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Alkutakaus Finnveran alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan 

rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja 
käyttöpääomatarpeisiin. Oma pankkisi hakee alkutakausta 
puolestasi Finnveralta. Alkutakaus soveltuu myös 
koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

PK-yrityksille. Alkutakaus voidaan myöntää 
kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle 
toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle. 
Takauksen edellytyksenä on, että yrityksesi 
ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat 
kunnossa. Yhtiöille, jotka ovat alle kolme 
vuotta vanhoja.

Pankkitakaus Takauksen edellytyksenä on, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat 
kunnossa. Vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, 
jolla on maksuhäiriöitä. Yhtiön tulee olla alle kolme vuotta vanha.

Haku on aina mahdollista 10 000 - 160 000 euroa. Alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa. 
Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 %. Yritykselle yhteen 
rahoitustarpeeseen kerralla myönnettävän alkutakauksen enimmäismäärä on 
kuitenkin 80 000 euroa. Tätä suurempaa hanketta ei voi jakaa kahdelle eri 
alkutakaushakemukselle. Jos yrityksen rahoitustarve on suurempi, tulee 
asiakkaan hakea Finnvera-takausta sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa 
keskusteltuaan.

Uusi alkutakaus voidaan myöntää, kun edellisestä alkutakauspäätöksestä on 
kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen 
alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 160 000 euroa. 

Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta.

Takauksen edellytyksenä on, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden 
luottotiedot ovat kunnossa. Vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa 
olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, jolla on maksuhäiriöitä.

Finnveran takauksista peritään takausprovisio.

PK-Takaus Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita 
kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin 
investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Oma 
pankkisi hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta. Finnveran 
vastavakuudeton pk-takaus käy nyt poikkeuksellisesti myös 
koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.

PK-yrityksille, jotka ovat toimineet yli 
kolme vuotta

Pankkitakaus Pk-takaus on tarkoitettu EU:n pk-määritelmän täyttävälle pk-yritykselle, jonka 
ensirekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut yli kolme vuotta. Yritys voi olla kotimainen 
yhtiö tai rekisteröity toiminimi, ei kuitenkaan osuuskunta eikä rekisteröidylle yhdistykselle. 
Kotimaiseksi katsotaan yhtiö tai toiminimi, joka on perustettu ja toimii Suomessa. Yhtiön 
omistajina voi olla myös yhtiöomistajia, mutta niiden yhteenlasketun omistusosuuden tulee 
olla yhteensä alle 50 %.

Hakijayrityksen on oltava EU:n pk-määritelmän mukainen yritys, ja sen Rating Alfa -luokan pitää 
olla vähintään B (Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksella) ja henkilöomistuksen 
osuuden yrityksessä yli 50 %. 

Haku on aina mahdollista 10 000 - 240 000 euroa (Ensimmäisellä hakukerralla myönnetään max 120 000 
euroa. Kahden kuukauden jälkeen yritys pystyy hakemaan toisen kerran tuen)

Finnveran takausosuus on aina 80%. Ei vaadita omarahoitusta. Pk-
takaus ei kuitenkaan sovellu rahoittajille olemassa olevien rästien 
maksuun tai rahoittajien vastuiden uudelleenjärjestelyihin.

Finnveran takauksista peritään takausprovisio.

Finnvera-Takaus Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten 
kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai 
käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen 
vaatimaan rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin 
perustein myös suuryrityksille. Finnvera-takauksen avulla 
voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia 
lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos alkutakaus tai pk-takaus 
eivät sovellu yrityksen tilanteeseen.

PK-yrityksille, joilla on yli 250 työntekijää 
ja liikevaihto on yli 50 miljoonaa, 
mahdollisesti myös suurille yrityksille

Pankkitakaus Henkilökuntaa tulee olla vähemmän kuin 250 henkeä. Liikevaihdon tulee olla enintään 50 
miljoonaa euroa tai taseen loppusumman tulee oll enintään 43 miljoonaa euroa.

Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko 
yritys pk-yritys.

Haku on aina mahdollista Finnveran takausosuus määritellään hankekohtaisesti, ja yleensä se on 50–80 % 
luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. (Kattosummaa ei ole 
ilmoitettu erikseen)

Finnveran takauksista peritään takausprovisio.

Kansaivälistymistakaus Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-
yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen 
vakuudeksi. 

PK-yritykset Pankkitakaus Käyttötarkoituksena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä 
toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvun 
rahoitus. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen 
ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla 
sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä.

Haku on aina mahdollista Kansainvälistymistakaus voi olla enintään 80 % luoton tai muun 
rahoitussitoumuksen määrästä.

Finnveran takauksista peritään takausprovisio.

Vientitakaus Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin 
valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman 
rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena 
pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, 
ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).

Ei yrityskokorajoitusta Pankkitakaus Vientitakauksia voi saada seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-Viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoittaminen, kuten viennin 
valmistuskustannusten ja vientitoimituksiin tarvittavien raaka-aineostojen rahoittaminen
-Viennin toimituksen jälkeisen käyttöpääoman rahoittaminen (ostajalle myönnetyn maksuajan 
rahoittaminen)
-Toimitussopimuksiin liittyvät vakuudet (tarjousajan vakuus, ennakkomaksun takaus, työ-, 
toimitus- ja takuuajan vakuus)

Haku on aina mahdollista Finnveran takausosuus on enintään 80 % rahoittajan myöntämästä lainasta tai 
muusta rahoitussitoumuksesta.

Finnveran takauksista peritään takausprovisio.

Finnvera-laina Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu 
pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, 
energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä 
erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnvera-lainan 
vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja pääsääntöisesti sitä 
käytetään osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta.

Pk- yrityksille, mahdollisesti myös 
suuremmille

Laina Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista 
maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Finnvera-laina on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä erityisin perustein myös pk-
yritystä suuremmille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava 
tai jo toimiva yritys.

