RP 253/2010 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås det att lagen om
statens specialfinansieringsbolags kredit- och
borgensverksamhet ändras så att det tas in
bestämmelser om beviljande av stöd för specialfinansieringsbolagets kapitalplaceringsverksamhet. Samtidigt föreslås det att lagens
rubrik ändras så att den också omfattar kapitalplaceringsverksamhet.
När det gäller kapitalplaceringsverksamhet
föreslås det att det i lagen kompletteras med
bestämmelser om ansökan om, beviljande
och utbetalning av samt återkrav av stöd från
statsbudgeten, samt med bestämmelser om
bolagets rätt att granska användningen av
medel.
Enligt förslaget ska det dessutom göras vissa ändringar som är nödvändiga på grund av
grundlagen. De uppgifter som gäller statens
specialfinansieringsbolags finansieringsverk-

samhet, vilka omfattar beviljande av krediter,
borgen och kapitalgarantier samt kapitalplaceringsverksamhet, har karaktären av offentliga förvaltningsuppgifter. Därför föreslås det
att lagen kompletteras med bestämmelser om
tillämpning av allmänna förvaltningslagar
och sådana bestämmelser om straffrättsligt
tjänsteansvar och skadeståndsansvar som blir
tillämpliga när det gäller statens specialfinansieringsbolags verksamhet.
Det föreslås också en ny bestämmelse om
arbets- och näringsministeriets rätt att av statens specialfinansieringsbolag återkräva stöd
som beviljats på felaktiga grunder. Dessutom
föreslås vissa lagtekniska ändringar som har
samband med inrättandet av arbets- och näringsministeriet.
Lagen avses träda i kraft mot slutet av
2010.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Nuläge
1.1

Lagstiftning och praxis

Statens specialfinansieringsbolags uppgifter
enligt lagstiftningen

Bestämmelser om statens specialfinansieringsbolags syfte och uppgifter finns i 1 och
2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998), nedan lagen om bolaget. Enligt 1 § i lagen om bolaget är bolagets syfte
att genom att bjuda ut finansiella tjänster
främja och utveckla särskilt små och medelstora företags verksamhet samt företags internationalisering och exportverksamhet. Enligt bestämmelsen ska statens specialfinansieringsbolag i sin verksamhet främja statens
regionalpolitiska mål. Dessutom ska bolagets
verksamhet inriktas på att korrigera de brister
som förekommer i utbudet på finansiella
tjänster. Enligt 2 § i lagen om bolaget bedriver bolaget finansieringsverksamhet genom
att ge och administrera krediter, garantier,
borgen och andra ansvarsförbindelser samt
genom att skaffa medel för exportfinansiering och göra kapitalplaceringar. Bolaget utför också undersökningar och utredningar
som anknyter till finansieringen av företag
samt bedriver verksamhet för utveckling av
företag samt tillhandahåller tjänster och rådgivning. Bolaget är ett helt statsägt specialfinansieringsbolag.
I 4 § i lagen om bolaget föreskrivs om bolagets ekonomiska verksamhetsprinciper. Bolaget ska sträva efter att utgifterna för dess
verksamhet på lång sikt kan täckas med inkomsterna från verksamheten. Således gäller
för bolaget principen om att bolagets verksamhet ska löna sig. Enligt paragrafens 2
mom. tas i statsbudgeten in anslag som behövs för att sådana funktioner inom bolaget
ska kunna täckas som staten särskilt beslutar
att stödja.
I lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
(445/1998), nedan lagen om verksamheten,
finns bestämmelser om sådan kredit- och

borgensverksamhet och annan finansiell
verksamhet som bedrivs av statens specialfinansieringsbolag och som i synnerhet har
som mål att grunda, utveckla och expandera
små och medelstora företag samt att förbättra
deras verksamhetsbetingelser. I 3 § i lagen
om verksamheten finns bestämmelser om bolagets kreditverksamhet och i 4 § i lagen om
verksamheten finns bestämmelser om bolagets borgensverksamhet. Annan verksamhet
som bolaget bedriver är kapitalgarantiverksamhet som det föreskrivs om i 4 a § i lagen
om verksamheten och bolagets kapitalplaceringsverksamhet som det finns bestämmelser
om i 4 b §. Dessutom föreskrivs det om förbindelser som bolaget ger i lagen om statliga
exportgarantier (422/2001), lagen om statliga
fartygsgarantier (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och i
lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985).
I 6 § i lagen om verksamheten föreskrivs
om omständigheter som ska beaktas i kreditoch borgensverksamheten. Enligt bestämmelsen ska det, när krediter ges och borgen
ställs, beaktas vilken betydelse den verksamhet som ska finansieras har för den allmänna
ekonomiska utvecklingen och en ändamålsenlig regional placering samt för främjandet
av sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet
ska fästas vid vilka ekonomiska förutsättningar kredit- eller borgenstagarens verksamhet har och hur utvecklingsbar den är
samt vid företagsledningens eller den enskilda näringsidkarens förmåga att sköta företaget med framgång. När krediter ges och borgen ställs ska enligt paragrafens 2 mom. de
mål som anges i regionutvecklingslagen
(602/2002) beaktas. Nu har lagen ersatts med
lagen om utveckling av regionerna
(1651/2009). Dessutom ska enligt samma
lagrum i tillämpliga delar beaktas de allmänna mål och förutsättningar som i lagen om
allmänna villkor för företagsstöd (786/1997)
har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Enligt bestämmelsen ska bolaget i
sin verksamhet beakta utvecklingsskillnader-
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na i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren
för dem. Enligt paragrafens 3 mom. ska, när
krediter ges och borgen ställs, verksamheten
inriktas på att korrigera de brister som förekommer i utbudet på finansiella tjänster.
Dessutom ska det beaktas vilka möjligheter
bolaget och andra parter som bjuder ut finansiella tjänster har att sinsemellan fördela den
risk för förluster som sammanhänger med
nämnda finansieringsverksamhet.
Statens specialfinansieringsbolags kapitalplaceringsverksamhet

Enligt 4 b § i lagen om verksamheten kan
bolaget i enlighet med de näringspolitiska
mål som handels- och industriministeriet,
numera arbets- och näringsministeriet, har
godkänt göra kapitalplaceringar i fonder och
direkt i målföretag. Enligt bestämmelsen ska
särskild uppmärksamhet fästas vid kapitaliseringsbehovet i fråga om företag som inleder
sin verksamhet och företag som befinner sig i
begynnelsefasen av sin verksamhet. Bestämmelserna intogs i lagen år 2004.
I statens specialfinansieringsbolag, Finnvera Abp, har kapitalplaceringsverksamheten
koncentrerats till tre dotterbolag som bolaget
äger, Veraventure Ab, Aloitusrahasto Vera
Oy och Matkailunkehitys Nordia Oy. Finnvera Abp bildar således samtidigt en koncern,
där moderbolaget är statens specialfinansieringsbolag.
Veraventure Ab fungerar både som en fondernas fond som investerar i regionala fonder
av aktiebolagsform och som förvaltningsbolag för Aloitusrahasto Vera Oy. När det gäller regionala kapitalplaceringar är Veraventure Ab:s syfte att främja tillgången till kapital
i fonderna samt att stödja och främja den regionala näringspolitiken tillsammans med lokala aktörer. I Finland har Veraventure Ab
för närvarande placeringar i 14 regionala
fonder. Bolagets balansomslutning den 31
december 2009 var 48.849.830,66 euro. Veraventure Ab:s kapital består delvis av medel
som staten beviljat och delvis av Finnvera
Abp:s egna medel. Staten har finansierat Veraventure Ab:s verksamhet med statsunderstöd samt kapitallån som Finnvera Abp (tidigare Kera Abp) beviljats.

Aloitusrahasto Vera Oy:s verksamhet har
som mål att undanröja den diskontinuitetspunkt som finns mellan finansieringen av
produktutvecklingsverksamhet och den finansiering som fås genom privat kapitalplaceringsverksamhet. Aloitusrahasto Vera Oy
är i synnerhet verksam i företagsfinansieringens sådd- och startfas, där det ännu inte
finns andra privata eller offentliga aktörer,
eftersom de projekt som finansieras är små
och mycket riskfyllda i förhållande till avkastningsförväntningarna.
Aloitusrahasto
Vera Oy:s balansomslutning den 31 december 2009 var 89.595.010,11 euro. Aloitusrahasto Vera Oy:s kapital består delvis av medel som staten beviljat, delvis av Finnvera
Abp:s egna medel samt delvis av placeringar
som gjorts av privata investerare som är minoritetsaktieägare. Staten har finansierat Aloitusrahasto Vera Oy:s verksamhet genom kapitallån som Finnvera Abp beviljats. Staten
har beviljat sammanlagt 39 miljoner euro i
kapitallån för Aloitusrahasto Vera Oy:s verksamhet.
Matkailunkehitys Nordia Oy gör kapitalplaceringar i företag inom turism och fritid.
Fondens balansomslutning den 31 december
2009 var 12.062.839,15 euro. Matkailunkehitys Nordia Oy:s medel består delvis av medel
som staten beviljat bolaget, delvis av Finnvera Abp:s egna medel och delvis av minoritetsaktieägaren Sitras investering. Staten har
finansierat Matkailunkehitys Nordia Oy:s
verksamhet genom statsunderstöd som Kera
Abp (numera Finnvera Abp) beviljats.
Eftersom alla av Finnvera Abp:s dotterbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet är fonder med offentlig majoritet, tillämpas på deras verksamhet Europeiska unionens regler om statligt stöd. Aloitusrahasto
Vera Oy:s verksamhet har anmälts till Europeiska kommissionen med stöd av de riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag
som utfärdades den 18 augusti 2006. Kommissionen utfärdade på basis av anmälan ett
beslut om stödordningen den 28 januari
2009. När det gäller andra fonder är utgångspunkten att de är verksamma inom ramen för
de minimis-förordningen eller följer den
marknadsekonomiska investerarprincipen
och syndikerar med privata investerare.
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Statens ränte- och borgensprovisionsstöd
samt stöd för kredit- och borgensförluster

