Business Finland
• Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pkyrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250
työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta
kärsii koronavirustilanteesta.
• Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita
tai toimintatapoja, mutta sillä ei voi korvata
menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.
• Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta
kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja
tuotantoketjuhäiriöistä
• Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri
yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö,
yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Liiketoiminnan kehitysrahoitus
häiriötilanteessa
1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.
Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä
rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia
liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon
organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen
jälkeen.
2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.
Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä
rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä,
joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana
toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia
koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia
ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
Molempia rahoituksia ei voi hakea samanaikaisesti

Mihin rahoitusta ei voi käyttää
• Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta
voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan
toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen.
• Markkinointikulut
• Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
• Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista
toimeenpanoa
• Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia
• Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden
kattamiseen.

Hyväksyttävät kustannukset
• Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat
+ henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut
kustannukset). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat
yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä
osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai
suunnittelutehtäviä.
• Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia
maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille.
Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja
suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin
hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja
ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

• Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen
edellyttää, että yrityksen de minimis kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen
enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja
kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot,
esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

• Rahoituksen kokonaiskuvaus
• https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
• Usein kysyttyä rahoituksista
• https://www.businessfinland.fi/495611/globalassets
/finnish-customers/01-funding/08-guidelines-terms/instructions/liiketoiminnan_kehitysrahoitus_h
airiotilanteissa__qa.pdf
• Mistä haetaan
• https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/asiointipalvelu/

