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Maakunnista maailmalle ja maailmalta
maakuntiin
▪ Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset yritysten kasvu- ja
kansainvälistymispalvelut (esim. Business Finland, Ely-keskus,
Finnvera, TE-toimistot ja UM) aina neuvonnasta rahoitukseen.
▪ Business Finland vastaa verkoston operatiivisesta koordinoinnista ja

viestinnästä kansallisella tasolla TEM:in ja ulkoministeriön ohjauksella
▪ ELY-keskukset koordinoivat verkoston toimintaa alueellisesti.
▪ Team Finland organisaatioita ovat lisäksi mm. TEM, Opetus- ja
kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kauppakamarit,
Suomen Yrittäjät, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finnfund Oy,

Finnpartership, Suomen Akatemia, Ruokavirasto, PRH ja VTT.
▪ Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Kaupunkien kehitysyhtiöt,
Yliopistot ja AMK:t.

Maakunnista maailmalle ja maailmalta
maakuntiin
▪ Team Finland verkoston ydintehtävä on Suomessa
toimivien yritysten viennin ja kansainvälisen kasvun
vauhdittaminen.
▪ Pääpaino pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
▪ Verkoston tavoitteena on lisäksi Suomeen suuntautuvien
kansainvälisten investointien ja matkailun edistäminen sekä
osaamisen vahvistaminen.
▪ 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

• 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
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Team Finland palvelee
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-verkoston palveluita ovat:
1. Kansainvälistymisneuvonta
2. Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevat palvelut

3. Kansainvälistymisvalmiuksia ja osaamista edistävät palvelut
4. Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut
5. Tieto ja neuvonta vientikohdemaanmarkkinasta, toimintaympäristöstä

ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista
6. Neuvonta kaupan esteiden purkamisessa
7. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisen palvelut
8. Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen investoiville yrityksille
suunnatut palvelut.

Team Finland –yhteyshenkilöt Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaa
ELY-keskus: Juha Elf, Team Finland kasvu- ja
kansainvälistymiskoordinaattori
Business Finland: Teija Pakanen ja Juha Pulkkinen
Finnvera: Vesa Kuusento.
TE-toimisto: Pirjo Juntunen.
Ulkoministeriö: Juha Markkanen

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

Ely-keskuksen,
Business Finlandin,
Finnveran ja
TE-toimiston

Yritysrahoitus ja
palvelut

ELY-keskus palvelut ja rahoitus
Asiantuntijapalvelut pienille ja pk-yrityksille :
- Yritysten Kehittämispalvelut ( http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/ ):
- Analyysi (260 e/pv + alv): 1 – 2 pv
Kokonaiskuva yrityksen nykytilasta ja kehittämissuunnitelma.
- Konsultointi (325 e/pv + alv): 2 – 15 pv.
Kasvu ja kansainvälistyminen, Tuottavuus ja talous, Markkinointi ja
asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö ja Innovaatioiden kaupallistaminen
- esim. liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat, kasvustrategiat,
markkinaselvitykset, kansainvälistymissuunnitelmat,
patentoitavuusselvitykset 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.
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Asiakkaalta yhteydenotto yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen
jättämistä.

ELY-keskus palvelut ja rahoitus
Rahoitus yrityksille:
Yritysten kehittämisavustus (Huom! Uusi EU-ohjelmakausi alkaa 01.11.2021,
linjauksiin tulla pieniä muutoksia)

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

markkinatutkimukset, kansainväliset messut omalla standilla, yrityksen omat
kansainvälistymiseen (12 kk) tai tuotekehitykseen (24 kk) liittyvät palkkakulut.
- pienet ja pk-yritykset tuki 50 %

- Investointituet (tuki 15 - 35 %);
- koneet ja laitteet. Mahdollisesti tuotantotilat, jos tiloihin tulee uusia koneita.
- pienet yritykset tuki 35 %, pk-yritykset 25 % ja (ja suuret 15 %).

- Tukihankkeiden kokonaiskustannukset väh. 10 000 euroa.
- Tukea ei myönnetä esim. maahantuonti-, vähittäiskauppa- ja tukkukaupoille.
- Tukihakemus jätettävä Ely-keskukseen ennen sitovia ostosopimuksia, tarjouksia voi pyytää.

Kehittämisavustus, hankesuunnitelman sisältö
Yrityksen tausta ja nykytilan
kuvaus

Toimiala- ja markkinatarkastelu

Kehittämisen kohde

Kehittämistoimenpiteet

Kasvutavoitteet

Kustannusarvio

Matkasuunnitelma (kv- hankkeet)
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Aikataulu

• Kuvaa tiiviisti yrityksen tausta, nykytila, sen tuotteet ja palvelut
• Taloudellinen tilanne ja resurssit
• Yrityksen kilpailutilanne kotimaassa ja ulkomailla,
jos on kyse kv. hankkeesta
• Mitä asioita yrityksessä pitää kehittää, että pitkän aikavälin
kilpailukyky paranee?
• Millä konkreettisilla toimenpiteillä kehittyminen saadaan käyntiin?

• Mitkä ovat kehittämistoimenpiteillä tavoiteltavat kasvutavoitteet
henkilöstön, liikevaihdon, kannattavuuden ja viennin kannalta?

• Erittele kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta
aiheutuvat kustannuserät kuten investoinnit (koneet- ja
laitteet, rakentaminen ym.), palkat ja ostopalvelut
• Ulkomaan matkat voivat liittyä esim. kohdemarkkinoiden selvittämiseen
tai messuihin silloin kun niillä on oleellinen merkitys hankkeen
tavoitteiden toteuttamiseen.

• Mieti hankkeen toteutuksen kannalta realistinen aikataulu.
Tyypillinen hankkeen toteutusaika on n. 1-1,5 vuotta.

Kehittämisavustus; hankkeen kustannusrakenne
Palkat

Ostopalvelut

Matkat

Prosenttimääräiset
kustannukset

EI hyväksyttäviä

Investoinnit
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• Kohtuulliset palkkakulut ilman työnantajamaksuja
• Uuden kehittämishankkeeseen liittyvän avainhenkilön palkkaus
• Olemassa olevan henkilöstön työaika vain erityisin perustein
työajanseurannan perusteella.
• Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut
• Esim. konsulttityö, testauspalvelut ym.

• Erikseen vain ulkomaan matkat ja niihin liittyvät kotimaan osuudet
• Raportoidaan toteuman mukaisesti
15 % hyväksytyistä palkkakustannuksista sisältäen:
•työnantajamaksut ja työterveysmenot;
•rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot;
•yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja
toimistomenot.

• Avustuskelpoisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset ja muut
niihin rinnastettavat palkan lisät tai muut varsinaisen palkan lisäksi
maksettavat maksut.
• Aineelliset investoinnit esim. koneet, laitteet, rakentaminen
• Aineettomat investoinnit esim. ohjelmistot, IPR oikeudet

ELY-keskus palvelut ja rahoitus
Yhteystiedot, yrityksen kehittämisavustus:
Oulu, Veteraanikatu 1, Oulu, p. +358295 038 000, www.ely-keskus.fi

Johtava yritysasiantuntija Anne Pulkkinen, (Ict- ja ohjelmistoala, terveysteknologia)
p. + 358 295 038 117, e-mail: anne.pulkkinen@ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Tiina Saukkonen, (elintarviketeollisuus, matkailu)
p. + 358 295 038 151, e-mail: tiina.saukkonen@ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Jouko Hanhela, (puuraaka-aineen jalostaminen)
p. + 358 295 038 043, e-mail: jouko.hanhela@ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Janne Ranta, (metalliteollisuus)
p. + 358 295 038 234, e-mail: janne.ranta@ely-keskus.fi

Yritysasiantuntija Gitte Meriläinen,
p. + 358 295 038 118, e-mail: gitte.merilainen@ely-keskus.fi
Yritysasiantuntija Sari Turtiainen,
p. + 358 295 038 121, e-mail: sari.turtiainen@ely-keskus.fi

Ely-keskuksen maaseutualueen yrityshankkeiden rahoitus
Yritysten investointituki
- Investointituki (tuki 20 - 40 %);
- 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.

Asiantuntijapalveluiden ostoon
- esim. rakennetaanko vai ostetaanko rakennus?
- käytetyt vai uudet koneet?

Seuraavia investointeja ei tueta:
-

traktorit
liikennealan investoinnit
puunkorjuukoneet ja metsätraktorit
energiaturpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
yrityksen/liiketoiminnan hankinta, omistajanvaihdokset
korvausinvestoinnit (ellei käyttöön oteta nykyteknologiaa tai kokonaan
uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta)
sisäpiirihankinnat

Ely-keskuksen maaseutualueen yrityshankkeiden rahoitus
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. tuotekehityshankkeet, kansainvälistymisselvitykset ja
markkinointisuunnittelu
- Tuen määrä ostopalveluihin on vähintään 5 000 ja enintään 35 000 euroa.
- Yrityksen palkkakulut ei tuen piirissä.
- 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.

Ely-keskuksen maaseutualueen yrityshankkeiden rahoitus

YRITYSTEN YHTEISTYÖHANKKEET JA
YRITYSRYHMÄT
Yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden
kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta
yhteistyöhankkeella mm. yritysryhmä
- 3-10 yritystä, hallinnoija
- Yhteisiä kehittämistoimia sekä yrityskohtaisia kehittämistoimia
- Maaseuturahaston rahoitus 75 %, yritysten rahoitus 25 %
- Esim. yhteiset tuotekehityshankkeet

Lisätietoa https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet/maaseudunyritystuet/yritysten-yhteistyohankkeet-ja-yritysryhmat/

Ely-keskuksen maaseutualueen yrityshankkeiden rahoitus
Yhteystiedot

Maaseudun yritystuet
Anna Nikka, Oulu
anna.nikka@ely-keskus.fi
p. 0295 038 563

Kalevi Hiivala, Oulu
kalevi.hiivala@ely-keskus.fi
0295 038 056
Ahto Uimaniemi, Ylivieska
kalevi.hiivala@ely-keskus.fi
0295 038 056
Yritysryhmän kehittämishankkeet sekä muut kehittämishankkeet

Kukka Kukkonen, Oulu
kukka.kukkonen@ely-keskus.fi
0295 038 232

Leader-ryhmien yhteystiedot https://popikki.fi/yhteystiedot/

Business Finland
rahoituspalvelut
▪ 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.

BUSINESS FINLANDILTA RAHOITUSTA
KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

INTO

TEMPO
INNOVAATIOSETELI

Osta
innovaatioosaamista

Avustus 80%
max. tuki
4000 e

EXPLORER
TUOTEPERHE

Tuoteperhe
yritysten
kansainvälistymisen tueksi

Valmistaudu
kasvamaan
vientimarkkinoille

Avustus 50 %, Avustus 75 % ,
max. tuki
max. tuki
50 000 e
10 000 e

Lisää
innovaatioosaamista
kasvun pohjaksi

Avustus
50 %

TUTKIMUSORGANISAATIOT

Tutkimustulosten
kaupallistamisee
n ja
yritysyhteistyöhön

Avustusta

NIY
(alle 5v. nopean

T&K

kasvun startupit)

Kehitä palvelua,
tuotetta,
prosessia,
liiketoimintamallia

Skaalaa
globaalisti.
Kehitä
strategiaa, tiimiä,
bisnesmallia
kokonaisvaltaisesti.

Avustus ja
laina
vaiheittain

Todenna
tuotteesi
toimivuus

Laina 50% / 70%
Avustus max.
50%

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.

• Yritys ei ole sivutoiminen

▪ Innovaatiosetelin arvo 6200 euroa (5000 e + alv).
▪ Omarahoitusosuus 1000 euroa + alv. Maksetaan palveluntuottajalle projektin päätyttyä.
▪ 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 Finlandin palvelut – Explorer tuoteperhe (4 tuotetta)

Market Explorer
▪ Kohderyhmä:
• Pienille, pk- ja midcap-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.

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

Business Finlandin palvelut – Exhibition Explorer
ent. Messuavustus

▪ 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

▪ 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

Business Finlandin palvelut – Talent Explorer

▪ 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 – Group 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 – 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.