Finnvera-laina on tarkoitettu erityisesti yrityksille, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 
henkeä
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa 
euroa.
Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko 
yritys pk-yritys.

Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa. Laina-aika on yleensä 3–15 
vuotta investoinnin luonteesta ja koosta riippuen.

Yrityksen kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteys omaan pankkiinsa 
kokonaisrahoituksen suunnittelua varten. Usein rahoitustarve 
voidaan ratkaista myös käyttämällä Finnveran takaustuotteita 
(alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takaus). Lainasta maksetaan korkoa 
ja toimitusmaksu.

Yrittäjälaina Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön 
osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan 
yrityksen osakkeiden ostoa.

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina. Se voidaan 
myöntää myös useammalle saman yrityksen perustajalle tai 
osakkaalle.

Pk-yrityksille Laina Yrittäjälainan kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa 
maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. 
Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yritystä koskevat kriteerit, ja sillä tulee olla edellytykset 
kannattavaan liiketoimintaan.

Yrittäjälainan saajalta edellytämme, että
- hän on osakeyhtiön osakas, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yleensä 
vähintään 20 % yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen
- hän työskentelee yhtiössä tai muussa osakeyhtiölain mukaan samaan konserniin kuuluvassa 
yhtiössä
- hänen henkilökohtainen taloutensa on kunnos

Yrittäjälaina voi olla enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa 
myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.

Laina-aika on enintään 10 vuotta; laina-ajan alussa voi olla tapauskohtaisesti 
1–2 vuotta lyhennysvapaata.

Korko on kuuden kuukauden euriborkorko ja marginaali 3,25 %. 
Lainasta peritään myös toimitusmaksu.

Kansaivälistymislaina Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen 
ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Pk-yrityksille Laina Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä 
toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. 
Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- 
tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen 
vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Kansainvälistymishankkeen tulee 
merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla 
ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei 
voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään 
myyntikonttorin perustaminen.

Kansainvälistymislainaa voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 
henkeä ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 
43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat 
vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Viitekorko on 6 kuukauden euriborkorko ja marginaali, jonka 
suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan 
liittyvä toiminnallinen riski, luottoaika, kohdemaa ja 
mahdolliset vakuudet.

Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka 
suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan 
liittyvä toiminnallinen riski, takausaika, kohdemaa ja 
mahdolliset vastavakuudet. Lainasta peritään toimitusmaksu.

Siltarahoitus avustusten 
maksua edeltävälle ajalle

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, 
jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen 
tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja 
avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Yhtiöille, joilla on ELY-keskuksen tai 
Business Finlandin avustuspäätös

Laina Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Business Finlandin tai ELY-keskuksen voimassa 
oleva myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina 
vasta, kun avustuspäätös on tehty.

Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan määrä voi olla 
enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Business Finlandin 
myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa.

ELY-keskusten avustuksenhakijoista siltarahoitusta voivat hakea vain 
yritykset, jotka ovat hakemassa yrityksen kehittämisavustusta. 
Business Finlandin avustusten osalta siltarahoitusta voi hakea vain, 
jos avustuksesta ei makseta ennakkoa.

Avustukset ohjataan yrityksen avaamalle sulkutilille, jonka ehtojen 
tulee olla Finnveran hyväksymät. Asiakkaan tulee ilmoittaa 
avustuspäätöksen hyväksyessään ELY-keskukselle/Business Finlandille 
em. pankkitili avustuksen maksatustiliksi ja pyytää ELY-
keskusta/Business Finlandia vahvistamaan tieto sähköpostitse 
Finnveralle.

Finnveran lainoista peritään korkoa.

Kasvulaina Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten 
merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja 
yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

yli kolme vuotta toimineille pk- ja midcap-
yrityksille. 

Rahoitettaessa holding-yhtiötä (NewCo), 
joka ostaa toimivan yhtiön, edellytetään, 
että ostettava yhtiö on toiminut vähintään 
kolmen vuoden ajan.

Laina Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote. Yrityksen omarahoitusosuuden on 
oltava aina vähintään 20 % ja Finnveran lisäksi rahoituskokonaisuuteen osallistuvien muiden 
rahoittajien osuuden on oltava vähintään 50 %. Hankkeiden kannattavuus ja 
rahoituskelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran lainoista peritään korkoa.

Vientisaatavaluotto Vientisaatavaluotto on tarkoitettu suomalaisen 
investointihyödykkeitä vievän yrityksen vientisaatavan 
jälleenrahoitukseen.

Viejän antaessa normaalia pitemmän maksuajan ulkomaiselle ostajalle, voidaan syntyvä 
toimituksen jälkeinen käyttöpääoman tarve kattaa Finnveran myöntämällä 
vientisaatavaluotolla. Samalla maksuajan myöntämisestä syntyvä luottoriski suojataan 
Finnveran luottoriskitakuulla tai kaupallisen luottovakuuttajan luottovakuutuksella. 

Vientisaatavaluottoa voivat hakea EU:n pk-määritelmän mukaiset yritykset, sekä ns. MidCap-
yritykset, joiden liikevaihto konsernitasolla on alle 300 miljoonaa euroa.

Lainamäärä on yleensä 95 % vientisaatavan määrästä, kuitenkin enintään 2 
miljoonaa euroa. Vientikaupassa tulee olla vähintään 15 % ennakkomaksu, joten 
vientisaatavan määrä on enintään 85 % kauppasummasta. 

Laina-aika vastaa luottovakuutetun saatavan maksuaikataulua. 

Finnveran luottoriskitakuulla tai kaupallisen luottovakuuttajan 
vakuutuksella turvattu vientisaatava pantataan luoton vakuudeksi. 
Muita vakuuksia ei yleensä tarvita. 

Finnveran lainoista peritään korkoa.

INTO Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startup-yrityksille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät 
vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla yrityksesi voi ostaa 
parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan 
innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia 
teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan 
tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä.

