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Esipuhe

T

ähän oppaaseen on kerätty kasvu- ja kansainvälistymishaluisille lappilaisille pk-yrityksille suunnattuja rahoitusmahdollisuuksia.
Oppaaseen kerättyjä tietoja on tiivistetty ja
lyhennetty, eikä sen tarkoitus ole kattaa kaikkia mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia. Tämän vuoksi opas
on suunnattu ensisijaisesti apu- ja perehdytysvälineeksi
yrityskehittäjille sekä muille yritysten kanssa toimiville.
Mukana oppaassa on kansallisia ja EU:n tarjoamia kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia. EU rahoittaa yrityksiä sekä suoraan että epäsuorasti. Suoraa rahoitusta
haetaan nimensä mukaisesti suoraan EU:lta, epäsuoraa
taas alueellisten ja kansallisten viranomaisten kautta.
Pk-yritykset voivat hakea EU-rahoitusta yksin tai yhdessä
alueen toimijoiden ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
Lapissa EU-rahoitusta myöntävä alueellinen viranomainen on Lapin liitto. Merkittävin epäsuoraa EU-rahoitusta myöntävä kansallinen taho Suomessa on ELY-keskus.
Lapin liitto ja ELY-keskus myös neuvovat EU-rahoitus
hakemusten suunnittelussa sekä hakuprosessissa. Kiinnostavan rahoituksen tarkat ja ajantasaiset tiedot tulee
aina tarkistaa suoraan rahoittajalta.
EU:n ohjelmakausi on lopuillaan, joten useiden rahoitus
instrumenttien viimeiset hakukierrokset ovat jo meneilVinkkejä yrittäjille rahoituksen hakuun
• Tutustu tarkkaan hakuehtoihin ja -ohjeisiin.
 araa reilusti aikaa hakemuksen suunnitte• V
luun, ja kysy tarvittaessa neuvoa.
• J o hakemuksen suunnitteluvaiheessa kannattaa yleensä olla yhteydessä rahoitusta
myöntävään tahoon.
 armista aina rahoitushakujen määräajat
• V
rahoittajalta.

lään tai ne avataan pian. Uusi ohjelmakausi tarkoittaa
myös uusia mahdollisuuksia ja rahoitusinstrumentteja.
Teemme parhaamme pitääksemme oppaan ajan tasalla
näistä muutoksista.
Osa oppaassa mainituista rahoituksista on ns. vähämerkityksistä eli de minimis -tukea. De minimis -tukea voi
saada enintään 200 000 € kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki on enintään 100 000 €. Enimmäissummaan lasketaan mukaan kaikkien eri viranomaisten
kyseisenä ajanjaksona de minimis -tukena myöntämä
rahoitus. De minimis -asetusta ei sovelleta maatalouden
alkutuotantoon eikä kalastus- ja vesiviljelyyn, vaan niitä
koskevat omat de minimis -sääntönsä. Lisätietoa de
minimis -tuesta saa esim. Business Finlandilta.

Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu: 0295 020 500
 rittäjän talousapu: 0295 024 880
Y
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Kaikenlainen palaute oppaasta on tervetullutta. Kiitämme jo nyt kaikkia oppaan kommentointiin osallistuneita,
kuten Arctic Smartness -toimijoita, rahoittajien edustajia sekä yrityskehittäjiä ja -asiantuntijoita saamistamme kommenteista. Sole ko hakea!
Syksyllä 2019, toimituskunta
Harri Malinen

harri.malinen (at) ulapland.fi

Ella-Noora Polvi

ella-noora.polvi (at) ulapland.fi
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Tuotteen tai palvelun valmiustaso markkinoille
Joitakin rahoituksia haettaessa täytyy arvioida yrityksen teknologinen kypsyystaso (TRL).
Yrityksen kasvupolkua voi arvioida myös innovaatiokypsyystasojen (IRL) avulla.

TRL (Technological Readiness Level) on teknologisen
valmiuden arvioimiseen kehitetty universaali asteikko.
Alunperin asteikon kehitti NASA 1970-luvulla. Nykyään
asteikkoa käytetään kuvaamaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomallien kypsyystasoa. Asteikossa on
yhdeksän tasoa, joista yhdeksäs on kypsin. TRL-tasoja
käytetään joskus myös rahoituksissa. Esimerkiksi jos rahoitus on tarkoitettu matalille TRL-tasoille, tarkoitetaan
perustutkimuksia ja taustaselvityksiä. Jos taas rahoitus
on tarkoitettu korkeille TRL-tasoille, haetaan valmiita
sovelluksia tuotteista, palveluista ja teknologioista.

Olemme kääntäneet TRL-tasot paremmin Lapin pk-
yritysten käyttöön soveltuviksi IRL (Innovation Readiness Level) -tasoiksi. Asteikossa on kolme tuotantosykliä:
• idean jalostus tuotteeksi tai palveluksi
• kohti markkinoita
• kaupallistaminen.
Asteikon avulla yritys voi arvioida ne tasot, joihin sen
toiminta sijoittuu sekä kehitettävien innovaatioiden
kehityspolun vaiheen. Innovaatioiden kehittäminen ei
useinkaan ole suoraviivainen prosessi, vaan polku voi
kulkea useampaan kertaan saman tasoportaan kautta.
Yrityksen toiminta taas voi sijoittua vain tietyille tasoille,
eikä pyrkimyksenä aina olekaan mennä siitä eteenpäin.

Innovaatiokypsyystasot

TRL-tasot
1 Perusperiaatteet on havaittu
2 Teknologiakonsepti on muotoiltu
3 Teknologiakonsepti on kokeellisesti todennettu
4	Teknologian toimivuus on todennettu laboratorio-
olosuhteissa
5	Teknologian toimivuus on todennettu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
6	Teknologian toimivuus on demonstroitu asiaan kuuluvassa (todellisessa) ympäristössä
7	(Järjestelmän) prototyyppi on demonstroitu
toimintaympäristössä
8	Järjestelmä on valmis ja toimiva
9	(Järjestelmän) lopullinen toimivuus on todennettu
sen toimintaympäristössä eli järjestelmä on valmis ja
kilpailukykyinen teolliseen valmistukseen.

Yrityksen kasvupolku

Idean jalostus tuotteeksi 
Palvelu, tuote tai sovellus
ideasta suojatuksi prototyypiksi 

Kohti markkinoita 
Palvelu-, tuote- tai sovellusdemo testattu. Tuotanto ja markkinat selvillä
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Kaupallistaminen
Palvelu, tuote tai sovellus valmis
markkinoille. Tuotanto, asiakkaat
ja jakelu kunnossa

Rahoitusten mittarit
Rahoitusten määrät, hakujen vaativuudet ja sopivimmat TRL-tasot voi nopeasti vilkaista kunkin sivun mittareista. Mittarit ovat suuntaa antavia: tarkemmat tiedot kannattaa tarkistaa rahoittajalta.

Rahoituksen määrä
Näillä mittareilla kuvataan rahoitusten euromääriä. Usein avustuksissa määrältään pienemmät rahoitukset myönnetään
helpommin. Lainoissa sen sijaan määrät voivat olla isoja, vaikka myöntäminenkin olisi todennäköistä. Joissakin rahoituksissa avustus myönnetään koko konsortiolle, joka haussa on mukana.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

Alle 10 000 €

10 000–100 000 €

Yli 100 000 €

Haun vaativuus
Haun vaativuus on luonnollisesti suhteellista. Nopealla ja helpolla haulla tarkoitetaan sellaista rahoitusta, jonka yritys
saa tietyt vaatimukset täyttämällä ja joka myönnetään nopeasti. Keskitasolla tarkoitetaan hakuja, joissa täytyy kirjoittaa
yksityiskohtaisempia hakemuksia ja perustella rahoitustarvetta tarkemmin. Haut, jotka vaativat asiantuntijatyötä, ovat
erittäin kilpailtuja, hakuprosessi on hidas ja siihen uppoaa resursseja.

HAUN VAATIVUUS

HAUN VAATIVUUS

HAUN VAATIVUUS

Nopea ja helppo

Jonkin verran työtä

Vaatii asiantuntijatyötä

Sopivin TRL-taso
Joissakin rahoituksissa haetaan uusia innovaatioita. Joissakin taas yrityksellä tulee jo olla vakuuttavaa toimintaa ennen
rahoituksen myöntämistä.

SOPIVIN TRL-TASO

SOPIVIN TRL-TASO

SOPIVIN TRL-TASO

Tasot 1–3

Tasot 4–6

Tasot 7–9
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Rahoitustesti Leikkimielinen työkalu rahoituksen valintaan – ei otettavaksi liian vakavasti!

