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Me löydämme kattavasta verkostostamme juuri 
Sinun yrityksesi tarpeisiin sopivat työkalut, palvelut 
ja toimijat! 
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Suomen kulttuuri-
ja tiedeinstituutit



Team Finland-palvelut

Kansainvälistymisneuvonta

Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien 
luomista tukevat palvelut 

Kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista 
edistävät palvelut

Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut 
(ELY, Business Finland, Finnvera)

Tieto ja neuvonta vientikohdemaanmarkkinasta, 
toimintaympäristöstä ja kansainvälisten 
markkinoiden mahdollisuuksista

Neuvonta kaupan esteiden purkamisessa

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 
edistämisen palvelut

Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen 
investoiville yrityksille suunnatut palvelut



Vienninedistämisen rahoitusvaihtoehtoja 
yrityksille

Business Finland 
Innovaatioseteli

• Osta innovaatio-
osaamista

• Avustus 100%

• 5000 € + alv.

ELY-keskus 
Kehittämispalvelut

• Konsultointia 
liiketoiminnan 
kehittämiseen

• Avustus 80%, 
konsultointia eri 
teemoilla, asiakkaan 
hinta 325e/pv. 

• 1-5pv. Max. 
15pv/3vuotta

ELY-keskus 
Yrityksen 
kehittämisavustus

• Liiketoiminnan, 
tuotteiden, 
palveluiden ja 
prosessien kehitys, 
kansainvälistyminen, 
vientikartoitukset ja 
messut. Avustus 50%

• Merkittävät 
Investoinnit koneet, 
ohjelmistot, Avustus 
10-20%

Business Finland 
Explorer –
tuoteperhe

• Yksittäiset 
toimenpiteet

• Kartoitus, messut, 
palkkaus

• Avustus 50 %

• max. 20 000€

Business Finland 
TEMPO

• Uudistu ja lähde 
vientimarkkinoille 
voimakkaasti

• Avustus 75 % 

• max. 50 000 €

Business Finland 
T&K&I

• Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

• Todenna tuotteesi 
toimivuus

• Hyödynnä tutkimusta 
tai tutkijaa

• Laina 50% / 70 %

• Avustus max. 50 %

Selvitä, testaa, kansainvälisty Tutki, kehitä, uudista, kasva

Muista myös Finnveran lainat ja vientitakuut 
sekä Ulkoministeriön ja BFn

ulkomaanverkoston maakohtaiset avut, TE-
toimiston yrityspalvelut ja kansainvälisissä

rekrytoinneissa EURES.
www.finnvera.fi www.team-finland.fi

Maakuntasi TeamFinland-koordinaattori antaa tietoa TF-rahoituksesta ja palveluista alueellesi virastosta riippumatta Team Finland koordinaattorit (ely-keskus.fi)

www.businessfinland.fi www.businessfinland.fi www.businessfinland.fi

www.ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

http://www.finnvera.fi/
http://www.team-finland.fi/
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43001824/Team+Finland+koordinaattorit+nimilista.pdf/8e6a0165-8810-5af4-c425-24e9fbd764b4?t=1605791211291
http://www.businessfinland.fi/
http://www.businessfinland.fi/
http://www.businessfinland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.ely-keskus.fi/


Analyysi Konsultointi

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen 

kilpailuttaman asiantuntijan kanssa.

Konsultoinnin teemana voi yrityksen 

tarpeesta riippuen olla olla:

• Kasvu ja kansainvälistyminen

• Tuottavuus ja digitalisointi

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden kaupallistaminen

Koulutus

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja 

verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

Koulutusohjelmat pk-yritysten 

johdolle ja avainhenkilöille. 

Teemoina:

• Kasvuun johtaminen

• Talouden ja tuottavuuden

johtaminen

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan 

nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.

ELY-keskuksen kilpailuttaman 

asiantuntijan kanssa käydään läpi 

liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan 

kehittämissuunnitelma.

• Palvelut ja tuotteet

• Asiakkaat, markkinointi ja myynti

• Talous 

• Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit

• Tuotanto, prosessit ja digitalisointi

• IPR

Kesto 1-2 päivää

Hinta 260 € + alv/päivä 

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15 

päivää kolmessa vuodessa.

