
Uppdaterad 18.9.2020 

FUI-lån vid störningar i affärsverksamheten   

Frågor och svar 

 

FÖR VEM PASSAR DENNA FINANSIERINGSTJÄNST?  

Vanligtvis är internationalisering ett krav för projekt som finansieras av Business Finland. 

Gäller detta även denna finansiering? 

Denna finansieringstjänst är avsedd för både företag som söker internationell tillväxt och företag som 

endast verkar på den finska marknaden. Om det finansierade projektet genomförs för att direkt lösa 

störningssituationen i företaget som orsakas av corona eller det affärshot som corona orsakar, är det 

också tillräckligt med en nationell konkurrensfördel för att få finansiering. Om ett företag som söker 

internationell tillväxt genomför ett projekt som inte direkt är relaterat till att lösa coronaproblem eller 

affärshot som orsakas av coronan, krävs en konkurrensfördel på utvalda internationella marknader. 

 

Företag i vilken storleksklass och i vilka branscher kan finansieras av Business Finland?  

Vi finansierar små och medelstora företag och midcap-företag (Oy, Oyj) inom olika områden samt 

stiftelser och föreningar som som bedriver betydande affärer.  

Organisationen som beviljas finansiering ska ha en affärsverksamhet av sådan storlek att företaget 

kan förverkliga ett utvecklingsprojekt till ett värde av minst 150 000 euro och senare betala tillbaka 

lånet med avkastningen från affärsverksamheten. 

Föremål för finansieringen är företag speciellt inom följande branscher: Handel, logistik, logi- och 
restaurangverksamhet, turism, social- och hälsovårdstjänster, personaluthyrningstjänster och 
programvaruaffärsverksamhet, industri. 

 

Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag med minst 

sex anställda samt för stiftelser och föreningar som bedriver betydande 

affärsverksamhet. Hur definieras minimiantalet anställda? 

Företaget måste ha minst sex anställda i Finland. De anställda ska ha heltidsanställning, ska vara 

skattepliktiga i Finland och deras antal ska kunna verifieras. Ägare som inte arbetar för företaget som 

heltidsanställda ingår inte i antalet anställda.  

Antalet anställda granskas på företagsnivå, vilket innebär att anställda i koncernens övriga företag inte 

kan räknas med i det krävda antalet på sex anställda.  

Om ett verksamt företag vid ansökningstillfället sysselsätter fem anställda på heltid och när projektet 

inleds även sysselsätter en sjätte person, uppfylls kravet på minst sex anställda.  

Om det gäller ett företag som inleder sin verksamhet och som inte har några anställda än, uppfylls 

inte kravet om antalet anställda, trots att företaget i och med projektet möjligen skulle komma att 

sysselsätta minimiantalet personer.  



Finska heltidsanställda som är permitterade på grund av coronasituationen kan inkluderas i antalet 

anställda. 

Hur definieras små och medelstora företag och midcap-företag? 

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro 

eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företag som är större än så klassificeras som 

storföretag. 

Midcap-företag är stora företag som enligt det senaste fastställda bokslutet har en omsättning på 

högst 300 miljoner euro. Omsättningen granskas på koncernnivå. 

Obs! Om ett företag till sin storleksklass är ett storföretag på grund av innehav av offentliga samfund 

är det aldrig ett midcap-företag. 

Vid en uträkning av huruvida koncernens omsättning överskrider gränsen på 300 miljoner euro, 

beaktas inte kapitalplacerares ägarandel eller andra innehav. 

 

Kan ett startup-företag söka den här finansieringen?  

Ett startup-företag kan söka finansiering, trots att det inte skulle finnas någon omsättning än om 

företaget sysselsätter minst sex personer och coronakrisen har försvårat, bromsat eller hindrat 

företaget från att börja affärsverksamheten. 

 

Kan ett andelslag söka denna finansiering? 

Ja, det kan det. 

 

Kan företaget beviljas finansieringen om företaget har andra pågående forsknings-, 

utvecklings- och innovationsprojekt som finansieras av Business Finland? 

Ja  

 

Om företaget har erhållit Business Finlands finansiering med formen av bidrag vid 

störning, kan företaget få denna finansiering som har formen av ett lån? 

Det är inte möjligt att få FUI-finansiering för samma projekt, men finansieringen kan beviljas för 

fortsatt utveckling eller parallellt med ett annat projekt. FUI-lånefinansiering kan inte fås för samma 

projekt för vilket företaget redan har beviljats Business Finlands utvecklingsfinansiering vid störning 

med formen av bidrag. Företaget kan dock söka tillfällig lånefinansiering (t.ex. för pilotförsök eller 

produktutveckling) för att fortsätta utvecklingsarbetet som påbörjats inom projektet som erhållit 

finansiering vid störning. Tillfällig lånefinansiering kan beviljas även parallellt med 

utvecklingsfinansieringen vid störning som har formen av bidrag, om verksamheten är inriktad på 

andra saker än inom projektet som beviljats bidrag. 

