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Asia: Valtion tuki - Suomi
Tuki nro N 238/99
Aluetukikartta vuosiksi 2000–2006 - SUOMI

Rouva Ministeri,

Vastauksessaan komission 24. helmikuuta 1998 päivättyyn kirjeeseen SG(98) D/1662
Suomi:

- hyväksyi 23. huhtikuuta 1998 päivätyllä kirjeellä nykyisen aluetukikartan
voimassaolon rajoittamisen 31. joulukuuta 1999 asti,

- ilmoitti 30. maaliskuuta 1999 päivätyllä ja 19. huhtikuuta 1999 komission
pääsihteeristöön saapuneeksi kirjatulla kirjeellä SG(99) A/5295 ehdotuksestaan
aluetukikartaksi vuosiksi 2000–2006.

Suomi vastasi 26. heinäkuuta 1999 päivätyllä ja 30. heinäkuuta 1999 kilpailusta
vastaavaan pääosastoon saapuneeksi kirjatulla kirjeellä A/35974 ja 27. syyskuuta 1999
päivätyllä ja 27. syyskuuta kilpailusta vastaavaan pääosastoon saapuneeksi kirjatulla
kirjeellä A/37298 komission 3. kesäkuuta 1999 päivättyyn kirjeeseen (viitenro D/52354),
jossa pyydettiin ehdotuksesta lisätietoja.

1. Suomi ehdottaa, että NUTS II -alueisiin kuuluvalle Itä-Suomelle myönnettäisiin
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen poikkeus
jaksolle 1.1.2000–31.12.20061.

Tämä NUTS II -alue jakaantuu neljään NUTS III -alueeseen ja 17 NUTS
IV -alueeseen (ks. liite). Tällä alueella asuvan väestön osuus Suomen väestöstä
31. joulukuuta 1998 oli 13,4 prosenttia.

1 Jos ei toisin mainita, kaikki tässä päätöksessä mainitut alueiden ja seutukuntien nimet ovat suomeksi.
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Alue on Suomen ehdotuksen tukialue I.

Aluetuki-intensiteetti tällä alueella on suurten yritysten osalta 24 prosenttia NAE
(nettoavustusekvivalentti ) ja yhteisön määritelmän mukaisten pk-yritysten osalta2

24 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE (bruttoavustusekvivalentti).

2. Suomi ehdottaa, että määriteltäessä alueita, joille myönnetään 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukainen poikkeus jaksolla 1.1.2000–31.12.2006, käytettäisiin
tilastoyksikköön ja viiteen indikaattoriin perustuvaa menetelmää.

2.1 Aluejaon tilastoyksiköksi on valittu NUTS IV -taso.

2.2 Käytetyt indikaattorit ovat seuraavat:

- työttömyysaste (keskiarvo huhtikuussa vuosina 1996, 1997 ja 1998)
- pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden osuus kokonais-

työttömyydestä (30.4.1998)
- jalostustyöpaikkojen maksimivähennys (vuosina 1985–1996)
- nettomuutto keskimääräisestä väestöstä (vuosina 1995–1997)
- indikaattori, jossa yhdistetään BKT asukasta kohden (vuosien 1994,

1995 ja 1996 keskiarvo), maa- ja metsätalouden ammateissa toimivien
osuus työvoimasta sekä työvoimaan kuulumaton väestö (työttömät,
lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset ja muut vastaavat ryhmät)
suhteessa työssä oleviin.

Indikaattorit perustuvat Suomen Tilastokeskuksen virallisiin tilastoihin.

2.3 Suomen viranomaiset ehdottavat Suomen 85 NUTS IV -alueeseen
sovellettujen indikaattoreiden perusteella, että näistä NUTS IV -tason alueista
37 sisällytettäisiin kokonaisuudessaan perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisen poikkeuksen soveltamisalaan (ks. liite).

