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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av l och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbo
lags kredit- och borgensverksamhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om statens specialfinansieringsbolags kredit
och borgensverksamhet ändras så att de om
råden som ligger till grund för utbetalningen 
av det regionala räntestöd som betalas till 
Finnvera Abp för vidareöverföring till kre
dittagare i fortsättningen skall anges i den 
förbindelse av statsrådet som avses i lagen. 

I propositionen föreslås dessutom att i la
gen tas in en bestämmelse om användningen 
av medel från Europeiska gemenskapernas 
strukturfonder i Finnvera A bp: s finansiella 
verksamhet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta
gits och blivit stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och de föreslagna 
ändringarna 

1.1. De områden som ligger till grund iör 
utbetalningen av regionalt räntestöd 

Enligt 8 § lagen om statens specialfinan
sieringsbolags kredit- och borgensverksam
het ( 445/1998) definieras de områden som 
ligger till grund för utbetalning av regionalt 
räntestöd. Enligt lagen kan statsrådet på de 
villkor det bestämmer ge det bolag som av
ses i lagen om statens specialfinansierings
bolag ( 443/1998) förbindelser om att staten 
årligen för vidareöverföring till kredittagarna 
betalar bolaget ett räntestöd som till storle
ken beviljas regionalt graderat på stödom
råde I och II inom utvecklingsområdet samt 
på strukturomvandlingsområdet vilka avses i 
7 § lagen om regional utveckling 
(1135/1993) (regionalt räntestöd), och rän
testöd för sådana krediter som skall ges av 
särskilt angivna näringspolitiska skäl (speci
alräntestöd). Enligt statsrådets förbindelse är 
det regionala räntestödet på stödområde I 
inom utvecklingsområdet två procent och på 
stödområde II inom utvecklingsområdet och 
på strukturomvandlingsområdet en procent. 
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Specialräntestöd betalas för vissa låneslag 
enligt samma procentandel i hela landet. 

Staten betalar också Finnvera Abp ett re
gionalt graderat stöd för kredit- och bor
gensförluster. De områden som ligger till 
grund för det regionalt graderade stödet för 
kredit- och borgensförluster har inte angivits 
i lagen. De områden som ligger till grund 
för utbetalning av stödet har angivits i den 
förbindelse om delvis ersättnine; av kredit
och borgensförluster som statsradet har gett 
med stöd av 8 § l mom. 3 punkten. 

Europeiska kommissionen har den 26 ok
tober 1999 fastställt de nationella områden 
för statlie;t stöd som skall tillämpas i Finland 
från ingaogen av år 2000. Om de nationella 
områdena för statligt stöd föreskrivs i stats
rådets beslut om utvecklingsområdet och 
stödområden (1244/1999). I samband med 
detta har det skett ändringar i den interna 
uppdelningen av de nationella stödområdena. 
Uppdelningen har ändrats på så sätt att det 
tidigare stödområde I inom utvecklingsområ
det har delats i två delar på den nya stats
stödskartan, dvs. i stödomrade I och stödom
råde II inom utvecklingsområdet. Dessutom 
har det tidigare strukturomvandlingsområdet 
slopats och en del av de tidigare strukturom-
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vandUngsområdena har helt ställts utanför 
utvecklingsområdesdefinitionen och en del 
har omvandlats till stödområde I inom ut
vecklingsområdet och en del till stödområde 
III inom utvecklingsområdet. Till följd av 
dessa ändringar är det nödvändigt att anpas
sa det statliga stöd som skall styras via 
Finnvera Abp i form av regionalt räntestöd 
så att det motsvarar den nya statsstödskarta 
som trädde i kraft vid ingan~en av år 2000. 
De områden som är föremal för regionalt 
graderat stöd för kredit- och borgensförluster 
har anpassats till den nya statsstödskartan 
genom en ändring av statsrådets förbindelse 
om vilken statsrådet fattade beslut den 2 
februari 2000. 

I propositionen föreslås att hänvisningen 
till de områden för vilka man kan ge för
bindelser gällande utbetalning av regionalt 
räntestöd skall slopas i lagen och att de om
råden som är föremål för stöd inbegrips i 
den . .förbindelse av statsrådet som avses i 8 
§. Andringar i områdesuppdelningen skall 
således i fortsättningen inte heller kräva nå
gon ändring av de bestämmelser i lag som 
gäller regionalt räntestöd. 

