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Lag

Nr 294

om ändring av lagen om placeringsfonder

Given i Helsingfors den 18 april 2008

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 5 a § i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådan denna
paragraf lyder i lag 224/2004, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 86 a § som följer:

5 a §
— — — — — — — — — — — — —
Om det företag som ansöker om verksam-
hetstillstånd är dotterföretag till ett fondbo-
lag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller
försäkringsbolag som auktoriserats i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller dotterföretag till ett sådant
fondbolags, värdepappersföretags, kreditin-
stituts eller försäkringsbolags moderföretag,
ska ett utlåtande om ansökan begäras av den
statens behöriga tillsynsmyndighet. På
samma sätt ska det förfaras om samma fy-
siska eller juridiska personer har bestäm-
mande inflytande i både det företag som an-
söker om verksamhetstillstånd och det ut-
ländska fondbolag, värdepappersföretag, kre-
ditinstitut eller försäkringsbolag som avses
ovan. I begäran om utlåtande ska tillsyns-
myndigheten uppmanas att särskilt bedöma

aktieägarnas lämplighet samt de chefers anse-
ende och erfarenhet som deltar i ledningen
för ett annat företag inom samma grupp samt
att lämna de uppgifter om ovan nämnda om-
ständigheter som är relevanta när det gäller
att bevilja verksamhetstillståndet eller utöva
tillsyn över fondbolaget.

11 kap.

Placering av en i fondföretagsdirektivet
avsedd placeringsfonds tillgångar

86 a §
Genom förordning av finansministeriet fö-

reskrivs närmare om i 2 § 13 punkten av-
sedda penningmarknadsinstrument, i 69 § 1
mom. och i 71 § 2 mom. avsedda värdepap-
per, i 71 § 1 mom. avsedda penningmark-
nadsinstrument, i 73 a § 1 mom. avsett aktie-
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index eller index för massskuldebrev, i 80 § 1
mom. avsedda derivatinstrument och finan-
siella index som används som underliggande
tillgångar, i 80 a § 2 mom. avsedda värdepap-
per och penningmarknadsinstrument som

innefattar ett derivatinstrument och i 81 §
avsedda metoder för effektiv förmögenhets-
förvaltning.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 295

om ändring av 4 § i lagen om värdepappersföretag

Given i Helsingfors den 18 april 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 4 § 1 mom.
1 punkten och
fogas till 4 § 1 mom. en ny 1 a-punkt som följer:

4 §

Finansiella instrument

Med finansiella instrument avses
1) värdepapper enligt värdepappersmark-
nadslagen,

1 a) andra andelar i fondföretag och pen-
ningmarknadsinstrument som inte betraktas
som värdepapper enligt 1 punkten,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Statsrådets förordning

Nr 296

om ändring av förordningen om miljöministeriet

Given i Helsingfors den 24 april 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
ändras i förordningen av den 24 juli 2003 om miljöministeriet (708/2003) 3 §, 4 § 1 mom.,

6 § 1 punkten och 7 § 2 mom. som följer:

— — — — — — — — — — — — —

3 §

Till ministeriets ansvarsområde hörande äm-
betsverk och inrättningar samt fonder utan-

för statsbudgeten

Till miljöministeriets område hör Finlands
miljöcentral, Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet, de regionala miljöcen-
tralerna och miljötillståndsverken. Miljömini-
steriet styr och övervakar Forststyrelsens of-
fentliga förvaltningsuppgifter inom sitt an-
svarsområde. I anslutning till miljöministeriet
finns också oljeskyddsfonden.

4 §

Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns avdelningen för
den byggda miljön och miljövårdsavdel-
ningen. Dessutom finns vid ministeriet verk-
samhetsenheter som står utanför avdelning-
arna, nämligen förvaltningsenheten, enheten
för internationella ärenden och kommunika-
tionsenheten. I fråga om deras uppgifter och

inbördes samarbete samt om hur verksamhe-
ten i övrigt skall ordnas föreskrivs i miljömi-
nisteriets arbetsordning.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är
1) för kanslichefen, överdirektörerna och

de tjänstemän som är enhetschefer högre
högskoleexamen och förtrogenhet med verk-
samheten inom förvaltningsområdet samt i
praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet
av ledarskap.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Tillsättning av tjänster

— — — — — — — — — — — — —
Överdirektörer, regeringsråd, byggnadsråd,

råd för internationella ärenden, miljöråd, re-
gionplaneringsråd, bostadsråd, regionförvalt-
ningsråd, lagstiftningsråd, inspektionsråd, in-
formationsdirektörer, ekonomidirektörer, na-
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turvårdsdirektörer och dataförvaltningsdirek-
törer, konsultativa tjänstemän och regerings-
sekreterare utnämns av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2008.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 april 2008

Miljöminister Paula Lehtomäki

Regeringsråd Riitta Rainio
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Statsrådets förordning

