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Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi
tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
Kokous

U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Euroopan komissio antoi 4.4.2020 ensimmäisen muutostiedonannon valtiontukitoimenpiteitä
talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin
(2020/C 112 I/01). Toinen muutostiedonanto (2020/C 164/03) annettiin 8.5.2020.
Tiedonannoissa muutetaan ja laajennetaan komission 19.3.2020 antamaa tiedonantoa
tilapäisiksi valtiontukipuitteiksi jäsenvaltioiden taloutta tukeville toimenpiteille COVID-19 epidemian yhteydessä (2020/C 91 I/01).
Suomen kanta
Valtioneuvosto tukee komission esittämiä toimia COVID-19 -epidemian vaikutusten
lieventämiseksi. Se katsoo, että uusilla valtiontukisääntelyn tilapäistä joustavoittamista
koskevilla toimenpiteillä kyetään vastaamaan sellaisiin COVID-19 -epidemian yrityksille
aiheuttamiin poikkeuksellisiin tarpeisiin, joita ei alkuperäisessä tiedonannossa oltu vielä
huomioitu.
Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että valtiontukivalvontaa koskevat tilapäiset lievennykset on
komission toimesta huolellisesti koordinoitu ja kohdennettu. Lisäksi on tärkeää, että kilpailua
eniten vääristäviin tukiin sovelletaan erityisiä tuen myöntämisen edellytyksiä ja
valvontatoimia. Näin mahdollistetaan yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ja vältetään
kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla COVID-19 -epidemian aiheuttaman taloudellisen
kriisin aikana.
Valtioneuvosto katsoo, että tiedonannon pääomittamista koskevat tuen myöntämisen kriteerit
eivät kaikilta osin huomioi tilanteita, joissa valtio on jo vanhastaan omistajana oman
pääomanehtoista tai hybridirahoitusta saavassa yhtiössä. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että
tiedonannon kriteerejä muutetaan tältä osin oikeasuhtaisemmiksi. Valtion rooli tukea
myöntävänä viranomaisena tulisi tiedonannossa pitää erillään valtion toiminnasta
osakkeenomistajana yksityisen markkinatoimijan tavoin. Valtioneuvosto katsoo lisäksi, että
pääomitustoimenpiteisiin liittyviä valvonta- ja rajoitustoimenpiteitä tulisi voida
tapauskohtaisen arvion perusteella keventää, mikäli se ei johda kilpailun vääristymiseen.
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Pääasiallinen sisältö
Euroopan komission 4.4.2020 ja 8.5.2020 antamissa muutostiedonannoissa yksilöidään uusia
tilapäisiä valtiontukitoimenpiteitä, joita komissio pitää COVID-19 -epidemia huomioon ottaen
sisämarkkinoille soveltuvina Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 107
artiklan 3 kohdan perusteella, sekä muutetaan ja selkeytetään alkuperäisen tiedonannon 1.1. ja
1.3.-3.5. lukuja.
Uusilla tilapäisillä valtiontukitoimenpiteillä on tarkoitus helpottaa COVID-19 -epidemiaan
liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, tukea COVID-19 -epidemiaan liittyvien tuotteiden
testauslaitosten rakentamista ja parantamista sekä tukea lisäkapasiteetin luomista epidemian
torjuntatoimissa tarvittavien tuotteiden tuotantoa varten. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi
lääkkeet ja hoitomuodot sekä sairaala- ja lääkinnälliset varusteet ja tarvikkeet.
Tukitoimenpiteille on yhteistä, että tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka olivat jo
vaikeuksissa 31.12.2019. Vaikeuksissa oleva yritys on määritelty yleisessä
ryhmäpoikkeusasetuksessa (komission asetus (EU) N:o 651/2014). Tavoitteena on lisäksi tukea
työpaikkojen säilymistä jäsenvaltioissa mahdollistamalla verojen tai työnantajan
sosiaaliturvamaksujen lykkäyksen muodossa myönnettävä tuki.
