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Hei 
  
Business Finlandin haut ”Esiselvitykseen liiketoiminnan häiriötilanteisiin” (10 000 
euroa) ja Kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (100 000 euroa) on 
avattu 19.3.2020. Hakeminen on tehty helpoksi, molempia rahoituksia haetaan 
omilla hiukan erilaisilla hakemuksilla (hakemusmallit liitteenä). Tuen osuus 
molemmissa on peräti 80 %, joten omarahoitusosuus on vain 20 %. 
Kokonaisbudjetit voivat olla siis 12 500 euroa ja 125 000 euroa (alv 0%). 
  
Rahoitusta voidaan myöntää yritykselle, jonka liiketoiminta on ollut kannattavaa 
ennen koronaa. Jo ennen koronaepidemiaa vaikeuksissa olevia yrityksiä ei 
voida tukea. EU on määritellyt, milloin yritys on ns. vaikeuksissa oleva yritys 
(liitteenä virallinen määritelmä). Lyhyesti sanottuna, yrityksen omat pääomat 
tulee olla plussalla (tarkistetaan viimeisin päättynyt tilikausi) eikä maksuhäiriöitä 
saa olla. 
  
Itse hakemuksissa varsinainen ”pihvi” on perustelut sille, miksi ja miten korona on 
vaikeuttanut hakijayrityksen liiketoimintaa (perustelut 2000 merkkiä, eli Nortin 
mittainen selitys). Toinen ”pihvi” hakemuksessa on suunnitelma, eli miten 
hakijayritys aikoo nyt toimia ja miten kehittää omaa liiketoimintaa, että se 
selviää korona-kriisin läpi. Miten esim. muutetaan ansaintalogiikkaa, siirrytään 
digitaalisiin palveluihin, kehitetään verkkopalveluita jne.  
  
Yritys voi hakea suoraan kehittämisrahoitusta tai sitten ensin esiselvitystä ja 
sitten kehittämisrahoitusta. Molemmat ovat ns. de minimistukia, eli yrityksen de 
minimistuki -piikki ei saa olla täynnä (De minimis -rahoituksen enimmäismäärä 
on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -
tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-
keskukset). Lisätietoa rahoituksesta löytyy Business Finlandin verkkosivuilta: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 
  
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei auttaa hakemusten tekemisessä, alueen 
liikkeenjohdon konsultit ovat myös talkoohengessä mukana ja auttavat 
hakemusten tekemisessä.  
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Tarvittaessa voitte soittaa Miksei Oy:n neuvontaryhmälle, jonka tiedot löytyy 
täältä: https://mikseimikkeli.fi/korona-info/ 
  
Palvelussa mainitaan erityisesti matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja 
esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen 
koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa, mutta muutkin alat käyvät. 
Business Finlandin perussäännöstä poiketen rahoitusta voidaan myöntää myös 
kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. 
  
Ystävällisin terveisin, 
  
JUKKA KUMPUSALO 
viestintäpäällikkö 
  
jukka.kumpusalo@mikseimikkeli.fi 
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www.mikseimikkeli.fi 
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