ELY-KESKUS
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ELY-KESKUS

EU-rahoitus
EU:n alue- ja rakennepolitiikalla tasapainotetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. EU-tukeen liitetään aina myös kansallista rahoitusta.
ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2014–2020:

ELY-keskuksen myöntämiä EAKR-tukia ovat yrityksen
kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (ks. s. 10 ja 12). ELY-keskus rahoittaa
ohjelmasta myös Euroopan sosiaalirahaston hankkeita sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä
kehittämishankkeita (EAKR).

Mistä?
Yrityksen kehittämisavustusta ja yritysten toiminta
ympäristön kehittämisavustusta haetaan Alue
hallinnon asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen
jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä oman
alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan.

Kuinka paljon?
Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % ja investointeihin enintään 35 %. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin
enintään 80 % ja investointeihin enintään 45 %.

Lisätietoa

Euroopan maaseuturahasto
Euroopan maaseuturahastosta tuetaan maaseudun
kehittämistä. Rahastosta tuetaan maaseutuyrityksiä
ja viljelijöitä sekä hankkeita, jotka liittyvät ympäristön
tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen. Tavoitteena on
edistää kestävää kasvua ja elinkeinojen kehittämistä
sekä parantaa elämänlaatua maaseudulla. (Ks. s. 11)

Mistä?
Hakuohjeet ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.
Maaseudun yritys- ja hanketukien sekä maatiloille
tarkoitettujen investointi- ja aloitustukien haku Hyrrä-
palvelussa.

Kuinka paljon?
Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja
Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelma tarjoaa rahoitusta kaudella 2014–2020
yhteensä n. 8 miljardia euroa.

Lisätietoa
ELY-keskus: Euroopan maaseuturahasto
Leader-ryhmät

Rakennerahastot.fi: Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 -ohjelma
Rakennerahastot.fi: Rahoituksen hakeminen

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)
(EMKR)
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään kalatalousalan toimijoille, esim. kalastajille ja
vesiviljely-yrityksille. Rahaston tarkoituksena on tukea
kalatalouden kehittämistä: mm. edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä sekä tukea kalatuotteiden markkinoille saattamista.

Mistä?
Rahoituksen hakemista suunnittelevan tulisi ottaa ensin
yhteyttä oman alueensa ELY-keskukseen tai kalatalouden toimintaryhmään. Haku Hyrrä-palvelussa.

www.arcticsmartness.eu

Kuinka paljon?
Rahoituskehys vuosille 2014–2020 on yhteensä n. 141
miljoonaa euroa: EU-tukiosuus 74,4 miljoonaa euroa ja
kansallinen tukiosuus 66,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa
Meri- ja kalatalousverkosto: Tuen hakeminen
Euroopan komissio: Euroopan meri- ja kalatalous
rahasto (EMKR)

Lähteet: www.ely-keskus.fi/web/ely/eu-rahoitus; www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma; www.ely-keskus.fi/web/ely/
euroopan-maaseuturahasto; ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fi; www.mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020
– Suomen rakennerahasto-ohjelma

ELY-KESKUS

Yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu uudistumaan tai kansainvälistymään
pyrkivän pk-yrityksen investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Avustuksella rahoitetaan yritysten merkittäviä kehittämishankkeita, joissa voidaan

olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja
voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen
10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

• kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa
• luoda yrityksen kannalta uutta liiketoimintaa.

Mistä?

Kehittämishankkeen tavoittena voi olla esim.

Jatkuva haku Aluehallinnon asiointipalvelussa. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä
ELY-keskukseen.

•
•
•
•
•

teknologian tai palvelukapasiteetin kehittäminen
tuotannon materiaalitehokkuuden edistäminen
uusien kansainvälisten markkinoiden kartoittaminen
uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen
sähköisen liiketoiminnan kehittäminen.

Pohjois-Suomessa yrityksen kehittämisavustusta suunnataan erityisesti
• valmistavaan teollisuuteen
• ICT-alalle
• matkailun ohjelmapalveluihin.

Lisätietoa
ELY-keskuksen yrityksen
kehittämisavustuksen asiantuntijat
ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus
ELY-keskuksen yritysrahoituksen Pohjois-Suomen
rahoituslinjaukset

Erityiset painopisteet ovat
• kansainvälistyminen
• vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen.

Kuinka paljon?
Kehittämistoimenpiteiden palkka-, konsultointi-,
matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Jotta
yrityksen kehittämisavustusta voi saada,
rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden ja kriteerien tulee täyttyä.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus; https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58037/
Rahoituspalveluesite2019_final2.pdf/3cc1b2e1-d85d-4dfb-b63a-9139159f9772

Mihin?

ELY-KESKUS

Maaseudun yritysrahoitus
Rahoitus on suunnattu yrityksen perustamiseen, jo maaseudulla toimiville yksittäisille pk-yrityksille sekä yhteistyöhankkeisiin muiden organisaatioiden kanssa.

Kuinka paljon?

Maaseudun yritysrahoituksen saamisen edellytyksenä
on, että yritys sijaitsee maaseudulla tai yritystä ollaan
perustamassa maaseudulle. Maaseuduksi luokitellaan
tässä 95 % Suomen pinta-alasta.

Yrityksen perustamistuen määrä on 5 000–35 000 €.
Uuteen toimintaan liittyvään kokeiluun tukea voidaan
myöntää 2 000–10 000 €. Investointituen tukitasot vaihtelevat 20–40 % toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan.
Toteutettavuustutkimukseen ensiasteen jalostusyritykset
voivat saada tukea 40 % ja muut yritykset de minimis
-tukena 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Maaseudun yritystukia on kolmenlaisia.
Perustamistuki on suunnattu yritystoiminnan käynnistämisvaiheeseen, esim. tuotekehityshankkeeseen,
tuotannon pilotointiin tai markkinointisuunnitelman
laatimiseen. Perustamistukea voidaan myöntää myös
jo toimivalle yritykselle, jos se aloittaa kokonaan uuden
yritystoiminnan harjoittamisen.
Investointituki on tarkoitettu esim. tuotantotilojen tai
koneiden hankkimiseen sekä aineettomiin investointeihin (ohjelmistot, patentit ym.).

Mistä?
Jatkuva haku Hyrrä-palvelussa. Jo idean kehittely
vaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen tai
paikalliseen Leader-ryhmään.

Lisätietoa

Investoinnin toteutettavuustutkimus -rahoitusta voi
käyttää asiantuntijapalveluihin, joissa selvitetään investoinnin edellytyksiä ja toteuttamista.

ELY-keskusten maaseudun yritysrahoituksen
asiantuntijat

Rahoitusta voidaan myöntää myös yhteistyöhankkeisiin,
joissa yrittäjä kehittää oman toimialansa kannattavuutta
muiden yritysten tai kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmät

Maaseudun yritystoimintaa tuetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.

ELY-keskus: Maaseudun yritysrahoitus
Ruokavirasto: Maaseudun yritystuet
Lapinkeino.fi-sivustolla kerrotaan Maaseutu
ohjelmasta tuetuista hankkeista Lapissa sekä
maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus; www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-kehittaminen;
www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet/maaseudun-yritystuet; www.lapinkeino.fi

Mihin?

ELY-KESKUS

Toimintaympäristön kehittämisavustus
Avustus on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille yhteisöille ja säätiöille,
jotka pyrkivät parantamaan yritysten toimintaympäristöä tai kehittymisedellytyksiä.

Yhteisö tai säätiö voi käyttää tukea
•
•
•
•

yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin
yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen
yritysten yhteistyön edistämiseen
muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymis
edellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusohjelmaa
rahoitetaan osittain Euroopan aluekehitysrahastosta.
Avustuksella kehitettävän tai perustettavan palvelun
tulee olla avoin kaikille alueen pk-yrityksille.
 ankkeen tulee tavoitella välittömiä vaikutuksia
• H
pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan
kehittymisedellytyksiin.
• Hankkeen tulee olla hakijan perustoiminnasta erillinen kehittämishanke, jolla pyritään merkittävällä
tavalla edistämään alueen pk-yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Kuinka paljon?
Avustusta voidaan myöntää kehittämismenoihin enintään 80 % avustuksen perusteena olevista menoista.
Tällaisia menoja voi syntyä esim. palveluiden käytöstä,

vuokrista tai palkoista. Välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin hyväksytään enintään 24 %
palkkamenoista. Investointeihin avustusta voidaan
myöntää enintään 45 % avustuksen perusteena olevista
menoista.

Mistä?
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta haetaan Aluehallinnon asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä oman
alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan..

