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Team Finland on julkisten kansainvälistymispalveluja
tarjoavien organisaatioiden verkosto

Vienninedistämisen verkosto
Yli 80 tiimiä maailmalla, 15 Suomessa
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Team Finland –palvelut kansainvälistymiseen
www.team-finland.fi

Julkinen rahoitus
• Business Finlandin rahoituspolku
PK-YRITYS

Innovaatioseteli
Osta
innovaatioosaamista

Avustus
5000€

PK-YRITYS JA MIDCAP

Market ja
Group
Explorer
Markkinoiden
selvitys,
strategiatyö

Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Tempo
Exhibition
Explorer

Talent
Explorer

Kv-messuavustus
Max. 30t€
/yritys

Palkkaa
kv-osaaja,
6-12kk
Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Avustus
50%

Kansainvälistymisprojektiin

Max. 50t€
/yritys

Avustus
75%

KAIKKI, ML. ISOT

PK-YRITYKSET

STARTUPIT

T&K

Into

NIY

Lisää
innovaatio
-osaamista
kasvun
pohjaksi,
IPR-ostopalvelut

< 5v nopean
kasvun
start-upeille,
3-vaiheinen
rahoitus,
Globaali
skaalaus,
myynti

Kehitä
palvelua,
tuotetta,
prosessia,
liiketoiminta
-mallia &
pilotoi,
todenna
Laina/avustus
50%

Avustus 50%

Avustus+laina,
max. 1,25m€

Julkinen rahoitus
• Business Finlandin ja ELY:n rahoituspolut
PK-YRITYS

Innovaatioseteli
Osta
innovaatioosaamista

Avustus
5000€

PK-YRITYS JA MIDCAP

Market ja
Group
Explorer
Markkinoiden
selvitys,
strategiatyö

Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Tempo
Exhibition
Explorer

Talent
Explorer

Kv-messuavustus
Max. 30t€
/yritys

Palkkaa
kv-osaaja,
6-12kk
Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Avustus
50%

Kansainvälistymisprojektiin

Max. 50t€
/yritys

Avustus
75%

KAIKKI, ML. ISOT

PK-YRITYKSET

STARTUPIT

T&K

Into

NIY

Lisää
innovaatio
-osaamista
kasvun
pohjaksi,
IPR-ostopalvelut

< 5v nopean
kasvun
start-upeille,
3-vaiheinen
rahoitus,
Globaali
skaalaus,
myynti

Kehitä
palvelua,
tuotetta,
prosessia,
liiketoiminta
-mallia &
pilotoi,
todenna
Laina/avustus
50%

PK-YRITYS

Kehittämispalvelut

Kehittämisavustus
Erityisesti alle 5v. yritykset, ennen Tempo-kelpoisuutta,
Muutoin rahoitusehtojen mukaisesti per maakunta

Avustus 50%

Avustus+laina,
max. 1,25m€

PK-YRITYS

KAIKKI, ML. ISOT

Liikekumppanuustuki
-pitkäaikainen liikekumppanuus,
partneri kehittyvällä markkinalla
-mm. esiselvitys, partnerihaku,
pilotointi ja demonstraatiot

Esiselvityksiin
ympäristöystävällisille hankkeille,
hankkeet EU/EFTA-alueen
ulkopuolelle
(pk-yritykset)
PK-YRITYS

Innovaatioseteli
Osta
innovaatioosaamista

Avustus
5000€

PK-YRITYS JA MIDCAP

Market ja
Group
Explorer
Markkinoiden
selvitys,
strategiatyö

Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Tempo
Exhibition
Explorer

Talent
Explorer

Kv-messuavustus
Max. 30t€
/yritys

Palkkaa
kv-osaaja,
6-12kk
Max. 20t€
/yritys

Avustus
50%

Avustus
50%

Kansainvälistymisprojektiin

Max. 50t€
/yritys

Avustus
75%

-Takaukset ja vakuutukset
-Rahan kotiuttaminen
-Luottoriskeiltä suojautuminen
-Vientikaupan rahoitusjärjestelyihin liittyvä neuvonta!

