
Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa, kysymyksiä ja vastauksia 

 

HUOM! Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on alle kuusi henkilöä työllistävä yritys, suuri yritys, 
toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys. Yrityksessä pitää työskennellä 
hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa 
(sisältäen yrittäjän ja yrittäjät). 

 

K: 27.3. ilmoitettiin, että ELY-keskus rahoittaa alle 6 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Mitä minun pitää tehdä, 
jos lähetin ennen tätä hakemuksen Business Finlandiin? 

 V: Sinun ei tarvitse tehdä mitään. 27.3. mennessä Business Finlandiin tulleet hakemukset käsitellään 
alkuperäisten ehtojen mukaisesti, eli Business Finland voi myöntää rahoitusta myös alle 6 henkilöä työllistäville 
yrityksille. 28.3. alkaen alle 6 henkilöä työllistävien yritysten kannattaa hakea rahoitusta ELY-keskuksesta. Jos 
yrityksenne jätti hakemuksen 27.3 mennessä ja saatte Business Finlandista rahoitusta esiselvitykseen, voitte 
hakea Business Finlandista myös laajempaa Kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. 

 

KENELLE RAHOITUS SOPII? 

 

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

V: Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. 

 

K: Minkä kokoisia yrityksiä Business Finland voi rahoittaa? 

V: Business Finland voi rahoittaa 6-250 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä midcap-yrityksiä. Tätä pienempiä 
yrityksiä voivat rahoittaa ELY-keskukset. 

 

K: Voiko NIY-rahoituksessa oleva yritys saada häiriötilanteen rahoitusta? 

V: Business Finland voi myöntää poikkeustilanteisiin tarkoitettua kehitysrahoitusta myös NIY-yrityksille. 
Yritykset voivat esimerkiksi kehittää digitaalista myyntimallia, terävöittää tarjoomaansa ja kehittää uusia 
kumppanuus- ja alihankintamalleja kohdemarkkinoilla. Rahoituksella voi viedä eteenpäin markkinatilanteen 
vaatimaa liiketoimintamallin muutosta (”pivotointia”) ja yritys voi palata NIY-projektin pariin ja nopean kasvun 
uralle kriisin jälkeen.  

 

RAHOITUSTA HAKEVAN YRITYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE 



 

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. Yritys on 
vaikeuksissa, jos se on kertyneiden tappioiden vuoksi menettänyt yli puolet osakepääomastaan. Määritelmä ei 
koske alle kolmevuotiaita yrityksiä.  

Taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat 
Patentti- ja rekisterihallituksesta, pyydetään asiakasta toimittamaan tilintarkastajan lausunto. 

 

K: Voiko rahoitusta hakevalla yrityksellä olla verovelkaa? 

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

 

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ 

 

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. 

 

 

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ? 

 

K: Kuinka arvioidaan projektin uutuusarvoa? 



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

 

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: 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: 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. 

 

https://www.finnvera.fi/


K: Voiko rahoitusta käyttää koulutukseen tai käännöstöihin? 

V: Koulutusta ja käännöstöitä ei voida rahoittaa. 

 

VERKKOKAUPPA 

 

K: Voinko käyttää rahoitusta verkkokaupan perustamiseen? 

1. Suunnittelu, kyllä. Rahoitusta voi käyttää verkkokaupan ja oman digitaalisen liiketoimintamallin 
suunnitteluun. 

Ennen verkkokaupan avaamista täytyy tehdä oman digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu. Julkisella 
rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita tähän suunnitteluvaiheeseen sekä soveltuvan verkkokauppa-
alustan vertailuun ja valintaan.  

2. ’’Pystyttäminen’’, ei. Rahoitusta ei voi käyttää verkkokauppa-alustan ostamiseen. 

Verkkokaupan pystyttäminen, verkkokauppa-alustan hankkiminen ja tuotteiden laittaminen sinne myyntiin 
ovat nopea ja varsin helppo toimenpide sen jälkeen, kun on suunnitteluvaiheessa hankittu ymmärrys siitä, mitä 
pitää tehdä. (kohta 1) 

Kehittämisrahoitusta ei voi käyttää verkkokauppa-alustan ostamiseen. Pienille, kotimarkkinoilla toimiville pk-
yrityksille sopivia verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Mycashflow, Vilkas ja Shopify. 

3. Markkinointi. Markkinointisuunnitelma, kyllä. Markkinoinnin toteuttaminen, ei. 

Jos verkkokauppaprojektisi pysähtyy kohtien 1 ja 2 jälkeen, on todennäköistä, että kauppasi kuihtuu heti 
alkuunsa. Mikään verkkokauppa ei myy ilman, että sitä markkinoidaan. 

Verkkokaupan markkinoinnin suunnitteluun voi käyttää rahoitusta ja ostaa siihen tarvittavia 
asiantuntijapalveluita. Rahoitusta ei voi käyttää markkinoinnin käytännön toteuttamiseen. 

 4. Kehittäminen, kyllä. Rahoitusta voi käyttää verkkokaupan kehittämiseen. 

Kehittämisvaiheessa hiot ja pilotoit konseptiasi, koemarkkinoit ja testaat omaa asiakaslupaustasi. Samalla saat 
arvokasta tietoa kilpailijoistasi ja asiakkaistasi. Saatujen tulosten analysointi jatkokehittämistä varten on 
olennaisena osana tätä vaihetta. Omaa kilpailuetua voi kehittää esimerkiksi datalähtöisen koemarkkinoinnin 
sekä iteratiivisen testaamisen avulla tai tavanomaisten palvelumuotoilun ja kilpailijatutkimuksen keinoin. Tähän 
vaiheeseen voit käyttää rahoitusta. 

Business Finlandin Experience Commerce -ohjelman sivulta löydät esimerkin verkkokauppaprojektin sisällöstä ja 
budjetista. Tätä esimerkkiaineistoa voit soveltaa oman hakemuksesi teossa. Liity myös Facebookin 
Verkkokauppiaat-ryhmään. Tarvittaessa Experience Commercen ohjelmatiimi auttaa löytämään sopivia 
konsultteja kehittämistyöhön avuksi. Ota yhteyttä: aija.kalander@businessfinland.fi. 

 

MITÄ TARKOITTAA DE MINIMIS? 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/experience-commerce-finland/
https://www.businessfinland.fi/495ee7/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/consumer/verkkokaupan-perustaminen-ja-kehittaminen.pdf


 

K: Rahoitus on de minimis –tukea. Mikä on de minimis -tuki, mihin se perustuu? 

V: De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, 
ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tästä tulee nimitys de 
minimis eli vähämerkityksinen tuki. Tarkemmat ohjeet löydät Business Finlandin sivuilta. 

 

K: Mitkä tahot myöntävät de minimis -tukea? 

V: Tuki myönnetään kunnan, kuntayhtymän tai valtion varoista, mutta se voi olla myös kokonaan EU:n 
myöntämää. Myös esimerkiksi ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland 
myöntävät de minimis -tukia. 

 

K: Mikä on de minimis -rahoituksen maksimi, miltä ajalta se lasketaan? 

V: Maksimissaan 200 000 euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. 
Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintään 100 000 euroa. Yrityksen tulee 
itse huolehtia, että maksimi ei ylity. 

 

K: Kuinka de minimis –rahoituksessa käsitellään konserneja tai usean toimipaikan yrityksiä? 

V: Konsernin eri yritykset voivat saada de minimis -tukea, mutta koko konsernilla yhteenlaskettuna on sama 
200.000 euron katto. Myös yrityksen eri toimipisteiden saama de minimis –tuki lasketaan yhteen. 

 

RAHOITUKSEN HAKEMINEN JA RAPORTOINTI 

 

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 hakemusta täydentää? 

Hakemusta voi täydentää kun se on kirjattu Business Finlandin järjestelmään. Valitettavasti tämän hetkinen 
hakemuspiikki on ruuhkauttanut kirjaamon. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksen 
käsittelyä varten. 

 

K: Haluaisin peruuttaa hakemuksen, miten se tehdään? 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis--tuesta/


V: Hakemuksen voi perua ennen kuin siitä on tehty päätös lähettämällä sähköpostiviesti Business Finlandin 
kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@businessfinland.fi.  
Laita viestin aihekenttään: ”Hakemuksen peruutus xxxx/31/2020 Yrityksen nimi”  (= diaarinumero ja yrityksen 
nimi). 

Viestikenttään lyhyesti:  

Perumme hakemuksemme 

terveisin N.N. 

 

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

V: De minimis -ehtojen mukaisesti, ks. rahoitusehdot 

 

 

mailto:kirjaamo@businessfinland.fi
https://www.businessfinland.fi/4b0fcf/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus_explorer-rahoituspalvelut_ja_tempo.pdf