 Pk-yrityksille Avustus Tarjoamme Into-rahoituksella pk-yritykselle mahdollisuuden kehittää innovaatio-osaamistaan 
monipuolisesti. Projekti voi keskittyä yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Rahoituksella on 
kuitenkin tavoiteltava innovaatio-toiminnan laaja-alaista kehitystä. Tarkemmat ehdot löytyvät 
osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into/ 

Business Finlandin rahoituksen määrä Into-projektille riippuu yrityksesi 
tavoitteista ja resursseista. Myönnetty rahoitus on 50 prosenttia projektin 
kokonaisbudjetista. Into-projektille ei ole asetettu ylärajaa. 
Asiantuntijapalveluiden ostoissa rahoitus voi kuitenkin olla korkeintaan 200 
000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin avustus 
15 000 euroa.

Into-rahoitus on avustusta, joka maksetaan raportoitujen toteutuneiden 
kustannusten perusteella jälkikäteen. Yritykselläsi on oltava riittävä oma 
rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tilapäinen TKI-Laina 
häiriötilanteisiin

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu 
Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja 
midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville 
säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä 
tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, 
jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa 
häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen 
yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja 
uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin 
jälkeen.

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai 
kotimarkkinoilla toimiville 
osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja 
midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan 
koronaviruksen aiheuttama epidemia on 
vaikuttanut. Rahoitusta voivat hakea myös 
merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja 
yhdistykset, jos koronavirus on 
vaikuttanut niiden liiketoimintaan. 

Laina Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen 
liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten hakija yrittää ratkaista nämä 
haasteet kehittämistoimilla. 

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 
lokakuun 2020 loppuun mennessä. 
Projektien toteutus voi jatkua myös 
hakuajan päättymisen jälkeen. 
Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 
loppuun mennessä. 

Tutkimus, kehitys pilotointi pk- 
ja midcap-yrityksille

Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla 
on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille sekä midcap-
yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, 
jotka johtavat kansainväliseen kasvuun.

Pk- ja midcapyrityksille Laina/avustus Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää 
kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella 
on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Yrityksen tulisi täyttää seuraavat kohdat:
- Yrityksellänne on intoa, osaamista ja resursseja kansainväliseen kasvuun.
- Haluatte lisätä kilpailuetuanne kehittämällä uutta osaamista.
-Tuote, palvelu, tuotantoprosessi tai liiketoimintamalli vaatii uudistamista.
-Haluatte testata ja osoittaa lähellä kaupallistamista olevan ratkaisun toimintaa todellisessa 
ympäristössä.
-Tarvitsette palautetta asiakkailta innovatiivisen ratkaisunne toimivuudesta.
-Suunnittelette yhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa tuotekehityksen kiihdyttämiseksi. 

Myönnämme pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin 
lainaa pääsääntöisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina-
aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita 
vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Projektin alussa yrityksenne voi saada 30 prosenttia projektille myönnetystä 
lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan 
toteutuneiden kustannusten perusteella.

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 
prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä 
yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65-prosenttisesti avustusta. Midcap-
yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin 
kokonaiskustannuksista. Business Finland maksaa avustuksen jälkikäteen 
raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tutkimus, kehitys, pilotointi 
suurille yrityksille

Business Finland rahoittaa suurten yritysten haastavia tutkimus- 
 ja kehitysprojekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman 
kilpailuedun lisäksi yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-
yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen.

Suurille yrityksille Laina/avustus Tutkimus- ja kehitysrahoituksen avulla yrityksesi voi kehittää uusia, innovatiivisia tuotteita tai 
palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Rahoituksella voi myös testata ja 
todentaa uuden innovatiivisen ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden 
kanssa.

Suurille yrityksille lainan määrä on enintään 50 % projektin 
kokonaiskustannuksista.  Vähintään 15 % projektin kustannuksista on 
käytettävä palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai 
projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja 
tutkimusryhmien kanssa.

Suurille yrityksille avustus on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista. 
Suuryritysten on käytettävä vähintään 40 % projektin kustannuksista 
palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on 
toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien 
kanssa. 

Innovaatioseteli Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi 
kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja 
jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista 
osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille 
uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa 
yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Pk-yritykset Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. 
Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. 
Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, 
yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa 
toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii 
palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä 
kasvupotentiaalia ja johon liittyen:
- Haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai 
markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
- Tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
- Tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten 
uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
- Haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
- Sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset 

Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € 
+ alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa 
suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut 
omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, 
palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.

Innovaatiiviset julkiset 
hankinnat

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 35 
miljardilla eurolla. Tulevien vuosikymmenten muuttuviin 
vaatimuksiin vastaaminen edellyttää ennakkoluulotonta 
ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä. Innovaatioita 
hyödyntämällä julkinen sektori voi tuottaa kansalaisille 
parempia palveluja pienemmin kustannuksin. Siten myös 
palveluiden ja tuotteiden toimittajilta tulee vaatia nykyistä 
enemmän uusia innovaatioita. Parhaimmillaan julkinen sektori 
voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla 
innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja 
toimimalla ratkaisun ensiostajana.

Kohderyhmänä ovat hankintayksiköt, joilla 
on motivaatiota, mahdollisuus ja tarve 
palvelujen ja toiminnan pitkäjänteiseen 
kehittämiseen ja uudistamiseen, kyky ja 
resurssit toteuttaa innovatiivinen 
hankinta, tahto ja strateginen 
sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen 
uudistamiseen.

Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa edellyttää hankintojen määrittelyä 
yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa siten, että markkinoille syntyy tarve kehittää 
uusia ratkaisuja. Tämä voi tarkoittaa haastavia tavoitteita tai hankinnan rajausta uudella tavalla. 
Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa esimerkiksi
- Pienemmillä elinkaarikustannuksilla
- Paremmalla laadulla
- Uudistuneilla ja tehokkaimmilla tuottamisprosesseilla
 - Ympäristöystävällisyydellä
- Digitalisten ratkaisujen myötä muuhun kehittämistyöhön vapautuneilla resursseilla.