KAIKKI, ML. ISOT

PK-YRITYKSET

STARTUPIT

T&K

Into

NIY

Lisää
innovaatio
-osaamista
kasvun
pohjaksi,
IPR-ostopalvelut

< 5v nopean
kasvun
start-upeille,
3-vaiheinen
rahoitus,
Globaali
skaalaus,
myynti

Kehitä
palvelua,
tuotetta,
prosessia,
liiketoiminta
-mallia &
pilotoi,
todenna
Laina/avustus
50%

PK-YRITYS

Kehittämispalvelut

Kehittämisavustus
Erityisesti alle 5v. yritykset, ennen Tempo-kelpoisuutta,
Muutoin rahoitusehtojen mukaisesti per maakunta

Avustus 50%

Avustus+laina,
max. 1,25m€

Kv-kehittämistoimenpiteet - esimerkki
Liidi

• Markkinapotentiaali tunnistettu, mahdollisesti myös soveltuvat kohdemarkkinat;
Esim. liidi asiakkaalta/verkostosta, yleiset trendit, muu signaali kysynnästä...
Markkinoiden mahdollisuudet palvelussa https://www.marketopportunities.fi/

Hypoteesi

• Hypoteesi vientimarkkinan kysynnästä, ostokäyttäytymisestä, toimijoista,
kilpailutilanteesta, markkinan dynamiikasta, lainsäädännöstä, työmarkkinoista,
markkinalle menon esteistä, riskeistä jne…

Markkinaselvitys

• Markkinatiedon ja datan keruu, markkinakoon määrittely, selvitykset (esim. IPR,
lainsäädäntö, markkinoille menon esteet, sopimustekniset seikat), listaukset &
haastattelut (asiakkaat, kumppanit, markkina-asiantuntijat)

Kontaktointi /
Partnerihaku

• Oikea kohdemarkkina ja -segmentti valittu, ymmärrys markkinasta. Palautteen keruu,
arvolupauksen validointi, kohdennetut asiakashaastattelut / Teams-tapaamiset,
kumppaneiden arviointi, messumatkat, roadshow’t. Päivitetty kv-strategia / Go-2-market

Operatiivinen
liiketoiminta

• Strategian jalkauttaminen; operatiivinen myynti ja markkinointi / etabloituminen
kohdemarkkinalle (esim. tytäryritys, yritysosto tai jälleenmyyjän/kumppanin kautta).
Solmitaan yhteistyösopimukset, tehdään kv-rekrytoinnit (Ei enää tuen piirissä!)

Kv-kehittämistoimenpiteet - esimerkki
Liidi

Alkuvaihe: ELY:n kehittämispalvelut, BF innovaatioseteli

Hypoteesi

Esim. ELYn kehittämisavustus esiselvitykseen (projekti 30k EUR),
Market Explorer (BF), NOPEF; tai osana laajempaa projektia
Markkinaselvitys

Kontaktointi /
Partnerihaku

Operatiivinen
liiketoiminta

Esim. ELY:n kehittämisavustus, Tempo (BF), Finnpartnership…

• Strategian jalkauttaminen; operatiivinen myynti ja markkinointi / etabloituminen
kohdemarkkinalle (esim. tytäryritys, yritysosto tai jälleenmyyjän/kumppanin kautta).
Solmitaan yhteistyösopimukset, tehdään kv-rekrytoinnit (Ei enää tuen piirissä!)

Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus- ja
palvelupolku
Valmiudet
kuntoon

• Seudulliset toimijat
• BF innovaatioseteli
• ELYn
kehittämispalvelut

Esiselvitys

• Explorer-tuotteet
• NOPEF
• Finnpartnership

KV-hanke

• ELYn
kehittämisavustus
• Tempo-hanke
• Finnpartnership

Jatkohanke

• Business Finland
TK-rahoitus /
DevPlat
• EU-rahoitus
• Palvelut kohdemarkkinoilla

Kansainvälistymisneuvonta
• Yrittäjä – onko sinulla valmiudet toimia kansainvälisillä
markkinoilla?
• Tyypillisiä teemoja:
➢Mitä myyt (tuotetta, ratkaisua, muuta lisäarvoa)?
➢Mikä on myyntikonseptisi?
➢Ketkä ovat asiakkaitasi?
➢Miksi asiakkaat ostavat sinulta tuotteesi (kilpailuetu
ja uniikki arvolupaus)?
➢Onko sinulla markkina-aluekohtainen
vientimyyntisuunnitelma?
➢Onko sinulla toimivat markkinoinnin työkalut ja
kanavat?
➢Hallitsetko jakelukanaviasi?
➢Johdatko aktiivisesti myyntiä ja markkinointia?
➢Ovatko myyntiprosessisi kunnossa (asiakkaan
tunnistamisesta aftersales–palveluun)
➢Oletko mukana oikeissa verkostoissa?
➢Ovatko kumppanuudet ja sopimukset hallinnassa?
➢Ovatko IPR-asiat (tavaramerkit, patentit, muut
suojauskeinot) kunnossa?
➢Onko sinulla riittävät resurssit kansainvälistymiseen
ja kasvuun?