1.2. Användningen av medel från Eu
ropeiska gemenskapens strukturfonder 
i Finnvera Abp:s finansiering 

Handels- och industriministeriet och Euro
peiska kommissionen har förhandlat om att 
rikta in medel från Europeiska gemenska
pens strukturfonder på Finnvera Abp:s fi
nansiering. 

Eftersom medel från Europeiska gemen
skapens strukturfonder skall riktas in på en 
del av åtgärderna enligt lagen om statens 
specialfinansieringsbolags kredit- och bor
gensverksamhet, skall i lagen tas in en be
stämmelse om att medel från strukturfonder
na riktas in på Finnvera Abp:s finansiering. 
Detta gör Finnvera Abp:s ställning som för
medlare av finansiering från strukturfonder
na tydligare. 

Vid handels- och industriministeriet har 
förberedelser gjorts för att använda Finnvera 
Abp:s stödprogram i Europeiska unionens 
strukturfondsprogram under perioden 2000-
2006. Målet med användningen av Finnvera 
Abp:s stödprogram är att göra strukturfonds
programmens företagsfinansiering mångsi
digare och effektivera de näringspolitiska 
verkningarna av målprogrammen l och 2 

särskilt vid utvecklandet av små och medel
stora företag. Kommissionen har som mål 
att utöka andelen stöd som är beroende av 
motprestationer. 

Medel från strukturfonderna skall inriktas 
på den finansiering som Finnvera Abp be
viljar. Det har planerats att medel från struk
turfonderna skall användas som räntestöd 
och stöd för kreditförluster. I lagen om sta
tens specialfinansieringsbolags kredit- och 
borgensverksamhet bestäms bl.a. om inrikt
ningen av bolagets verksamhet, bolagets 
kredit- och borgensverksamhet och de fakto
rer som skall beaktas vid den. Bestäm
melserna i lagen tillämpas enligt proposi
tionen på den finansiering som Finnvera 
Abp beviljar också i fråga om de medel från 
strukturfonderna som skall inriktas på den, 
om inte något annat följer av Europeiska 
gemenskapens lagstiftning. 
I lagen om den nationella förvaltningen av 

programmen för strukturfonderna 
(135311999) bestäms om genomförandet av 
program som delfinansieras med medel ur 
Europeiska gemenskapens strukturfonder 
samt om förvaltningen av, tillsynen över och 
inspektionen av medel från strukturfonderna 
och motsvarande nationella medfinansiering. 
Lagen är en allmän lag som gäller den na
tionella förvaltningen av programmen för 
strukturfonderna. I 2 § sägs att om någon 
annan lag innehåller bestämmelser som av
viker från denna lag, gäller de i stället för 
denna lag. I 22 § bestäms om vilka uppgif
ter de parter har som använder medel från 
strukturfonderna. Som en sådan part har sär
skilt nämnts det specialfinansieringsbolag 
som avses i lagen om statens specialfinansi
eringsbolag (443/1998). I 3 § lagen om den 
nationella förvaltningen av programmen för 
strukturfonderna finns en bestämmelse om 
lagens förhållande till Europeiska gemenska
pens lagstiftning. Enligt bestämmelsen till
lämpas lagen, om inte något annat följer av 
Europeiska gemenskapens rättsakter eller av 
ett beslut av ett organ inom Europeiska ge
menskapen som fattats med stöd av dem. 

Utgångspunkten vid beredningen är att de 
planerade stödprogrammen skall tillämpas på 
strukturfondernas målområden l och 2, vilka 
är något vidare än de nationella stödområde
na. Detta faktum talar också för att augi
vandet av de områden för vilka regionalt 
räntestöd kan ges borde ingå i en be
stämmelse på lägre nivå än en lag. 
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2. Propositionens ekonomiska verk- 4. Ikraftträdande 
ningar 

Det att den hänvisning till områden för 
vilka man kan ge förbindelser för betalning 
av regionalt räntestöd slopas i lagen medför 
i.. sig inga verkningar på statsekonomin. 
Andringen av lagen skapar förutsättningar 
att genomföra nödvändiga ändringar genom 
en förbindelse av statsrådet. Syftet med den 
anpassning till den nya statsstödskartan som 
görs genom en ändring av förbindelsen är 
inte att utöka statens utgifter, utan man för
söker genomföra anpassningen neutralt. An
vändningen av strukturfondsmedel i Finnve
ra Abp:s finansiering på målområdena l och 
2, vilka är något vidare än de nationella 
stödområdena, kan öka behovet av statligt 
stöd. 

