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Syftet med anvisningen 
 
Arbets- och näringsministeriet har utfärdat denna anvisning till närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna i Södra Savolax, Tavastland, Mellersta Finland, Norra Österbotten och Birkaland för att 
styra tillämpningen av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
(9/2014) och statsrådsförordningen (716/2014) som utfärdats med stöd av lagen. I anvisningen 
finns viktiga frågor som rör tillämpningen av författningarna, men anvisningen innehåller emel-
lertid inte alla de normer som närings-, trafik- och miljöcentralerna ska iaktta i förvaltningen av 
understöden. I synnerhet ska bland annat de skyldigheter som förvaltningslagen (434/2003) 
medför för myndigheter samt de bestämmelser som gäller Europeiska unionens strukturfonder 
och statligt stöd beaktas. De viktigaste reglerna om statligt stöd finns i den allmänna gruppun-
dantagsförordningen 651/2014 och dess ändringsförordning 2017/1084 samt i de minimis-
förordningen 1407/2013. När understöd beviljas av medel i Europeiska unionens strukturfonder 
ska även de riktlinjer och begränsningar som hänför sig till Finlands strukturfondsprogram Håll-
bar tillväxt och jobb 2014–2020 beaktas. Information om strukturfonder finns bland annat på 
webbplatsen www.strukturfonder.fi. I tolkningen av bestämmelserna ska även motiveringarna 
till regeringens propositioner och förordningarnas motiveringspromemorior beaktas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelningschef, överdirektör  Marja-Riitta Pihlman  
 
 
 
 
 
Regeringsråd    Mikko Ojala 
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1 BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR OM UNDERSTÖD 

1.1 ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 

Ansökan om understöd görs hos närings-, trafik- och miljöcentralen (nedan NTM-centralen). 
Bestämmelser om behöriga NTM-centraler finns i statsrådets förordning om närings-, trafik- 
och miljöcentralerna (1392/2014). Enligt den aktuella förordningen fattas beslut om understöd 
av NTM-centralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten. Be-
hörigheten bestäms utifrån inom vilken NTM-central projektet huvudsakligen genomförs. Vid 
behov kan de NTM-centraler inom vilkas områden projektet genomförs också sinsemellan 
komma överens om vilken NTM-central som ska behandla ärendet. Om NTM-centralerna inte 
uppnår samförstånd om vilken central som ska behandla ärendet, bestämmer arbets- och nä-
ringsministeriet vilken NTM-central ska göra det. När det gäller uppfinningsprojekt i företag, är 
den behöriga centralen dock NTM-centralen i Birkaland.  

Enligt 15 § 2 mom. i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) 
ska ansökan om understöd lämnas in innan projektet inleds. Om ansökan om understöd har 
lämnats in först efter att projektet inletts, ska ansökan avslås som för sent inlämnad. 

Bestämmelser om inledande av projekt finns i 17 § i statsrådets förordning om statsunderstöd 
för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014). Enligt paragrafen betraktas ett projekt ha 
inletts, om  

1) sökanden ingått ett avtal eller gjort en beställning som gäller projektet, 
2) sökanden påbörjat byggarbeten för projektet, 
3) en anskaffning leverats till sökanden, 
4) sökanden har betalat en anskaffning,  
5) sökanden ingått någon annan förbindelse som gör genomförandet av projektet oåterkalle-

ligt.  

Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av pro-
jektet, vilket i fråga om investeringsprojekt kan vara bland annat kostnader för planeringsar-
bete, anskaffning av tillstånd och genomförbarhetsstudier. När det gäller utvecklingsåtgärder 
kan endast förhandsreservering av montrar för utställningar eller mässor som ordnas utom-
lands och den därmed sammanhängande förskotts- eller reserveringsavgiften betraktas som 
förberedelse av projektet. Utgifterna för förberedelserna är stödberättigande på motsvarande 
sätt som utgifter som uppstått efter att ansökan lämnats in. 

Sökanden kan dra tillbaka sin ansökan ända tills NTM-centralen har fattat beslut i understödsä-
rendet. Ansökan kan dras tillbaka till exempel per post eller e-post och då fattas i ärendet be-
slut om lämnande utan prövning.  

1.2 FATTANDE AV BESLUT 

1.2.1 Beaktande av konkurrensaspekter  

I 1 § 2 mom. i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet konstateras att 
konkurrensaspekter ska beaktas på det sätt som föreskrivs i 7 § 1 mom. 4 punkten i statsun-
derstödslagen (688/2001). I den nämnda punkten i statsunderstödslagen konstateras att stats-
understöd kan beviljas, om beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa 
snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet.  

När konsekvenserna för konkurrensen bedöms, ska man bland annat beakta marknadsstatus 
för den som ansöker om understöd och konkurrenterna, marknadsområdet för sökanden och 
konkurrenterna, marknadens mognad, understödets storlek samt hur stort det understödda 
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projektet är. Dessutom ska särskild vikt fästas vid fall där understöd beviljas flera gånger till 
samma företag, vilket kan leda till att konkurrensen och verksamheten på marknaden sned-
vrids samt försämra ställningen för andra företag som är verksamma inom samma bransch. 

1.2.2 Verksamhet som kan beviljas understöd 

Det anses att näringsverksamhet som bedrivs av privatpersoner (fysiska personer) i egenskap 
av näringsidkare (firma) samt av juridiska personer, dvs. bolag (aktiebolag, kommanditbolag 
och öppna bolag) och av andelslag är sådan företagsverksamhet som kan vara föremål för un-
derstöd för utvecklande av företag. Verksamhet i stiftelser och föreningar kan endast i undan-
tagsfall betraktas som sådan företagsverksamhet som avses i lagen, när beviljande av under-
stöd för utvecklande av företag övervägs. 

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas offentliga sammanslut-
ningar, såsom kommuner, samkommuner, universitet, yrkeshögskolor eller andra därmed jäm-
förbara aktörer samt icke-vinstsyftande föreningar, andelslag, företag eller andra sammanslut-
ningar för projekt som förbättrar företagens verksamhetsmiljö. I fråga om aktiebolag ska beak-
tas att det i bolagsordningen ska finnas ett omnämnande av att bolaget är icke-vinstsyftande. 

Understöd för utvecklande av företag kan inte beviljas för fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Un-
derstöd kan inte heller beviljas för förädling eller saluhållande av jordbruksprodukter. Dessutom 
kan understöd inte beviljas för investeringar inom energi- och trafiksektorn. 
 
1.2.3 Företagsstorlek 

Vid fastställandet av det sökande företagets storlek tillämpas definitionen av små och medel-
stora företag (nedan SMF-företag) enligt bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen 
om statligt stöd (kommissionens förordning nr 651/2014). Definitionen motsvarar till sitt innehåll 
definitionen enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG, till vilken också hänvisas i 4 
§ i lag (9/2014). 
 
När beslut om understöd fattas, fastställs sökandens företagsstorlek utifrån den då rådande 
situationen. Beviljat understöd kan betalas enligt beslutet om beviljande till den som fått under-
stödsbeslutet, fast dennes företagsstorlek skulle ha förändrats under tiden mellan beviljandet 
och utbetalningen av understödet. 
 
Enligt artikel 4 i definitionen av SMF-företag ändras företagets storlek först, när förändringen 
inträffat under två på varandra följande räkenskapsår. Syftet med detta är att förhindra att det 
uppstår en situation där företagsstorleken förändras till exempel till följd av en tillfällig föränd-
ring i verksamhetens omfattning i företaget. Övergångsregeln på två räkenskapsår tillämpas 
när företagsstorleken förändras organiskt, när företagets egen verksamhet ökar eller minskar. I 
sådana situationer där företagsstorleken förändras från mindre till större eller från större till 
mindre till följd av olika ägararrangemang eller motsvarande, träder ändringen däremot i kraft 
utan en övergångsfas på två räkenskapsår. Om till exempel ett storföretag köper aktierna i ett 
litet företag, anses det köpta lilla företaget i egenskap av anknutet företag till det stora företaget 
vara ett stort företag genast efter att arrangemanget skett, utan en övergångsperiod. Om ett 
storföretag säljer ett litet företag som det äger till exempel till sin verksamma ledning (privatper-
soner), kan på samma sätt det sålda företaget betraktas som litet företag utan någon över-
gångsperiod, när kopplingen som företag anknutet till det stora företaget upphört.  
 
