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MIKSI KESTÄVÄ KEHITYS ON 
TÄRKEÄÄ JOKAISELLE 
YRITYKSLLE?
• Se on elintärkeää maapallolle 
• Se kiinnostaa asiakasta 
• Se kiinnostaa rahoittajia 
• Se kiinnostaa työntekijöitä 
• Siitä voi kasvaa globaali kilpailuetu

KÄYTÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 
UUDISTUMISEN MOOTTORINA

RAHOITAMME TUTKIMUS-, 
KEHITYS- JA INNOVAATIO-
TOIMINTAA.
Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde.
Innovointi on kehitystyötä, joka mahdollistaa
kasvun. 

TUEMME VIENTIÄ JA 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ.
Suomi on riippuvainen viennistä. Yritysten
kansainvälistyminen on tärkeää
kansantaloudelle.



Kestävän innovaatiotoiminnan määritelmä:

• kestävä kehitys eli innovointi kestävän kehityksen aikaansaamiseksi
• osallistuva innovointi eli innovointi henkilökunnan, asiakkaiden, käyttäjien ja 

kansalaisten kanssa; ihmisten osaamisen kehittäminen ja kunnioitus
• jatkuva innovointi eli kyky jatkuvasti uudistua ja rikkoa rajoja
• globaali innovointi eli innovointi globaalissa yhteistyössä hyödyntäen kaikkialle 

levittäytynyttä osaamista
• innovatiivinen johtaminen eli innovaatioita mahdollistava ja kannustava johtaminen; 

uusien johtamistapojen kehittäminen

raportti76-2.pdf (sitra.fi)

kaltaiselle 

”Globalisaatio lisää kilpailua, 
mutta se avaa aivan uusia 
mahdollisuuksia
Suomen kaltaiselle pienelle maalle. 
Menestyäksemme arvaamattomien 
mahdollisuuksien maailmassa,
Meidän on löydettävä omat 
vahvuutemme. Suomi ei voi kilpailla 
hinnalla vaan laadulla. Tarvitaan 
aivan uudenalaisia tuotteita ja 
palveluita”

Innovoi ja menesty! - Business Finland

https://media.sitra.fi/2017/02/27172618/raportti76-2.pdf
https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/innovaatio


EXPLORER 
TUOTEPERHE

INNOVAATIO-
SETELI

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vienti-
markkinoille

*Avustus 100% *Avustus max 50 
%

Avustus 50 %

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Tuoteperhe 
yritysten 

kansainvälisty-
misen tueksi

*Avustus 75 %

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun pohjaksi

Laina 50% (70%)
Avustus max. 50%

NIY
(alle 5v. nopean 

kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, tiimiä, 

bisnesmallia 
kokonais-
valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain

TUTKIMUS-
ORGANISAATIOT

Tutkimustulosten

kaupallistamiseen ja 
yritysyhteistyöhön

Avustusta

Elinkeinorahoitus kuten energiatuki, 
ja *materiaalikatselmus

De minimis –ehtoista rahoitusta *

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus
*De minimis –rahoitusta ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn. De minimis -asetus kieltää vientituen ja 
jakeluverkon perustamisen tukemisen. De minimis –rahoitusta voi saada max 200 000€/ 3 verovuotta /suomalainen konserni

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


MATERIAALIKATSELMUS
Business Finland rahoittaa Motivan mallin mukaan 

toteutettuja materiaalikatselmuksia. Niitä voivat tehdä 
pätevöityneet materiaalikatselmusasiantuntijat.

Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille yrityksille.

Business Finlandin rahoitus:

50 % 
projektin 

kustannuksista

BF osuus enintään 
15 000 € /
katselmus

De minimis
-tukea
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ENERGIATUKI

Uusiutuvan energian investointituet
• 10-30 %

Energiatehokkuus- ja säästöinvestoinnit
• 15-25 %, uutta teknologiaa sisältäviin 

tapauskohtaisesti 20-40 %

Uuden teknologian hankkeet
• Enintään 40 %

Selvityshankkeet
• 40 % tai 50 %



INNOVAATIOSETELI
Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi

• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuotetta 
tai palvelua, jolla on kansainvälistä 
kasvupotentiaalia 

• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, 
tavaramerkeistä, patenteista ja 
liikesalaisuuksista

• strategista ajattelua brändin rakentamiseen, 
muotoiluun ja markkinointiin

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

• 5000 € + alv. 

