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Viite: Valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuus 24.3.2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuudessa esitetyn mukaisesti toimitetaan valiokunnalle tiedoksi Business Finlandin avustusten (mom. 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) ja yritysten kehittämishankkeiden (mom.
32.30.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukemien) päivitetty tilannepäivitys ja arvioita määrärahavaikutuksista.
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
Business Finland on koronaviruksesta johtuen ottanut käyttöön uuden de mimis –
pohjaisen rahoitustuotteen, jota myönnetään liiketoiminnan häiriötilanteiden esiselvityksiin (10 000 euroa) ja kehittämisrahoituksena liiketoiminnan häiriötilanteisiin.
Rahoitusta oli haettu Business Finlandista 367,5 miljoonalla eurolla (9 236 kpl) 25.3.
iltaan mennessä.
Mikäli momentin avustusvaltuutta lisättäisiin lisätalousarviossa 700 miljoonalla eurolla, tulisi momentin arviomäärärahaa lisätä lisätalousarviossa 595 miljoonalla eurolla.
Liitteenä edellä kuvatun muutoksen vaikutukset ko. momentille.
32.30.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
ELY-keskusten käyttöön ollaan valmistelemassa rahoitusinstrumenttia, joka olisi myös
de minimis –muotoinen. Valmistelu on vielä kesken, mutta tarkoituksena on avata haku
kuluvalla viikolla tai viimeistään ensi viikolla ja tukea koskeva asetusmuutos on valmisteilla siten, että rahoitusta voidaan myöntää uusien kriteerin muodossa ensi viikosta
alkaen. Asetusmuutoksella tullaan nykyvalmistelutilanteen mukaisesti mahdollistamaan suuremmat ennakot ja kohottamaan tukiprosenttia. Koronavirustilanteen pahentuessa tukimuotoisen rahoituksen tarve tulee kasvamaan.
Mikäli momentin avustusvaltuutta lisättäisiin lisätalousarviossa 300 miljoonalla eurolla, tulisi momentin arviomäärärahaa lisätä lisätalousarviossa 200 miljoonalla eurolla.
Liitteenä edellä kuvatun muutoksen vaikutukset ko. momentille.
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20. Uudistuminen ja vähähiilisyys
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 595 000 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä yhteensä
1 027 516 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a: Määrärahan 595 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 700 000 000 euron lisäys aiheutuu koronaviruksesta johtuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen suunnattavista toimenpiteistä.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 595 000 000 euroa vuonna 2020
ja 105 000 000 euroa vuonna 2021.

30. Työllisyys ja yrittäjyys
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain
(688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea
koskevan asetuksen (EU1407/2013) mukaisiin avustuksiin.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 304 000
000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan 200 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 300 000 000 euron lisäys aiheutuu pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävistä avustuksista.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 200 000 000 euroa vuonna 2020,
60 000 000 euroa vuonna 2021 ja 40 000 000 euroa vuonna 2022.

