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PALVELUT, OHJELMAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille. Se kokoaa yhteen 600 
jäsenorganisaatiota (kauppakamareita, kehitysvirastoja, teknologiaorganisaatioita jne.) yli 60 maasta, 
jotka auttavat kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään, hakemaan rahoitusta, ymmärtämään 
EU:n lainsäädäntöä ja löytämään mahdollisia liiketoimintakumppaneita Euroopasta ja sen 
ulkopuolelta. 

Verkosto tarjoaa:
> neuvontaa innovaation kaupallistamiseen ja eväitä yrityksesi  kansainvälisen kilpailukyvyn 

parantamiseen 
> tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen (yrityskontaktitapahtumat, 

yrityskontaktipörssi)
> asiantuntijaneuvontaa EU:n säännöistä ja asetuksista ja rahoituksen hakemisesta

Organisaatiosi yhteistyömahdollisuudet Enterprise Europe Network verkoston kanssa:
> Ota yhteyttä verkostoon omassa maassasi
> Mainosta palveluja, vaihda tietoja, kerro asiakkaista jne
> Tiedota asiakkaillesi siitä, miten verkosto voi auttaa niitä kansainvälisessä kasvussa 
> EEN voi myös kertoa yrityksille palveluistasi

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) – Yrityspalvelut käden ulottuvilla

Yhteystiedot löytyvät täältä:

> http://www.enterpriseeurope.fi/etusivu 

Portaali kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja velvollisuuksista EU:n sisämarkkinoilla. Tietoa on saatavilla 24 
kielellä (myös suomeksi).

SINUN EUROOPPASI YRITYKSILLE – Verkko-opas liiketoiminnan 
harjoittamiseen Euroopassa 

http://www.enterpriseeurope.fi/etusivu
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Keskeiset yhteystiedot: 

Sinun Eurooppasi yrityksille -portaalin osiossa Yhteydenotot on 
paikallisten asiantuntijoiden neuvoja verotuksesta, myymisestä ulkomailla, 
sosiaaliturvaoikeuksista, tuotevaatimuksista, rahoituksesta, julkisista 
hankinnoista ja yrityksesi vihreästä julkisuuskuvasta.

Lisätietoa:

> https://europa.eu/youreurope/business/index_fi.htm 

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa eurooppalaisille pk-yrityksille maksutonta 
neuvontaa ja tukea IP-oikeuksiin liittyvistä asioista, muun muassa oikeuksien strategisesta käytöstä 
ja onnistuneesta hyödyntämisestä, innovoinnin ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi Euroopassa. 

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa:

> neuvovan puhelinpalvelun – suoraa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää tukea kokeneiden 
asiantuntijoiden ryhmältä: vastaukset annetaan kolmessa arkipäivässä

> verkkokirjaston – tapaustutkimuksia, tiedotteita, kaavioita teollis- ja tekijänoikeuksista, 
mallilomakkeita ja paljon muuta

> koulutusta ja tapahtumia – tapaa ryhmä koulutustapahtumissa, pyydä yksilöllistä koulutusta tai 
tule mukaan verkkoseminaareihin

> uutiskirjeen ja tiedotteen – seuraa teollis- ja tekijänoikeuksien alan uusinta kehitystä ympäri 
Eurooppaa.

EUROOPAN TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN TUKIPALVELU –tukea IP-asioissa

Keskeiset yhteystiedot: 

Ota meihin yhteyttä osoitteessa https://iprhelpdesk.eu/Contact

Lisätietoa:

> www.iprhelpdesk.eu 

Sinun Eurooppasi yrityksille -portaali tarjoaa:

käytännön tietoa yritysten rajat ylittävästä liiketoiminnasta, muun muassa:

> tietoa yrityksen perustamisesta toisessa EU-maassa 
> rahoituksen hakemisesta
> verojen maksamisesta 
> palvelujen myymisestä ja tarjoamisesta ulkomailla 
> henkilöstön palkkaamisesta toisessa EU-maassa 
> julkisista hankinnoista 
> tuotevaatimuksista
> ympäristöstandardeista ym.

https://europa.eu/youreurope/business/contact/index_fi.htm
https://europa.eu/youreurope/business/index_fi.htm
https://iprhelpdesk.eu/Contact
http://www.iprhelpdesk.eu
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SOLVIT antaa kansalaisille ja yrityksille (pääasiassa verkossa) nopeita ja käytännöllisiä ratkaisuja, 
kun näillä on vaikeuksia rajat ylittävissä muutoissa tai liiketoiminnan harjoittamisessa EU:ssa. Se 
on ollut vuodesta 2002 alkaen ilmainen palvelu, josta vastaa kunkin EU-maan sekä Islannin, Liechtensteinin ja 
Norjan kansallinen hallinto. 

