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Tillväxtmotorfinansiering, upphandling
1 Finansieringsbeslut och finansieringsvillkor
Finansieringsbeslutet träder i kraft när eventuella särskilda villkor för att beslutet ska träda i kraft
har uppfyllts och finansieringsmottagaren har godkänt finansieringsbeslutet och dessa
finansieringsvillkor i nätservicen. I samband med godkännandet uppges även ett kontonummer på
vilket finansieringen betalas. Den som godkänner beslutet ska ha rätt att teckna firma för sin
organisation.
Finansieringsvillkoren är en del av finansieringsbeslutet och iakttagande av dem är en förutsättning
för utbetalning av finansieringen.
Finansieringsvillkoren har utfärdats med stöd av 3 § i lagen om statens långivning samt statsborgen
och statsgaranti.

2 Finansieringsbeslutets offentlighet
Finansieringsmottagarens namn, FO-nummer, storlek, bransch, landskap, finansieringsformen,
datumet för beviljandet samt beloppet av beviljad och utbetald finansiering samt publicerbar
sammanfattning är offentligt tillgänglig information.
Finansieringsmottagaren ska meddela om erhållen finansiering från Business Finland vid informering
om projektet eller projektresultaten.
Det är möjligt för arbets- och näringsministeriet, Finnvera, Business Finland Oy,
Innovationsfinansieringsverket Business Finland, NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna
att sinsemellan förmedla kundinformation om finansieringsmottagaren.
För utbetalning av finansieringen och övervakningen kan Finansiären behöva uppgifter även från
andra myndigheter och finansiärer såsom Skatteförvaltningen, kommuner, banker, kapitalplacerare,
Sitra och Uppfinningsstiftelsen. Finansiären kan utan hinder av de sekretessbestämmelser som
gäller affärshemligheter vara i kontakt med dessa myndigheter och finansiärer för att skaffa och
lämna uppgifter om finansieringsmottagaren och om projektet. Finansieringsmottagaren samtycker
till utbyte av information genom att godkänna finansieringsbeslutet.
Finansieringsmottagaren ska lämna in bokslut inklusive bilagor till handelsregistret för publicering i
enlighet med lagen.

3 Ansvarig projektledare
Finansieringsmottagaren utser en ansvarig ledare för projektet, som är i ett anställningsförhållande
med finansieringsmottagaren eller som har en ansvarsposition i organisationen. Den ansvarige
ledaren övervakar genomförandet av projektet som nämns i finansieringsbeslutet. Den ansvariga
ledaren ansvarar för att
•
•
•

finansieringsbeslutet har godkänts i nätservicen
beslutet och villkoren för det gås igenom med ekonomiförvaltningen/revisionsbyrån och att de
har sänts också till revisorn för kännedom
projektet genomförs planenligt
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•

de personer som har utsetts att sköta projektets ärenden i nätservicen har användarrättigheter
för projektet.

4 Uppföljning, rapportering och utbetalning
En uppdaterad plan för genomförande är en del av finansieringsbeslutet och fungerar som grund för
uppföljningen.
Projektets ansvariga chef rapporterar om projektets framskridande i nätservicen.
Finansiären betalar finansieringen utifrån godkända rapporter om framskridandet. Den första posten,
maximalt 50%, kan betalas när finansieringsbeslutet har blivit godkänt.
Finansiären har rätt att avstå från att betala det fulla lånet även i samband med
mellanrapporteringsperioden, ifall projektet inte fortskrider enligt genomförandeplanen.
Finansieringsmottagaren ska leverera en slutrapport senast inom 12 månader från det senaste
godkända betalningsbeslutet enligt betalningsplanen. I samband med slutrapporten går det inte
längre att begära utbetalning.
Rätten till beviljad finansiering eller en del av den förfaller om finansieringsmottagaren inte lämnar
in rapporter eller den begärda tilläggsinformationen före den bestämda dag som anges i
finansieringsbeslutet eller som Finansiären separat har gett. Finansiären kan bestämma att
finansiering som redan utbetalats inklusive ränta omedelbart ska återbetalas.

