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edustustoverkko
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ELY:jen yrityspalvelut kasvaville ja 
kansainvälistyville yrityksille

3

§Vienti- ja kansainvälistymisneuvonta
– Antaa tietoa kansainvälistymisestä ja siihen valmistautumisesta.

§Kansainvälistymisen rahoitusneuvonta
– Sisältää yrityksen kehittämispalvelut, kehittämisavustuksen ja 

maaseudun yritystuet.
§Ohjaus yhteistyökumppaneiden palveluihin

– Väylä mm. muiden Team Finland -toimijoiden (Business Finlandin, 
ulkoministeriön, TE-toimistojen, Finnveran ja kauppakamareiden) 
palveluihin.

§Kansainvälistymistapahtumat
– Maakunnissa järjestettävät vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvät 

tapahtumat avaavat uusia markkinoita paikallisille yrityksille.



ELY-keskusten yrityspalvelut
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§Yrityksen kehittämisavustus
– tukee kehittämistoimenpiteitä kun yritys aloittaa toimintansa, 

panostaa uudistumiseen, pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään.
§Yritysten kehittämispalvelut

– tarjoavat yrityksille räätälöityjä analyysi-, konsultointi- ja 
koulutuspalveluita.

§Henkilöstön osaamisen kehittäminen
– osaamistarpeiden muutoksiin TäsmäKoulutus
– RekryKoulutus, 



Finnvera pähkinänkuoressa

• Finnvera on Suomen valtion omistama työ- ja elinkeinoministeriön alainen 
erityisrahoitusyhtiö

• Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency, 
ECA)

• Finnvera tarjoaa vastikkeellista rahoitusta (lainat, takaukset, vientitakuut) 
kannattavan yritystoiminnan eri vaiheisiin

• Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa niiden kanssa yrityksen 
rahoitukseen liittyvää riskiä sekä täydentää yksityisen sektorin tarjoamia 
rahoituspalveluita
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Suuryritykset
Kasvavat ja 

kansainvälistyvät pk-
yritykset

Kotimarkkina-
yritykset

Paikalliset 
pienyritykset

Finnveran rahoituspalvelut yrityksille 
– käytettävissä myös koronakriisin aikana
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Käyttöpääoma

Investoinnit: liiketoiminnan kehitys, 
rekrytoinnit, markkinointi, tuotanto, T&K

KV-markkinoille meno: partneriverkoston 
rakentaminen, tytär-/osakkuusyhtiön
perustaminen

Kilpailukykyiset maksuehdot
Ostajien vaatimat vakuudet

Kaupan edellyttämä rahoitus (pk-viejä, 
ostaja)

Ulkomaisten saatavien turvaaminen

Kotimaan rahoitus:
Pankkirahoituksen takaukset

Viennin rahoitus: 
Vientitakuut, vientiluotot ja korontasaus 
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Ulkoministeriön ja BF:n globaali edustustoverkosto
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• Ulkoministeriöllä noin 90 
edustustoa ulkomailla 
(suurlähetystöt, 
pääkonsulaatit ja 
konsulaatit) 

• Business Finlandilla 43  
vientikeskusta 
ulkomailla

• Suomella myös noin 400 
kunniakonsulia 



Team Finlandilla
ulkomailla tiivis 
UM + BF yhteistyö
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Suomen 
edustustot 
Suurlähettiläs 
TF-maajohtaja

UM Business 
Finland



Miten Ulkoministeriö voi auttaa 
suomalaisyrityksiä? (1)

1) Yleinen maainfo ja vientikohdemaan analyysi 
–> kontaktoi lähetystöä https://um.fi ja sovi tapaaminen 

2) Apu verkostoihin & kontakteihin (kunniakonsuliverkostot!)   
-> tapaa suurlähettilästä tai kysy sähköpostilla 

3) Konkreettiset market opp’sit yhdessä BF:n kanssa 
-> seuraa https://team-finland.fi verkkosivuja

26.4.2021 11

https://um.fi/
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Miten Ulkoministeriö voi auttaa 
suomalaisyrityksiä (2)
4) Apu mahdollisten kaupan esteiden taklaamiseen (tullit, 
tullausmenettelyt, sertifioinnit, syrjivä verotuskäytäntö, yms.)
-> ole yhteydessä lähetystöön ja pyydä apua
5) Team Finland –vierailujen järjestäminen yhdessä BF:n kanssa, 
joissa yritysdelegaatio mukana 
-> seuraa Business Finlandin verkkosivuja
6) Kehitysmaakauppaan UM:llä omia kehityspoliittisia 
rahoitusinstrumenttejä
-> kontaktoi keo-50@formin.fi
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Ulkoministeriö auttaa 
yrityksiä myös näin:                      
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•UM valmistelee Suomen kantoja kauppapolitiikkaan 
(WTO-neuvottelut, EU:n vapaakauppa-sopimukset, 
yms.) eli luo näin makrotasolla edellytyksiä yritysten 
kansainvälistymiselle 
•UM antaa yhdessä Puolustusministeriön kanssa lupia 
kaksikäyttötuotteiden vientiin 
• Antaa tietoa Brexitistä (Kristiina Kauppinen)



Lisätietoja Team Finland-ydintoimijoista:
• https://team-finland.fi

• https://um.fi

• https://www.businessfinland.fi

• https://www.finnvera.fi

• https://www.ely-keskus.fi
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Kiitokset! 
Ollaan yhteyksissä!
Sähköposti: 
juha.markkanen@formin.fi

Matkapuhelin: +358 50 3271314

Twitter: @juha_markkanen

LinkedIn: Juha Markkanen
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