
CO-INNOVATION 
-RAHOITUS

Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten 

yhteishankkeisiin, joissa ne kehittävät 

yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita 

uuden liiketoiminnan tarpeisiin
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CO-INNOVATION

Rahoitusta tutkimusorganisaatioiden 
ja yritysten yhteishankkeille

 Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät 
yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita 
liiketoiminnan tarpeisiin. 

 Yhteinen tavoite ja suunnitelma tavoitteeseen 
pääsemiseksi

 Vähintään yksi tutkimusorganisaatio ja kolme 
yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut 
tutkimus- ja kehitysprojektilleen rahoitusta 
Business Finlandista

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/COINNOVATION

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


CO-INNOVATION

Kenelle?

 Tutkimusorganisaatioille ja kaikenkokoisille 

yrityksille niiden yhteishankkeisiin

 Etusijalla pk-yritysten kasvua ja 

kansainvälistymistä tukevat projektit ja 

ekosysteemit

 Yrityksillä voi olla eri rooleja: oma t&k-projekti tai 

osallistuminen tutkimuksen rahoittajana tai toisen 

yrityksen projektiin alihankkijana.

Mihin tarkoitukseen?

 Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät 

yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita 

liiketoiminnan tarpeisiin. 

 Rahoituksella vauhditetaan tutkimustiedon 

hyödyntämistä ja uusien suomalaisten 

vientituotteiden kehittämistä sekä vahvistetaan 

ekosysteemien verkostoja.

 Rahoitetaan joko Co-Creation -vaiheen 

läpikäyneitä tai suoraan valmiita 

yhteishankkeita.
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Mikä on muuttunut 
v. 2020 alusta

 Co-Innovation -yhteishankkeiden 
tutkimusprojektien rahoitustaso on nyt 70%.

 Muutoksen myötä edellytetään pääsääntöisesti 
kansainvälistä yhteistyötä tutkimusprojekteissa 
ja vain poikkeustapauksissa kansallisen tason 
yhteistyö riittää rahoituksen saamiseen. 

 Samalla luovutaan erillisestä 
kansainvälisyyskannusteesta 
tutkimusrahoituksessa.

 Yleiset ehdot on päivitetty; myös rinnakkaisilla 
yritysprojekteilla on nyt ensisijainen 
neuvotteluoikeus tutkimustuloksiin.

 Co-Creation -rahoitukseen ei ole tehty 
muutoksia.

Muutoksen tavoitteena on 
lisätä tutkijoiden 

kansainvälistä yhteistyötä 
sekä yhteistyötä yritysten 

kanssa.



Miten haen Co-Innovation 
-rahoitusta?

 Ota ensin yhteyttä oman tutkimusorganisaatiosi 
tutkimuspalveluyksikköön.

 Ota yhteyttä Business Finland –
tutkimusrahoitustiimiin.

 Valmistaudu esittelemään konsortio ja 
hankesuunnitelma ennen hakemista.

 Hakemuksen tekeminen Business Finlandin 
asiointipalvelussa alkaa päähakemuksella, jonka 
tekee kokonaisuuden yhteen kerännyt 
koordinaattoriorganisaatio. Jokainen 
yhteishankkeen osapuoli tekee oman 
hakemuksensa ja liittää siihen koordinaattorilta 
saamansa yhteishanketunnuksen. Koordinaattori 
lähettää kokonaisuuden Business Finlandiin. 
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Miten Co-Innovation -rahoitus toimii?

Konsortio muodostaa 
kokonaisuuden, joka 
pystyy ratkaisemaan 
tutkimusongelman

 Yhteishankkeessa tulee olla 
vähintään yksi tutkimusorganisaatio 
ja kolme yritystä, joista ainakin 
kaksi on hakenut t&k-projektilleen
rahoitusta Business Finlandista

 Etusijalla laadukkaat pk-yritysten 
kasvua ja kansainvälistymistä 
tukevat projektit ja ekosysteemit

6

Yritysten rahoitus 
noudattaa normaaleja 
yrityksille myönnettäviä 
rahoitusmuotoja ja tasoja

• Normaalit yritysprojektin 
arviointikriteerit 

• Yrityksellä on oltava riittävät 
resurssit ja omarahoitus 
projektin toteuttamiseksi

Kaikki 
yhteishankkeeseen 
osallistuvat tekevät 
oman hakemuksensa

• Tutkimusprojektien 
rahoitustaso 70% 

• Julkisen tutkimusprojektin 
kesto tyypillisesti 2-3 vuotta

• Jatkuva haku, mutta 
tarvittaessa 
hakuteemoja/hakuaikoja



Mitkä ovat Co-Innovation -
rahoituksen kriteerit?

