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Ohjelma

• Aloitus (World Trade Center Turku, EEN, NewCo Helsinki) 15 min

• Suomen Yrittäjät, Mika Kuismanen 20 min

• Stara Consulting Oy, Patrick Stara 20 min

• Business Finland, Mauri Marjaniemi 20 min

• Keskustelua aiheesta (Pirkka Hyssälä, V-S ELY-Keskus) 20 min



Turku Science Park Oy

Business Finland

Suomen Yrittäjät

ELY-Keskus

Stara Consulting

World Trade Center Turku

Enterprise Europe Network

julius.manninen@turkubusinessregion.com

mauri.marjaniemi@businessfinland.fi

mika.kuismanen@yrittajat.fi

pirkka.hyssala@ely-keskus.fi

patrick.stara@staraconsulting.fi
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Yhteystiedot

Turku Science Parkin neuvonta: SparkUp ja Yritysneuvonta Potkuri

www.ecosystems.fi

Fiban https://fiban.org/

https://www.paimionleijonienluola.fi/jatkuva-paaomahaku
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Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

KIERTOTALOUDEN MUKAISEN 

LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN
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Yritykset
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BF / Mauri Marjaniemi / 20.10.2020 / Rahoituswebinaari / CleanTurku ja CircVol-hanke 
  
Business Finlandin (BF) palveluiden tarkoituksena on suomalaisten yritysten kansainvälisen liiketoiminnan 
kasvu. Pilotoida voidaan aluksi toki kotimaassa, kunhan tavoitteena on skaalautuva kansainvälinen 
liiketoiminta. BF:n nettisivuilta löytyvät alla mainittujen palveluiden kriteerit ja hakuohjeet. Sieltä löytyvät 
myös palveluihin liittyvät uutiset ja ajantasaiset yhteystiedot. Asiakaspalvelumme (sekä palveluihimme 
yleisesti liittyvät että sähköiseen asiointiin liittyvät) yhteystiedot löytyvät linkistä 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/asiakaspalvelu/ Mikäli yrityksellä on 
nimettynä BF:n asiakasvastaava, kannattaa aluksi keskustella hänen kanssaan. 
  
Mikäli kyse on rahoituspalvelusta, tulee muistaa, että BF, ELY ja EU ovat projektirahoittajia eli tarvitaan aina 
seurattavissa oleva projektisuunnitelma, jonka toteutuminen on rahoituksen hyväksymisen ja maksamisen 
perusta. Rahoituksen hakeminen alkaa aina projektisuunnitelman laatimisella. Projektisuunnitelmasta tulee 
ilmetä kuka tekee, mitä tekee, miten tekee ja paljonko kukin tekeminen maksaa? Vähäisemmissä 
instrumenteissa projektisuunnitelma voi sisältyä hakemuslomakkeeseen. 
  

1. Yritysten kansainvälistymisen kannalta katsoen päällimmäinen BF-palvelu on Explorer –tuoteperhe. 
Explorer-rahoituksen avulla yritys voi palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille 
menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän 
yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/ Yksityiskohtaiset kriteerit ja hakuohjeet löytyvät kyseisen 
instrumentin sivuilta.  

2. Yrityksen strategisen kehittämisen instrumentti on Tempo. Tempon tavoitteena on luoda pohja 
yrityksen sekä sen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi kansainvälistä markkinaa ajatellen. 
Kansainväliset markkinatutkimukset, potentiaalisten ulkomaisten asiakkaiden ja kumppanien 
haastattelut sekä yritykselle, sen tuotteille ja palveluille laadittava kehittämissuunnitelma ovat 
olennaisia osia Tempo-projektissa. Pelkkä markkinatutkimus ja/tai nettiselaamiseen perustuva 
kansainvälistymissuunnitelma eivät ole riittäviä Tempo –rahoituksen saamiseksi. Tempo 
myönnetään käytännössä vain kerran, joten se kannattaa käyttää harkiten. 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/  

