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Maailmanluokan 
ekosysteemeitä ja 
kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö 
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Yritysten globaali 
kasvu1

Käynnistämme uutta 
kestävää kasvua 

innovoinnin ja kansainvälisen 
yhteistyön kautta

SUOMEA VARTEN
STRATEGINEN TAVOITE
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UUDISTU 
VERKOSTON AVULLA

 Rahoitamme suuria yrityksiä, joilla on halu 
ja kyky uudistua verkoston avulla. 

 Rahoituspalvelumme luovat mahdollisuuksia 
suurten yritysten globaaliin kasvuun, 
auttavat yrityksiä uudistumaan ja 
hyödyntämään pk-yritysten ja huipputason 
tutkimusryhmien osaamista.

 Kehitä uusia tuotteita ja palveluja, uudista 
liiketoimintaa ja todenna ratkaisusi 
toimivuus

 Luo uutta tietoa ja hyödynnä 
tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten 
osaaminen liiketoiminnan kehityksessä 
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MERKITYS
KANSAN-

TALOUDELLE

UUDISTUMINEN 

ARVON 
TUOTTO  

VERKOSTOLLE 

Vain parhaat suurten yritysten 
projektit  voivat saada Business 
Finlandin rahoitusta.  

Suurten yritysten kohdalla 
arvioimme erityisesti 
uudistumista, arvon tuottoa 
verkostolle ja kansan-
taloudellista merkitystä.

RAHOITUSTA PARHAILLE



EKOSYSTEEMIT TARVITSEVAT VETUREITA

Kasvu-
moottorit

liikevaihto, 
vienti, 

investoinnit
Suomeen  
>1 mrd €

Arvoverkostot

Yhteistyöverkostot

Business Finland tähtää 
ekosysteemien
vahvistamiseen, kasvuun, 
kansainvälistämiseen ja 
osaamisen kasvattamiseen.

Suurilla yrityksillä on tärkeä rooli 
ekosysteemien vetureina. 
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PK-
YRITYS

SUURI 
YRITYS

PK-
YRITYS

PK-
YRITYS

Tarjoamme rahoitusta suurille 
yrityksille, joilla on halua 
uudistua ja kehittää verkostoaan.

Suuri yritys voi saada rahoitusta 
omalle verkottuneelle 
hankkeelleen tai yhteishankkeen 
osapuolena.

Rahoitamme haastavia 
projekteja, joilla on vaikutuksia 
yrityksen oman kilpailuedun 
lisäksi yrityksen verkostoon 
kuuluvien pk-yritysten osaamisen 
ja viennin kehitykseen. 

MENESTYS TEHDÄÄN YHDESSÄ

TUTKI-
MUS-

ORGANI-
SAATIO

TUTKI-
MUS-

ORGANI-
SAATIO
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Kehitä tutkimus- ja kehitysrahoituksen 
avulla uusia ja innovatiivisia 
• tuotteita tai palveluja
• tuotantomenetelmiä
• liiketoimintamalleja. 

Testaa ja todenna uuden innovatiivisen 
ratkaisun toimintaa ja arvioi hyötyjä 
yhdessä asiakkaiden kanssa.

RAHOITUSTA UUDISTUMISEEN: SUUREN 
YRITYKSEN OMA VERKOTTUNUT HANKE

SUURI 
YRITYS

PK-
YRITYS

Palvelujen 
ostoa



8

Osallistu tutkimuksen suuntaamiseen ja kehitä yhdessä 
tutkimusorganisaatioiden kanssa uutta tietoa ja innovaatioita 
liiketoiminnan tarpeisiin.

