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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
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ELY-keskuksen 
rahoitus

Kehittämispalvelut
pieneen 

kehittämiseen

BF
INNOVAATIO-

SETELI

SELVITÄ, TESTAA, KANSAINVÄLISTY
TUTKI, KEHITÄ, UUDISTA, KASVA 

RAHOITUSPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

BF

TEMPO
Uudistu ja lähde 

vientimarkkinoille
voimakkaasti

BF

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 
toimivuus

• Avustus 80 %
• 4000 € + alv.

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

• Avustus 75 % 
• max. 50 000 €

BF

Explorer
-tuoteperhe

Yksittäiset
toimenpiteet

• Laina 50% / 70 %
• Avustus max. 50 %

Osta innovaatio-
osaamista 

Avustus 50 %
max. 20 000€

Rahoituksen määrä riippuu 
yrityksen tarpeista ja resursseista 

Muistakaa myös Finnveran lainat ja vientitakuut sekä Ulkoministeriön ja BusinessFinlandin ulkomaanverkoston 
maakohtaiset avut, sekä TE-toimiston yrityspalvelut.

TeamFinland-koordinaattori: Matti.nykanen@ely-keskus.fi

www.team-finland.fi www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus www.businessfinland.fi

ELY-keskuksen 
rahoitus

Yrityksen 
kehittämisavustus

Vientikartoitukset, messut, 
tuotteiden, palveluiden ja 
prosessien kehitys. Avustus 50%, 
maks.tuki 800 000e. 
Merkittävät Investoinnit koneet, 
ohjelmistot, Avustus 10-20% 
avustus jopa 1me.

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
http://www.businessfinland.fi/
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NEUVONTA

KEHITTÄMISPALVELUT

RAHOITUS

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

1. Yritys-Suomi-puhelinneuvonta

Puh. 0295 020 500

perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. 

Henkilökohtaista neuvontaa oman alueen yrityspalvelusta, uusyrityskeskuksesta sekä 

alueen työ- ja elinkeinotoimistosta.

2. Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto

ulkomailla: Team Finland-koordinaattorit kartalla

yrityksille räätälöityjä 

analyysi-, konsultointi- ja 

koulutuspalveluita.

Kehittämistoimenpiteisiin kaikissa 
yrityksen elinkaaren vaiheissa, kun yritys 

• aloittaa toimintansa, 

• panostaa uudistumiseen,

• pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään.

yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin

• rekrytoinnin tueksi

• osaamistarpeiden muutoksiin tai 
irtisanottujen uudelleen työllistymiseen

• räätälöityjä koulutuspalveluita

YRITYSPALVELUMME

https://www.ely-keskus.fi/documents/13166/0/TF-koordinaattorit-2020.pdf/286e6d7e-ab68-251b-d90a-9d991c657698?t=1604477411308
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1 KÄYNNISTYS

Starttiraha (TE-toimisto)

Perustamistuki

Alkuinvestoinnit

3 KASVU JA UUDISTUMINEN

Tutkimus ja tuotekehitys

Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin

Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen

KV-selvitysvaihe 2 SELVITYSVAIHE

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Valmistelutyyppinen hanke

4 KANSAINVÄLISTYMINEN

Viennin avainhenkilö

Messut

Markkinaselvitykset uusilla kohdemarkkinoilla

Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto ulkomailla

Palveluja yrityksen elinkaaren vaiheisiin
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Rahoitusvälineet

Rakennerahasto, ELYt (4 suuraluetta) Alueelliset ELY-keskukset 

(15) + Leader-ryhmät

EAKR ja ESR 
Kestävää kasvua ja työtä 

Rakennerahasto-ohjelmat

Kansallinen 

rahoitus
Maaseutuohjelma

Yrityksen 
kehittämisavustus 
ja toiminta-
ympäristön 
kehittämisavustus 
(EAKR)
• pk-yritysten kilpailukyky

• Uuden tiedon ja 

osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen

• Investoinnit ja 

kehittäminen: kv, T&K

Kehittämis-
hankkeet (ESR)
• Työllisyys ja 

työvoiman liikkuvuus

• Koulutus, 

ammattitaito, 

elinikäinen oppiminen

• Sosiaalinen osallisuus 

ja köyhyyden torjunta

Yrityksen 

kehittämispalvelut
• analyysi, konsultointi 

(max. 15 pv)

• koulutus

Yritystuet
Perustamistuki

Investoinnin 

toteutettavuustutkimus

Investointituki

Innovaatiotuki

Hanketuet
Tiedotus

Elinkeinot

yritysryhmät

Asiakkaat
pk-yritykset, oppilaitokset, 

yhdistykset, kunnat, kaupungit

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus Valitse alueeksi Häme 

www.hämeenyrityspalvelut.fi

https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus
http://www.hämeenyrityspalvelut.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 www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut,   ei toimialarajoituksia

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja. 