Efter att statens specialfinansieringsbolag
hade bildats år 1998 var det möjligt att för
bolagets finansiering av statliga medel bevilja regionalt räntestöd och specialräntestöd,
stöd för kredit- och borgensförluster samt
verksamhetsstöd för särskilt specificerade
tjänster.
Det blev möjligt att bevilja strukturfondsmedel för bolagets finansieringsverksamhet i
april 2000, då en ändring av 1 § 3 mom. i lagen om verksamheten trädde i kraft. Enligt
bestämmelsen kan medel från Europeiska
gemenskapens strukturfonder inriktas på bolagets finansiella verksamhet enligt lagen.
Dessutom tillämpas det som i lagen föreskrivs om statens specialfinansieringsbolags
kredit- och borgensverksamhet också på de
medel från strukturfonderna som ska inriktas,
om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning. Efter det har det varit möjligt att bevilja strukturfondsmedel
främst som räntestöd och som stöd för kreditoch borgensförluster. Borgensprovisionsstödet som beviljas av strukturfondsmedel togs i
bruk år 2005. Vid ingången av 2007 avstod
man från att bevilja stöd för kredit- och borgensförluster som finansierats genom strukturfondsmedel.
När det gäller stöden finns i lagen om verksamheten bestämmelser om förbindelser som
statsrådet ger bolaget. Enligt 8 § 1 mom. 1
och 2 punkten i lagen om verksamheten kan
statsrådet på de villkor det bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten årligen, för
vidareöverföring till kredittagarna, betalar
bolaget ett räntestöd som till storleken beviljas regionalt graderat (regionalt räntestöd) eller att staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som ska ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd).
Med stöd av bestämmelsen har statsrådet gett
Finnvera Abp en förbindelse om att betala
regionalt räntestöd och specialräntestöd, nedan ränteförbindelse. Förbindelsen ändrades
senast 29.12.2009, då förbindelsens giltighetstid förlängdes till den 31 december 2013.
Enligt 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om
verksamheten kan statsrådet på de villkor det
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bestämmer ge bolaget förbindelser om att
staten ersätter bolaget för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer i
den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd
för kredit- och borgensförluster). Med stöd
av bestämmelsen har statsrådet gett Finnvera
Abp en förbindelse om att delvis ersätta kredit- och borgensförluster, nedan kredit- och
borgensförlustförbindelse. Förbindelsen ändrades senast den 22 oktober 2009. Förbindelsen är i kraft till den 31 december 2012.
Enligt 8 § 1 mom. 5 punkten i lagen om
verksamheten kan statsrådet på de villkor det
bestämmer ge bolaget förbindelser om att
staten, för vidareöverföring till dem för vilka
borgen ställts, betalar bolaget ett stöd som
hänför sig till borgensprovisionen (borgensprovisionsstöd). Med stöd av bestämmelsen
har statsrådet gett Finnvera Abp en förbindelse om att betala borgensprovisionsstöd,
nedan
borgensprovisionsstödförbindelse.
Förbindelsen ändrades senast de 29 december 2009, då förbindelsens giltighetstid förlängdes till den 31 december 2013.
Ränte- och borgensprovisionsstöden medfinansieras av medel ur Europeiska regionala
utvecklingsfonden. På dessa medel tillämpas
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt
om upphävande av förordning (EG) nr
1260/1999, nedan den allmänna förordningen
om strukturfonderna, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006
om Europeiska regionala utvecklingsfonden
och om upphävande av förordning (EG) nr
1783/1999, nedan ERUF-förordningen. Med
stöd av förordningarna har utfärdats kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
nedan kommissionens tillämpningsförordning.
Under 2009 betalades till bolaget cirka
7 miljoner euro räntestöds- och borgensprovisionsstödmedel medfinansierade av Euro-
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peiska regionala utvecklingsfonden. Till bolaget betalades år 2009 cirka 7,7 miljoner
euro i nationell medfinansiering. Räntestöd
av enbart nationella medel betalades år 2009
till ett sammanlagt belopp av cirka 8,9 miljoner euro. Till bolaget betalades år 2009 cirka
35,1 miljoner euro i ersättningar för kreditoch borgensförluster.
I Finland tillämpas strukturfondslagen
(1401/2006) på förvaltningen, tillsynen och
inspektionen av finansieringen från strukturfonderna och den motsvarande nationella offentliga finansieringsandelen. Med stöd av
strukturfondslagen har dessutom utfärdats två
förordningar av statsrådet: statsrådets förordning om strukturfonderna (311/2007) och
statsrådets förordning om stödberättigande
utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007). Enligt 9 § i strukturfondslagen är det specialfinansieringsbolag
som avses i lagen om bolaget ett förmedlande organ som förvaltningsmyndighetens eller
den attesterande myndighetens uppgifter delegerats till. Med anknytning till detta har arbets- och näringsministeriet genom sitt beslut
av den 22 april 2009 gett Finnvera Abp vissa
uppgifter som en förvaltningsmyndighet ansvarar för.
Enligt beslutet ska bolaget i egenskap av
förmedlande organ säkerställa att de finansierade insatserna väljs ut enligt kriterierna för
de operativa programmen och att de under
hela genomförandetiden uppfyller kraven i
tillämpliga gemenskapsregler och nationella
regler. Bolaget kontrollerar att medfinansierade produkter och tjänster levereras och att
de utgifter som deklareras av stödmottagarna
för insatser verkligen har uppstått och uppfyller kraven i EU-regler och nationella regler. Bolaget har skyldighet att hos stödmottagaren göra kontroller på plats. Dessutom ska
bolaget se till att det finns ett elektroniskt datasystem och att behövliga uppgifter införs i
systemet. Bolaget ska också se till att den attesterande myndighet som avses i strukturfondslagen får all behövlig information om
de förfaranden som tillämpats och de kontroller som utförts när det gäller utgifterna.
I 44 § i strukturfondslagen finns en bestämmelse om det förmedlande organets
uppgifter när det gäller ekonomisk förvaltning. Enligt bestämmelsen är det förmedlan-

de organets uppgifter att enligt det som föreskrivs annanstans i lagstiftningen bland annat
att under tjänsteansvar bereda beslut om finansiering av insatserna, i enlighet med den
nationella lagstiftningen och Europeiska unionens lagstiftning för insatsen bevilja både
den nationella medfinansieringen och strukturfondens medfinansiering, svara för uppföljningen av insatserna och att svara för tillsynen över insatserna och för återkrav av
medel. För bestämmelsen gäller regeringens
proposition RP 242/2006 rd och enligt motiveringen i propositionen är bestämmelsen informativ och syftar till att beskriva de uppgifter som ett förmedlande organ enligt speciallagstiftningen i fråga ska ha.
Europeiska unionens regler om statligt stöd i
fråga om Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet

Finnvera Abp ska i egenskap av offentlig
finansiär i sin finansiering beakta Europeiska
unionens regler om statligt stöd. De viktigaste bestämmelserna som gäller för Finnvera
Abp:s finansiering, enligt vilka det stöd som
ingår i finansieringen kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden, är
kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, kommissionens förordning (EG) nr
800/2008 genom vilken vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och
88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning), kommissionens tillkännagivande
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (meddelande från kommissionen 2008/C
155/02), nedan garantimeddelandet, tillfällig
gemenskapsram för statliga stödåtgärder för
att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen
(meddelande från kommissionen 2009/C
16/01) samt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av företag i svårigheter (meddelande från
kommissionen 2004/C 244/02).
För de krediter och borgen som Finnvera
Abp beviljar tar Finnvera ut ränta eller borgensavgift som baserar sig på den uppskatta-
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de risken och de tillgängliga säkerheterna.
Den ränta eller borgensprovision som Finnvera Abp tar ut jämförs vid beviljandet med
den gällande referensräntan eller referensavgiften som kommissionen fastställt. I fråga
om lån bestäms referensräntan enligt kommissionens meddelande om en översyn av
metoden för att fastställa referensräntor
(2008/C 14/02). Vid garantier bestäms referensavgiften enligt tabellen med säkerhetsavgifter som publicerats i garantimeddelandet.
Om den ränta eller borgensprovision som
Finnvera Abp tar ut understiger nämnda referensränta eller referensavgift, anses det i finansieringen ingå kalkylmässigt statligt stöd.
Stödbeloppet fås fram genom att ränteskillnaden diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet av finansieringen.
På det sätt som nämnts ovan kan det i
Finnvera Abp:s finansiering ingå kalkylmässigt statligt stöd, fast finansieringen inte alls
inbegriper ränte- eller borgensprovisionsstöd
som staten betalat med stöd av 8 § i lagen om
verksamheten. Om finansieringen inbegriper
ränte- eller borgensprovisionsstöd som staten
betalat, ökar detta i motsvarande utsträckning
beloppet av kalkylmässigt statligt stöd.

1.2

Bedömning av nuläget

I lagen om verksamheten finns för närvarande bestämmelser om att statens specialfinansieringsbolag kan bedriva kapitalplaceringsverksamhet. Statlig finansiering för kapitalplaceringsverksamhet har under den tid
Finnvera Abp varit verksam i huvudsak beviljats i form av kapitallån. Dessutom har i
vissa fall statlig finansiering beviljats i form
av verksamhetsmiljöstöd enligt lagen om
stödjande
av
företagsverksamhet
(1068/2000). Under Finnvera Abp:s föregångares, Kera Abp:s, tid kanaliserade staten
medel för kapitalplaceringsverksamhet också
i form av statsunderstöd. Enligt den nuvarande grundlagen kräver dock kanalisering av
statliga medel som understöd för kapitalplaceringsverksamhet bestämmelser på lagnivå.
Propositionen syftar till att göra det möjligt
att bevilja statsunderstöd för Finnvera Abp:s
kapitalplaceringsverksamhet.
Till Finnvera Abp:s verksamhet hör ränteoch borgensprovisionsstöd som staten årligen
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betalar ut och Finnvera vidareförmedlar till
sina kunder. Dessutom betalar staten årligen
bolaget stöd för kredit- och borgensförluster
för krediter och borgen som bolaget beviljat i
enlighet med kredit- och borgensförlustförbindelser. Bolaget ansöker hos arbets- och
näringsministeriet om utbetalning av stöd i
efterskott för varje lån och borgen. Dessutom
ansvarar staten i sista hand för borgen som
Finnvera Abp beviljat i enlighet med 4 § i lagen om verksamheten. På grund av de drag
som hänger samman med användningen av
ovannämnda statliga medel kan Finnvera
Abp:s kredit- och borgensverksamhet till sin
natur anses vara en sådan offentlig förvaltningsuppgift som avses i 124 § i grundlagen.
När det gäller stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden som ska förmedlas är
Finnvera Abp ett förmedlande organ i enlighet med strukturfondslagen och sköter vissa
av förvaltningsmyndighetens uppgifter. Till
sin karaktär är uppgifterna sådana offentliga
förvaltningsuppgifter som avses i 124 § i
grundlagen.
I Finnvera Abp:s uppgifter enligt lagen om
verksamheten ingår således till väsentliga delar skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter. I lagen om bolaget eller i lagen om verksamheten finns dock inte sådana bestämmelser som visar att uppgifterna är offentliga
förvaltningsuppgifter. Däremot har de av
Finnvera Abp:s uppgifter som gäller beviljande av exportgarantier enligt lagen om statliga exportgarantier (422/2001), nedan exportgarantilagen, ansetts vara offentliga förvaltningsuppgifter. Grundlagsutskottet har i
sitt utlåtande GrUU 2/2001 ansett att det är
fråga om en offentlig förvaltningsuppgift och
att man vid beviljandet och administreringen
av exportgarantier måste beakta de allmänna
förvaltningslagarna och att straffrättsligt
tjänsteansvar ska tillämpas på bolagets personal när de behandlar ärenden som avses i
exportgarantilagen (11 och 12 § i exportgarantilagen). Bestämmelser som behövs på
grund av skötseln av en offentlig förvaltningsuppgift har också intagits i lagen om
statliga fartygsgarantier och i lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen.
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2 Målsättning och de viktigaste
förslagen
Den primära målsättningen med förslaget
är att utvidga den verksamhet som medfinansieras genom medel ur Europeiska unionens
strukturfonder genom att möjliggöra att medel som medfinansierats genom strukturfonder används för kapitalplaceringsverksamhet
inom Finnvera-koncernen. Genom att införa
ett finansieringsinstrument för kapitalplaceringsverksamhet utvidgas också de finansieringsinstrument som redan finns i de operativa programmen inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Det att strukturfondsmedel används till kapitalplaceringsverksamhet baserar sig till väsentliga delar på
bestämmelserna i den allmänna förordningen
om strukturfonderna och i kommissionens
tillämpningsförordning.
En annan målsättning är att i lagen om
verksamheten inta nödvändiga bestämmelser
som beror på grundlagen och som gäller
skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter. I
lagen föreslås också nödvändiga ändringar,
främst av lagteknisk karaktär, vilka beror på
ändringar i annan lagstiftning.
I lagen om verksamheten föreslås i fråga
om kapitalplaceringsverksamhet bestämmelser om beviljande av stöd för Finnvera Abp:s
kapitalplaceringsverksamhet. I detta skede är
avsikten att Aloitusrahasto Vera Oy ska vara
en sådan riskkapitalfond som avses i artikel
44 i den allmänna förordningen om strukturfonderna. Medlen ska betalas till Finnvera
Abp, som överför dem till Aloitusrahasto
Vera Oy genom ett för ändamålet lämpat finansieringsinstrument. Aloitusrahasto Vera
Oy:s uppgift är att göra placeringar i målföretag. Senare kommer det att vara möjligt att
kanalisera strukturfondsmedel eller statliga
medel även till andra kapitalplaceringsfonder
via Finnvera Abp.
I lagen föreslås bestämmelser om ansökan
om, utbetalning av och återkrav av stöd som
beviljas för kapitalplaceringsverksamhet
samt bestämmelser om bolagets rätt att
granska användningen av medel. Det föreslås
att närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter som krävs

