
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 tai 
olla lomautettuna hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä. 

 

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 1-
6 henkilöä työllistävä yrityksenne jätti hakemuksen 27.3 mennessä ja saatte Business Finlandista rahoitusta 
esiselvitykseen, voitte hakea Business Finlandista myös laajempaa Kehittämisrahoitusta liiketoiminnan 
häiriötilanteisiin. Yksinyrittäjät eivät voi hakea jatkorahoitusta Business Finlandista, vaikka olisivat saaneet 27.3 
tai aikaisemmin jättämäänsä hakemukseen myönteisen rahoituspäätöksen. 

 

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 Business Finland arvioi yrityksen taloudellista tilannetta? Milloin rahoitusta ei voida myöntää?  
 
V: Rahoitus voidaan myöntää yrityksille, joilla oli ennen koronan aiheuttamaa erikoistilannetta edellytykset 
kannattavaan liiketoimintaan. Rahoitusta ei voida myöntää yritykselle, joka on EU-määritelmän mukaisesti 
vaikeuksissa oleva yritys. EU:n valtiontukisääntöjen mukaan yritys on vaikeuksissa, jos vähintään yksi 
seuraavista viidestä ehdosta täyttyy: 
 

1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden 
tappioiden vuoksi. 

2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen 
mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. 

3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. 
4. Yritys on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut 

rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena. 
5. Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, 

joissa kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista 
toteutuvat: 

a) yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 
b) yrityksen käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.  

 

Jos yritys on alle 3-vuotias, yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi ainoastaan kohdan 3 perusteella. 

Konserniin kuuluvien yritysten osalta vaikeuksissa olemisen tarkastelu tehdään Business Finlandin 
asiakasyrityksen osalta sekä konsernin tasolla. Yksittäistä yritystä ei voida rahoittaa, mikäli saman konsernin 
emoyhtiö tai konserni täyttää vaikeuksissa olevan yrityksen kriteerit. 
 
Taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tilinpäätöstä ei ole 
toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen, se on toimitettava Business Finlandiin. Jos yhtiön taloustilanne on 
muuttunut edellisen vahvistetun tilinpäätöksen jälkeen, yritys voi osoittaa tilanteen paranemisen toimittamalla 
tilanteesta tilintarkastajan lausunnon. Lausunnosta on käytävä ilmi, että kyse ei ole vaikeuksissa olevasta 
yrityksestä edellä esitettyjen kriteereiden perusteella. 

 

K: Voiko rahoitusta hakevalla yrityksellä olla verovelkaa? 

V: Verovelat otetaan huomioon osana yrityksen taloustilanteen tarkastelua. Rahoituspäätös voidaan tehdä, jos 
yrityksellä on arvion perusteella edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja verojen maksamiseen. Yrityksen 
tulee hakea veroveloille maksujärjestelyä Verohallinnosta ja verovelkojen tilanne tarkastetaan 
loppuraportoinnin yhteydessä. Rahoitusta ei myönnetä, jos yrityksellä on ulosottoon mennyttä verovelkaa 
ja/tai verojen ilmoituspuutteita. 



 

K: Pitääkö rahoituksen saajan kuulua ennakkoperintärekisteriin?  

V: Kyllä 

 

 

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. 

 

K: Kuinka paljon rahoitusta yritys voi saada suhteessa liikevaihtoonsa? 

V: Liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa voi käyttää ainoastaan liiketoiminnan sekä uusien 
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Avustuksen kokonaismäärä voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 30 % 
yrityksen vuosiliikevaihdosta viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. 

 

 

 

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: 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. 

 

K: Voiko rahoitusta käyttää koulutukseen tai käännöstöihin? 

V: Koulutusta ja käännöstöitä ei voida rahoittaa. 

 

K: Mitä asiantuntijapalveluita voi sisällyttää Business Finlandin häiriötilannerahoitukseen?  

V: Rahoitusta voidaan myöntää asiantuntijapalveluiden ostoon, jos ne ovat syntyneet projektin aikana ja ne 
näkyvät yrityksen kirjanpidossa. Projekti voi alkaa, kun Business Finland on vastaanottanut yritykseltä 
hakemuksen, jossa on riittävät tiedot hakemuksen käsittelyyn. Business Finland ei rahoita ennen projektin 
alkua syntyneitä kustannuksia.  

  

https://www.finnvera.fi/


K: Ovatko hakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen liittyvät kulut hyväksyttäviä kustannuksia? 

V: Eivät ole. Business Finlandin De minimis -rahoitusehtojen mukaan vain projektin aikana syntyneitä 
kustannuksia voidaan hyväksyä kustannuksiksi. Ennen hakemuksen jättämistä tehdystä työstä syntyneet 
kustannukset eivät ole projektin hyväksyttäviä kustannuksia. Häiriötilannerahoituksessa on samat ehdot kuin 
muussakin Business Finlandin De minimis-rahoituksessa. 

  

K: Mitä ovat muut kustannukset? Mitä kustannuksia ne kattavat? 

V: Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, 
laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut). Business Finland hyväksyy näitä kustannuksia enintään 20 
prosenttia rahapalkkojen ja ostopalvelujen yhteismäärästä. Kustannuksia ei raportoida Business Finlandille 
eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon. 

 

 

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? 

 

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: Onko de minimis –tuessa toimialarajoituksia? 

V: EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää yrityksille julkista tukea yleisen de minimis -asetuksen, (EU) No 1407/2013, 
perusteella. Yleistä de minimis -asetusta ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalastuksen ja vesiviljelyn 
toimialoilla, koska on vaara, että pienetkin tukimäärät saattavat johtaa kilpailun vääristymi-seen. Näiden 
toimialojen yritykset eivät siis voi saada yleisen asetuksen mukaista tukea. Niitä koskevat omat erilliset de 
minimis -asetukset. 

Kalastuksen ja vesiviljelyn toimialalla on oma komission asetus (EU) N:o 717/2014, jota Business Finland ei voi 
soveltaa.  

Kalastus- ja vesiviljelyalalla tarkoitetaan talouden alaa, johon kuuluvat kaikki kalastus- tai vesiviljelytuotteiden 
tuotantoa, jalostusta ja kaupan pitämistä koskevat toiminnot.  

 

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? 

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


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 ja voiko olla sekä esiselvitys- että 
kehitysrahoitushankkeista yhtä aikaa hakemukset? 

V: Yritys ei voi hakea molempia yhtä aikaa ja molempiin pitää tehdä erilliset 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? 

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


 

K: Mikä on rahoitushakemusten käsittelyaika? 

V: Emme valitettavasti pysty arvioimaan hakemusten tarkkoja käsittelyaikoja. Aloitamme hakemusten 
käsittelyn siinä järjestyksessä, kun ne ovat meille tulleet. Hakemukset ovat keskenään erilaisia, ja osa 
hakemuksista vaatii enemmän selvitystyötä päätöksen tueksi. Teemme kaikkemme, että yritykset saavat 
rahoituspäätökset nopeasti. 

 

 


