
Ely-keskuksen ja 

Business Finlandin 

palvelut 

yrittäjille ja

kehittäjille

03.09.2019 Oulu

Juha Elf, 

Team Finland 

TF-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 





Team Finland – toiminta

Juha Elf, 

Team Finland 

TF-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

03.09.2019 Oulu



Maakunnista maailmalle ja maailmalta 
maakuntiin

 Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset

kansainvälistymispalvelut (esim. Business Finland, Ely-keskus, Finnvera ja 

TE-toimistot ja UM) aina neuvonnasta rahoitukseen.

 Team Finland organisaatioita ovat lisäksi mm. Valtioneuvoston kanslia, TEM, 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kauppakamarit, Suomen Yrittäjät, Suomen 

Teollisuussijoitus Oy, Finnfund Oy, Finnpartership, PRH ja VTT. 

 Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Kaupunkien kehitysyhtiöt ja 

Yliopistot ja AMK:t.

 Rakentuu Business Finlandin vetovastuulla olevan TF palvelumallin pohjalle.

 Maakuntien vielä kotimarkkinoilla ja paikallisesti toimivia yrityksiä kannustetaan ja 

autetaan kasvamaan vientikelpoisiksi paikallisten kumppaneiden, palveluntarjoajien 

ja palveluiden avustuksella. 

 Hyödynnetään maailmalla olevaa Team Finland-asiantuntijaverkostoa. Maailmalla  

TF-verkostossa ( esim. Business Finland, UM, Kauppakamarit) oleva tieto 

verkostoista ja kontakteista tuodaan entistä paremmin yritysten tietoon.



Team Finland -verkosto koostuu yritysten kansainvälistymistä, 
ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävistä 
valtiorahoitteisista toimijoista ja niiden tarjoamista palveluista



Yli 80 tiimiä maailmalla, 18 Suomessa
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Maailmanlaajuinen verkosto

25/09/2019
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• Maailmalla verkostoa edustaa yli 80 alueellista tiimiä. Ne kokoavat 

yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset 

organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. 

• Kotimaassa on 18 Team Finland -alueverkostoa. 

• Yritykset voivat olla yhteydessä verkostoon ottamalla yhteyttä 

tuntemaansa TF-asiantuntijaan, soittamalla palvelunumeroon 0295 020 

510 tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkossa. 

• Team Finlandin verkkosivuilta löytyvät myös alueellisten Team Finland -

koordinaattorien yhteystiedot Suomessa ja ulkomailla.

• team.finland.fi/ota-yhteytta

http://team.finland.fi/ota-yhteytta


Voimme auttaa Sinua ja yritystäsi, jos olet

1. Aloittamassa kansainvälisen liiketoiminnan

2. Laajentamassa tai uudistamassa kansainvälistä liiketoimintaasi 

uusilla tai nykyisillä markkinoilla

3. Kohdannut kv-markkinalla konkreettisen haasteen, johon 

tarvitset apua

4. Etsimässä tai rakentamassa verkostoa, joka auttaisi yritystäsi 

kansainvälisessä liiketoiminnassa

Team Finland palvelee



Team Finland –yhteyshenkilöt Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskus: Juha Elf, Team Finland kasvu- ja 

kansainvälistymiskoordinaattori

Business Finland: Pauli Berg, Juha Pulkkinen ja Esa 
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Finnvera: Vesa Kuusento. 

TE-toimisto: Jouni Korhonen ja Pirjo Juntunen.

Ulkoministeriö: Juha Markkanen
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ELY-keskus palvelut ja rahoitus

Asiantuntijapalvelut yrityksille:

- Yritysten Kehittämispalvelut ( http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/ ): 

- Analyysi  (220 e/pv + alv): 1 – 2 pv

Kokonaiskuva yrityksen nykytilasta ja kehittämissuunnitelma.

- Konsultointi (300 e/pv + alv): 2 – 15 pv. 

Kasvu ja uudistaminen, Tuottavuus ja talous, Markkinointi, ja asiakkuudet, 

Johtaminen ja henkilöstö ja Innovaatioiden kaupallistaminen

- esim. liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat, kasvustrategiat, 

markkinaselvitykset, patentoitavuus selvitykset sekä 

lakiasiain- ja muotoilupalvelut

- Huom! Yritysten kehittämispalveluiden yhteyshenkilöt:

Päivi Lappalainen, p. 029 5023 643, email. paivi.lappalainen@ely-keskus.fi tai

Jari Uusinarkaus, p. 029 5037 141, email. jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi.

