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Palveluja ja rahoitusta kan-
sainvälisille markkinoille 
pyrkiville yrityksille  

Yrityksille, joille Suomi ei riitä, joilla on osaamista 

ja intoa kasvaa ja jotka kehittävät kilpailukykyään! 

 

Liiketoiminnan ja innovaatioiden 
kehittäminen – yrittäjän omat työkalut 

 Oma Yritys-Suomi, työkalu liiketoiminta- ja 

kansainvälistymissuunnitelman tekoon  

 Yrityksen kehittämiskartoitustyökalu 

 Yrityksen kansainvälistymistesti 

 Aineettoman omaisuuden huoltokirja 

 

Tietopalvelut 
 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu (maksu-

ton markkinatieto- ja myyntiliidipalvelu) 

 Kehitysmaiden maa- ja toimialatieto (Finnpart-

nership, kehitysmaiden markkinatietopalvelu)  

 Expert search (Business Finland, kv-asiantun-

tijoiden hakupalvelu) 

 

Verkottamispalvelut 
 Enterprise Europe Network (kansainvälisten 

kumppaneiden etsiminen) 

 Finnpartnership matchmaking (kansainvälisten 

kumppaneiden etsiminen kehitysmaista) 

 

Kasvu- ja kansainvälistymisohjelmat 
 Team Finland kasvuohjelmat (Business Fin-

land)  

 

Johdon ja henkilöstön osaamisen kehittä-
minen 
 TäsmäKoulutus (ELY & TE-toimisto, tuki kou-

lutuksen hankintaan, tuki 50-70%) 

 Finnveran vientikaupan rahoitus –ohjelma 

(maksuton, vientiosaamisen kasvattamiseen) 

 

Henkilöstön rekrytointi ulkomailta 
 Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta 

(EURES) 

 Työntekijän palkkaaminen EU/ETA-maiden ul-

kopuolelta (TE-toimisto) 

 Kansainvälisen työyhteisön kehittäminen (Kan-

sainvälinen työyhteisövalmennus ja Työpaik-

kasuomi, TE-palvelut/EURES) 

 

Palvelut maailmalla 
 UM:n edustustojen palvelut kohdemaissa 

(arvovaltapalvelut ja kontaktit viranomaisiin) 

 

Avustukset 
 Yritysten kehittämispalvelut (ELY, lyhytkestoi-

set konsultoinnit kasvu- ja kansainvälistymis-

suunnitteluun ja avainhenkilöstön koulutusoh-

jelmat, tuki 70%) 

 Yrityksen kehittämisavustus (ELY, alle 5-vuoti-

aiden yritysten kansainvälistymisvalmiuksien 

kehittämiseen, tuki 50%, kts myös esite) 
• Innovaatioseteli (Business Finland, kehittämis-

asiantuntijapalvelun hankintaan, tuki 100%) 
• Tempo-rahoitus (BF, alle 5- vuotiaiden yritys-

ten vientivalmiuksien kehittämiseen, tuki 75%) 
• Kiito-rahoitus (BF, yli 5- vuotiaiden yritysten 

vientivalmiuksien kehittämiseen, tuki 50%) 

 Explorer (Business Finland, vientiä edistävien 

asiantuntijapalveluiden hankintaan, tuki 50%) 

 Trade Fair -messuavustus (Business Finland, 

min 4 pk-yrityksen yhteisosastoina toteutetta-

vien messuhankkeiden avustus, tuki 50%) 

 Liikekumppanuustuki (Finnpartnership, kehi-

tysmaahankkeet, tuki max 85%) 

 EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, Hori-

sontti 2020 

 

Investointi- ja käyttöpääomarahoitus 
• Finnveran kasvu- ja vientirahoitus (lainat, 

takaukset, vientitakuut sekä vientiluotot ja 
korontasaus) 

• Finfundin rahoitus kehitysmaiden ja Venä-
jän hankkeisiin 

• Teollisuussijoituksen pääomarahoitukset 
 

Vienninedistämismatkat 
 Team Finland-vierailut 

 

Muita palveluja 
 Suomalais-venäläinen kauppakamari, maksu-

ton neuvonta Venäjän markkinoille 

 Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, mak-

suton neuvonta Ruotsin markkinoille 

 Kaupan esteiden ratkaiseminen (UM) 

 Viejätietokanta (Finpro, suomalasisten vienti-

tuotteiden hakupalvelu ulkomaisille ostajille) 

 

Kansalliset Team Finland-palvelusivut: 
 Team.Finland.fi 
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