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Esityksen sisältö 
- Edelläkävijäyrityksen profilointia 

- Yrityksen polku Tekesiin 
- Innovaatiorahoitus 

 



Innovaatio?  
Tuote- 
innovaatiot 

Prosessi- ja 
 työelämä- 
innovaatiot 

Palveluinnovaatiot 

Innovatiiviset liiketoiminta- 
konseptit  

Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella 
tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen 



Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta 





Johdon  
kansainväliset  

taidot 

Kasvuhalukkuus ja 
kansainvälistymis- 

suunnitelmat 

Uudistumisen ja kasvun 
organisointi 

Asiakkaat 

Mahdollisuudet 

Nykytila ja  

kyvykkyydet 

Pk-yrityksen innovaatiokyvyn arviointi 
Tuoteportfolio ja sen 
laajentamismahdollisuudet 

Markkinapotentiaali  

Kumppanuuksien ja 
verkostojen hyödyntäminen  Markkinan toimintamallien 

uudistaminen 

Asiakasymmärrys 



Rahoitettavan projektin 
arviointi  

Markkinatarve 
•  Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? 

•   Minkä ongelman haluatte ratkaista? 

Kuinka ratkaisunne vastaa  
markkinatarpeeseen? 
• Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? 

• Miksi he ostaisivat/käyttäisivät  
 tuotetta/palvelua? 

Hyöty suhteessa kustannuksiin 
• Paljonko asiakkaanne ovat  
 valmiita maksamaan? 

Kilpailutilanne 
• Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? 

• Miksi asiakas ostaisi teiltä? 

Rahoitus  
•  Mistä saatte omarahoitusosuutenne? 

Tarve 

Ratkaisu 

Hyödyt 

Kilpailu 



www.tekes.fi/tunnustelu   

http://www.tekes.fi/tunnustelu


Oppaat auttavat eteenpäin 

DM 1077054      3-2013 
7/13  

Oppaat helpottavat yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien ja liiketoiminnan suunnittelua. 

Saatavissa verkkoversioina osoitteesta www.tekes.fi/julkaisulista  

http://www.tekes.fi/julkaisulista


T&k-hanke 
Paino tässä 
kaikki muut alueet voivat olla mukana 



Asiakastarpeen 
validointi 

Konseptin 
testaaminen 

T&K NIY 
1 3 2 

Tekesin rahoitus yrityksille pähkinänkuoressa  



Rahoitamme sellaisten innovaatioiden 
kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja 
uuden liiketoiminnan luomiseen 

• Yritysten kehitysprojektit 
• Tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tutkimusprojektit 
• Nuorten yritysten kansainvälinen kasvu  

http://www.tekes.fi/info/niy


Tekesin rahoitus on avustusta tai lainaa 
Rahoitamme osan projektin kustannuksista. Saadakseen Tekesin rahoitusta 
yrityksellä täytyy olla edellytykset oman rahoitusosuutensa järjestämiseen. 

Avustus, 
maksetaan puolivuosittain kustannusten 
toteutumisen tahdissa 
• Pk-yrityksille yleensä 35% tai 50% 
• Suurille yrityksille 25% tai 35% 

Laina,  
riskilainaa ilman vakuutta,  
josta osa voidaan maksaa etukäteen 
• Pk-yrityksille yleensä 50% tai 70% 
 





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 



Tekes on innovaatiotoiminnan 
rahoittaja ja verkottaja 

Tarve 
? Ratkaisu

? 

Hyödyt 
? Kilpailu 

? 

www.tekes.fi/tunnustelu  

http://www.tekes.fi/tunnustelu


Tekes jakaa kasvun ja uudistumisen riskiä 
 

Ota rohkeasti yhteyttä 
www.tekes.fi/tunnustelu 

 
Asioi verkossa 
www.tekes.fi 

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


Tunnuslukuja 2012 

6,2  
miljardia euroa 

Yritysprojekteista odotettu 
tavoitevuoden liikevaihto 

 
Suomen 50 
nopeimmin 
kasvaneesta 
teknologiayrityksestä 
47 on Tekesin asiakkaita 

1 

2 

3 

21€ 
liikevaihtoa vuodessa 

Pk-yrityksissä yksi 
Tekesin euro tuottaa 

Hakemusten käsittelyaika 
 
 
 

päivää 
71 

yritysprojektien 
rahoituksesta pk-yrityksille 

68 % 

 
Projekteissa 
syntyi 1260 
uutta tai korvaavaa 
tuotetta, palvelua tai 
prosessia 

2 900 

rahoitushakemusta 

1 700 

rahoitustunnustelua 

1 240 

hylättyä hakemusta 

Yritysten 
projekteille 
350 miljoonaa 
josta 135 

miljoonaa nuorille 
kasvuyrityksille 

Rahoitus yrityksille ja 
tutkimusorganisaatioille 
570 miljoonaa euroa 

570 M€ 


