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Miten tästä eteenpäin?

▪ Jos olet jo Business Finlandin asiakas, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi!

▪ Jos et vielä ole asiakkaamme:
▪ Yleinen neuvonta BF asiakaspalvelu – voit jättää viestiä tai soittaa meille
▪ +358 29 469 5800 tai yhteydenottolomake

▪ Jos mietit, onko Business Finland oikea taho tarjoamaan rahoitus- ja 
kansainvälistymispalveluita yrityksellesi, tee itsearviointi!
▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi
▪ Kartoitus sopii startup- ja pk-yrityksille. Kartoituksen tekemiseen menee 5-10 minuuttia ja sitä ei 

voi tehdä toisen yrityksen puolesta. Vastaa kysymyksiin rehellisesti, niin osaamme suositella vain 
yrityksellenne aidosti sopivia palveluita.

▪ Jos sinulla on kysyttävää haun erityispiirteistä, laita sähköpostia hakutekstissä 
mainituille yhteyshenkilöille!

▪ Seuraava DL hakemuksille näille esitellyille hauille on 31.3.2022

▪ https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma
▪ Sivulla myös usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/asiakaspalvelu
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi
https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma


Mikä on kestävän kasvun ohjelma RRF
RRF = Recovery and Resilience Facility

▪ EU:n elpymisväline (Next Generation EU)
▪ Laaja kokonaisuus, joka sisältää rahoitusta seitsemään EU-ohjelmaan. Jäsenmaat voivat saada 

rahoitusta yhteensä 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia on avustuksia euroa ja 360 
miljardia euroa lainoja.

▪ EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF, Recovery and Resilience 
Facility)
▪ EU:n elpymisvälineen suurin ohjelma. Se sisältää 672,5 miljardin rahoituksen jäsenmaille. 

Tästä 312,5 miljardia euroa on avustuksia ja 360 miljardia euroa lainoja.

▪ Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua. Rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä. Ohjelma 
sisältää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sovittaa yhteen eri EU-
ohjelmien rahoitusta.

▪ Euroopan unionin elpymisvälineestä tulossa myönnettäväksi Business Finlandin 
kautta ~530 miljoonaa suomalaisille yrityksille.
▪ 150-170 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021-2023



RRF-rahoituskokonaisuus Business Finlandissa

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. 
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Kasvuyrityksen 
innovaatiotuki

Jani Lehikoinen, Business Finland



Kasvuyritysten 
innovaatiotuki

▪ Vihreä siirtymä ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan 
siirtyminen edellyttää valtavaa muutosta. Vanhat 
keinot eivät riitä.

▪ Tarvitaan uuden tiedon luomista ja haastavia 
kehitysprojekteja, jotta syntyy innovatiivisia, 
kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.

▪ Tartu uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja lähde 
etsimään innovatiivisia ratkaisuja yrityksesi 
menestykseksi.



Kasvuyritysten 
innovaatiotuki

Kenelle?

▪ Startup- ja pk-yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa 
kansainvälisillä markkinoilla. 

▪ Tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjille.

▪ Kaikkien alojen yrityksille, jotka kehittävät kestävää 
kehitystä edistäviä  ratkaisuja. 

▪ Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, 
ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai 
kiertotalouteen. 

Mitä?

▪ Business Finland rahoittaa yritysten innovatiivisia 
tutkimus- ja kehitysprojekteja 

▪ Uutta luovaa tutkimuksellista työtä rahoitetaan 
avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten 
itsenäisiin tutkimusprojekteihin ja veturiyritysten 
tiekarttojen mukaisiin projekteihin.

▪ Pk-yrityksille enintään 50 prosenttia projektin 
kokonaiskustannuksista. 

▪ Rahoitusta saavat yritykset valitaan avoimin ja 
läpinäkyvin kriteerein jatkuvalla haulla. 

