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Valtioneuvoston asetus

138/2012

yritystukineuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain
(786/1997) 6 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Yritystukineuvottelukunnan tehtävät

Yritystukineuvottelukunnan tehtävänä on:
1) antaa yritystuen yleisistä ehdoista anne-

tun lain (786/1997) 6 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuja lausuntoja;

2) antaa lausuntoja Euroopan komissiolle
tehtävistä valtiontukien notifikaatioista; sekä

3) tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle
tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja aloit-
teita lainsäädännön ja hallintokäytännön ke-
hittämiseksi.

Neuvottelukunta seuraa myös toimialaansa
koskevaa kansallista ja kansainvälistä sään-
nöstöä, käytäntöä ja kehitystä.

2 §

Lausunnon antaminen

Neuvottelukunnalta on pyydettävä yritys-
tuen yleisistä ehdoista annetun lain 6 §:n 2
momentissa tarkoitettu lausunto olemassa
olevan yritystukiohjelman muuttamisesta, jos
kyseessä on yritystukiohjelman soveltamis-
alaa tai yritystuen tasoa tai muotoa koskeva
olennainen muutos.

Neuvottelukunnalta on pyydettävä yritys-
tuen yleisistä ehdoista annetun lain 6 §:n 3
momentissa tarkoitettu lausunto, kun esitettä-
vän yritystuen tai -avustuksen suuruus on

vähintään kolme miljoonaa euroa. Lausunto
voidaan pyytää myös, jos siihen on muu pe-
rusteltu syy.

Neuvottelukunnalta on pääsääntöisesti
pyydettävä lausunto Euroopan komissiolle
tehtävistä uusista valtiontukien notifikaati-
oista tai olennaisista muutoksista voimassa
oleviin notifikaatioihin ennen niiden lähettä-
mistä komissioon. Lausuntoa ei tarvitse pyy-
tää, jos notifikaatio on luonteeltaan tekninen,
tai jos asian käsittely on kiireellinen. Lausun-
toa ei myöskään tarvitse pyytää maa- ja met-
sätaloutta tai riista- ja kalataloutta koskevista
valtiontukien notifikaatioista.

Poiketen siitä, mitä yritystuen yleisistä eh-
doista annetun lain 6 §:n 2 momentissa sää-
detään, lausuntoa ei tarvitse pyytää valtion
talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston,
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehit-
tämiskeskuksen eikä yksityisoikeudellisen
yhteisön tai säätiön yksittäisestä yritystuki-
päätöksestä.

3 §

Yritystukineuvottelukunnan kokoonpano

Yritystukineuvottelukunnassa on puheen-
johtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä sekä
kaikilla heistä henkilökohtainen varajäsen,
jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan.

Neuvottelukunta ja sen puheenjohtaja mää-
rätään työ- ja elinkeinoministeriön esityk-



sestä. Neuvottelukunta valitsee yhden jäse-
nistä varapuheenjohtajaksi. Neuvottelukun-
nassa tulee työ- ja elinkeinoministeriön li-
säksi olla edustettuina valtiovarainministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö sekä liikenne-
ja viestintäministeriö. Neuvottelukunnalla voi
olla yksi tai useampi sivutoiminen sihteeri.

4 §

Tietojen luovutus

Neuvottelukunnan on annettava vuosittain
kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden
päättymisestä työ- ja elinkeinoministeriölle
kertomus toiminnastaan.

5 §

Työjärjestys

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa neu-
vottelukunnalle työjärjestyksen.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan yritystukineu-
vottelukunnasta annettu asetus (1174/1997).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Työministeri Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos Kari Parkkonen
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