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Palveluja ja rahoitusta 
kansainvälisille markkinoille   

pyrkiville yrityksille 

Liiketoiminnan ja innovaatioiden   
kehittäminen – yrittäjän omat työkalut   
➢ Oma Yritys-Suomi, työkaluja liiketoiminta- ja   

kansainvälistymissuunnitelman tekoon 

➢ Kansainvälistymistesti   

➢ Aineettoman omaisuuden huoltokirja (PRH)   

Tietopalvelut   
➢ Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu (maksu-  

ton markkinatieto- ja myyntiliidipalvelu) 
➢ Expert search (Business Finland, kv-asiantun-  

Tijoiden & konsulttien hakupalvelu) 
➢ ELY:n asiantuntijahaku (kehittämispalvelut) 

Verkottamispalvelut & ohjelmat   
➢ Business Finlandin ohjelmat ja verkostot   
➢ Enterprise Europe Network (kansainvälisten   

kumppaneiden etsiminen)   
➢ Finnpartnership matchmaking (kansainvälisten   

kumppaneiden etsiminen kehitysmaista) 
➢ WTC Turku (kansainvälistyvät yritykset) 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen   
➢ TäsmäKoulutus (ELY & TE-toimisto, tuki hen-  

kilöstökoulutuksen hankintaan, tuki 50-70%)   
➢ RekryKoulutus (ELY & TE-toimisto, tuki uuden   

henkilöstön koulutukseen, tuki 50-70%)   

Henkilöstön rekrytointi ulkomailta   

➢ Kv-rekrytoinnin opas 

➢ Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta   
EURES (TE-toimisto)   

➢ Työntekijän palkkaaminen EU/ETA-maiden ul-  
kopuolelta (TE-toimisto)   

Palvelut maailmalla   
➢ UM:n edustustojen palvelut kohdemaissa   

(arvovaltapalvelut ja kontaktit viranomaisiin)  

Rahoitus yhteistyöhankkeille 

➢ Co-Innovation ja Co-Creation rahoitus (BF) 
➢ Monikansalliseen TK-työhön: Eurostars 

(bottom-up) ja muut EU:n ohjelmat Horisontti 

Eurooppa, EU-rahoitusneuvonta (BF) 

➢ DevPlat-rahoitus (TK-hankkeet 
kehitysmaihin, Business Finland) 

➢ Rahoitus EU-hankkeiden valmisteluun (BF, 
tai ELY:n kehittämisavustus) 

 

 

 

Avustukset yksittäisille yrityksille   
➢ ELY:n yritysten kehittämispalvelut (lyhytkestoiset 

konsultoinnit ja koulutusohjelmat, tuki 75%)   
➢ ELY:n yrityksen kehittämisavustus (kehittäminen 

50% ja investoinnit 10-30% avustus) 
➢ Innovaatioseteli (Business Finland, kehittämis 

asiantuntijapalvelun ostoon, tuki max 80%) 

➢ ”IPR-arvoseteli”, PRH, 1 500 EUR tuki 

➢ Tempo-rahoitus (BF, kv-kasvuvalmiuksien ke-  

hittämiseen, tuki 75%)   

➢ Market Explorer (Business Finland, kv-asian-  

tuntijapalveluiden ostamiseen, tuki 50%)   

➢ Talent Explorer (Business Finland, kv-asian-  

tuntijan palkkaamiseen, tuki 50%)   

➢ Group Explorer (BF, min 4 yrityksen yhteiseen   

markkinatutkimukseen, tuki 50%)   

➢ Exhibition Explorer (BF, min 4 yrityksen yhteis-  

ten messuhankkeiden avustus, tuki 50%)   

➢ T&K- ja pilotointirahoitus, pk- ja midcap-yrityk-  

set (BF). 

➢ Into-rahoitus, (BF, IPR ja innovaatiokehitys) 

➢ Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus (BF, alle 

5-vuotiaille yrityksille) 

➢ Finnpartnershipin liikekumppanuustuki  

(kehitysmaahankkeet, tuki max 85%)   

➢ NOPEF-avustus (tuki max 40 % uudelle mark-  

kinalle etabloitumiseen EU:n ulkopuolella) 

➢ EU-rahoitus: EIC Accelerator 

Investointi- ja käyttöpääomarahoitus   
➢ ELY:n maaseutuohjelman investointituki   

(pääasiassa alle 50 henkilön yritykset oh-  

jelma-alueella, max 35% ) 

➢ Finnveran kasvu- ja vientirahoitus (lainat,   

takaukset, vientitakuut sekä vientiluotot ja   

korontasaus), sekä Finnveran vientikauppojen 

rahoitusneuvonta ja rahoituspajat yrityksille   

➢ Finnfundin rahoitus kehitysmaiden ja Venä-  

jän hankkeisiin   

➢ Kansainväliset rahoituslaitokset (BF-neuvonta) 

➢ Teollisuussijoituksen pääomarahoitukset 

➢ Lista kotimaisista startup-sijoittajista  

Vienninedistämismatkat 
➢ Team Finland-vierailut   

Muita palveluja & linkkejä   
➢ Yrityskummit 
➢ Suomalais-venäläinen kauppakamari 
➢ Suomalais-ruotsalainen kauppakamari   
➢ Saksalais-suomalainen kauppakamari   
➢ Dealflow (pääomasijoittajan hakuun) 
➢ MTK vientipolku (elintarvikevienti)
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