
   

 

KANSALLISTEN 

TUOMAREIDEN ROOLI EU:N 

VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA  
SEMINAARI SUOMEN OIKEUSLAITOKSELLE 

Vantaa, 15.–16.6.2022 

Puhujat 

Sami Hartikainen, Counsel, Waselius & Wist, Helsinki   

 

Matthias Keller, oikeuden puheenjohtaja, hallintotuomioistuin , 

Aachen  
 

Anna Kuusniemi-Laine, osakas, Castrén & Snellman, Helsinki 

 

Elisa Fagerström, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, 

Helsinki 

 

Clara Saedler, Case Handler, yksikkö H.4 päätösten 

täytäntöönpano ja seuranta, kilpailun pääosasto (DG COMP), 

Euroopan komissio, Bryssel 

 

 

 

 

 

 

 

Pääaiheet 

• Valtiontuen käsite 

• Sääntöjenvastainen ja 
sisämarkkinoille soveltumaton 
tuki 

• Täytäntöönpanokielto 

• Euroopan komission ja 
kansallisten tuomioistuinten 
toisiaan täydentävät roolit 

• Käytännön koulutusta 
verkkotietokannoista 
 

 
Kielet 
Suomi ja englanti 
(simultaanitulkkaus) 
 
Tapahtuman nro 
 

222DV57f 
 
 
 
 
Järjestäjätahot  
ERA yhteistyössä Suomen 
tuomioistuinviraston kanssa 
Euroopan komission puolesta  

 

 

Rahoitus: Euroopan Unioni Palvelusopimus DG 

COMP/2017/015 - SI2.778715 



   KANSALLISTEN TUOMAREIDEN ROOLI EU:N 

VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA  

SEMINAARI SAKSAN TUOMAREILLE 

Keskiviikkona 15.6.2022 

08.45  Tilaisuuteen saapuminen ja ilmoittautuminen 
 
 
09.00  Tervetuliaissanat 
  Riku Jaakkola, Tuomioistuinvirasto  
  Ivana Jarošová, ERA 
  

I.  JOHDANTO EU:N VALTIONTUKEA KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
 
09.15 EU:n valtiontuen valvonnan päätavoitteet. SEUT-sopimuksen 107–109 
 artiklat 
 Sami Hartikainen 
 
 
09.45 Tuen käsitteen pääpiirteet 

• Yritys ja taloudellinen toiminta 
• Valtion varat ja toimenpiteen luokittelu valtion toimenpiteeksi 

  Sami Hartikainen 
 
 
10.45   Kysymyksiä ja keskustelua 
 
 
11.00 Kahvitauko 
 
 
11.15 Tuen käsitteen pääpiirteet  

• Hyöty 
• Selektiivisyys 
• Vaikutus kauppaan ja kilpailuun 

   Anna Kuusniemi-Laine 
 
 
12.15 Kysymyksiä ja keskustelua 
 
 
12.30 Lounas 
 
 
 
13.45 Verkkotietokantojen hakuominaisuuksien käyttäminen 
 Anna Kuusniemi-Laine 
 
 
14.15 Vähämerkityksisestä tuesta annettu asetus ja yleinen  
 ryhmäpoikkeusasetus 
 Elisa Fagerström 
 
15.00 Kysymyksiä ja keskustelua  
 
 
15.15 Kahvitauko 
 
 
15.30 Työpajatehtävä 
 Elisa Fagerström 
 
  
II.  EU:N VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN KANSALLISTEN 
 TUOMAREIDEN TOIMESTA (1) 

 
16:45 Kansallisten tuomareiden rooli 
 EU:n valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa 

• Kotimaisten oikeussuojakeinojen tyypit EU:n valtiontukilain puitteissa 
• SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan välitön oikeusvaikutus  

 Matthias Keller 
 
17.30 Kysymyksiä ja keskustelua  
 
17:45 Ensimmäisen päivän päätös  
 
 
19.30  Seminaari-illallinen 
 
 
 

