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Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja 
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Yritykset hakivat  

630  

miljoonan euron 

rahoitusta 

Rahoitus  

yrityksille ja 

tutkimukseen 

550 M€ 

  

 

660  

rahoitettua startup-

yritystä 

745 
Tekesille uutta 

yritysasiakasta 

Hakemusten 

käsittelyaika 

55  

päivää 

63 % 
yritysprojektien 

rahoituksesta  

pk-yrityksille 

1 770  
rahoitus-

tunnustelua 

 

3 670  
rahoitus- 

hakemusta 

 2 750  
myönteistä  

rahoituspäätöstä 

Yritysten  

projekteille 371 

miljoonaa euroa 

josta 134  

miljoonaa euroa  

Start-up -yrityksille 

Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2014 



Vaihe Käynnistys  Kasvu Laajentuminen  

Rahoitus- 
vaihtoehtoja 

Perustajat, lähipiiri 

Ely-keskukset 

Tekesin rahoitus  

Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät 

Julkiset pääomasijoittajat 

Yksityiset pääomasijoittajat 

Liikevaihto 

Pankit 

 

Rahoituksen lähteitä 

0 € 1 M € 10 M € 100 M € 

Finnvera 

0,1 M € 

Lähde(muokattu): Ohjelmistoyrittäjät ry 
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Yritys Suomi 

Tuoteväylä: innovatiivisten ideoiden ja keksintöjen kehittäminen liiketoiminnaksi 

Tukea ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseksi 

Siltarahoitus, yrittäjälaina (max 100k€), pääomasijoitus (50%-50%) 



Tekesin asiakkaaksi? 
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Rahoitusta parhaille ideoille ja yrityksille  

• Halu ja kyky kasvaa 

• Kansainvälinen kilpailuetu 

• Näkemys markkinoista 

• Uskottava tiimi ja osaaminen 

• Oma rahoitus kunnossa 

 

http://www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu/


Tekesin tunnustelupalvelu 
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Lähetä kehitysideasi sähköiseen tunnustelupalveluumme: 

 www.tekes.fi/tunnustelu/ 

 

Pikatesti ohjaa oikeaan palveluun 

 

Rahoitustunnustelulomake 

 

Yhteydenotto viikon kuluessa 

 

Videoneuvottelumahdollisuus  

01-2015 

http://www.tekes.fi/tunnustelu/


Tekesin rahoitusmallit 
startup-yrityksille  

 laina 50% tai 70% 

 (avustus max. 50%) 

 100k€ -> 

 

 

 

 

 

 

 

 avustus max. 500 000 € 

 laina max. 750 000 € 

 75%, jaksotettuna 3-4 osaan 

Nuoret 

innovatiiviset 

yritykset -rahoitus  

Lupaavimpien yritysten 

nopean kansainvälisen 

kasvun ja liiketoiminnan  

kehittäminen 
 

GO /  

NO GO 

 avustus max. 75% 

 enintään 50 000 € 

 maksu jälkikäteen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälisen 

kasvun suunnittelu 

Markkinaymmärrys 

Kv. kasvun edellytykset 

Tiimin varmistus 
 

GO /  

NO GO 

T&K 

Tuotteen, palvelun, 

liiketoimintamallin 

kehittäminen  

 



Tekesin rahoitusmallit 
startup-yrityksille  

 

 

 

 

 

 

 

Nuoret 

innovatiiviset 

yritykset -rahoitus  

Lupaavimpien yritysten 

nopean kansainvälisen 

kasvun ja liiketoiminnan  

kehittäminen 
 

GO /  

NO GO 

Kansainvälisen 

kasvun suunnittelu 

Markkinaymmärrys 

Kv. kasvun edellytykset 

Tiimin varmistus 

 
 

GO /  

NO GO 

T&K 

Tuotteen, palvelun, 

liiketoimintamallin 

kehittäminen  

 

Tekes Pääomasijoitus Oy - sijoitus rahastoihin 

Vigo-yrityskiihdyttämöt – investoi rahaa ja osaamista 



Kansainvälisen kasvun 

suunnittelu 

 

Tekesin rahoitus 2015 



Minkälaisille yrityksille Kansainvälisen Kasvun 
Suunnittelu -rahoitus on tarkoitettu? 
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 Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka pyrkivät nopeaan 

kansainväliseen kasvuun 

 

 Pääosin kotimarkkinoilla toimivat yli 5-vuotiaat pk-yritykset, 

jotka tavoittelevat nopeaa kasvua kansainvälistymällä 

 

 Yli 5-vuotiaat, kansainväliset ja kasvavat pk-yritykset,  

jotka suunnittelevat laajentumista uudelle tuote- tai 

liiketoiminta-alueelle 

 

 

 



Mitä yritykseltä edellytetään? 
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Uskottava, uusi liikeidea, joka luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia 

 

Alustava suunnitelma, jolla tähdätään merkittävää liiketoimintapotentiaalia 

tarjoavalle kansainväliselle markkinoille. 