Lisätietoa
ELY-keskus: Yrityksen toimintaympäristön
kehittämisavustuksen asiantuntijat
ELY-keskus: Toimintaympäristön kehittämisavustus

Avustuksen tavoitteena on luoda uutta
liiketoimintaa, edistää pk-yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä sekä vahvistaa yritysten
innovaatiotoimintaa.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.ely-keskus.fi/web/ely/toimintaympariston-kehittamisavustus;
www.tem.fi/yritysten-toimintaymparistoavustus

Mihin?
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BUSINESS FINLAND

Innovaatioseteli
Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on uusi tuote- tai palveluidea,
jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Mistä?

Setelillä voi hankkia innovaatiotoimintaan liittyviä
asiantuntijapalveluja esim. yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta tai muilta tutkimusorganisaatioilta.
Palvelut voivat liittyä esim.

Haku Business Finlandin asiointipalvelussa.

• idean jatkokehityskelpoisuuden, käytettävyyden tai
markkinakelpoisuuden arviointiin demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
a

• siantuntijalausuntoon tai -arvioon
• testaus- tai mittauspalveluun
• patentti-, mallisuoja- ja tavaramerkkiselvityksiin
tai -hakuihin
t

• ieteen ja tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen
liiketoiminnan kehittämisessä.

Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088

Kuinka paljon?
Innovaatiosetelin arvo on 6200 € (5000 € + alv) ja sillä
voi kattaa 100 % asiantuntijapalvelusta. Rahoitus on de
minimis -tukea.

Lisätietoa

Business Finland: Innovaatioseteli

Business Finland ylläpitää listaa kotimaisista
innovaatiopalveluiden tarjoajista. Innovaatiosetelin saanut yritys voi hakea listalta soveltuvaa asiantuntijapalvelua. Palvelun voi tilata
myös listan ulkopuoliselta asiantuntijalta, jos
Business Finlandin palveluntarjoajalle asettamat muodolliset vaatimukset täyttyvät.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Alle 10 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

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

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Into
Into-rahoitus on tarkoitettu vientimarkkinoille tähtääville startup- ja pk-yrityksille
esimerkiksi innovaatiotoimintaa vahvistavien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Kuinka paljon?

Rahoituksen tarkoituksena on kasvattaa yrityksen
innovaatio-osaamista. Rahoitusta voi käyttää esim.

Into-rahoituksen määrä riippuu yrityksen tavoitteista
ja resursseista. Rahoitus on 50 % projektin kokonais
budjetista. Rahoitettavan projektin koolla ei ole ylärajaa,
alaraja on 30 000 €. Asiantuntijapalveluihin rahoitusta
voi käyttää enintään 200 000 €. Avustus maksetaan
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

• innovaatiotoiminnan kehittämiseen ulkopuolisen
asiantuntemuksen avulla
• aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja hankkimiseen
a

• siantuntijan lainaamiseen suuresta yrityksestä tai
tutkimusorganisaatiosta.
Hakemusvaiheessa yritys sopii Business Finlandin kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta kasvua ja kansainvälistymistä edistävästä tavoitteesta, joka voi olla esim.
• I PR-strategian valmistuminen
• t oimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
• projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen liiketoimintaan
• uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
• yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä.

Mistä?
Haku Business Finlandin asiointipalvelussa. Jo projektin
suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Business
Finlandin asiantuntijaan.

Lisätietoa
Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Finland: Into
Business Finlandin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa saa asiantuntijan
näkemyksen o
 man yrityksensä palvelutarpeista
sekä ohjausta sopivien palveluiden äärelle.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 7–9

www.arcticsmartness.eu

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

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Market Explorer
Market Explorer -rahoitus on suunnattu pk- ja midcap-yrityksille
kansainvälistymisen tueksi hankittujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin.

Mistä?

Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen
alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla. Rahoitus
tulee käyttää asiantuntijapalveluiden kustannuksiin.
Rahoitusta ei myönnetä sellaisten palveluiden ostoon,
jotka eivät liity yrityksen kansainvälistymisvalmiuksiin.

Haku Business Finlandin asiointipalvelussa.

• Yrityksellä tulee olla vakiintunutta liiketoimintaa
(liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta).
• Yrityksen talouden täytyy olla kunnossa ja sen oma
osuus projektin rahoituksesta varmistettu.
• Kansainvälistymiseen on oltava riittävästi resursseja
ja osaamista.

Business Finland: Market Explorer

Kuinka paljon?
Market Explorer -rahoituksen määrä on 5 000–10 000 €.
Rahoituksella voi kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden
hankintakustannuksista. Rahoitus on de minimis -tukea.

Lisätietoa
Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita voi
hankkia Market Explorer -rahoituksella:
• kansainvälistymissuunnitelman ja -strate
gian laadinta
• liiketoimintamahdollisuuksien selvitys
• markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
• jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden
kartoitus.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Alle 10 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 4–6

www.arcticsmartness.eu

Lähde: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer/

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Talent Explorer
Talent Explorer -rahoitus on suunnattu asiantuntijapalveluiden
hankkimiseen pk- ja midcap-yrityksille.

Mistä?

Rahoituksen turvin yritys voi palkata asiantuntijan, jonka
asiantuntemus edistää tuotteen, palvelun tai liike
toimintamallin pääsyä uusille markkinoille ulkomailla.
Palkattava asiantuntija voi olla esim. ulkomaalainen
suomalaisesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta
valmistunut tai lopputyövaiheessa oleva opiskelija, joka
tuntee yrityksen halutun uuden vientimarkkinan. Asian
tuntijaa voi hyödyntää esim.

Haku Business Finlandin asiointipalvelussa.

• kansainvälistymissuunnitelman laatimisessa
• liiketoimintamahdollisuuksien selvityksessä
• kilpailutilanteen kartoittamisessa.

Lisätietoa
Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Finland: Talent Explorer

Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan
kustannuksiin. Yrityksen omarahoituksen täytyy olla
varmistettu.

Kuinka paljon?
Explorer-rahoituksen enimmäismäärä on 20 000 €. Se
kattaa enintään 50 % Suomesta käsin työskentelevän
asiantuntijan kustannuksista (palkkakustannukset ja
mahdolliset matkakulut). Rahoitus on de minimis -tukea.

Sopivan asiantuntijan hakemisessa voi hyödyntää Business Finlandin Talent Boost
-ohjelmaa, joka tarjoaa yrityksille verkostoja
kansainvälisten osaajien löytämiseen sekä
rahallisen kannusteen ensimmäisten kansainvälisten osaajien palkkaamiseen.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 4–6

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer;
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Group Explorer
Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoiminta
mahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Mistä?

Rahoitus sopii yritysryhmälle, joka tarvitsee tausta
tietoja, kontakteja tai palveluntarjoajan kansainvälisen
kasvun tueksi. Rahoitusta voi käyttää esim. innovaation
kiinnostavuuden testaamiseen, verkostoitumiseen tai
ulkopuolisten palveluiden ostamiseen (esim. projektipäällikön palvelut, tilaisuuksien järjestäminen kohdemaassa, markkinaselvitykset).

Haku Business Finlandin asiointipalvelussa. Jo projektin
suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Business
Finlandin asiantuntijaan.

• Yritysryhmän tulee muodostua vähintään neljästä
tukikelpoisesta pk-yrityksestä.
• Ryhmällä tulee olla yhteinen tarjoama, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia.
• Ryhmässä voi olla mukana myös suuria yrityksiä,
mutta pk-yrityksiä on oltava vähintään puolet.

Kuinka paljon?
Rahoituksen suuruus on 10 000–20 000 € per yritys. Rahoitus on pk-yrityksille 50 % de minimis -avustusta hyväksytyistä ostopalveluista. Suurille ja midcap-yrityksille
tukitaso on 40 %. Yritysryhmän suurin mahdollinen
yhteenlaskettu avustus on 100 000 €.

Lisätietoa
Jukka Lohivuo, Business Finland
jukka.lohivuo (at) businessfinland.fi
puh. 050 438 0042
Business Finland: Group Explorer

Yritysryhmälle suunnattu Group Explorer
-rahoitus tulee kysymykseen silloin, kun
kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet ovat niin laajat, ettei yksittäinen yritys voi
täyttää koko tarvetta.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 4–6

www.arcticsmartness.eu

Lähde: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Exhibition Explorer
Exhibition Explorer -rahoitus on suunnattu kasvu- ja
kansainvälistymishaluisten pk-yritysten yhteisiin messuhankkeisiin.

Ostopalveluihin hyväksytään mm.

