Tukiohjelma

1 (4)

20.11.2014

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n pk-yrityksille lainoina ja
takauksina myönnettävä investointitukiohjelma

Finnvera Oyj:n pk-yritysten lainoina ja takauksina myönnettävä investointitukiohjelma perustuu
1.7.2014 voimaantulleeseen komission asetukseen tiettyjen tukimuotojen toteamisesta
sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti, (EU) N:o 651/2014
(jäljempänä ”yleinen ryhmäpoikkeusasetus”). Tukiohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
17 artiklaan; Pk-yrityksille myönnettävä investointituki.
1.

Tukiohjelman tavoitteet

Tukiohjelman tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoituksen saamista aineellisen ja aineettoman
omaisuuden investointien osalta. Pk-yritysten investointien tukemisella tavoitellaan edelleen yritysten
kasvua ja kehittymistä sekä sitä kautta kilpailukykyä ja työllisyyttä.
Tukiohjelman toteuttaa valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj, jonka yhtenä
tehtävänä on lainojen ja takausten myöntäminen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille siten
kuin valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998), erityisesti sen 2 §:ssä, ja valtion
erityisrahoituslaitoksen luotto- ja takaustoiminnasta annetussa laissa (18.6.1998/445), erityisesti sen
2 - 4 §:ssä, säädetään. Julkisomisteisena toimijana Finnvera Oyj:n tulee rahoituspalveluita
tarjotessaan noudattaa EU:n valtiontukisääntelyä. Rahoituksen myöntäminen perustuu Finnverassa
aina tapauskohtaiseen harkintaan.
2. Tukiohjelman budjetti ja voimassaoloaika
Finnvera Oyj myöntää tukiohjelman mukaista tukea pk-yritysten investointeihin tukiohjelman aikana
arviolta 20 miljoonaa euroa.
Ohjelma on voimassa aikavälin 1.1.2015 - 31.12.2020.
3.

Tuen saamisen ehdot

3.1 Yrityksen koko
Rahoituksen saajana voivat olla pienet ja keskisuuret yritykset. Yritysten kokoa määritettäessä
noudatetaan ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä 1 olevaa pk-yrityksen määritelmää. Jotta yritys
voidaan luokitella pk-yritykseksi, sen palveluksessa tulee olla vähemmän kuin 250 työntekijää ja sen
vuosiliikevaihto saa olla enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa
euroa. Näiden arvojen laskennassa otetaan huomioon määritelmässä tarkemmin esitetyllä tavalla
myös omistusyhteys- ja sidosyritysten vastaavat tiedot.
3.2 Toimiala
Tämän tukiohjelman perusteella myönnettävän tuetun rahoituksen saajan toimialaa on
ryhmäpoikkeusasetuksessa rajoitettu siten että yritykset, joiden toimialana on kalastus, vesiviljely tai
maataloustuotteiden alkutuotanto, eivät ole oikeutettuja tukeen;
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Finnveraa koskevan toimintalain (valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoimintaa koskevan
lain, 445/1998) 2 §:ssä on lisäksi rajoitettu rahoituspalveluiden tarjoamista rajoitettu, että palveluita ei
voida tarjota rakennusliiketoiminnan osalta perustajaurakointiin.

3.3 Muut tuensaajaa koskevat rajoitukset
Tukea ei voida myöntää yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen
perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja
sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tukiohjelmia tiettyjen luonnonmullistusten
aiheuttaman vahingon korvaamiseksi.
Tukea ei voida myöntää myöskään yrityksille, jotka täyttävät ryhmäpoikkeusasetuksessa 2 artiklan
18 kohdassa määritellyt vaikeuksissa olevan pk-yrityksen tunnusmerkit. Yritys katsotaan
vaikeuksissa olevaksi, jos se täyttää yhdenkin seuraavista edellytyksistä:
 jos se on menettänyt yli puolet merkitystä pääomastaan (OY) tai yli puolet kirjanpidon mukaisista
omista varoistaan (AY, KY) kertyneiden tappioiden vuoksi
 Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn
asettamiselle velkojien pyynnöstä.
 Yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta,
tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

2.2.4. Kannustava vaikutus
Tukiohjelmaa sovelletaan ainoastaan tukeen, jolla on kannustava vaikutus. Tuettuja rahoitusta on
haettava kirjallisesti Finnverasta ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista.
Tukihakemuksen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:
a) yrityksen nimi ja koko;
b) kuvaus hankkeesta, mukaan lukien sen alkamis- ja päättymispäivä;
c) hankkeen sijainti;
d) luettelo hankkeen kustannuksista;
e) tuen muoto (laina tai takaus) ja hankkeessa tarvittavan julkisen rahoituksen määrä.

3. Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien
kustannukset sekä investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen arvioidut palkkakustannukset
laskettuina kahden vuoden ajalta.
Investoinnin tukikelpoisia kustannuksia ovat:
a) investointi sellaiseen aineelliseen ja/tai aineettomaan omaisuuteen, joka liittyy uuden toimipaikan
perustamiseen, olemassa olevan toimipaikan laajentamiseen, toimipaikan tuotannon
monipuolistamiseen uusiin lisätuotteisiin tai olemassa olevan toimipaikan tuotantoprosessin
perusteelliseen muuttamiseen; tai
b) toimipaikalle kuuluvien
edellytykset täyttyvät:

omaisuuserien

(ml.

käyttöomaisuus)

ostaminen,
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seuraavat

Tukiohjelma

3 (4)

20.11.2014




toimipaikka on suljettu tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu;
omaisuuserät on ostettu kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta riippumattomia;
kauppa toteutetaan markkinaehdoin.

