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RRF-info 12.4.2022:  

Luovien alojen kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva 

rahoitushaku — kysymykset ja vastaukset 
 

K: Voiko elinkeinoharjoittaja / toiminimiyrittäjä osallistua tähän rahoitushakuun?  

V: Toiminimien rahoittaminen ei ole Business Finlandille mahdollista, koska se on meitä koskevassa 

lainsäädännössä kielletty. 

 

K: Mitä "aidosti digitaalinen" tarkoittaa ja koskeeko se myös yhteishankkeita? 

V: Tällä viitataan siihen, että digitaalisuudella tulee olla merkittävä rooli uuden kehitettävän ratkaisun 

toteutuksen ytimessä ja sen kilpailuedun perustana. ”Tavanomainen digitaalisuus”, kuten esim. 

nettisivut, ei ylitä tätä kynnystä. Vaatimus koskee myös yhteishankkeita. 

 

K: Milloin rahoituspäätökset tehdään? 

V: Viimeistään tammikuun 2023 loppuun mennessä, mahdollisesti jo aikaisemmin. 

 

K: Onko eri yritysmuotojen hakukelpoisuudesta tarkempaa tietoa sivuillanne? 

V: Rahoitusta voivat hakea kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset (Oy, Oyj, Ky, Ay ja 

Osuuskunta) niiden kokoluokasta riippumatta. 

 

K: Onko mahdollista julkistaa ennakkotietoa, milloin tutkimushankehaku aukeaa? 

V: Avautui 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022. 

 

K: Hakijayrityksen omarahoitusedellytykset / vaatimukset? 

V: Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on uskottava suunnitelma projektin 

rahoittamiseksi. Omarahoitusosuutta tarkastellaan pääsääntöisesti hakemuksen yhteydessä 

toimitetuista tulos- ja taseajoista, joiden perusteella hakijan nettorahoitusvarallisuuden (lyhyet 

saamiset + pankkisaamiset - lyhyet velat) tulee olla vähintään 50 000 euroa tai 50 % hankkeen 

kokonaiskustannuksista. 
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K: Onko Co-Innovation Light -yhteishankkeen yhteistä projektisuunnitelmaa varten 

olemassa suunnitelmapohjaa? 

V: Ei ole mitään erillistä mallia. Hanketta koordinoiva taho voi hyödyntää tavanomaista 

projektisuunnitelmapohjaa, jossa lisäksi kuvataan toteutuskokonaisuus ja sen tavoitteet, tehtävä 

yhteistyö sekä kunkin osapuolen rooli ja vastuut osana konsortiota. 

 

K: Onko rahoitus tutkimusorganisaatioille de minimis -rahoitusta? 

V: Ei ole, vaan julkisen tutkimuksen rahoitusta 70 % tasolla ja sen kriteerien ja ehtojen mukaisesti. 

 

K: Järjestättekö jossain vaiheessa sokkotreffejä, joissa yritykset, tutkimusorganisaatiot 

ja yksittäiset asiantuntijat voivat kohdata? 

V: Tämäntyyppisten tilaisuuksien järjestämisestä on alustavasti keskusteltu. Tarkempia suunnitelmia 

toteutuksista ei kuitenkaan vielä ole.  

 

K: Voiko hakija olla perustettava yritys? 

V: Yrityksellä tulee olla y-tunnus, jotta rahoitusta voi hakea. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, 

että yrityksen tulee olla rekisteröity kaupparekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Suosittelemme 

jättämään hakemuksen vasta, kun rekisteröinnit on hyväksytty. Rahoituksen saajalla tulee olla riittävät 

resurssit ja rahoitus projektin toteuttamiseksi sekä uskottavat edellytykset kannattavaan 

liiketoimintaan ja kasvuun. 

 

K: Voiko rahoitusta hakea myös yhteishankkeisiin, joissa luovaa osaamista viedään muille 

toimialoille ja tällä kasvatetaan yritysten kilpailukykyä? 

V: Lähtökohtaisesti voi hakea ja kannustamme luovuuden hyödyntämiseen yli toimialarajojen. 

Tekemisen sisältöjen ja tavoitteiden on kuitenkin osuttava haun teemojen raameihin. 

 

K: Tehdäänkö päätökset jonain tiettynä ajanjaksona vai liukuvasti sitä mukaa kun 

hakemuksia tulee? 

V: Kaikki rahoituspäätökset tehdään vasta hakujen päättymisen jälkeen. 
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K: Voivatko omarahoitusosuuden henkilökulut olla laskennallisia? Esim. tilanteessa, jossa 

startup-yrityksen työntekijät/osakkaat ovat sitoutuneet työpanokseen 

yrityksen/projektin hyväksi ilman palkanmaksua? 

V: Eivät voi, rahapalkkoja voi loppuraportointivaiheessa tilittää vain toteutuneiden ja maksettujen 

ennakonpidätyksen alaisten rahapalkkojen perusteella.  

Omarahoitusosuutta tarkastellaan pääsääntöisesti hakemuksen yhteydessä toimitetuista tulos- ja 

taseajoista, joiden perusteella hakijan nettorahoitusvarallisuuden (lyhyet saamiset + pankkisaamiset - 

lyhyet velat) tulee olla vähintään 50 000 euroa tai 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

 