Tiedonannossa vahvistetaan edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat myöntää
julkista tukea oman pääoman ehtoisten tai hybridipääomainstrumenttien muodossa yrityksille,
joilla on taloudellisia vaikeuksia COVID-19 -epidemian vuoksi. Tarkoituksena on varmistaa,
etteivät talouden häiriöt johda sellaisten yritysten tarpeettomaan poistumiseen markkinoilta,
jotka olivat elinkelpoisia ennen COVID-19 -epidemiaa. Tällaiset tuki-instrumentit kuitenkin
vääristävät huomattavasti yritysten välistä kilpailua. Sääntöjen peruslähtökohta on, että tuen
myöntämistä olisi sallittua vain, jos muuta sopivaa ratkaisua ei löydy, ja tuen myöntämiseen
olisi sovellettava tiukkoja edellytyksiä.
Lisäksi komissio katsoo, että myös etuoikeudeltaan huonompi velka voi olla soveltuva keino
tukea COVID-19 -epidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä. Tällainen
laina vääristää vähemmän kilpailua kuin oma pääoma tai hybridipääoma, koska sitä ei voida
muuntaa omaksi pääomaksi, kun yritys jatkaa toimintaansa. Jäsenvaltioille annetaan
mahdollisuus myöntää tukea tässä muodossa edellyttäen, että ylimääräisiä suojatoimia
sovelletaan tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi sisämarkkinoilla.
COVID-19 -epidemia ja sen vaikutus talouteen (muutokset 1.1. lukuun)
Komissio tarkensi tulkintaohjeita pankkien tarvitseman tuen osalta erottelemalla pääoma- ja
likviditeettituen sallittuina toimenpiteinä aiempaa selkeämmällä tavalla sekä selkiyttämällä
niiden suhdetta pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (2014/59/EU) ja yhteisestä
kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen ((EU) N:o 806/2014) sisältämään
poikkeuksellinen julkinen tuki -määritelmään. Tiedonannon mukaan pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivin ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen mukaisiin
vakavaraisten pankkien ennakollisiin pääoma- tai likviditeettitukiin voitaisiin, siltä osin kuin
niillä puututaan COVID-19 -epidemiaan liittyviin ongelmiin, soveltaa vuoden 2013
pankkitiedonannon (EUVL C 216, 30.7.2013) 45 kohtaa, jossa vahvistetaan poikkeus
vaatimukseen, jonka mukaan osakkeenomistajien ja huonommassa etuoikeusasemassa olevien
velkojien on osallistuttava vastuunjakoon.
Tilapäisiä puitteista koskevan tiedonannon nojalla yrityksille rahoituksen välittäjinä toimivien
pankkien kautta ohjattua rahoitusta taikka tukea, jota jäsenvaltiot myöntävät pankeille SEUTsopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla COVID-19 epidemian aiheuttamien
välittömien vahinkojen korvaamiseksi, ei tiedonannon mukaan ole tarkoitettu pankkien
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elinkelpoisuuden, likviditeetin tai vakavaraisuuden säilyttämiseen tai palauttamiseen eikä
toimenpiteitä näin ollen arvioitaisi pankkialaan sovellettavien valtiontukisääntöjen mukaisesti.
Tilapäisten puitteiden muutokset (muutokset 1.3.-3.4. lukuun)
Komissio tarkensi tiedonantoa tukien yhdistämisen osalta. Tiedonannon piiriin kuuluvia
väliaikaisia
tukitoimenpiteitä
voidaan
yhdistää
vähämerkityksisen
tuen
tai
ryhmäpoikkeusasetusten mukaisen tuen kanssa edellyttäen, että niitä koskevia säännöksiä ja
kasautumissääntöjä noudatetaan.
Poikkeussääntöjen tulkintaa laajennettiin myös tilapäisten puitteiden jakson 3.1 tukiinstrumenttien osalta. Suorien avustusten, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksien tai
takaisinmaksettavina ennakoiden lisäksi, takauksina, lainoina ja pääomana myönnetyt tuet ovat
yhteensopivia SEUT 107(3)(b) artiklan kanssa edellyttäen, että tällaisten toimenpiteiden
yhteenlaskettu nimellisarvo on pienempi kuin 800 000 euron enimmäismäärä yritystä kohti.