5 Lånevillkor och ränta
Statskontoret sköter de praktiska arrangemangen relaterade till lånet. Lånets mottagare ska utöver
dessa finansieringsvillkor iaktta de villkor som anges i Statskontorets skuldebrev.
Kapitallånets ränta finns angiven i finansieringsbeslutet. Räntan kan dock ändras under lånetiden
med ett ensidigt meddelande från lånegivaren ifall räntan som anges i finansieringsbeslutet skulle
vara lägre än den räntemarginal för svag garantinivå som fastställts i EU-Kommissionens
ränteangivelse (2008/C 14/02) och adderats till landsspecifik referensränta som beslutats av
Kommissionen. Vid en sådan situation blir den nya räntan som tillämpas räntemarginalen för svag
garantinivå som fastställts i EU-Kommissionens ränteangivelse (2008/C 14/02) och adderas till
landsspecifik referensränta som fastställs av Kommissionen. Räntan är dock alltid minst så stor som
anges i finansieringsbeslutet. Räntemarginalen i kommissionens ränteangivelse varierar baserat på
finansieringsmottagarens kreditvärdighet. Klassificeringen för kreditvärdighet (Rating alfa) som
används för att besluta minimiräntan bestäms enligt situationen vid finansieringsbeslutet.
Kommissionen fastställer referensräntan årligen eller oftare och kan uppdatera marginalerna enligt
marknadssituationen.

6 Revision
Finansiären ställer krav på att företagets årliga bokslut granskas. Revisorn ska vara en KHT-revisor.
Revisorn ska tillhandahålla en daterad och underskriven revisionsberättelse för varje
redovisningsperiod. I revisionsberättelsen ska det framgå vilket bokslut den handlar om samt
meddelas vilka revisionsregler som har tillämpats vid utfärdandet av den. I revisionsberättelsen ska
det anges att de nationella revisionsstandarderna efterföljs. I revisionsberättelsen ska det finnas ett
utlåtande om: a) ifall bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt de gällande bokslutsreglerna ger
korrekta och tillräckliga uppgifter om organisationens eller stiftelsens verksamhetsresultat och
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ekonomiska ställning; samt b) ifall uppgifterna i bokslutsperiodens verksamhetsberättelse och
bokslut överensstämmer med varandra.
Utlåtandet ska vara i standardform, villkorligt eller negativt. Ifall revisorn ej kan ge något utlåtande,
måste revisorn meddela om detta i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen måste nödvändig
tilläggsinformation anges.
Revisorn måste ange i revisionsberättelsen, ifall en bolagsman i organisationen eller stiftelsen, en
medlem i styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande verksamhetsorgan, ordförande eller vice
ordförande eller verkställande direktören eller någon annan person med ansvarsskyldighet har: a)
gjort sig skyldig till någon gärning eller försummelse, som kan leda till skyldighet till skadeersättning
mot organisationen eller stiftelsen; eller b) brutit mot någon lag som gäller för organisationen eller
stiftelsen eller mot organisationens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller regler.
För en organisation eller stiftelse som fungerar som moderbolag måste en separat berättelse ges för
koncernen och för tillämpade delar ska regleringar enligt moment 1-4 efterföljas.

7 Uppföljning av finansierings effektivitet
Finansiären följer upp vilka effekter finansierade projekt har även efter att de har slutförts.
Finansieringsmottagaren ska vid behov rapportera om resultaten under fem år efter slutfört projekt.
Finansieringsmottagaren ska på begäran lämna utfallsuppgifter om alla planer och prognoser som
presenterades under handläggningen av ansökan och projektets gång. Finansiären ska på begäran
ges en redogörelse för hur den affärsverksamhet som projektet syftat till har utvecklats.
Finansiären ska ha möjlighet att kontrollera finansieringsmottagarens bokslutsinformation jämte
revisionsberättelser för de fem följande räkenskapsperioderna efter att projektet har slutförts i
Patent- och registerstyrelsens databas.
Finansiären har rätt att låta göra en bokslutsanalys om finansieringsmottagaren hos en annan
offentlig finansiär.

8 Projektändringar
Lånetiden är maximalt tio år. Återkrav av lån kan inte återkallas.
Finansieringsmottagaren måste inhämta Finansiärens samtycke till projektändringar. Samtycket ska
inhämtas skriftligen på förhand / före ändringen, om projektets framskridande avviker från planen:
•
•
•
•

betydande ändringar i projektplanen
ändringar i tidtabellen
flyttning av rapporteringsdatum
byte av ansvarig projektledare.