Näistä NUTS IV -tason alueista 13 kuuluu tukialueeseen II ja
24 tukialueeseen III. Näiden alueiden osuus Suomen väestöstä on
tukialueeseen II kuuluvien alueiden osuus 6,8 prosenttia ja tukialueeseen III
kuuluvien alueiden osalta 21,1 prosenttia.

2.4 Jotta ehdotus olisi yhdenmukainen rakennerahastojen tuen kanssa, Suomen
viranomaiset ehdottavat lisäksi 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen
poikkeuksen myöntämistä seuraaville alueille (ks. liite):

- koko Ahvenanmaan maakunnalle Maarianhaminan kaupunkia lukuun
ottamatta, eli yhdelle NUTS IV -alueelle kokonaisuudessaan ja yhdelle
osittain; näiden alueiden osuus Suomen väestöstä on 0,3 prosenttia

- seuraaville valtioneuvoston päätöksessä 72/1996 luetelluille alueille,
joita ei ole ehdotettu sisällytettäviksi 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan:

• seuraavat saaristokunnat: Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskari,
Iniö (Åboland-Turunmaan NUTS IV -alueella - 213), Rymättylä,
Velkua (Turun NUTS IV -alueella - 23), Kustavi (Vakka-Suomen

2 EYVL L 107, 30.4.1996.
3 NUTS IV -alueiden yhteydessä esitetyt luvut vastaavat kansallisia koodeja.
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NUTS IV -alueella - 24), Maksamaa (Vaasan NUTS IV -alueella -
152), Hailuoto (Oulun NUTS IV -alueella - 171) (ks. myösliite:
alaviitteissä 1–17 on luettelo kyseisistä kunnista)

• tiettyihin kuntiin kuuluvat pienet saaret, joihin ei ole ympärivuotista
tieyhteyttä, ja kyseisiin kuntiin kuuluvat pienet saaret ja muut alueet,
joihin on ympärivuotinen tieyhteys (ks. liite: alaviitteissä1–17 on
yksityiskohtainen luettelo kyseisistä kunnista; pienet saaret ja muut
alueet, joihin on ympärivuotinen tieyhteys, on merkitty luetteloon
sulkuihin).

Nämä vyöhykkeet jakaantuvat 17 NUTS IV -alueeseen (joista kuutta on jo
ehdotettu edellä esiteltyä menetelmää käyttäen sisällytettäväksi 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan poikkeuksen soveltamisalaan), ja niiden osuus Suomen
väestöstä on 0,6 prosenttia. Nämä alueet kuuluvat Suomen ehdotuksen
tukialueeseen II.

2.5 Yhteisön määritelmän mukaisille pk-yrityksille2 ehdotetut tuki-intensiteetit
olisivat seuraavat:

- tukialue II : 19 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE
- tukialue III : 12 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE
- Ahvenanmaa: 10 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE.

Suurten yritysten ehdotettu aluetuki-intensiteetti on Ahvenanmaan osalta
10 prosenttia NAE; komission panee lisäksi merkille Suomen viranomaisten
pyrkimyksen rajoittaa tukialueella II myönnettävien tukien intensiteetti
12 prosenttiin NAE ja tukialueella III myönnettävien tukien intensiteetti
8 prosenttiin NAE.

3. Alueiden, joille Suomi on ehdottanut 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan
mukaisten poikkeusten myöntämistä, osuus koko maan väestöstä 31. joulu-
kuuta 1998 oli 42,2 prosenttia.

4. Koska kyse on toimenpiteestä, jota ei ole vielä toteutettu, komissio toteaa Suomen
viranomaisten noudattaneen perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa
määrättyä ilmoitusvelvollisuutta.

5. Komissio on tutkinut Suomen ilmoituksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan
sekä alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (EYVL C 74, 10.3.1998)
nojalla.

6. Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 5.1 kohdan mukaan "kokonaisuus,
jonka muodostavat toisaalta poikkeusten soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltion
alueet ja toisaalta kullekin niistä sallitut alkuinvestointitukien tai työpaikkojen
luomiseen myönnettävän tuen intensiteettien enimmäismäärät, esitetään
aluetukikarttana".

7. Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 5.2 kohdassa määrätään, että
karttaluonnosta on tarkasteltava "3.5, 3.10, 4.8 ja 4.9 kohdassa esitettyjen
perusteiden mukaisesti".

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan poikkeuksen
soveltamisalaan ehdotetut alueet

8. Komissio ilmoitti Suomen viranomaisille 30. joulukuuta 1998 päivätyllä
kirjeellä D/12402, että NUTS II -alue (Itä-Suomi) täyttää suuntaviivojen 3.5
kohdassa määritellyt edellytykset alueen sisällyttämiseksi 87 artiklan 3 kohdan a
alakohdan poikkeuksen soveltamisalaan.
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9. Tukialueelle I ehdotettu tuki-intensiteetti, 24 prosenttia NAE, on yhdenmukainen
aluetukea koskevien suuntaviivojen 4.8 kohdan kanssa, sillä kyseisessä kohdassa
määrätään, ettei aluetuki-intensiteetti saa ylittää 40 prosenttia NAE alueilla, joilla
bruttokansantuote asukasta kohden ostovoimastandardina mitattuna on yli
60 prosenttia yhteisön keskiarvosta, mikä pitää paikkansa Itä-Suomen osalta, kuten
komissio ilmoitti Suomen viranomaisille 30. joulukuuta 1998 päivätyllä
kirjeellä D/12402.

Pk-yrityksille ehdotettu tuki-intensiteetti, 30 prosenttia NAE, on yhdenmukainen
suuntaviivojen 4.9 kohdan kanssa, sillä kyseisen kohdan mukaan "edellä
4.8 kohdassa mainittuihin enimmäisintensiteetteihin voidaan lisätä pk-yrityksille
myönnettäviä tukia koskevassa komission tiedonannossa vahvistettu pk-yrityksille
tarkoitettu lisätuen määrä eli 15 prosenttiyksikköä brutto (...) a alakohdan
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla".

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeuksen
soveltamisalaan ehdotetut alueet

10. Suomen viranomaiset ovat ehdottaneet suuntaviivojen 3.10.3 kohdan mukaisesti
menettelytavat, tilastoyksikön ja indikaattorit, joita käytetään 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien alueiden määrittelyssä.

11. Indikaattorit ovat suuntaviivojen 3.10.2 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaiset,
sillä

- sekä yksittäisten indikaattoreiden että niiden yhdistelmien lukumäärä on
rajattu viiteen,

- indikaattorit ovat objektiivisia ja alueiden sosiaalis-taloudellisen tilanteen
tarkastelun kannalta merkityksellisiä,

- indikaattorit perustuvat tilastollisiin sarjoihin, jotka kattavat kolmen viime
vuoden jakson ennen ilmoitusajankohtaa, tai viimeisimpään tutkimukseen,

- indikaattorit perustuvat luotettaviin tilastolähteisiin.

12. Tarkasteltaessa alueiden yhdenmukaisuutta suuntaviivoissa määriteltyjen
edellytysten kanssa on muistutettava, että suuntaviivojen 3.10.3 kohdassa määrätään
seuraavaa:

a) Ehdotettujen alueiden "on vastattava NUTS III -tasoa tai oikeutetuissa
olosuhteissa muunlaista yhtenäistä maantieteellistä yksikköä. Kukin jäsenvaltio
käyttää vain yhtä maantieteellistä yksikköä".

Suomi on ehdottanut käytettäväksi NUTS IV -tasoa. Tätä valintaa voidaan
pitää oikeutettuna seuraavista syistä:

- NUTS III -tasoa käytettäessä ei voitaisi ottaa huomioon alueellisen
kehityksen eroja alueilla, joiden keskipinta-ala on 77 500 neliö-
kilometriä ja keskiväestö 250 000 henkilöä (Suomessa on yhteensä
20 NUTS III -tason aluetta).

