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ELY-keskus

Valtiontuki
• Julkinen sektori (valtio, kunta, kuntayhtymä) myöntää yritykselle tai
toimialalle suoraa tukea tai muuta taloudellista etua.
• Valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä EU:n alueella.
• Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin kilpaileviin
yrityksiin verrattuna etua ja tämä voi vääristää EU:n sisämarkkinoiden
toimintaa ja kilpailua.
• Yritystoimintaa voidaan tukea ainoastaan EU:n valtiontukisääntöjen
puitteissa.

• Rakennerahastotuki on aina julkista tukea.
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Valtiontuen neljä kriteeriä
• Julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin / taloudelliseen toimintaan
• Taloudellinen etu on valikoiva, eli tuki kohdistuu vain tiettyyn yritykseen tai
tiettyihin yrityksiin (esimerkiksi jollekin alalle tai alueelle)
• Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua (potentiaalinen uhka
riittää),
• Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (kynnys alhainen)
Jos suunniteltu tukitoimenpide täyttää kaikki neljä valtiontuen kriteeriä, on aina ennen tuen
täytäntöönpanoa noudatettava yhtä seuraavista menettelyistä:
– Ennakkoilmoitus komissiolle
– De minimis –tuki tai
– Ryhmäpoikkeusasetusmenettely
3

Etunimi Sukunimi

30.8.2021

De minimis EAKR- ja ESR-hankkeissa
Laki alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden
rahoittamisesta 757/2021
• EAKR- ja ESR –tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä (Rahoituslaki 757/2021, 5:1 §) :
– tuettavan toiminnan tulee olla voittoa tavoittelematonta (3 kohta)
– kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulosten oltava yleisesti hyödynnettävissä (4 kohta).

• Poikkeus 5 §:n edellytyksiin: Jos hankkeen toimenpiteisiin osallistuu hyödynsaajina
taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä, ei 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista
voittoa tavoittelemattomuuden edellytystä ja kehittämishankkeen tulosten 4 kohdan
mukaista yleisesti hyödynnettävyyden edellytystä sovelleta niiden toimintaan siltä
osin kuin tuki on tukipäätöksessä kohdennettu taloudellista toimintaa harjoittaville
yksiköille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o
1407/2013 (de minimis -asetus) tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena (Rahoituslaki
757/2021, 6 §).
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De minimis -tuki
• De minimis- eli vähämerkityksinen tuki (Yleinen de minimis –asetus
(EU)1407/2013) .
• Yhdelle yritykselle myönnettävän tuen määrä on enintään 200 000 € kolmen
verovuoden aikana.
• Pienten tukien ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden
kauppaan.
• Rahoittava viranomainen arvioi, onko kyseessä valtiontuki, jonka voi myöntää de
minimis -tukena
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EURA 2021: De minimis hankehakemuksella 1/2
Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse
tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
• Kyllä/Ei -valinta. Jos vastataan kyllä, avautuu seuraava kysymys.
• Onko hakijalle tai hakijan kanssa samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluvalle
suomalaiselle organisaatiolle myönnetty kuluvan tai kahden edellisen verovuoden aikana De
minimis -tukea?
• Kyllä/Ei –valinta. Jos vastataan Kyllä, avautuu seuraavat kaksi kysymystä.
➢ Konsernin tiedot: nimi ja y-tunnus
➢ Hakijan de minimis -tuet: Tuen myöntäjä, tuen laatu, tuen määrä, tuen
myöntämispäivä
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EURA 2021: De minimis hankehakemuksella 2/2
• Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa
harjoittavia organisaatioita?
• Kyllä/Ei –valinta. Jos vastataan Kyllä, avautuu seuraava kysymys:
• Osallistuviin organisaatioihin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot:
– Organisaation nimi,
– Y-tunnus,
– tukitoimenpiteen nimi,
– tukitoimenpiteen markkinahinta,
– organisaation maksuosuus (Huom! Maksuosuus rahoitusta hankkeelle).
Hankehakemukselle liitteeksi tiedot osallistuvalle organisaatiolle aiemmin
myönnetyistä de minimis -tuista erillisellä lomakkeella.
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EURA 2021: De minimis hankepäätöksellä
Sekä tuensaajalle että osallistuvalle yritykselle kohdistuva de minimis -tuki todetaan
päätöksessä.
Osallistuvan yrityksen de minimis -tuki päätöksessä:
• Tuensaaja tallentaa de minimis -tukea saavan osallistuvan yrityksen tiedot sekä
osallistuvalta yritykseltä saadun de minimis -tuki-ilmoituksen (erillinen liite) hankkeen
tietoihin.
• Rahoittaja käy osallistuvien yritysten tiedot läpi ja varmistaa, että de minimis -tukikiintiö ei
ole ylittynyt, sekä dokumentoi tehdyn tarkistuksen päätökselle.
• Kun osallistuvia yrityksiä tulee mukaan käynnissä olevan hankkeen toimenpiteisiin,
tuensaaja tekee aloitteen hankepäätöksen muutoksesta osallistuvien yritysten de minimis tukien osalta ja tallentaa edellä mainitulla tavalla tiedot muutoshakemukselle. ->
Muutospäätös
• Hankepäätöksen/muutospäätöksen jälkeen tuensaaja toimittaa osallistuville yrityksille
tiedoksiannot päätöksellä myönnetystä de minimis -tuesta.
• Tuensaaja tallentaa tiedoksiannot (erillinen liite) EURAan hankkeen tietoihin
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KIITOS!
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