
 

ARCTIC FACTORY AUTTAA YRITYKSIÄ BUSINESS FINLANDIN RAHOITUKSEN VOIMIN 
 

UUSI RAHOITUSMUOTO KORONAVIRUS- 
TILANTEESTA KÄRSIVILLE YRITYKSILLE 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYSRAHOITUS HÄIRIÖTILANTEESSA 
10 000 - 100 000 euroa toiminnan kehittämiseen. 
 
“Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa” on Business Finlandin uusi 
rahoituspalvelu, joka on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden 
liiketoiminta kärsii koronavirus-tilanteesta. 
 

KENELLE? 
 
Rahoituksen kohderyhmää ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, 
luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen 
koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. 
 

MITÄ JA PALJONKO? 

 
Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun 
kun liiketominta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoitus on tarkoitettu uusien 
toimenpiteiden selvittämiseen ja suunnitteluun. Kehittämistyötä voi tehdä sekä sisäisesti, 
että sitä voi ostaa asiantunitjapalveluna kehittämisen ammattilaisilta. Avustus on 80% 
kokonaiskuluista. 
 
Rahoitus jakaantuu kahteen osioon: 
 

1) ESISELVITYS   2) KEHITTÄMISAVUSTUS 

10 000 euroa  50 000 - 100 000 euroa 

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan 
häiriötilanteisiin. 
 
Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja 
suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, 
korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon 
organisoimista koronan aiheuttamassa 
häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

Kehittämisavustus liiketoiminnan 
häiriötilanteisiin. 
 
Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä 
kehittämistoimenpiteitä, joita se on 
tunnistanut esiselvityksessä tai muuten 
omana toimintanaan ja jotka parantavat 
yrityksen mahdollisuuksia koronan 
aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen 
jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee 
olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin 
tai tuotantoon liittyen. 

 



 

Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa 
voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Rahoituksessa käytetään 
yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + flat rate).  
 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä 
osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja 
suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut. Rahoitus on de minimis -tukea.  
 
 

MUOTOILUTOIMISTO ARCTIC FACTORY 
SUUNNITTELEE UUDEN BISNEKSEN  
 
Nyt ei jäädä tuleen makaamaan! Toivoa on, kunhan emme panikoi ja vetäydy yksin 
bunkkereihimme. Kuinka toimitaan kriisitilanteessa: 
 

1) Stabiloidaan tilanne yhdessä 
2) Luodaan strategia kriisistä selviytymiseen 
3) Konseptoidaan uudet palvelut ja prosessit 
4) Orientoidutaan tekemään uudella tavalla ja voittamaan haasteet 

 
Business Finlandin pitkäaikaisena palveluntuottajana Arctic Factory auttaa yrityksiä 
kehittämään liiketoimintaansa sopeutumaan vallitsevaan poikkeustilanteeseen. 
 
Meidän ydinosaamistamme on uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintaprosessien 
kehittäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen. 
Ammattitaitomme vastaa juuri tähän tilanteeseen ja Arctic Factory kykenee ketterän 
kehittämisen periaatteilla suunnittelemaan uusia toimintatapoja nopeasti ja tehokkaasti 
erityisosaamisenaan asiakaslähtöinen kehittäminen. 
 
 

MIHIN RAHOITUS ON TARKOITETTU? 
 
Rahoitettavassa projektissa voidaan selvittää sitä, mikä voisi olla liiketoiminnan uusi 
mahdollinen suunta, asiakasjoukko ja toteutusvaihtoehdot poikkeusoloissa ja niiden 
jälkeen. Selvitystyön kohteena voivat olla esimerkiksi: 
 

● Uudet markkina- ja asiakastarpeet 
● Uudet kumppaniverkostot 
● Uudet tavat organisoida työtä ja tuotantoa 
● Uudet palvelut ja tuotteet 
● Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi 

tässä tilanteessa 
 
 
 
 



 

Rahoitusta voi saada seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin: 
 

1. Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen 
toimialasta riippumatta 
 
Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka koskevat 
kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia, 
tuotannon kotimaahan palauttamista ja logistiikan häiriöiden syiden poistamista. 
 

2. Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen 
 
Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät 
majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan 
liitännäisten palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä 
johtuvista liiketoimintavaikutuksista. 
 

3. Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen 
 
Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät 
monistettavien luovien alojen palvelujen (esim., peli, av, musiikki), 
tapahtumapalvelujen sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

 
 

HAKEMINEN 
Haku aukeaa 19.3. ja hakeminen tapahtuu Business Finlandin asiointijärjestelmässä. 
 
Me autamme sinua tekemään hakemuksen, joten ota välittömästi yhteys meihin ja varaa 
ilmainen konsultaatio mielellään tälle tai huomiselle päivälle hello@arctic-factory.com 
 
 
HAKEMUKSEN SISÄLLÖT 
 
ESISELVITYS | Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja 
miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, 
korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen 
aiheuttamassa häiriötilanteessa). 
 
KEHITTÄMISPROJEKTI | Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään 
ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, 
korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen 
häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien 
toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita. 
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Lisätietoja rahoituksesta ja apua rahoituksen hakemiseen 
 
Jussi Olavi Jokinen 
040 8237747 
jussi@arctic-factory.com  
 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilanne
rahoitus/  
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