- aluetukikartan yleinen tarkastelu osoittaa, että myös tämän tason yksiköt
ovat kooltaan erittäin suuria: 85 NUTS IV -alueen keskiväestö on 60
000 asukasta ja keskipinta-ala 4 000 neliökilometriä; NUTS IV -tason
valinta maantieteelliseksi yksiköksi ei ole ristiriidassa komission ajaman
pyrkimyksen kanssa, jonka mukaan olisi vältettävä väestön
enimmäismäärän käyttämistä pelkästään valikoimaan alueet, joilla toimii
paljon yrityksiä, ottamatta huomioon väestöä, joka osallistuu
tuotantotoimintaan ja hyötyy vaurastumisesta.

Valittu tilastoyksikkö, NUTS IV -tason alue, on yhdenmukainen alueellisia
valtiontukia koskevien suuntaviivojen kanssa.
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b) "Ehdotettujen yksittäisten alueiden tai toistensa lähialueiden ryhmän on
muodostettava yhtenäisiä alueita, joista kuhunkin kuuluu vähintään
100 000 asukasta".

Suuntaviivoissa määrätään kuitenkin, että tietyt alueet, muun muassa saaret,
muodostavat poikkeuksen tähän sääntöön.

Kaikki Suomen ehdottamat alueet täyttävät tämän suuntaviivojen
3.10.3 kohdan toisen luetelmakohdan edellytyksen.

c) "Ehdotettujen alueiden on erottava merkittävästi (puolet standardi-
poikkeamasta) yhden tai useamman menettelytavassa (käytetyn) indikaattorin
osalta kyseisen jäsenvaltion 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeukseen
mahdollisesti oikeutettujen alueiden keskiarvosta".

Kaikki Suomen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla ehdottamat alueet
täyttävät tämän suuntaviivojen 3.10.3 kohdan kolmannen luetelmakohdan
edellytyksen.

13. On huomattava, että niistä alueista, jotka Suomi on ehdottanut sisällytettäväksi
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan ja jotka täyttävät suuntaviivojen
3.10.3 kohdan edellytykset, yhdeksän aluetta täyttää myös suuntaviivojen
3.10.4 kohdassa määrätyn harvaanasuttuja alueita koskevan edellytyksen. Nämä
yhdeksän NUTS IV -aluetta ovat seuraavat: Pohjois-Lappi (197), Tunturi-Lappi
(196), Koillis-Lappi (194), Torniolaakso (193), Rovaniemi (191), Koillismaa (178),
Nivala-Haapajärvi (176), Siikalatva (175) ja Ii (173), jotka kaikki kuuluvat Suomen
ehdottamaan tukialue II:een (ks. liite).

14. Suomen viranomaiset ovat ehdottaneet joitakin alueita myös suuntaviivojen
3.10.5 kohdan nojalla. Kyseisessä kohdassa annetaan mahdollisuus käyttää oikeutta
rakennerahastojen tukeen edellytyksenä perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan poikkeuksen soveltamiselle.

Poikkeusta on ehdotettu sovellettavaksi tämän kohdan nojalla koko Ahvenanmaan
maakuntaan Maarianhaminan kaupunkia lukuun ottamatta ja toisaalta
valtioneuvoston päätöksessä 72/1996 lueteltuihin alueisiin, joita ei ole ehdotettu
sisällytettäviksi 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

Komissio panee merkille, että nämä alueet sisältyvät kokonaisuudessaan
rakennerahastojen ohjelmakauden 2000–2006 kattavaan Suomen viralliseen
ehdotukseen (joka toimitettiin komissiolle 9. elokuuta 1999 päivätyllä ja
16. elokuuta 1999 komissioon saapuneeksi kirjatulla kirjeellä 99114515) ja Suomen
viranomaiset ovat sitoutuneet muuttamaan aluetukikarttaansa siinä tapauksessa, että
kyseisessä kartassa olevilla alueilla ei loppujen lopuksi olisi oikeutta
rakennerahastojen tukeen kyseisinä vuosina.