• avustusta (de minimis)



EXHIBITION 
EXPLORER

MARKET EXPLORER TALENT EXPLORER GROUP EXPLORER

Kohde, kesto Messukustannuksiin 
ulkomailla (B2B)

Asiantuntijaostopalvelu 
uuteen
kohdemarkkinaan 
(max. 12 kk) 

Palkataan Suomeen 
kansainvälistymis-
/kohdemarkkinaosaaja 
(6 -12 kk)

Ostopalvelut, yhteinen 
kohdemarkkina
(max. 12 kk)
(hakemukset sisään 2 vkon
sisällä)

Yritys, kpl Min. 4 1 1 4 -10
Min. 4 itsenäistä yritystä,
lisäksi samasta konsernista 
hyväksytään muitakin, 
vähintään ½ pk-yrityksiä

Yrityskoko SME, Midca SME, Midcap SME, Midcap SME, Midcap, suuri

Hyväksyttävät 
kokonaiskustannukset

1000 - 60 000 €
/yritys/messut
50 % avustus 

10 000 – 20 000 € 
50 % avustus

20 000 - 40 000 €
50 % avustus 

5000 – 50 000 € / yritys
(SME 50 %, 
Midcap & suuri 40 %; 
avustus 2,5 - 20 k€/yritys)

Konsortion
kokonaisbudjetti

Ei rajoitusta Ei rajoitusta

Explorer-rahoituspalvelut (De minimis –rahoitus)
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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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• Kasvata innovaatio-osaamista 
ostamalla asiantuntijapalveluja  

• Hae, vahvista ja hanki patentteja ja aineetonta 
omaisuutta

• Lainaa huippuasiantuntijaa yrityksesi tutkimus-
ja kehitystyöhön 

INTO

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

Määrä riippuu 
yrityksen 

tavoitteista ja 
resursseista

Rahoitus on 
avustusta

Innovaatio-osaamista pienille 
ja keskisuurille yrityksille



NUORET  INNOVATIIVISET 
YRITYKSET (NIY)

Skaalaa liiketoiminta nopeaan 
kansainväliseen kasvuun

• Kehitä kansainvälistä liiketoimintaa 
kokonaisvaltaisesti

• Markkinointi, myynti, tiimi, johto

• Yksityisen rahoituksen hankkiminen

Avustus ja laina 
kolmessa 
vaiheessa

Yhteensä € 
1,25 milj.

75 % projektin 
kustannuksista
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Lainaa kehitykseen ja pilotointiin

Avustusta tutkimuspainotteisiin 
projekteihin

Rahoituksen määrä riippuu yrityksen 
tavoitteista ja resursseista.

TUTKIMUS, 
KEHITYS JA 
PILOTOINTI
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TUTKIMUS- JA KEHITYSRAHOITUKSEN MÄÄRÄ 

YRITYKSEN 
TUTKIMUSPROJEKTIT

KEHITTÄMINEN, 
PILOTOINTI, DEMOT

PK-YRITYKSET
MIDCAP-YRITYKSET
Liikevaihto enintään 300 M€

SUURET YRITYKSET

Avustus enintään 

50%
Avustus enintään 

40%

Avustus enintään 

40%
Edellyttää vähintään 40% ostettuja 

palveluita pk-yrityksiltä tai 
tutkimusorganisaatioilta tai aitoa 

yhteisprojektia. 

Laina

50% (70%)

Laina

50% / (70%)

Laina

50%
Edellyttää vähintään 15% ostettuja 

palveluita pk-yrityksiltä tai 
tutkimusorganisaatioilta tai aitoa 

yhteisprojektia. 