Rahoitus on tarkoitettu yritysten yhteisiin kansainvälisiin
messuhankkeisiin. Sen saaminen edellyttää, että samaan tapahtumaan tulee vähintään neljä tukikelpoista
hakemusta.
Hankearvioinnissa erityisen tärkeää on rahoituksen vaikutus yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun.
Messuhankkeen tarkoituksena voi olla esim.
•
•
•
•

uuden vientitoiminnan käynnistäminen
markkina-alueen avaaminen
viennin rakenteen monipuolistaminen
yrityksen ja sen innovaatioiden pääsy markkinoille.

• rekisteröintikustannukset
• suunnittelu- ja somistuskulut
• osaston pystytys ja vuokrattavat rakenteet.
Muita kustannuksia voivat olla esim. matka-, rahti- ja
tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset.

Mistä?
Haku Business Finlandin asiointipalvelussa.

Messuhankkeella tulee olla konkreettiset tavoitteet, esim.

Lisätietoa

• x kpl uusia asiakastapaamisia
• x kpl potentiaalisia jälleenmyyjiä
• x kpl mahdollisia pilottiasiakkaita.

Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Finland: Exhibition Explorer

Kuinka paljon?
Yritys voi saada rahoitusta enintään 50 % ostopalveluiden kustannuksista ja muihin kustannuksiin enintään
20 % ostopalveluiden kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 €
per messuhanke. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella, ellei päätöksessä
ole toisin todettu. Rahoitus on de minimis -tukea.

 ahoitusta myönnetään yleensä vain B2B-
R
tapahtumiin ja globaalisti merkittävimpiin
messutapahtumiin. Myös tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdennetut tapahtumat huo
mioidaan.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 4–6

www.arcticsmartness.eu

Lähde: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/exhibition-explorer

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Tempo
Tempo-rahoitus on tarkoitettu startup-, pk- ja midcap-yrityksille,
jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun.

Kuinka paljon?

Rahoituksen avulla yritys voi parantaa valmiuksiaan
kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin
toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta tai kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä
markkinalla.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 €. Rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus
on de minimis -tukea. Rahoituspäätöksen jälkeen yritys
saa 70 % rahoituksesta ja loput projektin loppuraportin
yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan
loppuraportin yhteydessä.

• Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava
tiimi ja riittävästi omaa rahoitusta projektin toteuttamiseksi. Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus
(joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden
tilikausien tuloksin).
• Projektin sisällön pitää olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakas
palautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin,
teknologian ja yrityksen kehittämistä.
• Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön.
Hakemusvaiheessa yritys sopii Business Finlandin
kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä,
joihin Tempo-rahoituksella pyritään. Tavoitteiden tulee
edistää kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteina voi
olla esim.
• asiakaspilottien toteutuminen
• liikevaihdon kehittyminen
• kumppaniverkoston vahvistaminen.

Mistä?
Haku Business Finlandin asiointipalvelussa. Jo projektin
suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Business
Finlandin asiantuntijaan.

Lisätietoa
Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Finland: Tempo
Tempo-rahoitettavassa projektissa pääpainon
tulee olla yrityksen kansainväliseen kasvuun
liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei
esim. tuotekehityksessä.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 7–9

www.arcticsmartness.eu

Lähde: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus

Mihin?

BUSINESS FINLAND

Tutkimus- ja kehitysrahoitus
Tutkimus- ja kehitysrahoitus on suunnattu pk-yritysten kasvuun vientimarkkinoille sekä
midcap-yritysten kansainväliseen kasvuun johtaviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Rahoituksen turvin yritykset voivat uudistaa tai kehittää
uusia tuotteita tai palveluita, tuotantomenetelmiä tai
liiketoimintamalleja. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa: avustusta myönnetään tutkimusta ja uuden osaamisen luontia varten, lainaa kehittämis- ja pilotointi
työhön.

Kuinka paljon?
Avustusta voidaan myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla
65-prosenttisesti avustusta. Midcap-yritysten avustus
on korkeintaan 40 % projektin kokonaiskustannuksista.
Avustus maksetaan jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.
Lainaa myönnetään pk-yritysten ja midcap-yritysten
kehitys- ja pilotointiprojekteihin 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti 7 tai 10 vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia
on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin. Projektin
alussa yritys voi saada 30 % projektille myönnetystä
lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta
maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Business Finlandin laina on edullista, eikä sille pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai
sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina
voidaan osittain jättää perimättä.

Mistä?
Haku Business Finlandin asiointipalvelussa. Jo projektin
suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Business
Finlandin asiantuntijaan.

Lisätietoa
Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Finland: Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Business Finlandin tutkimus- ja kehityslainaa
voi käyttää uuden, innovatiivisen ratkaisun
pilotointiin: toimintamallin tai järjestelmän
kehittämiseen ja testaamiseen todellisessa
toimintaympäristössä.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

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

Mihin?
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MUUT KANSALLISET RAHOITUKSET

Leader-rahoitus
Leader-rahoitus on tarkoitettu aloittaville tai toimintaansa laajentaville
maaseutuyrityksille ja ensisijaisesti yrityksen investointeihin.

Kuinka paljon?

Leader-rahoitusta voi käyttää

Lisätietoa tuen määrästä Leader-ryhmistä.

•
•
•
•
•

yrityksen perustamiseen
kokeiluhankkeeseen
investoinnin toteutettavuustutkimukseen
varsinaisiin investointeihin
tuotanto- ja palvelurakennelmiin.

Mistä?
Haku Hyrrä-palvelussa.

Lisätietoa

Tärkeimmät Leaderin tukemat alat:
 atkailu
• M
 iotalous: puun jatkojalostukseen, luonnon
• B
tuotteisiin, lähiruokaan ja poroelinkeinoon pohjautuva yrittäjyys
• Pienteollisuus
• Palveluyrittäjyys
• Ympäristötekniikka, energiatehokkuus, kylmätestaus.
Leader rahoittaa myös yritysten yhteistyöhankkeita,
jotka mahdollistavat yksittäisten yritysten kehittämisen
laajempana yhteisenä kokonaisuutena.
 ritystuella tulee olla merkittävä vaikutus suunnitel• Y
lulle toimenpiteelle ja yrityksen laajentumiseen.
• Tuki ei saa vääristää kilpailua, joten paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä
tukea.

Paikkakuntasi Leader-ryhmä
Leader Suomi: Rahoitus

Lapin Leader ryhmien toiminta-alueet
• Leader Tunturi-Lappi: Enontekiö, Kittilä,
Kolari, Muonio
• Koillismaan Leader: Posio, Kuusamo, Taival
koski
• Outokaira tuottamhan: Pello, Ylitornio,
Tornio
• Peräpohjolan Leader: Tervola, Keminmaa,
Simo, Kemi, Ranua ja Rovaniemi
 ohjoisimman Lapin Leader: Utsjoki, Inari,
• P
Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla,
Kemijärvi

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.perapohjola.fi/rahoitus/yritystoiminta; www.leadertunturilappi.fi/rahoitus/yritykset

Mihin?

MUUT KANSALLISET RAHOITUKSET

Enkelirahoitus
Enkelirahoittajat ovat yleensä kiinnostuneita alkuvaiheessa olevista yrityksissä,
joilla on merkittävää kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Lisätietoa

Enkelirahoittaja tai bisnesenkeli on yksityinen henkilö, joka tarjoaa usein yritykselle rahoituksen lisäksi
osaamistaan ja verkostojaan. Vastineeksi sijoituksesta
enkelirahoittaja voi olla kiinnostunut esim. osuudesta
yrityksestä. Rahoituksen saamista edistää hyvä liike
toimintasuunnitelma ja yrityksen kaupallinen potentiaali.

Risto Lustila, Business Finland
risto.lustila (at) businessfinland.fi
puh. 040 167 9088
Business Angels Finland (BIF)
Finnish Business Angels Network (FiBAN)
Suomen bisnesenkelit ry

Kuinka paljon?
Suomen bisnesenkelit ry:n mukaan tyypillinen sijoituksen määrä on 10 000–150 000 €.

Mistä?
Enkelirahoittajia tavoittaa Suomessa toimivien enkeli
rahoittajaverkostojen kautta: esim. Business Angels
Finland (BIF), Finnish Business Angels Network (FiBAN)
ja Suomen bisnesenkelit ry.

FiBAN on julkaissut oppaan enkelisijoituksen
hakemiseen. Opas kertoo esim.
 ihin, miten ja millä ehdoilla enkelit sijoit• m
tavat
• mitä bisnesenkelit tarkastelevat yhtiössä
• miten sijoittajaesitys (pitch) tehdään.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Jonkin verran työtä

Tasot 1–3

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.bisnesenkelit.fi; www.fiban.org/for-startups.html

Mihin?

MUUT KANSALLISET RAHOITUKSET

Pankkien yritysluotot
Pankit myöntävät yrityksille luottoja mm. investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Luoton hintaan vaikuttavat mm.