Nr 297

om ersättande av skördeskador

Given i Helsingfors den 30 april 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador
(1214/2000):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grun-
derna för de skördeskadeersättningar som be-
viljas med stöd av lagen om ersättande av
skördeskador (1214/2000), nedan skördeska-
delagen, samt om uppgifterna för och sam-
mansättningen av den delegationen för skör-
deskador.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) blandsäd ett blandat växtbestånd bestå-

ende av endast stråsäd samt en blandning av
stråsäd och proteingrödor där minst 50 pro-
cent av vilken av den sammanlagda mängden
utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs
av spannmålsutsäde,
2) vallhö torrhö- och ensilagevall eller vall

som odlas till saftfode eller odlad betesvall
som föryngras minst varje fem år,
3) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd

som skördas innan spannmålsskörden mog-
nat,

4) vinbär röda, vita, svarta och gröna vin-
bär,
5) tidig potatis som odlas under täckmate-

rial tidig potatis som odlas under flyttbart
täckmaterial på friland,
6) familjemedlem make eller minderåriga

barn till den som söker skördeskadeersätt-
ning,
7) skriftligt odlingskontrakt ett senast den

31 maj under skördeskadeåret ingånget avtal
som parterna har undertecknat och som inne-
håller uppgift om avtalsparterna, produkter-
nas förädlingssätt, grunderna för fastställande
av priserna, de avtalsenliga mängderna och
arealerna samt avtalsåret,
8) kontraktsodling av trädgårdsväxter od-

ling av trädgårdsväxter som sker enligt ett
skriftligt odlingskontrakt, om skörden från
hela kontraktsarealen levereras till en föräd-
lingsanläggning som är köpare och som inte
kan utgöras av en sådan förädlingsanläggning
som helt eller till huvudsaklig del ägs av den
som söker skördeskadeersättning eller av en
familjemedlem till sökanden,
9) hagmark, naturäng, naturbete och

skogsbete sådana arealer där det växer
ängshö, vilka utnyttjas som betesmark eller
används till produktion av foder för den sö-
kandes husdjur och på vilka inga andra årliga
odlingsåtgärder vidtas.
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3 §

Växtarter som berättigar till ersättning

Växtarter som berättigar till skördeskade-
ersättning är:
1) råg,
2) höstvete,
3) vårvete,
4) korn,
5) havre,
6) blandsäd,
7) rybs,
8) vårraps,
9) oljedådra,
10) oljelin,
11) ärt,
12) vallhö,
13) grönfodersäd,
14) potatis,
15) sockerbeta,
16) rötbeta,
17) morot,
18) blomkål,
19) vitkål,
20) kålrot,
21) frilandsgurka,
22) vinbär.
För att skördeskadeersättning ska beviljas
för växter som avses i 1 mom. 16–22 punkten
samt för trädgårdsärter krävs det att det är
fråga om produkter som odlats på grundval
av ett skriftligt odlingskontrakt såsom kon-
traktsodling av trädgårdsväxter. Skriftligt od-
lingskontrakt ska innehålla uppgift om pro-
dukternas förädlingssätt. Beskrivning om
produkternas förädlingssätt ska innehålla be-
skrivning om behandling av råvara. Som för-
ädling ska inte anses idel frysning, ställande
till försäljning och förpackning av färskvaror
samt produkternas rensning och myllning.
Om ett odlingskontrakt som avses i 2
mom. har ingåtts för flera odlare av en sam-
manslutning av dessa eller av ett särskilt sam-
fund, för att skördeskadeersättning kan beta-
las krävs det att i odlingskontraktet ingår en
förteckning över sammanslutningens eller
samfundets medlemmar.
I de växtarter som berättigar till skördeska-
deersättning ingår även särskilda odlade for-
mer av de växtarter som nämns i 1 mom.
oavsett tidig potatis som odlas under täckma-

terial. Skador på utsädesodlingar av sådana
fleråriga växtarter som berättigar till ersätt-
ning kan ersättas enligt värdet av en särskild
normskörd.
Hagmark, naturäng, naturbete eller skogs-

bete berättigar inte till skördeskadeersättning
såsom vallhö. Skördeskadeersättning betalas
inte för skador som drabbats skyddszon,
gröngödslingsvall, ständig bete, icke odlad
åker som sköts eller träda.

4 §

Ekologisk produktion

Skördeskadeersättning kan betalas för ska-
dor som avses i 4 § 3 mom. i skördeskadela-
gen också för en period för vilken till produ-
centen betalas helt eller delvis av Europeiska
gemenskapen finansierat stöd för omlägg-
ningsperioden på grund av omläggning från
konventionell produktion till ekologisk pro-
duktion.

5 §

Allmänna ersättningar

Beslut om utbetalning av sådana allmänna
ersättningar som föreskrivs i 9 § skördeska-
delagen fattas utgående från allmän skörde-
statistik och andra uppgifter gällande vegeta-
tionsperiodens utveckling. Delegationen för
skördeskador ska höras innan beslut om att
betala allmänna ersättningar fattas.