Finansieringsmottagaren ska omedelbart meddela Finansiären om andra betydande ändringar i
projektet, till exempel om ändringar i personresurser som är viktiga för projektets genomförande.
Bankkontoändring anmäls på blankett Y1 som finns på webbplatsen.
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9 Överföring av finansieringsbeslutet och samtycke till omstrukturering av
affärsverksamheten
Finansieringsbeslutet kan inte överföras till en tredje part.
Finansieringsmottagaren ska på förhand meddela Finansiären om den under projektens gång eller
inom fem år från att finansieringens sista betalning har betalats ut eller före lånet inklusive ränta
har återbetalats i sin helhet:
•
•
•
•

säljer, pantsätter eller på annat sätt överlåter den affärsverksamhet som uppkommit som
resultat av projektet eller en del av denna verksamhet;
säljer, pantsätter eller på annat sätt överlåter de immateriella eller andra rättigheter som
uppkommit som resultat av projektet;
flyttar sin affärsverksamhet utomlands, eller
genomför andra betydande ändringar i affärsverksamheten eller företagsomstruktureringar
(som försäljning av majoriteten av aktierna, fusion, delning, samt betydande
personalminskningar som riktas mot den verksamhet som Finansiären finansierat).

Finansiären måste i förväg ge sitt skriftliga samtycke till åtgärder som avses i den här punkten och
som utförs utanför området för den europeiska inre marknaden eller som äventyrar förverkligandet
av de projektets eftersträvade inflytande eller som försämrar förutsättningarna för återbetalningen
av lånet. Samtycket behövs inte om licensiering av användarrättigheter är en väsentlig del av den
affärsverksamhet som ursprungligen eftersträvats med projektet.
Finansiären kan ge sitt samtycke om projektets eftersträvade effekter till väsentliga delar kan
uppnås och förutsättningarna för återbetalningen av lånet säkerställas trots ändringarna.
Finansiären kan återkräva den utbetalda finansieringen i enlighet med punkt Återkrav av finansiering
i dessa villkor ifall finansieringsmottagaren bryter mot denna punkt.

10 Projektets ägande- och immateriella rättigheter (IPR)
Finansieringsmottagaren ska se till att ägande- och immaterialrätterna till de resultat som utnyttjas
eller fås inom projektet med stöd av lag (exempelvis upphovsrättslagen, lagen om rätten till
arbetstagarens uppfinningar) eller ett separat avtal, tillhör finansieringsmottagaren.
Om finansieringsmottagaren utövar immateriella rätter som ägs av externa instanser (inkl.
arbetstagare och ägare) i projektet ska finansieringsmottagaren se till att den har tillräckliga
rättigheter att utöva dessa immateriella rättigheter i forsknings- och utvecklingsarbetet enligt
projektplanen samt i affärsverksamheten.

11 Finansieringsmottagarens informationsskyldighet
Finansieringsmottagaren ska lämna Finansiären korrekta och tillräckliga uppgifter för utbetalningen
av finansieringen och övervakningen av att villkoren iakttas.
Finansieringsmottagaren ska utan dröjsmål meddelat Finansiären eventuella ändringar som påverkar
uppnåendet av ändamålet med finansieringen eller andra ändringar som påverkar användningen av
finansieringen.
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12 Rätten till insyn
Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Statens revisionsverk, Europeiska kommissionen
och Europeiska revisionsrätten har rätt att granska finansieringsmottagarens ekonomi och
verksamhet enligt vad som är nödvändigt för utbetalningen av finansiering och tillsynen över hur
medlen disponeras.
Inspektioner kan göras av en av Finansiärens befullmäktigad annan myndighet eller revisor. En
utomstående expert kan på uppdrag av Finansiären hjälpa till vid inspektionen.
Rätten till inspektion gäller i tio år från den sista betalningsposten för projektet. Projekthandlingarna
och övrigt material som behövs för kontrollen och revisionen av projektet ska förvaras minst lika
länge.
Finansieringsmottagaren ska bistå vid inspektionen och ge den som utför inspektionen alla
nödvändiga uppgifter vederlagsfritt.
Om det är nödvändigt för inspektionen har den som utför den rätt att omhänderta de underlag som
är föremål för inspektionen. Omhändertagandet måste protokollföras. I protokollet anges i vilket
syfte underlagen omhändertas och vilka underlag det är fråga om. Underlagen ska återlämnas så
fort de upphör att vara nödvändiga för inspektionen.
Den som utför inspektionen har rätt att i den omfattning inspektionen kräver ha tillträde till de
lokaler som finansieringsmottagaren besitter eller använder. Detta gäller affärslokaler, lager och
andra lokaler som används för utövandet av yrket eller näringen liksom andra områden som har
betydelse för beviljandet av finansieringen och tillsynen över disponeringen av medlen. Inspektioner
får inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

13 Avbrytande av utbetalning
Innovationsfinansieringsverket Business Finland kan besluta att tillfälligt avbryta utbetalningen av
finansieringen på följande grunder:
1.
2.