Yleisedellytyksenä pankin yritysluoton saamiselle on,
että yrityksen takaisinmaksukyky arvioidaan riittäväksi
jo ennen hanketta, mutta etenkin hankkeen ja rahoituksen toteuduttua sekä pysyvän riittävänä vähintään koko
luoton takaisinmaksuajan aikana.
Pankit tarjoavat pk-yrityksille runsaasti muitakin
rahoitusmuotoja, mm.
• luotolliset tilit
• pankkitakaukset (mm. tavaranluoton vakuudeksi,
vuokravakuudeksi, urakoiden vastapuolille urakka- ja
takuuaikaiset takaukset)
• tuoterahoitukset (mm. osamaksu, leasing, factoring)
• ulkomaankaupan rahoitukset (mm. remburssit)
• rahoituksiin liittyvät riskienhallintatuotteet (mm.
korko- ja valuuttatermiinit).

• y rityksen luottokelpoisuus
• laina-aika
• lainan vakuudet.
Huom! Finnvera myöntää yrityksille takauksia, joilla voi
kattaa osan vakuuksista.

Mistä?
Hakuohjeet ja -ehdot yrityslainoja myöntävistä pankeista (ks. alla).

Lisätietoa
Pankit, esim. Aktia, Danske Bank, Handelsbanken,
Nordea, OP, POP Pankki, Säästöpankki.

Kuinka paljon?
Luoton määrää harkittaessa arvioidaan hankkeen
vaikutusta yrityksen takaisinmaksukykyyn eli hankkeen
kannattavuutta sekä yrityksen kannattavuutta ja takaisinmaksukykyä hankkeen ja rahoituksen toteuduttua. Luottoa voidaan myöntää vain sen verran kuin yritys kykenee
maksamaan takaisin kohtuullisen laina-ajan kuluessa.

Yrityslaina kannattaa kilpailuttaa. Lainojen
teknisen arvioinnin apuvälineenä (esim. lainamäärän, -ajan ja potentiaalisten korkotasojen
vaikutuksen simuloinnissa) voi käyttää pank
kien internet-sivujen lainalaskureita.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Nopea ja helppo

1–9, mutta pääpaino investoinneissa, TRL 6–9

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.saastopankki.fi/fi-fi/yritykset/yritysrahoitus/yrityslaina; www.aktia.fi/fi/yrityksille/rahoituksen_periaatteet;
www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/vakuudet.html

Mihin?

MUUT KANSALLISET RAHOITUKSET

Finnveran yrityslainat
Finnvera on merkittävä yritysrahoittaja, joka tukee yrityksiä mm. lainoilla ja takuilla yrityksen eri vaiheissa. Tässä keskitytään erityisesti Finnveran kansainvälistymislainaan.

Finnveran kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Pk-yrityksen kriteerit ovat tässä seuraavat:
 rityksellä on henkilökuntaa enintään 250.
• Y
• Yrityksen liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa
tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa
euroa.
Rahoituksen kohteena voi olla ulkomaille perustettavan
tai siellä toimivan tytär- ja osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Lainaa voi
saada myös omistusosuuden hankintaan, lisäykseen
tai osakepääoman korottamiseen ulkomaisessa tytärtai yhteisyrityksessä. Rahoituksen saajalla tulee olla
sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuus
yrityksen äänimäärästä.
Kansainvälistymislainan tai -takauksen kohteena olevan
ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee
olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi
kohdistua suoranaisesti viennin rahoittamiseen.

Kuinka paljon?
Lainan määrästä sovitaan Finnveran kanssa erikseen.
Kansainvälistymislainan laina- tai takausaika on yleensä
enintään kymmenen vuotta, joista kaksi ensimmäistä
vuotta voivat olla lyhennysvapaita. Lainan vakuudesta
neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Viitekorko on kuuden kuukauden euriborkorko ja
marginaali, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen
kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski,
luottoaika, kohdemaa ja mahdolliset vakuudet.
Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio,
jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, takausaika, kohdemaa ja mahdolliset vastavakuudet.
Lainasta peritään toimitusmaksu.

Mistä?
Haku Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoa
Finnveran puhelinpalvelu rahoitus- ja
hakemusasioissa: 029 460 2580
Finnvera: Kansainvälistymislaina
Muut Finnveran lainat:
www.finnvera.fi/tuotteet/lainat

Finnveralta voi myös hakea siltarahoitusta paikkaamaan yrityksen käyttöpääoman
tarvetta ELY-keskuksen tai Business Finlandin
myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen
maksatuksen välisenä aikana.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Nopea ja helppo

1–9, mutta pääpaino investoinneissa, TRL 6–9

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.finnvera.fi/tuotteet/lainat; www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/kansainvalistymislaina

Mihin?
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Horisontti 2020
Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma kaudelle 2014–2020. Sillä
edistetään korkeatasoista tiedettä ja tekniikkaa sekä innovaatioiden saamista markkinoille.

Kuinka paljon?

Horisontti 2020 -ohjelmakokonaisuus tukee suurta määrää erilaisia teemoja, jotka liittyvät tutkimukseen, tekniikkaan ja innovaatioihin. Ohjelma rahoittaa mm. yrityksiä,
tutkimusorganisaatioita sekä kolmatta sektoria.

Innovointitoimissa rahoitus kattaa yleensä 70 % tukikelpoisista kustannuksista. Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt voivat saada innovointitoimiin 100 %:n rahoituksen. Välillisistä tukikelpoisista kustannuksista, kuten
hallinto, viestintä ja infrastruktuuri, korvataan 25 %.

Innovatiivisille pk-yrityksille ja yritysryhmittymille ohjelma tarjoaa
• k ertakorvauksia soveltuvuustutkimuksiin
 purahoja innovaatiohankkeiden päävaiheeseen
• a
(demonstrointi, prototyypin valmistus, testaus, sovellusten kehittäminen ym.)
• t ukea kaupallistamiseen helpottamalla lainarahoituksen
ja omaan pääomaan perustuvan rahoituksen saantia.
Rahoituksen turvin voi
•
•
•
•
•

edistää yrityksen omaa tutkimus- ja innovointityötä
tehdä kansainvälistä yhteistyötä
päästä uusille markkinoille
luoda standardeja
kehittää liiketoimintaideaa.

Yritykset voivat hakea Horisontti 2020 -rahoitusta yksin
tai osana vähintään kolmen oikeushenkilön yhteishanketta. Yhteishankkeessa tulee olla osallistujia ainakin
kolmesta EU-maasta. Hankepartnerit voivat olla yrityksiä, tutkimusorganisaatioita tai kansalaisjärjestöjä.

Mistä?
Haku Euroopan komissiolta, hakuohjeet.
Avoimet Horisontti 2020 -haut pk-yrityksille.

Lisätietoa
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
Business Finland: Suomen Horisontti 2020 -yhteyshenkilöt
Business Finland: Horisontti 2020 – osallistujan opas
European Commission: Horizon 2020

Hankeyhteistyökumppaneiden haussa voi hyödyntää
Horisontti 2020 -kumppanihakua tai Suomen Horisontti
2020 -yhteyshenkilöiden asiantuntemusta.

Ohjelman viimeiset haut avautuvat lokakuussa 2019, ja osa niistä menee kiinni
jo alkuvuodesta 2020. Vuonna 2021 alkaa
uusi seitsemän vuoden Horisontti Eurooppa
-ohjelma, josta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2020 loppupuolella.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 1–6

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_FI_KI0213413FIN.pdf; www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/rahoitus/horisontti-2020/lyhyesti; www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/horisontti-yhteyshenkilot;
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/osallistujan-opas

Mihin?

SUORAT EU-RAHOITUKSET

COSME
COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) on
EU:n pk-yrityksille suunnattu ohjelma, joka tukee yrityksiä suoraan ja välillisesti.

Mistä?

COSME-ohjelman tarkoituksena on helpottaa yritysten
rahoituksen saantia, tukea niiden kansainvälistymistä
ja markkinoille pääsyä, luoda kilpailukyvylle suotuisa
ympäristö sekä kannustaa yrittämään.

Rahoitusta voi Suomessa hakea esimerkiksi Folmerin tai
Standout Capitalin kautta. COSMella on myös avoimia
hakuja yrittäjille.

Ohjelma tarjoaa esim.

Lisätietoa

• tukea uusille yrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville sekä
nuorille, ikääntyville ja naisyrittäjille
• takauksia ja vastatakauksia rahoituslaitoksille,
jotta ne voivat tarjota enemmän laina- ja leasing-
rahoitusta pk-yrityksille
• riskipääomaa pääomarahastoille, jotka sijoittavat
lähinnä kasvu- ja laajentumisvaiheissa oleviin pk-
yrityksiin.

