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PK-YRITYSALOITTEEN MUKAISEN TAKAUSINSTRUMENTIN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2018 SEKÄ EUROOPAN INVESTOINTIRAHASTON JA
SUOMEN VALTION VÄLISEN RAHOITUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Pk-yritysaloiteohjelma
Pk-yritysaloiteohjelman tavoitteena on uuden velkarahoituksen myöntäminen pkyritykselle uusien yritysten perustamiseen, alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan sekä uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.
Valtioneuvosto teki päätöksen pk-yritysaloitteesta 14.1.2016. Komissio hyväksyi ohjelman 26.5.2016. Rahoitussopimukset Suomen pk-yritysaloiteohjelmasta allekirjoitettiin 14.9.2016. Rahoitussopimukset ovat 1) Euroopan investointirahaston (EIR) ja
Suomen valtion välinen rahoitussopimus (Funding Agreement between the Republic
of Finland and the European Investment Fund) 2) Euroopan Investointipankin, Euroopan Unionin, EIR:n ja Suomen valtion välinen velkojienvälinen sopimus (Intercreditor
Agreement) ja 3) EIR:n ja Suomen valtion välisestä panttausopimus (Pledge Agreement). Takausohjelman rahoitus on yhteensä 40 milj. euroa (Euroopan aluekehitysrahaston osuus 20 milj. euroa ja valtion vastinrahoitus 20 milj. euroa), jolla mahdollistetaan 400 milj. euron lainojen myöntäminen kasvaville yrityksille, joilla ei ole tarjota
riittäviä vakuuksia pankeille. Euroopan investointirahasto takaa 50 % lainaohjelmasta
pankeille syntyvistä tappioista. Viisi pankkia on allekirjoittanut sopimukset yhteismäärältään 400 milj. euron lainaohjelmista. Pankit hakivat huomattavasti suurempia
ohjelmia Euroopan investointirahastolta 31.3.2017 päättyneessä haussa. Lainojen kysyntä on ollut myös erittäin hyvä ja pankit ovat myöntäneet lainoja pk-yrityksille ohjelmista kesäkuun 2018 loppuun mennessä 340 milj. euroa.
Vuoden 2018 II lisätalousarviossa on budjetoitu momentin valtuuteen 35 000 000 euroa. Lisäys aiheutuu pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin volyymin lisäämisestä.
Tavoitteena on, että valtion rahoitusosuutta lisäämällä saataisiin kasvatettua pkyritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin toimintaa 35 miljoonalla eurolla nykyisestä 40 miljoonasta eurosta siten, että lisärahoituksella saataisiin kasvatettua myönnettäviä lainoja 350 miljoonalla eurolla. Tämä parantaisi osaltaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia ja näin edistää niiden kasvua ja kansainvälistymistä hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäys on kokonaisuudessaan valtion rahoitusosuutta eikä lisäys muuta momentin kautta rahoitettavien muiden rakennerahasto-,
ulkorahayhteistyö- ja muiden koheesiopolitiikan ohjelmien rahoitusta tai muuta EU:n
Suomelle maksamia rahoitusosuuksia.

Lisäyksellä ei ole vaikutusta tulevien vuosien talousarvioihin. Työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluu jäsenvaltion rahoitusosuuden maksamiseen liittyvät tehtävät maksupyynnön perusteella.
Rahoitussopimuksen muuttaminen
Lisärahoitus toteutetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen ulkopuolella kuitenkin samoilla, päivitettävillä alkuperäisillä sopimuksilla. Ensimmäisessä vaiheessa
tehdään tarvittavat muutokset Euroopan investointirahaston ja Suomen valtion väliseen rahoitussopimukseen (Funding Agreement between the Republic of Finland and
the European Investment Fund). Työ- ja elinkeinoministeriö on neuvotellut EIR:n
kanssa sopimukseen tehtävistä muutoksista. Rahoitussopimuksen muutoksessa on tehty tarvittavat lisäykset sopimukseen, johtuen ohjelman lisäyksestä 35 milj. eurolla.
Muutoksia on pääosin tehty rahoitussopimuksen rahoituserien kuvaamiseen. Sopimuksessa on eritelty jo käynnissä olevan EAKR-osarahoitteisen takausohjelman rahoitus (40 miljoonaa euroa) sekä nyt esitettävä erillinen valtion lisärahoitus (35 miljoonaa euroa). Samoin on eritelty ko. erillisiin rahoituseriin liittyvät hallintopalkkiot.
Lisäksi sopimuksessa käytettäviin termeihin ja säädösviittauksiin on tehty päivityksiä.
Muutettu rahoitussopimus on liitteenä 3. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy päätöksellään muutetun rahoitussopimuksen. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa
10.12.2018. Sopimus tulee voimaan heti sen allekirjoituksen jälkeen.
Rahoitussopimuksen lisäksi pk-yritysaloiteohjelman sopimuskokonaisuuteen kuuluu
myös Euroopan Investointipankin, Euroopan Unionin, EIR:n ja Suomen valtion velkojienvälinen sopimus (Intercreditor Agreement) ja EIR:n ja Suomen valtion välinen
panttausopimus (Pledge Agreement), jotka allekirjoitettiin samassa yhteydessä rahoitussopimuksen kanssa 14.9.2016. Aikataulusyistä nämä sopimukset muutetaan tarvittavilta osin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Muutettu velkojienvälinen
sopimus ja panttaussopimus tuodaan valtioneuvoston käsiteltäväksi, kun niitä koskevat neuvottelut on saatu päätökseen. Muutetun rahoitussopimuksen allekirjoittaminen
mahdollistaa sen, että EIR:n aloittaa valmistelut pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin toiminnan laajentamiseen 35 milj. eurolla.
Vuoden 2018 II lisätalousarviossa budjetoitujen varojen jako
Eduskunta hyväksyi 23.11.2018 vuoden 2018 II lisätalousarvion, jossa talousarvion
momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitiin
myöntämisvaltuuksia yhteensä 35 000 000 euroa, jotka esitetään nyt jaettavaksi pkyritysaloitteen takausinstrumentista jäsenmaassa vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle.
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