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Taustaa

▪ EU:n elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, joka sisältää rahoitusta seitsemään 
EU-ohjelmaan. Jäsenmaat voivat saada rahoitusta yhteensä 750 miljardia euroa.

▪ EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF, Recovery and Resilience Facility) on EU:n 
elpymisvälineen suurin ohjelma. Se sisältää 672,5 miljardin rahoituksen jäsenmaille. 

▪ Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, jotta se voi saada elpymis-
ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitusta. 

▪ Suomen kestävän kasvun ohjelma sisältää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sovittaa 
yhteen eri EU-ohjelmien rahoitusta.



RRF-rahoituskokonaisuus Business Finlandissa

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa 
kilpailukykyä, investointeja, osaamistason 
nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja 
innovaatioita.

Elpymisrahoituksella edistetään 
elinkeinorakenteen uudistumista ja 
suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin 
perustuvaa kilpailuetua. 

Ohjelman toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021-
2023. Business Finlandille on esitetty 
myöntövaltuuksia noin 530 miljoonan euron arvosta 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Hankkeet 
päätyttävä 12/2025 mennessä.
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Myönnetty RRF rahoitus maakunnittain/ 
tilanne 27.4.2022

Yritys Tutkimus Yhteensä Yhteensä

Projektin maakunta Rahoitus Kpl Rahoitus Kpl Rahoitus Kpl

Etelä-Karjala 1 265 900 2 909 000 2 2 174 900 4

Häme 4 253 000 2 - - 4 253 000 2

Keski-Pohjanmaa 1 411 893 1 - - 1 411 893 1

Keski-Suomi 2 285 500 4 1 905 500 3 4 191 000 7

Kymenlaakso 645 000 1 - - 645 000 1

Lappi 2 419 135 1 - - 2 419 135 1

Päijät-Häme 3 455 341 5 364 500 2 3 819 841 7

Pirkanmaa 25 246 869 11 1 371 000 2 26 617 869 13

Pohjanmaa 21 632 442 4 245 000 1 21 877 442 5

Pohjois-Pohjanmaa 5 267 500 6 596 000 2 5 863 500 8

Pohjois-Savo 344 700 2 - - 344 700 2

Satakunta 12 485 300 3 - - 12 485 300 3

Uusimaa 70 922 043 59 9 394 900 14 80 316 943 73

Varsinais-Suomi 31 940 709 8 1 202 500 4 33 143 209 12

Yhteensä 183 575 332 109 15 988 400 30 199 563 732 139



Myönnetty RRF rahoitus P-Pohjanmaa/ 
tilanne 27.4.2022 (hanketyypit)

Yritys Tutkimus Yhteensä Yhteensä

Rahoituspalvelu Rahoitus Kpl Rahoitus Kpl Rahoitus Kpl

Co-Innovation, tutkimusosallistuja - - 259 000 1 259 000 1

Co-Innovation, yritysosallistuja 332 000 1 - - 332 000 1

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut 
tutkimus

- - 337 000 1 337 000 1

Kiertotalouden investointiavustus 4 588 500 2 - - 4 588 500 2

Tempo 50 000 1 - - 50 000 1

Tutkimus, kehitys ja pilotointi 297 000 2 - - 297 000 2

Yhteensä 5 267 500 6 596 000 2 5 863 500 8



15.8.2021 - 31.3.2022
Akkuteollisuus

15.9.2021-31.12.2021

Kiertotalouden investointiavustus

2.6.-1.9.2021 

Veturiyrityskilpailu

11.6-4.7. 2021 

Vety IPCEI

12.7.-23.8.2021 

Mikroelektroniikka IPCEI

3.8.-31.8.2021 

Luovien alojen aiehaku

2021 2022

HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

23.8.2021 - 15.10.2022, kesän rahoituskierroksen DL 31.3.2022

Kasvuyritysten innovaatiotuki (jatkuva haku) 

23.8.2021 - 31.3.2022

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

15.9.-31.10.2021

Luovien alojen haku

2.6.2021 – 30.3.2022

Veturiyritysten haastekilpailu (päätökset)

1.11.2021-31.1.2022

Terveys- ja hyvinvointialan vienti

26.10-20.11. 2021 

Vety IPCEI

RRF 
rahoitushaut

14.10-15.12.2021 

Ideahaku

1.11.2021-31.1.2022

Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Suurin osa vuonna 
2021 avatuista 

hausta toteutetaan 
myös 2022, jolloin 

suurin osa 
rahoituksesta tulee 

sidottua.