för övervakningen ska utfärdas genom förordning av statsrådet.
När det gäller Finnvera Abp:s offentliga
förvaltningsuppgift, föreslås att det i lagen
om verksamheten intas hänvisningar till allmänna förvaltningslagar. I fråga om dem
som sköter uppgifterna föreslås i lagen dessutom bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar och bestämmelser om skadeståndsansvar.
I lagen om verksamheten föreslås en bestämmelse om arbets- och näringsministeriets
rätt att återkräva stöd.
I lagförslaget har intagits endast sådana
nödvändiga ändringar som beror på målen
för ändringen av lagen. Avsikten är att senare, i samband med en helhetsöversyn av lagstiftningen om bolaget, i lagarna om bolaget
göra andra ändringar med anledning av
grundlagen och sådana ändringar som behövs
av andra orsaker.

3 Propositionens konsekvenser
3.1

Ekonomiska konsekvenser

Det uppskattas att sammanlagt cirka 14
miljoner euro understöd kommer att beviljas
för kapitalplaceringsverksamheten år 2010.
Beloppet fördelas mellan regionerna enligt
de operativa programmen, så att östra Finlands andel är 4,3 miljoner euro, norra Finlands andel 2,1 miljoner euro, västra Finlands
andel 6,5 miljoner euro och södra Finlands
andel 1 miljon euro. Avsikten är att det under
2011 beviljas cirka 10 miljoner euro i understöd. Understöden ska beviljas av programramarna för de nuvarande operativa programmen inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Av denna orsak
kommer de anslag som under 2010 och 2011
allokeras till kapitalplaceringsverksamhet
inte att öka statens utgifter.
Den genomsnittliga storleken på den första
placeringen beräknas vara cirka 300 000
euro. En del av medlen bör reserveras för
fortsatta placeringar. Ett typiskt målföretag
kan vara ett sådant nystartat företag som sysselsätter 3—5 personer. Således beräknas att
placeringar kan göras sammanlagt i cirka tio
företag under 2010—2011. Placeringarna
kommer uppskattningsvis att bidra till upp-
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komsten av cirka 100—150 nya arbetstillfällen per år. Understödsmedlen gör det möjligt
att Aloitusrahasto Vera Oy:s placeringar kan
gälla en större målföretagsgrupp än för närvarande, större risktagning än för närvarande
och att placeringar också kan göras i företag
som är verksamma inom mera traditionella
branscher och vars tillväxtförväntningar och
innovativitet inte är så stora som Aloitusrahasto Vera Oy:s nuvarande placeringspolitik
förutsätter.
Inledandet av ERUF-medfinansierad kapitalplaceringsverksamhet ökar i liten utsträckning myndighetens arbete. Finnvera Abp och
fonden ingår ett finansieringsavtal. Dessutom måste det ses till att behövliga ändringar
görs i datasystemet. Övervakningen och
rapporteringen över verksamheten sker elektroniskt och Finnvera Abp sköter dessa, så i
praktiken ökar inte myndigheternas arbetsmängd. Det extra arbete som förorsakas kan
skötas med nuvarande personalresurser. På
motsvarande sätt kommer uppgifterna i anslutning till övervakningen och rapporteringen att i någon mån öka den administrativa arbetsmängden vid Finnvera Abp.
I praktiken innebär bestämmelserna om den
offentliga förvaltningsuppgiften inte någon
större förändring i Finnvera Abp:s verksamhet. Bestämmelserna om offentliga förvaltningsuppgifter har redan tidigare tillämpats
på bolaget i samband med exportgarantiverksamheten. Även i bolagets inhemska finansieringsverksamhet har i praktiken beaktats till
exempel bestämmelserna i förvaltningslagen
och språklagen.

3.2

Miljökonsekvenser

Propositionen har inga direkta konsekvenser för luftens, vattnets eller jordens kvalitet.
Propositionen inverkar inte heller skadligt på
naturens mångfald. Målet är att strukturfondsprogrammen regionalt sett ska ha loka-

la, positiva effekter på luftens, vattnets och
jordens kvalitet samt på naturens mångfald.
Därför är kapitalplaceringsverksamheten inte
avsedd för finansiering av sådana projekt
som har negativa konsekvenser för miljön.

3.3

Samhälleliga konsekvenser

Insatser inom ramen för handlingslinje 1 i
ERUF-programmen riktar sig till tillväxtorienterade nystartade och redan verksamma företag och företagsgrupper oberoende av
bransch. En särskild målgrupp är innovativa
företag. Propositionen förväntas ha positiva
effekter i synnerhet när det gäller att göra
näringsstrukturen i östra och norra Finland
mångsidigare, för företagens tillväxt, produktivitet och internationalisering samt för ökad
FoU-verksamhet i små och medelstora företag.

4 Beredningen av propositionen
Propositionen har utarbetats som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i
samarbete med Finnvera Abp.
Utlåtanden om propositionen har begärts
av justitieministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Företagarna i Finland rf, Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin rf
och Finansbranschens centralförbund rf.
I utlåtandena ansågs förslaget vara nödvändigt. Förslaget om att strukturfondsmedel inriktas på kapitalplaceringsverksamhet i det
tidiga skedet ansågs vara särskilt värt att understödjas. Den offentligt finansierade kapitalplaceringen korrigerar brister som finns i
företagsfinansieringen på marknadsmässiga
villkor, på grund av vilka en del av företagens tillväxt- och reformpotential kan förbli
outnyttjad. Utlåtandena beaktades i den utsträckning det var nödvändigt i den fortsatta
beredningen.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagforslag
Rubrik. Det föreslås att lagens rubrik ändras så att kapitalplaceringsverksamhet läggs
till utöver kredit- och borgensverksamhet.
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet inleddes år 2004. Därefter har verksamheten utvidgats så småningom. Kapitalplaceringsverksamhet bedrivs av bolagets dotterbolag
Veraventure Ab och Aloitusrahasto Vera Oy.
För närvarande är det beskrivande för verksamhetsvolymen att Veraventure Ab:s balansomslutning är cirka 49 miljoner euro och
Aloitusrahasto Vera Oy:s cirka 90 miljoner
euro. Verksamheten är till den grad betydande att lagens nuvarande namn inte längre beskriver bolagets verksamhet rätt.
Tillämpningsområde. Det föreslås att
paragrafens 3 mom. ändras så att finansiering
från Europeiska unionens strukturfonder ska
kunna riktas till kapitalplaceringsverksamhet.
För närvarande har medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden i bolagets finansieringsverksamhet riktats till räntestöd och
borgensprovisionsstöd. I lagens 4 c—4 f §
föreslås närmare bestämmelser om beviljande, utbetalning och administrering av understöd.
I paragrafens 3 mom. föreslås en hänvisningsbestämmelse till Europeiska unionens
lagstiftning såväl som till annan nationell
lagstiftning. Hänvisningen angår strukturfondslagen (1401/2006). I strukturfondslagen
finns bestämmelser om förvaltning, tillsyn
och inspektion av strukturfondsmedel och
bestämmelserna ska utöver denna lag tillämpas som sådana på bolaget.
I Europeiska unionens lagstiftning baserar
sig beviljandet av stöd för kapitalplaceringsverksamhet ur strukturfondsmedel på artikel
44 i den allmänna förordningen om strukturfonderna. Enligt bestämmelsen får strukturfonderna som ett led i ett operativt program
och i form av ett finansieringstekniskt instrument finansiera utgifter i samband med
en insats som i första hand stödjer små och
medelstora företag. De finansieringstekniska
1 §.

instrumenten kan vara riskkapital-, garantioch lånefonder.
Huvudregeln vid strukturfondsverksamhet
är att nationella bestämmelser tillämpas på
stödberättigande utgifter, om det inte finns
särskilda bestämmelser om dem i den allmänna förordningen om strukturfonderna eller de fondspecifika förordningarna. I artikel
56 i den allmänna förordningen om strukturfonderna finns en allmän bestämmelse om
när strukturfondsutgifter är stödberättigande.
Dessutom föreskrivs i artikel 78 i den allmänna förordningen om strukturfonderna om
de uppgifter som ska finnas i utgiftsdeklarationen. Enligt 78.6 kan utgiftsdeklarationen
med avvikelse från huvudregeln omfatta de
totala utgifter som betalas i samband med inrättande av eller stöd till fonder eller holdingfonder. Enligt 78.6 punkt 2 ska emellertid,
när det operativa programmet helt eller delvis
har avslutats, de stödberättigande utgifterna
utgöra summan av alla utbetalningar till investeringar i företag från var och en av de
ovannämnda fonderna (b-stycket)
Närmare särskilda bestämmelser om när
kapitalplaceringsverksamheten är stödberättigande finns i artiklarna 43—45 i kommissionens tillämpningsförordning. I artikel 43 i
tillämpningsförordningen föreskrivs om allmänna bestämmelser. I artikel 44 i tillämpningsförordningen föreskrivs om de bestämmelser som tillämpas på holdingfonder och i
artikel 45 om extra regler som tillämpas på
andra finansieringstekniska instrument än
holdingfonder. Dessa bestämmelser gäller i
första hand när placeringar ur dessa fonder
riktar sig till små och medelstora företag. Enligt bestämmelsen får investeringar bara göras under små eller medelstora företags start-,
tillväxt- (inbegripet såddkapital) eller expansionsfas, och ska gälla endast verksamhet
som förvaltarna av de finansieringstekniska
instrumenten anser vara ekonomiskt bärkraftig.
Bolagets borgensverksamhet. Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad så att handels- och industriministeriet ersätts med arbets- och näringsministeriet.
4 §.
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Genom lagen om ändring av 1 § i lagen om
statsrådet (970/2007) upphörde bland annat
handels- och industriministeriet med sin
verksamhet och inrättades arbets- och näringsministeriet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008. Genom lagen om överföring av
vissa uppgifter till arbets- och näringsministeriet (971/2007) överfördes handels- och
industriministeriets uppgifter till arbets- och
näringsministeriet genom en förteckning av
de lagar som berörs av överföringen av uppgifterna. De uppgifter som enligt lagen om
verksamheten hörde till handels- och industriministeriet har överförts till arbets- och
näringsministeriet.
Bolagets kapitalgarantiverksamhet.
Paragrafens 2 mom. föreslås bli ändrad så att
handels- och industriministeriet, som nämns i
momentet, ersätts med arbets- och näringsministeriet som inrättades den 1 januari
2008. När det gäller motiveringen hänvisas
till detaljmotiveringen för 4 §.
4 a §.