Hankinnan kokoluokan on oltava sellainen, että sillä on vaikutuksia toimialan kehittämiseen 
vähintäänkin alueellisesti. Innovatiivisen hankinnan suunnittelun ja valmistelun tulee sisältää 
yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Rahoitus on tyypillisesti 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Maksamme 
rahoituksen jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun 
tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla 
on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan 
kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. 
Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis 
pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. 
Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu 
mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Startup-, pk- ja midcapyrityksille Avustus Tempo-rahoituksen myöntäminen perustuu aina harkinnanvaraiseen päätökseen.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin 
toteuttamiseksi.

Projektille asetetaan 2-5 kpl konkreettisia ja osin mitattavia tavoitteita. Tavoitteet liittyvät 
projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteista 
keskustellaan vielä yhdessä Business Finlandin kanssa rahoitushakemuksen käsittelyvaiheessa. 
Tavoitteet tulevat osaksi mahdollista rahoituspäätöstä ja niiden toteutumista seurataan. 
Tavoitteiden saavuttamisella on myös merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen 
saamiseen Business Finlandilta.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin 
rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi 
maksimissaan olla 66 667 euroa.

Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30.000 euron oman 
pääoman ehtoinen rahoitus (joko sijoituksin, pääomalainoin tai 
toteutuneiden tilikausien tuloksin). Lisäksi yrityksellä tulee olla 
varmistunut projektinaikainen omarahoitus.

Huom! Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on 
poikkeuksellisen korkea (75 prosenttia kustannuksista). Tämän vuoksi 
projektin omarahoituksen pitää olla kokonaan yksityisistä lähteistä ja 
esimerkiksi mitään Finnveran rahoitusta ei voi käyttää Tempo-projektin 
omarahoituksena.

Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 prosenttia rahoituksesta 
(enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin 
yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan 
loppuraportin yhteydessä.

Eurostars-ohjelma on 34 maan yhteisohjelma, jota 
hallinnoidaan Brysselin EUREKA-sihteeristöstä käsin osana 
kansainvälistä EUREKA-yhteistyötä. Projektien osallistujat 
tulevat aina kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. 
Hakemukset arvioidaan keskitetysti yhteisillä kriteereillä 
Business Finlandin rahoittaessa suomalaisosapuolia.

Osallistuminen Eurostarsiin herättää usein myös yksityisten 
sijoittajien mielenkiinnon.

Pk- ja midcapyrityksille. Projektien 
osallistujat tulevat aina kahdesta tai 
useammasta Eurostars-maasta.

Avustus Kansainvälisen hankekonsortion vetäjänä on oltava kasvava pk-yritys, jonka on sijoitettava 
vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja 
kehitykseen (R&D performing SME). Pk-yritysten kustannusten on myös dominoitava koko 
projektibudjettia. Konsortion muita osallistujia voivat olla myös tutkimusorganisaatiot ja/tai 
suuret yritykset.

Suomalaisosapuolten rahoitus tulee Business Finlandilta. Rahoitus on avustusta ensisijaisesti 
pk- ja midcap-yrityksille (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa). Osallistuvien yritysten on oltava 
kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun ja joiden talous on kunnossa ja joiden 
taloudellinen kapasiteetti riittää kehityshankkeen läpivientiin. 

Konsortiot voivat lähettää hakemuksia 
Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa 
aihealueelta milloin tahansa ohjelman 
keston puitteissa. Kaksi kertaa vuodessa 
on koontipäivä Cut-off-Date, johon 
mennessä saapuneet hakemukset 
käsitellään yhdessä erässä. Seuraava Cut-
off-Date on 3.9.2020. Projektikonsortion 
vetäjä tekee hakemuksen Eurostars-
järjestelmään ja kaikki osallistujat täyttävät 
oman osuutensa. Koko hanke 
evaluoidaan Eurostarsissa 
riippumattomana kansainvälisenä 
asiantuntija-arviona perustuen 
hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

Business Finlandin hyväksymille kasvuyrityksille avustus myönnetään ohjelman 
tukitasojen mukaisesti 50 prosenttia pk-yrityksille ja 40 prosenttia alle 300 
miljoonan euron liikevaihdon suuryrityksille (midcap). Tätä suuremmille 
yrityksille tukitaso on 40% ja yrityskohtainen avustusmaksimi on 60 000 euroa. 
Yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada Eurostars-rahoitusta Business 
Finlandista, jos kansainvälisessä konsortiossa on Eurostars-ehtojen mukaisesti 
pk-yritysten osuus vähintään puolet projektin koko budjetista. Yliopistoille ja 
tutkimuslaitoksille tukitaso on 60 prosenttia ja maksimi 60 000 euroa per 
organisaatio, tai jos suomalaisia Business Finlandin hyväksymiä pk-yrityksiä tai 
midcap yrityksiä on mukana vähintään kaksi, maksimi on 120 000 euroa.

On suositeltavaa olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä 
Business Finlandiin (Eurostars koordinaattori matti.evola (at) 
businessfinland.fi tai yrityksenne asiakasvastaava). Projektien 
osallistujat tulevat aina kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. 
Hakemukset arvioidaan keskitetysti yhteisillä kriteereillä Business 
Finlandin rahoittaessa suomalaisosapuolia.

Business Finland on uudistanut tammikuussa 2020 Co-
Innovation -rahoitusta. Tavoitteena on lisätä tutkijoiden 
kansainvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä yritysten kanssa.

