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Tiivistelmä ohjelman toteutuksesta vuonna 2016
Takausohjelma lisää pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia – ohjelma lähti liikkeelle 2016
Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi käynnistyi Euroopan
komission hyväksyttyä ohjelman 26.5.2016. Ohjelman päätavoitteena on parantaa yritysten rahoituksen
saatavuutta. Tavoite on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla.
Rahoitusta suunnataan ohjelman avulla erityisesti yrityksille, jotka ovat uusia, voimakkaasti kasvavia,
kansainvälistyviä tai innovatiivisia yrityksiä, joiden olisi muuten vaikea saada rahoitusta.
Ohjelman rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 20
miljoonaa ja valtion vastinrahoitus 20 miljoonaa. Takauksien avulla pyritään kaikkiaan 400 miljoonan euron
lainasalkkuun.
Takausohjelman tuloksena pk-yritysten ja erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuudet
ovat parantuneet oleellisesti, koska pankit ovat ohjelman kautta myönnettyjen takausten avulla pystyneet
rahoittamaan aiempaa korkeariskisempiä ja kasvuhakuisia yrityksiä, joilla ei ole tarjota riittäviä vakuuksia.
Pankkien ohjelman puitteissa myöntämät lainat ovat kohdistuneet aineellisiin tai aineettomiin
investointeihin sekä käyttöpääomarahoitukseen.
Takausohjelma toteutetaan EU:n tason takausohjelmajärjestelynä, jossa toimeenpano on jäsenvaltion ja
Euroopan investointipankkiryhmän sopimuksilla siirretty Euroopan investointirahastolle. Ohjelman
toimeenpanoon liittyvät sopimukset allekirjoitettiin syyskuussa 2016 pl. panttaussopimus, joka
viimeisteltiin joulukuussa 2016. Varsinaista takauksien myöntämistä ei vielä käynnistetty vuonna 2016.
Ohjelmalle nimettiin Investors Board (sijoittajaneuvosto), joka piti ensimmäisen kokouksensa 15.9. Siihen
kuuluvat äänioikeuden omaavat edustajat TEM:stä ja Euroopan investointirahastosta. Euroopan komissio ja
Euroopan investointipankki osallistuvat työhön tarkkailijana.
Euroopan investointirahasto käynnisti välittäjäpankkihaun 15.9. Hakuaika jatkui 31.3.2017 asti. Vuoden
2016 loppuun mennessä saapui kolme hakemusta, joita EIR käsitteli Investors Boardin kokouksessa 15.9.
esitellyin menettelyin. Varsinainen lainojen myöntö ohjelman takauksella on käynnistynyt vuonna 2017.
Takausohjelman välittäjäpankeiksi on alkuvuoden 2017 aikana hyväksytty neljä pankkia, jotka ovat OPryhmä, Oma Säästöpankki, Ålandsbanken ja Nordea.
Takausohjelmalle asetettiin seurantakomitean valtioneuvoston päätöksellä 1.12.2016. Seurantakomitea on
yhteinen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman kanssa. Takausohjelmalle asetettiin
arviointiryhmä ja viestintäverkosto. Seurantakomitea hyväksyi valintaperusteet, valintaperusteet, arviointija viestintäsuunnitelmat ja nimesi ohjelmalle sihteeristö. Sihteeristö on yhteinen Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 rakennerahasto-ohjelman kanssa.
EIR lähetti maksupyynnön TEM:iin 8.11.2016 (20 460 000 eur). Maksupyynnön mukainen maksusuoritus
tehtiin 23.12.2016.
Lisätietoa TEM:n rakennerahastojen verkkosivuilta ja Euroopan investointirahaston verkkosivuilta.
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