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YDINTEHTÄVÄ

MIKSI OLEMME OLEMASSA?

LUOMME SUOMELLE 
VAURAUTTA JA HYVINVOINTIA 
KIIHDYTTÄMÄLLÄ
ASIAKKAITTEMME KESTÄVÄÄ 
KASVUA GLOBAALISTI.



PALVELUMME

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.



MEILLÄ ON KANSAINVÄLISTÄ JA 
PAIKALLISTA OSAAMISTA

760
asiantuntijaa

16
toimipistettä
Suomessa

40
toimipistettä
maailmalla



RAHOITUKSEN VOLYYMI 2021

SUURET 166 M€

Rahoitusta 
haettu 

1336 M€

Rahoitusta 
myönnetty 

701 M€

Tutkimukseen

140 M€

Yrityksille

561 M€

6072 hakemusta

3912 rahoitettua 
projektia

START 106 M€

Elinkeinorahoitus  163 M€

Innovaatio-
rahoitus

PK MUUT 126 M€



TUNNUSLUKUJA BUSINESS FINLANDIN 
RAHOITUKSESTA JA TULOKSISTA

2021 päättyneissä 
projekteissa syntyi

592
patenttia tai 

patenttihakemusta

Pk-asiakasyritysten 
liikevaihto kasvoi

2017–2020

22 %

6072
rahoitus-

hakemusta

Rahoituksesta 
yrityksille

561 M€

Pk-asiakasyritysten 
työpaikkojen määrä 
kasvoi 2017–2020

15000
henkilöllä

Pk-asiakasyritysten 
vienti kasvoi 
2017–2020

25 %

Rahoitus yrityksille 
ja tutkimukseen

701 M€

3912
myönteistä 

rahoituspäätöstä



KASVUHAKUISTEN 
YRITYSTEN KUMPPANI

YRITYS

Startup / PK 
Midcap / Suuri

Suomeen rekisteröity
yritys (y-tunnus)

Kilpailuetu
kansainvälisillä
markkinoilla

Kansainväliseen
kasvuun sitoutunut

omistaja ja tiimi

Yrityksen hyötyessä, 
Suomi hyötyy

Riittävät resurssit
kansainvälistymiseen

Taloudelliset resurssit
kunnossa

Tiimillä monipuolinen
ja laaja osaaminen

sekä kyky
verkostoitua
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INNOVAATIOSETELI

• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuote- tai 
palveluideaa, jolla on kansainvälistä 
kasvupotentiaalia. 

• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä ja 
patenteista.  Tukea em selvitykseen.

• Apua tuote-, palvelu- tai muotoilustrategian 
valmisteluun.

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

5 000 € + alv.

Asiantuntija-
palvelun 

ostamiseen

Ei omarahoitus-
osuutta

De minimis
avustusta 

(ei koske alv-
osuutta)

MITÄ?



INNOVAATIOSETELI
KENELLE? MITÄ?

Innovaatiotoimintaa käynnistäville, vakiintunutta liiketoimintaa 
harjoittaville pk-yrityksille ja mikroyrityksille, joilla on uusi 
kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote tai palvelu.

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

• tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut 
(mm. muotoilustrategian valmistelu)

• kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys  

• innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut 

• innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja  
asiantuntijalausunnot 

• tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

• innovaatioprojektien valmistelu
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• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

MARKET EXPLORER

Hanki tietoa uudesta 
vientimarkkinasta

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

Business 
Finlandin osuus 

5 000 –
10 000 €

Avustusta 
(de minimis)



11

• Minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä Midcap-yrityksille

• Tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille uusia 
markkinoita ulkomailta

• Palkattavalla asiantuntijalla on oltava uuteen 
vientimarkkinaan liittyvää tuntemusta tai 
yleisosaamista yritysten kansainvälistämisestä

• Projektien kesto 6-12 kk, max 20 000 € avustusta 
(de minimis, kokonaisproj. max 40000 €)

• Henkilö palkataan Suomeen, mutta vierailu 
tutkittavalla markkinalla on sallittu

