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Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen uudelleentarkastelusta tehtyyn ehdotukseen 

liittyvä selittävä huomautus 

Tämän selittävän huomautuksen tarkoituksena on selventää alueellisia valtiontukia koskevien 

suuntaviivojen, jäljempänä ’aluetukisuuntaviivojen’, uudelleentarkastelusta tehdyn ehdotuksen 

tavoitetta ja soveltamisalaa. Selvitys liittyy aluetukisuuntaviivoja koskevasta ehdotuksesta 

järjestettävään kuulemiseen, joka kestää 10 viikkoa.  

Kansalaisia, järjestöjä ja viranomaisia pyydetään esittämään näkemyksensä komission ehdotuksesta 

uusiksi aluetukisuuntaviivoiksi. Kuulemisen lisäksi järjestetään jäsenvaltioiden kanssa kokous, jossa 

kerätään niiltä palautetta suuntaviivoja koskevasta ehdotuksesta.  

Kuuleminen käynnistetään ehdotuksen englanninkielisen version perusteella. Käännökset kaikille 

EU:n kielille lisätään verkkosivustolle sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Sidosryhmiä pyydetään 

esittämään huomautuksensa sähköisessä muodossa ja ilmoittamaan selvästi, jos niiden vastaus on 

luottamuksellinen. Tällöin vastauksesta olisi toimitettava myös ei-luottamuksellinen versio, joka 

voidaan julkaista kilpailun pääosaston verkkosivustolla. 

1. Tausta 

Euroopan unionissa on huomattavia alueellisia eroja taloudellisessa hyvinvoinnissa, tuloissa ja 

työttömyydessä, ja covid-19-pandemian taloudelliset vaikutukset saattavat pahentaa niitä. Aluetuella 

tuetaan taloudellista kehitystä unionin heikommassa asemassa olevilla alueilla ja varmistetaan samalla 

tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä. Se on tärkeä väline, jonka avulla jäsenvaltiot 

edistävät aluekehitystä.   

Aluetukikehyksen nykyinen rakenne koostuu neljästä osasta: 

 perussopimuksen1 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 

säännökset  

 yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen2 aluetukisäännökset 

 alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014–2020 (aluetukisuuntaviivat)3  

 komission päätöksillä hyväksytyt aluetukikartat vuosiksi 2014–2020. 

Komissio esittää aluetukisuuntaviivoissa edellytykset, joiden täyttyessä aluetuen voidaan katsoa 

soveltuvan sisämarkkinoille, ja vahvistaa kriteerit niiden alueiden määrittämiseksi, jotka täyttävät 

perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaiset edellytykset. Tukikelpoiset alueet 

(tukialueet) määritetään aluetukikartoissa. 

Komissio käynnisti vuonna 2019 aluetukikehyksen arvioinnin vuoden 2012 valtiontuen 

uudistuspaketin toimivuustarkastuksen4 yhteydessä selvittääkseen, olivatko alueellisia tukia koskevat 

suuntaviivat edelleen tarkoitukseensa sopivat. Alustavat tulokset osoittivat, että säännöt toimivat 

periaatteessa hyvin mutta niihin on tehtävä täsmämuutoksia seuraavaksi kaudeksi. 

                                                           
1 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta. 
2 Ks. EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1. Yleistä ryhmäpoikkeusasetusta muutettiin vuonna 2017 (EUVL L 156, 

20.6.2017, s. 1–18). 
3 Ks. EUVL C 209, 23.7.2013, s. 1. Suuntaviivoille hyväksyttiin 2. kesäkuuta 2020 vuoden pidennys 

vuoden 2021 loppuun asti.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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Komission 11. joulukuuta 2019 julkaisemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 

tiedonannossa hahmotellaan toimintapolitiikat, joiden avulla Euroopasta pyritään tekemään maailman 

ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

toteuttamiseksi tarvitaan toimia kaikilla aloilla. Lisäksi 19. helmikuuta 2020 esiteltiin Euroopan 

digitaalistrategia, jonka tavoitteena on saada digitaalinen muutos toimimaan ihmisten ja yritysten 

hyväksi ja auttaa saavuttamaan ilmastoneutraalia Eurooppaa koskevat tavoitteet vuoteen 2050 

mennessä. Tämä kaksitahoinen siirtyminen vihreään ja digitaaliseen talouteen edellyttää myös 

nykyisten valtiontukisääntöjen yhdenmukaistamista. Komissio pohtii ja arvioi edelleen valtiontukien 

täytäntöönpanon valvonnan lisätoimenpiteitä, joilla voidaan edistää vihreän kehityksen ohjelman 

tavoitteiden saavuttamista ja joiden on perustuttava selviin ja puolueettomiin kriteereihin. 