Tavoite 
 
 
EU:n valtiontukisääntöjen  (SEUT 108 
artikla 3 kohta) mukainen 
ilmoitusvelvollisuuden ja 
täytäntöönpanokiellon välitön 
oikeusvaikutus, kansallisten 
tuomioistuinten rooli laittomasti myönnetyn 
valtiontuen takaisinperinnässä ja 
sääntöjenvastaiseen valtiontukeen liittyvien 
kanteiden käsittelymahdollisuus 
tuomioistuimissa edellyttävät 
oikeuslaitokselta hyvää 
valtiontukisääntöjen tuntemusta. 
 
Seminaari tarjoaa jäsenvaltion tuomareille 
yleiskuvan SEUT-sopimuksen 107–109 
artiklojen sekä sekundäärilainsäädännön 
soveltamisesta ja antaa tarvittavat työkalut 
valtiontukiasioiden käsittelemiseen.  

 
 
 
Kenelle tilaisuus on tarkoitettu? 
 
Suomalaiset tuomarit, 
tuomioistuinharjoittelijat sekä tuomareiden 
ja kansallisten tuomioistuinten henkilöstö. 
 
 
 
 
Lisätietoa tapahtumasta osoitteessa: 
 

 
https://competition.judicialtraining.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Torstai 16.6.2022 

 
    
III.  EU:N VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN KANSALLISTEN 
 TUOMAREIDEN TOIMESTA (2) 
 
9.00  Kansallisten tuomareiden rooli 
 EU:n valtiontukisääntöjen täytäntöönpanossa 

• Komission ja kansallisten tuomioistuinten tehtävät 
• Korvausvaateet ja välitoimet  

  Matthias Keller 
 
  
09.30  Kysymyksiä ja keskustelua  
  
 
  
09.45 Sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman tuen 
 takaisinperintä (1) 
 Clara Saedler 
 
 
10.15 Kysymyksiä ja keskustelua 
   
 
10.30 Kahvitauko  
 
  
11.00 Sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman tuen 
 takaisinperintä (1) 
 Clara Saedler 
 
11:30 Yhteistyö Euroopan komission kanssa 
 Clara Saedler 

 
12.00  Kysymyksiä ja keskustelua 
 
 
12:15 Lounas 
 
  
13.30 Työpajatehtävä 
 Clara Saedler 

  
   
14:30 Kahvitauko 
 
  
14.45 Ryhmätyön purku  
 Clara Saedler 

 
  
15.30 Koulutus päättyy 
 
   
 
 
 
 

 
Tietoa projektista 
 
Seminaari on osa Euroopan komission 

puolesta järjestettävää laajamittaista 

hanketta, jonka tarkoituksena on tarjota 

jäsenvaltioiden tuomareille koulutusta 

EU:n kilpailuoikeudesta. Se koostuu 26 

koulutusohjelmasta, jotka järjestetään 

neljän vuoden aikana 26 eri 

jäsenvaltiossa. 

 

https://competition.judicialtraining.eu 

 

 

 

Yhteyshenkilöt 
 

 

Avgustina Dorich 
Apulaispäällikkö, 
yritysjuridiikka 
Sähköposti:  
adorich@era.int 
  

 

 
Ivana Jarošová 
Kurssin vetäjä  
Sähköposti:  
ijarosova@era.int 

 
 
 

 

 
Uta Ellerhorst 
Assistentti 
Sähköposti: 
uellerhorst@era.int 

 

 

 

 
 

Rahoitus: Euroopan Unioni 

 

Palvelusopimus DG COMP/2017/015 - 

SI2.778715 

 

Tämä asiakirja on laadittu Euroopan 

komissiolle. Se heijastaa kuitenkin 

ainoastaan laatijoidensa näkemyksiä, eikä 

komission voida katsoa olevan vastuussa 

sen sisällön käytöstä. 

