YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN
JULKISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ
Mihin tarkoitukseen? Kuka hallinnoi?

Mitä sisältää/Rahoituksen ehtoja

Nämä rahoitusmuodot ovat Business Finland
yrityksen alkutaipaleelle: 		
perustamiseen ja		
käynnistysvaiheeseen,		
uudistamiseen
		
		
		
		

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET
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.
Yrityksen tulee olla alle 5-vuotias ennen ensimmäisen jakson alkua. NIY-rahoitus päättyy
viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen
rekisteröimisestä. Yritys on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai
taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Ely-keskus ja
Leader-ryhmät
		

PERUSTAMISTUKI (MAASEUTU)
Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa
erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

		
		

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman
esittäminen. Liiketoimintasuunnitelma tulee sisältää toimenpidesuunnitelman.

Finnvera
		
		
		
		

ALKUTAKAUS
Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta. Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla
suoraan yhteydessä Finnveraan. Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 % kuitenkin
siten, että yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään
80 000 euroa. Alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa.

		
		

Edellytämme alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia,
joiden tulee kattaa 25 % Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen
vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Te-palvelut
		
		
		
		

STARTTIRAHA – ALOITTAVAN YRITTÄJÄN TUKI
Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon
siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää –
kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen
(32,40 euroa päivältä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

		
		
		

Starttirahaa voit saada, jos: olet työtön työnhakija; et ole työtön, mutta siirryt
kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä; olet
sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi.

Kun yritys haluaa
Ely-keskus
KEHITTÄMISPALVELUT YRITYKSILLE
investoida tai kehittyä		
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveauttavat nämä		
luja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä
rahoitusmuodot		
työllisyyttä. Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa
		
maailmassa. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista,
		
konsultointi- ja koulutuspalveluista, sekä muista yrityspalveluista, joihin kuuluu mm. rahoitus ja TE-palvelut.Ely-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä
		
		
vahvistamaan liiketoimintaansa.Yrittäjä maksaa palvelusta noin 20-30% osuuden.
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Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehit		
tämiseksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuk		
sesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista
		valtionavustusta.
KOSEK 18.9.2020

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN
JULKISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ
Mihin tarkoitukseen? Kuka hallinnoi?

Mitä sisältää/Rahoituksen ehtoja

		
YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS
		
Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin,
		
kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii
		
kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.
Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehittämi		
		seksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta
yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.
		
Ely-keskus ja
Leader-ryhmät
		

INVESTOINTITUKI (PIRITYISET RY)
Investointitukea voi saada 35 % kustannuksista. Investoinnin on oltava vähintään
10 000 euroa. Ennen investoinnin toteuttamista voi hakea tukea investoinnin edellytysten
selvittämiseen ja suunnitteluun 2 000–10 000 euroa.

		
		
		

Yrittäjä voi hakea investointitukea uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan,
rakennusten hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten 		
ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

		
INVESTOINNIT JA MUU KEHITTÄMINEN (ELY)
		
Investointien tukitaso voi olla mikro- ja pienyrityksillä enintään 35 %, keskisuurilla
		
25 % ja suuryrityksillä 15 %. Myönnettävän tuen määrään vaikuttaa hankkeen uutuusarvo,
		
teknologinen taso sekä hakijan aikaisemmin saama tuki ja hankkeen merkittävyys
		
suhteessa yrityksen kokoon.
		
Investoinneissa tuetaan vain uusia koneita ja laitteita. Rakentamiseen kohdistuvaa tukea
		
voidaan myöntää pk-yrityksille hakijayrityksen omaan käyttöön tulevien rakennusten 		
		kustannuksiin.
			
Finnvera
RAHOITUSTA YRITYSTOIMINNAN KASVUUN
		
Lainat ja takaukset. Finnvera tarjoaa yritysten kasvuun sekä suoria lainoja että pankki
		takauksia.
		

Finnveran ehdot vaihtelevat tuotteiden mukaan.

Tuotekehitykseen
Business Finland
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

LAINA KEHITTÄMISEEN JA PILOTOINTIIN
Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää
kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja.
Business Finlandin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä
lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida
hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain jättää perimättä. Myönnämme
pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 tai
70 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 Finlandin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Lai		
narahoitus on edullista, korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään yksi prosentti. Tämän hetkisen peruskoron voi tarkistaa Valtionvarainministeriön sivuilta.
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CO-CREATION
		
Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on 60 % projektille hyväksytyistä
		
kokonaiskustannuksista. Projektien koko on enintään 100 000 euroa per idea ja projektin
		
kesto tyypillisesti 4-6 kk. Rahoituksessa käytetään kiinteää yleiskustannus 20 % ja
		
henkilösivukustannuskerrointa 50 %. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen
		
tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.
		
