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http://team.finland.fi

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten 
toimijoiden verkosto, Suomessa ja ulkomailla. 

Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta 
rahoitukseen. Yrityksen kansainvälistymisen tarpeisiin kootaan räätälöity 
palvelukokonaisuus verkoston toimijoiden tarjoamista palveluista.

Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus-
ja kulttuuriministeriö, Finpro, Tekes, Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), 
ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen 
kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit.

http://team.finland.fi/


Market Opportunities -tietoa markkinoista ja niiden mahdollisuuksista

https://www.marketopportunities.fi

https://www.marketopportunities.fi/
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Enterprise Europe Network – Finland 

3000+ 600+
ORGANISAATIOTAASIANTUNTIJAA

60+
MAATA 

Autamme kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään –
maailman laajin asiantuntijaverkosto yritysten käytössä maksuttomasti

✓ Toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, sekä Suomessa TEM ja verkoston toimijat 
Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.
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Enterprise Europe Network – Finland 

Finpro – verkoston koordinaattori

• Helsinki: Markus Ranne, Mikael Virkki, Ching-Yi Wang

• Oulu: Teija Pakanen 

• Tampere: Hannele Halmetoja, Maarit Vuorio, 
Aija Kalander

Helsingin seudun kauppakamari

• Helsinki: Maija Kärkäs, Johanna Niemistö, 
Johanna Marin-Hyppönen, Mika Lahtinen

Turku Science Park

• Turku: Timo Huttunen, Olli Mankonen, Juha Achrén

• Seinäjoki: Satu Alapiha

• Mikkeli: Mari Kivinen
Helsinki

Mikkeli

Oulu

Turku

Tampere

Seinäjoki

Suomessa 16 asiantuntijaa kuudella paikkakunnalla
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Enterprise Europe Network – Finland 

Neuvontaa lainsäädännöstä, kansainvälistymisestä ja EU-rahoituksesta

Yleinen lakineuvonta 
kansainvälisissä kysymyksissä 

EU-säädösten vaikutukset ja 
täytäntöönpano, eri maiden 
kansallinen lainsäädäntö, kv-
kaupan sopimukset ja 
riitatilanteet, kuljetusehdot, 
verotus, tullit, CE-merkintä, 
julkiset hankinnat 

Yleinen kansainvälistymis-
neuvonta

Yleinen maa- ja markkinatieto, 
yrityksen perustaminen toiseen 
maahan, yritysten ja 
organisaatioiden yhteystietoja 
eri maissa

EU-rahoitusneuvonta

Viestintää EU-
rahoitusohjelmista ja 
hakuajoista, tukea sopivan EU-
rahoitusohjelman 
kartoittamisessa, EU-
rahoitusopas 

https://drive.google.com/file/d/0By3uvy4zdujTMU0yNGl5V0VsZlk/view
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Enterprise Europe Network – Finland 

Välitämme Euroopan komissiolle yrityksiltä tietoa

Sisämarkkinaongelmat

Komissio kerää yrityksiltä tietoa EU:n sisämarkkinoita häiritsevistä 
kansallisista toimenpiteistä ja käytännöistä, kuten mahdollisista ylimääräisistä 
standardi- ja ilmoitusvaatimuksista. Tapaukset raportoidaan Komissiolle 
nimettömästi. Seurauksena voi olla lainsäädännän muuttaminen.  

Jos EU-lainsäädäntöä on sovellettu virheellisesti, voi Solvit –
ongelmanratkaisupalvelusta saada ratkaisun yksittäiseen asiaan 
viranomaisneuvottelujen kautta. 

Yrityspaneelit ja julkiset kuulemiset 

Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteilla oleviin hankkeisiin.

een@helsinki.chamber.fi 
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Enterprise Europe Network – Finland 

Tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita 
kaupalliseen, teknologiseen tai 
tutkimusyhteistyöhön

Hakuilmoituksia eri toimialoilta 
keskimäärin 10 000 

Hakuvahti sähköpostiin

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja 
aikataulutetut kahdenväliset 
yritystapaamiset (B2B, 
matchmaking, brokerage event)

Vuosittain ympäri Eurooppaa 
satoja tapahtumia eri 
toimialoilta

Myös räätälöityjä 
yrityskontaktimatkoja

www.EnterpriseEurope.fi/kontaktit
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Enterprise Europe Network – Finland 

