
KORONAVIRUKSEN 
POIKKEUSTILAAN TUKEA

Teoderik Consulting Group

9.4.2020



Taustaa

§ Korona-tilanne on aiheuttanut yrityksille haasteita, jotka 
vaativat ripeitä toimia

§ Hallitus on tukemassa yksinyrittäjiä ja pk- ja Midcap-
yrityksiä noin 2 miljardilla eurolla sekä on lisännyt 
Finveran lainatakauksia pankkien kautta tulevalle 
rahoitukselle

§ Jako BF:n, ELY:n, kuntien ja Finveran kesken on:

§ BF: 6-250 hlön osakeyhtiöt, KY:t, AY:t ja osuuskunnat

§ ELY: 1-5 hlön osakeyhtiöt et al ja toiminimet

§ Kunnat: Yksinyrittävät yhtiömuodot (kaikki)

§ Finvera: kaikki yritysmuodot kohteena



Teoderik Consulting 
Group tarjoaa 

palvelua haasteiden 
voittamiseksi

Osa 1 Selvitykset
•Analyysi
•Data
•Johtopäätökset
•Ideapaja

Osa 2 Päätökset
•Vaihtoehdot 
muutokselle

•Taloussuunnitelma 
arkeen

•Rahoitusvaihtoehdot 
kehittämiselle ja 
arkeen

•Kassavirta

Osa 3 Toteutus
•Muutoksen 
johtamisen perusteet

•Muutoksen 
suunnittelu

•Tavoitteet ja 
toteutussuunnitelma

•Seurantatyökalut

§ Kolmivaiheisen palvelumme sisältö ja hinta on esitelty myöhemmin sivulla 
kahdeksan

§ Palvelupakettimme lisäksi meiltä löytyy apua ja tukea toteutusvaiheen ajaksi



Business 
Finlandin 

rahoitukset
https://bit.ly/39oZQKn

ESISELVITYSRAHOITUS, MAX 10K€
§ Häiriötilanteen selvittämiseen, omarahoitusvaade 2,5k€, 

ennakkomaksuna 70% rahoitussummasta

§ Palkat + hsk, ostopalvelut ja 20% flat rate näistä

KEHITTÄMISRAHOITUS, MAX 100K€
§ Liiketoiminnan kehittämiseen häiriötilanteessa omarahoitusvaade 25k€, 

ennakkomaksuna 70% rahoitussummasta

§ Palkat + hsk, ostopalvelut ja 20% flat rate näistä

§ Voidaan hakea suoraan, jos projektisuunnitelma on olemassa

§ Rahoituspalvelut ovat koronavirustilanteesta kärsiville pk- ja Midcap-
yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkilöä

§ Rahoitus on tarkoitettu selvittämiseen ja kehittämisen suunnitteluun

§ Rahoitukset noudattavat de minimis-periaatetta eikä niitä voi hakea 
samanaikaisesti

§ Rahoituksella EI saa käyttöpääomarahoitusta

https://bit.ly/39oZQKn


ELY-keskusten 
rahoitukset

https://bit.ly/3avDfNs

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT
§ Normipalvelu, jonka omavastuuosuus 300€ on pudotettu 30€.

§ Konsultoinnin kohteet:

§ Kasvu ja uudistaminen, Tuottavuus ja talous, Markkinointi ja 
asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö, Innovaatioiden 
kaupallistaminen

TILANNESELVITYS, MAX 10K€
§ Häiriötilanteen selvittämiseen ja suunnitteluun

§ 80% laskennallisista kustannuksista max 12,5k€

KEHITTÄMISTOIMET, MAX 100K€
§ Laajemmat kehittämistoimet koko liiketoiminnassa

§ 80% hyväksyttävistä kustannuksista suhteutettuna toiminnan laajuuteen

§ Rahoitus- ja tukipalvelut yrityksille, joiden koko on 1-5 henkilöä. 
Tuen piiriin tulee pienet osakeyhtiöt yms. ja toiminimet. Yhtiön 
pitää työllistää ainakin yksi henkilö. Pelkkä yrittäjästatus ei riitä.

§ Rahoitus on tarkoitettu selvittämiseen ja kehittämisen 
suunnitteluun

§ Rahoitus noudattaa de minimis-periaatetta

§ Rahoituksella EI saa käyttöpääomarahoitusta

https://bit.ly/3avDfNs


Kunnat

YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUKI

§ Tuen suuruus on 2k€ ja se on tarkoitettu yksinyrittäjille

§ Tuen ehtona on heikentynyt taloustilanne

§ Tuki haetaan kunnalta ja se on harkinnavarainen. 

§ Se voidaan myöntää palkkoihin tai kiinteisiin kuluihin

§ Hakuohjeet löytyvät tem.fi sivuilta

TYÖTTÖMYYSTURVA

§ Mahdollisesti anottu toimintatuki ei vaikuta työttömyysturvaan, jos 
toimintatuki on haettu kiinteisiin kuluihin



Finvera

§ Hallitus on lisännyt Finveran takauskykyä

§ Lisärahoitus haetaan aina omasta pankista, joka tekee 
erikseen uuden rahoituspäätöksen omien ohjeittensa 
mukaan. Hakemuksessa pitää mainita Finveran takaus.

§ Finvera tekee omat päätöksensä pankin päätöksen ja 
yrityksen hakemuksen perusteella

§ Finvera on pidentänyt vanhojen rahoitusten ja takausten 
lyhennysaikoja. Molemmissa tapauksissa yhteys aina 
omaan pankkiin ja/tai Finveraan

§ Tässä kriisissä tämä on ainoa tuettu tapa hankkia lisää 
käyttöpääomarahoitusta valtion instrumenteista

§ Finveran takauspalvelu koskee kaikkia yritysmuotoja 
koosta riippumatta

KÄYTTÖPÄÄOMAN LISÄÄMINEN PANKIN 
KAUTTA



Teoderikin
palvelukonsepti 

haasteiden 
voittamiseksi

Osa 1 Selvitykset
•Analyysi
•Data
•Johtopäätökset
•Ideapaja

Osa 2 Päätökset
•Vaihtoehdot 
muutokselle

•Taloussuunnitelma 
arkeen

•Rahoitusvaihtoehdot 
kehittämiselle ja 
arkeen

•Kassavirta

Osa 3 Toteutukset
•Muutoksen 
johtamisen perusteet

•Muutoksen 
suunnittelu

•Tavoitteet ja 
toteutussuunnitelma

•Seurantatyökalut

§ Kolmen päivän työskentely johtavan konsultin tukemana

§ Yrittäjän ja/tai johtotiimin panos

§ Kokonaisaika riippuu yrityksen valmiudesta esim. talouslaskelmien ja 
rahoitusratkaisuiden tekemisessä

§ Hinta on 5 000 €. Hintaan lisätään alv 24 %

§ Työ on mahdollista tehdä Business Finlandin tai ELY:n kehittämistuilla ja 
työn tuloksena syntyy esim. BF:n tai ELY:n vaatima selvitys ja/tai 
kehittämissuunnitelman runko. 

§ Työ laskutetaan kahdessa erässä. 1. erä 1 500 € työn alkaessa ja 2. erä 3 
500 € työn hyväksymisen jälkeen.



OTA YHTEYTTÄ

§ Teoderik Consulting Group on yrittäjävetoisten 
konsulttiyhtiöiden ryhmä, jolla on kykyä auttaa pk- ja 
Midcap-yrityksiä niiden haasteissa. Vahvuutemme on 
kokemus ja joustavuus. 

§ Teoderik Consulting Group

§ Teoderik Oy, www.teoderik.fi, Vesa Helkkula, 
vh@teoderik.fi, 0400 532 034

§ Muttonen Consulting, Timo Muttonen, 
timo.muttonen@muttonen.fi, 0400 514 378

§ Digie Oy, Arvo Kukko, ak@teoderik.fi, 
0400 505576

http://teoderik.fi/yhteystiedot/
http://www.teoderik.fi/
mailto:vh@teoderik.fi
mailto:timo.muttonen@muttonen.fi
mailto:ak@teoderik.fi