1.2.4 Konstaterande av förutsättningarna för fortgående lönsam verksamhet 
 
Enligt 8 § 1 punkten i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet förut-
sätts för beviljande av understöd för utvecklande av företag att företaget bedöms ha förutsätt-
ningar för fortgående lönsam verksamhet. Det kan anses att företaget uppfyller lagens krav på 
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lönsam verksamhet, när företaget bedöms klara av sina förpliktelser och dess verksamhet ser 
ut att bli lönsam. Verksamheten ska enligt bedömningen vara lönsam senast när företaget är 
verksamt i den planerade omfattningen efter att projektet genomförts. 
 
Bedömningen av verksamhetens lönsamhet utgörs av en helhetsprövning, där bland annat företa-
gets ekonomiska nyckeltal kan beaktas. Dessutom kan i denna bedömning beaktas uppgifter från 
olika offentliga och privata register om eventuella betalningsstörningar hos företaget och dess an-
svariga personer samt om betalning av skatter och andra offentligrättsliga avgifter. Bedömningen 
begränsas inte nödvändigtvis bara till den företagsverksamhet som understöd ansöks för, utan 
även annan eller tidigare företagsverksamhet av den ansvariga för företaget kan beaktas. Ut-
gångspunkten vid beviljande av understöd enligt prövning är naturligtvis att understödstagaren har 
skött sina offentlig- och privaträttsliga förpliktelser som sig bör. I undantagsfall kan understöd dock 
beviljas, om försummelsen av förpliktelserna är obetydlig och det har uppgjorts en betalningsplan 
om hur förpliktelserna ska skötas och betalningsplanen har följts redan en tid. 
 
1.2.5 Lämplighet för EU-program  

Under punkten ”Lämplighet för EU-programmet och dess kriterier” i beslutsförslaget ska pro-
jektets lämplighet med tanke på Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–
2020 (nedan EU-programmet) motiveras innehållsmässigt. De viktigaste grunderna vid gransk-
ningen av lämpligheten med tanke på EU-programmet är de urvalsgrunder för EU-programmet 
som övervakningskommittén godkänt.  
 
Urvalsgrunderna delas in i allmänna och särskilda urvalsgrunder. De allmänna urvalsgrunderna 
är krav som baserar sig på EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Finansiären ska i tillräcklig 
grad försäkra sig om dessa före förfarandet för godkännande av projektet. Samtliga allmänna 
urvalsgrunder ska uppfyllas, för att understöd ska kunna beviljas av EU-programmedel.  
 
De särskilda urvalsgrunderna är specifika för särskilda mål. Som urvalsgrunder har lyfts såd-
ana tyngdpunkter och prioriteringar i programdokumentet som medför särskilt mervärde. De 
särskilda urvalsgrunderna används i poängsättningen av projekt i samband med valet av pro-
jekt. Eftersom understöden enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverk-
samhet i regel har kontinuerlig ansökan, behöver varje särskild urvalsgrund för projekten inte 
poängsättas separat, utan urvalsgrunderna gås igenom med klassificeringen ja/nej i systemet 
TUKI2014. Enligt överenskommelse med den förvaltande myndigheten innebär varje ja-svar 4 
poäng och nej-svaret 0 poäng på poängsättningsskalan. För säkerställande av förenlighet med 
EU-programmet ska minst hälften av de särskilda urvalsgrunderna för respektive särskilt mål 
uppfyllas.  
 
1.2.6 Tilläggsvillkor för beslutet 

Med stöd av 16 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet kan NTM-
centralen ställa villkor och begränsningar för sådant understöd som centralen beviljar. De till-
äggsvillkor som ställs ska anges tydligt i beslutet. 

NTM-centralen kan av särskilda skäl förlänga den användningstid på 3 och 5 år för egendom 
som avses i 19 §:n 2 mom. i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
genom att inkludera villkor i beslutet om beviljande av understöd.  

1.2.7 Återkrav av tidigare beviljat understöd och beviljande av nytt understöd   

Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd inte har följt ett beslut om åter-
krav som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestäm-
melser om statligt stöd (300/2001) eller ett beslut om återkrav som fattats med stöd av lagen 
om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet eller den lag (1336/2006) med 
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samma namn som gällde vid lagens ikraftträdande, eller ett beslut om återkrav av Europeiska 
unionens struktur- och investeringsfonder (nedan Esi-fonder). Med Esi-fonder avses regionala 
utvecklingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden samt havs- och fiskerifonden. Denna be-
gränsning grundar sig på den s.k. Deggendorf-regeln, vilken det också hänvisas till i artikel 1.4 
a i den allmänna gruppundantagsförordningen. 
 
Om prövningen av återkrav av tidigare beviljat understöd är oavslutad, kan ett nytt positivt un-
derstödsbeslut fattas först efter att prövningen av återkrav av det tidigare understödet slutförts 
och man kommit fram till att det inte finns anledning till återkrav.  
 
1.2.8 Projektets genomförandetid och förlängning av den  

För genomförandet av projektet fastställs i beslutet för varje enskilt fall en genomförandetid 
som bedömts så reslistiskt som möjligt. I genomförandetiden för Eruf-medfinansierade projekt 
ska även den så kallade n+2-regeln beaktas. Detta förutsätter att beslut om fullmakt enligt ra-
men för det respektive Eruf-programmet för ett visst år i regel ska vara betalda inom de två år 
som följer på Eruf-ramen i fråga (dvs. ramåret + 2 år). 

En eventuell förlängning av genomförandetiden förutsätter att sökanden lämnar en motiverad 
skriftlig ansökan till NTM-centralen innan genomförandetiden gått ut. NTM-centralen kan av 
särskilda skäl godkänna en förlängning av genomförandetiden även när sökanden har lämnat 
in ansökan om förlängd tid för sent. Om förlängningen av giltighetstiden fattas ett skriftligt änd-
ringsbeslut, som skickas till sökanden. 

1.3 DELGIVNING OCH VERKSTÄLLIGHET AV BESLUET 

Ett beslut som fattats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverk-
samhet kan delgivas med vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen (434/2003). I prakti-
ken innebär detta att besluten kan skickas till mottagaren per post som vanligt brev. Motta-
garen anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte 
något annan visas.  

Även i fortsättningen kan mottagningsbevisförfarande användas som delgivningssätt. Använd-
ning av mottagningsbevis rekommenderas till exempel i fråga om beslut om avbrytande eller 
avslutande av utbetalningen samt i fråga om beslut om återkrav. 

Ett beslut som fattats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverk-
samhet får med stöd av 32 § i lagen verkställas trots att ändring har sökts, om inte besvärs-
myndigheten, dvs. förvaltningsdomstolen, bestämmer något annat. Avsikten med paragrafen är 
att i praktiken säkerställa att beslut om avbrytande av utbetalningen som fattats med stöd av 
lagen kan verkställas trots ändringssökande. Dessutom konstateras i 32 § att i återkravsären-
den som avses i 26–28 § i lagen är ett lagakraftvunnet beslut (med lagakraftvunnen avses att 
ändring i beslutet inte längre kan sökas genom reguljära rättsmedel) direkt utsökbart. Se till 
denna del lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), som trädde i kraft 
1.1.2008. 
  
1.4 SÖKANDE AV ÄNDRING 

Bestämmelser om sökande av ändring finns i 31 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande 
av företagsverksamhet. Den första fasen i sökandet av ändring är omprövningsförfarande. För-
delen med omprövningsförfarandet är att det är snabbt och smidigt, eftersom myndigheten vid 
behov i klara fall t.o.m. mycket snabbt kan ändra sitt eget beslut. Härigenom kan man undvika 
att ärendet i onödan behandlas hos besvärsinstanser. Bestämmelser om omprövningsförfa-
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rande finns i 7 a kap. i förvaltningslagen. Det bör särskilt beaktas att en begäran om ompröv-
ning ska behandlas skyndsamt enligt 49 e § i förvaltningslagen. 

Myndigheten ska bifoga anvisningar om hur man begär omprövning till beslut som den medde-
lar. Tidsfristen för begäran om omprövning är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfående-
dagen räknas inte in i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om tidsfristens sista dag är en helg-
dag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tids-
fristen ännu följande vardag. 
 
Begäran om omprövning ska riktas till den myndighet som fattat beslutet, dvs. NTM-centralen. I 
understödsärenden kan omprövningsbegäran framställas av den som är part i ärendet. Vid till-
lämpningen av paragrafen definieras begreppet part i enlighet med 6 § i förvaltningsprocessla-
gen och tolkningspraxis för nämnda 6 §. 
 
I beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom be-
svär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Till ett beslut som fattats med an-
ledning av omprövningsbegäran ska myndigheten bifoga besvärsanvisning. 
 
