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Team Finland -verkosto koostuu yritysten kansainvälistymistä, ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävistä valtiorahoitteisista toimijoista ja niiden tarjoamista palveluista
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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



Team Finland pähkinänkuoressa
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• Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten 

toimijoiden verkosto

• Palvelut yrityksille: Markkinoiden mahdollisuudet, asiantuntijapalvelut, 

rahoituspalvelut, Team Finland –vierailut

• Team Finland toimii yritysten apuna yli 80 toimipisteessä Suomessa ja eri puolilla 

maailmaa.

• Team Finland -toimintaa ohjaa valtioneuvosto ja sen laatima hallitusohjelma, 

erityisesti kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva kärkihanke.



Maakunnalliset ja kansalliset toimijat
(Toimijat, joilla on palveluita yksittäisen yrityksen kansainvälistymiseen)

Julkiset toimijat

• ELY-keskukset, Business Finland (Finpro ja Tekes), TE-toimistot,  

Finnvera, Ulkoministeriö

Maakunnalliset ja kansalliset kumppanit Suomessa

• Kauppakamarit, Kunnat ja kuntien kehittämisyhtiöt, Perheyritysten Liitto, 

PRH, Suomen Yrittäjät, Hämeen Yrittäjät, Teollisuussijoitus, VTT, 

Yksityiset palveluntarjoajat, Yliopistot ja ammattikorkeakoulut (mm. 

HAMK) 

Kumppanit ulkomailla

• Kauppakamarit (Suomen ja muiden maiden), yksityiset palveluntarjoajat, 

kaupunkien omat toimistot/henkilöt



Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin:

Alueellisen Team Finland-toiminnan kohderyhmät

Paikalliset ja 

kotimarkkinoilla 

toimivat yritykset

Ensimmäisiä 

kv –markkinoita 

suunnittelevat ja 

avaavat yritykset

Globaalit yritykset

Kv-markkinoilla 

laajentuvat 

yritykset

Kasvua ja 

uudistumista hakevat 

kotimarkkinayritykset

1.

2.

3.

4.

5.

Neuvomme ja rahoitamme 

kv-kyvykkyyksien 

kasvattamisessa ja

ensimmäisten kv-askeleiden 

toteuttamisessa sekä 

luomaan yhteydet tarvittaviin 

toimijoihin markkinoilla.

Vauhditamme liiketoimintaa 

uudistavien kv-verkostojen 

rakentamista, tarjoamme 

verkoston yritysten 

kilpailuetua vahvistavaa 

sekä viennin edellytyksiä 

parantavaa rahoitusta ja 

autamme kaupan esteiden 

poistamisessa.

Neuvomme ja 

rahoitamme kv-

liiketoiminnan 

laajentamisessa sekä 

uudistamisessa, 

tarjoamme takuita 

kv -riskeiltä 

suojautumiseen ja 

luomaan yhteydet 

tarvittaviin toimijoihin 

markkinoilla.

Neuvomme ja rahoitamme 

kasvun suunnittelussa, 

autamme sparrauskumppanin 

järjestämisessä ja kv-

mahdollisuuksien 

tunnistamisessa, ennen kv –

liiketoiminnan aloittamista.
Lähde: Team Finland tausta-aineisto



Tavoitteet ja hyödyt
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1. Valtiorahoitteinen toiminta yritysten kansainvälistymiseksi, investointien edistämiseksi 

ja maakuvatyön edistämiseksi on tehokkaampaa ja yhtenäisempää. 

2. Alan palvelut on koottu yhteen, jolloin yritykset löytävät ne helpommin. Myös 

asiakaspalvelun laatu paranee, kun palvelut tuotetaan yhdessä.

3. Viennin ja investointien edistämiseen sijoitettavien julkisten resurssien käyttö tehostuu 

ja päällekkäisyydet vähenevät.

→ Pk- yritysten viennin tuplaaminen, kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustaminen



Yli 80 tiimiä maailmalla, 18 Suomessa
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Team Finlandin kotimaan 

aluetoimintaa koordinoidaan 

ELY-keskuksissa
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Voimme auttaa Sinua ja yritystäsi, jos olet

1. Aloittamassa kansainvälisen liiketoiminnan

2. Laajentamassa tai uudistamassa kansainvälistä 

liiketoimintaasi uusilla tai nykyisillä markkinoilla

3. Kohdannut kv-markkinalla konkreettisen haasteen, johon 

tarvitset apua

4. Etsimässä tai rakentamassa verkostoa, joka auttaisi yritystäsi 

kansainvälisessä liiketoiminnassa
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https://www.team-finland.fi/





Finnveran rahoituspalvelut

• Yritys voi hakea Finnverasta lainaa, takauksia yrityksen rahoitustarpeisiin tai

vientitakuuta vientikauppaan liittyvien luottoriskien varalta.

