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Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita 
tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii 
tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta 
rahoitukseen.

Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, 
ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business 
Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen 
Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, TE-toimistot, Patentti- ja 
rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, 
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen 
kulttuuri- ja tiedeinstituutit.
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Yrittäjä, onko sinulla eväitä toimia kansainvälisillä markkinoilla?

Mitä myyt (tuotetta, ratkaisua, muuta lisäarvoa)?
Mikä on myyntikonseptisi?
Keitä ovat asiakkaitasi?
Miksi asiakkaasi ostaisi sinulta tuotteesi?
Onko sinulla markkina-aluekohtainen vientimyynti-
suunnitelma?
Onko sinulla toimivat markkinoinnin työkalut ja kanavat?
Hallitsetko jakelukanaviasi?
Johdatko aktiivisesti myyntiä ja markkinointia?
Ovatko myyntiprosessisi kunnossa (asiakkaan
tunnistaminen -> after sales –palvelu)
Oletko mukana oikeissa verkostoissa?
Sopimukset hallinnassa?
IPR kunnossa?
Resurssit olemassa?
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Maailmalla yli 80 paikallista tiimiä.
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Team.Finland.fi

http://team.finland.fi/
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TeamFinlandTietopalvelut: Markkinoiden mahdollisuudet –palvelu
www.marketopportunities.fi



TeamFinland

Tietopalvelut: Expert search –palvelu (uusittavana)
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Verkottamispalvelut: Enterprise Europe Network

TURKU SCIENCE PARK OY
Joukahaisenkatu 3-5 A, 20520 Turku
email: een(at)businessturku.fi

http://www.turkusciencepark.com/fi/


TeamFinlandKasvu- ja kansainvälistymisohjelmat: 



TeamFinlandPalvelut maailmalla: UM:n lähetystöt
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ELY-keskus ja BF tukevat yritysten kansainvälistymistä neuvonnalla, 
koulutuksilla & yritysvalmennuksilla sekä yritystuilla

YRITYSKOHTAISET TUET

TUET YRITYSRYHMILLE (min. 4 yritystä)

ELY-KEHITTÄMISAVUSTUS
-Kv-valmiuksien kehittäm.
-tuki 50%, max 50.000 €

ELY-KONSULTTIPALVELUT
- lyhytkestoinen kon-
sultointi 300 €/päivä

Kysy lisää: Jari Kauppila / 0295 022 585      jari.kauppila@ely-keskus.fi

BF-tuki (Kiito, Tempo)
-Kv-selvityksiin
-tuki 50/75%, max 50.000 €

Trade Fair –avustus
Tuki 50%, max 30.000 €

INNOVAATIOSETELI: Innovaatio-osaamista yritykseen 5.000 € + alv / 100 %
TEAM FINLAND EXPLORER-”seteli”: 50 % avustus (max 10.000 €) markkinatutkimukseen

Finnpartnership Liikekumppanuustuki kehittyviin maihin , tuki 35-85 %, max 200.000 €
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ELY-konsulttipalvelut

www.yritystenkehittamispalvelut.fi
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ELY-KEHITTÄMISAVUSTUS

Varsinaissuomalaisille pääasiassa alle 5-vuotiaille yrityksille voidaan myöntää 

hankkeelle harkinnanvaraista avustusta 50 % seuraaviin kustannuksiin:

▪ asiantuntijapalveluiden hankinta

▪ uuden avainhenkilön palkkakulut hankkeeseen max 12 kk ajalta

▪ hankkeeseen sisältyvät ulkomaan matkakulut

▪ ulkomaiset messutapahtumat omalla osastolla

▪ kansainvälistymistä oleellisesti edistävät t&k –kustannukset ml. oma t&k –

työpanos (t&k-työn palkat)

▪ sopii myös EU-hakujen valmisteluhankkeisiin ja yritykselle kokonaan uuden 

kansainvälisen tason liiketoiminnan selvittelyhankkeisiin

▪ perustuu vapaamuotoiseen hankesuunnitelmaan, joka on normaalista 

liiketoiminnasta poikkeavaa kehittämis- ja selvitystyötä, kesto max 2 vuotta

Hankekohtainen avustuksen maksimimäärä on 50.000 € (vastaa 100.000 € 

hankebudjettia). Tuki on aina harkinnanvaraista.

Kansainvälistymishanke



Yrityksen tukikelpoisuus 

• Verovelaton  ja ennakkoperintärekisterimerkintä voimassa

• Suomalainen yritys, jolla on omia tuotteita/palveluita (pelkästään maahantuontia 
tekeviä yrityksiä ei tueta, tuotteilla oltava riittävä kotimaisuusaste, 
vähittäiskauppaa tai kuluttajapalveluja ei tueta)

• Avustusprosentti määräytyy yrityksen koon ja/tai iän mukaan

• Tukea ei myönnetä yritysten normaaliin liiketoimintaan, hankkeella tulee 
kehittää tai muuten edistää merkittävästi yrityksen liiketoimintavalmiuksia ja 
kilpailukykyä eikä tuki saa vääristää kilpailua

• Yrityksellä tulee olla olemassa jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset 
(OPO kunnossa)

• Tuki on aina harkinnanvaraista
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