Päättyneet
Valmistelussa

*) tiedot voi muuttua 
Avoimet

21.1.2022 - 30.6.2022

Vähähiilinen vienti

1.3.-29.4.2022 (Yksittäisten yritysten hankkeet), 4.4.-16.9 (Yhteishankkeet) 
Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu 

16.4.2021 – 30.9.2022

Tulevaisuuden avainalat ja vetureiden kumppanuushankkeet

1.9.-31.10.2022 

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

4.4-16.9.2022 Yhteishankkeet, 1.6-30.9.2022 Yksittäisten yritysten hankkeet  
Luovien alojen haku

18.3.2022-23.5.2022

Kokeiluympäristöt, innovaatioinfrastruktuurirahoitus



Business Finlandin 
kautta kanavoitava 
yritysrahoitus



Veturit ja niiden ympärille rakentuvat 
yrityshaut



Rahoitus 
veturiyrityksille

▪ Veturit sitoutuvat lisäämään  merkittävästi TKI-
investointejaan Suomessa. Projektien maksatus 
on sidottu näiden tavoitteiden toteutumiseen

▪ Veturit haastavat ja vivuttavat tiekarttaansa 
toteuttavia kumppanuushankkeita

▪ Haastekilpailun voittajiksi valittiin vuonna 2020 
ABB, Fortum ja Metsä Group, Kone, Neste, 
Nokia (5G) ja Sandvik. 

▪ 2021 voittajiksi valittiin Borealis Polymers, Meyer 
Turku, Nokia (Competitive edge), TietoEVRY, 
Valmet ja Wärtsilä.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/veturiyritysten-ja-ekosysteemien-rahoitus
https://www.businessfinland.fi/492bb4/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/abb-green-electrification-2035-veturi-roadmap.pdf
https://www.expandfibre.com/
https://www.businessfinland.fi/492bb4/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/kone-the-flow-of-urban-life-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/4a694f/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/neste_veturi_tiekartta.pdf
https://www.businessfinland.fi/4a69b0/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/nokia_veturi_tiekartta.pdf
https://www.businessfinland.fi/492bb4/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/sandvik-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/49542b/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/borealis-spirit-veturi-roadmap-20220318.pdf
https://www.businessfinland.fi/494cb5/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/meyer-turku-2022-03-18-necoleap-veturi-roadmap.pdf
https://www.businessfinland.fi/494a77/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/nokia-veturi_competitive-edge_roadmap_2601_2022.pdf
https://www.tietoevry.com/fi/kampanjat/2022/veturi/
https://www.businessfinland.fi/495022/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/valmet-beyond-circularity-roadmap-16march2022.pdf
https://www.businessfinland.fi/494cf9/globalassets/finnish-customers/01-funding/06-ecosystems/wartsila-zem-leading-company-ecosystem-roadmap.pdf


Rahoitus veturien
kumppaneille

Kenelle? 

▪ Veturien mission ratkaisuun osallistuville kumppaneille, 
veturien laatiman tiekartan pohjalta

▪ Tutkimustahot
▪ Co-Innovation-kokonaisuudet (useita hakuaikoja 

vuodessa)
▪ Tutkimushankkeet (2 cut-off/vuosi)

▪ Yritykset
▪ Co-Innovation- hankkeen osapuolena
▪ Omat kehityshankkeet
▪ Useita hakuaikoja vuodessa (co-innovation 

hakuajat)

Mitä?

▪ Veturien laatiman tiekartan mukaisesti, vihreää 
siirtymää edistäville kumppanuushankkeille

▪ Yhteensä suunnitellaan varattavan max 50 M€ BF-
rahoitusta  kunkin veturin ekosysteemin muille 
osapuolille, jotka edistävät veturin mission ratkaisua

▪ Business Finland rahoittaa kumppanuushankkeiden 
osallistujien normaalien rahoituskriteerinsä mukaisesti 

▪ Hankkeiden päätyttävä 2025 lopussa

▪ Lisäksi veturikokonaisuuksia haastetaan aktiivisesti 
hakemaan Suomen Akatemian ja EU:n rahoitusta 
Veturitiekartan mukaisille hankkeille

RRF TEEMA: 
Veturiyritysten kumppanuusrahoitus (avainteknologiat, kasvuyritykset)

AIKATAULU: 
DL 2022: 14.4. ja 30.9.2022

YHTEYSHENKILÖT 
Karin Wikman, Ilmari Absetz

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/
2021/kumppanuusrahoitushaku-yrityksille-ja-
tutkimusorganisaatioille

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kumppanuusrahoitushaku-yrityksille-ja-tutkimusorganisaatioille


Kasvuyrityksille suunnatut haut



Kasvuyritysten 
innovaatiotuki

Kenelle?