Business Finlandin innovaatiorahoitus

• Business Finlandin rahoituksen avulla yritys voi testata liiketoimintakonseptin

toimivuutta uudella vientimarkkinalla, kehittää kansainvälisessä kasvussa

tarvittavaa osaamista, kehittää ja pilotoida kansainvälisesti menestyviä

tuotteita ja palveluita sekä parantaa innovaatioprosessia ja johtamista.

ELY-keskuksen rahoituspalvelut

• ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille avustuksia kehittämistoimenpiteisiin ja

investointeihin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan liiketoimintaosaamisen,

kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien

kehittämistä, hankkeiden valmistelua tai yrityksen muuta merkittävää

kehittämistä.

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki

• Finnpartnership myöntää rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuvien

hankkeiden (esim. tytär-/yhteisyrityksen perustaminen, alihankinta, lisensointi,

tuonti, ammattikoulutus) suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin.

Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden

liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden yhteisiä hankkeita tavalla, joka

synnyttää myönteistä kehitystä.

Teollisuussijoituksen pääomasijoitus

• Teollisuussijoitus tekee pääomasijoituksia lupaavimpiin

suomalaisiin yrityksiin niiden kasvu- ja

kansainvälistymisvaiheissa. Sijoitukset ovat osa

kokonaisrahoituspakettia, joka toteutetaan yhteistyössä ja samoin

ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Yrityksiä arvioidessa

kiinnitetään huomiota liiketoimintasuunnitelmaan,

kasvumahdollisuuksiin, tuotteen tai palvelun innovatiivisuuteen,

yrityksen johtoon sekä alan markkinanäkymiin. Teollisuussijoitus

myös arvioi hankkeen merkittävyyttä suomalaiselle

yhteiskunnalle.

• Yritykset saavat pääomaa, osaamista ja verkostoja, joiden avulla

ne voivat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Oman pääoman

ehtoinen rahoitus vahvistaa yhtiön tasetta ja mahdollistaa kasvun

ja kansainvälistymisen.

Finnfundin rahoitus

• Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille

oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia

investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin

liittyvää erityisosaamista. Rahoitettavat hankkeet ovat toimivia tai

perustamisvaiheessa olevia vastuullisia yhtiöitä. Finnfund

painottaa kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja eli puhdasta

energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta ja maataloutta sekä

rahoitusalaa, mutta investoi hyviin hankkeisiin myös muilla

sektoreilla
14

Team Finland -verkoston rahoituspalvelut



https://yhteydenotto.team.finland.fi/yhteydenotto
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Team Finland Häme –yhteistyöverkosto, Kanta-

Häme

• Vuodesta 2007 toiminut, epävirallinen verkosto, jonka jäsenten päämäärä on yhteistyössä ja 

konkreettisin toimenpitein lisätä maakunnan kasvua ja kansainvälistymistä. 

• Aktiivisia toimijoita: Team Finland (Business Finland Oy, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE- toimisto, 

Finnvera), Forssan Yrityskehitys Oy, Linnan Kehitys Oy, Janakkalan kunta, Riihimäen Tilat ja Kehitys 

Oy, Hämeen yrittäjät, Hämeen kauppakamari, SYO, Hämeen liitto, HAMK, KK-Tavastia, sekä muut 

maakunnan elinvoimatoimijat

Verkostolla kolme toiminnan pääkärkeä 2018 -2019, joihin toimenpiteet suunnataan 

1.YRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN

2. PK-YRITYSTEN RAHOITUS JA SITÄ HAKEVIEN/SAAVIEN YRITYSTEN MÄÄRÄN NOSTAMINEN

3. OSAAVAN TYÖVOIMAN TARVE KV-MARKKINOISTA KIINNOSTUNEILLA YRITYKSILLÄ

16
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Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen palvelupolku

1. Innovaatioseteli ja ELYn kehittämispalvelut, esiselvitykset ja pienet hankkeet

2. ELYn kehittämisavustus monenlaiseen kehittämiseen: Investoinnit, tuotekehitys, kv-

messut, alkuvaiheen vientiselvitykset ja muu liiketoiminnan kehittäminen.

3. BF: Tempo laajoille ja korkeatasoisille hankkeille. Tukena ELYn kehittämisavustus 

messuihin ja kartoitukseen mikäli tarpeen

4. ELYn investointituki joka vaiheessa kasvun ja kansainvälistymisen tukena 

5. Business Finland Explorer –tuoteperhe (mm. Explorer Talent)

6. Business Finland: suuret yrityshankkeet, pilotit, tutkimusprojektit, NIY

• Kuntien, Kehittämisyhtiöiden, Finpron ja UMn ja tuki ja sparraus joka vaiheessa

• Finnveran vienninrahoitusohjelma ja muut rahoitusinstrumentit muistettava joka 

vaiheessa, siltarahoitus mahdollistaa ennakon myös ELYn rahoittamaan hankkeeseen.