RRF TEEMA: 
Kasvuyritysten innovaatiotuki vihreään siirtymään

AIKATAULU:
Syksy 2021-2022, ennen kesälomakautta 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus 
kannattaa jättää viimeistään 31.3.2022

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



Rahoituksen hakeminen



Rahoituksen hakeminen

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään normaalisti Business Finlandin 
sähköisessä hakemusjärjestelmässä 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu 

Valitse oikea rahoituspalvelu esimerkiksi ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi”. 

Valitse kohdassa ”RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma” -valikosta kyseisen 
haun tunniste, esimerkiksi ”RRF – kasvuyritysten innovaatiotuki”.

Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisen 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns. 
”Do No Significant Harm”-vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on vaatimus siitä, 
että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu


Vinkkejä hakemiseen

▪ Lisätietoa ja tarkemmat rahoitushakujen 
infot, yhteyshenkilöt ja 
päivämäärät: Suomen kestävän kasvun 
ohjelma / BF info ja rahoitushaut
▪ Rahoitushakukohtaisilla www-sivuilla lisätietoa 

rahoituksen hakemisesta – tutustu näihin ensin

▪ Yleinen neuvonta BF asiakaspalvelu – voit 
jättää viestiä tai soittaa meille

▪ Jos hakuilmoituksessa on mainittu 
yhteyshenkilö, heihin voi olla yhteydessä 
etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/asiakaspalvelu


ON AIKA 
AJATELLA ISOSTI

BUSINESS FINLAND NÄYTTÄÄ 
TIEN TULEVAISUUTEEN

PYSY KUULOLLA 
Tilaa uutiskirje 

TUTKI MAHDOLLISUUKSIA 
Tutustu sivustollamme alallesi oleelliseen lisätietoon

OLE YHTEYDESSÄ
Ota yhteyttä sivustomme kautta

https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/bf-tilaa-uutiskirje/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/


Vähähiilinen 
rakennettu ympäristö

Virpi Mikkonen, Business Finland



Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta 
torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, 
palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, 
toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Tukiohjelma muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: 

• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukiohjelma

• Ilmastoratkaisuja ja vähähiilisyyttä tukevaan tietopohjaan liittyvät 
hankinnat 

• Alan vähähiilisten ratkaisujen vientiin pyrkivien suomalaisyritysten 
yhteishankkeiden kehittämisen ja koordinoinnin tukiohjelma

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa

• Ympäristöministeriön tukena ohjelmaa toteuttaa KIRAHub

• www.kirailmasto.fi



Vihreä siirtymä näkyy rakennetun 
ympäristön investoinneissa

▪ Kansalliset RRF-investoinnit näyttävät suuntaa, mihin julkiset 
investoinnit suuntautuvat

▪ Erityisesti itäisessä Euroopassa merkittävä rahoituslähde on 
EU:n alueelliset instrumentit, joissa myös painottuu vihreä 
siirtymä

▪ RRF on merkittävä panostus Euroopan uudistumiseen (vihreä 
ja digitaalinen siirtymä)

▪ Rakennetun ympäristön rooli näkyy merkittävänä kansallisissa 
RRF-ohjelmissa (infra, energiatehokkuus, 
sairaalarakentaminen)

▪ Italia: rautatiet 24,8 mrd € ja rakennusten 
energiatehokkuus 12 mrd € 

▪ Espanja: rautatiet 5,5 mrd € ja energiaremontit 6,8 mrd €

▪ Ranska: rataverkot 4,1 mrd € ja energiaremontit 5,8 mrd € 

▪ Saksa: sairaalat 2,5 mrd € ja energiaremontit 2,5 mrd €



Vähähiilisen rakennetun ympäristön visio?

▪ Rakennetun ympäristön toimijat tunnistavat merkittävän roolinsa ja ottavat kopin isosta 
mahdollisuudestaan vaikuttaa kestävään kehitykseen

▪ Yritykset kehittävät kilpailuetuaan vähähiilisissä ratkaisuissa
▪ Tartutaan mm. kestävien investointien avaamiin kansanvälisiin liiketoimintamahdollisuuksiin 

▪ Asiakaskeskeisyys 

▪ Teknologioiden tuomia mahdollisuudet hyödynnetään rakennetun ympäristön hyväksi
▪ Suomalaiset rakennetun ympäristön toimijat alan edelläkävijöiksi digitalisaatiossa

▪ Rakennettu ympäristö kiinnostaa
▪ Sijoittajia 
▪ Muilta toimialalta tulevia sovellusten kehittäjiä
▪ Huippuosaajia

▪ TKI-intensiivisyys kasvaa

▪ Julkiset toimijat mahdollistavat ja jopa kirittävät kehitystä



Vähähiilinen 
rakennettu ympäristö 

▪ Rakennettu ympäristö on avainasemassa 
ilmastonmuutoksen torjunnan sekä vähähiilisyyden 
ja kiertotalouden kysymyksiä ratkottaessa. 

▪ Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan 
ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä 
tukevien teknologioiden, palveluiden ja 
toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen 
muutosta ja lisätä tuottavuutta.

▪ Projektit voivat liittyä esimerkiksi 
energiatehokkuuteen, ilmasto- ja 
ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai 
vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen 
liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. 

▪ Haasteisiin vastaaminen edellyttää toimialoja 
ylittävää osaamista ja verkottumista eri 
osapuolten kesken.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö ohjelma toteutetaan 
yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa



Vähähiilinen 
rakennettu ympäristö  

Kenelle?

▪ Haku on kohdistettu erityisesti yrityksille, joilla on  
kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, ja
tutkimus-organisaatioille. 

▪ Rahoitusta voi hakea yritysten itsenäisiin 
tutkimusprojekteihin sekä sekä yritysten ja 
tutkimuksen yhteisiin co-innovation projekteihin. 

▪ Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat 
hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

▪ Halutessaan hakija voi suunnata projektinsa 
veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin kehitysalueisiin 
ja näin hakeutua osaksi veturiyritysten 
ekosysteemejä.

Mitä?

▪ Avustusta uutta luovaan tutkimukselliseen työhön.

▪ Vihreän siirtymän ja älyratkaisujen pohjaksi 
tarvitaan vahva ja ajantasainen tietoperusta.

▪ PK-yrityksille enintään 50 prosenttia ja Midcap- ja 
suurille yrityksille enintään 40 prosenttia projektin 
kokonaiskustannuksista. 

▪ Rahoitusta saavat yritykset valitaan avoimin ja 
läpinäkyvin kriteerein jatkuvalla haulla.

AIKATAULU
Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä 
viimeistään 15.10.2021 ja 2022 myönnettävän rahoituksen osalta viimeistään 
31.3.2022. Vuoden 2023 rahoituksen osalta hakukierros 1.9.-31.10.2022.

YHTEYSHENKILÖT:
Virpi Mikkonen, Sini Uuttu, Ilmari Absetz

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

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

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


Millainen on hyvä hakemus: 
tutkimuksellisuus, DNSH, 
käytännön esimerkkejä
Asko Vesanto, Business Finland



Kasvuyritysten vihreä siirtymä- ja Vähähiilinen 
rakennettu ympäristö innovaatiorahoitushaut

▪ Hakujen rahoituksessa noudatetaan Business Finlandin TKI -rahoituksen ehtoja.
▪ Yritysten rahoituskelpoisuus

▪ Vaatimus projektien sisällön tutkimuksellisuudesta

▪ Lisäksi hauissa noudatetaan RRF –rahoituksen ja hakujen ehtoja:
▪ Rahoitettavien projektien sisällöt eivät voi kohdistua ns. poissulkulistalla oleviin sisältöihin.
▪ Hakukohtaisen ehdot: Vähähiilisyys (koodit 022 ja 027)
▪ Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden on täytettävä ”Do No 

Significant Harm”-vaatimukset.