Neuvonta & strategian tekeminen
• Elementtejä: arvolupaus, asiakkuudet, kumppanuudet/verkostot, resursointi, rahoitus,
IPR-oikeudet ja muut suojauskeinot, toimenpiteiden aikataulutus
• Neuvontaa:

▪ WTC Turku, Turku Business Region
▪ Muut seudulliset ja kunnalliset toimijat, kuten YritysSalo
▪ Konsultit & ulkopuolisen asiantuntijat, esim. ELY:n kehittämispalvelut

• Työkaluja ja materiaaleja:
▪ Oma Yritys-Suomi, työkaluja liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelmaan tekoon
Kansainvälistymistesti
▪ Aineettoman omaisuuden huoltokirja (PRH)
▪ Vapaasti saatavilla internetistä, esim. ”Business model canvas”

Mistä löydän asiantuntijan?
• Seudulliset toimijat
• Business Finlandin Expert Search–palvelu,
https://expertsearch.businessfinland.fi/#/search
• ELY:n kilpailuttamat konsultit,
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku

Markkinoiden mahdollisuudet
• Market Opportunities –palvelu,
www.marketopportunities.fi

ELY:n kehittämispalvelut
▪
▪

▪

▪
▪

Hyvä instrumentti ennen laajempaa kehittämishanketta
Tuettua konsultointia ja asiantuntijapalvelua:
– pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman
laatimiseksi = Analyysi 1-2 pv = 220 € + alv/pv
– pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen = Konsultointi = 300 € +
alv/pv
– Koulutus; kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä
markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (10 koul.pv + 2 kons.pv =
1470 € + alv/osallistuja)
Kohteena esim. strategia kasvu- ja uudistuminen, talous ja tuottavuus,
markkinointi- ja asiakkuudet, johtaminen, innovaatiot
Yrityksille, joilla on jo vakiintunutta toimintaa (poikkeuksena innovaatioiden
kaupallistamiseen liittyvä konsultointi)
käytettävissä asiantuntijoita erikoistumisaloittain
– https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
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EXPLORER-TUOTTEET
•
•
•

Market Explorer, max. 10 000 € avustus (50% tuki)
Uusien markkinoiden ja segmenttien selvittämiseen
Projektit voivat keskittyä esim. seuraaviin toimenpiteisiin:
▪
▪

kansainvälistymisstrategian tekemistä
markkinaselvitykset

•

Asiantuntijapalvelut + muut kulut (20%)

•

Group Explorer, 4-10 yrityksen ryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien
selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla
50% avustusta hyväksytyistä ostopalveluista. Suuret ja midcapit 40 %.

•
•
•

Exhibition Explorer, messuavustus, max. 30 000 € avustus (50% tuki),
Rahoituksen edellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk-yritystä hakee Exhibition
Explorer -rahoitusta samaan kansainväliseen messuun liittyen.

•

Talent Explorer, uuden kv-osaajan palkkaamiseen, max. 20 000 € avustus (50% tuki)
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Julkiset verkottamispalvelut
• Enterprise Europe Network (EEN)
www.een.fi

• Finnpartnershipin matchmaking
www.finnpartnership.fi/fi/partnersearch/

ELY:n yrityksen kehittämisavustus
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Haku on jatkuvasti käynnissä
Tukea voidaan myöntää 800 000 €:n ohjelman mukaisena
30.6.2021 asti (”de minimiksen” ulkopuolella)
Kenelle? Pk-yritykset (ei midcap- tai suuryrityksille)
Kuinka paljon? Varsinais-Suomessa kehittämiseen 50 000 €,
investointeihin (koneet ja laitteet, aineettomat) 10-30%
investoinnin koosta.
Mihin? Kansainvälistymiseen, tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehittämiseen, investointeihin. Ei
pelkästään kotimarkkinoilla toimiville (pl. vähähiilisyys ja
kiertotalous)
Rahoitus kattaa kehittämisessä max. 50%
Rahoitusta ei makseta ennakkoon, vaan kahdessa erässä
toteutuneiden kulujen perusteella.
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Hyvä tietää
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ennen hakemista:
Selkeä tavallisesta liiketoiminnasta poikkeava kehittämishanke
Yrityksen talous kunnossa (edellytyksen kannattavaan toimintaan)
Tähtäimessä kansainväliset markkinat
Tutustu rahoituslinjauksiin, www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
Keskustele ELY:n asiantuntijan (tai seudullisen asiantuntijan) kanssa
etukäteen
Valmistele hakemus huolella
Tarvittavat tarjoukset ja liitteet mukaan → nopeuttaa käsittelyä

▪

Kehittämisavustus EI ole:

