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Yrityskoko TEMPO T&K avustus Laina

Start up Rahoituksen määrä on enintään 50
000 euroa. BF:n rahoitus 75%, de
minimis rahoitusta. Rahoituksen
avulla yritys parantaa valmiuksiaan
kansainväliseen kasvuun, testata
liiketoimintakonseptin toimivuutta,
hankkia palautetta potentiaalisilta
asiakkailta ja kartoittaa kysyntää
uudella kansainvälisellä markkinalla.

Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön,
jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista
mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. BF:n
rahoitus 50% kokonaiskustannuksista. KV-
yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65
%avustusta. Avustus maksetaan jälkikäteen
raportoitujen toteutuneiden kustannusten
perusteella.

Laina kehittämiseen ja pilotointiin. Korko on tällä hetkellä
yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita
vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei
voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain
muuttaa avustukseksi. startup-yrityksille 50 tai 70 %
kokonaiskustannuksista. Laina-aika seitsemän tai
kymmenen vuotta.

PK ja
Midcap

Rahoituksen määrä on enintään 50
000 euroa. BF:n rahoitus 75%, de
minimis rahoitusta.

Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön,
jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista
mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. BF:n
rahoitus 50% kokonaiskustannuksista.

Laina kehittämiseen ja pilotointiin. Korko on tällä hetkellä
yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita
vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei
voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain
muuttaa avustukseksi. startup-yrityksille 50 tai 70 %
kokonaiskustannuksista. Laina-aika seitsemän tai
kymmenen vuotta.

Isot Ei Tempo rahoitusta Suurille yrityksille avustus on enintään 40 %
projektin kokonaiskustannuksista. Suuryritysten
on käytettävä vähintään 40 % projektin
kustannuksista palveluiden ostoon pk-yrityksiltä
tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on
toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-
yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

Suurille yrityksille lainan määrä on enintään 50 %
projektin kokonaiskustannuksista. Vähintään 15 %
projektin kustannuksista on käytettävä palveluiden
ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai
projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-
yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

BF:N RAHOITUS YRITYKSILLE



Energiatuki – harkinnanvarainen avustus
Asetus 1098/2017

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/

UUSIUTUVAN ENERGIAN
INVESTOINNIT
Aurinkosähkö: 25 % - 30.4.19
saakka, 1.5.19 lähtien 20 %
Lämpökeskukset <1MW 10-15 %
Lämpöpumput 15 %
Biokaasuhankkeet 20-30 %
Investointi min. 10 000 e

ENERGIANSÄÄSTÖHANKKEET 20 %
Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille
yrityksille ja yhteisöille.
Rakennusten energiatehokkuus erilaisin
toimenpitein, hukkalämmön
hyötykäyttö, myös lämpöpumpuin, etc.
Investointi min. 10 000 euroa.

SELVITYSHANKKEET
Motivan mallin mukaiset energia-
katselmukset,  40-50 % (min. 1500 e)

Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, ammatin- ja liikkeenharjoittajat ja
toiminimet, kunnat, seurakunnat ja säätiöt.
Tukea ei myönnetä asuinkohteisiin, kuten As. Oy:t, eikä maatiloille.

Uuden teknologian hankkeissa voidaan käyttää korotettua tukiprosenttia, max. 40%
Isoille yrityksille max. 30%

BUSINESS FINLAND
Erkki Väisänen



SUPPORT FOR PIONEERING PROCUREMENTS

§ Support for innovative procurements 2018-2019: 4+4m€
§ 4/2019: funded 17 projects and 4,5m€

§ Funding (40/50 %) can be used for preparation of innovative
public procurement or e.g. innovation partnerships (FI:
innovaatiokumppanuus)

§ Target of funding
§ Speed up digitalisation
§ Create new markets and references for innovative

companies
§ Increase knowhow of innovative procurement procedures

§ Business Finland is partner in ”the Centre for Sustainable and
Innovative Public Procurement” (KEINO)

§ Contact: piia.moilanen@businessfinland.fi

4+4m€
/18-19



NÄIN KASVUMOOTTORI TOIMII
Tavoitteena miljardiluokan uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja Suomeen

ALUSTAYHTIÖ

Edistää oleellisesti kasvumoottori-ekosysteemin
kehittymistä ja kasvua. Voi toimia myös
orkestraattorina.
Rahoitus: Pääomalainaa  käynnistystukena (3 kpl) ja
kilpailutuksen (5 kpl) kautta. Myös kasvumoottorin
toimijat voivat sijoittaa alustayhtiöön.

ORKESTRAATTORI

Aktivoi verkostoa rakentamaan yhteisiä
hankkeita ja toimintaa.
Rahoitus: Avustusmuotoista
innovaatioklusterirahoitusta.
Meriklusteri (Dimecc) ja merituulivoima
(Gaia)

TOIMIJOINA:

yrityksiä, tutkimusorganisaatioita
ja julkisia toimijoita
Rahoitus: Avustusta tai lainaa
esim. t&k-hankkeisiin, pilotointiin,
asiakastarpeen selvittämiseen ja
kansainvälisen kasvun
suunnitteluun

BUSINESS FINLAND KASVUMOOTTORIEN RAHOITTAJANA

Business Finlandin muu rahoitus sekä
• Valtion pääomalainaa 60 M€ v. 2018-19
• Orkestrointirahoitusta

Kasvumoottori voi toimia ilman erillistä alustayhtiötä tai orkestraattoria.

1 Mrd.
€



RAHOITUSTA ERI TARPEISIIN

Kasvumoottorin käynnistystuki
§ Pääomalainarahoitusta kasvumoottorin

alustayhtiön  toiminnan kehittämiseen
§ Vain alle 5 vuotiaille pk-yrityksille
§ Pääomalaina: 75%, max 400 000 €, max 10

vuotta, korko 1%, valtiontukea

Rahoitus orkestroinnin valmisteluun
• Avustus max 50 %, deminimis, max 100 000 €
Rahoitus kasvumoottorin orkestrointiin
• Rahoitusta yritysvetoisen globaalisti kilpailukykyisen

kasvumoottorin rakentamiseen ja houkuttelevan
innovaatioympäristön synnyttämiseen

• Avustus max 50 %

• Kasvumoottoriekosysteemin toimijoille projektirahoitusta
yksin tai yhdessä: t&k-hankkeisiin, pilotointiin, asiakastarpeiden
selvittämiseen, kansainvälisen kasvun suunnitteluun…

• Yrityksille: avustusta tai lainaa, esiselvitysrahoitusta
(Tempo), innovaatiorahoitusta

• Tutkimustahoille: Co-innovation/Co-creation, Tutli

Kasvumoottorikilpailutus
• Julkisten hankintojen menettelyllä toteutettava

tarjouskilpailu, vastike on pääomalaina,
tyypillisesti 2–10 M€

• Kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan
rakentamiseksi ja verkostovaikutusten
synnyttämiseksi

• Ei ole valtiontukea

PÄÄOMALAINAT:
RAHOITUS KASVUMOOTTORIN ALUSTAYHTIÖLLE

RAHOITUS KASVUMOOTTORIN ORKESTRAATTORILLE

RAHOITUS KASVUMOOTTORIN TOIMIJOILLE

KASVUMOOTTORIT = ”MILJARDIJUTTUJA”