3. Mikäli koronapandemia on vaikeuttanut ja/tai edelleen uhkaa yrityksen liiketoimintaa, minkä 
seurauksena yritys kehittää toimintojaan, on mahdollista hakea koronalainaa vielä marraskuun 
2020 loppuun asti. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-
laina-hairiotilanteisiin/  

4. Mikäli yrityksen pitkän jänteen tavoitteena on merkittävä vientiponnistus kohdemaahan ja 
arvoketjun luominen siellä, voidaan kyseisen kohdemaan BF-henkilöitä hyödyntää alustavaa 
selvitystä tehtäessä. Tällöin eteneminen tapahtuu BF –asiakasvastaavanne kautta. Mikäli sellaista ei 
ole nimetty, tapahtuu eteneminen asiakaspalvelumme kautta. Linkki ylinnä tässä meilissä. 

5. BF:n ohjelmat löytyvät seuraavasta linkistä. Ohjelmat ovat verkostoja, joilla ei ole omaa 
rahoitusprosessia, vaan rahoitus hoituu BF:n yhden ja ainoan rahoitusprosessin kautta. Ohjelmiin 
voi liittyä maksutta ja hyödyntää niiden palveluita sekä verkostoja tarpeen ja mieltymyksen 
mukaan. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/  

6. Globaali kysyntä biopohjaisista- ja kiertotalousratkaisuista kasvaa voimakkaasti. Kestävät ratkaisut 
ja liiketoimintamallit tuovat kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Tähän aihepiiriin pureutuu 
BF:n ohjelma https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/bio-and-
circular-finland/ Aluksi yhteys yrityksen omaan BF –asiakasvastaavaan. Jos sellaista ei ole, niin 
ohjelman yhteyshenkilöön. 

7. Kehittyviin maihin suuntautuvan liiketoiminnan tukemiseen on tarkoitettu BF:n ohjelma Developing 
Markets Platform, jota viedään eteenpäin Ulkoministeriön ja BF:n yhteistyöllä. Ohjelma edellyttää 
strategista arvoketjun kehittämistä kehittyviin maihin luettavassa kohdemaassa. Aluksi yhteys 
yrityksen omaan BF –asiakasvastaavaan. Jos sellaista ei ole, niin ohjelman 
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yhteyshenkilöön.  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/ohjelmat/developing-markets-platform/  

8. Expert Search –sivuiltamme löydät listan konsulteista, jotka voivat auttaa kansainvälistymisessä. 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-
kansainvalistyminen/expert-search/ Sivuilta löytyvät konsultit myös Innovaatioseteliä varten. 

9. Suomalaisen tavaraviejän perusopus, Laivauskäsikirja sisältää 190 maan keskeiset 
tuontimääräykset. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/laivauskasikirja/laivauskasikirja-palvelu/  

10. Rekisteröidy viejätietokantaan ja esittele yritys potentiaalisille asiakkaille. 
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers/finnish-suppliers-
results/  

11. Vienninedistämismatkalle ministereiden kanssa. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen/team-finland-vierailut/  

12. Lisää yksityistä pääomaa ja kansainvälistä liiketoimintaosaamista yritykseen. https://dealflow.fi/ 
13. BF:n ulkomaan yksiköiden ja UM:n yhteistyönä on laadittu lista Markkinamahdollisuuksista. Niistä 

kannattaa katsella omaan toimialaan sopivia. https://www.marketopportunities.fi/home/  
14. Maksuttomia kansainvälistymispalveluita yrityksille ympäri Eurooppaa tarjoaa Enterprise Europe 

Network (EEN). https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-
kansainvalistyminen/enterprise-europe-network/  

15. H2020 –Green Deal –haussa jaossa lähes miljardi euroa. Tietoa EU:n suorista 
rahoitusinstrumenteista. 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti2020/2020/h2020-ohjelman-
green-deal-haku-auki---jaossa-lahes-miljardi-euroa/  

16. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista. 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus/innovaatioseteli/  

17. Saatavilla on myös uusiutuvan ja vähähiilisen energian sekä energiansäästön investointituki. 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/ 