4 b §. Bolagets kapitalplaceringsverksamhet. Paragrafen föreslås bli ändrad så att han-

dels- och industriministeriet ersätts med arbets- och näringsministeriet, som inrättades
den 1 januari 2008. När det gäller motiveringen hänvisas till detaljmotiveringen för 4 §.
4 c §. Beviljande av stöd för kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafens 1 mom. före-

slås bestämmelser om beviljande av stöd för
kapitalplaceringsverksamhet. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra statlig finansiering som understöd för kapitalplaceringsverksamhet. Dessutom föreslås att det i paragrafens 1 mom. intas en hänvisningsbestämmelse om att det som i Europeiska gemenskapens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av
statligt stöd ska tillämpas när stödet beviljas.
För närvarande finns bestämmelser om statligt stöd i artiklarna 107—109 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. När det
gäller bedömning av riskkapitalinvesteringar
som lämpar sig som statligt stöd för den gemensamma marknaden har kommissionen utfärdat gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd för att främja kapitalinvesteringar i små
och medelstora företag (2006/C 194/02).
I lagstiftningen om statens specialfinansieringsbolag har bolaget getts en näringspolitisk uppgift. Enligt lagen om bolaget är bola-
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gets syfte att genom att bjuda ut finansiella
tjänster främja och utveckla särskilt små och
medelstora företags verksamhet samt företags internationalisering och exportverksamhet. Statens specialfinansieringsbolag ska
också i sin verksamhet främja statens regionalpolitiska mål. Dessutom ska bolagets
verksamhet inriktas på att korrigera de brister
som förekommer i utbudet på finansiella
tjänster. Det finns särskilda skäl att bevilja
bolaget strukturfondsmedel att användas för
kapitalplaceringsverksamhet.
I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om att det till bolaget anvisas stöd som
medfinansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det att förmedlande organ
anvisas strukturfondsmedel baserar sig på 10
§ i strukturfondslagen och på statsrådets förordning om strukturfonderna (311/2007) som
utfärdats med stöd av paragrafen. Förvaltningsmyndigheten ansvarar för att de strukturfondsmedel som i statsbudgeten intagits
under myndighetens huvudtitel anvisas till de
förmedlande organen. Bestämmelser om förvaltningsmyndighet finns i 7 § i strukturfondslagen. Arbets- och näringsministeriet är
förvaltningsmyndighet. En del av strukturfondsmedlen kan lämnas i programreserven
under förvaltningsmyndighetens huvudtitel.
Enligt statsrådets förordning om strukturfonderna beaktas landskapens samarbetsdokument när strukturfondsmedlen och den motsvarande statliga finansieringsandelen i operativa program som medfinansieras genom
Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas. Nuvarande praxis att företagsstöd inriktas i landskapens samarbetsdokument föreslås inte bli ändrad. Således ska beslutet
om anslag som inriktas till företagsstöd fortfarande fattas i landskapets samarbetsdokument. Efter att beslutet har fattats ska närings-, trafik- och miljöcentralen och Finnvera
Abp särskilt komma överens om beloppet av
företagsstöd som riktas till Finnvera Abp och
närings-, trafik- och miljöcentralen genom att
de utarbetar en dispositionsplan som även
meddelas arbets- och näringsministeriet.
På basis av de förslag som förvaltningsmyndigheten fått i enlighet med förordningen
fattar förvaltningsmyndigheten ett beslut om
fördelning av medlen eller, om beslutet kräver behandling på statsrådets allmänna sam-
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manträde, ett förslag om fördelning till statsrådet, som därefter fattar ett beslut om fördelning av medlen. Enligt förfarandet beslutade statsrådet i februari 2010 att för år 2010
lämna sammanlagt cirka 14 miljoner euro i
programreserven för att anvisas till kapitalplaceringsverksamhet.

4 d §. Utbetalning av stöd som beviljats för
kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafen

föreslås en bestämmelse om ansökan om och
utbetalning av stöd som beviljas för kapitalplaceringsverksamhet. Ansökan om stöd
lämnas skriftligen till arbets- och näringsministeriet. När det gäller stöd som medfinansieras genom en strukturfond, kan den dispositionsplan som nämns i detaljmotiveringen till
4 c § 2 mom. betraktas som en sådan ansökan
som avses här. Stödet för kapitalplaceringsverksamhet ska betalas av arbets- och näringsministeriet.
I paragrafens 2 mom. avses med fond en
sådan i 4 b § i lagen om verksamheten avsedd fond där bolaget gör kapitalplaceringar.
I praktiken är avsikten att fonden ska vara
Finnvera Abp:s dotterbolag, Aloitusrahasto
Vera Oy. Även andra fonder som inrättas för
ändamålet kan komma i fråga. Det föreslås
att bestämmelser om kapitalplaceringsfondens uppgifter ska finnas i lagens 4 f §.
I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om förutsättningarna för beviljande av
stöd. Enligt förslaget ska bolaget före utbetalningen av stödet tillställa arbets- och näringsministeriet en affärsplan eller någon annan motsvarande handling samt ett finansieringsavtal. Bestämmelser om affärsplanen
och finansieringsavtalet finns i artikel 43 i
kommissionens tillämpningsförordning. Affärsplanen är en handling som kapitalplaceringsfonden upprättat och i den beskrivs de
centrala principerna för kapitalplaceringsverksamheten och organiseringen av verksamheten. I artikeln, som ändrats genom
kommissionens förordning (EG) nr
846/2009, ställs inte längre några särskilda
innehållmässiga krav på affärsplanen.
Bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet finns i artikel 43.3 i kommissionens tillämpningsförordning. Finansieringsavtalet ska omfatta åtminstone 1) en investeringsstrategi och investeringsplan, 2) bestämmelser om övervakning av genomföran-

det, 3) en policy för hur stödet från det operativa programmet till det finansieringstekniska
instrumentet ska avslutas samt 4) bestämmelser om avveckling av det finansieringstekniska instrumentet, inklusive återanvändning
av investeringsmedel som återförts till det finansieringstekniska instrumentet eller restbelopp som blivit över sedan alla garantier som
kan relateras till det operativa programmet
har lösts in.
I den nationella lagstiftningen finns bestämmelser om när strukturfondsutgifter är
stödberättigande i 47 § i strukturfondslagen.
Med stöd av bestämmelsen har utfärdats
statsrådets förordning om stödberättigande
utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007). I förordningen finns inte
specialbestämmelser om stödberättigande när
det gäller stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet.
I paragrafens 3 mom. föreslås en delegeringsbestämmelse som gäller statsrådets förordning. Enligt den kan närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de
uppgifter som krävs för övervakningen utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten
är att förtydligande bestämmelser till exempel om stödobjekten vid behov kan utfärdas
genom förordning av statsrådet. Till exempel
i fråga om stöd som gäller strukturfonder kan
det uppstå behov av att utfärda bestämmelser, om kommissionens tolkningspraxis om
stödobjekten ändras.
4 e §. Bolagets uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafen föreslås en

allmän bestämmelse om bolagets uppgifter
när det gäller stöd enligt 4 c § i lagförslaget.
Bolaget är ett förmedlande organ i enlighet
med strukturfondslagen och ansvarar för de
uppgifter som anges i 44 § i strukturfondslagen. Bestämmelsen syftar till att ge bolaget
behörighet att utföra de uppgifter som hör till
ett förmedlande organ. Bolaget har till uppgift att bevilja kapitalplaceringsfonden stödfinansiering för kapitalplaceringsverksamhet,
betala ut stödet, ansvara för tillsyn och återkrav, övervaka användningen av stödet och
ha hand om rapporteringen till den myndighet som beviljar stödet och övervakningskommittén för det operativa programmet.
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Avsikten är att bolaget ska fatta fyra separata stödbeslut, ett för varje operativt program inom målet regional konkurrenskraft
och sysselsättning. Således är avsikten att
kapitalplaceringsinstrumentet ska användas i
fråga om samtliga fyra operativa program.
Stödet betalas till kapitalplaceringsfonden
som en placering på villkor för eget kapital
genom att det tecknas aktier som fonden
emitterat. Av orsaker som hänför sig till återkrav av medel och skyldighet att återbetala
medel kan placeringen i initialskedet till exempel ha villkor för optionslån. Den väsentliga uppgiften med tanke på administreringen
av stödet är att se till att det uppfyller villkoren i det finansieringsavtal som avses i 4 d §.
Enligt 65 § i strukturfondslagen finns i de
nationella programmen ett övervakningsregister som avsetts för gemensamt bruk. Bolaget ska ansvara för att stöd som medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden införs i övervakningsregistret.
4 f §. Fondens uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafens 1 mom. fö-