▪ Startup- ja pk-yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa 
kansainvälisillä markkinoilla. 

▪ Tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjille.

▪ Kaikkien alojen yrityksille, jotka kehittävät kestävää 
kehitystä edistäviä ratkaisuja. 

▪ Projektit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, 
ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, uusiin energiaratkaisuihin tai 
kiertotalouteen. 

Mitä?

▪ Business Finland rahoittaa yritysten innovatiivisia 
tutkimus- ja kehitysprojekteja 

▪ Uutta luovaa tutkimuksellista työtä rahoitetaan 
avustuksella. Avustusta kohdistetaan yritysten 
itsenäisiin tutkimusprojekteihin ja veturiyritysten 
tiekarttojen mukaisiin projekteihin.

▪ Pk-yrityksille enintään 50 prosenttia projektin 
kokonaiskustannuksista. 

▪ Rahoitusta saavat yritykset valitaan avoimin ja 
läpinäkyvin kriteerein jatkuvalla haulla. 

RRF TEEMA: 
Kasvuyritysten innovaatiotuki vihreään siirtymään

AIKATAULU:
23.8.2021 - 15.10.2022 (jatkuva haku)

TAUSTAMATERIAALIT: 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kasvuyritysten-vihrea-siirtyma-
innovaatiorahoitushaku



Teollisuuden vähähiilisen 
uudistumisen ja 
palvelukehityksen 
rahoitushaku

Kenelle?

▪ Rahoitusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt 
osakeyhtiömuotoiset yritykset. Tutkimusorganisaatio voi 
hakea rahoitusta osana co-innovation-projektia.

▪ Projektiesimerkkejä:
▪ Teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan 

kehittäminen mm. tuotepalveluna  
▪ Teollisen digitaalisen uudistumisen ja datatalouden 

hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa   
▪ Teollisen vetyekosysteemin kehittäminen, jossa käytetään 

uusiutuvaa energiaa ja vetyä kierrätetään sekä energiana että 
rakennusaineena lopputuotteissa (mm. kemikaalit, uudet 
proteiinit)   

▪ Teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto sekä uudelleen 
käyttö 

Mitä?

▪ Rahoitus teollisuuden vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalista 
uudistumista tukeviin hankkeisiin. Lisäksi rahoituksella tuetaan 
teollisen palveluviennin kasvattamista.

▪ Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti 
vuosina 2022 ja 2023 yhteensä 4 miljoonaa euroa.

▪ V. 2023 myönnettävän rahoituksen osalta haku aukeaa 
loppuvuonna 2022.

TEEMA 
Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palveluviennin 
rahoitushaku

AIKATAULU 
Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä 
viimeistään 30.6.2022.

YHTEYSHENKILÖT  
Maarit Kokko, Sakari Karppinen



Rahoitus matkailualan 
kestävään ja 
digitaaliseen kasvuun

Kenelle?

▪ Kaikenkokoisille yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa 
myös kansainvälisillä markkinoilla

▪ Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin, 
joissa osallistujat hyödyntävät yhdessä uutta tutkimustietoa ja 
soveltavat sitä matkailualan liiketoiminnan tarpeisiin

▪ Yrityksille, jotka haluavat kehittää vastuullisia ja kestäviä 
tuotteita ja palveluja sekä digitaalisia liiketoimintamallejaan ja 
ratkaisujaan

▪ Teemoina ympärivuotisuus, uudet asiakasryhmät, matkailijoiden 
viipymän pidentyminen

Mitä? 

▪ Yksittäisten yritysten innovatiivisia kehittämisprojekteja, 
enintään 100k€ projekteihin 50% avustus (de minimis)

▪ Rahoitusta kohdistetaan matkailualan pitkäjänteiseen tki-
intensiivisyyden kasvuun sekä myös vahvistamaan 
matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.

▪ Keskeistä on kilpailukyvyn vahvistaminen digitaalisten 
ratkaisujen, kestävien toimintatapojen ja 
asiakastuntemuksen avulla muuttuneilla kansainvälisillä 
matkailumarkkinoilla.

▪ Projektit voivat liittyä esimerkiksi asiakastarpeen ja 
ostokäyttäytymisen ymmärryksen vahvistamiseen tai alaan 
vaikuttavien muutosten ennakointiin ja hyödyntämiseen. 

▪ Etsitään uusia luovia tapoja ratkaisujen kaupallistamiseen ja 
ansaintamalleihin liittyen.