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…)
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Team Finland-palvelupolku

1. Team Finland-verkosto auttaa yrityksiä jotka ovat halukkaita kasvamaan ja 

kansainvälistymään

2. Team Finland-koordinaattorit kokoavat Team Finlandin julkiset toimijat (ELY, Finnvera, 

BusinessFinland, Te-toimisto, UM) kerran kuussa keskustelemaan oman maakuntansa 

uusista yrityshankkeista yhteisen pöydän ääreen.

3. Ota yhteyttä maakuntasi Team Finland-koordinaattoriin itse tai yhdessä kuntasi 

elinkeinoasiamiehen tai kehittämisyhtiön kanssa ja kerro yrityksesi kasvu- ja 

kansainvälistymissuunnitelmista tarkemmin

4. Team Finland-koordinaattori auttaa yritystäsi suunnitelmien eteenpäinviemisessä ja hän 

etsii julkisten palveluiden ja rahoituksen joukosta (ELY-keskus, Finnvera, TE-toimisto, 

BusinessFinland jne.) parhaiten sopivat ratkaisut tukemaan yrityksesi kasvutavoitetta.

5. Voimakkaasti kasvuun ja kansainvälistymiseen panostaville yrityksille Team Finland-

toimijat tuottavat yhteisen TF-palveluehdotuksen, jota seuraamalla yritys siirtyy jouhevasti 

toimijalta seuraavalle sitä mukaan kun yrityksen suunnitelmat ja toteutus etenevät.

6. Kaikille kasvua hakeville yrityksille ei tehdä TF-paveluehdotusta, mutta myös heitä 

autetaan koko julkisen palvelutarjottimen avulla avaamaan vientimarkkinoita, kehittämään 

tuotteita ja palveluita ja selvittämään uusien markkinoiden potentiaalia omalle tuotteelle 

tai palvelulle.



Matkailu rakennerahastohankkeissa Kanta-

Hämeessä
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https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=en)

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=en


Matkailu rakennerahastohankkeissa, EAKR TL1 

Etelä-Savo
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https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=en)

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=en


Matkailu maaseudun yritysrahoituksessa, Kanta-

Häme
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https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.ht

m?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_

FI&anonymous=true

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true


Maaseudun yritysrahoituksesta
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https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/


Maaseudun yritysrahoituksesta
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https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/


Maaseudun yritysrahoituksesta

25https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys/
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https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus4#.VfadTFLNqEs

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus4#.VfadTFLNqEs
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/vienti-ja-kansainvalistyminen/expert-search/
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Asiantuntija Kanta-Hämeessä:

Marko Ylikorpi
etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

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

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.businessfinland.fi/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer/



Majoitus- ja ravitsemustoiminta Business Finlandin 

hankkeissa, Kanta- ja Päijät-Häme
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https://tietopankki.businessfinland.fi/anonymous/extensions/MaksettuRahoitus/MaksettuRahoitus.html
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-markkinoilla/etela-korea/ https://bit.ly/363dzWA

https://bit.ly/363dzWA
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Team Finland maainfot ja matkailun rahoitusinfot
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Team Finland -maainfot

• Etelä-Korea, 5.11.2019 klo 8-10.30,

Riihimäki, HAMK, Kaartokatu 2

• Japani 10.12.2019, klo 8-10.30,

Hämeenlinna

• Kiina, 11.2.2020, klo 8-10.30, Forssa,

HAMK, Wahreninkatu 11, pieni

auditorio, 3802

• Pohjoismaat, 26.3.2020 osana ”Kasva

ja kansainvälisty” –tilaisuutta,

Hämeenlinna, Hämeenlinnan

korkeakoulukeskus, Visamäki

• Baltian maat, huhtikuu 2020

• Vietnam, kesäkuu 2020

Matkailun rahoitusinfot

• 23.10.2019 Hämeenlinna

• 13.11.2019 Riihimäki

• 12.12.2019 Forssa



Kanta-Häme

 ELY-keskus: Tuomo Kauha, Team Finland kasvu- ja 

kansainvälistymiskoordinaattori (+Noora 

Kaukonen/Johanna Jalonen, rahoitusasiantuntijat)

 Business Finland: Marko Ylikorpi

 Finnvera: Heli Liinanki/Totti Kumlander/Saija Salin

 TE-toimisto: Mari Pöysti/Jari Lartama/Mika Tonteri/Pasi 

Pyykkönen

 Ulkoministeriö: Juha Markkanen

Joensuu

Lappeenranta
Pori

Oulu

Kuopio

Rovaniemi

Kajaani

Seinäjoki

Jyväskylä

MikkeliTampere

Lahti

Turku

Helsinki

Vaasa

Team Finland-henkilöt 

maakunnittain

Hämeenlinna



KIITOS!

Tuomo Kauha

tuomo.kauha@ely-keskus.fi
Puh. 0295 025 147
Twitter: @tuomokauha