 

Avainhenkilöiden sitoutuminen yritykseen ja sen kehittämiseen. Ydintiimin 

on työskenneltävä yrityksessä ja sillä on oltava vankkaa osaamista. 

 

Riittävät resurssit suunnitelman läpiviemiseen. Varmistettua omarahoitusta 

pitää olla  vähintään 50 % projektin kustannuksista, koska Tekesin avustus 

maksetaan jälkikäteen. 

 

Finnveralta voi hakea käyttöpääomalainaa eli Siltarahoitusta 

avustuksen maksua edeltävälle ajalle, max. 70% myönteisestä 

avustuspäätöksen määrästä (=max 35k€). 
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 Asiakkaiden ja markkinoiden selvittäminen 
 Tuotteen mahdolliset markkina-alueet  

ja markkinasegmentit 

 Potentiaaliset asiakkaat ja ensikontaktit 

Kysynnän selvittäminen 
 Tuotteen sopivuus markkinoille (Product-market-fit) 

 Kysynnän selvitys esim. asiakaskyselyillä  

(Proof-of-demand) 

 Koemarkkinointi 

 Pilotin toteuttaminen asiakkaan kanssa  

 Asiakaspalautteen kerääminen 

Tiimi ja verkosto 
 Tiimin, hallituksen ja verkoston kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen 

toteuttamiseksi 

 

 

 

Mitä projekti voi sisältää? 
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Mitä projekti voi sisältää? 
  
Projektiin voi sisältyä myös 

 
 Liiketoimintasuunnitelman ja tuotestrategian 

laatiminen 

 Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 

 IPR-selvitykset 

 Patentti- ja freedom-to-operate-selvitykset 

 Kasvun rahoituksen suunnittelu ja potentiaalisten 

rahoittajien selvittäminen 

 Tuotteen konseptointi  ja kehitys, joka tukee 

projektin muita tavoitteita 

 

. 

 

 

 



Mitä kustannuksia KKS-projekteihin voidaan 
hyväksyä? 
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Yksinkertainen kustannusarvio 

• Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja (max 19€/h) 

• Henkilösivu- ja yleiskustannuksia 

• Ostettavia palveluja 

• Muita kustannukset, max 20% x(rahapalkat+ostopalvelut) 

 

Tekes edellyttää  

• työajan ja kustannusten seurantaa 

• asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

01-2015 



Miten rahoitusta haetaan? Tarkista sisältö 
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Täytä hakemus Tekesin  

verkkopalvelussa: www.tekes.fi/asiointi  

 

 Hakemustyypiksi valitaan ”Kansainvälisen  

kasvun suunnittelu” 

 Hakemuksen mukana on suositeltavaa  

toimittaa erillinen projektisuunnitelma. 

 

http://www.tekes.fi/asiointi


Tunnuslukuja  

Tekesin vaikuttavuudesta 
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Yhtä Tekesin  

panostamaa euroa kohti 

yritykset lisäävät tutkimus-  

ja kehitysmenojaan 

2 eurolla 

  

Tekesin rahoittamat  

pk-yritykset lisäsivät 

vientiään 
 

 

eurolla 

1 mrd  

Innovaatio-
toiminnassaan 

onnistuneista Tekesin 
asiakkaista sanoo, että 

Tekesin rahoitus on ollut 
merkittävä tekijä 
menestyksessä 

Yli 80% 

 

Liikevaihto  
kasvoi Tekesin 
rahoittamissa  

kansainvälisen kasvun  
pk-yrityksissä 2010-2013 

 

 
-yksikköä enemmän  

kuin  muissa 
pk-yrityksissä 

24% 

5,8  

2014 päättyneissä 
projekteissa syntyi 

 

 

 

opinnäytettä 

1 090 

2014 päättyneissä 
projekteissa syntyi 

 

 

tuotetta, palvelua  
tai prosessia 

1 500 

2014 päättyneissä 
projekteissa syntyi 

 

 

patenttia tai 
patenttihakemusta 

1 130 

Tekes on ollut  
rahoittamassa 

65% 
suomalaisista yleisesti 

tunnistetuista  
innovaatioista 

 

Pk-yritykset  
odottavat vuoden  
2014 projekteista 

 

 

miljardin euron  
liikevaihtoa  

tavoitevuonna 



Tekesin rahoittamista pk-yritysten projekteista 

onnistui kaupallisesti runsas puolet 

Lähde: Tekesin asiakaskysely 2014 
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% 

Vuonna 2011 päättyneet Tekesin rahoittamat pk-yritysten projektit 
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