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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för ut-
vecklande av företagsverksamhet  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om stats-
understöd för utvecklande av företagsverk-
samhet ändras så att man i fortsättningen ska 
kunna bevilja understöd för utvecklande av 
företag också för projekt som syftar till första 

bearbetning och marknadsföring av jord-
bruksprodukter, när det är fråga om projekt 
för beredning av forsknings- och utveck-
lingsåtgärder. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2009.  
————— 

 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

I 6 § i lagen om statsunderstöd för utveck-
lande av företagsverksamhet (1336/2006) be-
stäms om mottagare av understöd. I 2 mom. i 
paragrafen uppräknas de sektorer för vilka 
understöd för utvecklande av företag inte kan 
beviljas. En av de sektorer som uteslutits från 
lagens tillämpningsområde är för närvarande 
förädling och marknadsföring av jordbruks-
produkter, vars finansiering överfördes till 
jord- och skogsbruksministeriets stödsystem i 
samband med att lagen om statsunderstöd för 
utvecklande av företagsverksamhet trädde i 
kraft. Det enda undantaget från denna be-
gränsning har varit investeringar som sam-
manhänger med produktion av bioetanol som 
är avsedd för användning i trafiken. Den nu-
varande sektorvisa begränsningen har funge-
rat väl och det har inte funnits nämnvärda 
problem med gränsdragningen mellan arbets- 
och näringsministeriets och jord- och skogs-
bruksministeriets stödsystem. 

Vid tillämpningen av lagen om statsunder-
stöd för utvecklande av företagsverksamhet  
avses med förädling av jordbruksprodukter 
sådan sortering, förpackning, bevaring, bear-
betning eller annan behandling av de produk-
ter som avses i bilaga I till EG-fördraget efter 
vilken produkten alltjämt är en jordbrukspro-
dukt. 

Med stöd av lagen om statsunderstöd för 
utvecklande av företagsverksamhet utfärda-

des statsrådets förordning om statsunderstöd 
för utvecklande av företagsverksamhet 
(675/2007). I förordningen finns närmare be-
stämmelser om bland annat grunderna för 
beviljande och betalning av understödet, god-
tagbara kostnader och stödnivåer samt sam-
manlagda maximibelopp för statligt stöd. 
Förordningen har ändrats flera gånger efter 
att den trädde i kraft. Enligt den ändring som 
trädde i kraft den 9 september 2008 har un-
derstöd för utvecklande av företag kunnat 
beviljas som så kallad förberedande finansie-
ring för projekt för beredning av forsknings- 
och utvecklingsåtgärder. Bakgrunden till 
ändringen var att beviljandet av förberedande 
finansiering för forsknings- och utvecklings-
åtgärder i små och medelstora företag, som 
tidigare beviljades av Tekes – utvecklings-
centralen för teknologi och innovationer, 
överfördes till arbetskrafts och näringscentra-
lerna. 

När Tekes beviljade förberedande finansie-
ring, fanns det ingen motsvarande sektorvis 
begränsning i fråga om förädling och mark-
nadsföring av jordbruksprodukter som det 
finns i lagen om statsunderstöd för utveck-
lande av företagsverksamhet.  

För att förberedande finansiering för bear-
betning och marknadsföring av jordbruks-
produkter i fortsättningen ska kunna beviljas 
i samma omfattning som när Tekes beviljade 
finansieringen, föreslås att 6 § i lagen om 
statsunderstöd för utvecklande av företags-
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verksamhet ändras så att understöd för ut-
vecklande av företag kan beviljas för projekt 
som gäller första bearbetning och marknads-
föring av jordbruksprodukter också när det är 
fråga om sådana projekt för beredning av 
forsknings- och utvecklingsåtgärder som av-
ses i 19 a § i statsrådets förordning om stats-
understöd för utvecklande av företagsverk-
samhet.    