Den inriktning av medel från Europeiska 
gemenskapernas strukturfonder till Finnvera 
Abp:s finansiering vilken bereds som bäst 
bedöms inte i sig förorsaka mera utgifter för 
staten. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag på handels- och industriministeriet i 
samarbete med Finnvera Abp. 

Lagen avses träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfäst. 

Lagen skall dock tillämpas redan från den 
l januari 2000 i fråga om ändringen av de 
områden som ligger till grund för utbetal
ningen av regionalt räntestöd. Det är nöd
vändigt att lagen tillämpas redan från in
gången av innevarande ar för att räntestöd 
skall kunna betalas retroaktivt genast från 
början av detta år för de nya räntestödskre
diter som har beviljats för områden enligt 
den nya statsstödskartan. När den ändrade 
lagen har trätt i kraft och den ändring av 
statsrådets förbindelse som gäller regionalt 
räntestöd har genomförts, kan räntestödet i 
praktiken räknas kunden till godo redan i 
den första räntestödskalkylen. Det att lagen 
tillämpas redan från ingången av januari ga
ranterar att kunderna inte orsakas förlust av 
räntestöd. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 



4 RP 12/2000 ni 

Lag 

om ändring av l och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och 
borgensverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgens

verksamhet (445/1998) 8 § l mom. l punkten samt 
fogas till l § ett nytt 3 mom. som följer: 

l § 
Tillämpning som råd e 

Medel från E~opeiska ~emens~apens struk
turfonder kan mnktas pa finaristen verksam
het enligt denna lag. V ad som bestäms i 
denna lag om statens specialfinansieringsbo
lags kredit- och borgensverksamhet tillämpas 
också på de medel från strukturfonderna 
som skall inriktas, om inte något annat följer 
av Europeiska gemenskapens lagstiftning. 

Helsingfors den 17 mars 2000 

8 § 

Statens förbindelser 

statsrådet kan på de villkor det bestämmer 
ge bolaget förbindelser om att 

l) staten årligen, för vidareöverföring till 
kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd 
som till storleken beviljas regionalt graderat 
(regionalt räntestöd), 

Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 
8 § l mom. l punkt tillämpas från den l ja
nuari 2000. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av l och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och 
borgensverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgens

verksamhet ( 44511998) 8 § l m om. l punkten samt 
fogas till l § ett nytt 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

Tillämpningsom råd e 

Statens förbindelser 

statsrådet kan på de villkor det bestämmer 
ge bolaget förbindelser om att 

l) staten årligen, för vidareöverföring till 
kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd 
som till storleken beviljas regionalt graderat 
på stödområde I och II inom utvecklingsom
rådet samt på strukturomvandlingsområdet 
vilka avses i 7 § lagen om regional utveck
ling (regionalt räntestöd), 

Föreslagen lydelse 

l § 

8 § 

Tillämpningsområde 

Medel från Europeiska gemenskapens 
strukturfonder kan inriktas på finansiell 
verksamhet enligt denna lag. V ad som be
stäms i denna lag om statens specialfinan
sieringsbolags kredit- och borgensverksam
het tillämpas också på de medel från struk
turfonderna som skall inriktas, om inte något 
annat följer av Europeiska gemenskapens 
lag stiftning. 

Statens förbindelser 

statsrådet kan på de villkor det bestämmer 
ge bolaget förbindelser om att 
l) staten årligen, för vidareöverföring till 

kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd 
som till storleken beviljas regionalt graderat 
(regionalt räntestöd), 

Denna lag träder i kraft den 20 . La-
gens 8 § I mom. I punkt tillämpas från 
den l januari 2000. 
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