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Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa
Esiselvitys ja Kehitysrahoitus
Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua, joilla pyritään lieventämään koronavirusepidemian
aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille,
joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin
liikevaihto on enintään 300 M€. Rahoituksen saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys, joka
ei täytä Business Finlandin asiakkuuskriteereitä kansainvälisyystavoitteiden näkökulmasta. Rahoitusta ei
kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon eikä kalastuksen vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille,
yksityisille elinkeinonharjoittajille (ns. toiminimet) eikä vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttäville
yrityksille. Rahoitus kohdennetaan yrityksille, joilla ennen koronan aiheuttamaa erikoistilannetta oli
edellytykset kannattavaan liiketoimintaan joko Suomessa tai kansainvälisesti.
Rahoituspalvelujen kohteena ovat ainakin matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat/esittävät alat sekä kaikki
toimialat, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa.
Rahoitus on tarkoitettu yritykselle itselleen uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen
poikkeusoloissa.
Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:
1) Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä
rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja
ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja
sen jälkeen.
2) Kehitysrahoitus 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.
Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on
tilaa (kumulaatio 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana). Rahoitus voidaan myöntää
yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Yrityksen tarvitsema jatkorahoitus uusien ratkaisujen
kehittämiseen rahoitetaan molempien rahoituspalvelujen jälkeen normaalina TKI-rahoituksena Business
Finlandin normaalein rahoituskriteerein.
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Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Kenelle?
Esiselvitysrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen
liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi
selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa
häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle
ensisijaisesti kerran, poikkeustapauksissa useammin.
Esiselvitysrahoitusta myönnetään seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin:
1) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta
riippumatta
 Rahoituksen tyypillinen käyttökohde: selvitykset ja valmistelut, jotka koskevat esimerkiksi
tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia, tuotannon kotimaahan
palauttamista logistiikan häiriöiden syiden poistamista ja työn muutoksesta johtuvien
toimintatapojen kehittämistä.
2) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen
 Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät esimerkiksi
majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten
palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista
liiketoimintavaikutuksista.
3) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
 Rahoituksen tyypillinen käyttökohde: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät esimerkiksi
monistettavien luovien alojen palvelujen (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelujen sekä
taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen.
Mitä rahoituksella voi tehdä?
Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä
kustannuksia ovat
-

yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai
suunnittelutehtäviä sekä
selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat (asiantuntija)palvelut.

Rahoitettavassa projektissa voidaan selvittää sitä, mikä voisi olla liiketoiminnan uusi mahdollinen suunta,
asiakasjoukko ja toteutusvaihtoehdot poikkeusoloissa ja niiden jälkeen. Selvitystyön kohteena voivat olla
esimerkiksi
-

Uudet markkina- ja asiakastarpeet
Uudet kumppaniverkostot
Uudet tavat organisoida työtä ja tuotantoa
Uudet palvelut ja tuotteet

-

Mikä tahansa muu yritykselle uusi
kehittämistoimenpide, jonka yritys kokee
tarpeelliseksi tässä tilanteessa
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Rahoituksen määrä ja hyväksyttävät kustannukset
Esiselvityksessä rahoituksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Rahoitus
myönnetään avustuksena ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä.
Rahoituksessa käytetään ns. yksinkertaista kustannusarviota (flatrate) (palkat+HSK+ostettavat palvelut+flat
rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin
henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on
20 % suorien palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Kenelle?
Kehitysrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen
liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi
toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan
koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.
Kehitysrahoitusta voidaan myöntää seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin:
1)

Tuotanto- ja toimitusketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen
toimialasta riippumatta
•

2)

Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
•

3)

Rahoituksen tyypillinen käyttökohde: yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka
koskevat esimerkiksi tuotanto- ja toimitusketjujen rikkoutumisesta johtuvia
uudelleensijoittumisia, tuotannon kotimaahan palauttamista, logistiikan häiriöiden syiden
poistamista ja työn muutokseen liittyvien toimintatapojen kehittämistä.

Rahoituksen tyypillinen käyttökohde: yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut
(esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan
kehittäminen.

Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen
•

Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut sekä
niihin suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista
liiketoimintavaikutuksista; palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen.

Mitä?
Rahoitusta voi käyttää niiden uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii
ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai
kehittämään toimitusverkostoaan ja tuotantoaan korvaamaan puutteet, joita se on tuotantoketjussaan
kohdannut. Toimenpiteiden tulee aina kohdistua yrityksille uusiin asioihin, se ei voi olla olemassaolevan
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toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa eikä operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia. Rahoitusta ei voi
käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.
Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voidaan toteuttaa omana työnä tai ostopalveluna. Rahoitus voi kohdistua
myös uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla
esimerkiksi
-

Uusia palveluja ja tuotteita
Uusia kumppanuus- ja toimitusketjumalleja
Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
Mikä tahansa muu yritykselle uusi kehitystoimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

Rahoitusta ei ole mahdollista käyttää yrityksen normaaleihin markkinointi- ja viestintätoimenpiteisiin eikä
jakeluverkoston perustamiseen. Myös investoinnit on rajattu tämän rahoituksen ulkopuolelle. Näiden
toimenpiteiden suunnitteleminen on kuitenkin mahdollista.
Rahoituksen määrä
Kehitysprojektissa rahoituksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Rahoitus
myönnetään avustuksena ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on
enintään 100 000 € ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Kehitysprojektin jälkeen mahdollisesti
tarvittavat jatkotoimenpiteet rahoitetaan Business Finlandin normaalina tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiorahoituksena normaalein rahoituskriteerein.
Rahoituksessa käytetään ns. yksinkertaista kustannusarviota (palkat+HSK+ostettavat palvelut+flat rate).
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö
tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 %
palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.
Mitä emme voi rahoittaa (johtuen EU:n valtiontukisäännöistä)






EU-määritelmän mukaiset vaikeuksissa olevat yritykset
Koronasta aiheutuvat tappiokorvaukset
Toiminimiyrittäjät, joille palvelut suunnataan kokonaisuudessaan läheisyysperiaatteen mukaisesti ELYkeskusista, joilla käytössä vastaava rahoitus laajemmin kaikille toimialoille
De minimis -tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn. Näillä
toimialoilla on omat tukensa.
De minimis -asetus kieltää myös vientituen ja jakeluverkon perustamisen tukemisen.

Rahoituksen hakeminen
Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asioinnin kautta. Asiointiin on perustettu kaksi uutta
rahoituspalvelua, joissa molemmissa käytetään ns. ultrakevyttä hakemuspohjaa. Perusperiaate rahoituksen
hakemisessa ja hakemusten käsittelyssä on helppous, yksinkertaisuus ja nopeus.

Ohje
Toimintajärjestelmä
Funding Services and Finance
Minna Suutari

Julkaistu
19.3.2020

5 (6)

10/323/2010
DM 2382055 v.2

Hakija kuvaa hakemuksen ”Yrityksen nykytila” –kentässä, miten korona on vaikuttanut yrityksen
liiketoimintaan. Tästä tehdään erillinen ohjekenttä.
Projektin sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti:
o

Esiselvitys: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja
suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia toimitusketjuja ja
tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa).

o

Kehitysprojekti: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö
tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia toimitusketjuja, uusia
toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten
se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronahaasteita.

Rahoitushakemusten arvioiminen
Rahoitushakemukset käsittelee ja päätökset tekee Business Finland Oy. Esitysvalmistelu tapahtuu keskitetyssä
tiimissä. Päätöksentekijöinä toimivat Oy:n rahoituspäälliköt.
Rahoitushakemusten arviointia varten on Evalissa yksi tekstikenttä, joka toimii myös rahoituksen
perustelukenttänä. Arviot kirjoitetaan niin, että ne toimivat suoraan rahoitusesityksen perusteluna ja voidaan
tulostaa sellaisenaan päätöskirjeeseen. Arvioinnissa tulee muistaa, että rahoitukseen riittää yritykselle uusi
tekeminen. Emme arvioi kansallista tai kansainvälistä kilpailuetua. Kehitysprojektin arvioinnissa tulee
varmistua, että tekeminen kohdistuu nimenomaan kehittämiseen, ei esim. koronan aiheuttamien tappioiden
korvaamiseen tai vientitoimintojen rahoittamiseen.
Esitysmuistioon ei kirjata projektille tavoitteita eikä näitä tulostu päätöskirjeeseen.
Yrityksen taloudellista tilannetta koskeva analyysi perustuu viimeisimpään vahvistettuun tilinpäätökseen.
Emme pyydä lisätietoja tämän hetken taloudellisesta tilanteesta. Jos automaattisesti PRH:sta saatavat
tilinpäätöstiedot puuttuvat tai ovat vuosia vanhat, asiakasta pyydetään päivittämään ne PRH:lle ja
toimittamaan viimeisin tilinpäätös Business Finlandille.
Omarahoituksen riittävyyttä ei arvioida.
Esiselvitysprojektin sisällön arviointi: Jos hakija on matkailualan tai luovan alan yritys tai kyse on
työn/tuotannon/alihankinnan uudelleenjärjestelystä, esitysmuistiossa todetaan asia, mutta ei tehdä tarpeesta
ja sisällöstä syväanalyysia. Jos hakija on jokin muu yritys, esitysmuistiossa esitetään lyhyt näkemys
koronavaikutusten uskottavuudesta. Tämäkään ei edellytä asian syvällistä analysointia.
Kehitysprojektin sisällön arviointi: Esitysmuistiossa arvioidaan lyhyesti toteutuksen uskottavuutta ja
merkitystä koronan aiheuttamia muutoksia ja häiriöitä vastaan. Arviossa otetaan kantaa siihen, onko
suunniteltu tekeminen kehittämistyötä. Kehitystyön haastavuutta tai tutkimuksellisuutta ei arvioida.
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Lisäksi molemmissa rahoituspalveluissa arvioidaan yrityksen juridinen rahoituskelpoisuus:
* Yritys ei toimi kielletyllä toimialalla.
* Yrityksen de minimis –kumulaatiossa on tilaa.
* Yrityksellä on osoitus jatkuvasti kannattavasta liiketoiminnasta ennen koronan aiheuttamaa
kriisitilannetta. Emme rahoita yrityksiä, jotka olivat menossa nurin jo ennen kriisiä.
* Hakija ei ole EU-määritelmän mukainen vaikeuksissa oleva yritys.
Hakemuksen hylkääminen perustuu siihen, ettei yrityksen juridinen rahoituskelpoisuus toteudu tai projektin
toimenpiteet kohdistuvat johonkin muuhun kuin kehittämiseen.
Vastuut ja organisointi Business Finlandissa:
• Rahoituskeskus Business Finland vastaa rahoituspalvelujen suunnittelusta, toteutuksesta ja
ylläpidosta.
• Rahoituspäätökset tehdään Business Finland Oy:ssä.
• Rahoitusta haetaan sähköisesti asiointipalvelussa.
• Asiakkaiden neuvonta tapahtuu puhelimitse ja videoneuvotteluna. Oy vastaa viestinnästä.
• Esitysvalmistelutyö, päätökset ja projektien seuranta tehdään normaalisti Evalissa. Siitä vastaa
keskitetty tiimi.
• Rahoituspalvelut ovat määräaikaisia, ensimmäisessä vaiheessa ne ovat voimassa 6 kk (15.9.2020 asti).
Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa erillisellä päätöksellä, mikäli tarve edelleen on olemassa.

