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Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin
Kysymyksiä ja vastauksia
KENELLE TÄMÄ RAHOITUSPALVELU SOPII?
Yleensä Business Finlandin rahoittamissa projekteissa on kansainvälistymisen vaatimus.
Onko se myös tässä rahoituksessa?
Tämä rahoituspalvelu on tarkoitettu sekä kansainvälistä kasvua hakeville että vain kotimarkkinoilla
toimiville yrityksille. Mikäli häiriölainalla rahoitettavalla projektilla pyritään suoraan ratkaisemaan
koronan aiheuttamaa häiriötilannetta yrityksessä tai koronan yritykselle aiheuttamaa
liiketoimintauhkaa, rahoituksen saamiseksi riittää myös kansallisen kilpailuedun tavoittelu. Sen sijaan
yritysten projekteissa, joissa tavoitellaan kansainvälistä kasvua ja projektin sisältö ei liity suoraan
koronaongelman tai koronan aiheuttaman liiketoimintauhan ratkaisemiseen, edellytetään valikoiduilla
kansainvälisillä markkinoilla tavoiteltavaa kilpailuetua.

Minkä kokoisia ja minkä alojen yrityksiä Business Finland voi rahoittaa?
Rahoitamme eri alojen pk- ja midcap -yrityksiä (Oy, Oyj) sekä merkittävää liiketoimintaa tekeviä
säätiöitä ja yhdistyksiä. Rahoitusta saavan organisaation liiketoiminnan on oltava riittävän laaja, että
se mahdollistaa vähintään 150 000 euron laajuisen kehittämisprojektin toteuttamisen ja aikanaan
lainan maksamisen takaisin liiketoiminnan tuotoista.
Rahoitus on tarkoitettu erityisesti seuraavien alojen yrityksille: Kauppa, logistiikka, majoitus- ja
ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut ja
ohjelmistoliiketoiminta, teollisuus.
Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille
sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Miten työntekijöiden
minimi määritellään?
Yrityksellä pitää olla vähintään kuusi palkattua työntekijää Suomessa. Työntekijöiden on oltava
kokoaikaisia, Suomessa verovelvollisia ja heidän lukumääränsä on oltava todennettavissa. Omistajia,
jotka eivät työskentele yrityksessä kokoaikaisina palkansaajina, ei lasketa työntekijämäärään mukaan.
Työntekijöiden määrää tarkastellaan yritystasolla eli konsernin muiden yritysten työntekijöitä ei voida
laskea vaadittuun kuuteen työntekijään mukaan.
Jos toiminnassa oleva yritys työllistää hakuhetkellä viisi työntekijää täysipäiväisesti ja projektin
käynnistyessä se työllistää vielä kuudennen henkilön, vaatimus vähintään kuudesta työntekijästä
täyttyy. Jos kyseessä on vasta toimintaansa aloittava yritys, jolla ei ole työntekijöitä, ei
työntekijämäärän katsota täyttyvän, vaikka projektin myötä se mahdollisesti tulisi työllistämään
vaaditun minimin.

Koronatilanteen vuoksi lomautettuna olevat suomalaiset, kokoaikaiset työntekijät voidaan laskea
mukaan työntekijämäärään.
Miten pk- ja midcap-yritys määritellään?
Pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai
taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan
suuryrityksiksi.
Midcap-yrityksiä ovat ne suuret yritykset, joiden liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen
perusteella on enintään 300 miljoonaa euroa. Liikevaihto tarkastellaan konsernin tasolla.
Huom. Mikäli yritys on kokoluokaltaan suuryritys julkisyhteisöjen omistuksen vuoksi, se ei ole koskaan
midcap-yritys. Pääomasijoittajan omistusosuutta ja muita omistuksia ei oteta huomioon, kun
tarkastellaan ylittyykö konsernin 300 miljoonan euron liikevaihtoraja.
Voiko startup-yritys hakea tätä rahoitusta?
Startup-yritys voi hakea rahoitusta, vaikkei liikevaihtoa vielä olisi, jos yritys työllistää vähintään kuusi
henkilöä ja koronakriisi on vaikeuttanut, hidastanut tai estänyt yrityksen liiketoiminnan aloittamista.
Voiko osuuskunta hakea tätä rahoitusta?
Kyllä voi.
Jos yrityksellä on meneillään muita Business Finlandin rahoittamia tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiohankkeita, voiko se saada tätä rahoitusta?
Voi saada.
Jos yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista häiriötilanteen rahoitusta,
voiko se saada tätä lainamuotoista rahoitusta?
Tilapäistä TKI -lainarahoitusta ei voi saada samalle projektille, johon yritys on jo saanut Business
Finlandin avustusmuotoista häiriötilanteen kehitysrahoitusta. Yritys voi kuitenkin hakea tilapäistä
lainarahoitusta (esim. kokeiluihin tai tuotekehitykseen) jatkaakseen kehitystyötä, joka on aloitettu
avustusmuotoista häiriötilanteen rahoitusta saaneessa projektissa. Tilapäistä lainarahoitusta voi saada
myös rinnakkain avustusmuotoisen häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, jos tekeminen
kohdistuu eri asioihin kuin avustusprojektissa.
Sisältääkö tilapäinen TKI-laina de minimis -tukea?
Ei sisällä. Tilapäinen TKI-laina lasketaan 800 000 euron tilapäisen tukiohjelman kiintiöön, joka on eri
asia kuin yrityksen de minimis -kiintiö.
HAKIJAN TALOUDELLINEN TILANNE