Tiedonanto mahdollistaa tältä osin korottomien julkisten lainojen sekä takausten osalta 100
prosenttia lainan enimmäismäärästä kattavien takausten myöntämisen yritykselle. Edellä
mainitut tukimuodot koskevat myös maa- ja kalataloutta sekä vesiviljelyalaa, joissa tuki
voidaan myöntää edellyttäen, että tukitoimenpiteiden yhteenlaskettu nimellisarvo ei ylitä 120
000 euron tai 100 000 euron enimmäismäärää yritystä kohti. Jos yritys toimii useilla aloilla,
jäsenvaltion on varmistettava, että tuen edellä mainittuja enimmäismääriä noudatetaan kunkin
toiminnan osalta ja että yhteenlaskettua yrityskohtaista enimmäismäärää ei ylitetä.
Komissio täydensi tiedonantoa etuoikeudeltaan huonommalla velalla, joka voi olla
tarkoituksenmukainen, tarpeellinen ja kohdennettu ratkaisu nykyisissä olosuhteissa. Tällainen
velka vääristää kilpailua vähemmän kuin oma pääoma tai hybridipääoma, koska sitä ei voida
muuntaa automaattisesti omaksi pääomaksi, kun yrityksen toiminta on jatkuvaa. Tästä syystä
etuoikeudeltaan huonomman velan muodossa myönnettävän tuen on täytettävä tiedonannossa
esitetyt edellytykset. Lisäksi on sovellettava luottoriskilisää sekä määrää koskevaa
lisärajoitusta etuoikeutettuun velkaan verrattuna. Komissio katsoo myös, että
velkainstrumentteja, joilla on maksukyvyttömyysmenettelyssä huonompi asema kuin
tavallisten etuoikeutettujen velkojien saatavilla, voidaan myöntää alennetuilla koroilla
tiedonannon mukaisin ehdoin.
Lyhytaikaiset vientiluottovakuutukset (muutokset 3.5. lukuun)
Komissio täydensi tiedonantoa vientiluottovakuutusten osalta toteamalla, ettei lyhytaikaisia
vientiluottoja varten ole tarjolla riittävää yksityistä vakuutuskapasiteettia ja ettei
markkinariskejä voida tilapäisesti kattaa. Lisäksi komissio katsoi, että kaikki kaupalliset ja
poliittiset riskit, jotka liittyvät lyhytaikaisista vientiluottovakuutuksista annetun komission
tiedonannon liitteessä lueteltuihin maihin suuntautuvaan vientiin, ovat tilapäisesti muita kuin
markkinariskejä 31.12.2020 asti.
Tuki COVID-19:ään liittyvälle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle (uusi 3.6. luku)
Terveysuhasta aiheutuvan kriisin hillitsemiseksi on tärkeää helpottaa COVID-19 -epidemiaan
liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K). T&K-hankkeille myönnettävä tuki soveltuu
sisämarkkinoille tiedonannossa esitettyjen edellytysten täyttyessä. Tuki voidaan myöntää
suorina avustuksina, takaisinmaksettavina ennakkoina tai veroetuuksina. Tukikelpoisia ovat
kaikki kustannukset, jotka ovat välttämättömiä T&K-hankkeelle sen keston aikana. Tuen määrä
voi kattaa 100 prosenttia perustutkimuksen tukikelpoisista kustannuksista ja se saa olla
enintään 80 prosenttia teollisen tutkimuksen ja kokeellisen kehittämisen tukikelpoisista
kustannuksista. Tuen määrää voidaan tietyin edellytyksin korottaa.