Uuden tutkimusidean relevanssin ja aiheeseen liittyvän aidon kysynnän osoittamiseen ja
		
idean edelleen kehittämiseen. Tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan
		
vuorovaikutusmallin, yritysverkoston ja kansainvälisen verkoston luomiseen (esim.
		
toimintavapaus alueella ja IPR). Muu idean toteutettavuuteen liittyvään työhön.
		
Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä
		ehtoja.
		
CO-INNOVATION
		
Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on tyypillisesti 60 % tutkimus
		
projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Laajasti kansainvälisesti verkottuneet
		
tutkimusprojektit voivat saada 70 %:n rahoituksen.
			
		
Yritysten rahoitus noudattaa Business Finlandin yrityksille myönnettäviä rahoitusmuotoja ja
		
arviointikriteereitä. Rahoitustasot perustuvat yrityksesi kokoon, projektin sisältöön ja sen
		
tavoitteisiin. Yrityksesi kasvutavoitteet ja strategiat tulee toteutua myös projekteissa, jotka
		
toteutetaan osana yhteishanketta. Yritykselläsi on oltava riittävät resurssit ja omarahoitus
projektin toteuttamiseksi. Yritysten projekteissa noudatetaan Business Finlandin yritysten
		
tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja.
		
INNOVAATIOSETELI
		
Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on
		
6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien 		
asiantuntijapalvelujen hankintaan.
		
		

Tempo, Kiito, Explorer, Messuavustus ja Innovaatioseteli -rahoituspalvelut ovat de minimis
-tukea. 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta).

		
INTO
		
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.Business Finlandin rahoituksen määrä Into-projektille riippuu yrityksesi 		
		
tavoitteista ja resursseista. Myöntämämme rahoitus on 50 prosenttia projektin
		
kokonaisbudjetista. Into-projektille ei ole asetettu ylärajaa. Asiantuntijapalveluiden
		
ostoissa rahoitus voi kuitenkin olla korkeintaan 200 000 euroa.
		
Into-rahoitus on avustusta, jonka me maksamme raportoitujen toteutuneiden kustannusten
		
perusteella jälkikäteen. Yritykselläsi on oltava riittävä oma rahoitus projektin
		toteuttamiseksi.
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AVUSTUS TUTKIMUKSEEN JA UUDEN TIEDON LUONTIIN
		
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.
		
		

Business Finlandin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tuloksena syntyy
uutta tietoa ja osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

		
TUTKIMUS- JA KEHITYSRAHOITUS (LAINA)
		
Myönnämme pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa
		
50 tai 70 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.
		
Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen
		
jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai
		
koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin
		
yhteydessä Business Finlandille. Jos tulot ovat merkittäviä, Business Finland voi jättää
		
kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.
			
Kun yritys pyrkii
Business Finland
kansainvälisille		
markkinoille		
tai lisäämään/		
aloittamaan		
vientitoimintaansa		
		

EXHIBITION EXPLORER
Tarjoamme Exhibition Explorer-rahoitusta (entinen messuavustus) pienille ja
keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitus edellyttää, että
vähintään neljä tukikelpoista yritystä hakee Exhibition Explorer rahoitusta samaan
kansainväliseen messuun liittyen. Yrityksesi voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttia
projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle
yritykselle enintään 30 000 euroa per messuhanke.

		
		
		
		

Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Myönnämme Exhibition Explorer -rahoituksen
de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää
yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta
enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana

		
EXPLORER-TUOTEPERHE
		
Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille
		
menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota pk-yritysten
		
ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.
		
Explorer-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin
		
De minimis -avustuksen ehdot.
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TEMPO-RAHOITUS
		
Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien
kehittämisessä, ei tuotekehityksessä.Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa.
		
Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus
		
on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen
		
70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin
		
yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.
		
		
		
		
		

Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahoitusta projektin toteuttamiseen.
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. Tempo-rahoitus
on de minimis -avustusta.

Euroopan Unioni
UNIONIN TUKEMIA RAHOITUSKANAVIA
		
Euroopan komission perustama Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)
		
tarjoaa takausjärjestelyjä ja lainarahoitusta kannattaville korkean riskin investoinneille.
		