RRF TEEMA: 
Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu

AIKATAULU: 
Haku yrityksille 1.3.-29.4.2022 (de minimis)
Haku yhteishankkeille 4.4.-16.9.2022

LISÄTIEDOT: 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2022/matkailualan-
kestavaa-kasvua-ja-digitalisaatiota-tukeva-rahoitushaku



Investoinnit vihreään siirtymään



Vähähiilinen 
rakennettu ympäristö  

Kenelle?

▪ Haku on kohdistettu erityisesti yrityksille ja 
tutkimusorganisaatioille.

▪ Rakennukset, rakennustuotteet ja 
rakentaminen ovat merkittävä sektori 
ilmastonmuutoksen torjunnan ja 
vähähiilisyyden sekä kiertotalouden kysymyksiä 
ratkottaessa. 

▪ Rahoitusta kohdistetaan yritysten itsenäisiin 
tutkimusprojekteihin, co-creation ja co-innovation 
projekteihin. 

Mitä?

▪ Rahoitusta uutta luovaan tutkimukselliseen työhön.

▪ PK-yrityksille enintään 50 prosenttia ja Midcap-ja
suurille yrityksille enintään 40 prosenttia projektin 
kokonaiskustannuksista. 

▪ Vihreän siirtymän ja älyratkaisujen pohjaksi tarvitaan 
vahva ja ajantasainen tietoperusta.

▪ Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan 
ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä 
tukevien teknologioiden, palveluiden ja 
toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen 
muutosta ja lisätä tuottavuutta.

AIKATAULU
Haku sulkeutunut, avataan uudelleen syksyllä 2022.

YHTEYSHENKILÖT:
Virpi Mikkonen, Sini Uuttu, Ilmari Absetz

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/vahahiilinen-
rakennettu-ymparisto--innovaatiorahoitushaku



Pandemiasta kärsineet alat



Rahoitus luovien 
alojen pilotteihin

Kenelle?

▪ Toimialariippumattomasti kaiken kokoisille yrityksille, 
jotka kehittävät uutta luovaan osaamiseen perustuvaa 
kasvuliiketoimintaa.

▪ Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin, 
joissa osallistujat hyödyntävät yhdessä uutta 
tutkimustietoa ja soveltavat sitä luovan talouden 
liiketoiminnan tarpeisiin.

▪ Fokuksessa mm. AV- ja tapahtuma-alat. 

▪ Hakuteemat:
o Luovat sisällöt palveluna
o AV-alan formaattien tuotantoon liittyvät 

kehittämishankkeet

Mitä?

▪ Luovan talouden elpymistä tukevia ja kilpailukykyä 
vahvistavia, innovatiivisia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

▪ Vähintään kansallisesti uudenlaisia ratkaisuja yritysten 
tähdätessä kasvuun myös kansainvälisillä markkinoilla. 

▪ Hankkeiden on oltava aidosti digitaalisuuteen perustuvia 
ja kestäviä ratkaisuja edistäviä.

▪ Yritykset: Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 100 
000 euroa, josta avustuksena max. 50 %.

▪ Tutkimusorganisaatioiden osalta sovelletaan julkisen 
tutkimuksen kriteerejä ja rahoitusehtoja sekä 70 % 
rahoitustasoa.

RRF TEEMA: 
Luovien alojen pilotit

AIKATAULU: 
4.4-16.9.2022 Yhteishankkeet, 1.6-30.9.2022 Yksittäisten yritysten hankkeet

TAUSTAMATERIAALIT: 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2022/rahoitushaku-luovan-talouden-
uudistumisen-edistamiseksi



Kärkiteknologioita sekä digitalisaatiota ja 
kestävää kasvua tukevien infrastruktuurien 
rakentaminen ja kehittäminen 



Rahoitushaut

1.) 5G/6G-, tekoäly- ja kvanttilaskenta –kehittämisympäristöt
▪ Selvä teknologinen rajaus

2.) Digitalisaatiota ja kestävää kasvua tukevat innovaatioympäristöt
▪ Ei selvää teknologia tai liiketoimintarajausta

▪ Digitalisaatiokehityksen edistäminen ja/tai merkittävä hyödyntäminen pakollista

▪ Rahoitusteknisesti haut ovat identtisiä ja rahoitusmuodot ovat molemmissa samat

▪ Erona temaattinen ja teknologinen kohdistuminen sekä rahoitukselle asetetut ylätason 
tavoitteet

▪ https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2022/rahoitushaku-infrastruktuurit



Kiitos mielenkiinnostanne!

Teija Pakanen, teija.pakanen@businessfinland.fi, puh. 040-835 9264

www.businessfinland.fi

Tilaa uutiskirje

Tule asiakkaaksi

mailto:teija.pakanen@businessfinland.fi
http://www.businessfinland.fi/
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/bf-tilaa-uutiskirje/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi