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Investointituki testaus- ja skaalausinfrastruktuureja varten (uusi 3.7. luku)
Tiedonnanon mukaan on tärkeää tukea myös testaus- ja skaalausinfrastruktuureja, joiden avulla
kehitetään COVID-19 -epidemiaan liittyviä tuotteita. Testaus- ja skaalausinfrastruktuurien
rakentamiseen tai parantamiseen tarkoitettu investointituki soveltuu sisämarkkinoille
tiedonannossa esitettyjen edellytysten täyttyessä. Tuki myönnetään suorina avustuksina,
veroetuuksina
tai
takaisinmaksettavina
ennakkoina
sellaisten
testausja
skaalausinfrastruktuurien rakentamiseen tai parantamiseen, joita tarvitaan COVID-19 epidemiaan liittyvien tuotteiden kehittämisessä, testauksessa ja skaalauksessa niiden
ensimmäiseen teolliseen käyttöönottoon asti ennen niiden massatuotantoa. Tukikelpoisia
kustannuksia ovat investointikustannukset, joita aiheutuu tuotteiden kehittämiseen tarvittavien
testaus- ja skaalausinfrastruktuurien rakentamisesta. Tuen määrä saa olla enintään 75 prosenttia
tukikelpoisista kustannuksista, ja sen enimmäismäärää voidaan tietyin edellytyksin korottaa.
Tukea ei saa yhdistää muihin investointitukiin, jotka myönnetään samoihin tukikelpoisiin
kustannuksiin.
Investointituki COVID-19:ään liittyvien tuotteiden tuotantoa varten (uusi 3.8. luku)
COVID-19 -epidemiaan liittyvien tuotteiden, kuten lääkkeiden ja hoitomuotojen sekä sairaalaja lääkinnällisten varusteiden ja tarvikkeiden, tuotantoa on tärkeää helpottaa. Tällaisten
tuotteiden tuotantoon myönnettävä investointituki soveltuu sisämarkkinoille tiedonannossa
esitettyjen edellytysten täyttyessä. Tuki myönnetään suorina avustuksina, veroetuuksina tai
takaisinmaksettavina ennakkoina. Tukikelpoisia kustannuksia ovat tiedonannossa lueteltujen
tuotteiden tuotannon kannalta välttämättömät investointikustannukset ja uusien
tuotantolaitosten koekäytöstä aiheutuvat kustannukset. Tuen määrä saa olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, ja sen enimmäismäärää voidaan tietyin edellytyksin
korottaa. Tämän toimenpiteen mukaista tukea ei saa yhdistää muihin investointitukiin, jotka
myönnetään samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin.
Verojen ja/tai työnantajan sosiaaliturvamaksujen lykkäysten muodossa myönnettävä tuki (uusi
3.9. luku)
Verojen ja sosiaaliturvamaksujen lykkäykset voivat olla keino vähentää yritysten ja itsenäisten
ammatinharjoittajien likviditeettiongelmia ja säilyttää työpaikkoja. Komissio katsoo SEUT
107(3)(b) artiklan perusteella sisämarkkinoille soveltuviksi tukiohjelmat, jotka koostuvat
COVID-19 -epidemiasta erityisesti kärsineisiin yrityksiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin
sovellettavista verojen tai sosiaaliturvamaksujen tilapäisistä lykkäyksistä esimerkiksi tietyillä
aloilla tai tietyillä maantieteellisillä alueilla tai kun kyseessä ovat tietynkokoiset yritykset.
Tämä koskee myös toimenpiteitä, joista on säädetty vero- ja sosiaaliturvavelvoitteiden
yhteydessä ja joiden tarkoituksena on helpottaa tuensaajien likviditeettiongelmia.