Asiakkaalta yhteydenotto yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä.

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
mailto:paivi.lappalainen@ely-keskus.fi
mailto:jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi


Rahoitus yrityksille:

Yritysten kehittämisavustus

- Kehittäminen (tuki 50 %); esim. protot, demot, suunnittelukustannukset, 

suojaus, markkinatutkimukset, kansainväliset messut omalla standilla, 

liiketoiminnan kehittäminen, yrityksen omat kansainvälistymiseen (12 kk) tai 

tuotekehitykseen (24 kk) liittyvät palkkakulut. 

- Investointituet   (tuki 15 - 35 %); 

- koneet ja laitteet

- Tukihankkeiden kokonaiskustannukset väh. 10 000 euroa.

- Tukea ei myönnetä esim. maahantuonti-, vähittäiskauppa- ja tukkukaupoille.

- Tukihakemus jätettävä Ely-keskukseen ennen sitovia ostosopimuksia,     

tarjouksia voi pyytää.

ELY-keskus palvelut ja rahoitus



Ely-keskuksen maaseutualueen yrityshankkeiden rahoitus

Yritysten investointituki

- Investointituki   (tuki 35 %); 

- koneiden, laitteiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan

- rakennusten hankintaan, remontoimiseen tai rakentamiseen

- aineettomiin investointeihin, esim. ohjelmistot, patentit ja valmistusoikeudet

- Investoinnin toteutettavuustutkimus  (tuki 40 - 50 %); Hankekoko min. 3000 euroa.

Perustamistuki

- Perustamistuki on tarkoitettu ensisijaisesti uusille, aloittaville yrityksille. 

Toimiville yrityksille perustamistuki on mahdollinen, jos kyseessä on uuden liiketoiminnan

perustaminen eli esimerkiksi oleellinen laajentuminen uusille markkinoille tai uudelle 

toimialalle.

- Tuen kohteita esim. kansainvälistymisselvityksiin, liiketoimintavalmennus, tuotekehitys,  

markkinointisuunnittelu, laatujärjestelmän laatiminen ja koemarkkinointi.

- Tuen määrä ostopalveluihin on vähintään 5 000 ja enintään 35 000 euroa.

- Yritykset voivat hakea ostopalveluihin myös ”kokeilurahaa” toimintaedellytystensä 

vahvistamiseen, esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien 

markkinalähtöiseen suunnitteluun, testaukseen ja kehittämiseen. Tuen määrä on 

vähintään 2 000 ja enintään 10 000 euroa.



Business Finland palvelut, 

 Tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen

 Kansainväliseen kasvuun voimakkaasti tähtäävä ja innovatiivinen hanke.

 Rahoitusmuodot: 

• Avustus,

− Pk-yrityksille yleensä 35% tai 50%

− Suurille yrityksille  25% tai 35%

• Laina, 

− riskilainaa ilman vakuutta, josta osa voidaan maksaa etukäteen

− Pk-yrityksille yleensä 50% tai 70%

 Neuvonta hankkeiden valmistelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä

 Saadakseen BF:n rahoitusta yrityksellä täytyy olla edellytykset oman 

rahoitusosuutensa järjestämiseen.

 Lisätietoja: www.businessfinland.fi.

http://www.businessfinland.fi/


MESSU-

AVUSTUSEXPLORER

INNOVAATIO-
SETELI

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vienti-
markkinoille

Avustus 100%
5000 € + alv.

Avustus 50 % 
max. 10 000 €

Avustus 75 % 
max. 50 000 €

Osta 
innovaatio-
osaamista 

Hanki tietoa 
uudesta vienti-
markkinasta

Pk-yritysten 
ryhmä 

ulkomaisille 
messuille

Avustus 50 % 
max. 30 000 €

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta-
mallia

Todenna 
tuotteesi 
toimivuus

INTO

Lisää 
innovaatio-
osaamista 

kasvun pohjaksi

Laina 50% / 70%
Avustus max. 

50%

Avustus 50%
Min. 15 000 e

INNOVAATIORAHOITUS

NIY
(alle 5v. nopean 

kasvun startupit)

Skaalaa 
globaalisti.