Aluetukisuuntaviivojen 2014–2020 voimassaolon oli tarkoitus päättyä vuoden 2020 lopussa, mutta 

sitä jatkettiin 2. heinäkuuta 2020 vuoden 2021 loppuun5. Uudet aluetukisuuntaviivat on määrä 

hyväksyä vuoden 2021 alussa, jotta jäsenvaltioille jää riittävästi aikaa aluetukikarttojen laatimiseen ja 

niistä ilmoittamiseen ottaen huomioon uusien aluetukisuuntaviivojen suunniteltu voimaantulo 

vuoden 2022 alussa. 

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen aluetukea koskevat säännökset eivät kuulu tämän kuulemisen 

soveltamisalaan. Säännöksiä on kuitenkin arvioitu myös käynnissä olevan toimivuustarkastuksen 

aikana, ja tulokset julkaistaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Komissio ilmoitti 

2. heinäkuuta 2020 yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolon pidentämisestä vuoden 2023 

loppuun6. 

2. Uudelleentarkasteltujen aluetukisuuntaviivojen tekstiluonnokseen ehdotetut muutokset 

 

Aluetukisuuntaviivojen uudelleentarkastelu perustuu pitkälti aluetukisuuntaviivojen 2014–2020 

arvioinnin yhteydessä saatuihin alustaviin tuloksiin7 ja näyttöön sekä kerättyihin tietoihin, mukaan 

lukien sidosryhmien kuuleminen8, takautuva arviointitutkimus9 ja kaikkien toimivuustarkastuksen10 

kattamien sääntöjen julkinen kuuleminen yhdessä komission tapauskäytännöstä saatujen kokemusten 

kanssa. Lisäksi suuntaviivoja on mukautettava nykyiseen taloustilanteeseen ja niissä on otettava 

huomioon uudet poliittiset painopisteet, kuten vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia.  

Aluetukisuuntaviivoja pidetään kaiken kaikkiaan tarkoituksenmukaisina arviointitulosten perusteella 

ja siksi, että ne ovat jo vastaavanlaiset kuin voimassa olevat suuntaviivat. Nykyisiin 

aluetukisuuntaviivoihin on tehty vain vähän muutoksia, eikä niihin liity merkittäviä poliittisia 

valintoja, joita olisi arvioitava erillisessä vaikutustenarvioinnissa, jota ei näin ollen pidetty tämän 

aloitteen kannalta tarpeellisena.  

Tarkemmin sanottuna suuntaviivojen uudelleentarkastelun painopiste on seuraavilla aloilla:  

 Aluetukisuuntaviivat oli hyväksytty vuonna 2013, muutama kuukausi ennen yleistä 

ryhmäpoikkeusasetusta. Tämän vuoksi näiden kahden tekstin välillä oli joitakin eroja, mitä 

olisi pyrittävä välttämään johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi. Siksi muun muassa 

terminologiaa ja määritelmiä on yhdenmukaistettu mahdollisimman paljon yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen kanssa. Tekstin rakenteeseen on myös tehty joitakin muutoksia, 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa ei ollut julkaistu vielä kuulemisten alkaessa. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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joilla on esimerkiksi parannettu sen logiikkaa ja poistettu toistoja. Lisäksi arviointia ja 

avoimuutta koskevia jaksoja on päivitetty, jotta valtiontukisäännöt olisivat yhdenmukaisia. 

 Aluetukisuuntaviivojen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alat, jotka kuuluvat erityisten 

valtiontukea koskevien suuntaviivojen soveltamisalaan, sekä alat, joilla on ollut aiemmin 

rakenteellista ylikapasiteettia, eli teräs- ja synteettikuitualat. Nykyisten aluetukisuuntaviivojen 

10 kohdan alakohtaisia poissulkemisia päivitetään ottaen huomioon näiden alojen ja 

markkinoiden kehitys. Sen tuloksena synteettikuitualaa ei enää suljeta pois, koska 

toimivuustarkastuksen alustavien tulosten mukaan tällä alalla ei enää ole rakenteellista 

ylikapasiteettia. Sen sijaan teräsalan poissulkeminen vaikuttaa olevan yhä perusteltua. 