Edellytyksiä rahoitettaville yrityksille

▪ Yrityskoko määrää rahoituksen: pk -yritys, midcap -yritys ja suuri yritys
▪ Konserniyritykset

▪ Taloudellinen tilanne
▪ Omarahoitus projektille ja koko toiminnalle oltava kunnossa

▪ Vaikeuksissa olevia yrityksiä ei rahoiteta

▪ Jos taloustilanne on heikko (C-reittaus, maksuhäiriöitä) niin rahoitus vain erityisin perustein. 

▪ Henkilöresurssit
▪ Vähintään 2 päätoimista henkilöä

▪ Yhden hengen yrityksiä, tai sivutoimisesti hoidettavia, yrityksiä ei rahoiteta

▪ Yritys tavoittelee merkittävää kasvua kansainvälisillä markkinoilla
▪ Vain kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä ei rahoiteta

▪ Yrityksen BF rahoitushistoria/ käynnissä olevat rahoitetut hankkeet



Tutkimuksellisuus

▪ Tutkimuksellisuus -termi kuvaa yritysprojektin pääasiallista luonnetta ja 
etäisyyttä markkinoille tuotavasta valmiista tuotteesta.

▪ Tutkimuksellisissa hankkeissa tehdään uuden tiedon ja taitojen hankkimiseen 
pyrkivää kriittistä tutkimusta – työtä jonka tuloksia käytetään jatkossa 
kehitystyössä.

▪ Tutkimuksellisen työn osuudella tarkoitetaan tutkimuksen osuutta projektista. 
Loppu on kokeellista kehittämistä. 

▪ Tutkimuksellisen työn osuutta arvioidaan kustannusten pohjalta vähintään 
toimialalla uuden tiedon ja taitojen syntymisen osuus projektista. 
▪ Yritykselle uusi ei ole riittävä uutuus!
▪ Tavoitteena on uuden osaamisen ja tiedon pohjalta kehittää yrityksen kansainvälistä 

kilpailukykyä.



Tutkimuksellisuus

▪ Projektin tutkimuksellisuus ratkaisee BF:n rahoitusmuodon TKI-rahoituksessa:
▪ Pääosin tutkimukselliseen projektiin voi myöntää avustusrahoitusta. (tutkimuksellisen työn 

osuus yli 50%)
▪ Pääosin kokeellista kehittämistä olevaan projektiin myönnettävä rahoitus on lainaa.

▪ Tutkimuksellisen projektin riskit ovat isommat – rahoituksen kannustava 
vaikutus ja riskinjako.

▪ Projektin sisällön tutkimuksellisuus on hyvä kuvata hakemuksessa tai 
projektisuunnitelmassa.
▪ Esim. mitä tutkimuksellisella projektilla, tai projektin työpaketilla tavoitellaan, tai 

saavutetaan lopputuloksena. Miten tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää kehitystyössä.



Vähähiilisyys

▪ Vähähiilisyyden tulee olla keskeinen osa projektin sisältöä ja tavoiteltavia 
tuloksia.

▪ Vähähiilisyys ei voi olla vain tulosten ”sivutulos”, vaan sen tulee olla 
tutkimuksellisen projektin lähtökohta.

▪ Vähähiilisyyden osuus ja merkitys tulee hakemuksessa olla selkeästi esillä, niin  
projektisuunnitelmassa, kuin tavoiteltavissa tuloksissa.

▪ Mikäli vähähiilisyyden edistäminen ei toteudu, ei hanketta voida rahoittaa 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.



Vähähiilisyys

▪ Vähähiilisyyden teemoja ovat:
▪ Cleantech

▪ Energiatehokkuus 

▪ Kiertotalous 

▪ Biotalous 

▪ Uusiutuva energia 

▪ Digitalisaatio 

▪ Ruokajärjestelmä 

▪ Liikenne ja viisas liikkuminen 

▪ Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen liiketoimintamahdollisuutena

▪ Hakemuksessa on tuotava esille miten projektilla tavoiteltava tulos toteuttaa 
vähähiilisyyden tavoitetta. 