Rahoittajana ESIR-investoinneissa on investointimäärästä riippuen Euroopan investointi		
pankki (EIP), Euroopan investointirahasto (EIR), paikallinen välittäjäpankki tai muu
		
rahoituslaitos.
		

Normaalit yrityslainan periaatteet pätevät.

Finnfund
SUOMALAINEN KEHITYSRAHOITUSYHTIÖ
		
Investointikohteina yksityiset hankkeet: Finnfund sijoittaa ensisijaisesti suomalaisten
		
yritysten tai niiden yhteistyökumppaneiden kohteisiin. Rahoitamme myös hankkeita, joissa
		
käytetään suomalaista teknologiaa tai osaamista, parannetaan merkittävästi ympäristön
		
tilaa tai tuetaan kohdemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
		
		
		
		

Rahoitusehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä.
Pitkäaikaisten investointilainojen ohella teemme oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja
tarjoamme asiakkaillemme pääomalainaa tai muuta välirahoitusta. Rahoitusmuodosta
riippumatta olemme mukana vähemmistösijoittajana.

Finnpartnership
LIIKEKUMPPANUUSTUKI
		
Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden 		
suunnittelu-, kehitys-,  koulutus- ja pilotointivaiheisiin. Myönnettävä liikekumppanuustuki
on suuruudeltaan 30, 50, 70 tai 85 % hyväksytyn hankebudjetin kustannuksista.
		
Tukiprosentti riippuu hankkeen kohdemaan kehitysasteesta ja hakijayrityksen koosta (pk/
		
suurtoimija). Hakijan kokoluokitus perustuu Euroopan komission voimassa olevaan
suositukseen pk-yritys-määritelmästä. Huom.! Myös omistussuhteet voivat vaikuttaa
		
yrityksen kokoluokitukseen.
Ulkoministeriön myöntämä liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis
-sääntelyn piirissä.
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Finnvera
VIENNIN RAHOITTAMINEN JA RISKEILTÄ SUOJAUTUMINEN
		
Maksutavat, riskeiltä suojautuminen ja rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhdeksi
		
kokonaisuudeksi, josta kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä
		
sekä oman pankin että Finnveran kanssa.
		

Finnveran ehdot vaihtelevat tuotteiden mukaan.

Nopef
RAHOITUSTA KANSAINVÄLISTYMISEEN
		
Nopef tarjoaa pohjoismaisille yrityksille rahoitusta EU/EFTA-alueen ulkopuolisiin maihin
		
tehtävien kansainvälisten investointien arvioimiseen ja valmistelemiseen. Myönnettävä
		
rahoitus voi kattaa enintään 40 prosenttia kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten
		
kustannuksista enintään 50 000 euroon asti. Rahoitus myönnetään korottomana
ehdollisena lainana, joka muunnetaan tueksi hankkeen valmistuttua. Nopefin tarjoama
		
rahoitus on EU-säädösten mukaista de minimis ‑tukea.
		
Sen mukaisesti tukea voidaan myöntää kansainvälistymishankkeisiin, joilla toteutuessaan
		
on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia. Tuettavat hankkeet voivat koskea 		
		
myynnin, tuotannon, kokoonpanon, tuotekehityksen, huollon ja kunnossapidon tai muun
		
vihreää teknologiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja sisältävän kansainvälisen toiminnan
		aloittamista.
Pääomasijoittamisesta
Business Finland
RAHOITUSTA PÄÄOMARAHASTOJEN KAUTTA
on hyötyä usein
Venture Capital Oy
Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat
hyötyä myös muuta		
suomalaisiin alkaviin yrityksiin.
rahoitusta haettaessa.			
		
Pääomarahastoilla on omat arviointikriteerinsä. Kriteerit löytyvät jokaisen rahaston
		
omilta verkkosivuilta.
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Suomen
Teollisuussijoitus Oy
		
		
		

KANSAINVÄLISTYVÄT KASVUYRITYKSET
Sijoitamme yrityksiin, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä ja siten edellytykset 		
arvonnousuun. Sijoitusten pääpaino kohdistuu suomalaisiin tai Suomessa oleviin yrityksiin,
mutta myös ulkomaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen
Suomessa.

		
		
		
		

Suomen teollisuussijoitus Oy on vähemmistösijoittaja, eli sijoitukset voi olla enintään
puolet kokonaissijoitussummasta. Samoin omistus kohdeyrityksessä voi olla enintään
50 %. Kanssasijoittajat ovat kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä,
työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia.
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