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Team Finland pähkinänkuoressa

• Team Finland on yrityksille kasvu- ja kansainvälistymispalveluita 
tarjoavien toimijoiden verkosto Suomessa ja ulkomailla

• Tarjoaa neuvontaa, rahoitusta, verkostoitumista ja tietoa markkinoiden 
mahdollisuuksista.

• Tuottaa kansainvälistyville yrityksille merkittävää lisäarvoa Team Finland 
toimijoiden tehokkaalla ja laadukkaalla yhteistyöllä. 

• Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä, 
kotimaassa 18 alueellista tiimiä.

• Alueellinen Team Finland –koordinaatio on ELY-keskuksilla ja niiden 
Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoreilla. 



Kaupungit, 
kaupunkien 

kehitysyhtiöt
Maakuntaliitot Yliopistot, AMKt

Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit



Nyt
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SELVITÄ KYSYNTÄ, VALMISTAUDU 
VIENTIIN

KASVA JA UUDISTA
• Nopeuta tuotekehitystä ja kaupallistamista

• Uudista tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja

• Todenna tuotteesi tai palvelusi toimivuus

• Kehitä johtamista ja organisaatiota

• Kartoita markkina

• Varmista tuotteesi sopivuus uudelle markkinalle

• Selvitä asiakastarve

• Rakenna osaava tiimi ja hyödynnä rekrytointipalvelua

• Varmista vienninrahoitus

• Verkoston kautta vaikuttavuutta ja oikeat kontaktit



YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS

• Tarkoitettu  pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys 
aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii 
kasvamaan.

• voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset 
ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin 
kehittämistoimenpiteisiin. 

• Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, 
messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla 
avustuksen perusteena olevista menoista. 

• Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja 
sijainnista riippuen 10-20 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Tuki 
aina harkinnanvaraista.

Asiantuntija Kaakkois-
Suomessa:

Riikka Huhtanen-Pitkänen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sähköinen haku osoitteessa:   
https://www.ely-keskus.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/


Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille
Kenelle

PK-yritykselle, jolla on edellytykset 
kannattavaan toimintaan ja 
tavoittelee merkittävää kasvua 
joko koti- tai kv-markkinoilla. 

Tuki ei saa vääristää kilpailua, 
tietyille toimialoille tukea ei voida 
myöntää lainkaan tai myönnetään 
harkiten.

Mihin tarkoitukseen

Hankkeisiin, jotka eroavat yrityksen 
normaalista toiminnasta.
- Tuotekehitys
- Kansainvälistyminen
- Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
- Tuotannolliset koneet ja laitteet

Kehittämishankkeissa tukikelpoisia  
kustannuksia esim. asiantuntijapalvelut, 
tuotekehityksessä tarvittavat raaka-
aineet, osallistuminen messuille 
ulkomailla, markkinakartoitusmatkat 
sekä avainhenkilön palkkakulut.

Investointihankkeissa tukikelpoisia 
kustannuksia uudet, kasvua edistävät 
tuotannolliset koneet ja laitteet.

Kuinka paljon

Kehittämishankkeissa tukiprosentti 
on 50 %.

Investointihankkeissa tukiprosentti 
on 10-20 %.

Pienin myönnettävä tuki on 5 000 
euroa. Yläraja määräytyy 
tapauskohtaisesti hankkeen 
vaikuttavuuden perusteella. 

Tuen myöntäminen perustuu aina 
harkintaan.



YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS

Mahdollisia avustettavia kustannuksia:  

• tuotteiden potentiaalin ja jakelukanavien selvitys

• uusien liikekumppaneiden kartoitus uusista kohdemaista

• kehittämiseen ja selvityksiin liittyvät keskeiset palkkakulut

• ulkopuolinen asiantuntija-apu asiakaspotentiaalin, -tarpeiden yms. 
Selvittämiseen, tuotteiden kehittäminen

• oma messuosasto kansainvälisille messuille omien tuotteiden esille 
saamiseksi

• Investointien ja T&K:n liittäminen samaan hankkeeseen myös 
mahdollista 

Asiantuntija Kaakkois-
Suomessa:

Riikka Huhtanen-Pitkänen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sähköinen haku osoitteessa:   
https://www.ely-keskus.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/


Yritysten kehittämispalvelut 
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Analyysi Konsultointi

Kehitetään yritystä ELY-keskuksen 
kilpailuttaman asiantuntijan kanssa. 
Konsultoinnin teemana voi olla:

• Kasvu ja uudistaminen

• Tuottavuus ja talous

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden kaupallistaminen

Yleensä kesto 2-4 päivää. Max. 15 päivää/3 
vuotta. 

