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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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Business Finland service portfolio

#
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EXPLORER-
tuoteperhe

-market
-talent
-group

-Exhibition

INNOVAATIO-
SETELI

Rahoitusta pk-yrityksen kasvupolulle

TEMPO

Valmistaudu
kasvamaan vienti-

markkinoille

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

• Avustus 80 %
• 5000 € + alv.

• Avustus 50 % 
• max. 30 000 €

• Avustus 75 % 
• max. 50 000 €

• Avustus 50% tai Laina 50% / 70 %
• Määrä riippuu yrityksen tarpeista ja 

resursseista 

Hanki tietoa 
uudesta 

vientimarkkinasta



Rahoitus voi kohdistua

#

Esimerkiksi:
• kansainvälistymisvalmiuksien arviointiin
• kansainvälistymissuunnitelman tekoon
• oikeiden jakelukanavien kartoittamiseen
• yhteistyökumppaneiden hakuun
• uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja toteutus
• prototyyppien valmistus ja testaus
• koemarkkinointi valitulla / valituilla kohdealueilla tai ryhmillä
• yrityksen tiimin osaamisen laajentaminen
• immateriaalioikeuksien hankkimiseen ja varmistamiseen
• innovaatio-osaamisen edistämiseen
• tutkimustulosten kaupallistamiseen
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Kiertotalouden 
investointiavustus

• Uusi rahoituspalvelu, 
hakuaika 15.2.-16.4.2021.

• Perustana Valtioneuvoston asetus 
1197/2020 kiertotalouden ja kestävän 
vihreän kasvun edistämiseen 
myönnettävästä avustuksesta, 1.1.2021-31.12.2023.

• Hakuun käytettävissä 17 M€ avustusta.
• Rahoituspäätökset tehdään touko-kesäkuun 2021 aikana.



Kenelle ja mihin tarkoitukseen? 
1/2

• Investointiavustus on tarkoitettu eri kokoisille Suomessa rekisteröidyille 
yrityksille, jotka hakevat vihreää kasvua, liiketoiminnan sekä työpaikkojen 
määrän kasvua innovatiivisilla, Suomeen tehtävillä 
kiertotalousinvestoinneilla. 

• Avustus on tarkoitettu kiertotaloutta Suomessa edistäviin innovatiivisiin 
investointeihin, jotka

• parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli Euroopan unionin normien tai
• lisäävät jätteen kierrätystä ratkaisuilla, jotka ylittävät viimeisen teknisen kehityksen tason.

• Kiertotalousinvestointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä 
kokonaan uudenlaisille kiertotalouden toimintamalleille sekä edistää 
liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai 
kansainvälisesti.



Kenelle ja mihin tarkoitukseen? 
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• Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää vaikuttaa 

suoraan ympäristönormien ylittymiseen tai kierrätyksen 
lisääntymiseen.

• Rahoitusta myönnetään Komission ryhmäpoikkeusasetuksen artiklojen 36 ja 47 nojalla, 
mikä rajaa käytön tarkasti tiettyihin kohteisiin. 

• Tukikelpoisia kustannuksia ovat vain ylimääräiset 
investointikustannukset, joita unionin normit tai alan teknisen 
kehitystason ylittävistä ratkaisuista aiheutuu
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• Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esim. 
investoinnit uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden 
innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)

• Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat 
investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden 
ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestoinnit)

• Digitaaliset ratkaisut, joilla ylitetään ympäristönormit tai 
tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. digitaaliset 
ratkaisut, joilla tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään 
vallitsevat ympäristönormit)

• Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat 
investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat laitos- tai 
tuotantolinjainvestoinnit muiden toimijoiden kuin tuensaajan 
tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)

Innovatiiviset, normit 
ylittävät kiertotalous-
ratkaisut 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162654
Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi
(kuva 7. s. 66)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162654


PK-yritykset
MIDCAP-yritykset
Liikevaihto max. 300 M€

Avustus max
45%

Avustus max
35%

Avustus max
35%

Kiertotalousavustuksen määrä 

• Avustus maksetaan jälkikäteen investointiprojektin loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.
• Avustus ei koske investointeja, jotka on aloitettu ennen hakemuksen jättämistä eikä kustannuksia, jotka syntyvät investoinnin

suunnittelusta ennen hakemuksen jättämistä.
• Avustuksen enimmäismäärä on 15 M€/hanke tai yhteishanke.
• Avustus myönnetään ja se on maksettava aikavälillä 1.1.2021-31.12.2023. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.6.2023



MARKKU MÄKELÄ
markku.makela (at) businessfinland.fi
+358 50 339 2516
TIMO FAGER
timo.fager (at) businessfinland.fi
+358 40 593 8858
SATU KUUSELA
satu.kuusela (at) businessfinland.fi
+358 44 436 8046
JUSSI MÄKELÄ
jussi.makela (at) businessfinland.fi
+358 50 395 5166
TAPANI SAARENPÄÄ
tapani.saarenpaa (at) businessfinland.fi
+358 40 7599 211
ERKKI VÄISÄNEN
erkki.vaisanen (at) businessfinland.fi
+358 50 396 2965
KATI OIKARINEN
kati.oikarinen (at) businessfinland.fi
+358 40 822 1182

Lisätietoja:

www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-investointiavustus

http://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-investointiavustus


Kiitos!
Lisätietoa:
www.businessfinland.fi

WORLD IDEAS

WORLD IDEAS

Risto Lustila
Rahoitusjohtaja
Twitter: @Lusris
risto.lustila@businessfinland.fi
+358 40 167 9088

http://www.businessfinland.fi/

	Business Finland, 24.3.2021
	Markets 
	Slide Number 3
	Business Finland service portfolio
	Slide Number 5
	���Rahoitus voi kohdistua���
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Kiertotalouden �investointiavustus
	Kenelle ja mihin tarkoitukseen? 1/2
	Kenelle ja mihin tarkoitukseen? 2/2
	Innovatiiviset, normit ylittävät kiertotalous-ratkaisut 
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