18. Materiaalikatselmus selvittää, paljonko yrityksen toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta 
ja miten sitä voidaan vähentää. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus/ 
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Pk-yritysten rahoitusympäristö

Mika Kuismanen, Ph.D

Johtaja, pääekonomisti
Talouspolitiikka, verotus, osaaminen ja digitalisaatio, kv-asiat

Mika.kuismanen@yrittajat.fi

#MikaKuismanen

mailto:Mika.kuismanen@yrittajat.fi


Rahoitusmarkkinoiden sääntely

Solvenssi IIBasel III(IV)

Eläkeyhtiöiden 
vakavaraisuus-

sääntely



• Rahoituksen saatavuus on heikentynyt

• Rahoituksen kustannukset kasvaneet

• Uusien rahoituslähteiden tarve kasvanut
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Sääntelyn seuraukset
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Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2020



Yrittäjän rahoitusympäristön on muuttunut…

Lähde: Hämeen Monitoimitilit ja Grannenfelt Finance



EU:n tarjoamien laina- takaus- ja 

sijoitusvälineiden tunnettuus, %
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Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 2020
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Rahoituskelpoisuus

Mitä kannattaa huomioida, kun toimiva 
pk – yritys hakee rahoitusta kehittämiseen?
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Kuka linjoilla ja mistä puhun?

Patrick Stara
Yrittäjänä ja toimitusjohtajana 20 vuotta

Stara Consulting Group Oy

Käytännön kokemuksen tuomia vinkkejä 
toimivan pk-yrityksen kehityksen rahoittamiseen 
julkisilla rahoitusinstrumenteilla.
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Rahoituskelpoisuus taloudellisesta näkökulmasta

• Erilaiset kriteerit eri rahoitusmuodoissa
• Kriteerit kannattaa selvittää ennen hakemuksen jättämistä

• Jos esteitä on, niin harkittava, että voidaanko tilanne korjata

• Lainaa, tukea vai sekä että?

• Pääsääntöisesti 
• yrityksen historian pitää osoittaa kykyä kannattavaan toimintaan

• yrityksen nykyisyydestä pitää löytyä resurssit rahoittaa kehittämisen 
omavastuuosuus

• Poikkeuksena 19.10. avautunut haku alle 50 hlö yrityksille

https://tem.fi/-/valiaikaisia-muutoksia-yrityksen-kehittamisavustukseen

”Kehitysrahoitusta ei haeta paikkaamaan tehtyjä virheitä, 
mutta mahdollisesti, parantamaan ei vielä niin toimivaa.”
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Rahoitusviidakko ja sen läpäiseminen
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Opas voi neuvoa ja raivata tietä, mutta ei se kanna tavaroita…

Mihin matka?

Millä etapilla rahoitusta kannattaisi hyödyntää?

• Innovointi

• Nykyisen liiketoiminnan ja tuotantomenetelmien kehittäminen

• Uuden liiketoiminnan, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

• Vienti ja kansainvälistyminen

• Kiihdyttäminen, testaaminen, pilotointi

• Nykyisen tuotteen ja palvelun kehittäminen

• Osaamisen kehittäminen, tutkiminen, asiantuntijan käyttäminen

onhan noita…
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Rahoituskelpoisuus kehittämisen sisällön näkökulmasta

Projektin tavoitteet aina todellisen kehittämistarpeen eikä 
rahoitusinstrumentin näkökulmasta. 

Onko määränpää tarpeeksi kunnianhimoinen?

• Yritystoiminnan normaalia kehittämistä vai 
tukikelpoista kehittämistä?

Onko määränpää tarpeeksi realistinen?

• Resurssit – kehittämistä oman työn ohella

• Osaaminen – osaamisen ja osaamattomuuden tunnistaminen

• Suunnitelma – uskottavuus, vaiheistus, ositus ja aikataulut

Mikä on yrityksen kehittämisosaaminen?

• Mitä muutosta ollaan tekemässä?

Haaste: 
Suunnittelemalla kehittäminen vai kokeilemalla kehittäminen
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Rahoituskelpoisuuden mittari hakuvaiheessa
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Kiitos!
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