä toimenpiteitä olisi 
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sovellettava keskisuuriin yrityksiin? Kuinka niitä olisi sovellettava yhden tuotteen 
yrityksiin ? (ts. yrityksiin, joista ei voida erottaa tytäryhtiötä myytäväksi)? 

 Nykyisten suuntaviivojen 40 kohdassa määrätään, että vastasuoritteet on suhteutettava 
yrityksen kokoon ja suhteelliseen painoarvoon merkityksellisillä markkinoilla ja että 
ne olisi toteutettava etenkin markkinoilla, joilla yrityksellä on huomattava markkina-
osuus rakenneuudistuksen jälkeen. Onko tämän säännön soveltaminen aiheuttanut 
ongelmia tai aiheuttaako se ongelmia etenkin merkityksellisten markkinoiden 
määrittelyssä? 

 Ovatko vastasuoritteet kokemuksenne mukaan haitanneet tuetun yrityksen 
(keskipitkän tai pitkän aikavälin) elinkelpoisuutta? Missä määrin vastasuoritteet ovat 
vaikuttaneet (myönteisesti tai kielteisesti) kyseisten markkinoiden kilpailuasteeseen? 
Onko niillä esimerkiksi ollut vaikutusta kuluttajiin? 

 Millaisia ongelmia on ilmennyt vastasuoritteita ehdotettaessa tai toteutettaessa? 
Olivatko vastasuoritteet riittäviä kilpailuongelmien ratkaisemiseksi? Onko 
markkinatilannetta arvioitu vastasuoritteiden toteuttamisen jälkeen? 

 
 

6.  Tuensaajan oma rahoitusosuus 
 
Tuensaajien odotetaan osallistuvan rakenneuudistussuunnitelmaan merkittävällä määrällä 
omia varojaan. Suuntaviivojen 44 kohdassa määritellään oma rahoitusosuus 
tuensaajayritysten koon mukaan. 
 Ovatko 44 kohdassa esitetyt raja-arvot mielestänne sopivat? 
 Onko oman rahoitusosuuden laskennassa esiintynyt ongelmia? 

 
 

7.  Pk-yritysten rakenneuudistussuunnitelmat 
 

Nykyisten suuntaviivojen 59 kohdan mukaan pk-yritysten rakenneuudistussuunnitelmaa ei 
tarvitse esittää komission hyväksyttäväksi. Suunnitelman on kuitenkin oltava jäsenvaltion 
hyväksymä, ja siitä on ilmoitettava komissiolle. 
 Minkälaisia kokemuksia teillä on näistä määräyksistä? Millaisia ongelmia on ilmennyt 

arvioitaessa pk-yritysten rakenneuudistussuunnitelmia? 
 Miten arviointi suoritettiin ja kuinka tämä järjestettiin, ts. kuka on hyväksyvä 

viranomainen? 
 Onko pk-yrityksille myönnettyä rakenneuudistustukea arvioitu tuen myöntämisen 

jälkeen? 
 
 

8.  Pelastamistuen/rakenneuudistustuen muoto 
 
Nykyisten suuntaviivojen 25 kohdan a alakohdassa määrätään, että pelastamistuen on 
oltava yleensä maksuvalmiustukea, joka myönnetään lainatakauksina tai lainoina. 
Rakenneuudistustuen osalta tukimuotoa ei ole rajoitettu. 
 Katsoisitteko asianmukaiseksi rajoittaa rakenneuudistustuki tiettyihin tukimuotoihin? 
 Jos vastasitte myöntävästi, millaiset tukimuodot olisivat hyväksyttäviä 

rakenneuudistustukena? 
 
 

9. Valvonta ja vuosikertomukset 
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Nykyisten suuntaviivojen 49–51 ja 86 kohdassa määrätään vuosikertomusten 
toimittamisesta. Suuntaviivoissa määrätään a) yksityiskohtaisesta kertomuksesta, joka on 
toimitettava säännöllisesti yksittäisissä tapauksissa kunnes rakenneuudistussuunnitelman 
tavoitteet katsotaan saavutetuiksi (pk-yrityksille on yksinkertaistetut säännöt) ja b) 
rakenneuudistusohjelmia koskevista raportointivaatimuksista. 
 Minkälaisia kokemuksia teillä on näiden määräysten noudattamisesta? 
 Onko mielestänne vaihtoehtoisia (vähintään yhtä tehokkaita) toimenpiteitä, joilla 

voidaan varmistaa, että rakenneuudistustukea koskevia komission päätöksiä 
noudatetaan? 

 
 

C. Muuta 
 
Lisäksi toivoisimme kommentteja pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevien 
suuntaviivojen soveltamisesta tai ehdotuksia niiden uudistamiseksi sellaisten seikkojen 
osalta, joita ei ole käsitelty edellä. 