Beslut med anledning av omprövning som NTM-centralen fattat kan i första fasen överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Be-
svärstillstånd behövs dock inte i fråga om ärenden som gäller avbrytande eller avslutande av 
utbetalningen eller återkrav av understöd.  

 

2 UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAG 

2.1 ALLMÄNT 

Enligt 7 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet kan understöd för 
utvecklande av företag beviljas för materiella och immateriella investeringar samt för utveckl-
ingsåtgärder. Definitionerna av materiella och immateriella investeringar samt utvecklingsåt-
gärder finns i 4 § i lagen. 
 
När ansökningar om understöd handläggs och beslut fattas ska utöver det som konstateras 
nedan även beaktas de regler och principer som ingår i standardvillkoren i understödsbeslutet 
samt anvisningarna för ansökan om understöd. I fråga om strukturfondsprojekt ska även stats-
rådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna 
(358/2014) och övriga normer och anvisningar som rör strukturfonderna beaktas. Särskilt viktigt 
är också att beakta de riktlinjer och begränsningar som hänför sig till Finlands strukturfonds-
program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. 
 
Avsikten med understöden är att uppmuntra företag till målmedveten och målinriktad utveckling 
och förnyelse av affärsverksamheten samt att dela den risk som är förknippad med projekten. 
Understöd ska riktas till välplanerade projekt som eftersträvar betydande tillväxt, international-
isering, förnyelse av affärsverksamheten eller annan motsvarande betydande förändring. 
Finansiering kan beviljas företag som bedöms ha god beredskap till lönsam och konkurrens-
kraftig verksamhet på marknaden samt som bedöms ha egen vilja och förmåga att utveckla 
företagsverksamheten. Understöd ska inte beviljas för sedvanlig verksamhet eller utveckling 
som ska anses vara obetydlig. 
 
Vid beviljandet av understöd ska vikt fästas vid att de upphandlingar som delfinansieras med 
understödet ska basera sig på gängse prisnivå och att beviljandet av understödet inte medför 
att prisnivån stiger. Avsikten är att säkerställa att nyttan av understödet helt blir till fördel för det 
företag som genomför det understödda projektet. 
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Understöd ska inte beviljas för upphandling av sådana tjänster vars pris har sänkts genom an-
nat offentligt stöd för produktionen av tjänsten. Utgångspunkten är att de tjänster vars upp-
handling stöds med understödet ska följa marknadsvillkoren till sitt pris och övriga villkor.  
 
Enligt villkoren i beslutet om understöd för utvecklande av företag kan understöd inte beviljas 
för upphandlingar från en närstående part till det företag som är föremål för understöd. Definit-
ionen av närstående part baserar sig på Bokföringsnämndens självständiga utlåtande 
(1829/11.11.2008) om närstående part som avses i 2 kap. 7 b § i bokföringsförordningen 
(1339/1997). Utlåtandet innehåller definitionen av närstående part samt vissa praktiska tillämp-
ningsanvisningar. 
 
NTM-centralen kan av särskilda skäl godkänna köp från närstående part till det sökande före-
taget inom ramen för understödet, om NTM-centralen anser att det är förenligt med målen för 
understödet. Då kan inom ramen för understödet godkännas högst det eurobelopp som mots-
varar de direkta och faktiskt betalda anskaffningsutgifter som föranletts för en närstående part 
för produceringen av tjänsten eller anskaffningen i fråga. I utgifterna får inte ingå täckning som 
den närstående parten tagit ut avgift för eller allmänna kostnader som föranleds för parten och 
inte heller andra kostnader eller poster som inte direkt beror på produktionen av tjänsten eller 
anskaffningen i fråga. Sådana utgifter för närstående part ska basera sig på det närstående 
bolagets bokföring, vilket i samband med utbetalningen ska verifierats med lämpligt utdrag ur 
bokföringen för det närstående bolaget.  
 
När köp godkänns från närstående part till det sökande företaget ska redan i understödsbeslu-
tet specificerat och detaljerat konstateras innehållet av upphandlingarna i fråga samt det euro-
belopp som godkänts inom ramen för understödet. I understödsbeslutet ska även specificerat 
konstateras innehållet i den redogörelse för de aktuella utgifterna som förutsätts i utbetalnings-
ansökan. Lämnandet av redogörelsen är en förutsättning för att understödet ska kunna betalas 
till denna del. 
 
En upphandling från närstående part som undantagsvis kan godkännas inom ramen för under-
stödet kan vara till exempel köp av experttjänst eller motsvarande i anslutning till en utveckl-
ingsåtgärd som beviljas understöd, där den upphandlade tjänsten produceras av en person 
eller personer som arbetar i ett närstående företag. Då kan inom ramen för understödet god-
kännas högst det eurobelopp som motsvarar den direkta lönen som faktiskt betalats till den 
aktuella personen i det närstående bolaget under tiden för produktionen av tjänsten. För att 
säkerställa detta ska över det arbete som hör till projektet utfört av den aktuella personen som 
arbetar i det närstående bolaget förutsättas motsvarande arbetstidsuppföljning som i en sådan 
situation där en person anställd i det understödstagande bolaget skulle arbeta i projektet. På 
samma sätt ska det förutsättas en på bokföring baserad redogörelse för att lönerna i fråga fak-
tiskt har betalats.  
 
En upphandling av närstående part kan vara en godtagbar anskaffning även till exempel vid 
anskaffning av en ny maskin eller anordning via ett närstående bolag (t.ex. moderbolaget till 
den som ansöker om understöd), så att det närstående bolaget har upphandlat en maskin eller 
anordning som den säljer vidare till den som ansöker om understöd som obegagnad för det 
ursprungliga upphandlingspriset (s.k. genomgångsfakturering). Vid genomgångsfakturering ska 
man kunna visa att upphandlingspriset inte omfattat täckning genom att man visar utdrag ur 
bokföringen från både det säljande och det köpande bolaget. 
 
Alltid när upphandlingar från närstående part undantagsvis godkänns inom ramen för under-
stödet, ska särskild vikt fästas vid omsorgsfull och detaljerad dokumentering av utgifterna för 
upphandlingarna.         
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Understöd för utvecklande av företag för investeringar bör inte beviljas samma sökande mer än 
en gång utom av särskilda skäl. Som särskilda skäl kan betraktas till exempel att det projekt 
som är föremål för understödet är mer riskfyllt än normalt eller att projektet har ytterst stor ef-
fekt med tanke på sökandens tillväxt eller produktivitet. Dessutom bör i prövningen beaktas 
den tid som gått sedan det förra understödsbeslutet fattades.   
 
Enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd (kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014, artikel 2.18) och Eruf-förordningen (EU nr 1301/2013, artikel 3.3) kan under-
stöd inte beviljas företag i svårigheter. 
 
Eurobeloppet av beviljat de minimis-stöd konstateras i understödsbeslutet. Eventuell utbetal-
ning av understöd till ett mindre belopp än beviljat minskar inte det i understödsbeslutet konsta-
terade beloppet av de minimis-stöd. Före ansökan om den sista posten av understödet kan 
dock på skriftlig begäran av sökanden fattas ett ändringsbeslut, där beloppet av beviljat de mi-
nimis-stöd ändras så att det motsvarar projektets omfattning. Det får inte betalas mer de mini-
mis-stöd än vad som har beviljats.  
 
Trots ändringsbeslutet görs beräkningen av tidsfristen för de minimis-stöd (det pågående och 
de två föregående beskattningsåren) enligt det ursprungliga beslutet om beviljande. Denna 
princip gäller både sänkning och höjning av beloppet av de minimis-stöd. Om beloppet av be-
viljat de minimis-stöd höjs genom ändringsbeslutet, ska man säkerställa att det finns utrymme i 
”de minimis-kvoten” vid granskning av både tidpunkten för fattandet av det ursprungliga beslu-
tet om beviljande och tidpunkten då ändringsbeslutet fattades.  
 
Till det totala beloppet av de minimis-stöd till sökanden räknas enligt begreppet ”ett företag” 
även de minimis-stöd till andra företag i samma koncern och till företag som har en annan an-
knytning enligt artikel 2.2. i de minimis-förordningen till det sökande företaget. Uppföljningen av 
beloppet av de minimis-stöd till sökanden och företag som ingår i begreppet ”ett företag” är 
medlemsstatsspecifik.    
 
Det finns skäl att offentliga finansiärer sinsemellan koordinerar användningen och samordning-
en av olika finansieringsformer och åtgärder, så att finansieringsformerna effektivt stöder före-
tagens utveckling.   
 