Haku aukeaa helmikuun viimeisellä viikolla. www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut

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

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 

Koulutus

Päijät- ja Kanta Hämeen koulutukset alkavat

• Kasvuun johtaminen alkuvuosi 2022

• Talouden ja tuottavuuden johtaminen loka-

marraskuussa 2021

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen syyskuussa 2021

• Markkinoinnin linkki: https://www.ely-keskus.fi/fi-

FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinnin-ja-

asiakkuuksien-johtaminen

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.ely-keskus.fi/fi-FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen


Yrityksen kehittämisavustus 
Investointi- ja kehittämistuki pk-yrityksille

• yrityksen liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen

• yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen sekä paremman liiketoiminnan edellytyksiin,

kun yritys haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Rahoitusta voi hakea hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin, kun se ei toteutuisi

• ilman myönnettävää avustusta tai 

• jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen 

(esim. aikatauluun, korkeampaan laatuun tai laajuuteen)

Harkinnanvaraista avustusta suunnataan sellaisiin hankkeisiin, 

joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) laajentamiseen tai uudistamiseen;

2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; taikka

5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin kohdistetaan 25 % EAKR-rahoituksesta10

Voidaan myöntää  31.12.2021 saakka 

väliaikaisena valtiontukena ilman de 

minimistä.

Avustusta voidaan myöntää, jos:

1) yrityksellä arvioidaan olevan

edellytykset jatkuvaan kannattavaan

toimintaan;

2) avustuksella arvioidaan olevan

merkittävä vaikutus hankkeen

toteuttamiseen; ja

3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen

toiminnan kehittämisen kannalta

merkittävä.



Mihin kehittämisavustusta myönnetään
• Investoinnit: Tukitaso 10-20% yrityskoon mukaan

• Kansainvälistyminen 50%, mm. messut, kartoitukset

• Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 50%

• Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 50%

• EU-hankkeiden ja TKI-hankkeiden valmistelu 50%

• Minimituki 10 000e

• ELY- keskuksen rahoituslinjaukset Etelä-Suomeen: https://www.ely-

keskus.fi/rahoituslinjaukset1

11

https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1
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Yrityksen kehittämisavustuksen hakuaikaa on jatketaan (REACT-EU) 31.10.2021 saakka
+EU- ohjelmakauden päättyminen vaikuttaa hankehakemuksiin
Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) rahoitushaku siirtyy alkavaksi 1.11.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden 
varat eivät välttämättä riitä kaikkiin rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. 

Nyt haettuja kehittämisavustuksia ei kannata aloittaa ennen päätöksen saamista.

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eli ennen uuden EU-
ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen riittämättömyyden 
takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen 
saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

- Uuden kauden puolella on uusi hakujärjestelmä, hakemukset pisteytetään ja päätetään noin kerran kuussa.

ELYn React EU-tiedote ja kriteerit: https://www.ely-keskus.fi/-/yritysten-kehittamishankkeisiin-haettavissa-
react-eu-rahoitusta-31.8.2021-saakka?redirect=%2F

ELYn yleiset rahoituslinjaukset 31.10 asti: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/12351879/Yritysrahoituksen_rahoituslinjaukset_Etel%C3%A4-

Suomi_2021.pdf/37bdf7dd-bf00-74ff-b387-684a06d19273?t=1620220716598

https://www.ely-keskus.fi/-/yritysten-kehittamishankkeisiin-haettavissa-react-eu-rahoitusta-31.8.2021-saakka?redirect=%2F
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/12351879/Yritysrahoituksen_rahoituslinjaukset_Etel%C3%A4-Suomi_2021.pdf/37bdf7dd-bf00-74ff-b387-684a06d19273?t=1620220716598
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Yrityksen Kehittämisavustus: (EAKR)
▪ Uusi ohjelmakausi käynnistyy vasta 1.11, uusi hakujärjestelmä EURA, 
▪ Vanhan ohjelman rahaa on vielä jäljellä ja hankkeita saatetaan pystyä rahoittamaan lokakuun loppuun asti

▪ Jatkuva haku, kausittainen päätöksenteko, 
▪ Yrityksen tulee valita toimintalinja\horisontaallinen teema mistä rahoitusta hakee
▪ Hakemukset pisteytetään

▪ Parhaat ja vaikuttavimmat rahoitetaan, mikäli täyttävät yleiset vaatimukset

▪ Alustavasti tiedossa että samat toimet käy rahoitukseen kuin nytkin, mutta linjauksiin saattaa tulla 
vapauksia ja ennakko tulee uutena myös kehittämisavustukseen

▪ ELY ja TEM järjestävät erillisiä koulutuksia ja infoja uudesta rahoituskaudesta lähempänä uuden kauden 
aloitusta. Tiedotamme infoista nettisivun, uutiskirjeen ja sidosryhmien välityksellä.