6 §

Övervintringsskador

Om ett växtbestånd som drabbats av över-
vintringsskador bryts upp och åkern besås på
nytt, minskas först vid beräknandet av över-
vintringsskadans storlek odlarens självriskan-
del som avses i 8 § 3 mom. skördeskadela-
gen. Efter att självriskandelen har minskats
från skadans värde beaktas det andel som
avses i 8 § 1 mom. skördeskadelagen.
Om ett vallhö som har drabbats av mindre

övervintringsskador läggs i träda eller an-
läggs som icke odlad åker som sköts, storle-
ken av övervintringsskada beräknas på det
sätt som avses i 1 mom.
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Ovan i 1 och 2 mom. avsedda övervin-
tringsskador ersätts odlaren 90 procent av
skadans storlek som har beräknats på det sätt
som avses i 1 mom.

7 §

Delegationen för skördeskador

Delegationen för skördeskador består av
en ordförande som representerar jord- och
skogsbruksministeriet och sex andra medlem-
mar. Av medlemmarna representerar en fi-
nansministeriet, en jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, en Landsbygdsverket och tre lant-
bruksproducenternas centralorganisationer.
Statsrådet utser medlemmarna för tre år åt
gången. Sekreterare i delegationen är en
tjänsteman som jord- och skogsbruksministe-
riet utser efter att ha hört Landsbygdsverket.

Utöver vad som föreskrivs i 11 § skörde-
skadelagen har delegationen för skördeskador
i uppgift att följa verksamheten i anslutning
till ersättandet av skördeskador, att avge utlå-
tanden om författningar som är under bered-
ning och att vid behov göra framställningar
till jord- och skogsbruksministeriet i syfte att
förbättra skördeskadesystemet.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 maj
2008.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning av den 3 april 2003 om ersät-
tande av skördeskador (270/2003) jämte änd-
ringar.

Helsingfors den 30 april 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Konsulterande tjänsteman Esa Hiiva
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Statsrådets förordning

Nr 298

om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet

Given i Helsingfors den 30 april 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001) och 7 c § i
lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådan den sistnämnda paragrafen
lyder i lag 689/2001:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs närmare om
beviljande, utbetalning och användning i en-
lighet med statsbudgeten av den finansiering
som Tekes - utvecklingscentralen för tekno-
logi och innovationer beviljar för forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverksam-
het.
Utvecklingscentralen kan inom ramen för
statsbudgeten bevilja företag bidrag och lån
för forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet på det sätt som föreskrivs i
denna förordning.
Denna förordning tillämpas också på sam-
finansierade projekt mellan utvecklingscen-
tralen och Europeiska gemenskaperna samt
Europeiska atomenergigemenskapen vilka
genomförs med stöd av artiklarna 169 och
171 i föredraget om upprättandet av Europe-
iska gemenskapen samt artiklarna 4 och 7 i
fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen.
Utvecklingscentralen kan dessutom bevilja
företag bidrag för forsknings-, utvecklings-
och innovationsverksamhet med stöd av
kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse. I fråga om beviljande, utbetalning och
användning av stöd av mindre betydelse till-
lämpas bestämmelserna om godtagbara kost-
nader i 15 § i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) forskning och utveckling grundforsk-

ning, industriell forskning och experimentell
utveckling samt kombinationer av industriell
forskning och experimentell utveckling,
2) grundforskning försöksverksamhet eller
teoretiskt arbete som i första hand syftar till
att inhämta ny kunskap om de grundläggande
orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta,
och som inte har någon direkt praktisk till-
lämpning i åtanke,
3) industriell forskning planerad forskning

eller kritisk analys, som syftar till att inhämta
ny kunskap och nya färdigheter för att ut-
veckla nya produkter, processer eller tjänster,
eller för att markant förbättra befintliga pro-
dukter, processer eller tjänster; industriell
forskning inbegriper också skapandet av
komponenter i komplexa system som är nöd-
vändiga för den industriella forskningen, sär-
skilt för allmän teknikvalidering, utom proto-
typer som hör till tillämpningsområdet för
experimentell utveckling,
4) experimentell utveckling att inhämta,

kombinera, forma och använda befintliga ve-
tenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga el-
ler andra relevanta kunskaper och färdighe-
ter, i syfte att utarbeta planer, arrangemang
eller design för nya, ändrade eller förbättrade
produkter, processer eller tjänster; experi-
mentell utveckling inbegriper också andra
verksamheter som syftar till konceptuell defi-
nition, planering och dokumentation av nya
produkter, processer eller tjänster; verksam-
heten kan inbegripa produktion av utkast,
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ritningar, planer och annan dokumentation,
under förutsättning att dessa inte är avsedda
för kommersiella ändamål; experimentell ut-
veckling inbegriper även utveckling av kom-
mersiellt användbara prototyper och pilotpro-
jekt då prototypen är den slutliga kommersi-
ella produkten, och om det är alltför dyrt att
producera prototypen enbart för att använda
den för demonstration och utvärdering; expe-
rimentell utveckling inbegriper också för-
söksproduktion och tester av produkter, pro-
cesser och tjänster, under förutsättning att
produkterna, processerna eller tjänsterna inte
kan användas eller ändras för att användas i
industriella tillämpningar eller i kommersiellt
syfte; experimentell utveckling inbegriper
inte rutinmässiga eller återkommande änd-
ringar av befintliga produkter, produktions-
linjer, tillverkningsmetoder, tjänster eller an-
dra pågående verksamheter även om dessa
ändringar kan innebära förbättringar,
5) kommersiellt syfte målet att producera
omedelbar ekonomisk nytta vid den experi-
mentella utvecklingen genom att sälja resul-
tatet av en prototyp, ett demonstrationspro-
jekt eller en pilotproduktion; kommersiellt
syfte anses inte inbegripa sporadiska inkom-
ster som är små jämfört med kostnaderna och
som anknyter till en prototyp, ett demonstra-
tionsprojekt eller en pilotproduktion,
6) företag samtliga enheter, oavsett juri-

disk form, som bedriver ekonomisk verksam-
het, dock inte fysiska personer,
7) små företag, små företag enligt artikel 2
i bilagan till kommissionens rekommendation
2003/361/EG om definitionen av mikroföre-
tag samt små och medelstora företag, nedan
rekommendation 2006/361/EG,
8) medelstora företag, medelstora företag
enligt artikel 2 i bilagan till rekommendation
2003/361/EG,
9) sm-företag, företag som är små eller
medelstora företag,
10) stora företag, företag som inte är sm-
företag,
11) nystartade innovativa företag små fö-

retag som antecknats i handelsregistret under
de senaste sex åren före tidpunkten för bevil-
jande av stödet och vars kostnader för forsk-
ning och utveckling utgör minst 15 procent
av de totala kostnaderna för affärsverksamhe-

ten under minst ett av de tre åren som före-
gått beviljandet av stödet,
12) företag i svårigheter, företag i svårig-

heter enligt kommissionens meddelande om
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av företag i
svårigheter (2004/C 244/02).
13) offentliga riskkapitalbolag bolag som

bedriver kapitalinvesteringsverksamhet, vars
kapital till över hälften utgörs av offentliga
medel och som i sin verksamhet följer EG-
reglerna om statligt stöd,
14) forskningsorganisation enhet, t.ex.

högskola eller forskningsinstitut, oavsett rätts-
lig status eller finansiering, om dess främsta
syfte är att bedriva grundforskning, industri-
ell forskning eller experimentell utveckling
och sprida sina resultat genom undervisning,
publikationer eller tekniköverföring som åter-
investeras i forskning, resultatspridning eller
undervisning; de företag som kan utöva ett
inflytande på en forskningsorganisation, t.ex.
som aktieägare eller medlemmar, ska inte ha
något företräde till en sådan organisations
forskningsresurser eller till de resultat denna
alstrar,
15) finansiering bidrag eller lån som bevil-

jas med stöd av denna förordning eller en
kombination av dessa,
16) stöd bidrag, effekten av lån eller kapi-
tallån som beviljas med stöd av denna förord-
ning samt det totala beloppet av dessa,
17) stödnivå stödets bruttobelopp uttryckt
som en relativ andel av de stödberättigande
kostnaderna för ett projekt; alla siffror som
används ska avse belopp före eventuella av-
drag för skatter eller andra avgifter; om stöd
beviljas i någon annan form än som bidrag,
ska stödbeloppet vara lika med stödets bi-
dragsekvivalent; stöd som betalas ut i flera
omgångar ska diskonteras till sitt värde vid
tidpunkten för beviljandet; stödnivån beräk-
nas skilt för varje stödtagare,
18) kapitallån, kapitallån enligt 12 kap. 1 §
i aktiebolagslagen (624/2006),
19) riskkapital finansiering som beviljas

av ett offentligt riskkapitalbolag,
20) den europeiska gemensamma markna-

dens territorium område som består av Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och
Schweiziska edsförbundet.
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3 §

Allmänna villkor för beviljande av finansie-
ring

Finansiering kan beviljas, betalas och an-
vändas för projekt som genomförs av företag
som är registrerade och verksamma i Finland
och som har uppgjort en tillräckligt detaljerad
projektplan med tanke på tillförlitlig övervak-
ning av genomförandet. Om finansieringsta-
garen vill avvika från projektplanen måste
denne inhämta utvecklingscentralens sam-
tycke därtill.
Finansiering kan inte beviljas företag i svå-
righeter.

2 kap.

Finansiering som beviljas för forsknings-
och utvecklingsarbete

4 §

Villkor för finansiering av forsknings- och
utvecklingsprojekt

Utvecklingscentralen kan bevilja företag
stöd för forskning och utveckling för projekt
om dessa kan anses gagna samhället, sam-
hällsekonomin eller miljön i enlighet med de
närings-, teknologi- och innovationspolitiska
mål som arbets- och näringsministeriet upp-
ställt för utvecklingscentralen.
De projekt som finansieras ska främja fi-
nansieringstagarens kunnande, nätverksbild-
ningen mellan företag nationellt eller interna-
tionellt eller en ökning av antalet arbetsplat-
ser, ökad omsättning eller ökad export.
Utvecklingscentralen ska i sitt stödbeslut
ange vad som ska eftersträvas genom projek-
tet och i beslutet uppge villkoren för bevil-
jande, utbetalning och användning av finan-
sieringen enligt 3 och 5 § samt villkoren för
återbetalningsskyldigheten enligt 6 §. Dessa
villkor får inte störa funktionen hos den euro-
peiska gemensamma marknaden.

5 §

Samtycke till vissa arrangemang som gäller
affärsverksamheten

Utöver vad som föreskrivs i 3 och 4 §

krävs för beviljande, utbetalning och använd-
ning av forsknings- och utvecklingsfinansie-
ring att finansieringstagaren har fått utveck-
lingscentralens samtycke till avyttring, pant-
sättning eller annan överlåtelse av de imma-
terialrättigheter eller andra rättigheter som
uppstått som ett resultat av projektet utanför
den europeiska gemensamma marknadens
territorium. Inget samtycke behövs dock om
licensieringen av rättigheter utgör en väsent-
lig del av den affärsverksamhet som eftersträ-
vats genom projektet.
Finansieringstagaren ska ha inhämtat sam-

tycke enligt 1 mom. också till avyttring, pant-
sättning eller annan överlåtelse av sådan af-
färsverksamhet eller en del av den som upp-
stått som ett resultat av projektet utanför den
europeiska gemensamma marknadens territo-
rium samt till genomförande av andra änd-
ringar i affärsverksamheten eller företagsar-
rangemang som äventyrar uppnåendet av de
effekter som eftersträvas med projektet inom
den europeiska gemensamma marknadens
territorium.

6 §

Återbetalningsskyldighet

Finansieringstagaren är skyldig att återbe-
tala de medel som redan utbetalats, om finan-
sieringstagaren handlar i strid med villkoren
enligt 3—5 § under den tid som i finansie-
ringsbeslutet anges för användning av finan-
sieringen och om åtgärden i fråga påverkar
resultatet av det projekt för vilket finansie-
ring har beviljats. Finansieringstagaren är
skyldig att underrätta utvecklingscentralen
om en åtgärd som avses i 3 och 5 § under den
användningstid som anges i beslutet om be-
viljande av finansiering.
Utvecklingscentralen kan lämna sitt sam-

tycke enligt 3 och 5 § om de eftersträvade
effekterna av projektet inte till väsentliga de-
lar bedöms utebli på grund av finansierings-
tagarens agerande. På jämkning av förpliktel-
sen att återbetala stödet tillämpas 26 § i stats-
understödslagen (688/2001).
Återbetalningsskyldigheten enligt denna

paragraf förutsätter att finansieringstagaren
företagit en åtgärd enligt 5 § inom fem år från
utbetalningen av sista raten. Utvecklingscen-
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tralen kan av särskilda skäl från fall till fall
även tillämpa en kortare eller en längre an-
vändningstid, dock inte längre än tio år, om
projektets särdrag kräver det.

7 §

Maximala stödnivåer

Stödnivån, som beräknas utgående från de
stödberättigande kostnaderna för projektet,
kan i fråga om grundforskning uppgå till
högst 100 procent, i fråga om industriell
forskning till högst 50 procent och i fråga om
experimentell utveckling till högst 25 procent
av de stödberättigande projektkostnaderna,
om inte annat följer av 8 §. När det gäller
grundforskning krävs att resultaten av projek-
tet blir offentligt tillgängliga och att det finns
grundad anledning att tillämpa den maximala
stödnivån. Om offentligheten för alla resultat
eller delar av dessa begränsas, tillämpas de
stödnivåer som gäller för industriell forsk-
ning.
Ett grundforskningsprojekt kan inte inbe-
gripa andra forskningsfaser. I fråga om pro-
jekt för industriell forskning och experimen-
tell utveckling anges i finansieringsbeslutet
hur stor del projektet omfattar industriell
forskning och experimentell utveckling.