Innovative coating and finishing technologies for zinc, brass, aluminium in hardware, TRUK20170822001

The UK arm of an international manufacturer of engineered mechanical fixtures and hardware 
components is seeking innovative materials and methods for coating and finishing. Solutions may 
include either coatings with improved durability, performance, aesthetics and sustainability, or 
alternative processes. Demonstrable solutions are sought from academia and industry dealing with 
materials science, under licensing or technical cooperation agreement. Koko ilmoitus

German start up is looking for manufacturer in light metal construction industry for innovative sports 
equipment, BRDE20170920001

A German start up operating in the sports equipment sector has developed a sporting equipment in the 
form of a means of transportation that is built as a hybrid, linking bicycle and rowboat features. In 
order to manufacture this sports equipment, the company is now looking for international production 
partners from the light metal construction sector, preferably in the United States. For that matter, a 
long-term production partnership in a manufacturing agreement is pursued. Koko ilmoitus

Yhteistyökumppanin hakuilmoitus – request-esimerkkejä

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/38eabcf4-f717-43d4-8df5-6ecedd6f0473?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0883fa74-3aa1-49c1-8326-53bc3870a62c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Enterprise Europe Network – Finland 

Berlin SME offers a research co-operation, licencing or manufacturing agreement for the application of 
layer by layer technology for surface modification, TODE20161103003

The German SME is offering a Layer-by-Layer (LbL) technology-platform for creating intelligent 
polyelectrolyte surfaces and capsules. The technology allows for surface modification. The company's 
main technology fields are: surface functionalisation with LbL coatings, polyelectrolyte encapsulation 
technology, fluorescence based microsensors, monodisperse particles. It looks for a partner who wants 
to apply the LbL platform on the basis of a research, licence or manufacturing agreements. Koko 
ilmoitus

A Finnish company offering 3D printing manufacturing and training services is looking for agents in 
Sweden, BOFI20170404002

The Finnish company is specialized in professional 3D printing. Their services cover metal additive 
manufacturing, additive manufacturing with other materials, design, topology optimization, product 
innovation services and training. The company is looking for agents for 3D printing manufacturing and 
training solutions in Sweden. Koko ilmoitus

Yhteistyökumppanin hakuilmoitus - offer-esimerkkejä  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e629c5b3-da51-4d9c-87c0-7821f60f402f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c712273d-7148-4260-b2ac-fa827085b685?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Enterprise Europe Network – Finland 

• Tee hakuja Yrityskontaktipörssissä
Jos jokin hakuilmoitus kiinnostaa ja haluat keskustella tarkemmin yrityksen kanssa, ota yhteyttä verkoston asiantuntijaan 
Suomessa tai klikkaa profiilissa ”Request more information”. 

• Tee sähköpostiisi hakuvahti
Sähköpostiisi tulee uudet yhteistyökumppanin hakuilmoitukset hakukriteerien mukaan.

• Tee yritykselle oma hakuilmoitus Yrityskontaktipörssiin
Oma hakuilmoitus tehdään yhteistyössä verkoston asiantuntijan kanssa. Ennen julkaisua ilmoitus käy läpi kaksivaiheisen 
tarkistusprosessin, jolla varmistetaan ilmoitusten selkeys ja ymmärrettävyys.

• Osallistu verkoston järjestämiin yrityskontaktitapahtumiin  

Miten yritys voi hyödyntää verkostoa yhteistyökumppanin löytämisessä?

www.EnterpriseEurope.fi/kontaktit

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?orgaId=BE00275


Enterprise Europe Network Suomessa: www.EnterpriseEurope.fi
✓ Mikkeli: Mari Kivinen, mari.kivinen@turkusciencepark.com, 0500449286 

Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network myös sosiaalisessa mediassa:
✓ Twitter: @EENfi ja @EEN_EU, #EENCanHelp
✓ Facebook: Enterprise Europe Network

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi! 

http://www.enterpriseeurope.fi/
mailto:mari.kivinen@turkusciencepark.com
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/EENfi
https://twitter.com/EEN_EU
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://www.enterpriseeurope.fi/uutiskirjeet

