Yleisimmät
rahoittajat
Rahoitusvaihtoehtoja yrityksen
eri tarpeisiin ja vaiheisiin
tutustu vaihtoehtoihin sisäaukeamalla.

TE-toimisto TE
Starttiraha
Työllistämistuki

Investoinnin toteutettavuustutkimus
» Investoinnin toiminnallisten, taloudellisten ja
teknisten edellytysten selvittämiseen
» 40-50 % tukirahaa

Investointituki

Finnvera FV

Rahoittaa yritystoiminnan eri vaiheita lainoin,
takauksin ja vientitakuin. Ei avustuksia.

ELV-keskus ELV

Kehittämispalveluita ja -avustusta kasvun ja
kansainvälistymisen tueksi sekä
investointitukea koneisiin ja laitteisiin,
maaseudulla myös rakennuksiin

Business Finland BF

Ideoita maailmalle. Rahoittaa ja auttaa
suomalaisia yrityksiä kasvamaan nopeammin ja
kehittämään innovaatioistaan kansain
välisiä menestystarinoita. 7 eri rahoitus
ohjelmaa. Avustusta tai lainaa,
lisäksi laajat kv-verkostot.

» Investointeihin, joilla olennaista merkitystä yrityksen
perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle
(vähintään 10 000 euron investointi)
» Esim. uusiin (tai käytettyihin) koneisiin sekä
toimitilahankintaan tai -laajennukseen
» 20 % tukirahaa (maataloustuotteiden, tiettyjen
elintarvikkeiden jalostukseen jopa 35 %)

Perustamistuki
» Asiantuntijapalveluihin
» 5 000-35 000 tukirahaa
» Ensisijaisesti aloittavan yrittäjän ensimmäisen
yrityksen perustamiseen
» Toimivalle yritykselle uuden liiketoiminnan kehittämiseen
» Myös ns. kokeiluihin uusille ja toimiville yrityksille
2 000-10 000
» Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma avainasemassa!

Yritysryhmän kehittämishanke
» 3-10 yrityksen yhteiseen toiminnan kehittämiseen
sekä samalla myös yrityskohtaisiin toimenpiteisiin
» 75 % tukirahaa
» Ulkopuolinen hankehallinnoija

Milloin hakea mitä?

➔ Alla olevat aiheet ovat suuntaa-antavia ja perustuvat 10/2019
voimassa oleviin rahoituslinjauksiin. Rahoituksen saanti edellyttää
kriteerien täyttämisen ja yrityksen tilanteen kokonaistarkastelun.

Ideasta liiketoimintaa
TUKI

LAINAT JA TAKAUKSET

FV-laina

FV-alkutakaus
Henkilökohtainen tuki

Enintään 3-vuotiaille
yrityksille

» Osa kokonaisrahoitusta

»

» Vastavakuus tapauskohtaisesti

» Enintään 12 kk,
kaksi 6 kk jaksoa

»

Enintään 80%
pankkilainasta

» 30 000-100 000
» Omarahoitusosuus 1020%

» Haettava ennen perustamista

»

Takaus 10 000-80 000
euroa

»

»

» 32,40 /pv
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» Ulkopuolisiin asian
tuntijapalveluihin
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ELY-kehittämispalvelut

ELY-kehittämisavustus

» Liiketoimintaprosessien ja

» 50% tukirahaa, investoinneissa
1020%

» Uudistu ja kasva voimakkaasti
viennin kautta

» Tuen osuus 5 000-200 000
kehittämistoimissa, investoin
neissa ei tukikattoa

» 75% tukea, enintään 50 000

BF-innovaatioseteli
» Uusi kv-potentiaalia
omaava tuote tai palvelu
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»

Henkilökohtainen laina

»

Osakeyhtiön omaan pääomaan tai toimivan
yrityksen osakkeiden ostoon

»

10 000-100 000

»

Omarahoitusosuus vähintään 20%

TUET
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50% takaus

Selvitä, testaa, kansainvälisty
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FV-yrittäjälaina

FV-takaus

»

5 000 (+alv 24%)
100% tukirahaa

» Kuulut ennakonperintä
rekisteriin ja talous
kunnossa

-osaamisen kehittämiseen
» ELY-keskuksen
kilpailuttamat asiantuntijat
»

Enintään 15 pv/3 v

» Päivähinta 300
yritykselle

» Markkinakartoitukset, messut,
tuotekehitys ja investoinnit
tuotantoon

BF-Tempo

BF-Explorer
»

» Omarahoitusosuus vähintään
30 000
»

Palkkaa tai hanki osaamista
kansainvälisille markkinoille
menoon, osallistu ryhmässä
ulkomaisille messuille tai
selvitä ryhmän yhteisen
viennin mahdolllisuudet
Pk- ja Midcap-yrityksille

BF-lnto
»

Lisää innovaatio
osaamista kasvun
pohjaksi; innovaatio
strategia, IPR

»

50% tukea

»

Hankekoko
30 000-400 000 €

» 50% tukea, tuen määrä
vaihtelee eri käyttö
tarkoitusten välillä

Tutki, kehitä, uudista, kasva
LAINA

KÄYTTÖPÄÄOMA

TA KAUS

BF-tuotekehityslaina

FV-pk-takaus

» Kehitä palvelua tai tuotetta, prosessia, liiketoimintamallia

»

Yli 3v kasvuhaluisille yrityksille

» Pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista

»

Investointiin, käyttöpääomaan
tai tuotekehitykseen

» Lainan suuruus 50-70 % koko hankkeesta
» Korko 1 %, laina-aika 7 tai 10 vuotta

»

Rating Alfa -luokitus vähintään A

» Ei vaadita vakuuksia

»

Vakuudeton 80% takaus

MUU RAHOITUS

FV-siltarahoitus
»

»

Siltarahoitus Business Finlandin
tai ELY-keskuksen myönteisiin
päätöksiin
Enintään 70% avustuksen
määrästä, kuitenkin enintään
500 000 Business Finlandin
myöntämissä avustuksissa.

FV-vientikaupan rahoitus
»

Käyttöpääomarahoitus viejälle

» Ennakko- ja toimitustakaukset
»

Viennin luottoriskeiltä
suojautuminen

»

Ostajan rahoitus

➔
Takakannesta
löydät tietoa
maaseudun
yritystuista