Uudistuksen myötä Business Finlandin rahoitusosuus 
tutkimusprojekteille nousi 70 %:iin. Samalla aiempi erillinen 
kansainvälisen yhteistyön kannuste poistui. Nyt rahoitettavilta 
tutkimusprojekteilta edellytetään pääsääntöisesti kansainvälistä 
yhteistyötä ja vain poikkeustapauksissa kansallisen tason 
yhteistyö on riittävää rahoituksen saamiseksi. 

Co-Innovation -osapuolina voi olla useita 
tutkimusorganisaatioita sekä useita 
yrityksiä. Yrityksillä voi olla eri rooleja: niillä 
voi olla oma t&k-projekti tai ne voivat 
toimia tutkimuksen rahoittajana tai toisen 
yrityksen projektin alihankkijana.

Co-Innovation -hankkeen voi minimissään 
muodostaa kaksi yritystä yhdessä. Mikäli 
Co-Innovation -hankkeessa on mukana 
yksi tai useampi tutkimusorganisaatio, on 
hankkeessa oltava myös vähintään kolme 
yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut 
tutkimus- ja kehitysprojektilleen 
rahoitusta Business Finlandista.

Avustus Konsortion koko pitää olla hankkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukainen. Jokaisella 
osallistujalla on oltava perusteltu rooli tutkimuksen toteuttamisen tai hyödyntämisen 
kannalta. Usein tarkoituksenmukainen konsortion koko on 5  ̶ 7 osallistujaa, lisäksi mukana voi 
olla tutkimusta rahoittavia yrityksiä tai muita osallistujia, joilla ei ole omaa t&k-projektia.

Etusijalla ovat uskottavat pk- ja midcap-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat 
projektit, joissa voi olla mukana myös suuria yrityksiä. Startup-yrityksille oma erillinen projekti 
on yleensä tarkoituksenmukaisempi kuin osallistuminen Co-Innovation -yhteishankkeeseen. 
Startup-yritykset voivat kuitenkin olla mukana yhteishankkeissa perustellusta syystä, 
esimerkiksi tuomassa jotain eritysosaamista. Käytännössä hyviä yritysosapuolia ovat olleet ne 
joilla on jo vientiä tai kansainvälistä liiketoimintaa.

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita 
kansainvälisen liiketoiminnan pohjaksi. Yhteishankkeen osallistujilla on yhteinen tavoite ja 
tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Rahoituksella vahvistetaan tutkimusorganisaation osaamista, vauhditetaan tutkimustiedon 
hyödyntämistä ja uusien vientituotteiden kehittämistä. Co-Innovation -hankkeella vahvistetaan 
sekä kotimaisia että kansainvälisiä verkostoja.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun 
mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan 
päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 
loppuun mennessä. 

Business Finlandin rahoitusvaltuus tähän rahoituspalveluun on 
enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä 
huomiota rahoituksen työllisyysvaikutuksiin suomalaisessa 
yhteiskunnassa.  

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai 
kotimarkkinoilla toimiville 
osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja 
midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan 
koronaviruksen aiheuttama epidemia on 
vaikuttanut. Rahoitusta voivat hakea myös 
merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja 
yhdistykset, jos koronavirus on 
vaikuttanut niiden liiketoimintaan. 

Rahoituksen saajan on oltava 
liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se 
pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 
euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy 
aikanaan maksamaan lainan takaisin 
liiketoiminnan tuotoista. 

Laina Rahoitusta voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin:

- Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja 
yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet 
omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen 
myötä.

- Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on 
vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan 
häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun 
edellytysten parantamiseksi.

Hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen 
liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa ja miten hakija yrittää ratkaista nämä 
haasteet kehittämistoimilla.

Vuoden 2020 loppuun saakka Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 
euroa. Kotimarkkinoilla toimivien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten lainan 
suuruus voi olla enintään 500 000 euroa ja kansainvälistä kasvua hakevien 
yritysten, säätiöiden ja yhdistysten projektien rahoituksessa enimmäismäärä 
arvioidaan tarpeen mukaan.

Lupaavat, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat startupit 
voivat hakea Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta 
kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, 
esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja 
kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden 
avaamiseen.

Rahoitus on tarkoitettu alle viisivuotiaille 
startup-yrityksille. Valitsemme NIY-
rahoitukseen lupaavia, nopeaan 
kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä 
startup-yrityksiä, joilla on liikevaihtoa ja 
näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. 
Rahoitukseen valittavat yritykset ovat 
tyypillisesti toimineet vähintään kolme 
vuotta ja ovat jo hyödyntäneet 
rahoituspalveluitamme aiemmassa 
projektissa. Tarkemmat kriteerit löytyvät 
täältä: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisil
le-asiakkaille/palvelut/rahoitus/nuoret-
innovatiiviset-yritykset-niy/ 

Laina/avustus Seuraavat ehdot tulee täyttää: 
- Yrityksen tulee olla alle viisivuotias ennen ensimmäisen jakson alkua. NIY-rahoitus päättyy 
viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä.
-Työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa 
euroa.
- Yrityksessä työskentelevien henkilöiden on omistettava merkittävä osa yrityksestä.
Itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta: yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t.
- Yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa
- Yritys ei ole syntynyt sulautumisen kautta.
- Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita.
- Yritys ei ole listautunut eikä jakanut voittoa.
Voitonjaolla tarkoitetaan osingonjakoa ja varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta 
tai omien osakkeiden hankkimista ja lunastamista.
- Kaikista kustannuksista vähintään 10 prosenttia on kohdistunut tutkimus- ja 
kehitystoimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 
miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 
000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin 
hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitus jakautuu vähintään kolmeen jaksoon. Ensimmäisen jakson 
rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6–12 kuukautta. 
Rahoitusjakson tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan 
jaksoon etenemiselle. Tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa 
liikesuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen.

Horisontti 2020

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta voi hakea 
rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä 

toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, 
tutkijaliikkuvuuteen, yksittäisen tutkijan 

tutkimusidealle ja pk-yrityksen oman 
liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjelma on 

käynnissä vuosina 2014-2020.

