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Rahoituksen hankintaa omille kansainvälisille kasvuyrityksille

Rahoituksen suunnittelua ja hankintaa sadoille muille kasvuyrityksille

Fimentum Oy: Kasvun rahoituksen asiantuntijayritys





TÄNÄÄN

Kansainvälistymisen 
rahoitus
• Kenelle sitä 

myönnetään?
• Mistä sitä saa?
• Rahoitus-

instrumentteja
• Rahoittajien

odotuksia 



Karkea jako kahteen ryhmään:
1. “Perusbisnes”

– Vähittäis- tai tukkukauppa, tavallinen palveluliiketoiminta
– Rahoittajat: pankit yms. rahoituslaitokset, rahoitusyhtiöt, Finnvera, 

mahdollisesti tukia työllistämiseen ja paikallisia kasvuohjelmia

2. Innovatiivinen kasvuyritys
– Jokin oma tuote tai palvelu joka erottuu markkinoilla
– Skaalautuva liiketoimintamalli
– Kansainväliset kasvumahdollisuudet
– Lisää rahoitusvaihtoehtoja: Business Finland (Tekes), ELY, EU, eri 

tyyppiset pääomasijoittajat, joukkorahoitus
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Huom:
Perinteinenkin voi olla innovatiivinen



Rahoitus koostuu yleensä neljästä osasta:

1. Yrittäjät (kyllä, yrittäjän pitää ottaa itse riskiä)
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Rahoitus koostuu yleensä neljästä osasta:

1. Yrittäjät (kyllä, yrittäjän pitää ottaa itse riskiä)

2. Sijoitukset: lähipiiri, yksityiset enkelisijoittajat, 
pääomasijoitusyhtiöt, joukkorahoitus,
alihankkijat kuten kooditalot

3. Julkiset tuet ja lainat (“pehmeä raha”): 
Business Finland, ELY, EU, Finnvera, kehitysyhtiöt, säätiöt

4. Lainat: pankit, rahoitusyhtiöt, joukkorahoitus



Julkinen 
rahoitus 

“Soft Money”
50%*

Yrittäjät
10-50%

Sijoittajat
0-40%

Lainat
0-30%

Rahoituslähteet

* Huom: Pehmeä raha ei ole helppoa eikä automaattista rahaa



• FINNVERA
– Pankkilainojen takauksia “kaikille” yrityksille, suoria henkilökohtaisia lainoja 

yrittäjille, siltalainoja tukien maksua edeltävälle ajalla

Julkisen rahoituksen lähteet
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– Tukea tuotekehitykseen (joillain alueilla, pääsääntöisesti startupeille)
– Tukea kansainvälistymiseen (useimmilla alueilla)
– Asiantuntijapäiviä (kaikilla alueilla)

• BUSINESS FINLAND (EX-TEKES)
– Tukia ja lainoja nopeaa kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille

• EU
– Tukia isoille ideoille joilla isoja vaikutuksia
– Pankkilainojen takauksia innovatiivisille yrityksille (<10M€)
– Suoria lainoja isommille innovatiivisille yrityksille (>10M€)

Julkisen rahoituksen lähteet



Muita (puoli)julkisia rahoituslähteitä
• Kunnat, maakunnat, kehitysyhtiöt

– Leader-toiminta: Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta 
yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille, kotiseutua painottaen 
(www.leadersuomi.fi)

– Kehitysyhtiöillä ja kunnilla usein innovaatioseteleitä, kilpailuja, kokeiluhankkeita

• Säätiöt, rahastot
– Lähes kaikki säätiöt ja jaettavat apurahat löytyvät Aurorasta (aurora-tietokanta.fi)
– Suurin osa tieteeseen, taiteeseen, ympäristöön, hyvinvointiin
– Työsuojelurahastolla rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeisiin

• Toimialakohtaiset rahoittajat, esimerkiksi:
– Euroopan avaruusjärjestö ESA, kiihdyttämöohjelmia ja kilpailutuksia
– Creative Europe, luovat alat ml. pelit
– Kopiosto, tuet luoville projekteille, peleille, demoille



ELY-keskus
•Yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen
•Asiantuntijapäivät (Yritysten kehittämispalvelut) konsulttipalveluihin

Yleisimmät julkiset rahoitusinstrumentit
Alueellinen



ELY-keskus
•Yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen
•Asiantuntijapäivät (Yritysten kehittämispalvelut) konsulttipalveluihin

Business Finland
• Innovaatioseteli: 4k€ tukiseteli innovaation eteenpäin viemiseen liittyviin ostopalveluihin
•Tempo 50k€ tuki: alle puolet tuotekehitykseen, yli puolet kansainvälistymisvalmiuksiin
•Tuotekehityslainat: 50% tuotekehityskustannuksista, +100k€
•(TKI-laina (”koronalaina”), 50-70% tuotekehityskustannuksista )
•Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) kansainvälisille kasvuraketeille, yht. 1,25M€
•Kiihdyttämötuki (toinen Tempo) ulkomaiseen kiihdyttämöön osallistumiseen
•Co-Innovation tuki korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistutkimukseen
•Explorer kansainväliseen kasvuun: ostopalvelut, palkkaus, messut

Yleisimmät julkiset rahoitusinstrumentit
Alueellinen

Kansallinen
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EU
•Horizon Europe, tukia yksittäisille yrityksille sekä tukia yrityskonsortioille, joissa 
osallistujia vähintään 4 eri maasta

•EIR/EGF-takauksia pankkilainoille, suoria suuria yrityslainoja
•ESIR, Euroopan Strategisten Investointien Rahasto

ELY-keskus
•Yrityksen kehittämisavustus kansainvälistymiseen
•Asiantuntijapäivät (Yritysten kehittämispalvelut) konsulttipalveluihin

Finnvera
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Business Finland
• Innovaatioseteli: 4k€ tukiseteli innovaation eteenpäin viemiseen liittyviin ostopalveluihin
•Tempo 50k€ tuki: alle puolet tuotekehitykseen, yli puolet kansainvälistymisvalmiuksiin
•Tuotekehityslainat: 50% tuotekehityskustannuksista, +100k€
•(TKI-laina (”koronalaina”), 50-70% tuotekehityskustannuksista )
•Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) kansainvälisille kasvuraketeille, yht. 1,25M€
•Kiihdyttämötuki (toinen Tempo) ulkomaiseen kiihdyttämöön osallistumiseen
•Co-Innovation tuki korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistutkimukseen
•Explorer kansainväliseen kasvuun: ostopalvelut, palkkaus, messut

Yleisimmät julkiset rahoitusinstrumentit
Alueellinen

Kansallinen

Kansainvälinen



99% julkisista toimijoista rahoittaa

PROJEKTEJA, ei yrityksen toimintaa yleisesti

…ja jokaisella rahoittajalla on instrumenttikohtaiset kriteerit
• projektin sisällölle
• rahan käyttökohteille
• yritysten kokoluokalle
• yrityksen tilanteelle
• projektin kestolle
• projektin kokoluokalle
• projektin tavoitteille
• vaikuttavuudelle
• kasvutavoitteille
• kohdemarkkinoille
• ……..

HUOM!



Enkeli- ja pääomasijoittajat (Angels & VCs) ja mistä niitä löytää:
• Yleistys: Enkelisijoittaja on yksityishenkilö joka sijoittaa omaa rahaa 

0-200k€, Pääomasijoittaja on yhtiö, joka sijoittaa muiden(kin) rahaa 
200k€+

Yksityinen rahoitus
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• Tapahtumat: paikalliset tapahtumat, Arctic15, Fiban, Slush,…
• Fiban.org, Eban.org (enkelisijoittajien yhdistykset)
• FVCA.fi, investeurope.eu (pääomasijoittajat)
• LinkedIn.com, Asiakastieto.fi (hallitusjäsenet)
• Crunchbase.com (seuraa sijoituksia yrityksiin)
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Enkeli- ja pääomasijoittajat (Angels & VCs) ja mistä niitä löytää:
• Yleistys: Enkelisijoittaja on yksityishenkilö joka sijoittaa omaa rahaa 