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

• Lisätietoja: http://www.Businessfinland.fi
• Asiakaspalvelu palvelee numerossa +358 29 469 5800
Business Finlandin yhteyshenkilö Pohjois-Pohjanmaalla:
Business Coach Teija Pakanen

p. +35840 835 9264, e-mail. Teija.pakanen@businessfinland.fi

Business Finlandin palvelut – Eri toimialoihin liittyvät ohjelmat
MM. Food from Finland-Ohjelman palvelut

• Food from Finland –yhteisosastojen toteuttaminen tärkeimmillä kansainvälisillä
elintarvikealan ammattilaismessuilla
• ostajatapaamiset sekä kohdemarkkinoilla että Suomessa
• verkostoitumistapahtumat
• koulutus- ja valmennuspäivät
• vähittäiskaupan kampanjat
• mediatilaisuudet ja –vierailut

Food from Finland tekee myös kohdistettuja toimenpiteitä
tuoteryhmille:
• Alkoholituotteet
• Marjatuotteet
• Kauratuotteet yhteistyössä kauraklusterin kanssa
• Kananmunatuotteet

Ohjelman palvelut ovat avoimia kaikille elintarvikeyrityksille ja messuja
lukuun ottamatta maksuttomia.
Kohdemarkkinat
- Pohjoismaat, Saksa
- Itä-Aasia: Kiina, Hong Kong, Etelä-Korea ja Japani
- Lähi-Itä: Saudi-Arabia, Arabiemiraatit
- Etelä-Afrikka, Singapore, USA, muut Euroopan maat

Ohjelmajohtaja Food from Finland
ESA WRANG

+358 (0)2946 95486
esa.wrang@businessfinland.fi

Business Finland ja
Suomen kestävän kasvun ohjelma
• EU:n kestävän kasvun ohjelma (RRF) vauhdittaa yhteiskunnan selviytymistä
koronakriisistä. Ohjelman toimenpiteet ajoittuvat vuoisille 2021 - 2023.

• Business Finlandille osoitettu myöntövaltuuksia 530 milj. euroa.
• Jokaisessa haussa on oma hakuaikansa sekä rahoitusehdot.
• Pähkinänkuoressa tukea myönnetään tutkimus- ja kehitystoiminnalle, ei
valmiiden tuotteiden markkinointiin.
• Yrityksille suunnattuja hakukokonaisuuksista; aihealueina mm.
- rahoitus veturiyrityksille ja vetureiden kumppaneille

- vähähiilinen rakennettu ympäristö
- kasvuyritysten innovaatiotuki
- kiertotalouden investointiavustus

- matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu

Lisätietoja osoitteessa:

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

Business Finland ja
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Finnvera rahoitus; lainat, takaukset ja vientitakuut
Yhteystiedot:
Oulu, Sepänkatu 20, vaihde p. 029 460 11, www.finnvera.fi
Aluejohtaja Pasi Vartiainen
p. 029 460 2805, e-mail: pasi.vartiainen@finnvera.fi

Rahoituspäällikkö Katri Vääräniemi
p. 029 460 2592, e-mail: katri.vaaraniemi@finnvera.fi
Rahoituspäällikkö Vesa Kuusento,
p. + 358 295 038 151, e-mail: vesa.kuusento@finnvera.fi

Rahoituspäällikkö Hannu Vuoste, (mm. metalliteollisuus)
p. 029 460 2595, e-mail: hannu.vuoste@finnvera.fi
Rahoituspäällikkö Jenni Timonen,
p. 029 460 20111, e-mail: jenni.timonen@finnvera.fi

Rahoituspäällikkö Kaisu Lind,
p. 029 460 2579, e-mail: kaisu.lind@finnvera.fi
Rahoituspäällikkö Päivi Turkka,
p. 029 460 2593, e-mail: paivi.turkka@finnvera.fi

TE-toimiston palvelut
Starttiraha
▪ Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty
väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään
18 kuukauden ajalle. Normaalisti max. aika on 12 kk. Laki on voimassa
1.5.2020-31.12.2021 välisen ajan.
▪ Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden
edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin
starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi.
▪ TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa.
Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti
jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson
päättymistä.
▪ Lisäksi starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös
niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi
työskennellä yrityksessään.

