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TUTKIMUS- JA KEHITYSRAHOITUS
START UP, PK - JA MIDCAP-YRITYKSILLE, kun
▪ Yritys on rahoituskelpoinen; 

▪ talous, tiimi,

▪ Projektin sisältö on innovatiivista ja haastavaa kehittämistyötä 
▪ Mukana voi olla TK:ta tukevaa esim. LT kehittämistä (<20%)

▪ Tuloksilla tavoitellaan merkittävää LV/viennin kasvua

▪ Laina L50% (L70%) KEHITTÄMISEEN JA PILOTOINTIIN 

▪ Tulokset hyödynnytettävissä nopeastikin 
▪ SUURET: 15 % käytettävä ostopalveluihin pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai toteutus 

toteutettava yhteisprojektina

▪ Avustus A50%, A40% TUTKIMUKSEEN JA UUDEN TIEDON LUONTIIN
▪ Tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua
▪ SUURET: käytettävä 40 % ostopalveluihin pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai toteutus 

toteutettava yhteisprojektina

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus

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


Tempo-rahoitus

▪ Pääpaino on kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei 
tuotekehityksessä
▪ Avustusta, 75% taso, max määrä 50k€ jolloin koko on 66 667 €
▪ Päätöksen jälkeen 70% ennakkona (enintään 35 k€) ja loppuosan projektin loppuraportin 

yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä

▪ START Upit

▪ Osaava tiimi ja rahoitus projektin toteuttamiseksi.
▪ Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä 

Suomessa
▪ Yhtiöllä tulee olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin 

omarahoitukseksi (joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin). 
Jfuifuehf

▪ Koska julkisen rahoituksen osuus on poikkeuksellisen korkea (75 %), 
omarahoituksen pitää olla kokonaan yksityisistä lähteistä

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitusg

https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitusg


NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY)

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/nuoret-innovatiiviset-
yritykset-niy

▪ Nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat alle 5v startup-yritykset
▪ keskimäärin 3,7-vuotias, 14 työntekijää, 550 000 € liikevaihtoa ja 920 000 € sijoituksia omaan pääomaan. 
▪ johdolla on vahvaa kansainvälistä osaamista ja valtaosalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Noin 40 

%:lla yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia

▪ Jaksottainen rahoitus A250, A250, L750, sidottu tavoitteisiin

▪ Näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja maksavia asiakkaita

▪ selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa suunnitelma

▪ kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema

▪ sitoutunut ja osaava johtotiimi

▪ mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia

▪ itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen, 

▪ NIY RAHOITUSTA SAANEET YRITYKSET

▪ https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/niy-companies

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/nuoret-innovatiiviset-yritykset-niy
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/niy-companies


Business Finlandin rahoitus tutkimusorganisaatioille
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Käynnistämiseen
• Idealla on uutuusarvoa
• Co-Innovation -

suunnitelman 
valmisteluun

• Konsortion kokoamiseen
• Max 100k€/idea
• 4-6 kk. kiinteää yk 20 % 

hsk 50 %. 
• https://www.businessfinland.fi/suomalais

ille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-
ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-
creation

Tutkimukseen

• Tutkimusorganisaatiot ja 
yritykset tekevät 
yhteistyötä

• Kehitetään ratkaisua, 
millä tavoitellaan 
merkittävää kaupallista 
toimintaa ja 
vientiliiketoimintaa

Tulosten 
kaupallistamiseen

• Iso osa projektin kuluista 
kaupallistamisen 
valmisteluun

• Tutkimustulokset tehty jo 
aiemmissa projekteissa

Co-Creation Research to Business

Kansainväliset yhteishaut ja muut erityishaut

Co-Innovation

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


CO-INNOVATION
▪ 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 omaa 
projektia.

▪ Julkinen tutkimusprojekti on tutkimuksellisesti 
kunnianhimoinen, kansainvälisesti merkittävä

▪ Julkisen tutkimusprojektin tulosten tulee olla 
laajasti hyödynnettävissä mahdollisesti myös 
konsortion ulkopuolella. 

▪ Osallistujat sopivat keskenään sopia 
julkaisukäytännöistä. 

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/COINNOVATION

▪ Julkista tutkimusprojektia on ohjaamassa 
potentiaalisia hyödyntäjäyrityksiä.

▪ Projektin kokonaiskesto on tyypillisesti 2 ̶ 3 
vuotta. 

▪ Haasteena usein mm. vähäinen vaikuttavuus, 
hajanainen suunnitelma, ei selkeitä rooleja

▪ Yliopistojen yhteyshenkilöt, BF-yhteyshenkilöt

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

▪ HYVÄ VALMISTELU!

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


RESEACH TO BUSINESS
RAHOITUSTA PROJEKTEILLE, JOISSA VALMISTELLAAN TUTKIMUSIDEAN KAUPALLISTAMISTA JA 
EDISTETÄÄN SAMANAIKAISESTI SEN KEHITTYMISTÄ UUDEKSI LIIKETOIMINNAKSI

▪ Rahoitus on tarkoitettu julkisten 

tutkimusorganisaatioiden tutkijoille, joilla on 

halu rakentaa tutkimuksestaan uutta 

liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta 

syntyvät ideat. 

▪ Yliopistojen innovaatioyksiköt!

▪ Haku 2krt/v

▪ Voidaan jakaa kahteen vaiheeseen

▪ Asetetaan tavoitteet 3-5, ORY seuraa

Mihin tarkoitukseen?
▪ Tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun (vähint.40%) 

ja sitä tukevaan soveltavaan tutkimukseen.

▪ Tiimi pääsee samalla kasvattamaan omaa 

kaupallistamisosaamistaan. Tarjotaan kaupallistamisen 

valmistelun yhteisiä palveluita.

▪ https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/

ensimmaista-kertaa-jarjestetty-science-startup-day-

tormaytti-tutkijat-ja-sijoittajat

▪ Rahoituksella voi mm. selvittää teknologian tai osaamisen 

uutuutta, asiakasarvoa ja toiminnallisuutta sekä 

liiketoiminnan lähtöolettamuksia.

TIIMi ja innovaation POTENTIAALI!

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/ensimmaista-kertaa-jarjestetty-science-startup-day-tormaytti-tutkijat-ja-sijoittajat


Kiitos!
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Ajankohtaista häiriölainasta

▪ Hakuaika 31.12.2020, toteutus voi jatkua siitä eteenpäin

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-
laina-hairiotilanteisiin

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


▪ EXPLORER TUOTEPERHE

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

▪ INNOVAATIOSETELI

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus/innovaatioseteli

▪ INNOVATIIVISET JULKISET HANKINNAT

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat

▪ INTO

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus/into

▪ TILAPÄINEN TKI-LAINA HÄIRIÖTILANTEISIIN

▪ https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-
hairiotilanteisiin

▪ KASVUMOOTTORIT

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

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit

