
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvavustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016—2020 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015

1531/2015

Valtioneuvoston asetus
avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016—2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 32.20.41 perusteella Finpro
Oy:lle ja Finpro ry:lle vuosina 2016—2020 myönnettävän yleisavustuksen myöntämises-
tä, maksamisesta ja käytöstä.

2 §

Valtionapuviranomainen

Tässä asetuksessa tarkoitettu valtionapuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö. 

3 §

Käyttökohteet 

Avustusta voidaan myöntää Finpro Oy:n ja Finpro ry:n (jäljempänä Finpro) toiminnan
menoihin, jotka kohdistuvat Finpron kotimaassa tai ulkomailla tuottamiin toimintoihin,
joilla edistetään yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkai-
lua, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja pääomasijoituksia sekä Finpron
alaisuudessa toimivan vientikeskusverkoston ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

4 §

Hyväksyttävät kustannukset 

Avustuksen käyttökohteina voivat olla:
1) Finpron henkilöstön palkat lakisääteisine ja pakollisine sivukuluineen;
2) Finpron toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan kannalta välttämättömät

kustannukset;
3) Finpron markkinointiin, neuvontaan ja tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaan

liittyvät kustannukset; 
4) muut Finpron toiminnan kannalta tarpeelliset ja välttämättömät menot.
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5 §

Avustuksen myöntäminen ja tavoitteet 

Finprolle voidaan myöntää avustusta sellaisten neuvonta-, tieto-, tutkimus-, asiantunti-
ja- ja muiden palveluiden ylläpitämiseen, joilla edistetään erityisesti pienten ja keskisuur-
ten yritysten valmiuksia kansainvälistyä tai joilla kehitetään pienten ja keskisuurten yri-
tysten toimintaedellytyksiä Suomessa tai ulkomailla.

Finprolle voidaan myöntää avustusta myös sellaiseen toimintaan, jolla edistetään Suo-
meen suuntautuvaa ulkomaista matkailua. Tällöin avustus kohdistetaan erityisesti matkai-
lumaakuvan edistämiseen ja sitä tukevaan yritysten kanssa yhdessä toteutettavaan tuote-
markkinointiin, tuotekehityksen koordinointiin ja markkinatiedon hankintaan. 

Finprolle voidaan myös myöntää avustusta sellaisiin yrityksille tuotettuihin ilmaispal-
veluihin, joiden tavoitteena on edistää Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja
sekä sellaisiin ilmaispalveluihin, joilla houkutellaan ulkomaisia pääomasijoittajia inves-
toimaan suomalaisiin yrityksiin.

Lisäksi Finprolle voidaan myöntää avustusta sen alaisuudessa toimivien vientikeskus-
verkostojen ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin, jos ohjauskirjeessä tai tulossopi-
muksessa, avustusta koskevissa määräyksissä ja sitä koskevassa päätöksessä tarkemmin
määrätyt edellytykset täyttyvät. 

6 §

Avustuksen määrä

Avustuksen enimmäismäärä on Finpron toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja
palvelun julkisen luonteen perusteella 100 prosenttia avustettavaksi hyväksyttävistä kus-
tannuksista siten kuin avustusta koskevassa päätöksessä tai avustuksen käyttöä koskevissa
erillisissä pysyväisehdoissa määrätään. 

7 §

Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava ennen sen toimintavuoden alkua, jonka avustus kattaa. Hake-
muksessa on esitettävä:

1) hakijan yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus;
2) toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle yleisavustusta

haetaan;
3) selvitys tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista toimintavuoden aika-

na; 
4) viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus sekä toimin-

takertomus.
Avustusta voidaan hakea 1 momentissa säädetystä poiketen vuoden aikana lisäavustuk-

sena samaan toimintaan mihin avustus on jo myönnetty tai tiettyyn määriteltyyn osaan
Finpron toiminnassa.

8 §

Avustuksen maksaminen

Avustus voidaan toimintavuoden aikana maksaa Finprolle täysimääräisesti ennakoina
erillisen maksuaikataulun mukaisesti, jos avustettavan toiminnan tarkoituksenmukainen
toteuttaminen sitä edellyttää.
2



1531/2015  
9 §

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen käytöstä tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys viimeistään toimin-
tavuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Avustusta koskevassa päätöksessä tai
avustuksen käyttöä koskevissa erillisissä pysyväisehdoissa voidaan määrätä tätä määräai-
kaa lyhempi määräaika. 

10 §

Tulot ja ylijäämä

Finpron toiminnasta ja sijoitusten tuotosta saadut tulot otetaan huomioon avustusta
myönnettäessä. Mahdollisesta ylijäämästä on palautettava valtionapuviranomaiselle
myönnettyä avustusta vastaava osuus. Palautettavasta määrästä voidaan kuitenkin hake-
muksesta jättää saajan käyttöön toiminnan kehittämiseen tai muuhun erityiseen tarkoituk-
seen enintään puolet.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2020.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyihin tässä asetuksessa tarkoitettuihin
tarkoituksiin myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015 

Elinkeinoministeri Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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