Hinta 325 € + alv/päivä 

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 

ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja. www.hämeenyrityspalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut,   pk-yrityksille (ei toimialarajoituksia)

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


”Kehpat” sopivat  monenlaisiin tarpeisiin

• Nykytila-analyysi

• Kehittämissuunnitelman laatiminen

• Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

• Kasvustrategia kotimaan markkinoille

• Kansainvälistymisstrategia

• Organisaatiomuutoksen suunnittelu

• Omistajanvaihdoksen suunnittelu

• Talouden strateginen suunnittelu ja seuranta

• Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen 

• Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset

• Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset

• Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen

• Verkkokaupan suunnittelu

• Markkinoinnin strateginen suunnittelu

• Myyntijohtamisen kehittäminen

• Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

• Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin toimintatapojen 
kehittäminen

• Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen

• Henkilöstön osaamiskartoitukset

• Rekrytointiosaamisen kehittäminen

• Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja kehittäminen

• Tuotteen tai palvelun uudistaminen

• IPR:n liittyvät esiselvitykset

• Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset 

• Markkina-analyysit
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• Kasvuvalmiuksien parantaminen ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen kansainvälistymisessä. Vain mikro- ja pienet yritykset

• Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen 
valmiuksien kehittämisessä. Kustannukset voi olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa.

• Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti. Kasvun kiihdyttämisohjelmassa kaikki 
toimenpiteet liittyvät yritykseen, joka on aloittamassa kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille. Kehittämisessä voi käyttää
ostettuja asiantuntijapalveluja.

• Esimerkkejä rahoitettavista kehittämistoimenpiteistä:

• Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk), Kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja strategian laatiminen

• Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen sekä messuihin osallistuminen, Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan 
matkakulut

• Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus

• Aineettomien oikeuksien selvitykset (patentit, tavaramerkit yms.)

• Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä pienimuotoinen prototyypin valmistaminen

• https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma

https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma




Yrityksen kehittämisavustus

• Harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää pääasiassa pk-yrityksille 
innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin 
sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin.

• Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, 
määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja 
uudistamiseen 

• Rahoittaessaan hanketta, ELY-keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle 
aiheutuvaa riskiä. 

• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä 
kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta ja luo hyvinvointia.



Tukea myönnetään



TUKI % MYÖNNETTYYN AVUSTUKSEEN

50 %
(eräissä tapauksissa max. 60 %)

10 % enintään

• Keskisuuret yritykset

20 % enintään

• Pienet ja mikro yritykset

KEHITTÄMINEN INVESTOINNIT



Tukea myönnettäessä arvioidaan:

• Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021– 2028 (voimassa 
1.11.2021-31.12.2028) 13.8.2021/758

• Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää, jos:

1) avustuksen hakijalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;

2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja

3) hankkeen arvioidaan olevan avustuksen hakijan toiminnan kehittämisen kannalta 
merkittävä.



Kehittäminen on de minimis -
tukea

• De minimis -tuella tarkoitetaan 
vähämerkityksistä julkista tukea, jonka 
määrä on enintään yhteensä 200 000 
euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja 
kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

• Kyse on suorasta tuesta tukea 
vastaanottavalle yritykselle







Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen

- Tavoitteena on pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä 
toiminnan uudistuminen tukemalla niiden kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, 
liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä 
investointeja ja TKI-toimintaa. Tavoitteena on myös uudistaa liiketoimintamalleja esim. 
jakamis- ja alustataloudessa sekä datapohjaisissa palveluissa.



Kehittämistoimenpiteet Flat rate 7 % -malli

Hankkeen kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:

Ulkopuoliset palvelut 
ja asiantuntijakulut

Tuotteiden kehittämiseen 
liittyvät raaka-aine- ja 

puolivalmistekulut

Kansainvälistymistä edistävän 
näyttelyn tai messuille 

osallistumisen kulut

Ulkomaille suuntautuvien 
matkojen kulut ja niiden 
kotimaan matkaosuudet

Hankkeen palkkakustannukset + 
vakiosivukuluprosentti

= välittömät kustannukset

Flat rate 7 % laskettuna 
kehittämistoimenpiteiden 

kaikista välittömistä 
kustannuksista

Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 7 % flat rate –
osuudella

- Työterveyskustannukset

- Hallinnolliset menot

- Koneiden ja kaluston käytöstä aih. 
menot, toimitilakulut

- Hankkeen tiedotus- ja 
viestintämenot

- Suomessa tot. matkojen kulut

- Ulkomaanmatkojen kulut perillä 
kohteessa: majoitus, päivärahat, 
ateriat ja matkakohteen sisäiset 
matkat

- Näyttelyyn/messuun liittyvät vaate-, 
somistus- ja markkinointikulut

- Rekrytoinnin kulut



Valmisteluhankkeet – Kertakorvausmalli - esimerkkejä

Moduuli Kustannukset enintään / 
tuotos

Avustus 60% Tuotos

Uuden tuotteen tai palvelun 
toteutettavuuden selvitys, 
proto/demo

20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti) tai prototyyppi/demo
(raportti + kuva tai muu dokumentti 
protosta)

Kansainvälistymisselvitys 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti markkinatutkimuksesta, 
tai messuista)

Suoraan komissiosta haettavan 
merkittävän EU-
rahoitushakemuksen valmistelu

10 000 euroa / tuotos 6 000 euroa / tuotos Selvitys (raportti valmistelusta + hakemus 
komission rahoitukseen)

Pilotointi kotimaassa tai ulkomailla 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti pilotoinnista)

Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita/tuotoksia.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa.



























Team Finland 
-koordinaattorit 

Satu Huikuri
0295 037 049
Rovaniemi, Lappi

Juha Linden
0295 029 069
Lappeenranta, Etelä-Karjala

Leevi Törmäkangas
0295 022 616
Turku, Varsinais-Suomi

Kirsi Kosunen
0295 024 056
Mikkeli, Etelä-Savo

Asko Jaakkola
0295 029 055
Kouvola, Kymenlaakso

Juha Elf
0295 038 038
Oulu, Pohjois-Pohjanmaa

Jouni Hynynen
0295 024 545
Jyväskylä, Keski-Suomi

Henri Molander, Helsinki, Uusimaa, 0295 021 106

Tom Saksa
0295 028 578
Kokkola, Keski-Pohjanmaa
Vaasa, Pohjanmaa

Carita Vastinesluoma
0295 022 109
Pori, Satakunta

Jukka Kohonen
0295 023 555
Tampere, Pirkanmaa

Riikka Ylikangas
0295 027 578
Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa

Matti Nykänen
0295 025 079
Lahti, Päijät-Häme

Tuomo Kauha
0295 025 147
Hämeenlinna, Kanta-Häme

Tapio Kinnunen
0295 026 063
Joensuu, Pohjois-Karjala

Markku Koponen
0295 016 026
Kuopio, Pohjois-Savo

Mari Möttönen
0295 023 570
Kajaani, Kainuu

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi



Hämeen yrityspalvelut

• Hämeen Yrityspalvelut ovat Hämeen ELY-keskuksen ja TE-
toimiston sekä Team Finland-toiminnan yhteistyöhön 
perustuva yrityspalvelumalli Kanta- ja Päijät-Hämeen 
alueella. 

• Yrityksen ei tarvitse tietää oikeaa rahoitusta tai palvelua 
yrityksen kehittämiseen, koska Hämeen Yrityspalveluissa 
asiantuntijat auttavat yrityksen parhaiten sopivan 
ratkaisun äärelle yrityspalveluiden viidakossa tarpeisiin 
perustuen.

• Hämeen Yrityspalvelut koostaa meidän palvelut 
yksinkertaisemmin ja asiantuntijamme saa monella tavalla 
kiinni. Tulemme nostamaan julkisen yrityspalvelun tasoa 
asiakasnäkökulmasta uudelle tasolle ja nopeuttamaan 
osaltamme myös koronan jälkeistä kasvua ja yritysten 
muutoskyvykkyyttä.

www.hämeenyrityspalvelut.fi



ELY+TE palvelut yrityksen elinkaaren eri 
vaiheisiin

1 KÄYNNISTYS

Starttiraha (TE-toimisto)

Perustamistuki

Alkuinvestoinnit

3 KASVU JA UUDISTUMINEN

Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin

Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittäminen

Tutkimus ja palveluiden kehittäminen

KV-suunnitelmat

Henkilöstön osaaminen: rekry- ja täsmäkoulutus

2 SELVITYSVAIHE

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Valmistelutyyppinen hanke

Yrityksen Kehittämispalvelut liiketoiminnan

kehittämiseen

4 KANSAINVÄLISTYMINEN

Markkinaselvitykset , messut ja  viennin avainhenkilö

EURES ja kansainväliset rekrytoinnit

Kasvun kiihdytysohjelma ja RRF

Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto ulkomailla

www.hämeenyrityspalvelut.fi

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/
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