3.

Finansiären har anledning att misstänka att finansieringsmottagaren inte lämnar begärda,
korrekta eller tillräckliga uppgifter till Finansiären eller använder finansieringen i strid med
finansieringsbeslutet.
Grunderna till beviljandet av finansiering har förändrats i väsentlig grad. En sådan förändring
kan vara till exempel att
a) finansieringsmottagaren avviker från projektplanen utan Finansiärens skriftliga samtycke
b) finansieringsmottagarens ekonomiska ställning försämras betydligt i förhållande till den
förutspådda utvecklingen
c) finansieringsmottagaren helt förlorar sitt eget kapital
d) finansieringsmottagaren ansöker om saneringsförfarande
e) skatteskulder uppkommer för finansieringsmottagaren
f)
finansieringsmottagaren har försummat skyldigheter att betala tillbaka lån från Business
Finland.
Europeiska unionens lagstiftning förutsätter att utbetalningen av finansieringen avbryts.

Om omständigheterna på grund av vilka betalningarna har avbrutits inte åtgärdas inom den tidsfrist
som ges i avbrytningsbeslutet kan Innovationsfinansieringsverket Business Finland besluta att helt
och hållet upphöra med betalningarna och återkräva den finansiering som redan betalats, helt eller
delvis.
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14 Återbetalning av finansiering
Finansieringsmottagaren ska utan dröjsmål återbetala finansieringen eller en del av den om det har
skett en felbetalning, om det betalade beloppet är för stort eller om finansiering uppenbarligen har
betalats utananledning.
Finansieringsmottagaren ska kontakta Finansiären innan finansieringen återbetalas.

15 Återkrav av finansiering
15.1 Rätt till återkrav
Innovationsfinansieringsverket Business Finland upphör med utbetalningen av finansiering och
återkräver utbetalda belopp om finansieringsmottagaren har
•
•
•
•
•
•

räntan eller amorteringen inte har betalats senast på förfallodagen
låntagaren hamnar i konkurs eller ansöker om ackord eller upphör med inbetalningar
låntagaren har använt lånade tillgångar till något annat ändamål än vad de är beviljade för
låntagaren har vid ansökan av lånet eller därefter angett väsentligt felaktiga uppgifter eller
hemlighållit saker som väsentligt skulle ha påverkat beviljandet av lån
låntagaren har inte efterföljt lånevillkoren
förutsättningarna för användning av de lånade tillgångarna, som lånet är beviljat för, har
ändrats väsentligen.

15.2 Ränta
Finansieringsmottagaren ska betala ränta på belopp som återbetalas eller återkrävs. Räntan på
återbetalningen av lånet har fastställts i Statskontorets skuldebrev.
15.3 Dröjsmålsränta
Om finansieringsmottagaren inte har betalat tillbaka det återkrävda beloppet senast på den av
Finansiären fastställda förfallodagen ska årlig dröjsmålsränta betalas på beloppet. Dröjsmålsräntan
fastställs för tiden efter förfallodagen i enlighet med den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i
räntelagen (633/1982).

16 Missbruk
Om Finansiären under projektet får anledning att misstänka att finansieringsmottagaren eller en
aktör som handlat för dennes räkning har gjort sig skyldig till en handling i vilken Finansiären är
målsägande och som är straffbar enligt strafflagen (19.12.1889) vidtar Finansiären de åtgärder som
situationen kräver.

17 Tolkningsordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finansieringsbeslut med särskilda villkor
Statskontorets skuldebrev
Finansieringsvillkor
Genomförandeplan
Finansieringsansökan med bilagor
Anbudsförfrågan för upphandlingen för tillväxtmotor
Övriga dokument som är väsentliga med tanke på finansieringsbeslutet
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18 Tillämpingsområde och rättsgrund
•
•
•
•
•
•
•

Statsbudgeten för året
Lag om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)
Statsunderstödslag (688/2001)
Lag om ändring av statsunderstödslagen (1113/2018)
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(1444/2014)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-,
utvecklings-, och innovationsverksamhet (125/2018)
Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017)