8 §

Höjning av stödnivån

I fråga om industriell forskning och expe-
rimentell utveckling kan den maximala stöd-
nivån enligt 7 § av motiverade skäl höjas
med 20 procentenheter om finansieringen går
till små företag och med 10 procentenheter
om finansieringen går till medelstora företag.
I fråga om industriell forskning och expe-
rimentell utveckling kan den maximala stöd-
nivån enligt 7 § höjas med 15 procentenheter
om
1) projektet inbegriper samarbete mellan
minst två inbördes oberoende företag och
inget företag står för mer än 70 procent av de
stödberättigande kostnaderna för samarbets-
projektet, och projektet inbegriper samarbete
med minst ett litet eller medelstort företag
eller är gränsöverskridande så att forsknings-

och utvecklingsverksamheten genomförs i
minst två av Europeiska unionens medlems-
stater,
2) projektet inbegriper samarbete mellan

ett företag och en forskningsorganisation,
särskilt i samband med samordningen av na-
tionell forsknings- och utvecklingspolitik,
och forskningsorganisationen står för minst
10 procent av de stödberättigande projekt-
kostnaderna och forskningsorganisationen
har rätt att offentliggöra resultaten från forsk-
ningsprojektet i den mån de härrör från forsk-
ning som har genomförts av organisationen i
fråga eller
3) projektresultaten, när det gäller industri-

ell forskning, får en omfattande spridning
genom tekniska och vetenskapliga konferen-
ser eller offentliggörs i vetenskapliga eller
tekniska tidskrifter eller i öppna arkiv eller
genom programvaror med gratis eller öppen
källkod.
Som samarbete enligt 2 mom. 1 och 2

punkten betraktas inte anlitande av tredje part
för forskningsuppdrag.
I fråga om industriell forskning och expe-

rimentell utveckling kan stödnivån höjas till
högst 75 procent.

9 §

Stöd till stora företag

Stora företag kan beviljas finansiering
först efter det att utvecklingscentralen har
säkerställt att finansieringen har en stimule-
rande effekt. Finansieringen anses ha en sti-
mulerande effekt om projektstorleken ökar,
tillämpningsområdet utvidgas eller projektet
kan genomföras i en snabbare takt eller om
det företag som beviljas finansiering ökar
sina totalutgifter för forsknings-, utvecklings-
och innovationsverksamheten så att detta har
en betydande effekt med hänsyn till det nor-
mala agerandet för ett företag inom sektorn i
fråga.

10 §

Maximinivåer för offentligt stöd

Om andra lån eller bidrag beviljats av sta-
ten, kommuner eller andra offentliga finan-
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siärer eller Europeiska gemenskapernas kom-
mission eller lån av kreditinstitut för vilka
staten eller någon annan offentlig finansiär
betalar räntestöd har beviljats för forskning
och utveckling, får den sammanlagda stödni-
vån för dessa och de bidrag och lån som
beviljats utgående från denna förordning inte
överskrida den maximala stödnivå som be-
stäms enligt 7 och 8 §.

11 §

Lånevillkor

Lånet återbetalas i årliga amorteringar. Lå-
netiden är högst tio år. Lånet kan dock bevil-
jas så att högst de fem första låneåren är
amorteringsfria. Om kapitalet eller räntan för
ett kapitallån av de skäl som anges i 12 kap.
1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i aktiebolagsla-
gen helt eller delvis är utestående när låneti-
den går ut, förlängs dock lånetiden tills lånet i
sin helhet har återbetalts.

12 §

Låneräntan

Låneräntan är tre procentenheter lägre än
gällande grundränta som har fastställts av
finansministeriet, dock minst en procent.

13 §

Lånets stödeffekt

Lånets stödeffekt beräknas genom att det
räntestöd som ingår i lånet diskonteras till sitt
värde vid tidpunkten för beviljandet. Den
ränta som ska användas vid diskontering och
för att beräkna stödeffekten för hela lånetiden
ska vara skillnaden mellan den gällande ef-
fektiva räntan vid den tidpunkt då lånet bevil-
jades och den gällande referensränta vid den
tidpunkt då lånet beviljades som bestämts
och offentliggjorts av Europeiska gemenska-
pernas kommission. Om lånet inte innehåller
betryggande säkerheter, ska referensräntan
höjas med en riskpremie och härvid ska det
som sägs i kommissionens meddelande om
metoden för fastställande av referens- och
diskonteringsränta (97/C 273/03) eller i med-
delandet som ersätter det iakttas.

14 §

Ändringar i lånevillkoren

Om projektets genomförande eller utnytt-
jandet av resultaten fördröjs kan den maxi-
mala lånetid som föreskrivs i 11 § av ytterst
vägande skäl förlängas till högst tjugo år. De
amorteringsfria åren kan uppgå till högst tio.
Lånetiden kan förlängas med högst tre år i
taget.
Om projektets genomförande eller utnytt-

jandet av resultaten fördröjs kan lånet helt
eller delvis omvandlas till ett kapitallån. Rän-
tan på ett lån som omvandlats till kapitallån
är två procentenheter högre än den låneränta
som anges i 12 §.
Om forsknings- eller och utvecklingsarbe-

tet misslyckas eller om det inte resulterar i
ekonomiskt lönsam affärsverksamhet, kan
det obetalda kapitalet och räntorna i undan-
tagsfall efterskänkas inom ramen för den
maximala stödnivå som bestäms utgående
från 7 och 8 §. Om finansieringstagaren på
ett väsentligt sätt har försummat sin återbetal-
ningsskyldighet kan utvecklingscentralen en-
dast av ytterst vägande skäl till denna del
avstå från att återkräva det obetalda kapitalet
och räntorna på lånet.
Om projektet och kommersialiseringen av

resultaten är en partiell framgång, ska återbe-
talningen av lånet stå i rätt proportion till det
resultat som uppnåtts.
Ändringar i lånevillkoren enligt denna pa-

ragraf kan göras endast om företaget uppfyl-
ler villkoren för beviljande av finansiering
enligt 3 §.

15 §

Godtagbara kostnader för forsknings- och
utvecklingsarbete

Godtagbara kostnader för forsknings- och
utvecklingsarbetet är
1) personalkostnader för den personal som

är direkt delaktig och den personal som biträ-
der i projektet,
2) kostnader för instrument och övrig ut-

rustning i den utsträckning och under den tid
som de tas i anspråk av forsknings- och ut-
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vecklingsprojektet; om de inte används i
forsknings- och utvecklingsprojektet under
hela sin livscykel betraktas endast de avskriv-
ningskostnader som motsvarar forsknings-
och utvecklingsprojektets varaktighet, beräk-
nade på grundval av god redovisningssed,
som stödberättigande,
3) kostnader för byggnader och mark, i den
utsträckning och under den tid som de tas i
anspråk av forsknings- och utvecklingspro-
jektet; för byggnader är endast de avskriv-
ningskostnader stödberättigande som motsva-
rar forsknings- och utvecklingsprojektets var-
aktighet, beräknade på grundval av god redo-
visningssed; för mark är kostnader för överlå-
telse på affärsmässiga villkor eller faktiska
kapitalkostnader stödberättigande,
4) kostnader för kontraktsforskning, tek-
niskt kunnande och patent, som har köpts
eller hyrts in från utomstående källor till
marknadspris, där transaktionen har genom-
förts på normala villkor och utan konkurrens-
snedvridande samverkan,
5) kostnader för konsulttjänster och mot-
svarande tjänster som uteslutande används i
samband med själva forskningen och utveck-
lingen,
6) omkostnader som uppkommit till ome-
delbar följd av ett forsknings- och utveck-
lingsprojekt,
7) kostnader för materiel, lager och lik-
nande produkter, resekostnader samt andra
kostnader som uppkommit till omedelbar
följd av forsknings- och utvecklingsarbetet.
Om stödtagaren är mervärdesskattskyldig,
är den mervärdesskattskyldig som ingår i de
kostnader som nämns i 1 mom. inte en god-
tagbar kostnad.
Om en prototyp eller resultaten av ett de-
monstrationsprojekt eller försöksproduktion i
ett senare skede av projektet används kom-
mersiellt ska utvecklingscentralen dra av de
inkomster som genereras på detta sätt från de
stödberättigande kostnaderna. Utvecklings-
centralen kan dra av också en inkomst som
influtit omedelbart efter det att projektet av-
slutats från de stödberättigade kostnaderna,
om det är uppenbart att projektkostnaderna
genererat inkomsten i fråga.
Finansiering kan beviljas endast för sådan
verksamhet som sker efter det att finansie-
ringsansökan inlämnats.

3 kap.

Finansiering för nystartade innovativa
företag

16 §

Finansiering och maximibeloppet för finan-
siering

Finansiering kan beviljas i form av bidrag,
lån eller en kombination av dessa. Utveck-
lingscentralen kan även som en del av finan-
sieringen av nystartade innovativa företag
godkänna investeringar av riskkapital som
gjorts av offentliga riskkapitalbolag.
Nystartade innovativa företag kan beviljas

finansiering till ett belopp av högst 1 000 000
euro. Finansieringen kan dock uppgå till
högst 1 250 000 euro på områden som Euro-
peiska gemenskapernas kommission har god-
känt att omfattas av tillämpningsområdet för
artikel 87.3 c i fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen.
På lån som tagits av ett nystartat innovativt

företag tillämpas 11—14 §. Varken lånekapi-
talet eller räntorna kan dock efterskänkas.

17 §

Villkor för beviljande av finansiering

När nystartade innovativa företag beviljas
finansiering första gången ska de vara små
företag. Finansieringen kan pågå endast så
länge som företaget kan anses vara ett sm-
företag.
Finansiering kan beviljas endast för sådan

verksamhet som sker innan åtta år har förflu-
tit efter det att företaget antecknats i handels-
registret.
Finansiering kan beviljas endast för sådan

verksamhet som sker efter det att finansie-
ringsansökan inlämnats.
Utvecklingscentralen ska innan finansie-

ring beviljas säkerställa att det är fråga om ett
nystartat innovativt företag. För att säker-
ställa detta ska utvecklingscentralen kräva en
bekräftelse av en utomstående auktoriserad
revisor om att företagets kostnader för forsk-
ning och utveckling utgör minst 15 procent
av de totala kostnaderna för rörelseverksam-
heten under minst ett av de tre åren som
föregår beviljandet av understödet. Om det är
fråga om ett nystartat företag som ännu inte
har någon ekonomisk historia, ska nivån på
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15 procent nås i bokslutet för den första
räkenskapsperiod som har fastställts av en
utomstående revisor.

18 §

Kumulering av stöd

Stödet kan kumuleras med stöd som bevil-
jats i enlighet med kommissionens medde-
lande om gemenskapens rambestämmelser
för statligt stöd till forskning, utveckling och
innovation (2006/C 323/01), stöd som bevil-
jats i enlighet med kommissionens förord-
ning (EG) nr 364/2004 om ändringar av för-
ordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga till-
lämpningsområdet till att omfatta stöd till
forskning och utveckling eller med stöd som
godkänts på basis av kommissions medde-
lande om gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i
små och medelstora företag (2006/C 194/02).
Finansieringstagaren kan utöver det stöd
som beviljas för forsknings- och utvecklings-
arbete samt innovationsverksamhet och stö-
det för finansiering av riskkapital få annat
statligt stöd först tre år efter det att företaget
första gången beviljades finansiering för ny-
startade innovativa företag.

19 §

Verksamhet som finansieras

Finansieringen är avsedd för alla verksam-
heter som nystartade innovativa företag be-
driver och som bidrar till uppnående av de
mål som avses i beslutet om beviljande av
finansiering. Finansiering kan beviljas till
högst 75 procent av kostnaderna för verksam-
heten.

4 kap.

Finansiering av innovationsrådgivnings-
tjänster och innovationsstödjande tjänster

20 §

Finansiering och maximibeloppet för finan-
siering

Ett sm-företag kan beviljas högst 200 000
euro i finansiering av innovationsrådgiv-

ningstjänster och innovationsstödjande tjäns-
ter under en period på tre år. I fråga om
projekt som delvis finansieras av Europeiska
unionen kan finansiering av motiverade skäl
beviljas till högst 100 procent av de stödbe-
rättigande kostnaderna. Om den som tillhan-
dahåller tjänsterna inte har nationellt eller
europeiskt certifikat kan finansieringen dock
utgöra dock högst 75 procent av de stödberät-
tigande kostnaderna.
Finansiering kan beviljas i form av bidrag

eller servicesedel. Om tillhandahållaren av
tjänsterna är en icke-vinstdrivande organisa-
tion, kan stödet ges som skillnaden mellan
det betalade priset och marknadspriset. I stäl-
let för marknadspris kan vid beräkningen av
det reducerade priset användas också de to-
tala kostnaderna för tjänsten utökade med en
rimlig marginal. I sådana fall ska de totala
kostnaderna för innovationsrådgivningstjäns-
terna och de innovationsstödjande tjänsterna
kunna skiljas åt.

21 §

Kumulering av stöd

Finansieringen får inte kumuleras med an-
nat stöd när det gäller samma stödberätti-
gande kostnader.

22 §

Godtagbara kostnader

Vid anskaffning av innovationsrådgiv-
ningstjänster kan finansiering beviljas för fö-
retagsledningens konsultering, tekniskt bi-
stånd, teknologiöverföringstjänster, utbild-
ning, konsulttjänster som gäller använd-
ningen av standarder samt konsulttjänster
som inriktar sig på förvärv, skydd och avytt-
ring av industriella och immateriella rättighe-
ter samt licensavtal.
Vid anskaffning av innovationsstödjande

tjänster kan finansiering beviljas för kontors-
utrymmen, databanker, tekniska bibliotek,
marknadsundersökningar, användning av la-
boratorier samt kvalitetsmärknings-, prov-
nings- och certifieringstjänster.
Finansiering kan beviljas endast för sådan

verksamhet som sker efter det att finansie-
ringsansökan inlämnats.
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23 §

Övriga villkor för beviljande av finansiering

Det företag som beviljas finansiering ska
använda finansieringen för inköp av tjänster
till marknadspris. Om tillhandahållaren av
tjänsterna är en icke-vinstdrivande organisa-
tion, kan dock inköpspriset motsvara de to-
tala kostnaderna ökade med en rimlig margi-
nal.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångs-
bestämmelser

24 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 maj

2008 och förblir i kraft till den 31 december
2013.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning av den 27 maj 2004 om stöd
för teknologisk forskning och utveckling
(435/2004) jämte ändringar.

25 §

Övergångsbestämmelser

På finansiering som grundar sig på beslut
som fattats innan denna förordning träder i
kraft tillämpas de bestämmelser som gäller
vid förordningens ikraftträdande. På förläng-
ning av lånetiden tillämpas dock 14 § 1 mom.
i denna förordning.

Helsingfors den 30 april 2008

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Specialsakkunnig Tuija Ypyä
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