Vähähiilisyys

Kysymyksiä vähähiilisyyden tunnistamisen tueksi (suorat vaikutukset): 

• Väheneekö sähkön, lämmön tai polttoaineen kulutus välittömästi? 

• Kuluttavatko rakennukset, koneet, laitteet tai järjestelmät vähemmän energiaa tai korvataanko 
niitä palveluilla? 

• Muuttuvatko toimintatavat (palvelut) vähemmän energiaa kuluttaviksi? 

• Muuttuuko energiantuotanto vähähiilisemmäksi (energiatehokkuus, uusiutuva energia)? 

• Käytetäänkö myös uusiutuvaa energiaa energiatehokkaasti? 

• Muuttuuko yhdyskuntarakenne siten, että energiankäyttö vähenee tai tehostuu? 

• Muuttuuko liikenteen kulkutapajakauma vähähiilisemmäksi tai väheneekö liikennesuorite? 

• Vähentääkö hanke suoraan materiaalien käyttöä? 

• Tehostuuko tuotannon materiaalien käyttö? 



Vähähiilisyys

• Onko rakentaminen materiaalitehokasta ja ottaako se huomioon rakennusten elinkaaren? 

• Vähentyykö jätteiden määrä palveluissa ja kotitalouksissa? 

• Korvataanko fyysisiä tuotteita palveluilla (vuokraus, yhteiskäyttö) kuluttajasektoreilla? 



RRF rahoituksen poissulkulista

RRF rahoituksessa ei voida rahoittaa projekteja  joiden sisältö 
kohdistuu ns. poissulkulistalla oleviin sovelluksiin:

(i) toimet jotka liittyvät fossiilisiin polttoaineisiin, mukaan lukien jalostus ja jatkokäyttö

(ii) EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat toimet, joiden seurauksena arvioidut 
kasvihuonekaasupäästöt ylittävät sovellettavan vertailuarvon

(iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanis-biologisiin käsittelylaitokseen liittyvät toimet

(iv) toimet, joissa jätteiden pitkäaikainen loppusijoittaminen voi aiheuttaa haittaa ympäristölle

Hakemuksessa on hyvä ottaa kantaa sisällön kohdistumisesta näihin poissulkulistan sisältöihin ja 
sovelluksiin.



DNSH

▪ Rahoitettavien projektien sisältöjen tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukainen kaikkien kuuden EU:n ympäristötavoitteen kannalta:

a) ilmastonmuutoksen hillintä; 

b) ilmastonmuutokseen sopeutuminen; 

c) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu; 

d) siirtyminen kiertotalouteen, ml. jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys; 

e) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen; 

f) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

▪ Arvioinnissa on otettava huomioon toimenpiteestä aiheutuvan toiminnan koko 
elinkaari eli sekä tuotanto- ja käyttövaihe että käytöstäpoistovaihe (koskee 
myös tutkittavia ja kehitettäviä ratkaisuja).



DNSH

DNSH – arviointi on kaksiportainen

▪ Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, tarvitaanko kustakin ympäristötavoitteesta 
yksinkertaistettu vai yksityiskohtainen haitta-arviointi

▪ Yksinkertaistettu muoto riittää, kun toimenpiteellä ei ole ennakoitavissa olevaa 
vaikutusta ympäristötavoitteeseen tai vaikutus on merkityksetön. Tällöin kyseisten 
ympäristötavoitteiden osalta voi esittää vain lyhyet perustelut. 

▪ Yksityiskohtainen haitta-arviointi tarvitaan niistä ympäristötavoitteista, joihin voi 
kohdistua merkittäviä vaikutuksia.

▪ Kun toimenpiteen katsotaan edistävän jotakin kuudesta ympäristötavoitteesta niin 
merkittävästi, että sen kerroin on 100 prosenttia*, sen katsotaan olevan kyseisen 
tavoitteen osalta ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukainen. Silti on osoitettava, 
että toimenpide ei aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.



