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Hyödynnä Team Finland –
verkoston palvelut



team.finland.fi
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http://team.finland.fi/


Team Finland palvelupolku

Proaktiivinen toiminta: aluetiimit (seulonta-
ja aktivointityö), operatiivinen tiimi, 

yhteistyö TF-kumppanien kanssa
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Reaktiivinen asiakkaan yhteydenotto

ALUETIIMIT



Team Finland -palvelusuunnitelma
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Tehdään tarvittaessa  valituille 
ja/tai halukkaille yrityksille.
Helpottaa tiedonkulkua ”yritysten 
ystävien” kesken. On työkalu 
yritykselle, kun se hakee apua 
globaalista verkostosta.



Team Finland –kasvuohjelmat
2015-2017  
Finpro koordinoi, TEM rahoittaa

Team Finland strategian mukaisia ohjelmia



Team Finland kasvuohjelmilla
Kasvua Suomeen

Onnistumisia 
kohdemarkkinoilla

Liikevaihdon 
kasvua

Työllisyyttä Investointeja 

Menestystarinoita
Uusia markkina-

avauksia
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Saman toimialan yritykset yhteen kokoavat ohjelmat ovat tehokas tapa kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen ja

investointien hankkimiseen. Antaa paremmat mahdollisuudet tarttua yhdessä laajoihinkin kv. liiketoimintamahdollisuuksiin.



Kasvuohjelmat ovat 
asiantuntijapalvelu-
kokonaisuuksia, 
joiden tyypillisiä 
toimenpiteitä ovat:

Viestintä ja markkinointi

Yhteiset toimenpiteet markkinoilla

Verkostoituminen

Asiantuntijamoduulit

Tunnistetut 
markkina-
mahdol-
lisuudet

Kasvuohjelmien toimenpiteitä
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Team Finland -kasvuohjelmat
– Beautiful Beijing

– Cleantech Finland

– Capitalise Your Knowledge

– Digital Hospitals

– DigiLuovimo

– FinlandCare

– Finland Maritime and Offshore

– FinnConnect

– Finrelax

– Food from Finland

– Future Learning Finland

– Future Learning Finland Gulf

– Golden Bridge

– Kaatojatko

– Kaivosteollisuuden kasvuohjelma

– Konesali 3.0

– Luovimo

– Merellinen saaristo

– Mobility as a Service (MaaS)

– MOCT

– Sahojen kasvuohjelma

– StopOver Finland

– Team Finland Health
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http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/ohjelmat

http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/ohjelmat


Finpron kansainvälistymispalvelut
ovat osa Team Finland –verkoston palveluita
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www.finpro.fi

www.exportfinland.fi www.investinfinland.fi www.visitfinland.fi

team.finland.fi

http://www.finpro.fi/
http://www.exportfinland.fi/
http://www.investinfinland.fi/
http://www.visitfinland.fi/
http://team.finland.fi/etusivu


Finpron kansainvälinen verkosto 
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Finpro on globaalin Team Finland verkoston ydintoimija. 
Verkostoon kuuluu 72 Team Finland tiimiä maailmalla ja 15 Suomessa.



Finpro / Export Finland 
kansainvälistymispalvelut



Finpro Advice services
Road to international markets

How to 
do it? 

Maximize
Results

Access to
Experts

Introduction

Company Business, Targets & Resources 

Company’s internationalization Needs

Financing Alternatives
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Team Finland 
Neuvonta ja Rahoituspalvelut,
joita hyödynnetään osana Finpron neuvontapalveluita
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Usein kotimarkkinaorientoitunut PK -yritys, joka
välttää riskejä, siksi nopea kasvu vaikeaa.

Jälleenmyyjät ulkomailla eivät myy hyvin. Tarvitaan 
liiketoimintaosaamisen edelleen kehittämistä

ja myyntituloksien parantamista.

v vv

Kansainvälistymistä 
aloittavalle 

*Yritys Suomi kansainvälistyminen*

http://www.yrityssuomi.fi/kansainvalistyminen

*Yrityksen kehittämiskartoitus*
https://oma.yrityssuomi.fi/yrityksen-

kehittamiskartoitus

*Kansainvälistymistesti*
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti

*Team Finland yhteydenotto*

http://www.tekes.fi/team-finland-yhteydenotto

1(2) Team Finland Neuvontapalvelut

*Markkinakohtainen maatieto*
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?
nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI

*Myyntiliidit*
http://www.exportfinland.fi/myyntiliidit

*Yrityskontaktipörssi*
http://www.enterpriseeurope.fi/partner

*Markkinamahdollisuudet* 
http://www.exportfinland.fi/

markkinamahdollisuudet

*Future Watch*
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kasva-ja-

kansainvalisty/team-finland-future-watch

*Menestystarinat*

http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen
/menestystarinat

*Viejätietokanta*
http://www.exportfinland.fi/finnishexporters

*Laivauskäsikirja*
http://www.exportfinland.fi/laivauskasikirja

Kansainvälistymisen 
valmistelut 

*Rahoittajia*
http://palvelut.team.finland.fi/rahoitus

*Konsultointiyrityksiä*
http://www.exportfinland.fi/yhteystiedot

Markkinoille
meneminen

*Enterprise Europe Network*
http://www.enterpriseeurope.fi

http://www.exportfinland.fi/yhteystiedot

*Kasvuohjelmia*
http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/

ohjelmat

*Yritysvaltuuskuntamatkat*
http://www.exportfinland.fi/valtuuskuntavierailut

* UM:n arvovaltapalvelut*
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=

49297&contentlan=1&culture=fi-FI

Värit ohjaavat yritykset sopivimpiin 
Team Finland palveluihin 

KASVUN 
MÄÄRÄTIETOISTA HAKEMISTA,

LIIKETOIMINNAN UUDISTAMISTA

Tyypillisesti pieni High tech -yritys, skaalattava business, nuori johto.
Kansainväliset asiakkaat, tavoitteena nopea kansainvälinen kasvu

Liiketoiminnan
fokusointi tärkeää!

Kansainvälistymissuunnitelmia
Liiketoiminnan/-idean testauksia 

kohdemarkkinoilla
Oikeat markkinat valintoja

Markkinoille menon vaihtoehtoja
Myyntikanavan kehittämistä

Partnerihakuja

PALVELUKORTTI PALVELUKORTTI PALVELUKORTTI PALVELUKORTTI

Usein kotimarkkinaorientoitunut PK -yritys, joka
välttää riskejä, siksi nopea kasvu vaikeaa.

Jälleenmyyjät ulkomailla eivät myy hyvin. Tarvitaan 
liiketoimintaosaamisen edelleen kehittämistä

ja myyntituloksien parantamista.

Yritykset, jotka toimivat
kansainvälisillä markkinoilla. Fokus uusissa 

innovaatioissa ja liiketoimintojen 
kehittämisessä.

Tyypillisesti pieni High tech -yritys, skaalattava business, nuori johto.
Kansainväliset asiakkaat, tavoitteena nopea kansainvälinen kasvu

Kansainvälisille markkinoille
pitäisi mennä yrityksen 
parhaalla osaamisella

ja asiakas-
referensseillä.

MALTILLINEN KASVU &  RISKINOTTO
KASVUN 

MÄÄRÄTIETOISTA HAKEMISTA,
LIIKETOIMINNAN UUDISTAMISTA

VÄHÄN 
KOKEMUSTA

KANSAINVÄLISESTÄ
KAUPASTA

BORN GLOBAL

Paikallinen      Kotimarkkinat          Pohjoismaat, Viro, Venäjä  Eurooppa      Globaali 

v

Lukemista netissä 

http://www.yrityssuomi.fi/kansainvalistyminen
https://oma.yrityssuomi.fi/yrityksen-kehittamiskartoitus
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti
http://www.tekes.fi/team-finland-yhteydenotto
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44879&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.exportfinland.fi/myyntiliidit
http://www.enterpriseeurope.fi/partner
http://www.exportfinland.fi/markkinamahdollisuudet
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kasva-ja-kansainvalisty/team-finland-future-watch
http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/menestystarinat
http://www.exportfinland.fi/finnishexporters
http://www.exportfinland.fi/laivauskasikirja
http://palvelut.team.finland.fi/rahoitus
http://www.exportfinland.fi/yhteystiedot
http://www.enterpriseeurope.fi/
http://www.exportfinland.fi/yhteystiedot
http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/ohjelmat
http://www.exportfinland.fi/valtuuskuntavierailut
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49297&contentlan=1&culture=fi-FI


v v v v

Usein kotimarkkinaorientoitunut PK -yritys, joka
välttää riskejä, siksi nopea kasvu vaikeaa.

Jälleenmyyjät ulkomailla eivät myy hyvin. Tarvitaan 
liiketoimintaosaamisen edelleen kehittämistä

ja myyntituloksien parantamista.

MALTILLINEN KASVU &  RISKINOTTO
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2(2) Team Finland Rahoituspalvelut Värit ohjaavat yritykset sopivimpiin 
Team Finland rahoituksiin 

KASVUN 
MÄÄRÄTIETOISTA HAKEMISTA,

LIIKETOIMINNAN UUDISTAMISTA

Yritykset, jotka toimivat
kansainvälisillä markkinoilla. Fokus uusissa 

innovaatioissa ja liiketoimintojen 
kehittämisessä.

BORN GLOBAL
Tyypillisesti pieni High tech -yritys, skaalattava business, nuori johto.

Kansainväliset asiakkaat, tavoitteena nopea kansainvälinen kasvu

VÄHÄN 
KOKEMUSTA

KANSAINVÄLISESTÄ
KAUPASTA

Liiketoiminnan
fokusointi tärkeää!

Kansainvälisille markkinoille
pitäisi mennä yrityksen 
parhaalla osaamisella

ja asiakas-
referensseillä.

ELY
*Yrityksen kehittämisavustus*

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/

yritystukien-sahkoinen-asiointi

Finnvera
*Laina-Takaus-Vientitakuu*

https://www.finnvera.fi/

Vienti-ja-kansainvaelistyminen

Finnpartnership
*Liikekumppanuustuki 

kehitysmaihin*

http://www.finnpartnership.fi/www/fi/

business_partnership_support/index.php

Tekes
*Kansainvälisen kasvu suunnittelu*

www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-

yritysten-kehitysprojekteihin/

kansainvalisen-kasvun-suunnittelu/

Avustusta jopa 75 % projektin 
kokonaiskustannuksista, jos yritys on 

alle 5-vuotias yritys. Rahoitusta 
enintään 50 000 euroa yhteen 

budjetiltaan noin 66 600 € suuruiseen 
projektiin. Muut pk- yritykset, voivat 

saada avustusta 50 % projektin 
kokonaiskustannuksista 

enimmäismäärä on 100 000 €.

Avustusta max. 100 000€ / 50% tuki.
Hankkeisiin, joilla vaikutus yrityksen:

käynnistämiseen, laajentamiseen, 
uudistamiseen, innovaatiotoimintaan 

tai osaamisen vahvistamiseen.
Kasvuun tai kansainvälistymiseen.

Tuottavuuteen, energia- tai 
materiaalitehokkuuteen.

Tuki 3v max. 400 k€ / tyypillisesti 
30–70 % tuki.

Tuen myöntämisessä mietitään 
”mitä hyötyä tästä projektista on 

myös kohdemaalle”?

RAHOITUSKORTTI RAHOITUSKORTTI RAHOITUSKORTTI RAHOITUSKORTTI

Paikallinen      Kotimarkkinat          Pohjoismaat, Viro, Venäjä  Eurooppa      Globaali 

Laina ja takaus: kone-, laite,
rakennusinvestointeihin, käyttö-

pääomatarpeisiin, 
yritysjärjestelyihin.

Vientitakuu: vakuutetaan 
ulkomaiselta ostajalta tai sen 
rahoittajalta olevat saatavat 

luottoriskien varalta. Vientitakuu 
voi myös parantaa mahdollisuuksia 

saada vientikaupalle rahoitus.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi
https://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen
http://www.finnpartnership.fi/www/fi/business_partnership_support/index.php
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/kansainvalisen-kasvun-suunnittelu/


Kiitos!