2.2 TILLÄMPNING AV REGLERNA OM STATLIGT STÖD   

2.2.1 Investeringar  

I fråga om beslut som fattas den 1 januari 2018 eller senare är en förutsättning för att under-
stöd för utvecklande av företag ska beviljas att mottagaren av understöd i sin ansökan lämnar 
följande försäkran och åtagande om att verksamheterna inte har och inte ska omlokaliseras 
(förordningen 2017/1084 om ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen 651/2014, 
artikel 14.16). 
 
”Jag försäkrar att företaget inte under de 24 månader som föregått inlämnandet av ansökan om 
understöd har omlokaliserat sina verksamheter till ett nedan beskrivet verksamhetsställe där 
den investering som är föremål för ansökan äger rum. Företaget förbinder sig dessutom att inte 
omlokalisera sina verksamheter till ett sådant verksamhetsställe under de 24 månader som 
följer utbetalningen av den sista posten av understödet.”  
 
Med omlokalisering avses överföring av samma eller liknande verksamhet eller del av denna 
från ett verksamhetsställe i en avtalsslutande part i EES-avtalet (ursprungligt verksamhets-
ställe) till det verksamhetsställe där den understödda investeringen äger rum i en annan av-
talsslutande part i EES-avtalet (understött verksamhetsställe). Det är fråga om en överföring, 
om varan eller tjänsten vid det ursprungliga och understödda verksamhetsstället i Finland fyller 
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åtminstone delvis samma syfte och tillgodoser efterfrågan från eller behovet hos samma typer 
av kunder och arbetstillfällen går förlorade inom samma eller liknande verksamhet vid ett av 
stödmottagarens ursprungliga verksamhetsställen i EES. 
 
Den som ansöker om understöd kan ha ansökt om understöd redan tidigare med en ansökan 
som inte har innehållit en försäkran och ett åtagande om att verksamheterna inte har och inte 
ska omlokaliseras. Innan sökanden kan beviljas understöd för utvecklande av företag för en 
investering ska man då i systemet Tuki2014 som tilläggsuppgift av sökanden begära en försäk-
ran och ett åtagande om att verksamheterna inte har och inte ska omlokaliseras.    
 
Enligt 7 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
förutsätts för beviljande av understöd för investeringar att understödstagaren finansierar minst 
25 % av investeringen med sådan finansiering som inte är förenad med offentligt stöd. Uppfyl-
landet av beslutsvillkoret ska alltid bedömas i beslutsförslaget och det ska alltid kontrolleras att 
beslutsvillkoret uppfylls, när understöd betalas ut. Förutom i understöd kan offentligt stöd även 
ingå i finansiering som offentliga eller offentligt ägda finansiärer beviljar. Som offentliga eller 
offentligt ägda finansiärer betraktas sådana finansiärer av vilka en offentlig eller offentligt ägd 
aktör äger över hälften. 
 
2.2.2 Utvecklingsåtgärder 

Understöd för utvecklande av företag för utvecklingsåtgärder beviljas i regel i form av de mini-
mis-stöd. Främst i sådana situationer där maximibeloppet av de minimis-stöd skulle begränsa 
beviljandet av understöd för projekt som i och för sig är motiverade, kan enligt 11 § i statsrå-
dets förordning (716/2014) understöd för anlitande av externa tjänster och sakkunniga även 
beviljas enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.  
 
Om understödet för anlitande av externa tjänster och sakkunniga beviljas enligt den allmänna 
gruppundantagsförordningen om statligt stöd (gruppundantagsförordningen), tillämpas enligt 
åtgärdsinnehållet då antingen artikel 18 i gruppundantagsförordningen (stöd som beviljas SMF-
företag för konsulttjänster) eller artikel 28 (innovationsstöd som beviljas SMF-företag). Då ska i 
TUKI2014-systemet de kostnader som godkänns inom ramen för externa tjänster och sakkun-
niga antecknas under kostnadsposten ”T&K&I ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat” (FoUI ex-
terna tjänster och sakkunniga) (artikel 28 i gruppundantagsförordningen) eller/och under kost-
nadsposten ”muut ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat” (övriga externa tjänster och sakkun-
niga) (artikel 18 i gruppundantagsförordningen). Kostnader införs under punkten ”T&K&I ulko-
puoliset palvelut ja asiantuntijat” (artikel 28 i gruppundantagsförordningen), när det är fråga om 
utveckling av produkter, tjänster eller produktionsmetoder eller därmed sammanhängande in-
novationsverksamhet. På motsvarande antecknas kostnaderna i ”muut ulkopuoliset palvelut ja 
asiantuntijat” (artikel 18 i gruppundantagsförordningen), när det är fråga om utveckling av kom-
petensen för affärsverksamhet eller internationalisering eller annan sådan utveckling som inte 
räknas in i utvecklingen av produkter, tjänster eller produktionsmetoder inom ramen för artikel 
28 i gruppundantagsförordningen. För att säkerställa att kostnaderna införs korrekt ska hand-
läggaren sätta sig in i gruppundantagsförordningen. 
 
Även när understöd för anlitande av externa tjänster och sakkunniga beviljas enligt den all-
männa gruppundantagsförordningen om statligt stöd, beviljas understödet för övriga utgiftsslag 
för utvecklingsåtgärder i form av de minimis-stöd. 
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2.3 TOTALT MAXIMIBELOPP AV UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAG OCH 
ÖVRIGA STATLIGA STÖD 

2.3.1 Allmänt om maximibeloppen 

Vid handläggningen av projekt ska man alltid utreda statliga stöd som eventuellt riktar sig till 
projektet och projektkostnaderna. De minimis-stödet får inte kumulera med annat statligt stöd 
som beviljas för samma stödberättigande kostnader, om kumuleringen skulle leda till att det 
maximibelopp som anges i gruppundantagsförordningen eller i ett separat beslut av kommiss-
ionen överstigs. Inte heller stöd enligt gruppundantagsförordningen får kumulera med annat 
statligt stöd som delvis eller helt beviljas för samma kostnader, om kumuleringen skulle leda till 
att maximiintensiteten eller maximibeloppet av stöd enligt gruppundantagsförordningen över-
stigs. I vissa enskilda fall kan andra statliga stöd vara förenade med regler om statligt stöd. 
Dessa ska vid behov utredas särskilt vid beviljandet av stöd.   
 
2.3.2 Maximibeloppet vid investeringar 

Det totala maximibeloppet av understöd som beviljas för en investering och annat stöd som 
betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst den maximala procentandel som föreskrivs för 
understöd för utvecklande av företag.  
 
Om det med lån eller garanti som Finnvera Abp beviljat företaget för samma investeringspro-
jekt även finansierar driftskapital, ska stödet som ingår i finansieringen beaktas i sin helhet 
(allstå även för driftskapitalets del) i det totala maximibeloppet av stöd som beviljas för investe-
ringen. Samma princip gäller även för Finnvera Abp:s företagarlån, om det är avsett för finan-
siering av företagets investering. När företagarlånet finansierar sådan handel med aktier där 
aktierna som köps från privatpersoner, anses det inte ingå statligt stöd i lånet. 

De föreskrivna maximibeloppen för stödet får inte överstigas och statlig stöd som beviljats för 
samma projekt ska samordnas. Om det ser ut som att maximibeloppen för statligt stöd över-
stigs, kan till stödsökanden med stödmyndighetens samtycke ges möjlighet att välja en stöd-
form som i första hand används vid finansieringen av projektet.  

2.3.3 Maximibeloppet vid utvecklingsåtgärder 

Bestämmelser om totala maximibelopp av understöd finns i 12 § i statsrådets förordning om 
statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet genom en hänvisning till bestämmelser 
om kumulering av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd och 
stöd enligt de minimis-förordningen. Bestämmelser om kumulering av stöd finns i artikel 8 i 
gruppundantagsförordningen och i artikel 5 i de minimis-förordningen.  
  
Om beviljande av understöd övervägs i en situation där projektet även finansieras med annat 
statligt stöd, ska man säkerställa att finansieringen iakttar reglerna om kumulering enligt artikel 
8 i den allmänna gruppundantagsförordningen och enligt artikel 5 i de minimis-förordningen 
samt i eventuellt annat beslut av kommissionen eller i en annan bestämmelse om statligt stöd. 
 
Särskild vikt ska fästas vid informationsutbyte om andra statliga stöd mellan myndigheterna. 
 