0-200k€, Pääomasijoittaja on yhtiö, joka sijoittaa muiden(kin) rahaa 
200k€+

• Tapahtumat: paikalliset tapahtumat, Arctic15, Fiban, Slush,…
• Fiban.org, Eban.org (enkelisijoittajien yhdistykset)
• FVCA.fi, investeurope.eu (pääomasijoittajat)
• LinkedIn.com, Asiakastieto.fi (hallitusjäsenet)
• Crunchbase.com (seuraa sijoituksia yrityksiin)
Joukkorahoitus:
• Ennakkomyynti: Kickstarter, Indiegogo, Mesenaatti.me ym.
• Osakepohjainen: Invesdor ym.
• Joukkolainat: Vauraus, Fundu ym.

Yksityinen rahoitus



Enkeli- ja pääomasijoittajat (Angels & VCs) ja mistä niitä löytää:
• Yleistys: Enkelisijoittaja on yksityishenkilö joka sijoittaa omaa rahaa 

0-200k€, Pääomasijoittaja on yhtiö, joka sijoittaa muiden(kin) rahaa 
200k€+

• Tapahtumat: paikalliset tapahtumat, Arctic15, Fiban, Slush,…
• Fiban.org, Eban.org (enkelisijoittajien yhdistykset)
• FVCA.fi, investeurope.eu (pääomasijoittajat)
• LinkedIn.com, Asiakastieto.fi (hallitusjäsenet)
• Crunchbase.com (seuraa sijoituksia yrityksiin)
Joukkorahoitus:
• Ennakkomyynti: Kickstarter, Indiegogo, Mesenaatti.me ym.
• Osakepohjainen: Invesdor ym.
• Joukkolainat: Vauraus, Fundu ym.
Pankit:
• Lainoja ja tililimiittejä (Finnveran takauksilla)

Yksityinen rahoitus



• KAIKKI: Tuote tai palvelu, jolle on tarvetta ja joka erottuu 
markkinoilla (USP, unique selling point), tiimi joka voi toteuttaa
suunnitelmat

Mitä rahoittajat odottavat?
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• KAIKKI: Tuote tai palvelu, jolle on tarvetta ja joka erottuu 
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suunnitelmat

• Pankit: Lainaamansa rahat korkojen kera
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• Business Finland: Skaalautuva liiketoimintamalli, kansainväliset 
markkinat, miljoonia euroja (miel. +10M€) vientiä 5 vuoden sisällä

• Crowdfunding ja kaverit: Ollaan mukana ja/tai voidaan saada rahaa
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• KAIKKI: Tuote tai palvelu, jolle on tarvetta ja joka erottuu 
markkinoilla (USP, unique selling point), tiimi joka voi toteuttaa
suunnitelmat

• Pankit: Lainaamansa rahat korkojen kera

• ELY-keskus: Työpaikkoja alueelle, ja mielellään vientiäkin

• Business Finland: Skaalautuva liiketoimintamalli, kansainväliset 
markkinat, miljoonia euroja (miel. +10M€) vientiä 5 vuoden sisällä

• Crowdfunding ja kaverit: Ollaan mukana ja/tai voidaan saada rahaa

• Enkelit (BA) ja pääomasijoittajat (VC): exit, rahat takaisin 10-100x

Mitä rahoittajat odottavat?



Kysymyksiä?

Tommi Pajala

CEO, Fimentum Oy

tommi@fimentum.fi

+358 40 849 2106

Rautatienkatu 21 B

33100 Tampere



PANKKILAINAT EU-TAKAUKSELLA
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