
Tekesin
(Business Finland) 
rahoituspalvelut 
yrityksille
2018

#1916549



Kasvuun tähtääville yrityksille

Kyky ja 
halu 

kasvaa

Loistava 
tiimi

Riittävät 
resurssit 
ja oma 

rahoitus

Kansain-
välinen 
kilpailu-

etu

STARTUP

Alle 5-vuotiaat yritykset, 
jotka tähtäävät 

kansainvälisille markkinoille

PK-YRITYS

Pienet ja keskisuuret 
yritykset, joilla on intoa 

ja taitoa kehittää 
liiketoimintaa ja vientiä

SUURI YRITYS

Suuret ja Midcap-yritykset, 
jotka haluavat uudistua ja 

kehittyä pk-yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 

kanssa.

Mitä etsimme?



TESTAA
Hanki tietoa 

vientimarkkinoista ja 
varmista kysyntä

KEHITÄ
Kilpailuetua 

innovaatioilla

SKAALAA
Lupaavimmat nuoret 
yritykset nopeaan kasvuun

KASVA, UUDISTA
Kehitä strategiaa, 
osaamista ja 
organisaatiota 

Palveluita eri vaiheisiin



• Nopeuta tuotekehitystä ja kaupallistamista

• Uudista tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja

• Todenna tuotteesi tai palvelusi toimivuus

• Kehitä johtamista ja organisaatiota

Selvitä kysyntä, valmistaudu vientiin
• Kartoita markkina

• Rakenna osaava tiimi

• Varmista tuotteesi sopivuus uudelle markkinalle

• Selvitä asiakastarve

Kasva ja uudista



Autamme 
saavuttamaan 
kasvutavoitteet

• Edistämme yrityksesi 
pitkäntähtäimen suunnitelmaa 

• Projektin pitää olla osa  
laajempaa kasvuvisiota



SELVITÄ, TESTAA
TUTKI, KEHITÄ 

SKAALAA

Rahoituspalveluita nuorille kasvuyrityksille
(Alle 5-vuotiaat startup-yritykset)

TEMPO

Nopeasti markkinoille,
varmista kysyntä

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

NIY
Nuoret innovatiiviset 

yritykset

Kehitä liiketoimintaa 
kokonaisvaltaisesti,  

kasva nopeasti 
vientimarkkinoille

T&

 Avustus 75 %
 max. 50 000 e

 Laina 50 - 70 %
 (Avustus max 50 %)

 Avustus max. 500 000 e
 Laina max. 750 000 e
 75 %
 3 - 4 jaksossa

GO /
NO GO

GO / 
NO GO



SELVITÄ, TESTAA, KANSAINVÄLISTY TUTKI, KEHITÄ, UUDISTA, KASVA 

Rahoituspalveluita pk-yrityksille

KIITO

Uudistu ja 
valmistaudu 

kasvamaan vienti-
markkinoille

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 
toimivuus

TF EXPLORER

INNOVAATIO-
SETELI

• Avustus 100 %
• 5000 e + alv.

• Avustus 50 % 
• max. 10 000 e

• Avustus 50 % 
• max. 50 000 e

INTO

Lisää innovaatio-
osaamista kasvun 

pohjaksi

• Laina 50% / 70 %
• Avustus max. 50 %

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Hanki tietoa 
uudesta 

vientimarkkinasta

• Avustus 50 %
• Avustus max. 50 %

Rahoituksen määrä riippuu 
yrityksen tarpeista ja resursseista 

MESSUAVUSTUS

Pk-yritysten 
ryhmä 

ulkomaisille 
messuille

• Avustus 50 % 
• max. 30 000 e



Tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä 



Yrityksen arviointi

Johdon osaaminen Halu ja kyky kasvaa

Organisaation toiminnan
kehittäminen ja kasvuun
varautuminen

Asiakkaat

Innovaation
markkinapotentiaali

Liiketoimintamalli

AsiakasymmärrysKilpailuetu

Liiketoiminnan kasvu ja
kansainvälistyminen

Kasvuvisio

Kumppanit ja
kansainvälisten verkostojen
hyödyntäminen

Yrityksen
nykytila

Innovaation
mahdollisuudet

Rahoitus

Kansainvälistymissuunnitelma

Tiimi



Tekesin ohjelmat ja Team Finland -ohjelmat

Digitalisaatio

•5thGear 
2014–2019

•Teollinen internet
2014–2019

•Fiksu kaupunki
2013–2017

•Liideri
Liiketoimintaa, 
tuottavuutta ja työniloa
2012–2018

Hyvinvointi ja 
terveys

•Terveyttä biteistä
2014–2018

•Fiiliksestä fyrkkaa  
Liiketoimintaa tietoa, 
tunnetta ja teknologiaa 
yhdistämällä
2012–2018

