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Korona poikkeusrahoitus, tilannekuva

▪ Korona Poikkeustilarahoitus aiheutti valtavan vyöryn
▪ Saimme yli vuoden hankemäärä kappaleissa 6 päivän aikana (n. 10 000 hakemusta)
▪ Palvelu on hyvin aloitettu ja käynnistetty, järjestelmiä viilattu toimivimmiksi työn 

yhteydessä
▪ Seuraavaksi pitää tehostaa ja yksinkertaistaa prosessia

▪ Yrityksillä on oikeasti suuri huoli ja hätä omasta liiketoiminnastaan

▪ Asiakkaat
▪ 75% on alle 10 hlön yrityksiä ja n. 25% alle 50 hlön yrityksiä
▪ 2/3 asiakkaista on meille uusia asiakkaita (ei palveluja 5 vuoden aikana)
▪ Kattavat kaikki maakunnat ja melkein kaikki toimialat



Korona poikkeusrahoitus, tilannekuva
▪ Tyypilliset kehitysasiat

▪ Digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa – Digiloikkaa haetaan
▪ Toimitus- ja alihankintaketjun uudistaminen ja korjaaminen – tavara ei kulje
▪ Liiketoiminnan kehittäminen olemassa olevien ideoiden pohjalta – asioita, 

joihin ei ole arjessa ehditty tarttua

▪ Palvelu avattiin muutamassa päivässä
▪ maanantaina päätös VNK:ssa, torstaina haku auki, perjantaina ensimmäiset 

päätökset, viikonloppuna töissä n. 30 hlöä
▪ Ensin 30 Meur, Perjantaina + 120 Meur ja nyt +?

▪ Päätöksiä tehty Keskiviikko iltaan mennessä n. 700 kpl ja rahaa sijoitettu n. 
30 Meur

▪ Tuki (80%)
▪ 10 000 eur - Esiselvitys
▪ 100 000 eur – Kehittäminen



STARTUP - SME - MIDCAP - LARGE COMPANY – RESEARCH ORGANISATION

ETSIMME SUOMALAISIA MENESTYSTARINOITA

Omistaja ja johto sitoutuneet
kansainväliseen kasvuun

Kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla

Vaikutus Suomelle

Riittävät resurssit kansainvälistymiseen

Kompetenssi ja osaava tiimi –
pelkkä tuote ei riitä
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EXPLORER 
TUOTEPERHE

INNOVAATIO-
SETELI

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA 
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vienti-
markkinoille

Avustus 100% Avustus 50 % Avustus 50 %

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Tuoteperhe 
yritysten 

kansainvälisty-
misen tueksi

Avustus 75 %

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun pohjaksi

Laina 50% / 70%
Avustus max. 50%

NIY
(alle 5v. nopean 

kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, tiimiä, 

bisnesmallia 
kokonais-
valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain

TUTKIMUS-
ORGANISAATIOT

Tutkimustulosten
kaupallistamiseen 

ja 
yritysyhteistyöhön

Avustusta

Osana innovaatiota



How to accelerate export? GILTs work on weekly basis! 

INTERNATIONAL BUSINESS

Knowledge of market 
& opportunities

Feedback on match

Global Team 

BF / TF Services

Services for 
individual companies

(e.g. Int. Advice, Market Explorer)

Instant services for 
agile group of companies

(e.g. Meet the Buyer, Group Explorer)

Long-term and program services 
for large group of companies 
(e.g. Joint Offering) – These to be 

decided by Theme Leadership Team

Relevant BF Services

Feedback on results

Sectors within the 
Industries

Finnish 
Offering

www.marketopportunities.fi
Companies in Finland

in theme
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