Työntekijöiden palkkoja varten myönnettävä palkkatuki irtisanomisten välttämiseksi COVID19 -epidemian aikana (uusi 3.10. luku)
Tiedonannon mukaan jäsenvaltiot voivat harkita osallistumista sellaisten yritysten ja itsenäisten
ammatinharjoittajien palkkakustannuksiin, jotka muutoin joutuisivat irtisanomaan
henkilöstöään COVID-19 -epidemian vuoksi. Tällainen tuki soveltuu sisämarkkinoille
tiedonannossa esitettyjen edellytysten täyttyessä. Palkkatuki tulee kohdistaa ohjelmien
muodossa sellaisille tietyillä aloilla tai tietyillä maantieteellisillä alueilla toimiville yrityksille
tai sellaisille tietynkokoisille yrityksille, joihin COVID-19 -epidemia erityisesti vaikuttaa. Tuki
myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi sellaisten työntekijöiden palkkoja varten, jotka olisi
muutoin irtisanottu COVID-19 -epidemian seurauksena tapahtuneen liiketoiminnan
keskeyttämisen tai vähentämisen vuoksi. Kuukausittainen palkkatuki saa olla enintään 80
prosenttia tuesta hyötyvän henkilöstön kuukausittaisesta bruttopalkasta, mutta
matalapalkkaryhmien huomioimiseksi jäsenvaltiot voivat ilmoittaa myös vaihtoehtoisista tuen
määrää koskevista laskentamenetelmistä. Palkkatuki voidaan yhdistää muihin yleisesti
saatavilla oleviin tai valikoiviin työllistämistukitoimenpiteisiin, jos yhdistetty tuki ei johda
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kyseisen henkilöstön palkkakustannukset ylittävään korvaamiseen. Palkkatuki voidaan lisäksi
yhdistää verojen ja sosiaaliturvamaksujen lykkäyksiin.
Luotto- tai rahoituslaitosten työntekijöitä koskevan palkkaohjelman osalta näille laitoksille
myönnettävän tuen tarkoituksena ei ole säilyttää tai palauttaa ennalleen laitosten
elinkelpoisuutta, likviditeettiä tai vakavaraisuutta. Tällaista tukea ei saisi katsoa pankkien
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun
asetuksen mukaiseksi poikkeukselliseksi julkiseksi rahoitustueksi eikä sitä saisi arvioida
pankkialaan sovellettavien valtiontukisääntöjen perusteella.
Pääomitustoimet (uusi 3.11. luku)
Tiedonannossa vahvistetaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaiset kriteerit, joiden perusteella
jäsenvaltiot voivat myöntää julkista tukea oman pääoman ehtoisten ja/tai
hybridipääomainstrumenttien muodossa yrityksille, joilla on taloudellisia vaikeuksia COVID19 -epidemian vuoksi. Pääomituksen määrä ei saa ylittää tuensaajan elinkelpoisuuden
varmistamiseen tarvittavaa vähimmäismäärää, ja sillä olisi ainoastaan palautettava COVID-19 epidemiaa edeltänyt tuensaajan pääomarakenne.
Pääomitustoimenpide voidaan toteuttaa oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla tai
hybridipääomainstrumenteilla. Pääomainstrumentit on valittava siten, että ne ja niihin liittyvät
edellytykset ovat asianmukaisin keino täyttää tuensaajan pääomitustarpeet ja että ne vääristävät
vähiten kilpailua.
Pääomitusohjelmiin ja yksittäisiin pääomitustoimiin sovelletaan tukiohjelmassa vahvistettuja
edellytyksiä. Edellytyksenä on, että ilman valtion tukitoimea tuensaaja joutuisi lopettamaan
toimintansa tai sillä olisi vakavia vaikeuksia pitää toimintaa yllä, tukitoimen toteuttaminen on
yhteisen edun mukaista, tuensaajalla ei ole mahdollisuutta hankkia markkinoilta rahoitusta
kohtuullisin ehdoin eivätkä jäsenvaltiossa käytössä olevat horisontaaliset toimenpiteet riitä
yrityksen elinkelpoisuuden varmistamiseen. Lisäksi edellytetään, että tuensaaja ei ole ollut
vaikeuksissa jo 31.12.2019.
Kilpailun kohtuuttoman vääristymisen estämiseksi tuensaajat eivät saa käyttää valtiontukea
aggressiiviseen liiketoiminnan laajentamiseen tai liialliseen riskinottoon, pääomitusta ei saa
mainostaa kaupallisissa tarkoituksissa, tuensaajat eivät saa maksaa osinkoja tai vapaaehtoisia
kuponkimaksuja eivätkä ostaa takaisin muita kuin valtioon liittyviä osakkeita. Myös tuensaajan
johdon palkkioiden maksamista on rajoitettu.