reslås en bestämmelse om fondens viktigaste
uppgifter. Fondens uppgifter är att ansöka
om finansiering hos bolaget och i överensstämmelse med finansieringsavtalet fatta beslut om att placera medel i de företag som
fonden valt.
I paragrafens 1 mom. föreslås också en definition av en placering. Enligt definitionen
avses med placering en penningprestation i
ett företag i enlighet med villkoren i ett avtal
om placering, mot vilken fonden från målföretaget får aktier, optionslån eller andra motsvarande finansieringsinstrument. I bestämmelsen avses med avtal ett delägaravtal. Den
placering som fonden gör i företaget har således karaktären av finansiering som ska
återbetalas. Avsikten är att för placeringen få
avkastning på marknadsmässiga villkor i enlighet med en riskbedömning som gjorts om
företaget. Närmare villkor för placeringen,
principerna för avveckling och den eftersträvade tidtabellen överenskoms i ett delägaravtal som upprättas med varje målföretag.
I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om det som ska ingå i finansieringsavtalet. En del av innehållet i avtalet bestäms
enligt artikel 43.3 i kommissionens tillämp-
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ningsförordning. Detta har beskrivits ovan
under motiveringen till 4 d §. Dessutom ska i
finansieringsavtalet intas villkor och förutsättningar för användningen av de placerade
medlen, åtgärder för återkrav och återbetalning av placerade medel sam föreskrifter om
insamlande, lagring om rapportering av uppgifter som hänför sig till övervakningen av
medlen.
Avsikten är att finansieringsavtalet styr
fondens verksamhet när fonden gör placeringar i de företag som den valt. Utgående
från avtalet avtalar fonden om närmare villkor för placeringen i ett placeringsavtal som
upprättas mellan fonden och det företag som
är föremål för placeringen. Innehållsmässigt
motsvarar förfarandet bestämmelsen i 7 § 2
mom. i statsunderstödslagen (688/2001). I
förhållande till bolaget ansvarar fonden för
att de villkor som ställts för beviljandet av
stödet iakttas. Eventuellt återkrav av stödet
kan endast rikta sig till fonden. Fondens rätt
att kräva skadestånd av den part som förorsakat grunden för återkravet avgörs enligt de
allmänna skadeståndsrättsliga principerna,
om inte projektets parter har avtalat något
annat. I praktiken finns i delägaravtalet mellan fonden och målföretaget samt dess delägare föreskrifter om avtalsvite till följd av
eventuella överträdelser.
6 §. Omständigheter som ska beaktas i kredit- och borgensverksamheten. I lagens 6 § 2

mom. föreslås en hänvisning till den nu gällande lagen om utveckling av regionerna
(1651/2009) genom vilken regionutvecklingslagen (602/2002) upphävdes. Lagen
trädde i kraft den 1 januari 2010.
8 a §. Bestämmelser som tillämpas på den
finansiella verksamheten. I paragrafen före-

slås hänvisningar till förvaltningslagen, till
språklagen och till bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar som tillämpas på
bolagets personal samt hänvisningar till bestämmelserna om offentliga samfunds och
samfundens tjänstemäns skadeståndsansvar,
vilka hänvisningar förutsätts i 124 § i grundlagen på grund av att bolaget sköter en offentlig förvaltningsuppgift. Den föreslagna
bestämmelsen gäller de offentliga förvaltningsuppgifter som bolaget sköter i samband
med sådan finansieringsverksamhet som avses i 3, 4, 4 a och 4 b § i lagen om verksam-
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heten. I 3 § i lagen om verksamheten finns
bestämmelser om bolagets kreditverksamhet
och i 4 § bestämmelser om bolagets borgensverksamhet. I 4 a § i lagen om verksamheten
finns bestämmelser om bolagets kapitalgarantiverksamhet och i 4 b § bestämmelser om
bolagets kapitalplaceringsverksamhet. I dessa
uppgifter ingår som ett led i finansieringsverksamheten beslut om stöd och beslut om
användning av statens medel, när sådana lån
och borgen beviljas för vilkas kredit- och
borgensförluster staten betalar en ersättningsandel. Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen gäller den offentliga
förvaltningsuppgiften moderbolaget i Finnvera-koncernen, dvs. statens specialfinansieringsbolag. Bestämmelsen gäller inte dotterbolagen.
Offentlighet och tystnadsplikt. I paragrafen föreslås en bestämmelse om offentligheten för den finansieringsverksamhet som
avses i 3, 4, 4 a, och 4 b § i lagen om verksamheten. Dessutom föreslås i paragrafen en
hänvisning till bestämmelsen om tystnadsplikt i 5 § i den gällande lagen om bolaget.
Bestämmelsen motsvarar innehållsmässigt
bestämmelsen i 12 § i exportgarantilagen.
Enligt lagen om bolaget ska Finnvera Abp
inrikta finansiering för att korrigera de brister
som förekommer i utbudet på finansiella
tjänster. I denna uppgift har bolaget ett nära
samarbete med kreditinstitut och andra sammanslutningar som bjuder ut finansiella
tjänster på finansmarknaden. För kreditinstitut och andra sammanslutningar som bjuder
ut finansiella tjänster är bestämmelserna om
bankhemlighet bindande. För att förtroendet
för Finnvera Abp:s verksamhet ska bevaras,
förutsätts också bestämmelser med samma
innehåll för Finnvera Abp. Enligt ordalydelsen i den föreslagna bestämmelsen gäller bestämmelsen om offentlighet moderbolaget i
Finnvera-koncernen, dvs. statens specialfinansieringsbolag. Bestämmelsen gäller inte
dotterbolagen.
Bolagets inspektionsrätt. I paragrafen
föreslås en bestämmelse om bolagets inspektionsrätt. Enligt förslaget har bolaget rätt att
granska hur fonden beviljar, använder, betalar ut och utövar tillsyn över sådana medel
som avses i 4 f §. Dessutom föreslås att bolaget även ska ha rätt att granska hur de medel
8 b §.

8 c §.

som fonden placerat i företag används, om
det finns vägande skäl till det. Huvudregeln
är att fonden, som gör placeringar i de företag som den valt, själv har hand om övervakningen av hur medel används. Detta sker till
exempel så att den företrädare för fonden
som utsetts till målföretaget för placeringen
till fonden rapporterar om företagets verksamhet och om sådana omständigheter som
han eller hon observerat. Företrädaren är
medlem i bolagets styrelse, så övervakningen
av bolagets verksamhet är effektiv. Av denna
orsak behöver bolaget inte utföra separata inspektioner. Endast i situationer där bolaget
eller tillsynsmyndigheten har vägande skäl
att misstänka att tillsynen inte fungerar, kan
bolaget utföra en inspektion i ett målföretag.
Som vägande skäl kan också betraktas en
grund enligt Europeiska unionens lagstiftning
att utföra en inspektion i målföretaget.
När bolaget beviljar medel medfinansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är bolaget ett förmedlande organ. I 44 §
i strukturfondslagen finns bestämmelser om
det förmedlande organets uppgifter. I 49 § i
strukturfondslagen finns bestämmelser om
det förmedlande organets ansvar för tillsynen. Enligt bestämmelsen ansvarar det förmedlande organet för tillsynen när det gäller
de strukturfondsmedel det beviljat i enlighet
med vad som bestäms särskilt i lag. Föreslagna 8 c § ger bolaget befogenhet att utföra
inspektioner som gäller strukturfondsmedel
som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet.
I paragrafens 2 och 3 mom. föreslås bestämmelser om rättigheterna för den som utför inspektioner och om skyldigheterna för
den som är föremål för inspektioner. I praktiken motsvarar bestämmelserna till sitt innehåll de bestämmelser som finns i 56 § i strukturfondslagen. Enligt förslaget får inspektion
inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.
Inspektionen har karaktären av en offentlig
förvaltningsuppgift. Den som utför inspektionen ska granska hur stöd som betalats av
statens medel används. Därför föreslås att det
i paragrafens 4 mom. intas en bestämmelse
som har samband med 124 § i grundlagen
och som gäller tjänstemäns straffrättsliga ansvar och ersättande av skada samt tillämp-
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ningen av allmänna förvaltningslagar. När
det gäller inspektionsverksamhetens offentlighet, motsvarar förslaget bestämmelsen i
föreslagna 8 b §.
8 d §. Återkrav av stöd som beviljats för
kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafen

föreslås bestämmelser om återkrav av stöd
som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet. Med anledning av grundlagen föreslås
att bestämmelserna om återkrav ska intas i
lag.
När det gäller kapitalplaceringsverksamheten riktar sig bolagets återkravsåtgärder till
fonden. Fonden ansvarar i sin tur för återkravsåtgärderna i fråga om företag i vilka
medel har placerats. Fonden får oftast stödet
av bolaget i form av en placering på villkor
för eget kapital. Om verksamheten bedrivs i
bolagsform, begränsar bestämmelserna i aktiebolagslagen möjligheterna att återbetala
medel från fonden. På motsvarande sätt placerar kapitalplaceringsfonden medlen i målbolagen i huvudsak som placeringar på villkor för eget kapital, så motsvarande begränsningar lämpar sig också för målföretag i aktiebolagsform. Innan beslut om placeringar i
företag fattas, görs alltid grundliga företagsoch marknadsanalyser, vilket medför ett
mindre antal situationer med återkrav i med
att den olägenhet som beror på osymmetrisk
information minskar. Normalt utses en företrädare för fonden till förvaltningsorganen
för sådana företag som en placering görs i.
Företrädaren har till uppgift att medföra mervärde för företagets verksamhet och dess utveckling. Företrädaren rapporterar också till
fondens förvaltningsbolag, vilket ytterligare
minskar situationer med för tidig återbetalning av placerade medel.
I paragrafens 1 mom. föreslås bestämmelser om situationer där utbetalningen av stöd
är avbruten och redan utbetalat stöd måste
återkrävas. Ovillkorligt återkrav gäller i allmänhet situationer där ett felaktigt förfarande
eller en försummelse väsentligen har påverkat beviljandet av stödet. Innan bolaget inleder återkravsåtgärder ska det anmärka om felet eller försummelsen och dess följder. I 4
punkten i momentet är det däremot fråga om
att verksamheten upphör eller inskränkts väsentligen. Bestämmelsen baserar sig på be-
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stämmelsen i artikel 57 i den allmänna förordningen om strukturfonderna.
I 1 mom. 2 punkten i paragrafen avses med
inspektion också sådana inspektioner som det
föreskrivs om i 6 kap. 49—52 § i strukturfondslagen. Inspektionsrätt innehas av revisions- och förvaltningsmyndigheter och attesterande myndigheter. Dessutom ansvarar det
förmedlande organet för att tillsynen ordnas
på ett ändamålsenligt sätt. Inspektionsrätten
gäller allmänt förmedlande organs och stödmottagarnas användning av strukturfondsmedel.
I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmelser om situationer där återkravet av stöd görs
enligt prövning. I sådana fall är det felaktiga
förfarandet i samband med användningen av
stödet inte så väsentligt att stödet ovillkorligen måste återkrävas. Således har Finnvera
Abp i egenskap av beviljare av finansiering
som innehåller stöd prövningsrätt i fråga om
att vidta återkravsåtgärder. Ett undantag från
detta är dock konkurssituationer. I konkurssituationer måste återkrav vidtas i situationer
där det är fråga om konkursgäldenärs svindleri. En bestämmelse om detta föreslås i 2
punkten i momentet.
Återkrav är nära förknippat med bestämmelsen i 46 § i strukturfondslagen, enligt vilken bestämmelse statens specialfinansieringsbolag ska anmäla oegentligheter som
gäller stöd som betalas genom Europeiska
regionala utvecklingsfonden samt de åtgärder
för återkrav och andra åtgärder som vidtagits
med anledning av konstaterade felaktigheter.
Anmälan ska göras till den attesterande myndigheten vid arbets- och näringsministeriet.
Fattande av beslut om återkrav. I paragrafen föreslås en bestämmelse enligt vilken arbets- och näringsministeriet ska fatta
beslut om avbrytande av utbetalningen av
stöd och om återkrav av stöd. Beslut om avbrytande och återkrav av stöd innebär med
tanke på 124 § i grundlagen sådan betydande
utövning av offentlig makt som endast kan
höra till myndigheter. Statens specialfinansieringsbolag avses ha till uppgift att göra en
framställning om avbrytande av utbetalningen av stöd och om återkrav, när bolaget får
kännedom om en grund som avses i 8 c § 1
och 2 mom. Arbets- och näringsministeriet
kan också på eget initiativ fatta beslut om
8 e §.