 

Innehåller ett tillfälligt FUI-lån de minimis-stöd? 

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/utvecklingsfinansiering-av-affarsverksamhet-i-storningssituationer/
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/utvecklingsfinansiering-av-affarsverksamhet-i-storningssituationer/


Nej, det gör det inte. Det tillfälliga FUI-lånet räknas in i kvoten för temporärt stödprogram på 800 000 

euro, vilket är en annan sak än företagets de minimis-kvot.  

 

DEN EKONOMISKA SITUATIONEN FÖR DEN SÖKANDE 

Hur utreder Business Finland företagets ekonomiska situation? När kan finansiering inte 
beviljas?  

Den ekonomiska situationen granskas utgående från det senast fastställda bokslutet samt övrig 
relevant ekonomisk information. Om det senaste bokslutet inte har skickats till Patent- och 
registerstyrelsen, måste det skickas till Business Finland.  

Om projektets längd överskrider ett år ska små och medelstora företag även som bilaga till ansökan 
lämna in  

 månatlig kassaflödesprognos.  
 årlig resultat- och finansieringsprognos (avslutad räkenskapsperiod + tre prognoser) 

 
Business Finland använder sig vid bedömningen av företagets ekonomiska situation av 
fullgöranderapporten som fås av Skatteförvaltningen samt Rating Alfa-information från Suomen 
Asiakastieto Oy. 
 
Det tillfälliga FUI-lånet är inte avsett för företag som enligt EU:s definition hade svårigheter 
31.12.2019. I och med den ändrade förordningen i början av juli 2020 kan företag som har fått 
problem 1.1.–30.6.2020 ändå söka tillfälligt FUI-lån.  Business Finland använder ansökan vid 
helhetsbedömningen och bedömer hur företagets ekonomiska situation inverkar på förutsättningarna 
för en lönsam affärsverksamhet. 
 
 
Vad innebär det att ett företag är i svårigheter? 
 
Business Finland följer Europeiska kommissionens definition, enligt vilken ett företag anses var i 
svårigheter om företaget  
1) förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av ackumulerade förluster 
2) är satt i konkurs eller sanering, eller  
3) fått s.k. räddnings- eller strukturförändringsstöd och ännu inte betalat tillbaka stödet. 
 
Om företaget är under 3 år gammalt, anses det vara i svårigheter endast på basis av punkt 1.  
 
Om företaget har varit ett företag i svårigheter enligt det senast bekräftade bokslutet men situationen 
förändrats efter detta, kan företaget visa att situationen har förbättrats genom att lämna ett 
revisionsutlåtande om situationen. Av utlåtandet ska framgå att det inte rör sig om ett företag i 
svårigheter på basis av ovanstående kriterier. 

 



Kan ett företag, en stiftelse eller en förening som ansöker om finansiering ha 

skatteskuld?  

 

Om den sökande har en skatteskuld kan den finansieras om den sökande har kommit överens om ett 

betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen. Finansieringen kan inte beviljas en organisation med 

anmälningsförsummelser eller ett företag som inte finns i förskottsuppbördsregistret. 

 

FINANSIERINGENS BELOPP OCH LÄNGD 

Hur mycket finansiering kan man beviljas? 

Lånets storlek kan vara åtmistone 100 000 euro. Lånebeloppet för ett företag som verkar på den 

inhemska marknaden får inte överstiga 500 000 euro och det maximala finansieringsbeloppet för 

projekt för företag som söker internationell tillväxt bedöms vid behov. Lånet som beviljas av Business 

Finland utgör 50–70 % av de godkända kostnaderna för projektet, beroende på de projekttyper. Den 

sökande ska alltså stå för 30–50 % med självfinansiering. Den sökance ska kunna visa för Business 

Finland att den har tillräcklig total finansiering för projektet. Eftersom Business Finlands finansiering i 

regel utbetalas retroaktivt, ska företaget alltså först själv kunna betala kostnaderna som uppkommer 

av projektet.  

 

Krävs säkerhet för att beviljas lånet? 

Nej. Lånet beviljas utan säkerhet mot en konkret utvecklingsplan. 

 

Hur lång är lånetiden?  

Lånetiden är i regel 7-10 år. Tre år i regel amorteringsfria. Det är möjligt att förlänga lånetiden till 

högst 20 år. 

 

Vilken är lånets ränta? 

För närvarande en procent. Räntan är tre procentenheter mindre än grundräntan, dock minst en 

procent.  

 

I vilka rater kan lånet lyftas? 

I början av projektet kan man få 30 % av den lånefinansiering som beviljats till projektet i förskott. 

Den resterande delen av finansieringen betalas på basis av faktiska och redovisade kostnader. Den 

slutliga andelen på 20 % utbetalas i samband med slutrapporten.  

 

Vad händer om projektet misslyckas, är det möjligt att flexibelt återbetala lånet? 