Kuinka paljon?
Ohjelman odotetaan vuosina 2014–2020 tuottavan
220 000–330 000 pk-yritykselle rahoitusta yhteensä
14–21 miljardia euroa. Pääomajärjestelyn on määrä
auttaa 360–560 yritystä saamaan pääomasijoituksia
yhteensä 2,6–4 miljardia euroa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto: COSME

COSME-ohjelma rahoittaa myös mm.
• Yritys-Eurooppa-verkostoa, joka auttaa
pk-yrityksiä löytämään kansainvälisiä yritysja teknologiakumppaneita, ymmärtämään
EU:n lainsäädäntöä ja saamaan EU-rahoitusta.
• Sinun Eurooppasi -yritysportaalia, josta yritykset saavat käytännön tietoa toiminnasta
toisessa EU-maassa.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Jonkin verran työtä

Pääpaino: tasot 4–6

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.eastnorth.fi/hankerahoitus/erillisrahastot_listattuna/cosme; ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en;
ec.europa.eu/docsroom/documents/9783/attachments/1/translations/fi/renditions/native

Mihin?
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INNOsup
InnoSUP-rahoitusta myönnetään pk-yritysten ja tutkijoiden innovointitoimiin
sekä organisaatioille, jotka tukevat pk-yritysten innovointia.

Mistä?

InnoSUP sisältää useita pk-yrityksille suunnattuja
rahoitusohjelmia, esim.:

Rahoituksen hakuohjeet kunkin ohjelman sivuilta.

• Innovation Associate Pilot -ohjelma mahdollistaa
”innovaatioavustajan” palkkaamisen vuodeksi.
• Social Challenges Innovation Platform -portaalissa
haetaan ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin, esim.
julkisen liikenteen tehokkuuteen tai syrjäytymisen
ehkäisyyn. Yritys, jonka ratkaisu valitaan, saa rahoitusta sekä tukea idean jatkokehittämiseen.
K

• ET4CleanProduction tukee tuotantoteollisuuden
innovaatiotoimintaa ja edistää puhtaita tuotanto
prosesseja keskeisten mahdollistavien teknologioiden (Key Enabling Technologies, KET) avulla.
• VIDA tukee elintarvikeketjujen innovointia.

Lisätietoa

Kaikki InnoSUP-ohjelmat on listattu Euroopan komission sivuilla.

Kuinka paljon?
Rahoitusmäärät vaihtelevat ohjelmittain
10 000–60 000 €.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
Euroopan komissio: InnoSUP
EU edellyttää, että sen rahoittamien projektien viestinnässä noudatetaan tiettyjä periaatteita:
 rojektin tuloksista tulee yleensä viestiä
• P
avoimesti, niin että tieto saavuttaa myös
muut siitä mahdollisesti hyötyvät tahot.
 iestinnässä tulee käyttää ohjeistuksen mu• V
kaan EU-lippua sekä mainita ohjelma, josta
rahoitusta on myönnetty.
 armista tarkemmat vaatimukset rahoitus• V
ohjelman sivuilta tai ohjeesta, jonka saat
rahoituspäätöksen liitteenä.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

10 000–100 000 €

Jonkin verran työtä

Taso 6(7)

www.arcticsmartness.eu

Lähde: ec.europa.eu/easme/en/innosup ja ohjelmien sivut.

Mihin?
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Erasmus+
Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelma
rahoittaa mm. urheilu- ja liikunta-alan organisaatioiden kehittymistä ja yhteistyötä.

Mistä?

Ohjelman tarkoituksena on

Haku EU:n hakulomakeportaalissa. Opetushallituksen
Erasmus+-hakuohjeet auttavat hakemuksen valmistelussa ja täyttämisessä.

• helpottaa yritysten rahoituksen saantia
• tukea niiden kansainvälistymistä ja markkinoille
pääsyä
• luoda kilpailukyvylle suotuisa ympäristö
• kannustaa yrittämään.
Ohjelma tukee mm. urheilu- ja liikunta-alalla tapahtuvaa eurooppalaista yhteistyötä, esim. opiskelua, vapaaehtoistyötä ja harjoittelua. Yritykset voivat esimerkiksi
lähettää henkilökuntaansa osallistujamaihin harjoittelemaan sekä vastaanottaa harjoittelijoita tai opettajia.
Yritys voi hakea hankerahoitusta itse tai yhteistyössä
oppilaitoksen kanssa.
Yritykset ja muut organisaatiot voivat Erasmus+-rahoituksella rakentaa
• k ansainvälisiä strategisia kumppanuushankkeita,
joissa voidaan esimerkiksi tehdä yli kahden kuukauden mittaisia henkilöstövaihtoja
• tietoyhteenliittymiä, joiden tarkoituksena on edistää
korkeakoulujen ja yritysten yhteistä innovointia sekä
osaamisen vaihtoa.

Ohjelman budjetti?
Ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa.

Suurin osa hakemuksista käsitellään kansallisesti, Suomessa Opetushallituksessa. Osa hakemuksista (esim.
urheilutoiminnot, tieto- ja osaamisyhteenliittymät,
kapasiteetinvahvistamishankkeet sekä Jean Monnet
-toiminto) käsitellään EACEA:ssa (Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Lisätietoa
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
Opetushallitus: Erasmus+
Euroopan komissio: Erasmus+-ohjelmaopas
Rahoituksen saajia kehotetaan jakamaan
hankkeissa kerättyä tietoa avoimesti ja maksutta. Edunsaajat sitoutuvat erityisesti siihen,
että hankkeissa tuotetut oppimisresurssit ja
välineet tuodaan vapaasti yleisön saataville
avoimella lisenssillä. Strategisista kumppanuushankkeista on levitettävä tietoa niin, että
tulokset ovat myös muiden kuin hankkeeseen
osallistuneiden organisaatioiden käytössä.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 1–3(4)

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus; ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fi;
www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/avaintoimi2_yhteistyohankkeet

Mihin?
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InvestEU
Euroopan investointiohjelma InvestEU pyrkii mm. helpottamaan
pk- ja midcap-yritysten rahoituksen saamista.

Mistä?

Ohjelma kokoaa yhteen kaikki tällä hetkellä käytössä
olevat EU:n rahoitusvälineet ja laajentaa Euroopan
investointiohjelman mallia. Ohjelman tarkoituksena
on edistää investointeja, innovointia ja työpaikkojen
luomista.

InvestEU-neuvontakeskuksen sivuilla on listattu tahot,
jotka Suomessa ovat mukana ohjelmassa.

InvestEU tukee neljää alaa:

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
InvestEU-neuvontakeskus

• Kestävä infrastruktuuri (hankealoja esim. kestävä
energia, digitaaliset yhteydet, kiertotalous)
• Tutkimus, innovointi ja digitalisaatio (esim. tutkimustulosten markkinoille saattaminen, teollisuuden
digitalisaatio, tekoäly)
• Pienet yritykset (pk-yritysten ja pienten midcap-
yritysten rahoituksen saannin helpottaminen)
• Sosiaaliset investoinnit ja osaaminen (esim. sosiaalinen innovointi, yhteiskunnalliset yritykset, koulutus).

Lisätietoa

Euroopan komissio: InvestEU-ohjelma
Euroopan komissio: Kuinka yrityksesi voi hyötyä
investointiohjelmasta?

Kuinka paljon?
Vuosina 2021–2027 InvestEU:n odotetaan saavan aikaan 650 miljardin euron lisäinvestoinnit.

InvestEU-portaalissa esitellään Euroopan
investointiohjelman tukemia projekteja mm.
potentiaalisille rahoittajille.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 4–9

www.arcticsmartness.eu

Lähteet: www.eastnorth.fi/uutiskirje/2130/eu-maat_hyvaksyivat_38_miljardin_euron_investeu-lainaohjelman;
ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_fi

Mihin?
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VentureEU
VentureEU on yleiseurooppalaisten riskipääomarahasto-osuusrahastojen ohjelma,
jolla vauhditetaan investointeja innovatiivisiin startup- ja kasvuyrityksiin.

Mistä?

VentureEU-rahoitus on tarkoitettu yritysten innovointiin
ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on, että eurooppalaiset innovoijat saavat rahoituksen turvin mahdollisuuden kasvaa maailman johtaviksi yrityksiksi.

Haku EU:n kanssa sopimuksen solmineen rahaston
kautta:

Noin 1 500 eurooppalaisen startup- ja scaleup-
yrityksen odotetaan saavan rahoitusta ohjelmasta.