2.4 GODTAGBARA UTGIFTER 

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar 
samt för utvecklingsåtgärder. I lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
föreskrivs om definitionen av investeringar. Bestämmelser om godtagbara utgifter för utveckl-
ingsåtgärder finns i statsrådets förordning. När understöd beviljas ska förutom författningarna 
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även beaktas de omständigheter som konstateras i motiveringspromemorian till statsrådets 
förordning samt villkoren i beslutet om understöd för utvecklande av företag.   
 
Understöd kan även beviljas för sådana lönekostnader i företaget som föranleds av genomfö-
randet av ett investeringsprojekt, om lönekostnaderna aktiveras som en del av anskaffningsut-
giften för investeringen. I samband med en investering kan lönekostnader godkännas enligt 
samma principer som i fråga om de lönekostnader som definieras i 16 § i statsrådets förord-
ning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna. Beviljande av 
understöd till exempel för lönekostnader som hänför sig till byggande av verksamhetslokaler 
eller en produktionslinje ska övervägas mycket noggrant, eftersom en tillbörlig redogörelse för 
lönekostnaderna kan vara förknippad med svårigheter och betydande administrativt arbete i 
utbetalningsskedet.  
 
Godkännande av externa tjänster som utvecklingsåtgärder som beviljas understöd ska basera 
sig på ett skriftligt anbud från tjänsteleverantören som har presenterats vid ansökan om under-
stöd. Man kan avvika från huvudregeln åtminstone i fråga om mer omfattande och långvariga 
projekt genom att godkänna upphandlingar av tjänster även direkt enligt projektplanen, om be-
viljaren utifrån ansökan får tillräcklig information om tjänsternas innehåll, kvalitetskrav och pris-
nivå. Ett anbud eller avtal om tjänsten ska då visas upp för NTM-centralen senast i samband 
med ansökan om utbetalning av understöd. Externa tjänster som är små till sina kostnader och 
tydliga till sitt innehåll kan enligt övervägande även godkännas utan separat skriftligt anbud el-
ler avtal.  
 
Eftersom avsikten med understödet för utvecklingsåtgärder är att främja att företaget får ny 
kompetens och affärsverksamhetspotential, godkänns som lönekostnader för projektet i regel 
endast lönekostnader för en ny arbetstagare. Av särskilda skäl kan även lönekostnader för fö-
retagets befintliga personal som anlitats för det understödda projektet godkännas, om perso-
nens arbetsinsats och uppgiftens betydelse anses vara väsentliga med tanke på genomföran-
det av utvecklingsåtgärderna. Om det arbete som godkänns inom ramen för understödet för 
utvecklingsåtgärder bara utgör en del av personens arbetstid, ska över arbetet föras skriftlig 
arbetstidsuppföljning, av vilken framgår det arbete som personen utfört inom ramen för pro-
jektet, arbete som inte hänför sig till projektet samt den totala mängden arbete som personen 
utfört under projektets genomförandetid. Detta gäller både arbete av en ny person som an-
ställts till företaget i och med projektet och arbete av en person som redan tidigare arbetat i 
företaget.  Arbetstidsuppföljningen ska visas upp i samband med ansökan om utbetalning av 
understöd. 
 
Inom ramen för understöd för utvecklingsåtgärder godkänns inte som faktiskt realiserade utgif-
ter arbetsgivaravgifter i anslutning till löner, utan understödet för dessa ingår i de utgifter som 
ersätts procentuellt. 
 
När en person under projekttiden använder sin arbetstid och arbetsinsats i sin helhet för ett 
projekt som godkänts inom ramen för understödet för utvecklingsåtgärder, kan inom ramen för 
understödet som faktiska lönekostnader även godkännas semesterlön och semesterpenning 
som betalats till arbetstagaren för den aktuella perioden. När lönekostnader som direkt hänför 
sig till projektet godkänns inom ramen för understödet enligt arbetstidsuppföljningen, kan inom 
ramen för understödet för utvecklingsåtgärder godkännas bara dessa direkta lönekostnader 
enligt arbetstidsuppföljningen utan semesterlöner och semesterpenning.     
 
Utgifter för resor till utlandet som ingår i utvecklingsåtgärderna kan godkännas högst enligt 
skatteförvaltningens gällande beslut om skattefria resekostnadsersättningar. 
 
Understöd för utvecklande av företag kan inte beviljas för personalens eller ledningens delta-
gande i utbildning eller kurs. 
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3 UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAGENS VERKSAMHETSMILJÖ  

3.1 ALLMÄNT 

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan enligt 11 § i lagen om statsun-
derstöd för utvecklande av företagsverksamhet beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata 
sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att förbättra företags verk-
samhetsmiljö eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Enligt 1 kap. 5 § i 
aktiebolagslagen (624/2006) ska det i bolagsordningen bestämmas att aktiebolaget är icke-
vinstsyftande. 
 
Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan enligt 12 § i lagen om statsun-
derstöd för utvecklande av företagsverksamhet beviljas för utredningar som är behövliga med 
tanke på företagsverksamheten, utvecklande av service som företagen behöver, främjande av 
samarbete mellan företag samt för andra projekt som förbättrar företagens verksamhetsmiljö 
och utvecklingsmöjligheter. 
 
När ansökningar om understöd handläggs och beslut fattas ska utöver det som konstateras 
nedan även beaktas de regler och principer som ingår i standardvillkoren i understödsbeslutet 
samt anvisningarna för ansökan om understöd. I fråga om strukturfondsprojekt ska även stats-
rådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna 
(2014–2020) och övriga normer och anvisningar som rör strukturfonderna samt den under-
stödda verksamhet och de prioriteringar som fastställts i strukturfondsprogrammet Hållbar till-
växt och jobb 2014–2020 beaktas. 
 
Avsikten med understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö är att främja star-
tande, utveckling, tillväxt och förnyelse av företagsverksamheten och att skapa förutsättningar 
för detta.  Understöd ska riktas till sådana välplanerade projekt, separata från sökandens nor-
mala verksamhet, som kan bedömas ha en direkt effekt på SMF-företag. Understöd kan inte 
beviljas för sedvanlig verksamhet eller utveckling som ska anses vara obetydlig.  
 
När understöd beviljas SMF-företag för utveckling av behövliga tjänster, ska understödet riktas 
till sådana tjänster som inte finns i den aktuella regionen, för att de tjänster som utvecklas inom 
projektet inte ska medföra störningar på marknaden genom att konkurrera med privata företag.  
 
Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan inte beviljas för utveckling av 
en sådan tjänst som är avsedd för endast vissa namngivna företag, utan den utvecklade tjäns-
ten ska vara öppen för alla SMF-företag som behöver tjänsten. Understöd kan inte heller bevil-
jas för eventuell företagsspecifik konsultering som ingår i projektet, utan sådant understöd kan 
beviljas i form av understöd för utvecklande av företag direkt till företaget.  
 
När understöd beviljas för utveckling av en tjänst avsedd för SMF-företag, ska särskild vikt fäs-
tas vid att understödet inte sänker priset på den tjänst som utvecklats och producerats i pro-
jektet. Understödstagaren ska ta ut gängse pris för tjänsten av alla företag som använder tjäns-
ten. Priset ska basera sig på enhetliga prissättningsgrunder. Understöd för utvecklande av fö-
retagens verksamhetsmiljö ska inte beviljas för sådana projektkostnader som även finansieras 
med landskapsutvecklingspengar, finansiering från undervisnings- och kulturministeriet eller 
annan offentlig finansiering.  
 
För att effektivisera styrningen, uppföljningen och övervakningen av projekt, kan NTM-
centralen enligt prövning i understödsbeslutet ställa som villkor att understödstagaren ska till-
sätta en styrgrupp. Tillsättandet av styrgruppen kan behövas till exempel i omfattande och 
långvariga projekt. Det ska beaktas att ansvaret för genomförandet av projektet och använd-
ningen av understödet alltid ligger hos understödstagaren, trots tillsättandet av en styrgrupp. 
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3.2 GODTAGBARA UTGIFTER 

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för både utvecklingsåt-
gärder och investeringar.   
 
Enligt villkoren i beslutet om understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan 
understöd inte beviljas för upphandlingar från en närstående part till sökanden. Definitionen av 
närstående part baserar sig på Bokföringsnämndens självständiga utlåtande 
(1829/11.11.2008) om närstående part som avses i 2 kap. 7 b § i bokföringsförordningen. Utlå-
tandet innehåller definitionen av närstående part samt vissa praktiska tillämpningsanvisningar. 
NTM-centralen kan av särskilda skäl inom ramen för understödet godkänna köp från en när-
stående part till sökanden, på det sätt som konstateras under punkt 2.1 som gäller understöd 
för utvecklande av företag. 
 
