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Usein kysytyt kysymykset
K: Voiko hakemukseen liittää esimerkiksi esittelyvideon vai onko hakemus 100% kirjallinen?
V: Linkin netissä olevaan esittelyvideoon voi liittää hakemukseen, mutta liitteenä videota ei kannata/voi
hakemukseen ladata.
K: Miten täysipäiväisyys määritellään ("vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti...")? Miten tulkintaan
vaikuttavat muut yritysyhteydet, kuten toimitusjohtajuus, omistajuudet ym. toisessa yrityksessä?
V: Täysipäiväisyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö käyttää aikansa hakijayritykseen. Omistajuudet muissa
yrityksissä eivät estä rahoitusta, mutta jos henkilö toimii kahdessa yrityksessä operatiivisessa roolissa kuten
toimitusjohtajana, ei täysipäiväisyys toteudu.
K: Voiko sama yritys hakea (ja saada) useamman kerran tukea tästä ohjelmasta?
V: Yritys voi hakea rahoitusta useampaan projektiin. Rahoitusta myönnettäessä arvioidaan, onko yrityksellä
resursseja toteuttaa molemmat projektit samanaikaisesti. Kannattaa myös huomioida de minimis -kiintiön riittävyys.

K: Onko lomake samanlainen, jos klikkaa alussa start-up?
V: Lomake on startup-yritykselle samanlainen.

K: Onko sähköisen hakemuksen tarkat kysymykset mahdollista saada teiltä itselle? Vai ovatko ne saatavissa vain
tuolta asiointipalvelusta? Kuitenkin näitä käytännössä kirjoitellaan meillä aluksi muualla (wordeissä ja exceleissä)
kuin suoraan asiointipalvelussa.
V: Hakemuksen voi avata, mutta sitä ei ole tarvista samalla istumalla täyttää loppuun saakka vaan keskeneräisen
hakemuksen voi tallentaa ja palata siihen myöhemmin. Hakemusta voi täyttää asiointipalvelussa useampi henkilö,
ja hakemuksen voi tulostaa pdf-tiedostoksi.

K: Onko sillä väliä kuka yrityksestä rekisteröityy ja täyttää hakemuksen?
V: Ei ole väliä kuka yrityksessä rekisteröityy, paitsi että vastuullisen johtajan on oltava yrityksen palveluksessa.
Yhteyshenkilö voi olla yrityksen ulkopuolinenkin henkilö. Mikäli saatte myönteisen rahoituspäätöksen, yrityksen
nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön on käytävä se hyväksymässä sähköisessä asioinnissa. Vastuullisella
johtajalla ei tarvitse olla nimenkirjoitusoikeutta.

K: Oliko pakollisia liitteitä?
V: Projektisuunnitelma ja enintään 2 kk vanha kirjanpitoajo ovat pakollisia liitteitä.

K: Hakulomake on Tempo-pohjainen. Eihän tämä kuitenkaan vaikuta mahdollisuuteen hakea varsinaista Temporahoitusta myöhemmin?
V: Tässä ei ole kyse Tempo-rahoituksesta, vaikka teknisistä syistä tässä käytetäänkin Tempo-lomaketta.

K: Voiko projekti olla jatkokehityshanke Häiriötilannerahoituksen saaneelle projektille?
V: Voi olla.

K: Miten hakemus ja sen yksityiskohtaiset tiedot täytetään, jos projekti on vasta ideavaiheessa?
V: Jos projekti on vielä ideointivaiheessa eikä projektin toteutussuunnitelmaa pysty esittämään, niin suosittelemme
hakemista tulevilla hakukierroksilla. Rahoitusta ei voida myöntää projektille, jonka suunnitelma on hyvin
ylimalkainen, koska meidän on kyettävä seuraamaan rahoitetun projektin toteuttamista projektisuunnitelman
mukaisesti.

K: Jos yritys aikoo rahoitettavan idean yhtiöittää uuteen yritykseen niin kannattaako rahoitus hakea "vanhalle" vai
"uudelle" yritykselle? Mitä jos hanketta edistetään, mutta taitelijat tekevät osin jo henkilökohtaisilla apurahoilla.
Yritys on olemassa, pieni liikevaihto ja tulos hieman pakkasella. Pitäisikö perustaa uusi osakeyhtiö ja hakea sillä?
V: Rahoitusta kannattaa hakea sen yrityksen nimissä, joka hyödyntää projektin tulokset. Rahoitettavan projektin
tulokset voidaan projektin päättymisen jälkeen siirtää BF:n luvalla toisessa yrityksessä hyödynnettäväksi.