Tavoiteltu kilpailuetu 
vähintään valikoitua 
kansainvälistä tasoa

Tavoiteltu kilpailuetu 
vähintään valikoitua 
kansainvälistä tasoa

Tavoiteltu kilpailuetu 
globaalia tasoa



Ohjelman viitekehyksessä rahoitettavien t&k-projektien on hyvä sisältää yrityksen yleistä kansainvälisen
liiketoiminnan kehittämistä
max 20 % T&K-projektin kustannuksista:

1. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen kehittämistä
2. Liiketoimintamallien kehittämistä sisältäen palvelut
3. Brändin kehittämistä

Food from Finland -ohjelman twisti Business Finland -rahoitukselle



Business Finlandin kautta kanavoitava 
RRF-rahoituskokonaisuus toteutetaan muusta rahoituksesta poiketen 
erillishakuina vv. 2021-2023
vaatii sivujen aktiivista seurantaa

Suomen kestävän kasvun ohjelma – RRF - Business Finland

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä 
tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin 
ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Suomen kestävän kasvun ohjelma on osa EU:n elpymisvälinettä 
(Recovery and Resilience Facility, RRF). 

Ohjelman toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021-2023. Business Finlandille on esitetty 
myöntövaltuuksia noin 530 miljoonan euron arvosta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. 

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


15.8.2021 - 31.3.2022
Akkuteollisuus

15.9.2021-31.12.2021

Kiertotalouden investointiavustus

2.6.-1.9.2021 

Veturiyrityskilpailu

11.6-4.7. 2021 

Vety IPCEI

12.7.-23.8.2021 

Mikroelektroniikka IPCEI

3.8.-31.8.2021 

Luovien alojen aiehaku

2021 2022

HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

23.8.2021 - 15.10.2022, kesän rahoituskierroksen DL 31.3.2022

Kasvuyritysten innovaatiotuki (jatkuva haku) 

23.8.2021 - 31.3.2022

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

15.9.-31.10.2021

Luovien alojen haku

2.6.2021 – 30.3.2022

Veturiyritysten haastekilpailu (päätökset)

1.11.2021-31.1.2022

Terveys- ja hyvinvointialan vienti

26.10-20.11. 2021 

Vety IPCEI

RRF 
rahoitushaut

14.10-15.12.2021 

Ideahaku

1.11.2021-31.1.2022

Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Suurin osa vuonna 
2021 avatuista 

hausta toteutetaan 
myös 2022, jolloin 

suurin osa 
rahoituksesta tulee 

sidottua.

Päättyneet
Valmistelussa

*) tiedot voi muuttua 
Avoimet

21.1.2022 - 30.6.2022

Vähähiilinen vienti

1.3.-29.4.2022 (Yksittäisten yritysten hankkeet), 4.4.-16.9 (Yhteishankkeet) 
Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu 

xx.xx.2022-xx.xx.2022

Kokeiluympäristöt, innovaatioinfrastruktuurirahoitus

16.4.2021 – 30.9.2022

Tulevaisuuden avainalat ja vetureiden kumppanuushankkeet

1.9.-31.10.2022 

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

4.4-16.9.2022 Yhteishankkeet, 1.6-30.9.2022 Yksittäisten yritysten hankkeet
Luovien alojen haku



RRF ja ReCovery-markkinamahdollisuudet yrityksille

Business Finlandin Eurooppa -
tiimi hakee RRF-mahdollisuuksia
• Explore Market Opportunities -

Market Opportunities

https://www.marketopportunities.fi/home?page=1


KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA
Asiantuntijat Suomessa ja maailmalla neuvovat Business Finlandin 
asiakasyrityksiä kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa.

MARKKINATIETO JA KONTAKTIT
Tunnistamme lupaavia liiketoiminta-mahdollisuuksia markkinoilta ja autamme 
löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit.

RAHOITUS
Tarjoamme rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan 
kehittämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja 
tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten 
kanssa.

OHJELMAT
Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja 
innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin 
ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi. 

EKOSYSTEEMIT
Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja 
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä 
kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen.

PALVELUMME



Palvelupolku Business Finlandiin
Team Finland Yhteydenottolomake
Tule asiakkaaksi - Business Finland
Customer Advice Tool (businessfinland.fi)
Vienti ja kansainvälistyminen - Business Finland
Rahoitus - Business Finland

BUSINESS FINLAND NÄYTTÄÄ 
TIEN TULEVAISUUTEEN

PYSY KUULOLLA 
Tilaa uutiskirje 

TUTKI MAHDOLLISUUKSIA 
Tutustu sivustollamme alallesi oleelliseen lisätietoon

OLE YHTEYDESSÄ
Ota yhteyttä sivustomme kautta

https://yhteydenotto.team.finland.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi
https://survey.businessfinland.fi/self-evaluation
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/bf-tilaa-uutiskirje/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

