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UUDISTU, MENESTY 
JA KASVA KANSAINVÄLIISILLÄ 
MARKKINOILLA



STARTUP - PK-YRITYS - MIDCAP  - SUURI YRITYSSTARTUP - PK-YRITYS - MIDCAP  - SUURI YRITYS

ETSIMME SUOMELLE RUOKA-ALAN 
KANSAINVÄLISIÄ MENESTYSTARINOITA

Kansainväliseen kasvuun sitoutunut omistaja ja 
hallitus
Kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla 
- kansainvälinen kasvu ei yksin riitä

Vaikuttavuutta Suomelle –viennin kasvun 2x

Riittävät resurssit maailmalle menoon

Monipuolinen osaaminen ja tiimi
- innovaatio ei yksin riitä. 
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MARKET tai 
GROUP 

EXPLORER

Hanki tietoa 
uudesta vienti-

markkinasta 
yksin tai 
yhdessä

EXHIBITION 
EXPLORER

INNOVAATIO-
SETELI

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TEMPO

Valmistaudu 
kasvuun 
vienti-

markkinoille

De minimis
Avustus 100%
5000 € + alv.

De minimis
Avustus 50 % 
max. 30 t€/yritys

De minimis
Avustus 75 % 
max. 50 t€

Osta 
innovaatio-
osaamista 

4 PK-yrityksen
ryhmä 

kv-messu-
osallistumiseen

De minimis
Avustus 50 % 
max. 20 t€/yritys

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 

prosessia, 
liiketoiminta-

mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun
pohjaksi

Laina 50% / 70%
Avustus max. 50%

Avustus 50%
Min. 15 t€

NIY
(alle 5v. nopean 
kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, 

tiimiä, LT-mallia 
kokonais-

valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain max.
1,25 €milj. 75 %

PK-YRITYS PK-YRITYS JA MID CAP VAIN START UP PK-YRITYSKAIKKI, ML. ISOT

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/
*De minimis –rahoitusta ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn. De minimis -asetus kieltää 
vientituen ja jakeluverkon perustamisen tukemisen. De minimis –rahoitusta voi saada max 200 000€/ 3 verovuotta

Palkkaa

TALENT
EXPLORER

Palkkaa
kansain-
välinen 
osaaja
6-12 kk

De minimis
Avustus 50 % 
max. 20t€

De minimis –ehtoista rahoitusta *

Erikoistuotteet kuten energiatuki ja materiaalikatselmus

Innovaatiosetelissä hakutauko 
v.2019 loppuun.

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


MATERIAALIKATSELMUSTEN RAHOITUS

Business Finland rahoittaa v. 2020 alusta Motivan mallin mukaan toteutettuja
materiaalikatselmuksia.

Materiaalikatselmus on projekti, jossa päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään
hävikkiin, saadaan hävikille hintalappu ja löydetään keinot sen vähentämiseksi.

Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalan-
jälkeä ja on konkreettista vastuullisuutta.

Business Finlandin rahoitus on 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista, 
enintään 15 000 €/katselmus. Katselmusrahoitus on de minimis –tukea.

OTA YHTEYTTÄ: Kati Oikarinen, Business Finland, puh. +358 40 822 1182 / 
kati.oikarinen@businessfinland.fi



Business Finland ei voi myöntää rahoitusta jos

• hakijana on luonnollinen henkilö, mukaan lukien yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi vrt. 
maatila)

• hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt 
puolet osakepääomastaan)

• yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä, 
maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita

• yrityksellä ei ole projektin edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta

• projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen

• kehitettävä ratkaisu (tuote, palvelu, tms.) ei ole uusi tai sillä ei ole riittävää kilpailuetua 
verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin

• projektilla on vain pieni vaikutus yrityksen liiketoimintaan

• Business Finlandin rahoituksella ei ole vaikutusta projektin toteuttamiseen.

Milloin ei?



Ohjelmassa rahoitettavien t&k-projektien on hyvä sisältää
Yrityksen yleistä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä
max 20 % T&K-projekin kustannuksista:

1. kasainvälisen liiketoiminnan johtamisen, 
2. liiketoimintamallien ja brändin kehittämistä
3. ja kasvun rahoituksen selvittämistä

Food from Finland -ohjelman twisti
Business Finland -rahoitukselle



Case Verso Food & Team Finland

• Business Finland: 
• Rahoitus : de minimis –avustus 2x 123 k€ / R&D laina 341k€

• Rahoitus mahdollinen heti, koska ns. Born Global -yritys

• Oma rahoitus, tavoitteet, osaaminen ja tiimi 

• Food from Finland

• Team Finland UK, Japani (BF & Formin): 
• Paikallinen tuki maahantuojalle, lähetystön PR-tapahtumat

• Finnvera: 
• Käyttöpääoma ja pankkitakaus 2,3 m€

• Ely-keskus Etelä-Pohjanmaa: 
• Härkis Oy investointitukipäätös 1,57 m€, ei maksettu yrityskoon muutoksen

vuoksi 



Kiitos ja mukavaa joulun odotusta!

www.businessfinlad.fi


