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KENELLE? KASVUUN TÄHTÄÄVILLE YRITYKSILLE

Kyky ja halu 
kasvaa

Loistava 
tiimi

Riittävät 
resurssit ja 

oma 
rahoitus

Innovaatio 
& kansain-

välinen 
kilpailuetu

STARTUP

Alle 5-vuotiaat yritykset, 
jotka tähtäävät 

kansainvälisille markkinoille

PK-YRITYS

Pienet ja keskisuuret 
yritykset, joilla on intoa 

ja taitoa kehittää 
liiketoimintaa ja vientiä

SUURI YRITYS

Suuret ja midcap-yritykset, 
jotka haluavat uudistua ja 

kehittyä pk-yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 

kanssa.

Mitä etsimme?



RAHOITUKSESTA

Yleiset kriteerit

✓ Yrityksen liikeidea tai -toiminta on olemassa olevaan 
kansainväliseen tarjontaan nähden innovatiivinen 
(uudenlainen ja erottuva)

✓ Yrityksellä on tiedossa, minkä asiakastarpeen tuote- tai 
palveluidea ratkaisee

✓ Yrityksen tavoitteena on merkittävä kansainvälinen kasvu

✓ Yrityksellä on realistinen näkemys kilpailuedusta 
markkinoilla ja mitä osaamistarpeita siihen liittyy

✓ Yritys on tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja 
ansaintamallin

✓ Yritys on arvioinut kohdemarkkinoiden kokoa ja 
liiketoimintapotentiaalia

www.businessfinland.fi/rahoitus



RAHOITUKSESTA

Rahoitus on kilpailtua ja 
harkinnanvaraista.

▪ Rahoitus myönnetään tarkkaan rajatulle 
kehittämishankkeelle.

▪ Ennen suurempien rahoitusten hakemista 
on suositeltavaa keskustella Business 
Finlandin kanssa, joko yrityksen 
asiakasvastaava tai asiakaskartoituksen 
kautta:

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-
asiakkaaksi 
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T&K

Kehitä 
palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia & 
pilotoi, 

todenna

NIY

< 5v nopean
kasvun

startupeille, 
3-vaiheinen 

rahoitus,
globaali

skaalaus, 
myynti

Into

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun 
pohjaksi, 
IPR-osto-
palvelut

Innovaati
o-seteli

Osta 
innovaatio-
osaamista

Market ja 
Group 

Explorer
Markki-
noiden 
selvitys

Max. 20t€ 
/yritys

Tempo

Testaa 
konseptin 

toimivuus kv-
markkinoilla

Max. 50t€ 
/yritys

Talent
Explorer

Palkkaa kv-
osaaja, 6-

12kk
Max. 20t€ 

/yritys

Exhibition
Explorer

Kv-messu-
avustus

Max. 30t€ 
/yritys

Avustus+laina
max. 1,25m€

PK-
YRITYKSET

PK-YRITYKSET JA MIDCAPIT KAIKKI, ML. ISOT STARTUPIT
PK-

YRITYKSET

Avustus 
100%

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

• Esimerkkejä rahoituksestamme

Laina/avustus 
50%

Avustus 50%
Avustus 

50%
Avustus 

75%
Avustus 

50%
Avustus 

50%
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TEMPO
Kansainväliseen kasvuun

Startup-, pk-yrityksille ja midcap-yrityksille,
jotka tähtäävät vientimarkkinoille

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/TEMPO

https://www.businessfinland.fi/kiito
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TEMPO
Kansainväliseen kasvuun

• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Varmista kysyntä

• Tunne markkinat

• Kehitä johtamista, toimintatapoja ja 

organisaatiota

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

75 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
enintään 
50 000 €

Avustusta 
(de minimis)
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▪ Lainaa kehitysprojekteihin ja pilotointiin.

▪ Avustusta tutkimuspainotteisiin projekteihin.

▪ Rahoituksen määrä riippuu yrityksen 
tavoitteista ja resursseista.

▪ Onnistuessaan projektin vientipotentiaalin 
tulee olla vähintään 20-kertainen käytettyihin 
t&k-panostuksiin verrattuna.

TUTKIMUS, KEHITYS JA 
PILOTOINTI

www.businessfinland.fi/tutkimusjakehitys

Kehitä osaamista, tuotteita ja 
palveluita



CO-INNOVATION
Rahoitusta tutkimusorganisaatioiden 
ja yritysten yhteishankkeille

▪ Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät 
yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita liiketoiminnan 
tarpeisiin. 