Ruskohiilen ja hiilen tuotannon ei katsota soveltuvan sisämarkkinoille, koska investoinnit 

tälle alalle eivät ole Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia. Siksi on 

ehdotettu, että tämä ala jätetään tulevien aluetukisuuntaviivojen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lisäksi poistettiin mahdollisuus myöntää aluetukisuuntaviivojen mukaista tukea laajakaista- 

ja tutkimusinfrastruktuureille, koska komissio ei ole tietoinen kyseisten säännösten 

tosiasiallisesta soveltamisesta ja molemmille on olemassa erityiset suuntaviivat11, joita myös 

tarkistetaan komission poliittisten tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Siksi 

vaikuttaa siltä, että kyseisille kahdelle alalle myönnettävään tukeen on parempi soveltaa 

erityisiä suuntaviivoja. 

 Aluetukisuuntaviivoissa määritetään aluetukikartoissa esitettävien tukikelpoisten alueiden 

valintaedellytykset. Karttojen määrittelyssä on yleensä asetettava ensin 

kokonaisväestökattavuuden alkutaso määrittämällä tukialueiden kattaman EU:n 

kokonaisväestön prosenttiosuus. Seuraavissa vaiheissa komissio määrittää a-alueiksi ja 

ennalta määritellyiksi c-alueiksi nimetyt tukialueet aluetukisuuntaviivoissa määritellyn 

menetelmän sekä BKT:tä ja työttömyyttä koskevien uusimpien tilastojen perusteella. Tämä 

menetelmä, jota sovellettiin aluetukikarttojen suunnitteluajankohtana vuonna 2013 ja paljon 

vähäisemmässä määrin karttojen väliarvioinnin aikana, on toiminut asianmukaisesti eikä 

siihen ole kohdistettu perustavanlaatuista kritiikkiä. Siksi ehdotetaan, että menetelmä säilyy 

ennallaan. Nykyiset aluetukikartat määritettiin kuitenkin vuosien 2008–2010 tilastojen 

perusteella, joten ne eivät enää vastaa taloudellista todellisuutta. Siksi aluetuen kattavuus, a-

alueet ja ennalta määritellyt c-alueet päivitetään edellä mainitun menetelmän mukaisesti 

viimeisimpien BKT:tä ja työttömyyttä koskevien tilastojen perusteella, mikä on 

yhdenmukaista edellisen kauden menettelyn kanssa. Väestön enimmäisrajaksi on asetettu 

47 prosenttia. Aluetukikartat ovat voimassa vuosina 2022–2027.  

Covid-19-pandemia aiheutti talouden häiriöitä, joiden vuoksi komissio perusti entistä 

kohdennetumpia välineitä. Pandemian aiheuttamalla sokilla voi tietyillä alueilla olla myös 

pitkäaikaisia vaikutuksia. Tällä hetkellä on kuitenkin liian aikaista ennustaa, millaisia 

vaikutuksia covid-19-kriisillä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tai mihin alueisiin ne 

erityisesti kohdistuvat. Auttaakseen pahiten kriisistä kärsineitä jäsenvaltioita niiden 

ongelmien ratkaisemisessa komissio suunnittelee tekevänsä vuonna 2024 aluetukikarttojen 

väliarvioinnin, jossa otetaan huomioon vuosien 2020–2022 tilastotiedot.  

 Aluetukisuuntaviivojen nykyiset tuki-intensiteettisäännökset perustuvat olettamukseen, että 

korkeat tuki-intensiteetit ovat perusteltuja alueilla, joiden asukaskohtainen BKT on alhainen, 

jotta voidaan edistää vähemmän kehittyneiden alueiden tilanteen parantamista. Nykyisten 

aluetukisuuntaviivojen myötä tuki-intensiteettien enimmäisrajoja alennettiin yleisesti kaikissa 

alueluokissa huonoimmassa asemassa olevia alueita lukuun ottamatta. Tätä perusteltiin eri 

syillä, kuten EU:n sisäisten erojen vähentämisellä ja sisämarkkinoiden yhdentymisen 

                                                           
11 EU:n suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä 

(EUVL C 25, 26.1.2013, s. 1). Puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle 

valtiontuelle (EUVL C 198, 27.6.2014, s. 1–29).  
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lisäämisellä (silloin kun jossain paikassa myönnetyn tuen vaikutus näkyy todennäköisemmin 

muualla). Aluetukisuuntaviivat toimivat tällä kaudella hyvin, ja alueellisia eroja onnistuttiin 

edelleen vähentämään. Ehdotetussa luonnoksessa enimmäistuki-intensiteettejä on edelleen 

korotettu aiempien aluetukisuuntaviivojen tasoille, jotta voidaan tukea Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian tavoitteita mahdollistamalla lisäkannustimien 

tarjoaminen yksityisiin investointeihin kyseisillä alueilla, myös a-alueiden suurille yrityksille.   

 Koska suurille yrityksille myönnetyllä tuella ei ollut todennäköistä investointeihin 

kannustavaa vaikutusta, aluetukisuuntaviivoissa hyväksyttiin tukia suurten yritysten 

investointeihin c-alueilla vähemmän kuin pk-yritysten investointeihin. Nykyisissä 

aluetukisuuntaviivoissa rajoitetaan mahdollisuus tukea suuria yrityksiä c-alueilla 

alkuinvestointeihin, jotka luovat alueelle uutta taloudellista toimintaa (täysin uudet 

investoinnit tai tuotannon monipuolistaminen uusiin tuotteisiin). Nykyisissä 

aluetukisuuntaviivoissa otettiin käyttöön mahdollisuus tukea suuria yrityksiä c-alueilla 

olemassa olevien laitosten monipuolistamisessa uusiin prosessi-innovaatioihin edellyttäen, 

että komissio ilmoittaa asiasta ja hyväksyy sen.  

Komission tapauskäytäntö osoittaa, että aluetukisuuntaviivojen täytäntöönpanon kuuden 

vuoden aikana hyväksyttiin vain yksi uusi prosessi-innovaatio. Ulkoisesta 

arviointitutkimuksesta saatujen alustavien arviointitulosten ja sidosryhmien ja jäsenvaltioiden 

kuulemisen aikana saatujen kommenttien mukaan uusiin prosessi-innovaatioihin liittyviin 

investointeihin myönnettävää valtiontukea koskevat nykyiset säännökset aiheuttavat suurta 

hallinnollista rasitusta, minkä vuoksi käytetään mieluummin muita tukityyppejä. Siksi 

ehdotetaan, että poistetaan kyseiset erityissäännökset ja säilytetään mahdollisuus saada tukea 

täysin uusiin investointeihin ja monipuolistamisiin, mitä ei ole kyseenalaistettu arvioinnissa. 

 Tukialueiden valintaan liittyvään prosessiin kuuluu, että komissio nimeää a-alueet ja ennalta 

määritellyt c-alueet, minkä jälkeen jäsenvaltiot valitsevat niin sanotut ennalta 

määrittelemättömät c-alueet. Nykyisten sääntöjen (nykyisten aluetukisuuntaviivojen 

168 kohta) mukaan ennalta määrittelemättömien, varsin epäyhtenäisten c-alueiden luokkia on 

viisi: i) kaksi ensimmäistä luokkaa määritetään asukasluvun, asukaskohtaisen BKT:n ja 

työttömyysasteen perusteella, ii) kolmannen luokan muodostavat maantieteellisesti eristetyt 

alueet (saaret, vuoristot ja niemimaat) tietyin edellytyksin, iii) neljänteen luokkaan kuuluvat 

a-alueen tai kolmannen maan viereiset alueet tietyin edellytyksin ja iv) viides luokka koskee 

suuren rakennemuutoksen tai vakavan suhteellisen taantuman kohteena olevia alueita tietyin 

edellytyksin.  

Nykyisten aluetukisuuntaviivojen 168 kohdan viisi kriteeriä, joiden perusteella jäsenvaltiot 

voivat nimetä ennalta määrittelemättömiä c-alueita, on säilytetty, koska aluetukikarttojen 

suunnittelun tai asiaa koskevan julkisen kuulemisen aikana ei tuotu esiin mitään 

perustavanlaatuisia ongelmia. Jotta vältettäisiin jäsenvaltioiden kaksinkertainen työ 

oikeudenmukaisen siirtymän alueiden osalta, ehdotetaan kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat 

antaa oikeudenmukaisen siirtymän alueille ennalta määrittelemättömien c-alueiden aseman 

ilman lisäperusteita, joita yleensä vaaditaan kriteerin 5 soveltamiseksi. Oikeudenmukaisen 

siirtymän alueilla katsotaankin rakennemuutoksen olemassaolo osoitetuksi osana kyseistä 

oikeudenmukaista siirtymää koskevaa suunnitelmaa. 

Tekstiluonnoksessa jo ehdotettujen muutosten lisäksi komissio pyytää sidosryhmiä esittämään 

kommentteja siitä, olisiko tarkoituksenmukaista sisällyttää aluetukisuuntaviivoihin lisätoimenpiteitä, 

jotka perustuvat vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista edistäviin selkeisiin ja 

objektiivisiin kriteereihin, ja missä määrin.  

 