TALENT EXPLORER 

Palkkaa kansainvälinen osaaja tuomaan uutta tietoa ja 
osaamista kansainvälistymiseen

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/TALENT-
EXPLORER

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer/
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EXHIBITION EXPLORER

Pk- ja midcap-yritysten yhteisiin kansainvälisiin 
messuhankkeisiin

• vähintään neljän yrityksen ryhmälle, josta vähintään puolet on 
pk-yrityksiä

• merkittäviin kansainvälisiin b-to-b –messutapahtumiin ulkomailla 
(myös virtuaalitapahtumiin)

• edistää yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä kansainvälisille 
markkinoille

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

Max. 30 000 € 
yksittäiselle 
yritykselle / 

messu

Max. 50% pk/

40% midcap
hyväksyttävistä 
kustannuksista

De minimis

-rahoitusta

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/EXHIBITION-
EXPLORER

https://www.businessfinland.fi/exhibition-explorer
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TEMPO
Rahoitusta startup-, pk- ja midcap-yrityksille 
kansainväliseen kasvuun.

• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Kartoita kysyntä

• Selvitä markkinatilannetta

• Kehitä johtamista, toimintatapoja ja 
organisaatiota

75 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
enintään 
50 000 €

Avustusta 
(de minimis)

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/TEMPO

https://www.businessfinland.fi/kiito
http://www.businessfinland.fi/TEMPO
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Lainaa kehitykseen ja pilotointiin

Avustusta tutkimuspainotteisiin 
projekteihin

Rahoituksen määrä riippuu yrityksen 
tavoitteista ja resursseista.

TUTKIMUS, 
KEHITYS JA 
PILOTOINTI



INNOVAATIO
- OECD:N MÄÄRITELMÄ

▪ A new or improved product or process (or
combination thereof) that differs significantly
from the unit’s previous products or processes
and that has been made available to potential
users (product) or brought into use by the
unit (process)”

▪ The minimum requirement for an innovation is 
that the product or business process must 
have one or more characteristics that are 
significantly different from those contained in 
the products or business processes previously 
offered by or used by the firm. 

▪ Innovaatio voi siis liittyä 

▪ tuotteeseen 
(tavarat ja palvelut)

▪ prosessiin 
(esim. tuotanto, jakelu, 
markkinointi, johtaminen tms.) 

▪ Konsepti tai toimintamalli
(esimerkiksi digitaalinen
liiketoimintamalli)

▪ Innovaatio voi olla 
aineellista tai aineetonta

▪ Yleistettynä kyse on 
ratkaisuista



Digitaaliset palvelut

Markkinakohtainen tieto, (Marketopportunities.fi)

▪ Myyntiliidejä

▪ Maatietoutta

▪ Toimialatietoa

Expert Search -palvelussa tuhansien koti- ja ulkomaisten 
palveluntuottajien profiilit 

Laivauskäsikirja
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KENELLE?
• Kaiken kokoisille yrityksille
• Yhteisöille, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

ENERGIATUKI 

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/ENERGIATUKI

MIHIN? 

• Uusiutuvan energian tuotannon ja 
käytön edistäminen

• Energiansäästön edistäminen ja 
energian käytön tai tuotannon 
tehostaminen

• Energiajärjestelmän muuttaminen 
vähähiiliseksi

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

RAHOITUS

Uusiutuvan energian investointituet
• 10-25 %

Energiatehokkuus- ja säästöinvestoinnit
• 15-25 %

Uuden teknologian hankkeet
• perusprosentti + 5%; enintään 40 %

Selvityshankkeet
• 40 % tai 50 %



Uusille asiakkaille / Tule asiakkaaksi Business Finlandin palveluita aiemmin 
käyttäneet yritykset:



Kysymyksiä, kommentteja? Hyötyä?

▪ Lisätietoa ja apua yrityskohtaisesti

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/ota-yhteytta

▪ Uutiskirjeet!

▪ Tapahtumat, webinaarit jne

▪ Verkostoidutaan, → https://www.linkedin.com/in/makelasatu/