Om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i 

affärsverksamheten, kan du ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland. I första hand 

erbjuds låntagaren mer återbetalningstid. I fall där företaget kan påvisa att resultaten av 

utvecklingsprojektet inte kan utnyttjas i företagets affärsverksamhet kan även det icke utbetalda 



kapitalet och räntorna för lånet omvandlas helt eller delvis till bidrag, dvs. Business Finland kan 

överväga att inte kräva in FUI-lånet.  

 

TILL VAD KAN FINANSIERINGEN ANVÄNDAS?  

Vad kan finansieringen användas till? 

För ett FUI-projekt vars slutresultat är nya lösningar som möjliggör lönsam och hållbar 

affärsverksamhet för företaget efter coronakrisen. Avgörandet ska ha ett betydande nyhetsvärde på 

marknaden, inte endast för företaget själv. 

Med finansiering kan man exempelvis 

 Förnya sitt nuvarande utbud och verksamhetsmetoder 

 Reformera sina leverans- och produktionskedjor 

 Utveckla nya lösningar för sin bransch eller den egna verksamhetsmiljön  

 Utföra pilotförsök och testa lösningar i den verkliga verksamhetsmiljön och/eller tillsammans 

med kunderna 

 Öka sin förståelse för kundernas beteende och behov  

 Utveckla sin egen anpassningsförmåga och smidighet för att kunna reagera tillräckligt snabbt 

och flexibelt på förändringar i kundernas behov och verksamhetsmiljön. 

 

Vad innebär det att lösningen som utvecklas ska ha ett betydande nyhetsvärde? 

Resultatet av utvecklingsarbetet – till exempel verksamhetssätt eller produkt – ska vara nytt på ett 

mer omfattande sätt än bara för företaget. Lösningen ska vara något som inte finns på marknaden 

eller exempelvis används inom företagets bransch. Till exempel ett beställningssystem kan vara nytt 

för företaget, men om det finns tillgängligt på marknaden och används på andra håll, så har det inte 

ett betydande nyhetsvärde. 

 

Kan finansieringen användas för ersättning av förluster som förorsakats av 

coronaviruset?  

Finansieringen lämpar sig inte för ersättning av förluster. 

 

Kan finansieringen användas för att betala kostnader för den operativa 

produktionsverksamheten? 

Nej. 

 

Vad betraktas som kostnader för operativ produktionsverksamhet? 

Alla kostnader som anknyter till företagets normala verksamhet, såsom till exempel inköp av 

utrustning, byggnadsinvesteringar, strategiarbete, utbildning av personal, försäljning och 

marknadsföring, grundande av distributionskanal och inledning av exportverksamhet 



 

Godkänns intresseköp av företag inom närkretsen?  

Inköp av tjänster från koncern- eller intressebolag kan godkännas utan täckning. För att konstatera 

att tjänsterna köpts utan täckning ordnar koncern- och intressebolaget projektbokföringen och 

arbetstidsuppföljningen i enlighet med finansieringsvillkoren och redovisar sina egna kostnader för 

projektet med Business Finlands blanketter.    

 

Kan löner för ledning, ägare och familjemedlemmar godkännas?  

Utbetalda penninglöner för effektiv arbetstid på vilka förskottsinnehållning ska verkställas till personer 

som deltagit i projektet är godtagbara kostnader. Ledningens och förvaltningens löner är i regel 

allmänna kostnader, men då arbetet som utförts är riktade direkt till utvecklingsåtgärder som 

fastställts för projektet kan lönekostnaderna godkännas även som kostnader för projektet.   

 

ATT ANSÖKA OCH RAPPORTERING OM FINANSIERING 

Kan ansökan kompletteras?  

Ansökan kan kompletteras i nättjänsten efter att den registrerats i Business Finlands system. Närmare 

upplysningar ska inte skickas per e-post. Vi kontaktar er om vi behöver mer information för 

behandlingen av ansökan.  

 

Jag vill ångra min ansökan, hur gör jag detta?  

Du kan ångra ansökan innan ett beslut för ansökan har fattats genom att skicka ett e-postmeddelande 

till Business Finlands registratorskontor: kirjaamo@businessfinland.fi. Skriv följande text som rubrik: 

”Hakemuksen peruutus xxxx/31/2020 Yrityksen nimi” (= diarienummer och den sökande 

organisationens namn). Kort i meddelandefältet: Vi annullerar vår ansökan, hälsningar N.N. 

 

Vilken är behandlingstiden för ansökningar om finansiering?  

Vi kan tyvärr inte bedöma de exakta behandlingstiderna för ansökningar. Vi påbörjar behandlingen av 

ansökningar i den ordning som vi har tagit emot dem. Ansökningarna skiljer sig från varandra och en 

del ansökningar kräver mer omfattande utredning till stöd för beslutet. Vi gör allt vi kan för att 

företagen snabbt ska få finansieringsbesluten. 