Jos pieni yritys siirtyy alkuperäisen omistajan perheenjäsenelle tai entiselle työntekijälle, luovutaan
edellytyksestä, jonka mukaan omaisuuserät on ostettava kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta
riippumattomia.
Pelkkää yrityksen osakkeiden hankkimista ei katsota investoinniksi.
Aineettoman omaisuuden on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
a) sitä on käytettävä ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa;
b) se on katsottava poistokelpoiseksi omaisuudeksi;
c) se on ostettava markkinaehdoin kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta riippumattomia;
d) se on sisällytettävä yrityksen varoihin vähintään kolmen vuoden ajaksi.
Investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen on täytettävä seuraavat edellytykset:
a) työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin loppuun saattamisesta;
b) kyseisen toimipaikan työntekijöiden nettomäärän on lisäännyttävä 12 edellisen kuukauden
keskiarvoon verrattuna;
c) työpaikat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan siitä ajankohdasta, kun ne täytettiin
ensimmäisen kerran.

3. Tuen määrä
3.1 Tuen määrän laskenta / läpinäkyvyys
Finnvera Oyj perii hinnoitteluohjeensa mukaisesti myöntämistään luotoista arvioituun riskiin ja
käytettävissä oleviin vakuuksiin perustuvaa korkoa. Tuen määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti,
joka lasketaan vertaamalla Finnvera Oyj:n luotonsaajalta perimää korkoa lainan myöntämishetkellä
voimassa olevaan viitekorkoon. Viitekorko määräytyy komission viitekoroista antaman tiedonannon
mukaan (Viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta
annettu komission tiedonanto, 2008/C 14/02). Mikäli Finnvera Oyj:n perimä korko on pienempi kuin
mainittu viitekorko, katsotaan lainaan sisältyvän valtiontukea. Tuen määrä saadaan diskonttaamalla
korkoero lainan myöntämishetken arvoon.
Finnvera Oyj perii myöntämistään takauksista arvioituun riskiin ja käytettävissä oleviin vakuuksiin
perustuvaa takausprovisiota oman hinnoitteluohjeensa mukaisesti. Tätä yritykseltä perittävää
takausprovisiota verrataan sellaiseen hinnoitteluun, joka vastaa komission hyväksymää tuetonta
hintaa takauksen myöntämishetkellä. Mikäli yritykseltä perittävä takausprovisio alittaa komission
hyväksymän tuettoman hinnan, katsotaan takaukseen sisältyvän valtiontukea. Tuen määrää
laskettaessa, tueton vertailuhinta johdetaan komission takaustiedonannosta (Komission tiedonanto
EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina, 2008/C
155/02).
Takaustiedonannon mukaisesti Finnvera Oyj:ssä käytetään tuen määrää laskettaessa vertailuhintana
komission takaustiedonannon ns. safe harbour -taulukon mukaisia hintoja. Tuen määrä saadaan
diskonttaamalla todellisen hinnan ja tuettoman hinnan välinen hintaero takauksen myöntämishetken
arvoon ja vähentämällä tästä yritykseltä perittävä toimitusmaksu.

Tukiohjelma

4 (4)

20.11.2014
3.2 Tuen sallittu enimmäismäärä ja kasautuminen
Tuki-intensiteetti, eli tuen määrä suhteutettuna tukikelpoisten kustannusten määrään, voi olla
enintään 20 % tukikelpoisista kustannuksista, kun kyseessä on pieni yritys ja 10 % tukikelpoisista
kustannuksista, kun kyseessä on keskisuuri yritys. Tuki-intensiteetin enimmäismäärää laskettaessa
otetaan huomioon myös muut samoihin tai osittain tai kokonaan päällekkäisten tukikelpoisten
kustannusten kattamiseen myönnetyt tuet ja avustukset, riippumatta siitä, mikä julkinen taho tuen
myöntää.
Yhteen investointihankkeeseen yhdelle yritykselle myönnettävän julkisen tuen kokonaismäärä ei saa
ylittää 7,5 miljoonaa euroa.
Finnvera ilmoittaa rahoitukseensa sisältyvät tukitiedot paikalliselle ELY-keskukselle kumulaation
seurantaa varten. Asiakkaalle ei tuen määrästä anneta erillistä laskelmaa.
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Julkaiseminen ja tiedonanto
Ryhmäpoikkeusasetuksen
9
artiklan
mukaisesti
tukiohjelmaa
koskeva
yhteenveto
(ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä II olevan mallin mukaisesti) tai linkki siihen sekä tämä
tukiohjelmateksti tai linkki siihen julkaistaan internetissä Finnveran verkkosivuilla ja viimeistään
1.7.2016 alkaen kansallisella keskitetyllä valtiontuen verkkosivustolla.
Lisäksi kaikkien vähintään 500 000 euron yksittäisten tukien osalta tuensaajan nimi, alue, jolla
tuensaaja sijaitsee ja pääasiallinen toimiala sekä tuensaajalle myönnettyä tukea koskevat tiedot
(tukimuoto ja määrä, myöntämispäivä) julkaistaan keskitetyllä valtiontukisivustolla viimeistään
1.7.2016 alkaen
Tukiohjelman täytäntöönpanosta raportoidaan komissiolle vuosittain ryhmäpoikkeusasetuksen 11
artiklan mukaisesti.

