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Tähtää korkealle 
 

Rahoitamme yrityksiä, 

joilla on halu ja kyky 

kasvaa.   

4-2016 



Intoa ja 

osaamista 

Omaa 

rahaa 

Loistava 

tiimi 

Kansainvälinen 

kilpailukyky 

4-2016 



Palvelemme kasvuyrityksiä  

kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa  



 Nopeuta tuotekehitystä 

 Uudista palveluja ja liiketoimintamalleja 

 Kehitä johtamista ja organisaatiota 

 Todenna tuotteesi tai palvelusi toimivuus 

 Vakuuta asiakkaat 

 Kiihdytä kaupallistamista  

Selvitä kysyntä, valmistaudu vientiin 

 Kartoita markkina 

 Rakenna osaava tiimi 

 Varmista tuotteesi sopivuus uudelle markkinalle 

 Selvitä asiakastarve 

Uudistu ja kasva 

4-2016 



Tutkimus, kehitys ja pilotointi 
 

Lainaa kehitykseen ja pilotointiin 
 

Avustusta tutkimuspainotteisiin 

projekteihin 

4-2016 



TEMPO  
 

NOPEASTI 

MARKKINOILLE 

STARTUP-YRITYS 
 

 Testaa konseptisi toimivuus 

 Hanki palautetta asiakkailta 

 Varmista kysyntä 

 Tunne markkinat 
 

www.tekes.fi/tempo 



KIITO 
 

UUDISTAVAAN 

KANSAINVÄLISEEN  

KASVUUN 

PK-YRITYS JA MIDCAP-YRITYS 
 

 Testaa konseptisi toimivuus 

 Hanki palautetta asiakkailta 

 Varmista kysyntä 

 Tunne markkinat 

 Kehitä organisaatiota 

    www.tekes.fi/kiito 



INTO 
 

INNOVAATIO-OSAAMISTA 

PK-YRITYKSIIN 

  PK-YRITYS TAI STARTUP-YRITYS 
 

 Systematisoi innovaatiotoimintaa  

parhaiden asiantuntijoiden avulla 

 Hae, vahvista ja hanki patentteja  

ja aineetonta omaisuutta 

 Lainaa huippuasiantuntijaa  

tutkimus- ja kehitystyöhön   
 

                                 www.tekes.fi/into 



Asiantuntijamme sparraavat eteenpäin 

4-2016 



OTA YHTEYTTÄ 

www.tekes.fi/rahoitus 
 

Team Finland -tunnustelulomake 

► www.tekes.fi/rahoitus-tunnustelu 

 

Team Finland -asiakaspalvelu 
► Tel. 029 50 20510, ark. 9 - 16 

 



Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? 

 Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. 

 Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten yritysten 

kansainvälisen menestymisen tueksi. 

 Team Finland kokoaa yhteen kaikki yrityksille suunnatut 

valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut rahoituksesta neuvontaan. 

 Verkosto houkuttelee Suomeen investointeja. 



 Hyödynnä 

asiantuntemus  

ja verkostot 

4-2016 



Palkkaa digiosaaja – Digiboosti-rahoituskampanja 
 
 Palkkaa digiosaaja pk-yritykseen digitaalisuuteen liittyviin t&k-tehtäviin tai 

selvittämään, miten digitaalisuus voisi parantaa yrityksen kilpailukykyä – 

Tekes voi maksaa puolet palkasta yhden vuoden (enintään 11 kk) ajan 

 

Digiosaajan on tuotava uutta osaamista pk-yritykseen – hän ei ole pelkkä 

lisäresurssi 

 

Digiosaaja auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaa, tuottavuutta ja kilpailukykyä 

digitaalisuutta hyödyntämällä 

 

Digiboosti on tarkoitettu erityisesti perinteisten alojen pk-yrityksille – mutta myös 

esim. ohjelmistoyrityksille 

 

Digiboostin voi ja kannattaa yhdistää muuhun Tekesin rahoitukseen 

 

Pk-yritys voi ja kannattaa palkata useamman digiosaajan 

4-2016 



Vaihe Käynnistys  Kasvu Laajentuminen  

Rahoitus- 
vaihtoehtoja 

Perustajat, lähipiiri 

Ely-keskukset 

Tekesin rahoitus  

Enkelisijoittajat ja -sijoittajaryhmät 

Julkiset pääomasijoittajat 

Yksityiset pääomasijoittajat 

Liikevaihto 

Pankit 

Tekesin innovaatiorahoitus täydentää yrityksen 
muita rahoituksen lähteitä 

0 € 1 M € 10 M € 100 M € 

Finnvera 

0,1 M € 

Lähde(muokattu): Ohjelmistoyrittäjät ry 

4-2016 