×
×
×
×

Yleinen toimintatuki operatiiviseen liiketoimintaan
Myynti- tai markkinointituki
Palkkatuki
Henkilöstön kouluttamiseen

Linjaukset Varsinais-Suomessa
▪

Kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää

– Pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten
hankkeisiin.
– Poikkeuksellisesti myös pidempään toimineiden pkyritysten vastaaviin hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä
on, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai
onnistumista suunnitelmallisesta viennistä.
– 50 000 € / hanke

Projektityypit
1. Kehittämistoimenpiteiden valmistelu
–
–

Esiselvitys, EU-rahoitushaun valmistelu
Johtaa konkreettiseen strategiaan ja mahdollisesti laajempaan
kehittämishankkeeseen

2. Kansainvälistyminen
3. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
4. Liiketoimintaosaamisen kehittäminen (muutostilanteissa)

5. Investointihankkeet (tuotantovälineen hankinta)
Kansainvälistymishanke voi sisältää myös TK-toimenpiteitä.
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Kansainvälistyminen
Hankkeet max. 100 000 €
Tuki 50%
Kansainvälistymishanke,
markkinaselvitys,
partnerihaku, roadshow,
messut

Hankkeet max. 30 000 €
Tuki 50 %
Valmisteluvaihe,
esiselvitys, EUpuiteohjelmahakujen
suunnittelu

Hyväksyttävät kustannukset
▪

Rahapalkat (ilman työnantajamaksuja)
–
–

▪

▪
▪
▪

–

Ostettavat palvelut
–
–
–

▪

Asiantuntijapalvelut, konsultointi jne.
TK-hankkeissa laitteiden vuokraus hyväksyttävää
Hyväksytään vain kirjallisten tarjousten perusteella!

Raaka-aineet ja puolivalmisteet
–

Vain prototyyppien kehittämiseen liittyvät materiaalit ja valmisteet

Osallistuminen ulkomailla messuille tai näyttelyyn
Ulkomaan matkat ml. niiden kotimaan matkaosuudet
–

▪

Uuden palkattavan avainhenkilön palkkakulut
Olemassa oleva henkilöstö; vain keskeisten henkilöiden työpanos liittyen tuotteiden ja
tuotantomenetelmien kehitykseen, erityisellä perusteella
Hyväksytään työajanseurannan perusteella!

Vain ulkomaan matkoihin liittyvät (kansainvälistyminen ja tuotekehitys), ei kotimaan
matkoja muutoin

Välilliset kustannukset
–
–

Kaikki muut projektista aiheutuvat kustannukset
Lasketaan prosentuaalisesti hyväksytyistä rahapalkoista (15%)

Investoinnit
–
–

Koneet, laitteet ja näihin rinnastettavat aineettomat inv., ei tuotanto- tai toimitiloihin
Hyväksytään kirjallisten tarjousten perusteella
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TEMPO
•
•

Tempo, 50 000 € avustus (75% tuki), jatkuva haku
Projektit voivat sisältää esim. seuraavia toimenpiteitä:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•
•
•
•
•

kansainvälistymisstrategian tekemistä
markkinaselvityksiä
tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
markkinoiden validointia
koemarkkinointia
kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation
kehittämistä
kasvun rahoituksen selvittämistä
IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

Kansainvälistymiseen, ei tuotekehitykseen (paitsi pieneltä osin palautteen keräämiseksi)
Palkkakulut, sivukulut, asiantuntijapalveluiden ostot, muut kulut
Tempo-rahoitus voidaan myöntää yritykselle vain kerran – ajoitus tärkeä!
Laajempi kv-hanke, esim. vierailut kohdemaassa, ei pelkkää desktop-analyysiä!
Tempo-projektille asetetaan mitattavat tavoitteet, jotka vaikuttavat jatkorahoituksen
saantiin

25

RAHOITUS TUTKIMUKSEEN,
KEHITYKSEEN JA PILOTOINTIIN
•
•
•

•
•

•

•
•

“Tavallinen” TK-rahoitus, haku jatkuvasti auki
Kenelle? Pk- ja midcap-yrityksille
Mihin? Tuotekehityksellisiin toimenpiteisiin:
❑
❑

Uudet tuotteet & palvelut
Uudet tuotantomenetelmät & liiketoimintamallit

❑
❑

Pilotointi ja todentaminen, esim. yhdessä asiakkaan kanssa
Kaupallinen kehittäminen, ”kansainvälistyminen” (max. 20% projektista)