Kehitä
strategiaa, tiimiä, 

bisnesmallia 
kokonais-
valtaisesti.

Avustus ja laina
vaiheittain

Esimerkkejä rahoituksestamme yrityksille

Business Finland (ent. TEKES) rahoituspalvelut 



Business Finland - Innovaatioseteli

Kohderyhmä:

• Start-Up ja PK-yritykset

• Yrityksellä uusi tuote tai palvelu, jota halutaan kehittää eteenpäin.

• Osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 

• Yrityksen luottoluokitus vähintään A.

• Yritys ei ole saanut kyseisenä vuonna tai edellisenä vuonna BF rahoitusta. 

Eikä myöskään ole BF-hakemusta sisällä.

 Innovaatiosetelin arvo 6200 euroa (5000 e  + alv). Ei omavastuuosuutta.

Yritys voi ostaa innovaatiosetelillä palveluita palveluntuottajilta ja 

BF maksaa tuotetun palvelun suoraan palveluntuottajalle.

 Innovaatiosetelillä voidaan rahoittaa muun muassa:

• Patentoitavuusselvityksiä, patenttien hakua

• Tuotekehityskuluja; protot, demot, testit, lausunnot jne.

Lisätietoa osoitteesta: http://www.businessfinland.fi



Business Finland - Energiatuki

- Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja  

selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1) uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä 

2) energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön 

tehostamista 

3) muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

- BF:n Energiatukea voivat saada:

- kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja 

liikkeenharjoittajat sekä toiminimet

- yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt



Business Finland - Energiatuki

 BF:n energiatukea eivät saa:

• asunto-osakeyhtiöt

• asuinkiinteistöt

• maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta 

sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava 

energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella

• kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset; ml. jalostavat yritykset

• valtionosuutta saavat perustamishankkeet

• organisaatiot, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta

• valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun 

taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille 

toimielimille



Investointihankkeet:

• Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 %

• Lämpöpumppuhankkeet * 15 %

• Aurinkolämpöhankkeet 20 %

• Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %

• Pienvesivoimahankkeet 15-20 %

• Pientuulivoimahankkeet 15-20 %

• Pien-CHP-hankkeet 15-20 %

• Aurinkosähköhankkeet 30.4.2019 asti 25 %

• Aurinkosähköhankkeet 1.5.2019 alkaen 20 %

• Biokaasuhankkeet 20-30 %

(* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät 

hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä 

tukiprosentteja)

Business Finland - Energiatuki

Selvityshankkeet:

• kuntasektorin uusiutuvan energiakatselmukset 50 %

Rahoitettavat hankkeet



Business Finland - Energiatuki

Yhteyshenkilö

ASIANTUNTIJA, OULU

Satu Kuusela

p.  +358 44 436 8046

satu.kuusela (at) businessfinland.fi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/


Business Finlandin palvelut – Explorer tuoteperhe (4 tuotetta)

Kohderyhmä:

• Pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai 

liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. 

• Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo 

vientimarkkinoilla.

• Yrityksen luottoluokitus vähintään A.

Team Finland Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, 

jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. 

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin.

 Hankkeiden koko on 10000 – 20000 euroa. Business Finlandin myöntämän 

rahoituksen määrä 50 %:ia kustannuksista eli on 5000 – 10000 euroa. Tuesta 

70 % voidaan myöntää etupainotteisesti tukipäätöksen jälkeen.

Market Explorer 



Business Finlandin palvelut – Market Explorer

Market Explorer kansainvälistymistuella voidaan rahoittaa muun muassa:

• kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi

• olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja 

lokalisointitarpeiden selvitys

• markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys

• jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus

Lisätietoa osoitteesta: http://www.businessfinland.fi



Kohderyhmä:

• Pienet, pk- ja Midcap yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. 

• Hakijat muodostavat vähintään neljän pk-yrityksen ryhmän, joka osallistuu 

toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla. 

• Jokainen yritys hakee itse messuavustuksen.

Messuhankkeen maksimikoko voi olla 60 000 euroa. Rahoituksen 

enimmäismäärä on 50%:ia kustannuksista eli 30 000 euroa. Tuki on 

Deminimis-tukea.

