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ALKUVAIHE

KASVU JA 

LAAJENTUMINEN KANSAINVÄLISTYMINEN LISTAUTUMINEN

Oma pääoma

Pankkirahoitus

TE-toimisto

ELY-keskus

BusinessFinland
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Finnfund

Finnpartnership

Nopef / Nefco

EU-rahoituslähteet
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Enkelisijoittajat (www.fiban.net)

Työeläkeyhtiöt

Pääomasijoittajat (www.fvca.fi)

Julkiset pääomasijoittajat (www.tesi.fi - www.eib.org)

Pörssilistautuminen



TEAM FINLAND RAHOITTAJAT



Team Finland rahoitusklinikka

ELYn ja TE-toimiston rahoitukset



Yritystoiminnan kehittämisrahoitus

Molander Henri9

Startti-raha, TE-toimisto

Kehittämispalvelut, TE / ELY

Kehittämisavustus, ELY-keskus

Maaseutuohjelman yritystuet, ELY



Starttiraha

Molander Henri10

Starttirahaa voit saada, jos

• olet työtön työnhakija

• et ole työtön, mutta siirryt 

kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi 

palkkatyöstä, opiskelusta tai 

kotityöstä

• olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat 

yritystoimintaa päätoimiseksi.

TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, 

kun on selvittänyt, että yrittäjyys on 

hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun 

muassa

• päätoiminen yrittäjyys

• riittävät valmiudet aiottuun 

yritystoimintaan

• mahdollisuudet jatkuvaan 

kannattavaan toimintaan

• tarpeellisuus toimeentulon kannalta

• yritystoiminnan aloitus vasta sen 

jälkeen, kun tuki on myönnetty.



▪ Liiketoiminnan

nykytila-analyysi

ja kehittämis-

suunnitelma.

Päivän aikana

käydään asian-

tuntijan johdolla

läpi muun muassa:

▪- Asiakkaat

▪- Palvelu/Tuote

▪- Markkinointi

ja myynti

▪- Jakelukanavat

▪- Talous

▪- Henkilöstö

▪- Tuotanto

▪- Verkostot

▪- Kilpailijat

▪ Liiketoiminnan

kehittäminen

eri osa-alueissa, 

analyysin

kehittämissuunni-

telman pohjalta:

▪ 1. Kasvu

▪ 2. Uudistaminen

▪ 3. Tuottavuus
ja talous

▪ 4. Markkinointi
ja asiakkuudet

▪ 5. Johtaminen
ja henkilöstö

▪ 6. Innovaatioiden
kaupallistaminen

▪ Valtakunnalliset

koulutusohjelmat

pk-yritysten

avainhenkilöille:

▪ 1. Kasvuun

johtaminen

▪ 2. Talouden ja

tuottavuuden

johtaminen

▪ 3. Markkinoinnin

ja asiakkuuksien

johtaminen

▪ RAHOITUS

▪ Yrityksen

kehittämisavustus
▪ - Kehittämis-

toimenpiteet

▪ - Investoinnit

▪ Team Finland

▪ Maaseudun
kehittämis-
ohjelman rahoitus

▪ Finnvera

▪ TE-PALVELUT
▪ Henkilöstön

kehittäminen ja
muutostilanteet

▪ Yhteishankinta-
koulutus

▪ Rekrytointi-
palvelut

▪ Palkkatuki



Yrityksen kehittämisavustus, yleistä

Molander Henri12

Rahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti 

korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai 

viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin. Avustusta 

suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus 

yrityksen: 

– käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen; 

– innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen; 

– kasvuun tai kansainvälistymiseen; 

– tuottavuuteen; taikka 

– energia- tai materiaalitehokkuuteen. 



Kehittämisavustuksen myöntämisen yleiset 

edellytykset

Molander Henri13

▪ Yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan 

toimintaan

▪ Avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen 

toteuttamiseen

▪ Hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta 

merkittävä

▪ Yritys täyttää pk-yritys kriteerit

▪ Ei kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen tai 

maataloustuotteiden jalostukseen tai kaupan pitämiseen.



Yrityksen kehittämisavustus, alueelliset erot

Molander Henri14

ELY-keskuksen yritysrahoituksen tavoitteena on saada aikaan 

mahdollisimman suuri vaikutus alueiden kehittymiseen. Maakunnalliset 

painopisteet löytyvät rahoituslinjauksista.

Viennin ja Kansainvälisen kasvun -ohjelma 

Tuki on aina harkinnanvaraista ja perustuu hankkeesta tehtävään yritys-

ja hankearviointiin. Uutena asiana hankkeiden pisteytys kuukausittain.

Rahoitus riippuu käytettävissä olevista määrärahoista. 



Kehittämisavustuksen hyväksyttävät menot

▪ Kehittämishankkeisiin (50%)

– Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat

– Ulkomaille suuntautuvat matkat

– Osallistuminen kansainvälisille 

messuille tai näyttelyyn

– Uuden työntekijän palkkamenot

– Tuotteiden kehittämiseen liittyvien 

raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 

menoihin

▪ Investointeihin (10-35%)

– Aineelliset ja aineettomat investoinnit

– Investointien tukemiseen paljon 

aluekohtaisia rajauksia.

15



Maaseudun yritystuki

• kannattavan ja työllistävän yritystoiminnan edistämiseksi 

maaseutualueella

• haetaan ELY-keskuksista tai Leader-ryhmien kautta – ota 

yhteyttä oman alueesi toimijaan!

• Tukihakemus täytetään sähköisessä Hyrrä-tietojärjestelmässä 

www.mavi.fi/hyrra

• Jatkuva haku, päätöksenteko (2-3 kk:n) jaksoissa

• Tuki on avustusmuotoista harkinnanvaraista tukea, jota 

kohdennetaan maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti 

valintaan perustuen. Tavoitteena on tuen mahdollisimman hyvä 

vaikuttavuus

Sivu 16

http://www.mavi.fi/hyrra


Investointituki

• Yritystoiminnan kehittämisen tai aloittamisen 

kannalta tarpeellisen ja kannattavan investoinnin 

hankintaan

- Tuotantotilat/rakennukset

• rakennetaan uusi rakennus

• kunnostetaan olemassa oleva rakennus

• ostetaan rakennus tai kiinteistöyhtiön osakkeita

- Koneet ja laitteet

• Käytettyjen koneiden hankinta vain perustelluista syistä

- Aineettomat investoinnit 

• ohjelmistot, tavaramerkit, patentit..

Sivu 17



Investointituki

• Tuki 20 – 35 % tukikelpoisista kustannuksista 

• Myönnettävän tuen oltava yli 2 000 euroa

• Ei tukikelpoisia hankintoja

• traktorit 

• maantieliikenne/liikennealan investoinnit

• puunkorjuun monitoimikoneet ja metsätraktorit

• energiaturpeen tuotanto

• yrityksen hankinta (osakkeiden osto/liiketoiminnan hankinta)

• korvausinvestoinnit

• rahoituskustannukset

• Sisäpiirihankinnat

• Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen hakemuksen 

jättämistä!
Sivu 18



Aineellisten investointien 

toteutettavuustutkimus

• Selvitetään kannattaako investointiin ryhtyä

- mm. taloudelliset, teknilliset, toiminnalliset edellytykset

- Mietitään miten investointi olisi taloudellisinta ja 

järkevintä toteuttaa

- uudet vs. käytetyt koneet, rakentamisen vaihtoehdot ym.

• Tuloksena tulisi olla mahdollisimman 

toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma

• Tuki ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista

• Tuki 40 tai 50% hyväksytyistä kustannuksista

• Tuen vähimmäismäärä 1 500 €

Sivu 19



Business Finlandin rahoitus kansainväliseen 
kasvuun tähtäävillestartupeillesekä pk- ja 
midcap-yrityksille

TEMPO
KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/TEMPO

https://www.businessfinland.fi/tempo
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Vauhtia yrityksen 
kansainväliseen kasvuun

• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Varmista kysyntä

• Tunne markkinat

• Kehitä johtamista, toimintatapoja ja 
organisaatiota

TEMPO

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

75 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
enintään 
50 000 €

Avustusta 
(de minimis)
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1 2 3 4

TEMPO

KENELLE? MITÄ?

testata 
liiketoimintakonseptin 
toimivuutta

Yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille

Rahoituksen avulla voitte esim.

hankkia palautetta 
potentiaalisilta asiakkailta

selvittää kysyntää uudella 
vientimarkkinalla

tehdä kansainvälistymis-
strategian
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TEMPO

Tempo-rahoitus on sopiva 
silloin, kun yrityksellänne on 
halua ja kykyä vientiin ja 
kasvuun

• Avainhenkilöt ovat sitoutuneet 
kasvustrategiaan.

• Olette tunnistaneet potentiaalisen 
asiakaskunnan ja kilpailuetunne.

• Teillä on näkemys kohdemarkkinoiden ja 
liiketoiminnan suuruusluokasta sekä 
alustava näkemys, miten ideasta tehdään 
kannattavaa liiketoimintaa.

• Haluatte lisätä osaamistanne ja tiedätte 
muutostarpeenne.

MILLOIN?
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TEMPO

TAVOITTEET

ESIMERKKEJÄ

• Asiakaspilottien toteutuminen

• Liikevaihdon kehittyminen

• Asiakasmäärän kehittyminen

• Kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen

• Kumppaniverkoston vahvistaminen

• Rahoitusjärjestelyjen eteneminen

• Tiimin, neuvonantajien ja/tai hallituksen vahvistaminen

Hakemusvaiheessa yritys ja Business Finland sopivat 
2 - 5 päämäärästä, joihin Tempo-rahoituksen avulla 
pyritään.  
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TEMPO

RAHOITUS

Rahoituksen määrä

• Yrityksellä on oltava riittävästi omaa 
rahoitusta projektin toteuttamiseen.

• Startup-yritykseltä vaaditaan 
pääsääntöisesti 30 000 euron oman 
pääoman ehtoista rahoitusta projektia 
varten.

• Rahoitus on de minimis -ehtoista 
avustusta.

• Tempo-rahoituksen määrä on enintään 
50 000 euroa. 

• Rahoitus kattaa 75 % projektin 
kokonaisbudjetista

• Business Finland voi maksaa 
rahoituspäätöksen jälkeen 70 % 
rahoituksesta 
(enintään 35 000 euroa) ja loppuosan 
projektin loppuraportin yhteydessä. 
Midcap-yrityksille koko rahoitus 
maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Yrityksen oma rahoitus
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TEMPO

Hyväksyttävät kustannukset

• Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat 
asiantuntijapalvelut

• Henkilösivukustannukset (enintään 50 % palkoista)

• Muut kustannukset 20 % rahapalkkojen ja 
ostettavien palveluiden summasta

• Startup-yritysten omistajien palkkoja voi tilittää 
projektille enintään €19/h (€3000/kk), jos 
omistusosuus on vähintään 10 %

• yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita 
kuluja

• viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista 
aiheutuneita kuluja

• suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen

• ammatillista koulutusta

MITÄ KUSTANNUKSIA BUSINESS FINLAND RAHOITTAA?

Business Finland ei rahoita