Omarahoitusosuus? Rahoitus kattaa 50% projektin koosta.
Laina vai avustus? Avustuksella rahoitetaan yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino
on uuden osaamisen luomisessa. Kehitystyö ja pilotointi, joka tapahtuu lähempänä
markkinaa, on lainamuotoista.
Kustannukset? Palkat, henkilösivukustannukset, matkat, aineet, tarvikkeet, laiteostot-, vuokrat ja -poistot, ostetut palvelut + yleiskustannukset (20%).
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-jakehitysrahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus
Huom! Kehittyville markkinoille suunnattu TKI- tai pilotointihanke voi saada TK-rahoitusta
+ rahoitusta paikalliselle kumppanille Developing Markets Platform-ohjelman kautta.
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TILAPÄINEN TKI-LAINA
HÄIRIÖTILANTEESSA
•
•
•
•

•
•
•
•

Haku auki 14.5.2021 asti
Kenelle? Vähintään 6 henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille
Hakukelpoisia ovat sekä kotimarkkinoilla että kv-markkinoilla toimivat yritykset, joiden
liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut.
Mihin? Toimenpiteisiin, jotka ratkaisevat koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan
aiheuttamaa liiketoimintauhkaa. Yritys voi:
✓
✓

Uudistaa tuotteitaan, palvelujaan, tuotantomenetelmiään ja liiketoimintamallejaan
Kehittää toimialalleen uusia ratkaisuja

✓

Pilotoida ja kokeilla uusia ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai
yhdessä asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön

Kuinka paljon? Max. 500 000 € kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Hakijan on esitettävä
väh. 150 000 € laajuinen kehitysprojekti. Laina kattaa 50% tai 70% projektin kuluista
30% myönnetystä lainasta voi saada ennakkona projektin alussa. Lainaan ei tarvita
vakuuksia, keskimääräinen laina-aika 7-10 vuotta, joista 3 lyhennysvapaata.
Ota yhteys omaan BF:n asiakas- tai hankevastaavaan
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-lainahairiotilanteisiin
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Vinkkejä hakemusten tekoon
ELY-hakemus on vapaamuotoinen.
Suositeltavaa on kuitenkin aina
hankkeistaa & tehdä konkreettinen
projektisuunnitelma!
✓ Kuka tekee, mitä tekee, milloin
tekee?
✓ Resurssit ja (mitattavat)
konkreettiset tavoitteet
✓ Käytä selkeitä työpaketteja,
kuvaa työ & erittele
kustannukset
✓ Aikatauluta työpaketit ja
projekti (esim. Gantt-kaavio)

Vinkkejä hakemusten tekoon
Omarahoitusosuus

•
•
•
•
•

ELY rahoittaa max. 50% kuluista
Kerro, miten rahoitat oman osuutesi
projektista!
Pääomasijoitus, tulorahoitus, pankkilaina…
Rahoitus täytyy olla varmistettu
Dokumentaatio liitteeksi, esim. ajantasainen
kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase)

Hankkeen vaikutukset

•
•
•

Arvioi liikevaihdon kehittyminen, realistinen &
kunnianhimoinen ennuste
Viittaa liiketoimintasuunnitelmaan!
Avaa logiikka arvioiden takaa, esim. myydyt
tuotteet/palvelut/projektit ja keskimääräinen
myyntihinta (€), kerro mistä liikevaihto
syntyy!

Kohdemarkkinoilla
• Ulkoministeriön Team Finland-palvelut ja Business Finlandin globaali verkosto.
Palvelut sisältävät mm. seuraavaa:
➢Kauppapoliittinen vaikuttaminen ja markkinoillepääsy
➢Yhteyksien luominen, arvovaltapalvelut
➢Tietopalvelut & neuvonta
➢Paikalliset rahoitusmahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla

Team Finland-delegaatiot
• https://www.team-finland.fi/palvelut/team-finland-vierailut
• Matkoille voivat osallistua eri kansainvälistymisen vaiheissa olevat yritykset!
• Ohjelmat sisältävät esim. toimialakohtaisia tapaamisia, verkostoitumista merkittävien
liiketoimintatahojen sekä poliittisten toimijoiden kanssa, näkyvyyttä ja neuvontaa.

• Onko yritykselläsi ajantasainen kv-suunnitelma?
• Oletko jo hyödyntänyt saatavilla olevat kansainvälistymisen
palvelut ja rahoitukset riskien minimoimiseksi?
• Mikä on yrityksesi suunnitelma / ”tiekartta” julkisen rahoituksen
ja palveluiden hyödyntämiseksi?

Lähdössä kv-markkinoille?
Ota yhteyttä!
Leevi Törmäkangas
Team Finland-koordinaattori

leevi.tormakangas@ely-keskus.fi
0295 022 616

www.linkedin.com/in/tormakangas