TE-toimiston palvelut
Starttiraha
▪ Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa
yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja
vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden
ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (33,66 € /päivä) ja
sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.
▪ Starttirahaa voit saada, jos
• olet työtön työnhakija

• et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi
palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä
• olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi.
• TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys
on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

TE-toimiston palvelut
Starttirahan saamisen edellytykset
Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa
• päätoiminen yrittäjyys
• riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan

• mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan
•Tarpeellisuus toimeentulon kannalta
• yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty.

TE-toimiston palvelut
Palkkatuki työttömän työllistämiseksi
• TE-toimisto voi hakemuksesta myöntää palkkatukea yritykselle, kun
työtön työnhakija tarvitsee keskimääräistä enemmän perehdytystä ja
opastusta työtehtävien tekemisessä työsuhteen alkuvaiheessa.

• Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle palkkauskustannuksiin, jos
tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset
täyttyvät.
• Tuki on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista riippuen
palkattavasta henkilöstä
• Tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden
keston perusteella.
• Palkkatuen enimmäismäärä yritykselle vuonna 2020 on 1400 €/kk,
jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen
prosenttiosuus lomarahasta.
• Palkkatukea voi saada määräaikaiseen ja toistaiseksi
voimassaolevaan työsuhteeseen.

• Palkkatuki on TE-toimiston harkinnanvarainen tuki työnantajalle.
• Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutuksen ajaksi.

Löydä osaaja ulkomailta

▪ European Employment Services eli Eures-palvelu on kaikki EU-/ETA-maat
kattava työnvälitysverkosto.

▪ EURES palvelee työnantajia, jotka
• haluavat palkata ulkomaisen työntekijän Suomeen tai EU-/ETA-alueelle,
• ilmoittaa Suomessa tai ulkomailla avoinna olevan työpaikan EU-/ETA-alueella.
▪ Palvelu löytyy verkosta osoitteesta eures.europa.eu.

▪ www.te-palvelut.fi –palvelussa julkaistuja avoimia työpaikkoja voidaan
julkaista myös eures.europa.eu –palvelussa Suomen työpaikkojen
joukossa.
▪ eures.europa.eu –palvelussa on myös CV-vahti, jolloin saat sähköpostiisi
hakuehtoihisi sopivia työnhakijoita. Eures-palvelun CV-vahdin käyttö
edellyttää rekisteröitymistä palveluun.
▪ TE-toimisto tarjoaa neuvontapalveluita myös EU-/ETA alueen ulkopuolelta
rekrytoivalle työnantajille mm. oleskelulupa-asioihin liittyen.
▪ Lisätietoja EURES-palvelusta: Tina Sundqvist, eures.oulu@te-toimisto.fi,
+358 295 056 737
23.8.2017

Yhteishankintakoulutus
RekryKoulutus

TäsmäKoulutus

MuutosKoulutus

▪ Uuden työvoiman
palkkaamiseen
koulutuksen kautta, kun
ammattitaitoisia
työntekijöitä ei löydy
▪ Työnantajan
maksuosuus 30%
koulutuksen
kokonaishinnasta

▪ Työntekijöiden osaamisen
päivittämiseen yrityksen
muutostilanteissa
▪ Myös määräaikaisesti
lomautetuille
▪ Työnantajan maksuosuus
30-50 % koulutuksen
kokonaishinnasta

▪ Irtisanotuille uuden
ammatin opiskeluun
▪ Myös toistaiseksi
lomautetuille
▪ Työnantajan
maksuosuus 20%
koulutuksen
kokonaishinnasta

Työnantajan esitys

Työnantajan esitys
yhteishankintakoulutuksesta –lomake
osoitteessa www.te-palvelut.fi
(hakusana TEM607)

Koulutuksen
suunnittelu ja
kilpailuttaminen

Koulutuksen
toteutus ja seuranta

Lisätietoja
• Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut puh.
0295 056 502
Tai P-Pohjanmaan Ely-keskus, Tiina Talala p. 0503128694
23.8.2017

TE-toimiston palvelut

Yhteystiedot:
P. +358295 056 502, e-mail.: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi,
www.te-palvelut.fi Osoite: Hallituskatu 36B (BusinessAsema), Oulu

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