Hinta 300 € + alv/päivä

Koulutus

Kokonaisanalyysi liiketoiminnan nykytilasta 
ja kehittämis-mahdollisuuksista

ELY-keskuksen kilpailuttaman asiantuntijan 
kanssa käydään läpi liiketoiminnan osa-
alueet suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin:

• palvelut ja tuotteet
• asiakkaat, markkinointi ja myynti
• johtaminen, henkilöstö ja esimiestyö
• tuotanto ja prosessit
• verkostoyhteistyö, IPR-pikatesti

Kesto 1-2 päivää

Hinta 220 € + alv/päivä 

Pitkäkestoiset koulutusohjelmat Pk-
yritysten johdolle ja avainhenkilöille

Koulutus yhdessä muiden yritysten 
kanssa + yrityskohtainen konsultointi:

Kasvuun johtaminen (10 + 2 pv)

Talouden ja tuottavuuden johtaminen
(10 + 2 pv)

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen (10 + 2 pv)

Hinta 1 470 € + alv

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

• Analyysi- ja konsultointipalvelut sekä koulutusohjelmat, joiden avulla tuetaan 
pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä

• tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa 
kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. 

• Kustannustehokas tapa kehittää yritystäsi pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti, 
valtion tuki palveluille jopa 80%

• Palvelujen toteuttajina yli 300 kilpailutettua huippuasiantuntijaa

• Konsultointi sopii esim. kansainvälistymisstrategian kirkastamiseen 

Asiantuntija Kaakkois-Suomessa:

Riikka Huhtanen-Pitkänen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sähköinen haku osoitteessa:   
https://www.yritystenkehittamispalvelut.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
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EXPLORER

INNOVAATIO-
SETELI

MESSUAVUS-
TUS

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

RAHOITUSPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

TEMPO

Uudistu ja 
valmistaudu 

kasvamaan vienti-
markkinoille

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 
toimivuus

• Avustus 100 %
• 5000 € + alv.

• Avustus 50 % 
• max. 10 000 €

• Avustus 50 % 
• max. 50 000 €

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 

Pk-yritysten 
ryhmä 

ulkomaisille 
messuille

• Avustus 50 % 
• max. 30 000 €
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INNOVAATIOSETELI

Osta innovaatio-osaamista yritykseesi
• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuotetta 

tai palvelua, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia 
• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, 

patenteista ja liikesalaisuuksista
• strategista ajattelua brändin rakentamiseen, muotoiluun 

ja markkinointiin

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

5 000 € + alv. Ei omarahoitus-
osuutta

Avustusta 
(de minimis)



13

• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

EXPLORER
Hanki tietoa uudesta vientimarkkinasta

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
5 000 –

10 000 €

Avustusta 
(de minimis)



EXPLORER
• Explorer-rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka 

avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. 

• Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden 
kustannuksiin. 

• Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 
euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden 
hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

• Yrityksellä täytyy olla liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä 
tilikaudelta. 

Asiantuntijat Kaakkois-Suomessa:
Kaisa Holma
Kari Kuokkanen
Anne Alho
Kari Koskela
Sähköinen tunnustelupalvelu:
https://www.businessfinland.fi/suomala
isille-asiakkille/tule-asiakkaaksi/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkille/tule-asiakkaaksi/
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MESSUAVUSTUS
Pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin 
messuhankkeisiin

• vähintään neljän pk-yrityksen ryhmä
• merkittäviin b-to-b tapahtumiin
• edistää yritysten ja uusien innovaatioiden 

pääsyä markkinoille

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

max. 30 000 € 
yksittäiselle 
yritykselle 

enintään 50 % 
hankkeen 

hyväksyttävistä 
kustannuksista

enintään 
4 kertaa 

2016-2018
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Vauhtia startup-yrityksen 
kansainväliseen kasvuun
• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Varmista kysyntä

• Tunne markkinat

• Toteuta tuotteesta ensimmäisiä versioita 

TEMPO

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

75 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
enintään 
50 000 €

Avustusta 
(de minimis)



TEMPO
• Tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja 

midcapyrityksille.

• Kansainvälistymisstrategian tekemiseen, markkinaselvityksiin, tuote- ja 
palvelukonseptin kysynnän testaamiseen, koemarkkinointiin, johtamisen tai 
toimintatapojen kehittämiseen jne.

• Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus 
projektin toteuttamiseksi.

• Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin 
rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on 
avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

• Startup-yrityksiltä edellytetään pääsääntöisesti 30 000 euron oman pääoman 
ehtoista rahoitusta yrityksen projektin omarahoitukseksi.