Uudet liiketoiminta-
ekosysteemit ja 
markkinoille vienti

•BEAM 
Business with Impact
2015–2019

• Innovatiiviset kaupungit 
INKA  2014–2017 

Biotalous ja 
cleantech

•Arktiset meret
2013-2017

•BioNets

•CleanWeb
– Scale and profit

•Älykäs energia 
2017 - 2021



Rahoituspalveluiden kuvaukset



TEMPO

Vauhtia startup-yrityksen 
alkuvaiheen kasvuun

Alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, 
jotka tähtäävät vientimarkkinoille

► www.tekes.fi/tempo



Vauhtia startup-yrityksen 
kansainväliseen kasvuun
• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Varmista kysyntä

• Tunne markkinat

• Toteuta tuotteesta ensimmäisiä versioita 

Tekesin rahoitus
• 75 % projektin kustannuksista

• Tekesin osuus enintään 50 000 €

• Avustusta (de minimis)

TEMPO



KIITO
Kansainväliseen 
kasvuun

► www.tekes.fi/kiito

Pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille,
jotka tähtäävät vientimarkkinoille



Kansainväliseen kasvuun
• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Tunne markkinat ja varmista kysyntä

• Kehitä strategiaa ja organisaatiota

Tekesin rahoitus
• 50 % projektin kustannuksista

• Tekesin osuus enintään 50 000 €

• Avustusta (de minimis)

KIITO



Lainaa kehitykseen ja pilotointiin

Avustusta tutkimuspainotteisiin 
projekteihin

Tekesin rahoituksen määrä riippuu 
yrityksen tavoitteista ja resursseista.

TUTKIMUS, 
KEHITYS JA 
PILOTOINTI



TEAM FINLAND 
EXPLORER

Hanki tietoa uudesta 
vientimarkkinasta

Pk-yrityksille ja Midcap-yrityksille, 
jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen 
tai liiketoimintamallilleen uusia 
markkinoita ulkomailta

www.tekes.fi/explorer



Hanki tietoa uudesta 
vientimarkkinasta
• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

Tekesin rahoitus
• 50 % projektin kustannuksista

• Tekesin osuus 5 000 - 10 000 €

• Avustusta (de minimis)

TEAM FINLAND 
EXPLORER



INNOVAATIOSETELI
Osta innovaatio-osaamista 
yritykseesi

Pk-yrityksille ja mikroyrityksille

• joilla on uusi tuote tai palvelu, jossa 
kansainvälistä kasvupotentiaalia 

• jotka ovat käynnistämässä 
innovaatiotoimintaa

• joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa



INNOVAATIOSETELI
Osta uutta osaamista käyttöösi 

• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuotetta 
tai palvelua, jolla on kansainvälistä 
kasvupotentiaalia 

• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, 
tavaramerkeistä, patenteista ja 
liikesalaisuuksista

• strategista ajattelua brändin rakentamiseen, 
muotoiluun ja markkinointiin

Tekesin rahoitus

• 5000 € + alv. 

• ei omarahoitusosuutta

• avustusta (de minimis)



MESSUAVUSTUS
Pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin 
messuhankkeisiin
• vähintään neljän pk-yrityksen ryhmä

• merkittäviin b-to-b tapahtumiin

• edistää yritysten ja uusien innovaatioiden 
pääsyä markkinoille

Tekesin rahoitus

• max. 30 000 € yksittäiselle yritykselle 

• enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä 
kustannuksista

• enintään 4 kertaa 2016-2018



INTO
Innovaatio-osaamista pienille 
ja keskisuurille yrityksille

► www.tekes.fi/into

Pk-yrityksille, jotka haluavat 
systematisoida innovaatiotoimintaansa 
kasvun pohjaksi



Innovaatio-osaamista 
pk-yrityksiin
• Kasvata innovaatio-osaamista 

ostamalla asiantuntijapalveluja  

• Hae, vahvista ja hanki patentteja ja 
aineetonta omaisuutta

• Lainaa huippuasiantuntijaa yrityksesi 
tutkimus- ja kehitystyöhön 

Tekesin rahoitus
• 50 % projektin kustannuksista

• Määrä riippuu yrityksen tavoitteista ja 
resursseista

• Rahoitus on avustusta 

INTO




