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KENELLE?

Ilman koronaa
yrityksellä olisi ollut
edellytykset
kannattavaan
liiketoimintaan.
Koronahäiriö on
toteutunut.

Rahoitusta
käytetään
yritykselle uusien
tuotteiden,
palveluiden tai
toimintatapojen
kehittämiseen

Yrityksen/
konsernin
de minimis
-kiintiössä on tilaa
(max 200 000 tämän
ja 2 aiemman
tillikauden aikana)

Kuuluttava ennakko-
perintärekisteriin, ei
verovelkoja ulosotossa.
Jos yli 3-vuotias yritys,
niin osakepääomasta
vähintään puolet oltava
tallessa*.

Business Finland rahoittaa yrityksiä joissa omistajat mukaan lukien on vähintään 6
henkilöä töissä, ei kuitenkaan toiminimiyrityksiä.
ELY-keskukset rahoittavat 1-5 henkilön yritykset, kunnat ja kaupungit tukevat yksinyrittäjiä

* Oma pääoma + pääomalaina >= osakepääoma/2



Mihin?
Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi. Molempia rahoituksia ei voi hakea
samanaikaisesti. Yritys voi mennä halutessaan suoraan vaiheeseen 2.

1. Esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteisiin:
Yritys selvittää itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja
tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen
jälkeen. Selvityksen kustannukset max 12 500, jolloin avustus 10 000

2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin:
Yritys toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joita se on esiselvityksessä tai
muuten tunnistanut. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia
ratkaisuja tuotteisiin, palveluihin tai tuotantoon liittyen.
Kehittämisen kustannukset max 125 000, josta avustuksen osuus 100 000



Usein kysytyt kysymykset

Myynti sakkaa, kulut juoksevat, voiko
rahoitusta saada tähän tarpeeseen?

Rahoitus on uusien ratkaisujen
kehittämiseen, ei käyttöpääomaksi

Voiko toiminimi saada rahoitusta
Business Finlandilta?

Toiminimiyritykset henkilömäärästä
riippumatta hakevat tuen ELY-
keskuksesta, yksinyrittäjät
kotikunnastaan

Voiko rahoituksella perustaa
verkkokaupan tai kuljetuspalvelun?

Jakelukanavan perustaminen ei ole de
minimis -rahoituksella sallittua.
Vaihtoehtojen kartoitusta voi
esiselvityksessä tehdä.

Millä lailla yritykselle uutta kehityksen on
oltava?

Riittää että kehittämisen tulos on
yritykselle itselleen uusi ratkaisu







Muut kustannukset max 20%
Rahapalkojen ja Ostettavien

palvelujen summasta

Henkilösivukustannukset max
30% Rahapalkoista

Jos ostettavia palveluita 60 000
(alv 0) tai enemmän, on ne

kilpailutettava

Haettava rahoitus on 80% projektin kustannusarviosta:
• Esiselvitys: Kustannukset max 12 500 - Haettava rahoitus 10 000
• Kehittämisprojekti: Kustannukset max 125 000 - Rahoitus max 100 000
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