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ALKUVAIHE
KASVU JA
LAAJENTUMINEN KANSAINVÄLISTYMINEN LISTAUTUMINEN

Oma pääoma
Pankkirahoitus
TE-toimisto
ELY-keskus
BusinessFinland
Finnvera
Finnfund
Finnpartnership
Nopef / Nefco
EU-rahoituslähteet
Joukkorahoitus
Enkelisijoittajat (www.fiban.net)
Työeläkeyhtiöt
Pääomasijoittajat (www.fvca.fi)
Julkiset pääomasijoittajat (www.tesi.fi - www.eib.org)
Pörssilistautuminen



Julkisia rahoituksia yritystoiminnan
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v TE-toimiston myöntämä Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon
siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen
arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha
on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivältä) ja sitä
maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

v Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla Finnvera
rahoittaa yrittäjän sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan
rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Yrittäjälaina
voi olla enintään 100.000 euroa luotonsaajaa kohden. Lainaa
myönnettäessä edellytetään vähintään 20 % omarahoitusosuutta.



Julkisia rahoituksia yritystoiminnan
käynnistämiseen
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v Perustamistuki uuden yritystoiminnan käynnistämiseen tai täysin
uuden toiminnan/toimialan aloittamiseen maaseudulla. Tuen määrä
määritellään tavoitteiden/toimenpidesuunnitelman ja kustannusarvion
perusteella (5000-35000 €; kokeilut 2000-10000 €) Perustamistukea
ei voida myöntää jos yrittäjä saanut TE-toimiston starttirahaa 1.1.2013
jälkeen / Nuoren viljelijän aloitustukea. Tuen myöntää ELY-keskus
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

v Finnveran Alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta
pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

v Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-
yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia-
ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten
omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Lainan vähimmäismäärä on
30000 euroa.



ETSIMME SUOMELLE MENESTYSTARINOITA

Kansainväliseen kasvuun
sitoutunut omistaja ja hallitus
Kilpailuetu kansainvälisille markkinoille

Vaikuttavuutta Suomelle

Riittävät resurssit maailmalle menoon

Monipuolinen osaaminen ja tiimi -
teknologia ei yksin riitä.
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YRITYKSEN ARVIOINTI

Johdon osaaminen Halu ja kyky kasvaa

Organisaation toiminnan
kehittäminen ja kasvuun
varautuminen

Asiakkaat

Innovaation
markkinapotentiaali

Liiketoimintamalli

Asiakasymmärrys
Kilpailuetu

Liiketoiminnan kasvu ja
kansainvälistyminen

Kasvuvisio

Kumppanit ja
kansainvälisten verkostojen
hyödyntäminen

YRITYKSEN
NYKYTILA

INNOVAATION
MAHDOLLISUUDET

Rahoitus
Kansainvälistymissuunnitelma

Tiimi
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INTO

Lisää
innovaatio-
osaamista

kasvun pohjaksi

EXPLORER
TUOTEPERHEINNOVAATIO

-SETELI

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

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

TEMPO

Uudistu ja
valmistaudu

kasvamaan vienti-
markkinoille

T&K

Kehitä palvelua,
tuotetta, prosessia,
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi
toimivuus

• Avustus 100 %
• 5000 € + alv.

• Avustus 50 % • Avustus 50 %

NIY
(alle 5v. Nopean
kasvun start-upit)

Skaalaa globaalisti.

Kehitä strategiaa,
tiimiä, bisnesmallia
kokonaisvaltaisesti

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

Osta innovaatio-
osaamista

Hanki tietoa
uudesta

vientimarkkinasta

• Avustus ja laina
vaiheittain

Rahoituksen määrä riippuu
yrityksen tarpeista ja resursseista

• Avustus 75 %
• max. 50 000 €



INNOVAATIOSETELI

Asiantuntija-
palveluiden

ostoon

Rahoitus
5 000 € + alv

(100% kuluista)

Valitse koti- tai
ulkomainen

palveluntuottaja

Osta
• asiantuntijapalvelua tuote- ja palvelustrategian

kehittämiseen
• innovaatiotoimintaan liittyvää mittaus- ja testauspalvelua
• soveltuvuustutkimuksia ja  asiantuntijalausuntoja
• tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä

palveluja
• innovaatioprojektien valmistelupalveluja



MARKET EXPLORER

Asiantuntija-
palveluiden

ostoon

Rahoitus
5 000 –
10 000 €

(50% kuluista)

Valitse koti- tai
ulkomainen

palveluntuottaja

Osta asiantuntijapalvelua
• kansainvälistymissuunnitelman ja -

strategian laadintaan
• markkinakartoituksen tekoon
• tuotteesi/palvelusi lokalisointitarpeen

selvittämiseen
• kilpailutilanteen selvittämiseen
• jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden

kartoittamiseen



Palkkaa asiantuntija
• tekemään kansainvälistymissuunnitelma
• kartoittamaan tuotteesi tai palvelusi

mahdollisuuksia uudessa kansainvälisessä
markkinassa

• selvittämään vaihtoehtoja jakelukanaviksi

§ Palkattavalla asiantuntijalla on oltava
uuteen vientimarkkinaan liittyvää
tuntemusta tai erityisosaamista

TALENT EXPLORER

Palkka- ja
matkakuluihin
6-12 kk ajan

Rahoitus
10 000 –
20 000 €

(50% kuluista)

Esimerkiksi
korkeakoulusta
vastavalmistunu

t



TEMPO

Yrityksen omiin
palkkoihin ja
palveluiden

ostoon

Rahoitus
50 000 €

(75% kuluista)

Rahoituksesta
70%

ennakkona

• Testaa liiketoimintakonseptin toimivuutta
• Hanki palautetta potentiaalisilta

asiakkailta
• Selvitä kysyntää uudella vientimarkkinalla
Hakemusvaiheessa yritys ja Business Finland
sopivat 2 - 5 päämäärästä, joihin Tempo-
rahoituksen avulla pyritään.
Rahoitusta myönnetään pk- ja midcap-
yrityksille. Startup-vaiheen yritykseltä
edellytetään 30 000 euron oman pääoman
ehtoista rahoitusta projektia varten.



Tutkimus, kehitys ja
pilotointi

Laina 50-70%
T&K-kuluista

Avustus yleensä
50%

Ei
euromääräisiä
enimmäisrajoja

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voi
uudistaa tai kehittää kokonaan uusia
tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai
liiketoimintamalleja.
Avustus on tarkoitettu tutkimustyöhön,
jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja
osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai
palvelua.
Tuotekehitykseen ja pilotointiin tarkoitetun
lainan korko on 1% eikä vakuuksia vaadita.
Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksista ei
saada syntymään liiketoimintaa, laina
voidaan jättää perimättä.





Muita julkisia rahoituslähteitä
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v AVEK myöntää luovan kulttuurin määrärahoista DigiDemo-,
CreaDemo/CreMA- ja StepDemo-tukea kulttuuristen sisältöjen ja
kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.

v NEFCO / NOPEF myöntää pienille ja keskisuurille pohjoismaisille
yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen
liittyviin esitutkimuksiin.

v Teollisuussijoitus tarjoaa kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille
pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvua
varten. Tesi sijoittaa markkinaehtoisesti aina yhdessä ja samoin
ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.

v EU:n Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisenä
yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, mutta
myös yksittäisille tutkimusideoille. Ohjelma on käynnissä vuosina
2014-2020.

v Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto



Muita yksityisiä rahoituslähteitä
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v Bisnesenkelit www.fiban.org

v Pääomasijoitus ry www.fvca.fi

v Joukkorahoitus mm.

v www.fundedbyme.com
v www.investor.com
v http://mesenaatti.me
v http://op-joukkorahoitus.fi

http://www.fiban.org/
http://www.fvca.fi/
http://www.fundedbyme.com/
http://www.investor.com/
http://mesenaatti.me/
http://op-joukkorahoitus.fi/


Kiitos!



team-finland.fi


