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Tekesin toimipisteet ulkomailla  
osana Team Finland -verkostoa 

Yhdysvallat 
Washington, D.C. 

Palo Alto 

Intia Kiina 
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Hongkong 

EU 
Bryssel Japani 

Tokio 
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Moskova 

Tekes toimii yhteistyössä Team Finland -verkoston kanssa 

keskeisillä kasvumarkkinoilla. 

Tekes panostaa johtaviin tai nouseviin innovaatiotoiminnan 

hubeihin ja vetureihin, teknologian ja osaamisen kehittäjiin sekä 

niihin maihin, joilla on vahvistuva asema Suomen kumppanina.  



 TESTAA 
 
 

KEHITÄ 
 
 

SKAALAA 
 
 

KASVA,  
UUDISTA 
 
 

Vauhditamme suomalaisten yritysten kasvua ja  
menestystä kansainvälisessä kilpailussa 



TESTAA 
Hanki tietoa 

vientimarkkinoista ja 
varmista kysyntä 

 

KEHITÄ 
Kilpailuetua 

innovaatioilla 
 

SKAALAA 
Lupaavimmat nuoret 
yritykset nopeaan kasvuun 
 
 

KASVA, UUDISTA 
Kehitä strategiaa, 
osaamista ja 
organisaatiota  
 
 

 Palveluita eri vaiheisiin 





Kasvuun tähtääville yrityksille 

Kykyä, 
intoa ja 

osaamista 

Loistava 
tiimi 

Riittävät 
resurssit 
ja oma 

rahoitus 

Kansain-
välinen 
kilpailu-

etu 

STARTUP 
 

Alle 5-vuotiaat yritykset, 
jotka tähtäävät 

kansainvälisille markkinoille 

PK-YRITYS 
 

Pienet ja keskisuuret 
yritykset, joilla on intoa  

ja taitoa kehittää 
liiketoimintaa ja vientiä 

SUURI YRITYS 
 

Suuret ja Midcap-yritykset, 
jotka haluavat uudistua ja 

kehittyä pk-yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 

kanssa. 

 Mitä etsimme? 



 SELVITÄ, TESTAA 
TUTKI, KEHITÄ  

SKAALAA 

Rahoituspalveluita nuorille kasvuyrityksille 
(Alle 5-vuotiaat startup-yritykset) 

 
 

TEMPO 
 

Nopeasti markkinoille, 
 varmista kysyntä 

T&K 
 

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia 

NIY 
Nuoret innovatiiviset 

yritykset 
 

Kehitä liiketoimintaa 
kokonaisvaltaisesti,  

kasva nopeasti 
vientimarkkinoille 

T& 

 Avustus 75 % 
 max. 50 000 e 

 Laina 50 -  70 % 
 (Avustus max 50 %) 

 Avustus max. 500 000 e 
 Laina max. 750 000 e 
 75 % 
 3 - 4 jaksossa 

GO / 
NO GO 

GO /  
NO GO 



SELVITÄ, TESTAA, KANSAINVÄLISTY TUTKI, KEHITÄ, UUDISTA, KASVA    
 

 

Rahoituspalveluita pk-yrityksille 

 
 

KIITO 
 

Uudistu ja 
valmistaudu 

kasvamaan vienti-
markkinoille 

 

T&K 
 

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia 

 
Todenna tuotteesi 

toimivuus 

TF EXPLORER 

INNOVAATIO-
SETELI 

• Avustus 100 % 
• 5000 e + alv. 

• Avustus 50 %  
• max. 10 000 e 

• Avustus 50 %  
• max. 100 000 e 

INTO 
 

Lisää innovaatio-
osaamista kasvun 

pohjaksi 

 
 
 

• Laina 50% / 70 % 
• Avustus max. 50 % 

 Osta 
innovaatio-
osaamista  

 

Hanki tietoa 
uudesta 

vientimarkkinasta 

• Avustus 50 % 
• Avustus max. 50 % 

Rahoituksen määrä riippuu  
yrityksen tarpeista ja resursseista  

 MESSUAVUSTUS 

Pk-yritysten 
ryhmä 

ulkomaisille 
messuille 

• Avustus 50 %  
• max. 30 000 e 
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Uudistumisella kilpailuetua globaaleilla 
markkinoille 

Tekes rahoittaa globaalia kilpailuetua hakevien suurten yritysten haastavia ja uudistavia 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen verkostoihin. 

 
 
 
 

Suurten yritysten 
kehityspainotteisten projektien 
rahoitus 
 
• Tavoitteena uuden, innovatiivisen 

tuotteen  tai palvelun 
kehittäminen tai pilotit 

• Tekes kannustaa laajaan 
yhteistyöhön pk-yritysten ja  
tutkijoiden kanssa 

• Tekesin rahoitus: lainaa 
• Max 50 % 
• Verkostoyhteistyö yli 15% 

 
 

•   
 

 
 
 
 
 

 
Suurten yritysten 
tutkimuspainotteisten projektien 
rahoitus 
 
• Tavoitteena uuden osaamisen ja 

tiedon luominen, valmiudet 
tulevaisuuden liiketoiminnoille 

• Tekes painottaa vahvoja 
vaikutuksia yrityksen verkostoon 

• Tekesin rahoitus: avustusta 
• Max 40% 
• Verkostoyhteistyö yli 40 % 

 
 

 
 
 
 



Menestys tehdään yhdessä 
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Suuri yritys 

 

Pk-
yritys 

 

Pk-
yritys 

 

 
Tutkimus-

organi-
saatio 

 

Suuren yrityksen oma liiketoiminta 
vahvistuu kun verkosto kehittää sitä 
vahvistavia osaamisia ja innovaatiota 

Tekes voi rahoittaa suurta yritystä tai 
sen verkostoa. 
 



Kiitos. 