Miten Business Finland arvioi hakijan yrityksen taloudellista tilannetta? Milloin rahoitusta
ei voida myöntää?
Taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen sekä muiden relevanttien
taloustietojen perusteella. Jos viimeisintä tilinpäätöstä ei ole toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukseen, se on toimitettava Business Finlandiin.
Pk-yrityksen tulee hakemuksen liitteenä toimittaa myös
•
•

kuukausikohtainen kassavirtaennuste. Tässä malli ennusteesta.
vuositasoinen tulos- ja rahoitusennuste (päättynyt tilikausi + kolme ennustetta)

Business Finland hyödyntää taloudellinen tilanteen arvioimisessa myös Verottajalta saatavaa
velvoitteidenhoitoselvitystä sekä Suomen Asiakastieto Oy:lta saatavaa Rating Alfa-tietoa.
Tilapäistä TKI-lainaa ei ole tarkoitettu yrityksille, jotka olivat EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa
olevia yrityksiä 31.12.2019. Heinäkuun 2020 alussa tehdyn asetusmuutoksen myötä yritykset, joista
on tullut 1.1.– 30.6.2020 vaikeuksissa olevia, on kuitenkin mahdollista hakea tilapäistä TKI-lainaa.
Business Finland käyttää hakemusta arvioidessaan kokonaisharkintaa ja arvioi miten yrityksen
taloudellinen kokonaistilanne vaikuttaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiin.
Mikä on vaikeuksissa oleva yritys?
Business Finland noudattaa vaikeuksissa olevan yrityksen määrittelemisessä Euroopan komission
määritelmää, jonka mukaan vaikeuksissa olevaksi yritykseksi katsotaan yritys, joka on
1) menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi
2) konkurssi- tai saneerausmenettelyssä, tai
2) saanut ns. pelastamis- tai rakennemuutostukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin.
Jos yritys on alle 3-vuotias, se katsotaan vaikeuksissa olevaksi ainoastaan kohdan 1 perusteella.
Jos yritys on ollut vaikeuksissa oleva yritys edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan, mutta tilanne
on korjautunut sen jälkeen, yritys voi osoittaa tilanteen paranemisen toimittamalla tilintarkastajan
lausunnon tilanteesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, että kyse ei ole vaikeuksissa olevasta yrityksestä
edellä esitettyjen kriteereiden perusteella.
Voiko rahoitusta hakevalla yrityksellä, säätiöllä tai yhdistyksellä olla verovelkaa?
Jos hakijalla on verovelkaa, sitä voidaan rahoittaa, mikäli hakijalla on Verohallinnon kanssa tehty
maksujärjestely verovelkojen hoitamisesta. Rahoitusta ei voi maksaa organisaatiolle, jolla on
ilmoituslaiminlyöntejä tai organisaatiolle, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ JA KESTO
Kuinka paljon rahoitusta voi saada?
Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa. Mikäli
häiriölainalla rahoitettavalla projektilla pyritään suoraan ratkaisemaan koronan aiheuttamaa
häiriötilannetta yrityksessä tai koronan yritykselle aiheuttamaa liiketoimintauhkaa, rahoitustaso on
pääsääntöisesti 70 % ja lainan suuruus voi olla enintään 500 000 euroa. Kansainvälistä kasvua

hakevien yritysten projekteihin, joissa luodaan kv-kilpailuetua eikä projektin sisältö liity suoraan
koronaongelman tai koronan aiheuttaman liiketoimintauhan ratkaisemiseen, rahoitustaso on
pääsääntöisesti 50 % eikä rahoituksella ole euromääräistä ylärajaa. Hakijan on siis katettava 30-50 %
osuus omarahoituksellaan. Hakijan on pystyttävä osoittamaan Business Finlandille, että sillä on riittävä
kokonaisrahoitus projektin ajalle. Koska Business Finlandin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti
jälkikäteen, rahoituksen saajan on siis pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset
itse.
Edellyttääkö lainan saaminen vakuutta?
Ei. Laina myönnetään ilman vakuutta konkreettista kehityssuunnitelmaa vastaan.