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat 
perustavanlaatuinen uhka Euroopalle ja koko maailmalle. EU 
tarvitsee uuden kasvustrategian, jonka avulla siitä tulee 
moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa:
- vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä
- talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä
- ei jätetä ketään ihmistä eikä mitään aluetta jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vie EU:ta kohti kestävää 
taloutta. Tähän päästään, kun ilmasto- ja ympäristöhaasteet 
käännetään kaikissa toimintapolitiikoissa mahdollisuuksiksi ja 
pidetään huolta siitä, että muutos toteutetaan kaikkien kannalta 
oikeudenmukaisesti eikä kukaan syrjäydy.

Rahoitus koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joista yksi on: 
Sustainable and smart mobility

Ei vielä tarkemmin määritelty Projektin tulee keskittyä yhteen yhdestätoista osa-alueesta: 
Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
Call area 2: Clean, affordable and secure energy
Call area 3: Industry for a clean and circular economy
Call area 4: Energy and resource-efficient buildings
Call area 5: Sustainable and smart mobility
Call area 6: Farm to Fork
Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services
Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment
Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Osa-alue 5 keskittyy aiheeseen: "Vihreät lentokentät sekä satamat kestävän ja älykkään 
liikkuvuuden keskuksena".  "Vihreät lentokentät" sisältää myös esimerkiksi matkustajien sekä 
henkilökunnan kuljetuksen lentokentälle sekä lentokentällä.

Seuraava haku avautuu syyskuussa 2020 
ja päättyy tammikuussa 2021

Ei vielä tiedossa. 

Ohjelman tavoite on parantaa rautateiden kilpailukykyä 
Euroopassa ja parantaa Euroopan teknologista johotasemaa 
rautatiealalla. Tavoitteet pyritään saavuttamaan nopeuttamlla 
innovaatiivisten teknologien kehitystä ja käyttöönottoa.

Rautatiealaan vaikuttaa tällä hetkellä seuraavat megatrendit: 
- Ilmaston muutos ja ilman saastuminen
- Kaupungistuminen
- Ikääntyvä väestö
- Kuljetuksen ja käyttäytymisen muutos

Ohjelman osa-alueet tulevat todennäköisesti olemaan:
1.	ETML (Eur.Rail Traffic Man’ment Layer) and European Rail Network Manager 
2.	Automated and/or autonomous and/or remotely piloted operations
3.	Railways digital twin, simulation & virtualisation
4.	Smart asset management and maintenance of the future
5.	Smart integration for door-to-door mobility
6.	Multi -Modality
7.	Environmental sustainability & carbon free mobility
8.	Rail as the backbone of a green freight logistic chain 
9.	Network management Planning and Control
10.	Socio-economic area
11.	Safe and healthy mass transportation area 

Lisää tietoa löytyy täältä: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/fu
nding/documents/ec_rtd_he-partnerships-transforming-europes-rail-
system.pdf

EIC Accelerator-tuki on suunniteltu pienille ja keskisuurille 
yrityksille, joilla on paljon uusia ideoita ja 
liiketoimintasuunnitelma, joka tukee markkinoitavien 
innovaatioiden toteutusta sekä niiden skaalaamista.

EIC Accelerator-tuki on osa Euroopan innovaationeuvoston 
(EIC) pilottia, joka tukee huippuluokan innovaattoreita, yrittäjiä 
ja pieniä yrityksiä rahoitusmahdollisuuksilla ja tukipalveluilla. EIC 
Accelerator-tuen pääpaino on markkinoita luovissa 
innovaatioissa, jotka muokkaavat markkinoita, luovat 
työpaikkoja, kasvua ja korkeampaa elintasoa.

Voittoa tuottaville pk-yrityksille Apuraha Tuki on tarkoitettu vain voittoa tavoitteleville pk-yrityksille, mukaan lukien nuoret yritykset ja 
aloittavat yritykset. Yritys voi toimia kaikilla aloilla, määriteltyjä aiheita ei ole. 5. kesäkuuta 2019 
alkaen vain yksittäiset yritykset voivat hakea EIC Accelerator-tukea.

Tukea hakevien yritysten sijainti on oltava EU: n jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -ohjelmaan 
kuuluvassa valtiossa. Suuryritykset, tutkimuskeskukset tai tutkijat eivät voi hakea suoraan 
tukea, mutta ne voivat osallistua hankkeisiin alihankkijoina tai kolmansina osapuolina, eikä 
heidän tarvitse olla sijoittautuneena EU: n jäsenvaltioon tai Horisontti 2020- ohjelman 
jäsenvaltioon.

Hankkeiden toteuttamisen tulisi normaalisti kestää 12–24 kuukautta, mutta poikkeuksellisissa 
ja hyvin perustelluissa tapauksissa ne voivat kestää kauemminkin.

7.10.2020 500 000 - 2 500 000 euroa

EIC Fast Track to Innovation (FTI) on Horisontti 2020:n täysin 
"bottom up" periaatteella toimiva ohjelma, jolla edistetään 
markkina läheistä innovaatiotoimintaa, joka on avoin 
kaikentyyppisille osallistujille. FTI: n tavoitteena on lyhentää 
markkinointiin menevää aikaa ja lisätä teollisuuden, pk-yritysten 
ja teollisuuteen hakeutuvien osallistumista Horisontti 2020- 
ohjelmaan.

Yrtiyksille, jotka etsivät yrityskumppania Avustus Rahoitushakemukset on jätettävä konsertiona, joka koostuu kolmesta viiteen 
oikeushenkilöstä, jotka ovat sijoittautuneet vähintään kolmeen eri EU: n jäsenvaltioon tai 
Horisontti 2020 -ohjelman jäsenvaltioon. 