15. Ehdotetut tuki-intensiteetit, jotka ovat tukialueen II pienyritysten osalta
19 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE ja tukialueen III pienyritysten
osalta 12 prosenttia NAE korotettuna 10 prosentilla BAE, ovat yhdenmukaiset
aluetukea koskevien suuntaviivojen 4.8 ja 4.9 kohdan kanssa.

Komissio ottaa huomioon Suomen suunnitelman rajoittaa suurille yrityksille
myönnettävän investointituen intensiteetti 12 prosenttiin NAE tukialueella II ja
8 prosenttiin NAE tukialueella III.

16. Ahvenanmaan suurille yrityksille ehdotettu tuki-intensiteetti, 10 prosenttia NAE,
noudattaa aluetukia koskevien suuntaviivojen 4.8 kohtaa, jonka mukaan "aluetuen
enimmäisintensiteetti ei saa tavallisesti ylittää 20 prosenttia NAE", mutta jossa
määrätään toisaalta, että perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
alueilla, "joilla bruttokansantuote asukasta kohden ostovoimastandardina mitattuna
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on yhteisön keskiarvoa korkeampi ja työttömyysaste keskiarvoa alhaisempi,
aluetuki-intensiteetti ei saa ylittää 10 prosenttia NAE", mikä pitää paikkansa NUTS
III -alueeseen kuuluvan Ahvenanmaan osalta, kuten komissio ilmoitti Suomen
viranomaisille 30. joulukuuta 1998 päivätyllä kirjeellä D/12402.

Pk-yrityksille ehdotettu tuki-intensiteetti, 10 prosenttia NAE korotettuna
10 prosentilla BAE, noudattaa suuntaviivojen 4.9 kohtaa, jossa määrätään, että "4.8
kohdassa mainittuihin enimmäisintensiteetteihin voidaan lisätä pk-yrityksille
myönnettäviä tukia koskevassa komission tiedonannossa vahvistettu pk-yrityksille
tarkoitettu lisätuen määrä (...) 10 prosenttiyksikköä brutto c alakohdan poikkeuksen
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla.

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan poikkeusten
soveltamisalaan ehdotetut alueet

17. Suomen karttaehdotus kattaa 42,2 prosenttia koko maan väestöstä ja on siten
yhdenmukainen sen enimmäiskattavuuden kanssa, jonka komissio ilmoitti aluetukea
koskevien suuntaviivojen 3.10 kohdan mukaisesti Suomen viranomaisille 30.
joulukuuta 1998 päivätyllä kirjeellä D/12402.

18. Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan nojalla ehdotetuissa
tuki-intensiteeteissä otetaan huomioon se, että suuntaviivoissa vahvistettuja
enimmäisintensiteettejä pienempien tukien osalta komissio valvoo, että kullekin
alueelle myönnetty intensiteetti "vastaa kyseessä olevien alueellisten ongelmien
vakavuutta ja laajuutta yhteisön tasolla tarkasteltuna" (aluetukea koskevien
suuntaviivojen 4.8 kohta).

Komissio on näin ollen päättänyt katsoa tuen yhdenmukaiseksi EY:n perustamis-
sopimuksen kanssa.

Jos kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava
komissiolle 15 työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa
perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne kirjeen
julkaisemiseen kokonaisuudessaan kielellä, jolla teksti on todistusvoimainen, Internet-
osoitteessa http:// europa.eu.int /comm/sg/sgb/state_aids/. Pyyntö on lähetettävä
komissiolle kirjattuna kirjeenä tai telekopiona osoitteeseen:

Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
Valtiontukien linja I
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
B-1049 BRUXELLES/BRUSSEL
Faksi: (32-2) 296 98 15

Kunnioittavasti

Komission puolesta

Mario MONTI


