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Innovaatioseteli, muutokset
Omarahoitus poistuu. Rahoitus maksetaan suoraan asiakkaalle.
 Palveluntuottajat laskuttavat jatkossa vain yritystä (5000+alv), eivät sekä Business Finlandia

(4000 + alv) että yritystä (1000 + alv).

Palveluntuottajien kelpoisuustarkastusta ei enää BF:n toimesta tehdä

Avustuksen taso nostetaan 100 prosenttiin arvonlisäverottomista kustannuksista
 Madaltaa kynnystä innovaatiotoiminnan käynnistämiseen

Palveluntuottajan laatiman raportin kopio on liitettävä rahoittajalle toimitettavaan
loppuraporttiin
 Käytäntö toteuttaa rahoituksen saajan ja palveluntuottajan kannalta vaivattomasti projektin

toteutuksen dokumentointivelvollisuuden, joka on tulossa myös muita de minimis -
rahoituspalveluja koskeviin ehtoihin
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INNOVAATIOSETELI

• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuote- tai
palveluideaa, jolla on kansainvälistä
kasvupotentiaalia

• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä ja
patenteista.  Tukea em selvitykseen tai
hakuprosessiin.

• Apua tuote-, palvelu- tai muotoilustrategian
valmisteluun.

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

5 000 € + alv.

Asiantuntija-
palvelun

ostamiseen

Ei omarahoitus-
osuutta

De minimis
avustusta

(ei koske alv-
osuutta)

MITÄ?



Innovaatioseteli

Innovaatiotoimintaan liittyvää ostopalvelua eivät ole;
- yleinen liiketoiminnan konsultointi
- myynti ja markkinointi
- markkina- ja asiakastarveselvitykset
- juridiset palvelut, jotka liittyvät jo olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin
- henkilöstön koulutus
- IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen.



Alkuvuoden 2022
haut
 Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden,

digitalisaation ja palveluviennin rahoitushaku

 Matkailu, TULOSSA



Teollisuuden vähähiilisen
uudistumisen ja
palveluviennin 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?

 Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti
vuosina 2022 ja 2023 yhteensä 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2022
myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä
viimeistään 28.2.2022.

 
 Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimus- ja

kehitysprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta
projektin kokonaiskustannuksista. Midcap- ja suurten yritysten
avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin
kokonaiskustannuksista ja tutkimusorganisaatioiden avustus on
tyypillisesti 70 prosenttia.
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Lisätietoja

 https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2022/teollisuuden-vahahiilisen-kiertotalouden-
digitalisaation-ja-palvelukehityksen-rahoitushaku

 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi
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