16

RP 253/2010 rd

återkrav. På basis av ett lagakraftvunnet beslut av ministeriet, där fonden förpliktas att
återbetala erhållet stöd, ska bolaget vidta åtgärder för återkrav. Om ett företag som en
placering gjorts i har brutit mot sina förpliktelser som bestäms i avtalet mellan fonden
och målföretaget, har fonden skyldighet att
vidta de åtgärder som bestäms i avtalet mellan bolaget och fonden.
Sökande av ändring. I paragrafen föreslås en bestämmelse om ändringssökande.
Den som är missnöjd med arbets- och näringsministeriets beslut kan först begära omprövning hos ministeriet. Därefter är det möjligt anföra besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I bestämmelse föreslås
en avvikelse från den normala besvärsrätten
för ministeriets beslut. Motiveringen är att
det inte är ändamålsenligt att sådana beslut
om finansiering som avses i 8 e § i lagförslaget som första instans ska behandlas av högsta förvaltningsdomstolen.
8 f §.

8 g §. Skyldighet att återbetala stöd som
beviljats för kapitalplaceringsverksamhet. I

paragrafen föreslås en bestämmelse om skyldighet att återbetala medel som betalats ur
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bestämmelser om detta finns i artikel 78.6 i den
allmänna förordningen. Enligt artikeln anses,
när det operativa programmet helt eller delvis
har avslutats, de stödberättigande utgifterna
utgöra summan av alla utbetalningar till investeringar i företag från fonden. Den slutliga förutsättningen för stödberättigande är således att fonden har gjort en placering i målföretaget i det skedet när det aktuella operativa programmet avslutas. I det finansieringsavtal som avses i föreslagna 4 d § 2 mom.
ska med anknytning till detta ingå förfaringssätt för hur stödet från det operativa programmet till det finansieringstekniska instrumentet ska avslutas. De medel som återbetalas är inte stödberättigande och bolaget
ska återbetala dem till kommissionen.
8 h §. Arbets- och näringsministeriets rätt
att återkräva stöd. I paragrafen föreslås be-

stämmelser om arbets- och näringsministeriets rätt att av bolaget återkräva stöd som beviljats på felaktiga grunder. Bestämmelsen
syftar till att säkerställa att stöd som beviljats
på felaktiga grunder återkrävs effektivt.

I paragrafens 2 mom. föreslås en hänvisningsbestämmelse som gäller återkrav av
statliga stöd. När det gäller förbjudna statliga stöd tillämpas lagen om tillämpning av
vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001). Med
stöd av lagen har arbets- och näringsministeriet rätt av det företag som fått stödet återkräva sådant förbjudet statligt stöd som statens specialfinansieringsbolag eventuellt beviljat, om Europeiska unionens kommission
har bestämt att stödet ska återkrävas.
Ränta och dröjsmålsränta. I paragrafen föreslås bestämmelser om ränta och
dröjsmålsränta. Räntan på det belopp som
återkrävs eller återbetalas bestäms enligt 3 §
2 mom. i räntelagen (633/1982), så att den
årliga räntan som ska betalas är den nämnda
räntan ökad med tre procentenheter. Ränta
behöver dock inte betalas när medel återbetalas i överensstämmelse med 8 g §. Det belopp som återbetalas beror i en sådan situation inte enbart på förfarande av den som fått
stödet.
I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse om dröjsmålsränta. Räntesatsen för
dröjsmålsräntan är det allmänna beloppet för
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
8 i §.

2 Närmare bestämmelser och föreskrifter
Enligt 4 d i lagförslaget kan närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, ansökan om stöd, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter som krävs
utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten är att det inte ska finnas behov av att
utfärda närmare bestämmelser efter att lagen
trätt i kraft.
Kommissionen har utarbetat ett utkast till
ny anvisning om finansieringstekniska instrument. Anvisningen utfärdades i september 2010. I anvisningen behandlas inrättande
av finansieringstekniska instrument, särskilda
frågor som gäller investeringar och finansieringsinstrument såsom huruvida medlen är
stödberättigande, frågor kring investeringars
räntor och avkastning av investeringar samt
kontroll och tillsyn som gäller finansieringstekniska instrument. Avsikten är att i anvisningarna beakta de ändringar som på sistone
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gjorts i strukturfondsförordningarna och precisera tolkningen av bestämmelserna. Anvisningarna avses bli färdiga i december 2010.
Senare ska det bedömas om det med stöd av
dem behöver utfärdas närmare bestämmelser
till exempel om stödobjekten.

3 Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft senast mot slutet av hösten 2010. Avsikten är att sådan kapitalplaceringsverksamhet som medfinansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ska inledas under 2010. De pengar som
reserverats för kapitalplaceringsverksamhet
finns tillgängliga år 2010. Av denna orsak är
avsikten att beslut om placeringar av medlen
ska börja göras senast mot slutet av 2010.

4 Förhållande till grundlage samt
lagstifningsordning
I lagförslaget ingår bestämmelser som gäller skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter.
Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av
lag, om det behövs för en ändamålsenlig
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar
de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. I fråga om statens specialfinansieringsbolags exportgarantiverksamhet har grundlagsutskottet gett utlåtandet GrUU 2/2001 rd.
Enligt utlåtandet är beviljandet av statliga
exportgarantier trots sina starka privaträttsliga drag en sådan offentlig förvaltningsuppgift som avses i 124 § i grundlagen. Det var
dock inte fråga om en uppgift som innebär
betydande utövning av offentlig makt, så det
var i och för sig möjligt att anförtro uppgifterna. Enligt grundlagsutskottets utlåtande är
exportgarantierna förmåner med förmögenhetsvärde. Genom att bevilja förmånen förbinder sig bolaget, eller i sista hand statsgarantifonden som står utanför statsbudgeten
men får finansiering genom budgeten (GrUU
11/1998 rd), att ersätta de förluster som en
viss verksamhet medför.
De nu föreslagna 4 c—4 e § och 8 a § gäller statens specialfinansieringsbolags, Finnvera Abp:s, inhemska finansieringsverksamhet.
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I den finansiering som bolaget beviljar ingår
ränte- och borgensprovisionsstöd som betalas
av statliga medel. Dessutom får bolaget av
staten ersättning för kredit- och borgensförluster som krediter och borgen medfört, om
det på krediterna och borgen tillämpas en
kredit- och borgensförlustförbindelse som
staten gett. Ersättningen uppgår i genomsnitt
till cirka 50 procent av de förluster som bolaget förorsakats. Dessutom ansvarar staten enligt 4 § i lagen om verksamheten för borgen
som bolaget beviljar. Statens ansvar utgörs
av proprieborgen.
Enligt föreslagna 4 c § kan bolaget få stöd
för kapitalplaceringsverksamhet och förmedla det vidare till fonder som bedriver kapitalplaceringsverksamhet. Bolagets kapitalplaceringsverksamhet har i betydande grad finansierats av statsbudgeten genom att bolaget beviljats kapitallån. Om placeringsverksamhet som finansierats genom kapitallån
går med förlust, kan motsvarande andel av
kapitalet i kapitallånet efterskänkas.
Statens specialfinansieringsbolag ansvarar
också för återkrav av stöd som beviljats utan
grund. På grund av de drag som hänger
samman med användningen av ovannämnda
statliga medel kan Finnvera Abp:s kreditoch borgensverksamhet samt förmedlandet
av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet till sin natur anses vara en sådan
offentlig förvaltningsuppgift som avses i
124 § i grundlagen.
Det kan med hänsyn till uppgifternas speciella karaktär anses vara ändamålsenligt att
de offentliga förvaltningsuppgifter som omfattas av lagen om verksamheten anförtros
statens specialfinansieringsbolag. Bolagets
verksamhet som beviljare av finansiering är
verksamhet som kan jämställas med bankverksamhet. Bolaget har också ett nära samarbete med banker och andra finansiella institut och bolagets särskilda uppgift är att korrigera de brister som förekommer i utbudet på
finansiella tjänster. På grund av verksamhetens art kan det anses vara ett ändamålsenligt
arrangemang att finansieringsverksamhet bedrivs i bolagsform. Rättssäkerheten och god
förvaltning tryggas baserat på bestämmelser
genom att det i lagen intas hänvisningar till
tillämpning av allmänna förvaltningslagar.
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Till denna del är förslaget inte problematiskt
med tanke på grundlagen.
I lagförslagets 8 b § föreslås med stöd av
124 § i grundlagen en bestämmelse om att
bolagets finansieringsverksamhet i enlighet
med 8 a § är offentlig genom en hänvisning
till lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet. Det föreslås dock att offentligheten i enlighet med lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet begränsas genom en hänvisning till bestämmelsen om
tystnadsplikt i 5 § i lagen om bolaget. I bestämmelsen förskrivs om tystnadsplikt på ett
sätt som kan jämställas med tystnadsplikten
för kreditinstitut. Enligt 12 § i grundlagen är
handlingar och upptagningar som innehas av
myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. När det gäller 12 § i lagen
om statliga exportgarantier har det ansetts
vara särskilt viktigt att förtroende råder mellan samtliga parter i exportgarantiverksamheten. Ett projekt kan gå helt i stöpet om information under förhandlingarnas lopp läcker ut
till konkurrenter och andra som eventuellt är
intresserade av projektet. Följden kan vara
enorma förluster på det nationella planet.
(EkUB 5/2001).
Lagstiftningen gäller nu i stor utsträckning
inhemsk kredit- och borgensverksamhet som
statens specialfinansieringsbolag, Finnvera
Abp, bedriver. Enligt lagen om bolaget ska
Finnvera Abp inrikta finansiering för att korrigera de brister som förekommer i utbudet
på finansiella tjänster. I denna uppgift har bolaget ett nära samarbete med kreditinstitut
och andra sammanslutningar som bjuder ut
finansiella tjänster på finansmarknaden. För
kreditinstitut och andra sammanslutningar
som bjuder ut finansiella tjänster är bestämmelserna om bankhemlighet bindande. Enligt
6 § i lagen om verksamheten ska bolaget
dessutom, i synnerhet när det gäller kreditoch borgensverksamhet, beakta vilka möjligheter bolaget och andra som bjuder ut finansiella tjänster har att sinsemellan fördela den
risk för förluster som sammanhänger med
nämnda finansieringsverksamhet. För att
samarbetet ska lyckas behövs ömsesidigt förtroende. Om förtroendet för Finnvera Abp:s

verksamhet minskar, kan det viktiga samarbetet med kreditinstitut och andra samarbetsparter som bjuder ut finansiella tjänster försvåras och av denna anledning försvåra
Finnvera Abp:s verksamhet. Därför ska det
anses finnas tvingande skäl att genom lag
begränsa offentligheten enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Av
denna anledning är bestämmelsen inte problematisk med tanke på grundlagen.
Föreslagna 8 d § omfattar för återkravsuppgiftens del utövning av offentlig makt.
Enligt 80 § i grundlagen ska dock bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag utfärdas genom lag. I fråga om bestämmelsen är
det vedertaget att sammanslutningar jämställs
med individer. I enlighet med detta ska ansökan om och utbetalning och återkrav av stöd
föreskrivas i lag. Bestämmelser om beviljande och utbetalning av stöd finns i 4 c—4 e § i
den föreslagna lagen. Det föreslås att bestämmelser om återkrav ska finnas i 8 d och
8 h § i lagen. Lagförslaget är inte problematiskt med tanke på grundlagen.
I 8 e § i lagförslaget föreskrivs om arbetsoch näringsministeriets rätt att fatta beslut
om avbrytande av utbetalningen av stöd och
beslut om återkrav av stöd. Avsikten är att
bolaget ska göra en framställning i frågan till
ministeriet. Enligt 124 § i grundlagen får
uppgifter som innebär betydande utövning av
offentlig makt dock ges endast myndigheter.
I grundlagsutskottets praxis har det ansetts att
beslut om återkrav av stöd är sådana uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt och att uppgifterna således endast kan ges myndigheter (GrUU 45/2006). I
bestämmelsen har uppgiften att avbryta utbetalningen av stöd och återkräva stöd getts arbets- och näringsministeriet, så bestämmelsen är inte problematisk med tanke på grundlagen.
På dessa grunder anser regeringen att den
föreslagna lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
(445/1998) lagens rubrik, 1 § 3 mom., 4 § 2 mom., 4 a § 2 mom., 4 b § och 6 § 2 mom.,
av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 380/2000, 4 § 2 mom. och 4 a § 2 mom. sådana de
lyder i lag 526/2001, 4 b § och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1238/2004, samt
fogas till lagen nya 4 c—4 f § och nya 8 a—8 i § som följer:

Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

1§
Tillämpningsområde

——————————————
Medel från Europeiska unionens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet
enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms om statens specialfinansieringsbolags
kredit-, borgen- och kapitalplaceringsverksamhet tillämpas också på de medel från
strukturfonderna som ska inriktas på verksamheten, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av strukturfondslagen (1401/2006).
4§
Bolagets borgensverksamhet

——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang
i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är

kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit ska arbets- och näringsministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet
överstiger 35 miljoner euro.
——————————————
4a§
Bolagets kapitalgarantiverksamhet

——————————————
Närmare bestämmelser om beviljandet och
inriktningen av kapitalgarantierna och om
utbetalning av ersättningar utfärdas genom
förordning av arbets- och näringsministeriet.
4b§
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet
har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder
och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid kapitaliseringsbehovet i
fråga om företag som inleder sin verksamhet
och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.
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4c§
Beviljande av stöd för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan beviljas stöd för sådan kapitalplaceringsverksamhet som avses i 4 b §. Vid
beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om
förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd. Beslut om beviljande
av stödet fattas av arbets- och näringsministeriet.
Stöd som medfinansieras med strukturfondsmedel anvisas till bolaget som är förmedlande organ på det sätt som anges i 10 § i
strukturfondslagen.
4d§
Utbetalning av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Stöd för kapitalplaceringsverksamhet betalas på ansökan av bolaget ut av arbets- och
näringsministeriet inom ramen för anslagen i
statsbudgeten.
Innan stödet betalas ut ska bolaget lämna
arbets- och näringsministeriet en affärsplan
eller någon annan motsvarande handling
samt ett finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och fonden.
Närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, ansökan om stöd, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter som krävs för övervakningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.
4e§
Bolagets uppgifter vid administreringen av
stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget beviljar genom sitt beslut fonden
sådant stöd som avses i 4 c § att användas för
kapitalplaceringsverksamhet i enlighet med
ett finansieringsavtal som avses i 4 d § 2
mom. genom att bolaget gör en placering i
fonden. Bolaget betalar medlen till fonden,
ansvarar för tillsyn och återkrav av medlen,
övervakar användningen av medlen och skö-

ter rapporteringen till arbets- och näringsministeriet och övervakningskommittén för det
operativa programmet, som avses i 6 § 1
mom. i strukturfondslagen.
4f§
Fondens uppgifter vid administreringen av
stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden ansöker om finansiering hos bolaget och fattar i enlighet med det finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. beslut
om att placera medel i de företag som den
valt. Med placering avses en sådan penningprestation till ett företag i enlighet med villkoren i ett avtal om placering som betalas
mot aktiekapital, optionslån eller något annat
motsvarande finansieringsinstrument.
I det finansieringsavtal som avses i 1 mom.
ska bolageet ovh fonden förutom det som bestäms om avtalets innehåll i Europeiska unionens lagstiftning också ta in villkoren och
förutsättningarna för användningen av de
placerade medlen, åtgärder för återkrav och
återbetalning av placerade medel samt föreskrifter om hur uppgifter som gäller övervakningen av medlen samlas in, registreras
och rapporteras.
6§
Omständigheter som skall beaktas i kreditoch borgensverksamheten

——————————————
När krediter ges och borgen ställs ska hänsyn tas till de mål som anges i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och i tilllämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som ställs för företagsstödsprogram och företagsstöd i lagen om allmänna
villkor för företagsstöd (786/1997). Bolaget
ska i sin verksamhet enligt denna lag ta hänsyn till utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.
——————————————
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8a§
Bestämmelser som tillämpas på den finansiella verksamheten

Vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som anknyter till handläggningen av
finansiella ärenden enligt 3, 4, 4 a och 4 b §
ska bolaget iaktta förvaltningslagen
(434/2003) och språklagen (423/2003).
På bolagets anställda och medlemmarna i
bolagets organ tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om
skadestånds finns i skadeståndslagen
(412/1974).
8b§
Offentlighet och tystnadsplikt

På offentligheten för bolagets finansiella
verksamhet enligt 3, 4, 4 a och 4 b § tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999). Bestämmelser om
tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens
specialfinansieringsbolag (443/1998).
8c§
Bolagets granskningsrätt

Bolaget har rätt att granska hur fonden beviljar, betalar ut, använder och utövar tillsyn
över sådant stöd som avses i 4 c §. Dessutom
har bolaget rätt att granska hur de medel som
fonden placerat i företag används, om det
finns vägande skäl till det.
För utförandet av granskning är den som är
föremål för granskningen skyldig att utan
ogrundat dröjsmål och utan ersättning för
granskaren fram alla behövliga räkenskapshandlingar och övrigt material som har samband med användningen av stödet, samt även
i övrigt bistå vid granskningen. Granskaren
har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan,
om det krävs för granskningen. Materialet
ska återlämnas när det inte längre behövs för
granskningen. På begäran av granskaren ska
den som är föremål för granskningen även
lämna övriga upplysningar som är behövs för

att granskningen ska kunna utföras på ett
lämpligt sätt.
Granskaren har rätt att i den omfattning
som uppdraget kräver kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att
finansiering ska beviljas och betalas ut samt
att i detta syfte få tillträde till de lokaler som
den som är föremål för granskningen besitter
eller använder. Granskning får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.
På en granskare som är anställd av bolaget
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar. Bestämmelser om skyldighet
att ersätta skada som orsakats vid granskningar finns i skadeståndslagen. På den som
utför inspektioner tillämpas förvaltningslagen och språklagen. Beträffande offentligheten för granskningar tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag .
8d§
Återkrav av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Utbetalningen av stöd enligt 4 c § ska avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om
1) det för genomförandet eller tillsynen av
en placering som avses i 4 e § har lämnats
felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om
uppgifter har hemlighållits och lämnandet av
felaktiga eller vilseledande uppgifter eller
hemlighållandet av dem väsentligt har påverkat beviljandet av finansiering,
2) någon har vägrat att lämna uppgifter,
handlingar eller annat material som behövs
för genomförandet och tillsynen av en placering eller i samband med granskning har vägrat uppfylla andra lagstadgade förpliktelser
som en mottagare av finansiering innehållande stöd har när det utförs granskning eller inspektion,
3) fonden i väsentlig mån har underlåtit att
följa villkoren i ett sådant finansieringsavtal
som avses i 4 d §, eller
4) fonden har avslutat den verksamhet som
stödet riktade sig till eller väsentligen inskränkt verksamheten innan fem år förflutit
från den dag placeringen gjordes.
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Utbetalningen av stöd enligt med 4 c § kan
avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om
1) fonden inte har iakttagit villkoren i ett
sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §,
2) fonden har försatts i konkurs och dess
företrädare medan de bedrivit fondens verksamhet har förfarit svikligt antingen omedelbart före konkursen eller efter konkursen, eller
3) en placering som avses i 4 e § har gjorts
på felaktiga grunder.
8e§
Beslut om återkrav

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut
om avbrytande av utbetalningen av stöd enligt 4 c § som beviljats en fond samt beslut
om återkrav av sådant stöd. Bolaget ska hos
arbets- och näringsministeriet göra en framställning om avbrytande av utbetalningen av
stödmedel och om återkrav, om bolaget får
kännedom om en sådan grund som avses i 8
d § 1 eller 2 mom.
8f§
Sökande av ändring

Ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av 8 e § får inte överklagas genom besvär. En part som är missnöjd
med beslutet får begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från delfåendet av det.
Begäran om omprövning görs hos den myndighet som fattat beslutet. Det beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
8g§
Skyldighet att återbetala stöd som beviljats
för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden är skyldig att till bolaget återbetala
sådana ur Europeiska regionala utvecklingsfonden betalade och för kapitalplaceringsverksamhet beviljade medel som inte har be-

talats ur fonden till företag i form av kapitalplaceringar när det operativa program partiellt eller slutgiltigt avslutas.
8h§
Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stödet

Arbets- och näringsministeriet kan besluta
att strukturfondsmedel eller motsvarande
statliga medel eller enbart statliga medel som
har utbetalats till bolaget ska återkrävas helt
eller delvis, om
1) bolaget för utbetalningen av stödet har
lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter
eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter väsentligt har påverkat inverkat på erhållandet av stödet, eller
2) bolaget har använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller
väsentligen brutit mot bestämmelserna eller
föreskrifterna om användningen av medlen
eller mot villkoren i beslutet om anvisande
av medlen.
Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets rätt att verkställa beslut av Europeiska kommissionen om återkrav av statligt stöd
finns i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om
statligt stöd (300/2001).
8i§
Ränta och dröjsmålsränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödtagaren från den dag stödet utbetalades betala en årlig ränta enligt 3 § 2
mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre
procentenheter. Ränta ska dock inte betalas
när medel återbetalas i enlighet med 8 g §.
Om det belopp som återkrävs inte betalas
senast den förfallodag som arbets- och näringsministeriet satt ut, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.
———
Denna lag träder i kraft den 2010.
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Åtgärder som krävs för verkställigheten av träder i kraft.
denna lag förutsätter får vidtas innan lagen
—————
Helsingfors den 12 november 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Näringsminister Mauri Pekkarinen
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
(445/1998) lagens rubrik, 1 § 3 mom., 4 § 2 mom. och 4 a § 2 mom. och 4 b § och 6 § 2
mom.,av dem lagens rubrik sådan den lyder i lag 445/1998, 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag
380/2000, 4 § 2 mom. och 4 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 526/2001, 4 b § och 6 § 2 mom.
sådana de lyder i lag 1238/2004,
fogas till lagen nya 4 c—4 f § och 8 a—8 i § som följer:

Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

——————————————
Medel från Europeiska gemenskapens
strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet enligt denna lag. Vad som i denna lag
bestäms om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet tillämpas
också på de medel från strukturfonderna som
skall inriktas, om inte något annat följer av
Europeiska gemenskapens lagstiftning.

