
RAHOITTAJA RAHOITUSOHJELMA LISÄTIETOA LINKKI

TEMPO Tempo-rahoitus on enintään 50.000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia 

projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 66 667 euroa. Rahoitus on 

avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Projekti voi sisältää mm. 

kansainvälistymisstrategian tekemistä, markkinaselvityksiä, tuote- ja palvelukonseptin 

kysynnän testaamista tai pilotointia asiakkailla, markkinoiden validointia, koemarkkinointia, 

kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä, 

kasvun rahoituksen selvittämistä sekä IPR- ja patenttiselvityksiä.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisill

e-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-

rahoitus?gclid=EAIaIQobChMIzfvDocLe9QIV

C-J3Ch1ASQxxEAAYAiAAEgLRKPD_BwE

EXPLORER Explorer-rahoituksen avulla voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille 

menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten 

ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen. Explorer -rahoitusperheeseen 

kuuluvat tuotteet: MARKET, TALENT, GROUP ja EXHIBITION

https://www.businessfinland.fi/suomalaisill

e-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer

ENERGIATUKI Organisaation tai yrityksen uusiutuvaan energiaan tai energiansäästöön liittyvä investointi. 

tai katselmushanke, jonka investointikustannukset ovat vähintään 10 000 euroa. 

Tukiprosentti 10-50%. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisill

e-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

MATERIAALIKATSELMUS Materiaalikatselmusrahoitus on suunnattu pk-, midcap- ja suuryrityksille, jotka haluavat 

parantaa kilpailukykyään ja tehdä konkreettisia vastuullisuuden toimenpiteitä. Rahoituksen 

avulla yritys voi selvittää toiminnassaan syntyvää hävikkiä ja keinoja vähentää sitä. Rahoitus 

on 50% kokonaiskustannuksista, max 15 000€/yritys 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisill

e-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikats

elmus

KASVUYRITYSTEN VIHREÄ SIIRTYMÄ: 

INNOVAATIORAHOITUSHAKU

Startupeille ja pk-yrityksille suunnattu innovaatiorahoitushaku rahoittaa uutta luovaa 

tutkimuksellista työtä avustuksella. Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, 

ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiin 

energiaratkaisuihin tai kiertotalouteen.

Avustuksella rahoitettavissa projekteissa: syntyy uutta osaamista ja tietoa yritykselle ja 

yhteistyöverkostolle, otetaan tavallista suurempaa riskiä ja siihen liittyy onnistuessaan suuri 

markkinapotentiaali, päättymisen jälkeen tarvitaan usein lisää kehitystyötä tulosten 

kaupallistamiseksi

Avustuksen suuruus enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. 

Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin. Jatkuva haku, kevään 

hakemukset jätettävä 31.3.2022 mennessä. 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtais

ta/haut/2021/kasvuyritysten-vihrea-

siirtyma-

innovaatiorahoitushaku?utm_campaign=uu

tiskirje_10022022&utm_medium=email&ut

m_source=bf_customer_letter&utm_conte

nt=haku-

kasvuyritys#msdynttrid=sxXv5L4zGM1ylsSR-

VfKvhdhuT8Z2nKbe062OpAZ5qo

T&K RAHOITUS Avustusta voidaan myöntää kriittiseen tutkimustyöhön, jolla pyritään vähintään toimialalle 

uuden tiedon hankkimiseen ja jolla luodaan valmiuksia myöhemmälle kehittämistyölle, 

mutta jonka tuloksena ei vielä synny valmista tuotetta tai palvelua. Avustus pk-yritysten 

tutkimusprojekteihin on enintään 50 % projektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisill

e-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-

kehitysrahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus

TEOLLISUUDEN VÄHÄHIILISEN 

KIERTOTALOUDEN, 

DIGITALISAATION JA 

PALVELUKEHITYKSEN 

RAHOITUSHAKU

Rahoitettavien hankkeiden tulee liittyä yritysten vähähiiliseen ja/tai kiertotalouden tai 

palveluliiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja uudistamiseen.

Rahoitusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt osakeyhtiömuotoiset yritykset, 

jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä ja joilla on siihen riittävät taloudelliset 

resurssit sekä monipuolinen osaaminen ja tiimi. Lisäksi edellytetään kilpailuetua 

kansainvälisillä markkinoilla. Haku päättyy 30.6.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtais

ta/haut/2022/teollisuuden-vahahiilisen-

kiertotalouden-digitalisaation-ja-

palvelukehityksen-

rahoitushaku?utm_campaign=uutiskirje_10

022022&utm_medium=email&utm_source

=bf_customer_letter&utm_content=haku-

teollisuus-

vahahiilinen#msdynttrid=kHuTcGFQT7a-

P0LjrrgZNqQWzsZmLiyEW_C-nvEGY60
VÄHÄHIILINEN RAKENNETTU 

YMPÄRISTÖ -

INNOVAATIORAHOITUSHAKU

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä 

tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen 

muutosta ja lisätä tuottavuutta. Business Finland myöntää pk-yritysten 

tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. 

Midcap- ja suurten yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin 

kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on tyypillisesti 70 prosenttia.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtais

ta/haut/2021/vahahiilinen-rakennettu-

ymparisto--innovaatiorahoitushaku

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 

investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi 

uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.  Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-

, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla 

avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan 

tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista 

menoista. Ohjelmakauden 2021-2027 rahoitushakujen määrä avautua maaliskuussa 2022

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-

kehittamisavustus

ANALYYSI                                                                                                                        Analyysissa 

kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen 

kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen 

kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat 

toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-

keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita yrityspalveluita. ELY-keskuksen palvelu on 

tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille. Analyysin kesto on tavallisesti yhden 

päivän, ja se maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä.

https://www.ely-

keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/

analyysi

KONSULTOINTI                                                                                                                              Palvelu 

on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää 

toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen 

konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina 

yrityksesi tarpeisiin. Konsultointi-palvelu on jaettu viiteen osa-alueeseen: 1)kasvu ja 

kansainvälistyminen, 2) tuottavuus ja digitalisointi, 3) markkinointi ja asiakkuudet, 

4)johtaminen ja henkilöstö sekä 5) innovaatioiden kaupallistaminen. Konsultoinnin kesto on 

2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi 

saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-

keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/

konsultointi
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KOULUTUS                                                                                                                                                  

Koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. 

Koulutusohjelmat: 1) Kasvuun johtaminen, 2)Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä 3) 

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Koulutukseen sisältyy 10 koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää, 

jossa pureudutaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden kannalta 

keskeiseen osa-alueeseen. Hinta on 1590 euroa + alv/osallistuja.

https://www.ely-

keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/

koulutus

Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja 

laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit 

hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritystukea haetaan 

ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-

yritystuet

PERUSTAMISTUKI                                                                                                                                   

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit 

hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- ja 

neuvontapalveluita. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee 

uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Perustamistukea voi saada enintään 35 000 € ja se 

maksetaan 2–3 erässä.

INVESTOINTITUKI                                                                                                                                

Investointitukea voi hakea uusien koneiden hankintaan, rakentamiseen sekä aineettomiin 

investointeihin, kuten ohjelmistoihin tai patentteihin. Erityisestä syystä voidaan tukea myös 

rakennusten hankintaa. Tukea voi saada 20–35 % kustannuksista. Ennen investoinnin 

toteuttamista tukea voi hakea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. 

Tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %.

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-

yritysrahoitus2

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS                                                                                                           

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen 

selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. 

Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Tukea 

investoinnin edellytysten selvittämiseen voi saada 40–50 %

KASVUN KIIHDYTYSOHJELMA Mikro- ja pienyritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen suunnatun Kasvun 

kiihdyttämisohjelman hankkeen koko voi olla maksimissaan 100 000€ ja tukiprosentti on 

50%.  Kasvun kiihdyttämisohjelman hanke voi sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1) 

Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk), 2) Kansainvälisille markkinoille 

sopivan brändin ja strategian laatiminen, 3)Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen 

sekä messuihin osallistuminen, 4)Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan matkakulut, 

5)Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus, 6) Aineettomien oikeuksien selvitykset 

(patentit, tavaramerkit yms.), 7) Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä 

pienimuotoinen prototyypin valmistaminen

https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-

kiihdyttamisohjelma

PERUSTAMISTUKI LEADER ryhmien kautta on haettavissa rahoitusta sekä aloittaville (alle 3v) että jo toimiville 

(yli 3v) yrityksille. Perustamistuki voi olla suuruudeltaan 5000 -35 000€ liiketoimintaan 

valmentavan neuvonnan/asiantuntijapalvelun hankkimiseen. Hankkeet voivat pitää 

sisällään esimerkiksi tuotekehitystä, tuotannon pilotointia, markkinointisuunnitelman tai 

vientiselvityksen laatimista. Alkavien yritysten kohdalla starttiraha ja perustamistuki ovat 

toisensa poissulkevat rahoitusmuodot eli yritys ei voi hakea molempia tukimuotoja. 

https://www.aisapari.net/yritykset/yritystu

et/

KOKEILUTOIMENPIDE Kokeilu = kokeilu tai selvitys , jolla selvitetään, onko järkevää edes esim. rakentaa 

prototyyppiä. Siis kokeillaan mahdollisimman rajatussa laajuudessa ja pienessä 

mittakaavassa. Pääpaino ja valtaosa kustannuksista on kohdistuttava itse kokeiluun tai 

selvitykseen. Pelkkä prototyypin rakentaminen yksistään ei ole kokeilu. Jos prototyyppi on 

jo rakennettu, sitä voi kokeiluhankkeellatestata. Hyväksyttävät kustannukset ovat joko osto- 

tai asiantuntijapalveluita. Aloittavat yrittäjät (alle 3v)voivat hakea tukea ensimmäisen 

yrityksen osalta, kun liiketoimintasuunnitelma on valmis. Toimivat yritykset (yli 3 v) voivat 

hakea, kun liiketoimintaa uudistetaan selkeästi uuteen suuntaan. Tuen suuruus 2000 -10 

000€.

https://kuudestaan.net/yrityksille/perusta

mistuki/

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISTUKI Yritysryhmähankkeessa on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään 

yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. 

Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta 

toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita. 

Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja toteuttajan tulee olla joku kehittäjäorganisaatio. 

Yritysryhmähankkeeseen voi saada tukea 75%. Hankkeeseen tarvitaan myös yritysten 

omaa rahaa.

https://kuudestaan.net/yrityksille/yritysryh

man-kehittamistuki/

INVESTOINTITUKI Investointitukea voi hakea mm. uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan 

(käytetyt koneet hyvin perusteluin), rakennusten hankintaan ja rakentamiseen, 

aineettomiin investointeihin esim. ohjelmistot, patentit, valmistusoikeudet. Tukea 

myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. 

Minimi-investointi on 10 000 € alv 0%. Suuret investointihankkeet käsitellään ELY-

Keskuksessa.

https://kuudestaan.net/yrityksille/investoin

tituki/

ALKUTAKAUS Finnveran alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin 

investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi 

Finnveralta. Alkutakaus soveltuu myös koronaviruksen aiheuttamiin 

käyttöpääomatarpeisiin enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Alkutakauksen 

vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 %. Yritykselle 

yhteen rahoitustarpeeseen kerralla myönnettävän alkutakauksen enimmäismäärä on 

kuitenkin 80 000 euroa. 

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset

/alkutakaus
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FINNVERA-TAKAUS Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin 

rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai 

yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin perustein 

myös suuryrityksille. Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten 

koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos alkutakaus tai pk-takaus 

eivät sovellu yrityksen tilanteeseen. Rahoittaja ja Finnvera jakavat rahoitukseen liittyvää 

riskiä. Finnveran takausosuus määritellään hankekohtaisesti, ja yleensä se on 50–80 % 

luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Finnvera-takauksen alaraja on 10 000 

euroa. Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista 

maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset

/finnvera-takaus

PK-TAKAUS Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä saamaan 

rahoitusta pankista erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. 

Hakijayrityksen on oltava EU:n pk-määritelmän mukainen yritys, ja sen Rating Alfa -luokan 

pitää olla vähintään B  

Pk-takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Finnveran takausosuus on aina 80 %. 

Yhdelle yritykselle kerralla myönnettävän yksittäisen pk-takauksen enimmäismäärä on 120 

000 euroa. Uusi pk-takaus voidaan myöntää, kun edellisestä pk-takauspäätöksestä on 

kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten määrä 

voi olla yhteensä enintään 240 000 euroa.

https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset

/pk-takaus

KASVULAINA Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai 

kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/kas

vulaina

PK-YRITYKSEN VIENTIKAUPPOJEN 

RAHOITUS

Maksutavat, riskeiltä suojautuminen ja rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhdeksi 

kokonaisuudeksi, josta kannattaa keskustella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekemistä 

sekä oman pankin että Finnveran kanssa. Finnveran viennin riskienhallinnan 

tuoteperheestä löytyy useita eri vaihtoehtoja esimerkiksi luottotappioiden hallintaan. 

https://www.finnvera.fi/vienti/pk-yrityksen-

vientikauppojen-rahoitus

FINNVERA