Godkännande av externa tjänster som utvecklingsåtgärder som beviljas understöd ska basera 
sig på ett skriftligt anbud från tjänsteleverantören som presenterats vid ansökan om understöd. 
Man kan avvika från huvudregeln åtminstone i fråga om mer omfattande och långvariga projekt 
genom att godkänna upphandlingar av tjänster även direkt enligt projektplanen, om beviljaren 
utifrån ansökan får tillräcklig information om tjänsternas innehåll, kvalitetskrav och prisnivå. Ett 
anbud eller avtal om tjänsten ska då visas upp för NTM-centralen senast i samband med ansö-
kan om utbetalning av understöd. Externa tjänster som är små till sina kostnader och tydliga till 
sitt innehåll kan enligt övervägande även godkännas utan separat skriftligt anbud eller avtal.  
 
Eftersom avsikten med understödet för utvecklingsåtgärder är att främja ny kompetens och af-
färsverksamhetspotential, godkänns som lönekostnader för projektet i regel endast lönekost-
nader för en ny arbetstagare. Av särskilda skäl kan även lönekostnader för anlitande av befint-
lig personal i det understödda projektet godkännas, om personens arbetsinsats och uppgiftens 
betydelse anses vara väsentliga med tanke på genomförandet av utvecklingsåtgärderna.  
 
Om det arbete som godkänns inom ramen för understödet för utvecklingsåtgärder bara utgör 
en del av personens arbetstid, ska över arbetet föras skriftlig arbetstidsuppföljning, av vilken 
framgår det arbete som personen utfört inom ramen för projektet, arbete som inte hänför sig till 
projektet samt den totala mängden arbete som personen utfört under projektets genomföran-
detid. Detta gäller både arbete av en ny person som anställts i och med projektet och arbete av 
en person som redan tidigare arbetat hos understödstagaren. Arbetstidsuppföljningen ska vi-
sas upp i samband med ansökan om utbetalning av understöd. 
 
3.3 INKOMSTER I EU-MEDFINANSIERADE PROJEKT 

I 5 och 6 § i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av 
strukturfonderna finns bestämmelser om hur inkomster dras av från de stödberättigande kost-
naderna.  
 
Skyldigheten att dra av inkomster gäller inte understöd för utvecklande av företagens verksam-
hetsmiljö, eftersom sådant understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö som be-
viljas för projekt som bedöms inbringa inkomster ska beviljas i form av de minimis-stöd enligt 
15 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. 
 
3.4 MAXIMIBELOPPET AV UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAGENS 
VERKSAMHETSMILJÖ  

Stödnivån för understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö är högst 80 procent 
av de utgifter som godkänns inom ramen för understödet. För investeringar kan understöd 
emellertid beviljas till ett belopp som utgör högst 45 procent av de utgifter som godkänns inom 
ramen för understödet. 
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Understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö beviljas i form av de minimis-stöd 
enligt kommissionens de minimis-förordning, när det är fråga om ett projekt där det utvecklas 
en sådan tjänst för företag som till sin karaktär är sådan att det av företagen tas ut eller bör tas 
ut en avgift för tjänsten. Då anses att det i projektet är fråga om ekonomisk verksamhet som 
stödtagaren bedriver och som gäller att tillhandahålla tjänster på en viss marknad. 
 
En organisation som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas som ett företag i betydelsen 
enligt EU-rätten och då ska reglerna om statligt stöd tillämpas. Begreppet ekonomisk verksam-
het har preciserats i kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling 
och innovation (2014/C 198/01). Enligt rambestämmelserna betraktas offentlig finansiering av 
ekonomisk verksamhet i organisationer oftast som statligt stöd, till exempel när det är fråga om 
tillhandahållande av tjänster eller uthyrning av utrustning till företag. Huruvida stödtagaren be-
traktas som företag och därigenom som mottagare av statligt stöd beror inte på stödtagarens 
rättsliga ställning, med andra ord om stödtagaren är en offentlig- eller privaträttslig samman-
slutning, eller på karaktären av den ekonomiska verksamheten, med andra ord om stödtagaren 
är vinstsyftande eller icke-vinstsyftande.  
 
Begreppet ekonomisk verksamhet har klargjorts ytterligare i kommissionens tillkännagivande 
om begreppet statligt stöd (Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som 
avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT 2016/C 262/01). 
Syftet med tillkännagivandet är att tillföra myndigheterna i medlemsstaterna rättssäkerhet om i 
hurudana fall EU:s regler om statligt stöd tillämpas och i hurudana fall de inte tillämpas. I till-
kännagivandet skapas klarhet i samtliga kriterier för statligt stöd: begreppen företag och eko-
nomisk verksamhet, åtgärdernas samband med staten och användningen av statliga medel, 
ekonomisk fördel, en förmåns selektivitet, snedvridning av konkurrensen och inverkan på han-
deln mellan medlemsstaterna. 
 
Om det till exempel är fråga om ett utredningsprojekt eller ett projekt för kartläggning av SMF-
företags behov, ett projekt som anknyter till skapande av ett servicekoncept eller en hand-
lingsmodell, eller ett projekt för att sammanställa ett företagsnätverk, anses det inte vara fråga 
om en tjänst som tillhandahålls företag och då beviljas understödet inte i form av de minimis-
stöd. 
 
Eurobeloppet av beviljat de minimis-stöd konstateras i understödsbeslutet. Eventuell utbetal-
ning av understöd till ett mindre belopp än beviljat minskar inte det i understödsbeslutet konsta-
terade beloppet av de minimis-stöd Före ansökan om den sista posten av understödet kan 
dock på skriftlig begäran av sökanden fattas ett ändringsbeslut, där beloppet av beviljat de mi-
nimis-stöd ändras så att det motsvarar projektets omfattning. Det får inte betalas mer de mini-
mis-stöd än vad som har beviljats.  
  
Trots ändringsbeslutet görs beräkningen av tidsfristen för de minimis-stöd (det pågående och 
de två föregående beskattningsåren) enligt det ursprungliga beslutet om beviljande. Denna 
princip gäller både sänkning och höjning av beloppet av de minimis-stöd. Om beloppet av be-
viljat de minimis-stöd höjs genom ändringsbeslutet, ska man säkerställa att det finns utrymme i 
”de minimis-kvoten” vid granskning av både tidpunkten för fattandet av det ursprungliga beslu-
tet om beviljande och tidpunkten då ändringsbeslutet fattades.  
 
Om de minimis-stöd beviljas ett företag som ägs av ett offentligt samfund (t.ex. en kommun), 
ska även sådant de minimis-stöd som det offentliga samfundet eventuellt fått beaktas. De mi-
nimis-stöd som andra företag som det offentliga samfundet äger behöver dock inte beaktas, 
om det inte finns någon annan anknytning än offentlig bestämmanderätt mellan det företag 
som får stöd och de andra företagen.  
 



 

14 

 

    

 

 
I fråga om andra än offentligt ägda företag räknas in i beloppet av de minimis-stöd till sökanden 
enligt begreppet ”ett företag” även de minimis-stöd till andra företag i samma koncern och till 
företag som har en annan anknytning enligt artikel 2.2. i de minimis-förordningen till det sö-
kande företaget. Uppföljningen av beloppet av de minimis-stöd till sökanden och företag som 
ingår i begreppet ”ett företag” är medlemsstatsspecifik.  
 
3.5 BEVILJANDE AV UNDERSTÖD FÖR KAPITALPLACERINGSVERKSAMHET   

Enligt 16 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 
kan understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö även beviljas ett offentligt sam-
fund eller en privat sammanslutning för att användas till teckning av kapital i en kapitalplace-
ringsfond.  
 
När understödet riktas till kapitalplaceringsverksamhet ska den allmänna gruppundantagsför-
ordningen om statligt stöd eller villkoren i sådan separat stödordning för kapitalplaceringsfon-
den som godkänts av Europeiska kommissionen iakttas. I fråga om kapitalplaceringsprojekt 
som finansieras med strukturfondsmedel ska dessutom artiklarna 37–44 i den allmänna förord-
ningen (EU nr 1303/2013) iakttas. 
 
 

4 UTBETALNING AV UNDERSTÖD 

4.1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING 

Vid utbetalningen av understödet beaktas bestämmelserna om understödet och de villkor som 
ställts i understödsbeslutet. Dessutom beaktas i utbetalningen av understöd bland annat det 
som konstateras i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras 
av strukturfonderna.  
 
På det beviljade understödet kan till företaget betalas maximalt 30 % förskott, om det är moti-
verat med tanke på användningen av understödet och ändamålsenligt med tanke på tillsynen 
över användningen. Det kan vara motiverat att betala ut förskott, när startandet eller genomfö-
randet av projektet inom den planerade tidtabellen och omfattningen förutsätter det. När pro-
jektutgifterna realiseras, ska det utbetalda förskottet genast dras av från nästa utbetalning. Än 
så länge finns inte möjlighet till förskott, eftersom informationssystemet TUKI2014 ännu inte 
möjliggör användning av förskott. 
 
Utbetalningsansökan kan kompletteras med separata bilagor och då krävs att de till sakinne-
hållet har motsvarande noggrannhet som den egentliga blanketten för specifikation av utgifter 
bland annat för upphandlingarnas del.  Dessutom ska understödstagaren lämna redogörelser 
som verifierar att projektet framskridit på det sätt som förutsätts i understödsbeslutet och blan-
ketterna för utbetalningsansökan. Vid behov ska man be understödstagaren komplettera de 
lämnade uppgifterna. 
  
I informationssystemet för understöd förutsätts att det görs kontroller enligt checklistorna för 
utbetalningen. Som en del av de kontroller som görs ombes även den som ansvarar för bered-
ningen och föredragningen av beslutet om beviljande godkänna innehållen i helheter för vilka 
utbetalning söks i informationssystemet. 
 
Vid urvalsbaserade kontroller på plats i fråga om Eruf-medfinansierade projekt iakttas den för-
valtande myndighetens riktlinje, att kontroller inte görs i fråga om utbetalningsansökningar som 
är öppna under programperioden 2014–2020. Observationerna vid kontroller som gällt utbetalt 
understöd införs i informationssystemet EURA 2014. Utöver ovan nämnda Eruf-projekt kan 
även i andra projekt sporadiskt eller enligt övervägande göras kontroller på plats. 
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Kostnader för vilka utbetalning söks enligt de faktiska kostnaderna ska vara betalda som pen-
ningprestationer och motsvarande anskaffningar levererade till understödstagaren innan ansö-
kan om utbetalning görs. Bokföringen för projektet ska kunna separeras från understödstaga-
rens bokföring med hjälp av egen projektkod eller eget kostnadsställe, så att det är möjligt att 
övervaka användningen av understödet utan svårigheter. För att understöd ska betalas förut-
sätts att ett utdrag ur bokföringen bifogas till utbetalningsansökan. 
 
Understödstagaren ska i samband med utbetalningsansökan lämna in en godtagbar utredning 
om den totala finansieringen av projektet. Sådan höjning av aktiekapitalet som ingår i totalfi-
nansieringen av projektet ska kontrolleras i handelsregistret.  
 
Ett anbud eller avtal om en tjänst som ingår i utvecklingsåtgärderna ska visas upp för NTM-
centralen senast i samband med ansökan om utbetalning av understöd. Externa tjänster som 
är små till sina kostnader och tydliga till sitt innehåll kan enligt övervägande även godkännas 
utan separat skriftligt anbud eller avtal. 
 
Kostnader som avslås vid utbetalningen ska i utbetalningsbeslutet motiveras och specificeras 
med tillräcklig verifikatspecifik noggrannhet, så att man vid en granskning av arkiverat utbetal-
ningsmaterial utan svårigheter kan bedöma riktigheten av utbetalningsbeslutet och de gjorda 
kalkylerna även i efterskott. I originalmaterialet som understödstagaren lämnat in och i material 
som ska arkiveras skrivs inte myndigheternas observationer eller anteckningar. 
 
De föreskrivna stödtaken få inte överstigas. Statliga stöd som beviljats för samma projekt ska 
samordnas senast i utbetalningsskedet. Om det ser ut som att stödtaken överstigs, kan till 
stödsökanden med stödmyndighetens samtycke ges möjlighet att välja en stödform som i 
första hand används.  

Utbetalningen av understöd ska avbrytas om prövningen av återkrav inte slutförts eller om un-
derstödstagaren inte iakttagit beslutet om återkrav. Med återkrav avses sådana beslut om åter-
krav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas 
bestämmelser om statligt stöd, beslut om återkrav som fattats med stöd av lagarna om stats-
understöd för utvecklande av företagsverksamhet eller beslut om återkrav av Europeiska un-
ionens struktur- och investeringsfonder (Esi-fonder). MED Esi-fonder avses regionala utveckl-
ingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden samt havs- och fiskerifonden.  
 
En återkravsfordran kvittas inte vid utbetalningen. I stället för kvittning förutsätts för utbetalning 
av understödet att den återkravsfordran som riktar sig till understödet betalas till myndigheten.  
 
I samband med återkravsbeslutet kan det ha bestämts att utbetalningen ska upphöra. Även om 
det inte har bestämts att utbetalningen ska upphöra lämnas åtminstone återbetalda eller åter-
krävda belopp till slutlig nackdel för understödstagaren i eventuella senare utbetalningsposter 
av Eruf-medfinansierade projekt. Detta anknyter till de förpliktelser som ställs i artikel 143 i den 
allmänna förordningen om EU-fonder (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1303/2013). 

4.2 UTREDNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FORTGÅENDE LÖNSAM 
VERKSAMHET, SOLVENS OCH INTRESSENTGRUPPER 

Enligt lagen kan understöd beviljas endast när företaget bedöms ha förutsättningar för fortgå-
ende lönsam verksamhet. Förutsättningarna för beviljande enligt lagen ska enligt stödvillkoren 
uppfyllas även när utbetalningsansökan lämnas.  
   
För utredandet av företagets basuppgifter och förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet 
förutsätts att man sätter sig in i kreditupplysnings- och myndighetsinformation. Privat- och offentli-
grättsliga betalningsstörningar utreds i kreditupplysningsbolagets register. När företagets ekono-
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miska läge ger anledning till det, kan information också inhämtas hos andra myndigheter. Kredit-
upplysningsbolagens register innehåller oftast också de centrala uppgifter som anmäls till handels-
registret. Vid utbetalning av understöd är utgångspunkten naturligtvis att understödstagaren inte 
har betalningsstörningar och att understödstagaren har skött sina offentligrättsliga förpliktelser 
som sig bör. I undantagsfall kan understöd dock betalas ut, om betalningsstörningen eller för-
summelsen av förpliktelserna är obetydlig och det har uppgjorts en betalningsplan om hur dessa 
ska skötas.  
  
Utöver betalningsstörningar är även bland annat det FO-nummer som förenar företaget med 
understödsbeslutet och eventuella särskilda villkor i understödsbeslutet sådana uppgifter som 
ska utredas.  
 
4.3 GODTAGBARHET AV ÄNDRINGAR SOM RIKTAR SIG TILL PROJEKTET 

Understödstagare har skyldighet att skriftligt eller elektroniskt förelägga väsentliga ändringar 
som riktar sig till projektet för myndigheternas godkännande, innan ändringarna vidtas. Genom 
ändringsbeslut kan myndigheten inom ramen för projektet godkänna endast sådana utgiftspos-
ter i fråga om vilka upphandlingen inte påbörjats innan ändringsansökan lämnats in till myndig-
heten. 
 
Om understödstagaren har upphört med den företagsverksamhet som understödet avser, beta-
las understöd inte. Om de omständigheter som rådde då understödet beviljades annars föränd-
rats väsentligt av skäl som beror på understödstagaren eller om understödstagaren väsentligt 
ändrat eller inskränkt projektet, ska vid utbetalningen övervägas ett negativt eller delvis nega-
tivt beslut om utbetalning. Dessutom ska åtgärder för återkrav inledas, om det behövs.  
 
Ett ändringsbehov i projektet har inte alltid på förväg lämnats för kännedom till myndigheten. 
Med beaktande av att understödet beviljas för projektet, kan sådana ändringar av enstaka 
upphandlingsbenämningar som kan betraktas som små med tanke på projektet som helhet el-
ler sådana överföringar mellan utgiftsslagen för projektet som ska anses vara skäliga godkän-
nas i samband med utbetalningen enligt den utbetalande myndighetens prövning. Då ska god-
kännandet eller avslåendet av upphandlingar motiveras med en kort redogörelse i utbetal-
ningshandlingarna. När det utreds om utgifter är godtagbara, beaktas också de synpunkter 
som de som ansvarar för finansieringsbeslutet framfört. 
 