 

 

 



   
  

Edellytykset osallistumiselle 
 

 
 

1. Seminaari on tarkoitettu suomalaisille tuomareille, tuomioistuinharjoittelijoille sekä 
tuomareiden ja valtiontukiasioita käsittelevien tuomioistuinten alaisena toimiville 
työntekijöille.  
Hakemusten määräaika: 17.5.2022. 
 

2. Koulutukseen otetaan vain rajoitettu määrä osallistujia. Kaikille hakijoille vastataan pian 
hakuajan päättymisen jälkeen. Osallistuminen varmistuu vasta, kun hakija on saanut 
järjestäjiltä kirjallisen vastauksen. Hakijat, joita ei hyväksytty, ovat varasijalla. 
Peruutustilanteissa paikkoja tarjotaan varalla oleville hakijoille. 
 

3. Osallistuminen on maksutonta.  
 

4. Osallistujat vastaavat itse matkustamiseen liittyvistä järjestelyistä. Matkalippuja ei pidä 
varata ennen järjestäjältä saatua vahvistusta.  
 

5. Matkakulut korvataan vain Vantaan ulkopuolelta tuleville osallistujille. Lentokoneella 
seminaariin matkustavien matkakulut korvataan enintään 300 euroon asti. Junalla tai 
autolla matkustavien matkakulut korvataan enintään 200 euroon asti. Matkakulujen 
korvaaminen edellyttää alkuperäisten tositteiden toimittamista yhden kuukauden kuluessa 
koulutuksesta. 
 

6. COVID-19-pandemian vuoksi osallistujia kehotetaan valitsemaan matkaliput ja majoitus, 
joissa on joustavat peruutusehdot, tai ottamaan matkavakuutus, joka korvaa matkan 
peruuntumisen. ERA ilmoittaa osallistujille kuukautta etukäteen, järjestetäänkö tapahtuma 
paikan päällä. ERA pidättää yleisten ehtojensa mukaisen oikeuden päättää tapahtuman 
peruuttamisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman päivämäärää. ERA ei korvaa 
matka- ja majoituskustannuksia, jos varaus on tehty yli kuukausi ennen tapahtumaa. 
Matkan peruutusvakuutuksen kustannukset voidaan korvata. 
 

7. ERA järjestää ja maksaa Vantaan (tai Helsingin) ulkopuolelta tulevien osallistujien 
majoituksen kokouspaikan lähellä sijaitsevassa hotellissa.  
 

8. Kaksi lounasta, 15.6. järjestettävä seminaari-illallinen, tilaisuuden aikana nautitut juomat 
sekä seminaariin liittyvät asiakirjat tarjotaan ERA:n puolesta. 
 

9. Koulutukseen osallistumisesta annetaan todistus koulutuksen jälkeen. 
 

10. Osallistujilta edellytetään osallistumista koko koulutukseen. Osallistujien tulee hoitaa 
matkajärjestelynsä niin, että he eivät joudu poistumaan seminaarista ennen sen 
päättymistä. Seminaarin arviointilomakkeen täyttäminen on pakollista. Mikäli osallistuja ei 
osallistu koulutukseen kokonaisuudessaan tai jättää arviointilomakkeen täyttämättä, 
osallistuja ei ole oikeutettu läsnäolotodistukseen ja matkakulujen korvaamiseen.   
 

11. Huomaattehan, että mikäli osallistuminen perutaan ilmoitetun määräajan jälkeen ilman 
perusteltua syytä, ERA veloittaa tästä aiheutuneet kustannukset, kuten hotellivarauksesta 
aiheutuneet kustannukset. 
 

12. Kaikille osallistujille jaetaan kaikkien osallistujien nimet ja osoitteet sisältävä 
osallistujaluettelo, ellei ERA saa osallistujalta kirjallista vastalausetta viimeistään yhtä 
viikkoa ennen tapahtuman alkua. 

 

 