Asiantuntijat Kaakkois-Suomessa:
Kaisa Holma
Kari Kuokkanen
Anne Alho
Kari Koskela
Sähköinen tunnustelupalvelu:
https://www.businessfinland.fi/suomala
isille-asiakkille/tule-asiakkaaksi/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkille/tule-asiakkaaksi/
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• Kasvata innovaatio-osaamista 
ostamalla asiantuntijapalveluja  

• Hae, vahvista ja hanki patentteja ja aineetonta 
omaisuutta

• Lainaa huippuasiantuntijaa yrityksesi tutkimus- ja 
kehitystyöhön 

INTO

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

Määrä riippuu 
yrityksen 

tavoitteista ja 
resursseista

Rahoitus on 
avustusta

Innovaatio-osaamista pienille ja 
keskisuurille yrityksille



BIO AND 
CIRCULAR 

TRAVELCONSUMERHEALTH AND 
WELLBEING

DIGITALIZATIONCLEANTECH

BUSINESS FINLAND PROGRAMS 2019

Legend: Program in progress, Activity in progress, program or activity under planning

• Food from
Finland 2.0

• Bio and 
Circular 
Finland

• Smart Energy
Batteries from 
Finland

• SAMPO –
Produced in 
Finland

•Connectivity 
and intelligent 
industry

•New Space 
Economy

•Smart Mobility

• Digital Trust

•Personalized
Health

•Smart Life

• Entertainment 
everywhere

• Seamless
shopping
experience

• Travel 4.0

• AI Business
• Talent Boost

• BEAM – Business with Impact
• Sports Cluster



VIENTIKAUPAN RAHOITUS

• Viennin maksutavat: Maksutavan valinta on ennen kaikkea riskienhallintaa. 
Hyvällä etukäteissuunnittelulla voi parantaa kilpailukykyä ja välttyä 
luottotappioilta.

• Riskeiltä suojautuminen: Vientikauppaan liittyy sekä ostajasta itsestään että 
ostajan pankista ja maasta aiheutuvia luottoriskejä. Riskeiltä suojautumisen 
merkitys korostuu, mitä räätälöidyimmästä ja merkittävämmästä vientikaupasta 
on kyse. 

• Maksuajan rahoittaminen: Maksuajan tarjoaminen voi olla 
kauppaneuvotteluissa se ratkaiseva tekijä, joka lopulta tuo kaupat kotiin. Oikeat 
rahoitusratkaisut eivät rasita myöskään yrityksesi kassaa tai tasetta. 

• Maapolitiikka ja takuutarjonta: Maailman tapahtumilla voi olla vaikutusta 
yrityksesi liiketoimintaan ja vientikauppojen riskeihin. 

Asiantuntija Kaakkois-
Suomessa:

Markku Rissanen
etunimi.sukunimi@finnvera.fi

mailto:etunimi.sukunimi@finnvera.fi


ULKOMINISTERIÖN PALVELUT

• Tietoa ja analyysia vientikohdemaasta

• Yhteyksien luomis- ja verkottamisapu (ns. ovien avaukset tarvittaessa Suomen 
kunniakonsuleja hyödyntäen eri vientikohdemaissa)

• Team Finland –vierailuja yrityksille yhteistyössä BF:n kanssa eri 
vientimarkkinoille 

• Apu yrityksen mahdollisesti kohtaamissa kaupanesteissä vientikohdemaassa 
(sertifiointi- tai tullausongelmat, lainsäädäntöpulmat jne.)

• Kehitysmaaviennissä myös erityisiä kehitysrahoitus-instrumentteja (Finnfund, 
BEAM, Finnpartnership…)



TUKEA REKRYTOINTIIN
• Yhteishankintakoulutukset, esim. Rekrykoulutukset:

• Hyvä vaihtoehto, jos ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy eikä alan 
osaajia valmistu lähiaikoina

• Räätälöidään yrityksen tarpeisiin
• Kesto pääsääntöisesti 3-9 kuukautta
• Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen

• EURES-palvelut:

• Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, työnantaja voi etsiä 
työvoimaa ulkomailta. 

• EU/ETA maissa rekrytoinnissa auttavat eurooppalaiseen työnvälitykseen 
erikoistuneet EURES-asiantuntijat

• EURES välittää vuosittain 50000 työntekijää maasta toiseen

Asiantuntijat Kaakkois-Suomessa:
Ira Ronkainen
Jaana Komi

etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi



ELY-KESKUS,
TEAM FINLAND PALVELU

Asiakkaan 
yhteydenotto

TF-Koordinaattoriin 
tai johonkin TF-

toiimijaan

Suoraviivainen asiakkuus, 
jota voidaan palvella itse 
tai ohjata eteenpäin 
jollekin yksittäiselle 
toimijalle

Laajempi TF-asiakkuus

ELY

Business 
Finland

Finnvera

UM

Kauppakamari

PRH

TARVEANALYYSI FINNFUND

Team Finland
- aluetiimi



Yli 80 tiimiä maailmalla, 18 Suomessa

24

Team Finlandin kotimaan 
aluetoimintaa koordinoidaan 

ELY-keskuksissa



KIITOS!

Asko Jaakkola
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PL 1041
Salpausselänkatu 22
45100 Kouvola

asko.jaakkola@ely-keskus.fi
Puh. 050 350 9241, 0295 029 055
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