▪ Yhteinen tavoite ja suunnitelma tavoitteeseen 
pääsemiseksi.

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/COINNOVATION

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/


CO-INNOVATION

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

Yrityksille: 

Yritysten kasvutavoitteita tukeville t&k-projekteille. 
Yrityksillä voi olla yhteishankkeissa monia rooleja.

Tutkimusorganisaatioille:

Ongelmakeskeiseen, kansainvälisesti kilpailukykyiseen 
tutkimukseen ja tutkijaliikkuvuuteen. Tulosten tulee olla 
laajasti hyödynnettävissä.

Normaalit yritysten
rahoitusmuodot ja -tasot

70 % projektin 
kustannuksista

Kesto tyypillisesti
2 v



VETURIYRITYSTEN JA -
EKOSYSTEEMIEN RAHOITUS

Veturiyrityksistä vipuvartta

▪ Business Finland haastaa halukkaita ja kyvykkäitä 
globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja 
muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien 
vetureiksi.

▪ Tavoitteena saada yritykset lisäämään huomattavasti 
TKI-toimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia 
työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä 
miljardiluokan ekosysteemejä.

▪ Kumppanuusrahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten 
yhteishankkeille sekä yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeille. Rahoitusta 
voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai 
tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden 
yhteisille hankkeille

www.businessfinland.fi/veturit



VETURIYRITYSTEN JA -
EKOSYSTEEMIEN RAHOITUS

▪ Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta 
veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. 

▪ Tiekartat ovat veturiyritysten näkemyksiä siitä, 
millaisia ratkaisuja, teknologioita, ja osaamisia 
tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen.

▪ Esim. Meyer Turku: NEcOLEAP – Climate-
neutral Cruise Ship (tiekartta)

▪ Sandvik: SHIFT ’25 (tiekartta)

▪ ABB: Green Electrification 2035 (tiekartta)

▪ Ennen hakemista, keskustele BF:n ja veturiyrityksen 
yhteyshenkilön kanssa

▪ Kumppanuushaku nyt 30.9.2022 saakka

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kumppanuu
srahoitushaku-yrityksille-ja-tutkimusorganisaatioille

https://www.businessfinland.fi/494cb5/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/meyer-turku-2022-03-18-necoleap-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/492bb4/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/sandvik-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/492bb4/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/abb-green-electrification-2035-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kumppanuusrahoitushaku-yrityksille-ja-tutkimusorganisaatioille


OHJELMAT

▪ Ohjelmatoiminta keskittyy aloille, joilla on merkittävää 
uutta markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille.

▪ Neuvomme yrityksiä markkinoille menossa ja 
verkostoitumisessa sopivien kumppaneiden kanssa.

▪ Autamme löytämään uusia, kasvavia markkinoita ja 
asiakkaita, lisäämään kansainvälistä verkostoitumista 
sekä uudistumaan innovaatioiden avulla.

▪ Rakennamme suomalaisia yhteistarjoamia, joiden 
osana yritykset saavat näkyvyyttä kohdemarkkinoilla.

▪ Linkitämme kansainvälisiä sijoittajia ja yrityksiä 
toisiinsa pääomitusten saamiseksi.

▪ Esimerkkejä

- Bio and Circular Finland

- Smart Mobility and Batteries from Finland 

- Sustainable Manufacturing Finland - Business 
Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/ohjelmat

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businessfinland.fi%2Fsuomalaisille-asiakkaille%2Fpalvelut%2Fohjelmat%2Fsustainable-manufacturing-finland-ohjelma&data=04%7C01%7C%7C6b0162d64171470590a608da1c55e89b%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637853452557106008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iXqfPF%2FozDswj5JypCC5vTSl9w3wEdaSnzxV8pWm%2Bwc%3D&reserved=0


RRF-rahoitukset

Suomen kestävän kasvun ohjelma

▪ https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/su
omen-kestavan-kasvun-ohjelma

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma


Digitaaliset yhteydenottokanavat

Team Finland- yhteydenottolomake löytyy osoitteesta: 
https://yhteydenotto.team.finland.fi/yhteydenotto

Palvelulupaus: yhteydenotto 2 arkipäivän sisällä. Ohjaamme
tarvittaessa eteenpäin oikealle Team Finland-toimijalle. 

Business Finlandin asiakaskartoitus: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-
asiakkaaksi

https://yhteydenotto.team.finland.fi/yhteydenotto
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi

