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AJANKOHTAISTA
§ Hakemuksia tullut 24 700 kpl
§ Voit seurata ajankohtaista tilannetta Business Finlandin www-sivujen etusivulta
§ Avoin tietoaineisto rahoitetuista hankkeista täällä (maakunnittain, kunnittain, toimialoittain jne.)

§ Rahoitusta myönnetty yhteensä 288 milj. euroa (5.5 tilanne)
§ Pirkanmaalle myönnetty n. 29 miljoonaa (puolet mikroyrityksille)

§ Rahoituspäätöksiä tehty n. 11 000kpl
§ Yksi hakemus kerrallaan
§ Kun esiselvityksestä on loppuraportti toimitettu rahoittajalle, voi jättää uuden hakemuksen

§ Hae tukea yrityskokosi perusteella joko kotikunnastasi, ELYstä tai Business
Finlandilta
§ Yksinyrittäjät kotikunnasta
§ 1-5 hlöä työllistävät yritykset ELY-keskuksesta
§ 6-250 hlöä työllistävät yritykset Business Finlandista

MUISTA HAKIESSASI NÄMÄ ASIAT
§ Yleisin syy kielteiseen rahoituspäätökseen on ollut yrityksen taloudellinen tilanne ennen

koronakriisiä
§ Jos yli 3v yritys on viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan menettänyt pääomalainat huomioiden
yli puolet osakepääomastaan, emme voi myöntää rahoitusta

§ Kehityshankkeen koko max. noin 30 % liikevaihdosta
§ De Minimis -rahoituksen rajoitteet:
§ ei jakeluverkkojen rakentamista (suunnittelu ok, toteuttaminen ei)
§ ei investointeja
§ ei käyttöpääomaa
§ ei suoria myynnin ja markkinoinnin kuluja (suunnittelu ok)
§ HUOM - Katso Business Finlandin häiriötilannerahoituksen nettisivuilta Usein kysyttyä -osio!

POIKKEUSTILANTEEN RAHOITUSINSTRUMENTIT
ESISELVITYSRAHOITUS
liiketoiminnan häiriötilanteessa
Business Finlandin tuen suuruus on enintään 10 000
euroa (kokonaisprojekti max. 12 500 €)
Yritys voi
• selvittää ja suunnitella itselleen uusia
liiketoimintoja
• korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon
organisoimista koronan aiheuttamassa
häiriötilanteessa ja sen jälkeen

KEHITTÄMISAVUSTUS
liiketoiminnan häiriötilanteessa
Business Finlandin tuen suuruus enintään 100 000
euroa (kokonaisprojekti max. 125 000 €)
Tuki tarkoitettu
• esiselvityksessä tai omana toimintana
tunnistettuihin kehittämistoimenpiteisiin ja
niiden toteuttamiseen
• toimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen
mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa
häiriötilanteessa ja sen jälkeen
• yritykselle uusien tuotteiden tai tuotantoon
liittyvien ratkaisujen kehittämiseen

Avustus à 80 % projektin hyväksytyistä
kokonaiskustannuksista à ennakkoa voidaan maksaa
70 %
De minimis -rahoitus = yrityksen de minimis kumulaatiossa tulee olla tilaa
Kannattavaa liiketoimintaa ollut jo ennen koronaa

LISÄTIEDOT
RAHOITUKSEN HAKU: Business Finlandin Asiointipalvelu
RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:
poikkeusrahoitus(at)businessfinland.fi, puhelinpalvelu 029 469
5800, Häiriötilannerahoituksen internet-sivu
HAKEMUSTEN KÄSITTELY: seuraa hakemuksesi tilannetta
Asiointipalvelussa
MUUT ASIAT: ota yhteys asiakasvastaavaasi tai muuhun
yhteyshenkilöön