Det föreslås att det samtidigt görs en tek-
nisk ändring i 6 § 2 mom. I paragraftexten 
ska det också nämnas att den sektorvisa be-
gränsningen i fråga om förädling och mark-
nadsföring av jordbruksprodukter endast 
gäller första bearbetning och marknadsföring 
av jordbruksprodukter. Ändringen påverkar 
inte i sak tillämpningen av paragrafen.    
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Syftet med propositionen är att göra det 
möjligt att bevilja understöd för utvecklande 
av företag som förberedande finansiering 
också för projekt som hänför sig till första 
bearbetning och marknadsföring av jord-
bruksprodukter. 

Ändringen av denna sektorvisa begräns-
ning ökar i någon mån användningen av un-
derstödet för utvecklande av företag som be-
viljas i form av förberedande finansiering. 
Jämfört med det belopp av förberedande fi-
nansiering som Tekes tidigare beviljade för 

första bearbetning och marknadsföring av 
jordbruksprodukter, kommer det uppskatt-
ningsvis att årligen beviljas cirka 100 000 – 
150 000 euro mer i förberedande finansiering 
än hittills.  Den nu föreslagna ändringen ökar 
dock inte statens utgifter, eftersom Tekes 
kommer att avstå från att finansiera projekt 
av denna typ inom ramen för sina stödpro-
gram när lagändringen trätt i kraft. 

Den föreslagna ändringen uppskattas inte 
ha några betydande konsekvenser för myn-
digheternas verksamhet.  
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. Utlåtanden om proposi-
tionen har begärts av finansministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, innovationsav-
delningen vid arbets- och näringsministeriet 
samt Tekes – utvecklingscentralen för tekno-
logi och innovationer. Responsen i utlåtan-
dena över propositionen var positiv. Dessut-
om har förslaget behandlats i delegationen 
för företagsstöd. 
 
4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft hösten 2009. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:   
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Lagförslag 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
 ändras i lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företags-

verksamhet (1336/2006) 6 § som följer: 
 

6 § 

Mottagare av understöd 

Understöd för utvecklande av företag bevil-
jas endast små och medelstora företag, om 
inte något annat bestäms nedan. 

Understöd kan inte beviljas för fiskeri, 
jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte 
heller beviljas för första bearbetning eller 
marknadsföring av jordbruksprodukter, med 
undantag av sådana investeringar enligt 8 § 1 

punkten som sammanhänger med produktion 
av bioetanol som är avsedd för användning i 
trafiken samt sådana projekt för beredning av 
forsknings- och utvecklingsåtgärder som av-
ses i statsrådets förordning som utfärdats 
med stöd av 11 §.  

Vid beviljandet av understöd ska också Eu-
ropeiska gemenskapens sektorvisa begräns-
ningar beaktas. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  .   
 

————— 
 

Helsingfors den 5 juni 2009   

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Liisa Hyssälä  
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
 ändras i lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företags-

verksamhet (1336/2006) 6 § som följer: 
 
Gällande lydelse 
 

6 §  

Mottagare av understöd 

Understöd för utvecklande av företag bevil-
jas endast små och medelstora företag, om 
inte något annat bestäms nedan. 

Understöd kan inte beviljas för fiskeri, 
jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte 
heller beviljas för förädling eller marknadsfö-
ring av jordbruksprodukter, med undantag av 
sådana investeringar enligt 8 § 1 punkten som 
sammanhänger med produktion av bioetanol 
som är avsedd för användning i trafiken. 

 
 
 
 
Vid beviljandet av understöd skall också 

Europeiska gemenskapens sektorvisa be-
gränsningar beaktas. 
  
 

Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Mottagare av understöd 

Understöd för utvecklande av företag bevil-
jas endast små och medelstora företag, om 
inte något annat bestäms nedan. 

Understöd kan inte beviljas för fiskeri, 
jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte 
heller beviljas för första bearbetning eller 
marknadsföring av jordbruksprodukter, med 
undantag av sådana investeringar enligt 8 § 1 
punkten som sammanhänger med produktion 
av bioetanol som är avsedd för användning i 
trafiken samt sådana projekt för beredning 
av forsknings- och utvecklingsåtgärder som 
avses i statsrådets förordning som utfärdats 
med stöd av 11 §.  

Vid beviljandet av understöd ska också Eu-
ropeiska gemenskapens sektorvisa begräns-
ningar beaktas. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  .   
——— 

 


