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Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa. Rahoitus, jonka suuruus on 
enintään 10 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %). Tällä rahoituksella yritys voi 
selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia 
alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa 
ja sen jälkeen.

Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteissa. Rahoitus, jonka suuruus voi olla 
enintään 100 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %). 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 seurauksena yritykselle 
pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Kaksi uutta rahoitusta



Kysymyksiä ja vastauksia:

K: Kuinka arvioidaan projektin uutuusarvoa?

V: Kehittämisen tulee olla yritykselle itselleen uutta, sen ei välttämättä tarvitse olla uutta Suomessa tai toimialalla.

K: Yleensä Business Finlandin rahoittamissa projekteissa on kansainvälistymisen vaatimus. Onko se myös tässä rahoituksessa?

V: Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

K: Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

V: Esiselvityksiin enintään 10.000 euroa avustusta, joka on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen suuruus on siis maksimissaan 12.500 euroa.

Kehitysrahoituksessa Business Finlandin osuus on enintään 100.000 euroa, joka on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen suuruus on siis maksimissaan 

125.000 euroa.

Molemmissa rahoituksissa vaaditaan siis yrityksiltä 20 % omarahoitusosuus, jota ei tarvitse hakuvaiheessa todentaa erikseen. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse 

maksaa takaisin.

K: Voiko rahoitusta käyttää käyttöpääoman vahvistamiseen?

V: Ei voi, pankit ja Finnvera voivat auttaa tässä kohtaa.

• Finnveran takauksista:

Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Yksinkertaisin ratkaisu enintään 150 000 euron (alkutakauksen 

osalta enintään 100 000 euron) rahoitukselle on pankkilaina, jolle Finnvera voi antaa 80 prosentin takauksen. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta 

toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille. Pankki hakee alkutakausta/pk-takausta puolestasi Finnveralta, joten sinun tai yrityksesi ei tarvitse 

rahoitusta hakiessasi olla lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan: finnvera.fi.

K: Vaaditaanko minimissään kahden hengen tiimi yrityksessä?

V: Ei vaadita.

K: Vaaditaanko 30.000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus kuten Tempo-rahoituksessa?

V: Ei vaadita.

K: Miten tarkastellaan yrityksen taloudellista tilannetta?

V: Rahoitus kohdennetaan yrityksille, joilla ennen koronan aiheuttamaa erikoistilannetta oli edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Lisäksi ei saa olla EU-

määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja 

rekisterihallituksesta, pyydetään asiakasta ne toimittamaan.



K: Tekevätkö yritykset kustannustilityksen ja minkälaisen loppuraportin, työajanseuranta jne?

V: De minimis -ehtojen mukaisesti, ks. rahoitusehdot.

K: Voidaanko rahoittaa investointeja?

V: Ei. Esimerkiksi tilojen ja rakennusten kunnostamiseen tai muuttamiseen toiseen käyttöön liittyviin töihin tai uusien tilojen rakentamiseen rahoitusta ei voi käyttää, eikä 

varausjärjestelmän tai ohjelmistolisenssien ostoon.

K: Voiko verkkokaupan kehittämistä tai perustamista rahoittaa?

V: Verkkokaupan toteutusta ei voi rahoittaa. Se on jakeluverkon rakentamista, joka on kielletty de minimis-asetuksella. Voi selvittää verkkokauppaan liittyviä asioita, jos 

ne ovat yrityksille uusia, mutta ei voi toteuttaa eikä investoida Business Finlandin rahoituksella.

K: Pitääkö hankkeessa tarvittavia palveluja ostaa rekisteröityneeltä palveluntuottajalta (kuten innovaatiosetelissä)?

V: Palvelujen tarjoajan voi valita vapaasti.

K: Voiko hakea esiselvitystä ja kehitysrahoitusta samalla hakemuksella?

V: Ei voi, pitää olla eri hakemukset. Ja jotta esiselvityksestä saadaan kaikki hyöty irti jatkokehittämistä ajatellen, kannattaa tehdä se ensin ja hyödyntää tulokset 

kehitysrahoitushankkeessa. Esiselvityksen tekeminen ei kuitenkaan ole pakollista ennen kehitysrahoitusta, yritys voi selvittää tarpeet myös omana työnään.

K: Voiko rahoitusta hakevalla yrityksellä olla verovelkaa?

V: Voidaan rahoittaa, jos on Verohallinnon kanssa tehty suunnitelma verovelan maksamisesta.

K: Hyväksytäänkö intressiostot lähipiiriin kuuluvilta yrityksiltä?

V: Intressiostoja ei hyväksytä. Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä ostot ok.

K: Ovatko johdon, omistajien ja perheenjäsenten palkat hyväksyttäviä?

V: Ovat hyväksyttäviä kustannuksia kun kohdistuvat projektin tekemiseen.

Muita rahoituksen esteitä

• Rahoitusta ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon eikä kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille eikä toiminimiyrityksille.

• Koulutusta ja käännöstöitä ei voida rahoittaa.