Miten pitkä laina-aika on?
Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lyhennysvapaita vuosia on pääsääntöisesti kolme. Lainaaikaa on mahdollista pidentää enimmillään 20 vuoteen.
Mikä on lainan korko?
Tällä hetkellä yksi prosentti. Korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään
yksi prosentti.
Millaisissa erissä lainan saa nostaa?
Projektin alussa voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa
rahoituksesta maksetaan toteutuneiden ja tilitettyjen kustannusten perusteella. Viimeinen 20 % jää
maksettavaksi loppuraportin yhteydessä.
Mitä jos projekti epäonnistuu, onko lainan takaisinmaksussa joustoa?
Jos projekti viivästyy, epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, lainaehtoihin
voi hakea muutosta Business Finlandista. Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää
takaisinmaksuaikaa. Niissä tapauksissa, kun yritys pystyy osoittamaan, että kehittämisprojektin
tuloksia ei voida hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa, myös lainan maksamaton pääoma ja korot
voidaan muuttaa kokonaan tai osittain avustukseksi eli Business Finland voi harkita TKI-lainan
perimättä jättöä.

MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ?
Mihin rahoitusta voi käyttää?
Sellaiseen TKI-projektiin, jonka lopputuloksena syntyvät uudet ratkaisut mahdollistavat kannattavan ja
kestävän liiketoiminnan koronakriisin jälkeen. Ratkaisun on oltava uutuusarvoltaan merkittävä
markkinoilla, ei vain uusi yritykselle itselleen. Rahoituksella voi esimerkiksi




Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja





Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden
kanssa
Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja
joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Mitä tarkoittaa, että kehitettävän ratkaisun tulee olla uutuusarvoltaan merkittävää?
Kehitystyön tuloksen - esimerkiksi toimintatavan tai tuotteen - on oltava uusi laajemmin kuin vain
yritykselle itselleen. Ratkaisun tulee olla jotain, mitä ei ole tarjolla markkinoilla tai esimerkiksi käytössä
yrityksen toimialalla. Esimerkiksi tilausjärjestelmä voi olla yritykselle uusi, mutta jos se on saatavilla
markkinoilla ja käytössä muualla, se ei ole uutuusarvoltaan merkittävä.
Voiko rahoitusta käyttää koronasta aiheutuneiden tappioiden korvaamiseen?
Rahoitus ei sovellu tappiokorvauksiin.
Voiko rahoituksella maksaa operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia?
Ei voi.
Mitä katsotaan operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiksi?
Kaikki yrityksen normaaliin toimintaan liittyvät kustannukset kuten esimerkiksi laitehankinnat,
rakennusinvestoinnit, strategiatyö, henkilöstön koulutus, myynti- ja markkinointi, jakelukanavan
perustaminen ja vientitoiminnan käynnistäminen
Hyväksytäänkö intressiostot lähipiiriin kuuluvilta yrityksiltä?
Konserni- ja intressiyhtiöiltä tehtyjä palveluostoja voidaan hyväksyä ilman katetta. Katteettomuuden
toteamiseksi konserni- ja intressiyhtiö järjestää projektikirjanpidon ja työajanseurannan
rahoitusehtojen mukaisesti ja tilittää projektista aiheutuneet omat kustannuksensa Business Finlandin
lomakkeilla.
Ovatko johdon, omistajien ja perheenjäsenten palkat hyväksyttäviä?
Projektiin osallistuneiden henkilöiden tehollisen työajan ennakonpidätyksen alaiset maksetut
rahapalkat ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Johdon ja hallinnon palkat ovat pääsääntöisesti
yleiskustannuksia, mutta silloin, kun tehty työ kohdistuu suoraan projektiin määriteltyihin
kehittämistoimiin, palkkakustannuksia voidaan hyväksyä myös projektin kustannuksina.

RAHOITUKSEN HAKEMINEN JA RAPORTOINTI
Voiko hakemusta täydentää?
Hakemusta voi täydentää asiointipalvelussa, kun se on kirjattu Business Finlandin järjestelmään.
Lisätietoja ei pidä lähettää sähköpostilla. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksen
käsittelyä varten.

Haluaisin peruuttaa hakemuksen, miten se tehdään?
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 Hakijaorganisaation nimi”. (xxxx/31/2020=diaarinumero)
Viestikenttään lyhyesti: Perumme hakemuksemme terveisin N.N.
Mikä on rahoitushakemusten käsittelyaika?
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, jotta hakijat
saisivat rahoituspäätökset nopeasti.