Toimien on oltava "liiketoimintalähtöisiä (business drive)", koska niiden on tarkoitus antaa 
läpimurtoinnovaatioi-ideoille viimeinen askel ennen markkinoiden valloittamista. Teollisuuden 
osallistuminen FTI-projekteihin on pakollista, jotta nopea markkinoiden valloitus varmistetaan. 
('nopea' tarkoittaa kolmen vuoden kuluessa FTI-projektin alkamisesta). Teollisuuden 
osallistuminen tarkoittaa:
- Joko vähintään 60 prosentin budjetin kohdentaminen konsertion teollisuuden osallistujille
- Tai vähintään kahden teollisuuden toimijan osallistuminen kolmen tai neljän kumppanin 
konsertiossa tai kolmem teollisuuden toimijan osallistuminen viiden kumppanin 
muodostamassa konsertiossa.

Ei tietoa touko.20 EU: n rahoitusosuus toimea kohti on enintään 3 miljoonaa euroa 
(rahoitusosuus: 70% voittoa tavoittelemattomille yhteisöille; 100% voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille).

Digitaalinen siirtyminen on avain Euroopan tulevaan 
menestykseen ja joustavuuteen. Osana seuraavaa EU: n pitkän 
tähtäimen budjettia, komissio on ehdottanut "Digitaalinen 
Eurooppa" -ohjelmaa. Ohjelmalla on tarkoitus nopeuttaa 
elpymistä ja edistää Euroopan digitaalista muutosta. Sen 
budjetti on 8,2 miljardia euroa ja sen tavoitteena on kasvattaa 
EU: n strategista digitaalista kapasiteettia ja helpottaa 
digitaalisten teknologioiden laajaa käyttöönottoa, joita 
Euroopan kansalaiset, yritykset ja julkishallinnot voivat käyttää. 
Tavoitteena on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja siirtymistä 
vihreään ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä sekä 
varmistaa teknologista suvereniteettia.

Ei vielä tarkempia vaatimuksia Avustus Seuraavia hankkeita rahoitetaan:
- Supertietokoneet
- Tekoäly
- Kyberturvallisuus
- Edistyneet digitaaliset taidot
- Edistämällä digitaalisen tekniikan laajaa käyttöä taloudessa ja yhteiskunnassa

Lisää tietoa rahoitetavsita projekteista: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67268 

Rahoitusohjelma alkaa Tammikuussa 2021 Ei vielä tiedossa. 

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai 
kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla voimme 
tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda 
parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten 
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa 
toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai 
pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten 
kansainvälistyminen.

PK-yritykset, joilla on kannattavan 
toiminnan edellytykset ja riittävästi omia 
resursseja kilpailukykyä parantaviin 
kehittämistoimenpiteisiin.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen 
kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja 
kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, 
palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai 
kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut 
toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. 
Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan 
merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-
keskuksen kanssa.

Haku on aina mahdollista Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, 
messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla 
avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja 
voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen 
perusteena olevista menoista. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään 
puolet itse.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa 
työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. 
Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti 
maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi 
esimerkiksi:
- Innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
- Uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
- Alueiden saavutettavuuden parantamista
- Palvelualojen uusia, luovia hankkeita
- Yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
- Pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
- Työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjenja palvelujen 
kehittämistä

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi 
oppilaitokset, erilaiset järjestöt, 
tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja 
muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-
asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat 
toimintalinjoittain.

Tuki Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin "Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020" – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Ohjelmassa kuvataan tavoitteita 
toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla. Keskeisiä tavoitteita ovat innovoinnin ja uuden 
luomisen edistäminen, työpaikkojen ja yritysten kehittäminen sekä kasvun tukeminen, 
osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä osallisuuden lisääntyminen.

Alueellisen hankkeen on lisäksi tuettava alueellisia painopisteitä. Valtakunnallisista ohjelmista 
rahoitettaville hankkeille on asetettu omat eri teemojen mukaiset tavoitteensa. ELY-keskukset 
myöntävät rakennerahastovaroista myös yritysten kehittämisavustuksia, joista löytyy 
lisätietoja  ELY-keskusten omilta verkkosivuilta. Myös Business Finland myöntää tukea 
rakennerahastovaroista.

Seuraava haku Etelä-Suomelle on 
todennäköisesti 2021

Normaali rahoitustaso on enintään 90 prosenttia kokonaiskustannuksista. 
Laaja-alaisissa projekteissa, joissa on tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, 
rahoitustaso on enintään 95 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Yritysrahoitusta ei edellytetä, mutta projekteissa on toteuduttava aito 
yhteistyö yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden hyödyntäjien 
välillä.

Central Baltic Program 2014-2020 on EU: n rajoja ylittävä 
yhteistyöohjelma. Sen tarkoituksena on rahoittaa 
korkealaatuisia hankkeita Euroopan kehitysrahastoista 
Suomessa (mukaan lukien Ahvenanmaa), Virossa, Latviassa ja 
Ruotsissa, joiden tarkoituksena on ratkaista yleisiä haasteita, 
yhdessä ja yli rajojen. Rahoitusta voi hakea hakukierroksilla.

