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Tuplataan
pk-yritysten vienti 

Tuplataan
tutkimus- ja
kehitysinvestoinnit

Tehdään Suomesta houkutteleva 
kohde 
sijoittajille  
yrityksille
asiantuntijoille   
matkailijoille 

+

+

TAVOITTEET VUOTEEN 2025 MENNESSÄ



EXPLORER 
TUOTEPERHE

INNOVAATIO-
SETELI

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vienti-
markkinoille

Avustus 80% Avustus 50 % Avustus 50 %

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Tuoteperhe 
yritysten 

kansainvälisty-
misen tueksi

Avustus 75 %

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun pohjaksi

Laina 50% / 70%
Avustus max. 50%

NIY
(alle 5v. nopean 
kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, tiimiä, 

bisnesmallia 
kokonais-
valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain

Esimerkkejä rahoituksestamme

TUTKIMUS-
ORGANISAATIOT

Tutkimustulosten
kaupallistamiseen 

ja 
yritysyhteistyöhön

Avustusta



Business Finlandin rahoitus tutkimusorganisaatioille
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Tutkimuksen 
käynnistämiseen

• Co-Innovation -
suunnitelman 
valmisteluun

• Tutkimuskysymyksen 
määrittely yhdessä 
yritysten kanssa

• Konsortion kokoamiseen
• Idealla on uutuusarvoa

Tutkimukseen

• Tutkimusorganisaatiot ja 
yritykset tekevät 
yhteistyötä

• Kehitetään ratkaisua, 
millä tavoitellaan 
merkittävää kaupallista 
toimintaa ja 
vientiliiketoimintaa

Tulosten 
kaupallistamiseen

• Iso osa projektin kuluista 
kaupallistamisen 
valmisteluun

• Tutkimustulokset tehty jo 
aiemmissa projekteissa

Co-Creation Research to Business

Kansainväliset yhteishaut ja muut erityishaut

Co-Innovation



Miten Co-Innovation -rahoitus toimii?
Konsortio muodostaa 
kokonaisuuden, joka 
pystyy ratkaisemaan 
tutkimusongelman

 Yhteishankkeessa tulee olla 
vähintään yksi tutkimusorganisaatio 
ja kolme yritystä, joista ainakin 
kaksi on hakenut t&k-projektilleen
rahoitusta Business Finlandista

 Etusijalla laadukkaat pk-yritysten 
kasvua ja kansainvälistymistä 
tukevat projektit ja ekosysteemit
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Yritysten rahoitus 
noudattaa normaaleja 
yrityksille myönnettäviä 
rahoitusmuotoja ja tasoja

• Normaalit yritysprojektin 
arviointikriteerit 

• Yrityksellä on oltava riittävät 
resurssit ja omarahoitus 
projektin toteuttamiseksi

Kaikki yritykset 
täyttävät julkisen 
tutkimuksen projektiin 
osallistumisilmoituksen

• Tutkimusprojektien 
rahoitustaso 70% 

• Julkisen tutkimusprojektin 
kesto tyypillisesti 2-3 vuotta

• Jatkuva haku, mutta 
tarvittaessa 
hakuteemoja/hakuaikoja



Kansainvälinen yhteistyö 
tutkimusprojektissa
 Tutkimusprojektissa on oltava projektin tuloksellisuutta edistävää kansainvälistä 

yhteistyötä.
 Vähintään yksi näistä on toteuduttava:

 Yhteishanke
 Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, yhteinen projektisuunnitelma ulkomaisen 

tutkimusorganisaation kanssa
 Osaamisen liikkuvuus Suomeen tai Suomesta

 Vähintään 3 htkk tutkijanvaihto
 Osaamisen tai oikeuksien osto

 Lisenssin tai muun käyttöoikeuden osto, teknologian siirto
 Organisoitu tiedonvaihto

 Suunnitelmallinen tiedonvaihto projektin aikana, millä hankitaan projektin hyödyksi tietoa 
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Millainen on hyvä 
Co-Innovation -hakemus?

Seuraavilla sivuilla on koottuna tyypillisen onnistuneen 
hakemuksen piirteitä. Ne eivät ole rahoituksen kriteereitä, vaan 

rahoitetut hankkeet voivat myös poiketa näistä. 

SELKEÄ KONSORTIO - SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS - JOHTAMINEN



Hyvä hakemus: 
SELKEÄ KONSORTIO

 Konsortiolla on yhteinen päämäärä
 Osallistumisen motivaationa on hankkeen 

tulokset, jotka saavutetaan yhteistyöllä.

 On helppo ymmärtää, miksi jokainen
osapuoli on mukana ja mitä ne 
tavoittelevat.

 Hallittavissa oleva konsortion koko, 
tyypillisesti 5-6 pk-yritystä

 Merkittävän vaikutuksen saavuttaminen
vaatii usein ison yrityksen vahvaa roolia.

 Yritysten talous on kunnossa.
 Keskinäinen luottamus - arvoketju
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Hyvä hakemus: 
SISÄLTÖ JA VAIKUTTAVUUS

 Uutuusarvo, ajattele isosti
 Silti fokusoitu
 Vaikuttavuus (liikevaihto ja vienti) suuri

verrattuna tarvittavaan rahoitukseen
 Hyödyntämispolku on nähtävissä, myös

projektin keston yli.
 Tutkimuksessa kansainvälistä yhteistyötä

huippuosaajien kanssa
 Hanke edistää Business Finlandin ohjelmien

tavoitteita.

9



Hyvä hakemus: 
JOHTAMINEN

 Konsortion sisäinen viestintä on läpinäkyvää
ja toimivaa.

 Osapuolet osallistetaan aikaisessa
vaiheessa.

 Yhteinen hankesuunnitelma, johon
osapuolten suunnitelmat sopivat

 Kaikki sitoutuvat sovittuihin aikatauluihin, 
esim. hakemuksen jättämisessä.

 Toimiva ohjausryhmä
 Keskustellaan Business Finlandin kanssa jo 

ennen hakemuksen jättämistä.
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Ajankohtaisia hakuja
 Kumppanuusrahoitushaku veturiyritysten ekosysteemien tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiohankkeisiin
 Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka liittyvät veturiyritysten tiekartoissa mainittuihin aiheisiin. Rahoitus on 

tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille 
yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai 
tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille.

 Hakuaika 30.9.2021-31.1.2022.
 Vähähiilinen rakennettu ympäristö –innovaatiohaku

 Avustusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin tai tutkimusorganisaatioiden kanssa Co-
innovation-projekteihin. Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten 
hankintojen tukea. 

 Hakuaika 23.8.2021-31.3.2022.
 Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja –teknologia –innovaatiorahoitushaku

 Haku kohdistetaan kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille ja yhteishankkeissa niiden kehittymistä 
tukeville tutkimusorganisaatioille. 

 Hakuaika 1.11.2021-31.1.2022
 Ajankohtaiset haut: 

 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/ajankohtaista#stored

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/ajankohtaista#stored


Kiitos!

Maarit Kokko
Etunimi.sukunimi@businessfinland.fi
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