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YRITYSTOIMINNAN
KEHITTÄMISEN
JULKISIA RAHOITUSLÄHTEITÄ
KÄYTTÖTARKOITUS

Perustamiseen,
käynnistämiseen ja
uudistamiseen

HALLINNOIVA
ORGANISAATIO

SISÄLTÖ / EHDOT

Business Finland

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET (NIY): Alle 5-vuotiaille nopean kasvun yrityksille kansainvälisen liiketoiminnan
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Avustus max 500.000 e, laina max 750.000 e (max 75% kuluista) kolmessa jaksossa.

Business Finland
Venture Capital Oy

PÄÄOMASIJOITUS: Rahoitus kanavoidaan alkaviin yrityksiin useiden pääomarahastojen kautta. Ennen hakemuksen
jättämistä oltava yhteydessä rahoittajaan rahastoidean tunnustelua varten.

ELY-keskus ja
Leader-ryhmät

PERUSTAMISTUKI: Uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uudistamiseen 5.000-35.000 e. Innovaatiokokeiluille 2.000-10.000 e. Max kolmen vuoden jaksolle. Vaatimuksena liiketoiminta- ja toimenpidesuunnitelma.

Finnvera

ALKUTAKAUS: Enintään 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investoinnit, käyttöpääoma, tuotekehitys. Pankki laatii
hakemuksen. Takaus 10.000 – 80.000 euroa (takausosuus enintään 80 % velkakirjaluoton määrästä).

TE-palvelut

STARTTIRAHA: Tuki työttömälle työnhakijalle tai yrittäjäksi siirtyvälle. Ehtoina mm. päätoimisuus, kannattavuus ja
valmiudet. Aloitus vasta päätöksen jälkeen. Perustuki noin 32 e/pv (max 5 päivänä viikossa 12 kk ajan).

ELY-keskus ja
Leader-ryhmät
Kehittämiseen ja
investointeihin

ELY-keskus

Finnvera

INVESTOINTITUKI: Uuden käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden hankinta, rakennusten rakentaminen,
remontointi tai hankinta (tuki 20-40%). Investoinnin toteutettavuuden tutkiminen (tuki 40-50%).
YRITYSTEN YHTEINEN KEHITTÄMINEN: Yritystoiminnan kehittämiseen, koulutukseen tai tuotteiden/palveluiden
kokeelliseen kehittämiseen (tuki 60-75%). Vähintään kolme ja enintään 10 yritystä.
KEHITTÄMISPALVELUT: Liiketoiminnan analyysi ja kehittämissuunnitelma (220e/pv, 1-2 pv). Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut (300e/pv, 2-15pv / 3v). Koulutukset mm. kasvu, tuottavuus, markkinointi (tuki 70%).
KEHITTÄMISAVUSTUS: Kehittämisen valmistelu, kansainvälistyminen (mm. markkinakartoitus, messut), tuotteen,
tuotannon tai osaamisen kehittäminen (tuki max 50%). investoinnit mm. uuteen teknologiaan (tuki 10-35%).
FINNVERA: Rahoitusta yrityksen kasvua tukeviin investointeihin, käyttöpääomaksi, kansainvälistymiseen ja
omistajanvaihdoksiin / yrityskauppoihin. Laina min 50.000 e ja takaus min 10.000 e.
INNOVAATIOSETELI: Pk-yrityksille. Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien tuote- tai palveluideoiden eteenpäin
viemiseen. Asiantuntijapalveluiden kustannuksiin arvo 5.000 e + alv (tuki 100% ).

Tuote-, palveluja prosessikehitykseen

Business Finland

TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PILOTOINTIRAHOITUS: Yrityksen tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen. Vakuudeton laina, 50% tai 70%, maksuaika 7-10 vuotta. Avustus max 50%.
INTO: Innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Asiantuntijapalveluiden hankintaa, teollisoikeuksien (IPR) suojaukseen
ja hankintaan, väliaikaisen asiantuntijan palkkaamiseen. Avustus 15.000-200.000 e (tuki max 50%).
CO-INNOVATION: Vähintään yhden tutkimusorganisaation ja kolmen yrityksen yhteiseen kehittämistyöhön.
Yritysten rahoitustasot perustuvat yrityksen kokoon, projektin sisältöön ja sen tavoitteisiin.
TEMPO: Kansainväliseen kasvuun (kv-valmiuksien parantaminen, liiketoimintakonseptin testaus, kysynnän kartoitus
yms.). Edellytyksenä osaava tiimi, uskottava rahoitus ja 3-5 vuoden kasvuvisio. Avustus max 50.000 e (tuki 75%).
MARKET EXPLORER: Tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintamallien kv-markkinoiden etsimiseen.
Asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Avustus 5.000 -10.000 e (tuki 50 %).

Business Finland

TALENT EXPLORER: Kansainvälisen osaajan palkkaukseen tuomaan yritykseen uutta tietoa ja osaamista.
Haku ennen projektin aloitusta. Avustus max 20.000 e (tuki 50%).
GROUP EXPLORER: Yritysryhmälle (4-10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kvmarkkinoilla. Avustus 10.000-20.000 e/yritys (tuki 40-50% yrityskoosta riippuen). Projektin kesto enintään yksi vuosi.
EXHIBITION EXPLORER: Yritysryhmälle (vähintään 4 yritystä) yhteiseen kansainväliseen messuhankkeeseen.
Avustus max 30.000 e per yritys (tuki max 50%).

Vientiin ja
kansainvälistymiseen

Euroopan Unioni

PK-RAHOITUS: Rahoitusvaihtoehtoina mm. lainat, mikrorahoitus, takaukset ja riskipääomarahoitus. Päätös paikallisesti rahoituslaitoksessa/sijoittajilta. EU:n tuen ansiosta rahoituslaitokset voivat antaa lisärahoitusta yrityksille.

Finnfund

INVESTOINTIRAHOITUS: Kehitysmaissa toimiville yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaista
investointilainaa ja välirahoitusta. Edellytyksenä mm. kannattavuus, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskeva vastuullisuus.

Finnpartnership

LIIKEKUMPPANUUSTUKI: Kehitysmaihin suuntautuvien, pitkäaikaiseen liiketoimintaan ja -kumppanuuteen
tähtäävien hankkeiden suunnittelu-, kehitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin.

Finnvera

FINNVERA: Rahoitusta yritystoiminnan kansainvälistymiseen, vientiin ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Viennin
valmistusaikainen rahoitus, vientitoimituksen jälkeinen rahoitus, ennakkomaksun takaus, toimitusvakuudet.

Nopef

ESITUTKIMUKSET: EU/EFTA-alueen ulkopuolisten vihreän kasvun ja kestävän kehityksen hankkeiden esitutkimuksiin.
Koroton laina max 50.000 e (tuki max 40 %). Muuttuu tueksi hankkeen valmistuttua.

Suomen
Teollisuussijoitus Oy

KASVUSIJOITUKSET: Vähemmistösijoituksia kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä.
Myös sijoitusohjelmia erityisille painopistealueille kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Tämä on Into Seinäjoki Oy:n laatima kooste yritysrahoituksen instrumenteista. Viralliset rahoitusinstrumenttien kuvaukset ja rahoitusehdot tulee aina tarkista ao. rahoittajalta.