ELY-keskus
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INNOVAATIOSETELI

Osta innovaatio-osaamista yritykseesi

• kokeile, selvitä ja valmistele uutta tuotetta 
tai palvelua, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia 

• kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, 
patenteista ja liikesalaisuuksista

• strategista ajattelua brändin rakentamiseen, muotoiluun 
ja markkinointiin

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

4 000 € + alv.
1000 € 

omarahoitus-
osuus

Avustusta 
(de minimis)

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus/innovaatioseteli
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• Tee kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia

• Tee markkinakartoitus uudessa markkinassa 

• Selvitä lokalisointitarve

• Tee markkina-analyysi, selvitä kilpailutilanne

• Kartoita jälleenmyyjiä ja jakelukumppaneita 

TALENT EXPLORER
Palkkaa asiantuntija edistämään 
kansainvälistymistä

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

50 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
maks. 20 000 €

Avustusta 
(de minimis)

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

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer
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TEMPO
Kansainväliseen kasvuun

• Testaa konseptin toimivuus

• Hanki palautetta asiakkailta

• Varmista kysyntä

• Tunne markkinat

• Kehitä johtamista, toimintatapoja ja 

organisaatiota

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS

75 % projektin 
kustannuksista

BF:n osuus 
enintään 
50 000 €

Avustusta 
(de minimis)

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi/
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TUTKIMUS- JA KEHITYSRAHOITUKSEN MÄÄRÄ 

YRITYKSEN 
TUTKIMUSPROJEKTIT

KEHITTÄMINEN, 
PILOTOINTI, DEMOT

PK-YRITYKSET
MIDCAP-YRITYKSET
Liikevaihto enintään 300 M€

SUURET YRITYKSET

Avustus enintään 

50%
Avustus enintään 

40%

Avustus enintään 

40%
Edellyttää vähintään 40% ostettuja 

palveluita pk-yrityksiltä tai 
tutkimusorganisaatioilta tai aitoa 

yhteisprojektia. 

Laina

50% / 70%
Laina

50% / 70%

Laina

50%
Edellyttää vähintään 15% ostettuja 

palveluita pk-yrityksiltä tai 
tutkimusorganisaatioilta tai aitoa 

yhteisprojektia. 

Tavoiteltu kilpailuetu 
vähintään valikoitua 
kansainvälistä tasoa

Tavoiteltu kilpailuetu 
vähintään valikoitua 
kansainvälistä tasoa

Tavoiteltu kilpailuetu 
globaalia tasoa

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-
kehitysrahoitus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus


NUORET  INNOVATIIVISET 
YRITYKSET (NIY)

Skaalaa liiketoiminta nopeaan 
kansainväliseen kasvuun

• Kehitä kansainvälistä liiketoimintaa 
kokonaisvaltaisesti

• Markkinointi, myynti, tiimi, johto

• Yksityisen rahoituksen hankkiminen

Avustus ja laina 
kolmessa 
vaiheessa

Yhteensä € 
1,25 milj.

75 % projektin 
kustannuksista

www.businessfinland.fi koko Hämeen BF-aluehenkilö 1.9 alkaen marko.ylikorpi@businessfinland.fi

http://www.businessfinland.fi/
mailto:marko.ylikorpi@businessfinland.fi
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BUSINESS FINLANDIN 
RRF-Elvytysrahat tulevat hakuun syksyn 
aikana.

HAKU KASVUYRITYSTEN, AKKUTEOLLISUUDEN 
JA VÄHÄHIILISEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 

INNOVAATIOHANKKEILLE ON AVATTU

LINKKI: RRF-rahoitushaut käynnistyivät - Business 
Finland

- Sopii pk-yrityksille ja midcapeille (alle 
300me)

Isoja hankkeita saisi olla enemmän TKI-
puolelle ja niiden olisi hyvä sisältää myös 
tutkimusta.

Ekosysteemirahoitusta ja CO-Creation-
hankkeita saisi tulla alueeltamme enemmän.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021/rahoitushaut-kasvuyritysten-akkuteollisuuden-ja-vahahiilisen-rakennetun-ympariston-innovaatiohankkeille-avattu


23.8.-30.11.2021
Akkuteollisuus

15.9.2021-15.12.2021

Kiertotalouden investointiavustus

16.4.-30.9.2021

Vetureiden kumppanuushankkeet 

2.6.-1.9.2021 

Veturiyrityshanke

11.6-4.7. 2021 

Vety IPCEI

12.7.-23.8.2021 

Mikroelektroniikka IPCEI

3.8.-31.8.2021 

Luovien alojen aiehaku

2021 2022

HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

23.8.-15.10.2021 

Kasvuyritysten innovaatiotuki (jatkuva haku) 

23.8.-15.10.2021 / 31.3.2022

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

15.9.-31.10.2021

Luovien alojen haku

2022

Tutkimusinfrastruktuuri-rahoitus, innovaatioklusterirahoitus

2022

Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu 

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-
kestavan-kasvun-ohjelma

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma


Kiitos!
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Päijät-Hämeen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Matti Nykänen

Hämeen ELY-keskus

Matti.nykanen@ely-keskus.fi

Ota yhteyttä mikäli yrityksesi haluaa kasvaa ja kansainvälistyä ja kaipaat lisätietoa Team Finlandin 
toiminnasta, julkisista rahoituspalveluista ja kansainvälistymisneuvonnasta (ELY, Business Finland, 

Finnvera, Ulkoministeriö ja TE-toimisto)! 

www.team-finland.fi

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

www.hameenyrityspalvelut.fi

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
http://www.hameenyrityspalvelut.fi/