——————————————
Medel från Europeiska unionens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet
enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms om statens specialfinansieringsbolags
kredit-, borgen- och kapitalplaceringsverksamhet tillämpas också på de medel från
strukturfonderna som ska inriktas på verksamheten, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av strukturfondslagen (1401/2006).

4§

4§

Bolagets borgensverksamhet

Bolagets borgensverksamhet

——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang i
samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon an-

——————————————
Som säkerhet för en sådan kredit som ett
kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör
eller beställare för finansieringsarrangemang
i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon an-

25

RP 253/2010 rd

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

nan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är
kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.
——————————————

nan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är
kredittagare. För beviljande av borgen för en
sådan kredit skall arbets- och näringsministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.
——————————————

4a§

4a§

Bolagets kapitalgarantiverksamhet

Bolagets kapitalgarantiverksamhet

——————————————
Närmare bestämmelser om beviljandet och
inriktningen av kapitalgarantierna och om utbetalning av ersättningar meddelas genom
förordning av handels- och industriministeriet.

——————————————
Närmare bestämmelser om beviljandet och
inriktningen av kapitalgarantierna och om utbetalning av ersättningar utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4b§

4b§

Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som handels- och industriministeriet
har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder
och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid kapitaliseringsbehovet
i fråga om företag som inleder sin verksamhet
och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet
har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder
och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid kapitaliseringsbehovet i
fråga om företag som inleder sin verksamhet
och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.
4c§
Beviljande av stöd för kapitalplaceringsverksamhet
Bolaget kan beviljas stöd för sådan kapitalplaceringsverksamhet som avses i 4 b §. Vid
beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om
förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd. Beslut om beviljande
av stödet fattas av arbets- och näringsministeriet.
Stöd som medfinansieras med strukturfondsmedel anvisas till bolaget som är förmedlande organ på det sätt som anges i 10 § i
strukturfondslagen.
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Föreslagen lydelse
4d§
Utbetalning av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet
Stöd för kapitalplaceringsverksamhet betalas på ansökan av bolaget ut av arbets- och
näringsministeriet inom ramen för anslagen i
statsbudgeten.
Innan stödet betalas ut ska bolaget lämna
arbets- och näringsministeriet en affärsplan
eller någon annan motsvarande handling
samt ett finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och fonden.
Närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, ansökan om stöd, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter
som krävs för övervakningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.
4e§
Bolagets uppgifter vid administreringen av
stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet
Bolaget beviljar genom sitt beslut fonden
sådant stöd som avses i 4 c § att användas
för kapitalplaceringsverksamhet i enlighet
med ett finansieringsavtal som avses i 4 d § 2
mom. genom att bolaget gör en placering i
fonden. Bolaget betalar medlen till fonden,
ansvarar för tillsyn och återkrav av medlen,
övervakar användningen av medlen och sköter rapporteringen till arbets- och näringsministeriet och övervakningskommittén för
det operativa programmet, som avses i 6 § 1
mom. i strukturfondslagen.
4f§
Fondens uppgifter vid administreringen av
stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet
Fonden ansöker om finansiering hos bolaget och fattar i enlighet med det finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. beslut
om att placera medel i de företag som den
valt. Med placering avses en sådan penning-
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

prestation till ett företag i enlighet med villkoren i ett avtal om placering som betalas
mot aktiekapital, optionslån eller något annat motsvarande finansieringsinstrument.
I det finansieringsavtal som avses i 1 mom.
ska bolageet ovh fonden förutom det som bestäms om avtalets innehåll i Europeiska unionens lagstiftning också ta in villkoren och
förutsättningarna för användningen av de
placerade medlen, åtgärder för återkrav och
återbetalning av placerade medel samt föreskrifter om hur uppgifter som gäller övervakningen av medlen samlas in, registreras
och rapporteras.

6§

6§

Omständigheter som ska beaktas i kredit- och
borgensverksamheten

Omständigheter som ska beaktas i kreditoch borgensverksamheten

——————————————
När krediter ges och borgen ställs skall de
mål som anges i regionutvecklingslagen
(602/2002) beaktas samt i tillämpliga delar de
allmänna mål och förutsättningar som i lagen
om allmänna villkor för företagsstöd
(786/1997) har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin
verksamhet som avses i denna lag beakta utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av
landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.
——————————————

——————————————
När krediter ges och borgen ställs ska hänsyn tas till de mål som anges i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och i
tillämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som ställs för företagsstödsprogram och företagsstöd i lagen om allmänna
villkor för företagsstöd (786/1997). Bolaget
ska i sin verksamhet enligt denna lag ta hänsyn till utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.
——————————————
8a§
Bestämmelser som tillämpas på den finansiella verksamheten
Vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som anknyter till handläggningen av
finansiella ärenden enligt 3, 4, 4 a och 4 b §
ska bolaget iaktta förvaltningslagen
(434/2003) och språklagen (423/2003).
På bolagets anställda och medlemmarna i
bolagets organ tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om
skadestånds finns i skadeståndslagen
(412/1974).
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8b§
Offentlighet och tystnadsplikt
På offentligheten för bolagets finansiella
verksamhet enligt 3, 4, 4 a och 4 b § tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999). Bestämmelser om
tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens
specialfinansieringsbolag (443/1998).
8c§
Bolagets inspektionsrätt
Bolaget har rätt att granska hur fonden beviljar, betalar ut, använder och utövar tillsyn
över sådant stöd som avses i 4 c §. Dessutom
har bolaget rätt att granska hur de medel
som fonden placerat i företag används, om
det finns vägande skäl till det.
För utförandet av granskning är den som
är föremål för granskningen skyldig att utan
ogrundat dröjsmål och utan ersättning för
granskaren fram alla behövliga räkenskapshandlingar och övrigt material som har samband med användningen av stödet, samt även
i övrigt bistå vid granskningen. Granskaren
har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan,
om det krävs för granskningen. Materialet
ska återlämnas när det inte längre behövs för
granskningen. På begäran av granskaren ska
den som är föremål för granskningen även
lämna övriga upplysningar som är behövs
för att granskningen ska kunna utföras på ett
lämpligt sätt.
Granskaren har rätt att i den omfattning
som uppdraget kräver kontrollera alla de
omständigheter som är en förutsättning för
att finansiering ska beviljas och betalas ut
samt att i detta syfte få tillträde till de lokaler
som den som är föremål för granskningen
besitter eller använder. Granskning får dock
inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.
På en granskare som är anställd av bolaget
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar. Bestämmelser om skyldighet
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att ersätta skada som orsakats vid granskningar finns i skadeståndslagen. På den som
utför inspektioner tillämpas förvaltningslagen och språklagen. Beträffande offentligheten för granskningar tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 §i lagen om statens specialfinansieringsbolag .
8d§
Återkrav av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet
Utbetalningen av stöd enligt 4 c § ska avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om
1) det för genomförandet eller tillsynen av
en placering som avses i 4 e § har lämnats
felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om
uppgifter har hemlighållits och lämnandet av
felaktiga eller vilseledande uppgifter eller
hemlighållandet av dem väsentligt har påverkat beviljandet av finansiering,
2) någon har vägrat att lämna uppgifter,
handlingar eller annat material som behövs
för genomförandet och tillsynen av en placering eller i samband med granskning har
vägrat uppfylla andra lagstadgade förpliktelser som en mottagare av finansiering innehållande stöd har när det utförs granskning
eller inspektion,
3) fonden i väsentlig mån har underlåtit att
följa villkoren i ett sådant finansieringsavtal
som avses i 4 d §, eller
4) fonden har avslutat den verksamhet som
stödet riktade sig till eller väsentligen inskränkt verksamheten innan fem år förflutit
från den dag placeringen gjordes.
Utbetalningen av stöd enligt med 4 c § kan
avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om
1) fonden inte har iakttagit villkoren i ett
sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §,
2) fonden har försatts i konkurs och dess
företrädare medan de bedrivit fondens verksamhet har förfarit svikligt antingen omedelbart före konkursen eller efter konkursen, eller
3) en placering som avses i 4 e § har gjorts
på felaktiga grunder.
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8e§
Fattande av beslut om återkrav
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut
om avbrytande av utbetalningen av stöd enligt 4 c § som beviljats en fond samt beslut
om återkrav av sådant stöd. Bolaget ska hos
arbets- och näringsministeriet göra en framställning om avbrytande av utbetalningen av
stödmedel och om återkrav, om bolaget får
kännedom om en sådan grund som avses i 8
d § 1 eller 2 mom.
8f§
Sökande av ändring
Ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av 8 c § får inte överklagas genom besvär. Omprövning i beslutet får
inom 30 dagar från delfåendet begäras av en
part som är missnöjd med beslutet. Begäran
om omprövning ska riktas till den myndighet
som fattat beslutet. Beslutet med anledning
av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
8g§
Skyldighet att återbetala stöd som beviljats
för kapitalplaceringsverksamhet
Fonden är skyldig att till bolaget återbetala sådana ur Europeiska regionala utvecklingsfonden betalade och för kapitalplaceringsverksamhet beviljade medel som inte har
betalats ur fonden till företag i form av kapitalplaceringar när det operativa program
partiellt eller slutgiltigt avslutas.

Gällande lydelse

31

RP 253/2010 rd

Föreslagen lydelse
8h§

Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stödet
Arbets- och näringsministeriet kan besluta
att strukturfondsmedel eller motsvarande
statliga medel eller enbart statliga medel
som har utbetalats till bolaget ska återkrävas
helt eller delvis, om
1) bolaget för utbetalningen av stödet har
lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter
eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter väsentligt har påverkat inverkat på erhållandet av stödet, eller
2) bolaget har använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller
väsentligen brutit mot bestämmelserna eller
föreskrifterna om användningen av medlen
eller mot villkoren i beslutet om anvisande av
medlen.
Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets rätt att verkställa beslut av Europeiska kommissionen om återkrav av statligt stöd
finns i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om
statligt stöd (300/2001).
8i§
Ränta och dröjsmålsränta
På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödtagaren från den dag stödet utbetalades betala en årlig ränta enligt 3 § 2
mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre
procentenheter. Ränta ska dock inte betalas
när medel återbetalas i enlighet med 8 g §.
Om det belopp som återkrävs inte betalas
senast den förfallodag som arbets- och näringsministeriet satt ut, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.
———
Denna lag träder i kraft den 2010.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