Valtion on saatava sijoituksesta asianmukainen korvaus. Mitä enemmän korvaus vastaa
markkinaehtoja, sitä vähemmän valtion tukitoimi vääristää kilpailua. Tuensaajan olisi
lunastettava COVID-19 -epidemiaan liittyvät pääomitusinstrumentit talouden vakautuessa.
COVID-19 -epidemiaan liittyvien pääomitustoimien on sisällettävä asianmukaisia kannustimia,
joilla yrityksiä kannustetaan lunastamaan pääomistusinstrumentit ja etsimään vaihtoehtoista
pääomaa, kun markkinaolosuhteet sen sallivat. Tiedonannossa esitettyjen korvausmenetelmien
sijasta jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ohjelmista tai yksittäisistä toimista, joissa
korvausmenetelmää mukautetaan pääomainstrumentin ominaisuuksien ja etuoikeusaseman
perusteella.
Muiden kuin pk-yritysten on tuensaajina lähtökohtaisesti esitettävä jäsenvaltion osuutta varten
uskottava irtautumisstrategia, jolle sen on saatava jäsenvaltion hyväksyntä. Tuensaajien on
raportoitava jäsenvaltiolle takaisinmaksuaikataulun täytäntöönpanon edistymisestä ja tukeen
liittyvien edellytysten noudattamisesta, ja jäsenvaltio raportoi tiedot edelleen komissiolle.
Pääomitustoimenpiteet ovat sallittuja 1.7.2021 saakka, kun taas muut tiedonannon mukaiset
toimenpiteet ovat mahdollisia ainoastaan 31.12.2020 saakka.
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EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaan valtiontukien
sääntely kuuluu komission toimivaltaan. Komissiolla on yksinoikeus Euroopan unionin
tuomioistuimen valvonnan alla antaa yksityiskohtaisia sääntöjä koskien tukien
hyväksyttävyyttä 107 artiklan 2 ja 3 kohtien nojalla. Jäsenvaltioita kuullaan asiantuntijan
roolissa.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Asiaa ei käsitellä Euroopan parlamentissa.
Kansallinen valmistelu
Kilpailu-, valtiontuki- ja hankintajaoston (EU-12) kirjallinen menettely 27-28.5.2020.
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Tiedonannot eivät edellytä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Taloudelliset vaikutukset
Tiedonannoilla ei ole budjettivaikutuksia.
Jäsenvaltiot voivat itsenäisesti päättää, ottavatko ne käyttöön tiedonannon mukaisia
valtiontukitoimenpiteitä. Mahdolliset valtiontukitoimenpiteet rahoitetaan kansallisista
budjeteista.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, missä laajuudessa Suomessa tullaan hyödyntämään laajennetun
tiedonannon mahdollistamia valtiontukitoimenpiteitä. Esimerkiksi palkkatukien osalta
alkuperäisen tiedonannon 3.1. luvun yleiset säännökset on toistaiseksi katsottu kansallisten
COVID-19 -epidemiaan liittyvien palkkatukitoimenpiteiden toteuttamisen kannalta riittäviksi.
COVID-19 -epidemiaan liittyvät omanpääoman ehtoiset toimenpiteet on puolestaan toistaiseksi
toteutettu Suomessa markkinaehtoisesti eli siten, että ne eivät tule EU:n valtiontukisääntöjen
piiriin. Tilapäisten valtiontukipuitteiden muutokset mahdollistavat tarvittaessa kohdennetut
oman pääomanehtoiset toimenpiteet yritysten hyväksi, mikäli esimerkiksi markkinatilanne
heikkenee merkittävästi.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Komission tiedonanto - Muutokset valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi
tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin (2020/C 112 I/01)
Komission tiedonanto - Muutokset valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi
tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin (2020/C 164/03)
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Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
TEM, erityisasiantuntija Tanja Müller, p. 0295 04 7068
TEM, kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, p. 0295 04 7026
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