DNSH

Tutkimukselliset hankkeet

Tutkimuspainotteiset t/k/i-hankkeet (teollisen tutkimuksen osuus sisällöstä yli 
50%) eivät teknisten kriteerien mukaan aiheuta merkittävää haittaa. Tällöin on 
kuitenkin varmistettava, että todennäköinen sovelluskohde ei kuulu kiellettyihin 
sisältöihin JA että suunnitelma täyttää mahdollisen hakukohtaisen 
ilmastonmuutoskriteerin (esim. 022, 027). Näissä tilanteissa riittää ensimmäisen 
tason DNSH-arviointi. 

Tarvittaessa tulee tehdä yksityiskohtainen haitta-arviointi. Eli mitä mahdollisia 
haittoja voi olla ja miten ne hoidetaan.



Edunsaajatieto

▪ Rahanpesulaki ja EU:n rahanpesudirektiivit edellyttävät, että yritys tai yhteisö 
tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi 
ja pitää tiedot ajan tasalla. Yritys on velvollinen tekemään ilmoituksen PRH:lle.

▪ RRF-asetuksen mukaan Business Finlandin on tarkastusta ja valvontaa varten 
kerättävä tieto varojen saajan tai toimeksisaajan tosiasiallisesta omistajasta ja 
edunsaajasta 

▪ Yritystä ei voi rahoittaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta mikäli yritys ei 
toimita pyydettyä tietoa annettuun päivään mennessä. 



Edunsaajatieto

▪ Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista 
edellytyksistä:
▪ Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen 

kautta.
▪ Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen 

yrityksen kautta.
▪ Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

▪ Edunsaajatieto kun rahoituksen hakijana on yritys:
▪ Edunsaajatietona kirjataan yrityksen ilmoittamat tosiasialliset edunsaajat

▪ Edunsaajatieto kun rahoituksen hakijana on hankintaviranomainen:
▪ Hankintaviranomaisia ovat esim. yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot

▪ Edunsaajatietona kirjataan hankintamenettelyssä valitun palveluntuottajan edunsaajat
▪ Mikäli tietoa ei ole valmisteluvaiheessa käytettävissä, kysytään tieto raportoinnin yhteydessä



Miten tästä eteenpäin?

▪ Jos olet jo Business Finlandin asiakas, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi!

▪ Jos et vielä ole asiakkaamme:
▪ Yleinen neuvonta BF asiakaspalvelu – voit jättää viestiä tai soittaa meille

▪ +358 29 469 5800 tai yhteydenottolomake

▪ Jos mietit, onko Business Finland oikea taho tarjoamaan rahoitus- ja 
kansainvälistymispalveluita yrityksellesi, tee itsearviointi!
▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi

▪ Kartoitus sopii startup- ja pk-yrityksille. Kartoituksen tekemiseen menee 5-10 minuuttia ja 
sitä ei voi tehdä toisen yrityksen puolesta. Vastaa kysymyksiin rehellisesti, niin osaamme 
suositella vain yrityksellenne aidosti sopivia palveluita.

▪ Jos sinulla on kysyttävää haun erityispiirteistä, laita sähköpostia hakutekstissä 
mainituille yhteyshenkilöille!

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


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

RRF-hakujen lisäksi 
Business Finlandin 
normaalit palvelut ovat 
hyödynnettävissä, mikäli 
kaipaat apua yrityksesi 
kansainvälisen kasvun ja 
kilpailukyvyn 
kehittämiseen.



ON AIKA 
AJATELLA ISOSTI

BUSINESS FINLAND NÄYTTÄÄ 
TIEN TULEVAISUUTEEN

PYSY KUULOLLA 
Tilaa uutiskirje 

TUTKI MAHDOLLISUUKSIA 
Tutustu sivustollamme alallesi oleelliseen lisätietoon

OLE YHTEYDESSÄ
Ota yhteyttä sivustomme kautta

https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/bf-tilaa-uutiskirje/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