K: Koskevatko rahapalkat omistajien palkkoja. Omistajat työskentelevät.
V: Projektille voidaan budjetoida sekä yrityksen omistajien että työntekijöiden palkkoja siltä osin kuin henkilöt
projektille työtä tulisivat tekemään. Palkkojen osalta kannattaa huomata rahoitusehtojen jatkuvuusperiaate:
projektin aikana maksettavien palkkojen ml. omistajan nostamat palkat on noudatettava tasoa, jota maksettiin
ennen projektia. Jos ennen projektia omistajat nostivat palkkaa satunnaisesti tai vähän, hyväksytään projektin
aikaiseksi kokonaispalkaksi enintään 3000 €, josta projektille voidaan osoittaa osuus mikä vastaa ajankäyttöä
projektin ja muiden tehtävien välillä.

K: Tein hakemuksen ja hakemuspohjassa pyydetään vastaamaan kohtiin: "Mitkä seuraavista ympäristötavoitteista
(1-6) edellyttävät toimenpiteen yksityiskohtaista haitta-arviointia? Toimenpiteellä tarkoitetaan RRF-rahoituksella
toteutettavia toimenpiteitä.". Ovatko nämä relevantteja?
V: Kyllä ovat.

K: Voidaanko näitä DNSH-kohtia käydä läpi?
V: (Asiaa käytiin lyhyesti läpi info-tilaisuudessa). Lisää tietoa haitta-arvioista esim. täältä: https://eurlex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
K: Voiko aiehakemuksen pohjalta saada vielä lisää sparrausta?
V: Tukea rahoituksen hakemiseen saa asiakaspalvelumme kautta. Kun näin toimitaan, varmistetaan samalla, että
kaikki pyynnöt tulevat käsitellyiksi eivätkä esim. huku postilaatikoihin. Jätä viesti tunnisteella: ”RRF – luovien alojen
innovaatiorahoitushaku”. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/asiakaspalvelu

K: Eikö intressiyhtiö-klausaali synny, jos omistajan omistus yli 20 % (jos ei hallituksessa)
V: Kyllä, myös 20% ylittävä omistusosuus katsotaan synnyttävän intressiyhteys. Rahoitusehdoissa on kuvattu
intressejä tarkemmin kohdassa 11: Yritysten de minimis -avustus (businessfinland.fi)

K: Onko tarkempaa tietoa tulevista hakukierroksista?
V: Ei ole vielä, mutta tavoitteena on suunnitella ensi vuoden hakukierros/hakukierrokset mahdollisimman pian
tämän vuoden aikana ja viestiä niistä ajoissa. Ehdotuksia hakujen toteuttamiseksi tai hakuteemoiksi otetaan
mielellään vastaan.

K: Täytyykö projektin sisältää ainoastaan kehittämistä, vai voiko siihen sisältyä myös teknistä toteuttamista, kuten
palvelun koodaamista?
V: Hankkeet voivat erota Temposta siinä, että projektin sisältönä voi olla enemmän T&K-työtä kuin Tempossa.
Luovan talouden RRF-rahoitus ei ole yhtä kuin Tempo, vaikka teknisistä syistä joudumme Tempo-lomaketta
käyttämään.

K: Pystyykö asiointipalvelussa jakamaan hakemuksen muille?
V: Kyllä, sähköisessä asioinnissa voi valtuuttaa muita henkilöitä myös yrityksen ulkopuolelta hakemusta täyttämään.
Huomioikaa että valtuutetut henkilöt näkevät myös mahd. rahoituksen saaneen projektin tietoja niin kauan kuin
valtuutus on voimassa. Valtuutusten ylläpito ja tarpeettomaksi käyneiden valtuutusten poistaminen on yrityksen
vastuulla, Business Finlandin asiointipalvelun käyttötuki neuvoo tarvittaessa Asiointipalvelu - Business Finland

K: Onko av-ala kuitenkin mahdollisilla tulevilla hakukierroksilla toimialana mukana?
V: Tulevia hakukierroksia ei olla vielä lyöty lukkoon, mutta hyvien AV-alan hankkeiden rahoittaminen jatkossakin
tulee todennäköisesti olemaan mahdollista.

K: Ja ymmärsinkö oikein, että tässä ei vaadita Tempon 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta?
V: Oman pääoman ehtoista rahoitusta ei vaadita, mutta yrityksen tulee kattaa projektin omarahoitusta (50%)
vastaava osuus. Omarahoitus voi olla oman pääoman ehtoista, pääomalainaa tai pitkäaikaista lainaa, tai rahoitus
voi olla kertynyt yrityksen liiketoiminnasta.