Co-Innovation-yhteishanke 

• Yhteinen tavoite + suunnitelma
• Tarve tehdä projekteja yhteistyössä
• Hankkeet toteutetaan rinnakkain

Yrityksillä voi olla eri rooleja: 
• oma t&k-projekti
• osallistuminen toisen yrityksen projektiin alihankkijana, rahoittajana tai muulla panostuksella

RAHOITUSTA YHTEISHANKKEILLE

SUURI 
YRITYSPK-

YRITYS

PK-
YRITYS
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RAHOITUS: LAINAA TAI AVUSTUSTA 

Rahoitamme globaalia kilpailuetua hakevien suurten yritysten haastavia ja uudistavia 
tutkimus- ja kehitysprojekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi 
yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen.

Suurten yritysten kehityspainotteisten 
projektien rahoitus

• Tavoitteena uuden, innovatiivisen tuotteen  tai 
palvelun kehittäminen tai pilotit

• Kannustamme laajaan yhteistyöhön pk-yritysten ja  
tutkijoiden kanssa

RAHOITUS: LAINAA
Max 50 %
Verkostoyhteistyö vähintään 15%

Suurten yritysten tutkimuspainotteisten 
projektien rahoitus

• Tavoitteena uuden osaamisen ja tiedon luominen, 
valmiudet tulevaisuuden liiketoiminnoille

• Painotamme vahvoja vaikutuksia yrityksen 
verkostoon

RAHOITUS: AVUSTUSTA
Max 40%
Verkostoyhteistyö vähintään 40 %
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LISÄVOIMAA 
HORISONTTI 2020 -
RAHOITUKSESTA

80 MRD € V. 2014 – 2020
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Horisontti 2020: 

EU-RAHOITUSTA 
TUTKIMUKSEEN JA 
INNOVOINTIIN 

Miksi mukaan?

Verkostoja, merkittävää rahoitusta (pääosin avustusta, 
kustannuksista korvataan 100%/70%), uusia markkinoita ja 
kumppaneita, uutta osaamista omaan tiimiin

Kenelle?

Horisontti-hankkeet avoimia kaikille: yritykset, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset, sairaalat, kaupungit, järjestöt sekä muut 
hyödyntäjät

Miten?

• Suurin osa hankkeista tehdään kansainvälisenä yhteistyönä 

• Joskus yksikin osallistuja riittää

• Hakemukset suoraan komissiolle Brysseliin
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HORISONTTI 2020 -OHJELMAN KESKEISET 
INSTRUMENTIT SUURILLE YRITYKSILLE 

Tutkimushanke, RIA

Innovaatiohanke, IA

 ≥ 3 eri organisaatiota 3 eri EU- tai liitännäismaasta

 Rahoitus: 70%, (100% non-profit)

 EU:n rahoitus n. 2‒5M€

 Tyypillinen kesto 2‒4 vuotta

 Hakuaiheet ja aikataulu määritelty työohjelmassa

Fast Track to Innovation, FTI

 Hyvin lähellä markkinoita

 Yrityksiä oltava konsortiossa

 Pienet konsortiot: 3‒5 organisaatiota 3 eri EU-maasta

 Rahoitus 70%

 EU-rahoituksen määrä ≤ 3M€

 Haku jatkuvasti auki, 3 cut-off päivää vuosittain

 Ei ennalta määrättyjä aiheita

 Hankkeet alkavat 6 kk sisällä haun päättymisestä
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LISÄTIETOJA 
HORISONTTI 2020 -
OHJELMASTA

 Horisontin yhteystoimisto EUTI Business Finlandissa: 
www.horisontti2020.fi

 Teemakohtaiset asiantuntijat (NCP eli kansallinen 
yhteyshenkilö): www.horisontti2020.fi/yhteystiedot

 Tapahtumia: 
www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/tapahtumat

 Tilaa uutiskirje:
www.businessfinland.fi/uutiskirje

https://www.horisontti2020.fi/
http://www.horisontti2020.fi/yhteystiedot
http://www.horisontti2020.fi/ajankohtaista/tapahtumat
http://www.businessfinland.fi/uutiskirje
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LISÄTIETOJA 
BUSINESS FINLANDIN RAHOITUKSESTA 

SUURILLE YRITYKSILLE

www.businessfinland.fi/suuriyritys