Utbetalning kan inte riktas till ett sådant utgiftsslag för vilket inga kostnader godkänts i under-
stödsbeslutet eller ändringsbeslutet. 
 
Beloppet av de minimis-stöd som ingår i projektet bestäms i understödsbeslutet, och beloppet 
får inte överstigas vid utbetalningen. Inte heller det totalbelopp som enligt understödsbeslutet 
riktar sig till investeringar eller utvecklingsåtgärder får överstigas genom utbetalningsbeslut.  
 
Utbetalning av understöd till något annat företag än det som avsågs i understödsbeslutet är 
möjligt endast efter ett ändringsbeslut för understödet som fattas på ansökan. Ett ändringsbe-
slut är möjligt när understödstagarens bolagsform ändras eller när ett fusionerat eller delat fö-
retag fortsätter med verksamheten enligt projektet. 
 
4.4 HUR FLAT RATE-KOSTNADSMODELLEN PÅVERKAR UTBETALNINGEN 

Utvecklingsutgifterna inom ramen för understödet för utvecklande av företag godkänns i regel 
på basis av faktiska och betalda utgifter. Vissa utgifter godkänns dock, på det sätt som före-
skrivs i förordningen, som utgifter som ersätts procentuellt (flat rate) av de faktiska lönekostna-
derna. Till de faktiska lönekostnaderna räknas i fråga om understödet för utvecklande av före-
tag inte arbetsgivaravgifter, resultatpremier, naturaförmåner, bonusar eller andra med dessa 
jämförbara avgifter som betalas utöver den egentliga lönen. Procentuellt ersätts arbetsgivarav-
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gifter, företagshälsovårdsutgifter, utgifter för byggnader och maskiner samt anordningar som 
reserverats till projektets förfogande, utgifter för resor som företas enbart i Finland samt bokfö-
rings-, redovisnings- och kontorsutgifter.  
 
Även vissa utgifter inom ramen för understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö 
godkänns som utgifter som ersätts procentuellt, på det sätt som föreskrivs i förordningen. I 
fråga om understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö baserar sig de utgifter 
som godkänns procentuellt på lönekostnader. Med lönekostnader avses sådana lönekostnader 
som anges i 16 § i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras 
av strukturfonderna. Enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av före-
tagsverksamhet finns bestämmelser om de utgifter som ersätts procentuellt i 9 § 1 mom. i 
statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna. 
Det momentet tillämpas också vid projekt som finansieras med nationella medel. Procentuellt 
ersätts projektets resekostnader, kontorskostnader, kostnader för projektpersonalens delta-
gande i utbildningar och seminarier, företagshälsovårdskostnader för projektpersonal, kostna-
der för byggnader och maskiner samt anordningar som reserverats till projektpersonalens för-
fogande samt kostnader för projektets styrgrupp. 
 
Understödstagaren behöver inte specificera utgifter som godkänns procentuellt i samband med 
ansökan om understöd och ansökan om utbetalning. Understödstagaren behöver inte heller 
visa upp därtill anknutna verifikat från bokföringen till myndigheterna. Således baserar sig god-
kännandet av utbetalningen till de delar som ersätts procentuellt enbart på en kalkylerad pro-
centandel av de realiserade faktiska lönekostnaderna.  
 
Vid ansökan om utbetalning av understöd och vid fattandet av utbetalningsbeslutet måste man 
särskilt se till att samma utgiftsposter vilka föreskrivits vara utgifter som ersätts procentuellt inte 
felaktigt anges och godkänns som faktiska och betalda utgifter.  
 

5 TILLSYN ÖVER, ÅTERBETALNING OCH ÅTERKRAV AV UNDERSTÖD SAMT 
BROTT SOM RIKTAS MOT UNDERSTÖDET 

5.1 TILLSYN ÖVER UNDERSTÖDET OCH UTREDNINGAR SOM BEHÖVS 

Enligt 20 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet ska arbets- och 
näringsministeriet samt NTM-centralerna utöva tillsyn över användningen av understöden. I 
praktiken är det NTM-centralerna samt de tjänstemän som är ansvariga för centralernas korri-
gerande åtgärder som har hand om tillsynen. Tillsynen hänför sig till exempel till felaktiga upp-
gifter som lämnats och understöd som erhållits utan grund med anledning av det. Till den del 
som understödet har riktats till investeringar, hänför sig tillsynen exempelvis till konkurser och 
andra förändringar i understödstagarens verksamhet under den för understödet uppsatta an-
vändningstiden. 
  
Den myndighet som ansvarar för tillsynen ska se till att tillsynen verkställs i rätt tid och förordna 
tjänstemän och ställföreträdare som ska delta i tillsynen. Ett centralt kontrollobjekt är föränd-
ringar i verksamheten hos dem som fått understöd för investeringar, såsom konkurser, försätt-
ande i likvidation, avförande ur register och företagssaneringar. I uppföljningen av ovan 
nämnda förändringar i företagsverksamheten kan även bland annat avgiftsbelagda tjänster 
som kreditupplysningsbolag tillhandahåller anlitas till hjälp. Dessutom ska varje tjänsteman 
med sin insats delta i tillsynen och så snart som möjligt lämna till exempel upplysningar som 
fås via medier eller företagskontakter till den tjänsteman som ansvarar för korrigerande åtgär-
der.  

När man får kännedom om en omständighet eller förändring som kan leda till återkrav, ska i 
frågan inhämtas närmare upplysningar från understödstagaren och andra tillgängliga aktörer. I 
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en begäran om redogörelse ska understödstagaren informeras om de rättsliga grunderna för 
eventuellt återkrav. Ärendet kan avgöras även om begäran om redogörelse inte besvaras.  

5.2 ÅTERBETALNING OCH ÅTERKRAV AV UNDERSTÖD 

På återbetalning och återkrav av understöd tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tid-
punkt då understödsbeslutet fattades. På beslut som fattats med stöd av den tidigare lagen om 
statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) tillämpas bestämmelserna 
och anvisningarna om återkrav i den nämnda lagen.  
 
Grunderna för återbetalning, återkrav och avslutande av utbetalningen av understöd enligt la-
gen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet framgår av 25–30 § i lagen. I 
tolkningen av bestämmelserna ska beaktas motiveringarna i regeringens proposition om lagen. 
 
På ränta och dröjsmålsränta tillämpas 24 och 25 § i statsunderstödslagen.  
 
Återkravet kan också basera sig på villkor som ställs i understödsbeslutet eller Europeiska un-
ionens lagstiftning eller sådana beslut av Europeiska kommissionen eller EU-domstolar som 
förutsätter nationellt genomförande. 
 
Till den del som understödet eller en del av understödet fortfarandet är obetalt när en oklarhet 
upptäcks, ska utbetalningen i regel avbytas på de grunder som anges i 18 § i lagen om stats-
understöd för utvecklande av företagsverksamhet och i 19 § i statsunderstödslagen.  

På återbetalning eller återkrav av understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av 
företagsverksamhet tillämpas inte kvittning. 

Ett beslut om återkrav eller återbetalning av ett Eruf-medfinansierat stöd under programperi-
oden 2014–2020 bereds i informationssystemet EURA2014 och det egentliga beslutet inrättas i 
informationssystemet TUKI2014. Ett motsvarande beslut om nationellt stöd fattas utanför de 
ovan nämnda informationssystemen, så att uppgifterna och betalningarna i anslutning till det 
fattade beslutet införs i återkravsdelen av informationssystemet TUKI2014 (när återkravsdelen 
har färdigställts). 

5.3 BROTT SOM RIKTAS MOT UNDERSTÖDET 

Bestämmelser om subventionsbedrägeri och andra brott mot den offentliga ekonomin finns i 29 
kap. i strafflagen (39/1889). Omedelbara åtgärder ska vidtas med anledning av misstanke om 
brott som riktas mot beviljat understöd. Den myndighet som beviljat understödet ska göra en 
polisanmälan, om det i samband med utredningen av ärendet eller annars upptäcks att det 
finns misstanke om brott i samband med ansökan om understöd eller användningen av under-
stödet. I praktiken har oftast tjänstemän som är ansvariga för så kallade korrigerande åtgärder 
ansvar för att utreda ärendet och göra polisanmälan. Bestämmelser om skyldigheten att an-
mäla brott finns i 17 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). En kopia av polisanmälan 
ska skickas till avdelningen för regioner och tillväxttjänster vid arbets- och näringsministeriet 
samt till statens revisionsverk. 