Kuinka paljon?
Ohjelmaan osallistuu kuusi rahastoa, jotka saavat
sijoittamiseen EU:lta tukea yhteensä noin 410 miljoonaa euroa. Rahastojen tavoitteena on kerätä lisäksi 2,1
miljardia euroa yksityisiä ja julkisia sijoituksia. Yhteensä
odotetaan n. 6,5 miljardin euron arvosta uusia sijoituksia yrityksiin EU:n alueella.

•
•
•
•
•
•

Isomer Capital
Axon Partners Group
Aberdeen Standard Investments
LGT
Lombard Odier Asset Management
Schroder Adveq

Lisätietoa
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto,
info (at) eastnorth.fi
Euroopan komissio: Euroopan investointiohjelma
Euroopan komissio: VentureEU FAQ
VentureEU-ohjelman tarkoituksena on kuroa
kiinni Kiinan ja USA:n etumatkaa riskipääoman
määrässä. Euroopan komission mukaan esim.
vuonna 2016 pääomasijoittajat investoivat
USA:ssa n. 39,4 miljardia euroa, mutta EU:ssa
vain n. 6,5 miljardia euroa.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot (3)4–9
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Lähde: www.europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_fi.htm

Mihin?

TULEVAN
OHJELMAKAUDEN
PILOTIT
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TULEVAN OHJELMAKAUDEN PILOTIT

Pathfinder
Pathfinder-rahoituksella tuetaan tutkimushankkeita,
joissa kehitetään tulevaisuuden huipputeknologiaa.

Pathfinder-rahoituksen tarkoituksena on tukea tulevaisuuden huipputeknologian innovoimista. Pilotti sisältää
FET-Open- ja FET-Proactive-rahoitusohjelmat.
FET-Openin tarkoituksena on tukea uraauurtavan
uuden teknologian luomista millä tahansa alalla.
FET-Open-projektilla tulee olla
• radikaali visio uudenlaisesta, mullistavasta teknologiasta
s

• elkeä tavoite: tietyn teknologisen läpimurron saavuttaminen tutkimuksen avulla ja konseptin toimivuuden osoittaminen
• kunnianhimoinen tieteidenvälinen tutkimuspohja.
FET-Proactive taas rahoittaa korkean riskin ja potentiaalin tutkimus- ja innovaatioprojekteja, joissa kehitetään uutta teknologiaa erityisesti seuraavilla aloilla:

FET-Proactive-rahoituksen määrä on 4–5 miljoonaa
euroa konsortiolle, jossa yhteistyötä tekee vähintään
kolme toimijaa kolmessa eri maassa.

Mistä?
Jatkuva haku Euroopan komission sähköisessä järjestelmässä. Haussa on määräaikoja, joiden jälkeen
saapuneiden hakemusten tarkastelu siirtyy seuraavalle
kaudelle.

Lisätietoa
Euroopan komissio: FET-Open
Euroopan komissio: FET-Proactive

• ihmiskeskeinen tekoäly
• ihmiskehoon istutettavat laitteet ja materiaalit
• päästötön energiantuotanto.

Kuinka paljon?
FET-Open-rahoitus on yleensä enintään 3 miljoonaa
euroa, mutta komissio voi harkita myös suurempia
summia.

Pathfinder-rahoitusta saaneella on mahdollisuus hakea projektin loppuvaiheessa Transition to Innovation Activities -lisärahoitusta,
jonka tuella tuloksia voi kehittää edelleen
teknologian demo- ja käyttövaiheeseen asti.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 1–5(6)
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Lähteet: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf;
www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti2020/2019/eic-roadshow

Mihin?

TULEVAN OHJELMAKAUDEN PILOTIT

Accelerator
Accelerator-rahoitus on suunnattu suuren riskin ja korkean potentiaalin
pk-yrityksille innovaatioiden kehittämiseen.

Mistä?

Accelerator-rahoituksella tuetaan yrityksiä kehittämään
jo lähellä kaupallistamista olevia innovaatioitaan ja
kasvattamaan ne vaiheeseen, jossa ne houkuttelevat
yksityisiä investointeja. Innovaatiot voivat olla esim.
teknologiaa tai palveluita. Accelerator-rahoitusta voi
hakea yksittäinen yritys tai konsortio.

Jatkuva haku Euroopan komission sähköisessä järjestelmässä. Haussa on määräaikoja, joiden jälkeen
saapuneiden hakemusten tarkastelu siirtyy seuraavalle
kaudelle.

Rahoitusta myönnetään a) osakepääomana tai vaihto
velkakirjoina tai b) avustuksena tai c) näiden yhdistelmänä. Lisäksi Accelerator-pilotti tarjoaa yrityksille
neuvonta- ja mentorointipalveluja.
Hakemusta arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
• s osiaalinen tai taloudellinen vaikuttavuus tai markkinoiden luomispotentiaali
• innovaation riskin ja potentiaalin suhde
• liiketoimintasuunnitelman toimivuus.

Kuinka paljon?
Ohjelmasta voidaan myöntää yritykselle tai konsortiolle
• pääomaa enintään 15 miljoonaa euroa
• avustusta enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa
Outi Kauppinen, Business Finland
outi.kauppinen (at) businessfinland.fi
puh. 040 820 4141
Heini Günther, Business Finland
heini.gunther (at) businessfinland.fi
puh. 040 502 0042
Euroopan komissio: EIC Accelerator Pilot
Euroopan innovaationeuvosto ylläpitää karttaa, josta voi tarkastella Accelerator-pilotista
rahoitettuja projekteja eri maissa. Muut EU:n
rahoitusohjelmakartat.
Euroopan innovaationeuvoston sivulla voi
testata mikä EU-rahoitus sopii yritykselle.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 6–9
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Lähteet: www.eastnorth.fi/uutiskirje/2140/kaksi_miljardia_euroa_vauhdittamaan_euroopan_innovaationeuvoston_luomista;
ec.europa.eu/research/eic/pdf/infographics/eic_accelerator_pilot.pdf

Mihin?

EU:N TAKAAMAT LAINAT
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EU:n takaamat lainat
Pk-yritysten rahoituksen saamista edistetään Euroopan investointipankin ja Euroopan
investointirahaston lainantakauksilla, jotka kattavat osittain luottolaitosten riskiä.

Mistä?

Rahoitusta suunnataan ohjelman avulla erityisesti uusille, voimakkaasti kasvaville, kansainvälistyville ja innovatiivisille yrityksille, joiden olisi muuten vaikea saada
rahoitusta.

Pankit, jotka myöntävät ohjelmaan kuuluvia lainoja:
Aktia pankki, LähiTapiola, Nordea, Oma Säästöpankki,
OP, Säästöpankki.

Velkapääomaa tarjotaan esim.

Lisätietoa

•
•
•
•

yrityksen perustamiseen
investointeihin
yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen
uusien hankkeiden toteuttamiseen.

Rakennerahastot.fi
Ohjelman lainoja myöntävät pankit

Kuinka paljon?
Lainan määrä ja ehdot vaihtelevat pankeittain. Kaikkinensa ohjelman 40 miljoonan euron rahoituksella
pyritään 400 miljoonan euron lainoitukseen.

Ohjelman takaamia lainoja on vuoden 2018
loppuun mennessä myönnetty n. 600 yritykselle ja yhteensä 362 miljoonaa euroa. Vajaa
viidennes Suomessa lainaa saaneista yrityksistä sijaitsee Itä- tai Pohjois-Suomessa.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Nopea ja helppo

Tasot 4–6
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Lähteet: www.rakennerahastot.fi/pk-yritysaloite; www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/
a0X5B5jWrSqc/content/takausohjelma-auttaa-pk-yrityksia-helpottamalla-rahoituksen-saantia/maximized

Mihin?

ALUEIDEN VÄLISET
OSARAHOITTEISET
ERILLISOHJELMAT

39

ALUEIDEN VÄLISET OSARAHOITTEISET ERILLISOHJELMAT

Interreg Pohjoinen
EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä alueella,
johon kuuluu Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Kuinka paljon?

Interreg Pohjoinen myöntää tukea yksityisten ja julkisten
organisaatioiden hankkeisiin. Hankkeessa on oltava yhteistyökumppaneita vähintään kahdesta ohjelma-alueen
maasta (Norja, Ruotsi, Suomi). Eduksi katsotaan, jos
mukana on yhteistyökumppaneita kaikista näistä maista.

Hankkeella täytyy olla yksi tai useampi julkinen tai
yksityinen vastinrahoittaja. Suomessa kansallista vastin
rahoitusta haetaan Lapin liitosta. EU-varojen osuus
hankkeen kokonaisrahoituksesta on enintään 65 %. Tuki
maksetaan jälkikäteen.