K: Voiko hanketta varten perustettava yritys hakea, silloin lähdetään puhtaalta pöydältä. Entä jos mukana on jo
kumppaneina merkittäviä säätiöitä, tutkimusorganisaatioita ym.? Oletettavasti heidän tukensa vaikuttaisi myös
hankkeen taloudellisten resurssien uskottavuuteen?
V: Kyllä voi hakea. Resurssien kokonaistarkastelu ratkaisee. Yrityksen tulee kuitenkin olla jo perustettu, jotta
rahoitusta voi hakea.
K: Mihin vedetään raja verkkokaupan perustamisen ja verkkoliiketoiminnan infran koodauksen välillä? Mikä
lasketaan verkkokaupaksi?
V: Tämä rahoitus on juridisesti de minimis -rahoitusta. Rahoitusta koskeva EU:n asetus kieltää rahoituksen
myöntämisen jakelukanavan perustamiseen, ja verkkokauppa on yksi jakelukanavan muoto. Selvitykset ja
kartoitukset jne ovat ok, samoin verkkokauppa-alustan koodaaminen, jos myytävä tuote on verkkokauppa-alusta.
Mutta sen sijaan emme voi rahoittaa toimenpiteitä, joiden välitön tulos on verkkokauppa rahoituksen saajan itsensä
käyttämäksi jakelukanavaksi.
K: Kehittämis/tutkimusasioihin liittyvä kysymys: Meillä oli tutkimusprojekti jota (mm Coronan takia) ei saatu ihan
maaliin. Voiko siihen hakea jatkoa, kun pitäisi tehdä lisää koodaamista?
V: Aiemmin käynnistetyn projektin jatkamiseen voi hakea rahoitusta.

K: Työskentelen firmassa A toimitusjohtajana, joka omistaa yrityksestä B 50%. Minusta on kaavailtu projekti
vetäjää B kansainvälistymishankkelle täysipäiväisesti. Onko tämä mahdollista ja miten?
V: Jos rahoituksen hakija on B, ja se kuuluu samaan konserniin A:n kanssa, hyväksytään A:n B:lle myymät
projektin toteuttamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut laskun mukaan. Jos A ja B eivät ole samaan konserniin
kuuluvia, syntyy kielletty intressiyhteys mikäli samalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa A:n ja B:n puolella
palvelun hintaan ja muihin ehtoihin.

K: Eli yrityksen omarahoitus voi siis tulla myös ulkopuolisilta rahoittajilta? Voiko projektin omarahoitus olla jopa
kokonaan esim. sijoittajalta?
V: Kyllä voi.

K: Voivatko alihankintaostot olla ulkomailta?
V: Kyllä voivat. Jos alihankintaosto aiotaan tehdä rahoituksen hakijayrityksen ulkomaiselta konserniyhtiöltä, on
tästä kerrottava hakemuksessa.

K: Otetaanko haussa huomioon kehitettävän liiketoiminnan etiikka vai onko vastuullisuuspainotus ainoastaan
ympäristövaikutuksissa.
V: Jos kyseessä olisi liiketoiminta johon liittyy eettisesti kyseenalaisia tai ristiriitaisia seikkoja, asiaa tarkasteltaisiin
meidän puolellamme arvioidessamme, aiheutuuko näistä seikoista projektin tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen
riskejä.

K: Voiko samaa hanketta hakea useampi yritys ja yhdistys yhdessä.
V: Vaihtoehdot: jokainen yritys/yhdistys tekee oman hakemuksensa ja niillä on yhteinen projektisuunnitelma ja
sopimus, miten projektin tulosten omistus- ja käyttöoikeudet hoidetaan. Tai ryhmästä yksi tekee hakemuksen ja
muut organisaatiot ovat alihankkijan roolissa. Myös tässä yhteydessä kannattaa tulosten omistamiseen ja
käyttöoikeuksiin kiinnittää huomiota. Business Finlandin kannalta rahoituksen saaja on ensisijainen omistaja
tuloksille, ja rahoituksen saajan odotetaan vastaavan tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä projektin jälkeen.

Muita info-tilaisuudessa esillä olleita
näkökohtia
 Valtioneuvoston hyväksymässä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on määritelty, miten rahoitus kohdennetaan
eri toimialoille:

 Suomen kestävän kasvun ohjelma. Elpymis- ja palautumissuunnitelma (valtioneuvosto.fi)
 RRF-hakujen rinnalla Business Finlandin tavanomaiset rahoituspalvelut ovat käytettävissä. Ne soveltuvat
erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa tavoitteleville yrityksille.
 Toiminimien rahoittaminen ei ole Business Finlandille mahdollista, koska se on meitä koskevassa lainsäädännössä
kielletty.
 De minimis -kiintiö on yhteinen esimerkiksi kahdella yrityksellä, joilla molemmilla on sama henkilö omistajana yli
50% omistusosuudella.