 Osoitettu relevanssi ja kysyntä

 Yhteishankkeen uskottavuus
 Ovatko yhteishankkeen osapuolet oikeat 

tulosten saavuttamiseksi?  
 Jakautuuko tekeminen tavoiteltavien 

tulosten kannalta järkevästi?
 Onko yritysten panostus järkevässä 

suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin ja 
hyödyntämisreitteihin? 

 Miten hanke vaikuttaa pk- ja midcap-
yritysten liiketoiminnan kehittymiseen?

 Tutkimuksessa kansainvälistä yhteistyötä

 Ratkaisun uutuusarvo ja kilpailuetu, 
markkinapotentiaali, yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus sekä hankkeen kansainvälinen 
yhteistyö.
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Kansainvälinen yhteistyö 
tutkimusprojektissa

 Tutkimusprojektissa on oltava projektin tuloksellisuutta edistävää kansainvälistä 
yhteistyötä.

 Vähintään yksi näistä on toteuduttava:
 Yhteishanke

 Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, yhteinen projektisuunnitelma ulkomaisen 
tutkimusorganisaation kanssa

 Osaamisen liikkuvuus Suomeen tai Suomesta

 Vähintään 3 htkk tutkijanvaihto

 Osaamisen tai oikeuksien osto

 Lisenssin tai muun käyttöoikeuden osto, teknologian siirto

 Organisoitu tiedonvaihto

 Suunnitelmallinen tiedonvaihto projektin aikana, millä hankitaan projektin hyödyksi tietoa 
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Millainen on hyvä 
Co-Innovation -hakemus?

Seuraavilla sivuilla on koottuna tyypillisen onnistuneen 
hakemuksen piirteitä. Ne eivät ole rahoituksen kriteereitä, vaan 

rahoitetut hankkeet voivat myös poiketa näistä. 

SELKEÄ KONSORTIO - SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS - JOHTAMINEN



Hyvä hakemus: 
SELKEÄ KONSORTIO

 Konsortiolla on yhteinen päämäärä
 Osallistumisen motivaationa on hankeen tulokset, 

jotka saavutetaan yhteistyöllä.

 On helppo ymmärtää, miksi jokainen
osapuoli on mukana ja mitä ne 
tavoittelevat.

 Hallittavissa oleva konsortion koko, 
tyypillisesti 5-6 pk-yritystä

 Merkittävän vaikutuksen saavuttaminen
vaatii usein ison yrityksen vahvaa roolia.

 Yritysten talous on kunnossa.

 Keskinäinen luottamus - arvoketju
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Hyvä hakemus: 
SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS

 Uutuusarvo, ajattele isosti

 Silti fokusoitu

 Vaikuttavuus (liikevaihto ja vienti) suuri
verrattuna tarvittavaan rahoitukseen

 Hyödyntämispolku on nähtävissä, myös
projektin keston yli.

 Tutkimuksessa kansainvälistä yhteistyötä
huippuosaajien kanssa

 Hanke edistää Business Finlandin ohjelmien
tavoitteita.
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Hyvä hakemus: 
JOHTAMINEN

 Konsortion sisäinen viestintä on läpinäkyvää
ja toimivaa.

 Osapuolet osallistetaan aikaisessa
vaiheessa.

 Yhteinen hankesuunnitelma, johon
osapuolten suunnitelmat sopivat

 Kaikki sitoutuvat sovittuihin aikatauluihin, 
esim. hakemuksen jättämisessä.

 Toimiva ohjausryhmä

 Keskustellaan Business Finlandin kanssa jo 
ennen hakemuksen jättämistä.

12



Ota yhteyttä Business Finlandin 
tutkimusrahoitustiimiin!

Bio&Circular, Cleantech

Jarmo Raittila

+358 50 323 2442

Terveys ja hyvinvointi

Pekka Ollikainen 

+358 50 557 7758

Digitalisaatio

Olavi Keränen

+358 50 5577 932

Kuluttajaliiketoiminta

Kenneth Nyholm
+358 50 395 6028
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Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@businessfinland.fi