Ohjelma tukee hankkeita neljässä painopistealueessa: 
- Kilpailukykyinen talous, 
- Yhteisten resurssien kestävä käyttö 
- Alue, jossa on hyvät kulkuyhteydet 
- Ammattitaitoinen ja sosiaalinen alue

Avustus Central Baltic -ohjelmassa rahoitettavan hankkeen pääpiirteitä ovat yleensä:
- Temaattinen painopiste yhdessä neljästä painopistealueesta
- Rajoja ylittävä yhteistyö on selkeä lisäarvo yhteisiin haasteisiin vastaamisessa
- Projektikumppaneja vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta
- Projektin tulokset vaikuttavat ohjelman tulos- ja tuotosindikaattoreihin
- Projektin tulokset ovat kestäviä ja elävät projektin päättymisenkin jälkeen
- Hankekumppanit ovat julkisia organisaatioita, kansalaisjärjestöjä tai yksityisiä kumppaneita 
(jos ovat merkittäviä hankkeen toteuttamisen kannalta)

Seuraava haku todennäköisesti 2021 Tietoa rahoitetuista projekteista löytyy täältä: 
http://database.centralbaltic.eu/

Interreg Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 tukee yhtenäistä 
aluekehitystä ja yhteistyötä, innovatiivisemman, paremmin 
saavutettavan ja kestävemmän Itämeren alueen hyväksi. 
Kumppanit Itämeren alueen maista työskentelevät yhdessä 
valtioiden rajoja ylittävissä hankkeissa, joissa keskitytään 
yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Avustus Hankkeissa on oltava mukana vähintään kolme kumppania kolmesta eri ohjelma-alueen 
maasta. Hankkeen kokonaisbudjetit ovat tyypillisesti 1,5–4,5 miljoonaa euroa seitsemälle tai 
useammalle kumppanille, jotka työskentelevät yhdessä kahden tai kolmen vuoden ajan.

Ohjelma tarjoaa rahoitusta neljälle aihealuelle:
- Kapasitettia innovoinnille
- Luonnonvarojen hallinta
- Kestävä liikenne
- EU-strategian tukeminen

Uusia hakukierroksia tulossa vuosille 
2021-2027

27.2.2020 Seurravat valtiot kuuluvat ohjelmaan: 
EU: n jäsenvaltiot: Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja 
Ruotsi.

Kumppanimaat: Norja ja Venäjä

EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä 
ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman 
kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja 
vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-
Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä 
kylmän ilmaston, kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja 
runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.

Avustus Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen organisaatio.Hankkeessa tulee olla 
yhteistyökumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen- ohjelmassa 
katsotaan hakijoiden eduksi, jos hankkeella on yhteistyökumppaneita kaikista ohjelma-alueen 
maista (Ruotsi, Suomi, Norja).

Pohjoinen-ohjelman hankkeissa voi olla kyse monenlaisesta toiminnasta, esimerkiksi 
tutkimuksista, innovaatioista tai liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeiden suuntauksesta tai 
laajuudesta riippumatta kaikille hankkeille yhteistä on idea siitä, miten muutos saadaan aikaan. 
Kyse voi olla siitä, että jotakin puuttuu täysin, joku ongelma täytyy ratkaista tai jotakin tarvitsee 
kehittää.

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat 
kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja 
innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristöja Yhteiset työmarkkinat

Seuraava haku todennäköisesti 2021 14.5.2020

Interreg Central Baltic

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Pohjoinen

Rahoitusinstrumentti
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Transforming  Europe's Railway system 
(Alkaa 2021, korvaa shift2rail:n, kuvaus 
shift2railista löytyy listan lopusta)

HUOM! Tämä ohjelma on vielä 
valmisteluvaiheessa, tässä listatut tiedot 
voivat vielä muuttua

EIC Accelerator funding opportunities

EIC Fast Track to Innovation
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Digital Europe Programme

Kehittämisavustus

Rakennerahastot

Tempo rahoitus

Eurostars

CO-Innovation

Koronalaina

Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)

Green deial

Horisontti  Europe (Alkaa 2021 ja korvaa 
Horisontti 2020)

Kumppanuudet ovat tärkeä osa puiteohjelman 
instrumentteja. Niihin osallistuvat yritykset ja 

tutkimusorganisaatiot toimivat syvässä ja 
pitkäjänteisessä yhteistyössä, joka ei olisi 

mahdollista normaaleilla puiteohjelmahauilla ja 
yksittäisillä hankeosallistumisilla. 

ELY

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
toimivat valtion aluehallintoviranomaisina 

yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää 
alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja 

kehittämistehtäviä alueellaan.

ELY-keskusten tehtäviä ovat mm.:

- Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja 
kehittämispalvelut
- Maaseutuasiat
- Kalatalousasiat

- Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, 
liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, 

joukkoliikenne ja saaristoliikenne
- Osaamisen ja elinikäisen oppimisen edistäminen
- Työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus

- Maahanmuuttoasiat
- Ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja 
rakentamisen ohjaus, luonnonsuojelu, 

ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja 
hoito

- EU:n rakennerahastohankkeet

Muut rahoitusinstrumentit

Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, 
joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja 

kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua 
ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa 

työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä 
maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. 

Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Business Finland on globaalin kasvun 
kiihdyttämö. Luomme edellytyksiä kestävälle 

kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään 
sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. 

Huippuasiantuntijamme ja uusin tieto 
nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien 

tunnistamista ja auttavat muuttamaan ne 
kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Kehitämme Suomesta maailman vetovoimaisinta ja 
kilpailukykyisintä innovaatioympäristöä, jossa 
yritysten on hyvä kasvaa, uudistua ja menestyä.

Strategiamme on kaksiosainen:

mahdollistamme kansainvälistä kasvua yrityksille 
sekä

luomme maailmanluokan 
liiketoimintaekosysteemejä ja kilpailukykyistä 

liiketoimintaympäristöä Suomelle. 

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan 
alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä 

viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera 
vahvistaa suomalaisten yritysten 

toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla 
lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa 

rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien 
kanssa.

Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä 
poliittisia tai kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit 

ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan 
sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta 

tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit 
liittyvät joko ostajaan tai sen rahoittajapankkiin.

Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva 
erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- 

ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnveran 
toiminnan tavoitteina ovat muun muassa 
aloittavan yritystoiminnan lisääminen, pk-
yritysten muutostilanteiden rahoituksen 

mahdollistaminen ja yritysten kasvun, 
kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. 

Yhtiön toiminnalta edellytetään 
itsekannattavuutta.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-transforming-europes-rail-system.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-transforming-europes-rail-system.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-transforming-europes-rail-system.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-transforming-europes-rail-system.pdf
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