Päätökset neljä kertaa vuodessa. 

Business Finlandin palvelut – Exhibition Explorer
ent. Messuavustus



Business Finlandin palvelut – Exhibition Explorer
ent. Messuavustus

Messutuessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat ostettuihin palveluihin merkittävät 

yrityksen messuosaston- sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

• rekisteröintikustannukset

• pinta-alakustannukset

• suunnittelu- ja somistuskulut

• tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous

• vuokrattavat rakenteet

• messuosaston pystytys eli rakentamiskustannukset

• hankkeen tilintarkastuskulut

Muita yrityksen messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (Flat

rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten 

yhteismäärästä. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, 

mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät 

markkinointikustannukset kuten esittelyvideot. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä 

tilityksessä.

Lisätietoa osoitteesta: http://www.businessfinland.fi



Kohderyhmä:

• Pienet, pk- ja Midcap yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. 

Kansainvälistymisasiantuntijan palkkaukseen; esim. 

kansainvälistymissuunnitelmat, markkinakartoitukset, jälleenmyyjien ja 

jakelukumppaneiden kartoitukseen.

Hankkeen kesto 6 - 12 kk:tta.

Hankkeen maksimikoko 40 000 euroa. Rahoituksen enimmäismäärä on 

50%:ia kustannuksista eli 20 000 euroa. Tuki on Deminimis-tukea.

Business Finlandin palvelut – Talent Explorer



Kohderyhmä:

• Pk- yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. 

• Tarkoitettu vähintään neljän pk-yrityksen ryhmille yhteisten 

liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

• Ryhmässä voi olla mukana myös suuria yrityksiä, mutta pk-yritysten osuus 

vähintään puolet.

Hankkeen maksimikoko voi olla 100 000 euroa. Rahoituksen suuruus 10 000 

– 20 000 euroa per yritys. Rahoituksen enimmäismäärä on 50%:ia. Tuki on 

Deminimis-tukea.

Projektin maksimiaika 12 kk:tta.

Päätökset neljä kertaa vuodessa. 

Business Finlandin palvelut – Group Explorer



Business Finlandin palvelut – TEMPO-rahoitus
 Kohderyhmä:

• Tempo sopii vientimarkkinoille tähtääville startup-yrityksille, joiden tuote- tai 

palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

• Tempo-rahoituspalvelu sopii myös  pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua 

ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

• Hakijana osakeyhtiö ja yrityksessä vähintään kaksi kokopäivätoimista henkilöä

• yrityksessä vahva tiimi

 Nuoret, nopeaan kansainväliseen kasvuun kykenevät pienet yritykset voivat saada avustusta 

jopa 75 % projektin kokonaiskustannuksista. Jos projekti sisältää yli puolet tutkimus- ja 

kehitystyötä, avustusta myönnetään enimmillään 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista.

 Rahoitusta myönnetään tyypillisesti enimmillään 50.000 euroa (projekti 66 700 euroa)

 Business Finland maksaa enintään 70 prosenttia (35 000 euroa) yritykselle myönnetystä 

avustuksesta rahoituspäätöksen jälkeen. Loppuosa avustuksesta maksetaan projektin lopussa 

raportoinnin jälkeen. 

 Esimerkki projektista, jossa Business Finlandin rahoitus on maksimirahoitus 50 000 

euroa: Projektin kokonaisbudjetti on 66 700 euroa. Rahoituspäätöksen jälkeen Business Finland 

maksaa yritykselle max. 35 000 euroa ennakkoa. Yrityksellä on oltava 30 000 euroa projektin 

läpiviemiseen.



•Lisätietoja: http://www.Businessfinland.fi

Business Finlandin palvelut – TEMPO-rahoitus

 Projekteissa voidaan rahoittaa muun muassa:

• Yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä toimia; esim. kansainväliset 

markkinaselvitykset, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoitus

• rahoituskokonaisuuden selvittämistä

• tuotekehitystä

• IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä



Kiitos! 

Juha Elf 

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

puh. 0295 038 038

email: juha.elf@ely-keskus.fi

Ota yhteyttä mikäli kaipaat lisätietoa Team Finlandin toiminnasta,

rahoituspalveluista ja kansainvälistymisneuvonnasta!

www.team.finland.fi