Avustuksen turvin yritykset voivat yhteistyössä yritystoimintaa edistävien toimijoiden kanssa esim.
• luoda uusia rajat ylittäviä liiketoimintamalleja
• pyrkiä kasvuun uusille markkinoille
• parantaa yhteistyöllä vienti- ja kansainvälistymis
mahdollisuuksiaan
• kehittää uusia tuotteita, palveluita tai tuotanto
menetelmiä.

Mistä?
Haku Oma hakemus / Min ansökan -palvelussa. Haku
ohjeet.
Huom! Ohjelmassa on enää yksi hakukierros, eikä ohjelman jatkosta vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella
ole vielä tietoa.

Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että
• y ritys toimii yhteistyöverkostossa yrityskehittäjien,
tutkimusorganisaatioiden tai elinkeinoelämän kanssa
• yrityksellä on valmius tarttua uusiin liiketoiminta
mahdollisuuksiin.
• tuettava hanke erottuu yrityksen muusta toiminnasta
ja auttaa merkittävästi parantamaan sen kilpailu
kykyä.
• yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset
sekä riittävästi resursseja kilpailukykyä parantaviin
kehittämistoimenpiteisiin (yritys rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähintään 50 %).

Lisätietoa
Interreg Pohjoinen -hankekäsikirja

Rahoitettavien hankkeiden tulee vahvistaa
ohjelma-alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

1–9
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Lähde: www.interregnord.com/fi

Mihin?

ALUEIDEN VÄLISET OSARAHOITTEISET ERILLISOHJELMAT

Pohjoinen periferia ja Arktis
Ohjelma on suunnattu julkisten ja yksityisten toimijoiden
kansainväliseen yhteistyöhön pohjoisilla alueilla.

Kuinka paljon?

Ohjelma on suunnattu julkisten ja yksityisten toimijoiden, esim. pk-yritysten, kansainväliseen yhteistyöhön
pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla, joita luonnehtivat
mm. syrjäinen sijainti, runsaat luonnonvarat ja ilmaston
muutoksen voimakas vaikutus. Suomessa ohjelma-
alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon,
Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Lisäksi
siihen kuuluu alueita Ruotsista, Norjasta, Skotlannista,
Pohjois-Irlannista ja Irlannista sekä Islanti, Färsaaret ja
Grönlanti kokonaisuudessaan.

EU rahoittaa 65 % suomalaisten hankekumppanien
tukikelpoisista kustannuksista, pk-yrityksillä enintään
50 %. Loput tulee kattaa kansallisella vastinrahoituksella, joka voi olla julkista tai yksityistä. Suomessa valtion
vastinrahoitusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Rahoitettavassa hankkeessa tulee olla kumppaneita vähintään kolmesta ohjelmamaasta. Hankekumppanit voivat
olla julkisia ja yksityisiä toimijoita, mutta hankkeen vetäjän
on oltava EU-maan, Norjan tai Islannin julkinen toimija.
Ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet:
• Innovaatio (lisääntynyt innovointi ja uuden teknologian siirto, lisääntynyt innovointi julkisten palvelujen
tuottamisessa)
• Yrittäjyys (parantuneet tukijärjestelmät pk-yrityksille,
markkinoiden laajentaminen)
• Energia (energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääntynyt käyttö asumisessa ja julkisissa
infrastruktuureissa)
• Luonnon- ja kulttuuriperintö (alueiden parempi kyky
hallita ympäristöä kestävällä tavalla)

Mistä?
Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia. Hakuohjeet ohjelman sivulta. Valtion vastinrahoituksen haku on auki samassa yhteydessä, ja hakuohjeet
ovat rakennerahastot.fi-sivustolla. Haun suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Suomen kansalliseen
kontaktihenkilöön (ks.alla).
Huom! Ohjelmassa on enää yksi hakukierros, eikä ohjelman jatkosta vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella
ole vielä tietoa.

Lisätietoa
Paula Mikkola, Lapin liitto
paula.mikkola (at) lapinliitto.fi
puh. 040 7118 380
Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman sivuilla
on tietoa jo rahoitetuista hankkeista.

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

HAUN VAATIVUUS

SOPIVIN TRL-TASO

Yli 100 000 €

Vaatii asiantuntijatyötä

Tasot 4–6
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Lähteet: www.rakennerahastot.fi/web/eay/pohjoinen-periferia-ja-arktinen; www.interreg-npa.eu/?id=11;
www.interreg-npa.eu/about/programme-in-brief

Mihin?

ARCTIC INVESTMENT
PLATFORM -ALOITE
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Arctic Investment Platform -aloite
Tulevaisuuden mahdollisuus investoinneissa?

Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform
-hanke luo Pohjoisen harvaanasutuille alueille (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) järjestelmällistä
rahoitusyhteistyötä. Yhteistyöhön osallistuvat Norjan
kolme pohjoisinta maakuntaa, Ruotsin neljä pohjoisinta maakuntaa sekä Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän
maakuntaa (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala,
Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi).
Hankkeen tavoitteet:
 iedonjako NSPA-alueen yhteisen edun hyväksi:
• T
vahvistetaan tiedonvälitystä sekä NSPA-alueen sisällä
(esim. parhaat käytännöt) että alueen ulkopuolelle
esim. brändinkehittäjänä ja mainostamalla rahoitusmahdollisuuksista kiinnostuneille rahoittajille.
• Havaittuihin rahoitustarpeisiin vastaaminen:
selvitystyön perusteella vahvistetaan, mihin rahoitustarpeisiin alustan tulisi vastata sekä millä tavalla
tarpeisiin tulisi vastata.
• Puhtaasti taloudellista mutta myös verkostolähtöistä ei-taloudellista tukea: suoran rahoitusvajeen
täyttämisen lisäksi alustan odotetaan vahvistavan
tiedonvälitystä ja yhteistä NSPA-alueen strategiaa.
• Tietoisuuden kasvattaminen NSPA-alueen tarjoamista investointimahdollisuuksista.

Valitut kärkialat
Yksi NSPA-alueen suurimmista haasteista on väestön
harvaanasutus. Kriittisen massan puuttuminen on
yksi suurimmista syistä sille, että rahoittajat karttavat
alueita. Hanketyöskentelyyn osallistuvat alueet ovat

www.arcticsmartness.eu

päättäneet, että AIP:n tulee keskittyä kasvuhakuisten
pk-yritysten rahoitustarpeisiin ja että AIP-rahoitteisten
hankkeiden tulee kytkeytyä arvoketjuihin, jotka kumpuavat arktisista luonnonvaroista ja digitalisaatiosta.
Tällä tavalla AIP varmistaa arktisen lisäarvon ja mahdollistaa ulkoisille rahoittajille rahoittamisen NSPA-alueen
erityispiirteisiin.

Lisätietoa
Johannes Lith, Lapin liitto
johannes.lith (at) lapinliitto.fi
puh. 045 3553 915
Lapin liitto: Arctic Investment Platform -hanke
Hankkeen kumppaniorganisaatiot:
• Lapin liitto
• Region Västerbotten
• Region Norrbotten
• BusinessOulu
• Norinnova AS

Lähteet: arcticsmartness.eu/wp-content/uploads/lehdist%C3%B6tiedote-25.3.2019.pdf;
www.lappi.fi/lapinliitto/arctic-investment-platform-hanke

Hankkeen tavoitteet

SOLE KO HAKEA! -oppaaseen on koottu pk-yrityksille soveltuvia rahoitusmahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen.
Opas on suunnattu ensisijaisesti apu- ja perehdytysvälineeksi
yrityskehittäjille sekä muille yritysten kanssa toimiville.
Oppaalla pyritään avaamaan polkua kansallisten ja kansainvälisen rahoituksen välille. Kokoamalla yhteen pk-yritysten eri
vaiheisiin soveltuvia, erityisesti kansainvälistymiseen tarkoitettuja rahoitusvaihtoehtoja helpotetaan rahoitusten vertailua ja
hakukohteiden valitsemista. Oppaan avulla haluamme välittää
kansainväliseen rahoitukseen liittyvää tietoa alueen toimijoiden
hyödynnettäväksi tukemaan lappilaisten pk-yritysten osallistumisia EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin sekä hyödyntämään
kehittämis- ja investointirahastoja.
Opas on tuotettu osana Pohjoinen älykäs kasvu (Arctic Smart
Growth – ASG) -hanketta. Sen keskeinen tavoite on edistää
lappilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä rahoitusta ja verkostoja hyödyntämällä.
Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin ammattikorkeakoulu ja
kumppaneina ovat Kemin Digipolis Oy, Lapin ELY-keskus, Lapin
yliopisto ja ProAgria Lappi.
Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 31.12.2020. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

arcticsmartness.eu/sole-ko-hakea/
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