SOLVIT tarjoaa:

ratkaisuja, kun toisen EU-maan viranomaiset rikkovat yrityksesi EU:n takaamia oikeuksia eikä 
asiaa ole vielä viety tuomioistuimen käsiteltäväksi (vaikka SOLVIT voi auttaa vain, jos on tehty pelkästään 
hallinnollinen valitus). SOLVIT voi auttaa:

> saamaan ammattipätevyytesi tunnustetuksi
> viisumissa ja oleskeluluvassa
> kaupassa ja palvelussa (yritykset)
> ulkomailla työskentelyssä
> työttömyysetuuksissa
> sairausvakuutuksessa
> pääoman tai maksujen rajat ylittävässä liikkumisessa
> alv-palautuksissa jne.

Pyynnön käsittely SOLVITissa

Kyseessä olevan kahden maan (valituksen tekijän maa ja maa, jota ongelma koskee) SOLVIT-keskukset 
yrittävät ratkaista ongelman yhdessä 10 viikossa.

SOLVIT – Ratkaistaan haasteet EU:n takaamien oikeuksien turvaamiseksi

Keskeiset yhteystiedot: 

Työ- ja elinkeinoministeriö
Etelä-Esplanadi 4
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 02 950 47 085
solvit@tem.fi

Lisätietoa: 

> http://ec.europa.eu/solvit/index_fi.htm 

mailto:solvit%40tem.fi?subject=
http://ec.europa.eu/solvit/index_fi.htm
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Euroopan komission vuonna 2009 käynnistämä yleiseurooppalainen yrittäjien liikkuvuusohjelma tarjoaa 
yrittäjiksi haluaville tai juuri aloittaneille yrittäjille mahdollisuuksia lähteä kansainväliseen yritysvaihtoon, jossa 
he voivat saada oppia kokeneilta yrittäjiltä ja hankkia uusia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia. 
Isäntäyrittäjät puolestaan saavat innovatiivisia ajatuksia motivoituneilta uusilta yrittäjiltä.  

Erasmus nuorille yrittäjille tarjoaa:

> kuukausittaisen rahoitustuen uusille yrittäjille (950 euroa kuukaudessa Suomessa)
> sekä isäntää että uutta yrittäjää hyödyttävän yhteistyön
> itse paikalla toteutettavan koulutuksen uudelle yrittäjälle
> etuja, muun muassa yrityksen kansainvälistymisen
> mahdollisen pääsyn uusille markkinoille

Osallistujat:

> Uudet yrittäjät ja isäntäyrittäjät – osallistuminen perustuu yrittäjävuosien määrään,  
ei henkilön ikään

> Yrittäjät yli 40 maasta ympäri maailmaa

ERASMUS NUORILLE YRITTÄJILLE (EYE) – eurooppalainen yritysvaihto-ohjelma

HAE VERKOSSA  
milloin tahansa osoitteessa  
https://www.erasmus-entrepre-

neurs.eu/index.php?lan=fi

KUMPPANIN  
ETSINTÄ  

– tietokannassa olevat yrittäjät 
etsivät sopivaa vastapuolta 
ja keskustelevat sen jälkeen 

vaihdon toteuttamisesta

SOPIMUKSET  
laaditaan

VAIHTO  
– 1–6 kuukautta ulkomailla 

isäntäyrityksessä tai vähintään 
yhden viikon jaksoja enintään 

12 kuukauden ajan

Osallistuneilta  
yrityksiltä kerätään 

VERKKOPALAUTE

1

2

3
4

5

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fi
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=fi
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Keskeiset yhteystiedot: 

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman paikalliset välittäjäorganisaatiot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Ratapihantie 13

00520 Helsinki

Sonja Kuosmanen

Puh. 040 488 74 61

sonja.kuosmanen@haaga-helia.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Sammonkatu 12

50130 Mikkeli

Heidi Lampinen

Puh. 044 036 16 19

SeAMK

Kampusranta 11 Frami F

60320 Seinäjoki

Pauliina Mäntylä

Puh. 040 830 04 47

Lisätietoa:

> https://www.resourceefficient.eu/fi

mailto:sonja.kuosmanen%40haaga-helia.fi?subject=
https://www.resourceefficient.eu/fi
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
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Klusterit ovat erikoistuneiden yritysten – usein pk-yritysten – ja muiden asiaankuuluvien tukitoimijoiden 
ryhmiä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä tietyssä paikassa. EU kannustaa luomaan kansainvälisen tason 
klustereita ja edistää niiden kehitystä, koska klusterien pk-yritykset ovat entistä innovatiivisempia, ne 
rekisteröivät enemmän patentteja ja kasvavat enemmän. Yhteisötalouden klusterit tukevat 
sosiaalista innovointia ja kestävää kehitystä Euroopassa.

Yksittäisiä klustereita alueilla ja jäsenvaltioissa edustavien eurooppalaisten klusteriorganisaatioiden 
kumppanuuksia tuetaan COSME- ja Horisontti 2020 -ohjelmista eurooppalaisten strategisten 
klusterikumppanuuksien ja klusterien edistämien hankkeiden muodossa.

ECCP on eurooppalainen keskusorganisaatio, joka yhdistää Euroopan klusteriyhteisön. Se 
edistää verkostoitumista ja antaa tietotukea klustereille ja niiden pk-yrityksille sekä muille jäsenille, 
joiden tavoitteena on tehdä entistä strategisempaa alueiden välistä yhteistyötä ja toteuttaa pk-yritysten 
kansainvälistymistoimia sekä panna täytäntöön älykkään erikoistumisen strategioita ympäri EU:ta.

KLUSTERIT– Edistetään yritysten innovointi- ja kasvukumppanuuksia

1. Eurooppalainen klusterien yhteistyöfoorumi  
(European Cluster Collaboration Platform, ECCP)+++
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ECCP tarjoaa:

> kumppanihakutyökalun – foorumiin kuuluu tällä hetkellä yli 800 maailmanlaajuisesti 
rekisteröityä klusteria 

> klusterien tietokeskuksen, josta saa uusimmat uutiset ja tietoa tapahtumista ja avoimista 
ehdotuspyynnöistä

> kansainvälisten klusterien kumppanienetsintätapahtumien järjestämisen
> suoraa apua ja tukea eurooppalaisissa strategisissa klusterikumppanuuksissa mukana oleville 

pk-yrityksille 
> klusterianalyysia, poliittista neuvontaa, asiantuntijoiden tukipalveluja, kumppanuus- ja 

ohjaustapahtumien järjestämistä Euroopan klusterien ja teollisen muutoksen seurantakeskuksen 
yhteydessä

Keskeiset yhteystiedot: 

verkkorekisteröinti klusteriorganisaatioiden yhteisöön liittymistä varten

Lisätietoa:

> Eurooppalainen klusterien yhteistyöfoorumi: www.clustercollaboration.eu

> Suomessa on kahdeksan rekisteröityä klusteria (suodata oman maasi osalta): 
http://www.clustercollaboration.eu/cluster-list 

> Euroopan resurssitehokkuuden osaamiskeskus: https://www.resourceefficient.eu/fi

https://www.clustercollaboration.eu/user/register
http://www.clustercollaboration.eu
http://www.clustercollaboration.eu/cluster-list 
https://www.resourceefficient.eu/fi
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Teollisuuden nykyaikaistamista käsittelevän älykkään erikoistumisen foorumin tarkoituksena on 
tukea EU:n alueita, jotka ovat sitoutuneet luomaan jatkumon teollisuuden investointihankkeille alhaalta ylöspäin 
suuntautuvan lähestymistavan perusteella. Hankkeet on määrä panna täytäntöön alueiden välisen yhteistyön, 
klusterien osallistumisen ja teollisuuden panoksen avulla.

Teollisuuden nykyaikaistamista käsittelevä älykkään erikoistumisen foorumi tarjoaa:

> asiantuntijatukea teollisuuden investointihankkeiden jatkumoa koskevan ohjauksen muodossa. 

2. Teollisuuden nykyaikaistamista käsittelevä älykkään erikoistumisen foorumi

Lisätietoa:

> Teollisuuden nykyaikaistamista käsittelevä älykkään erikoistumisen foorumi:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation; 

> Demonstrointimalleina toimivat alueet: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esic/large-scale-demonstrator/index_en.htm; 

+++

Euroopan komissio käynnisti tämä pilottihankkeen äskettäin osana pyrkimyksiään kuroa umpeen kuilu 
digitaalisissa taidoissa. DOT-aloitteen ansiosta jopa 6 000 opiskelijaa saa erityisiä digitaalisia taitoja ja arvokasta 
työkokemusta. Kaikki yritykset – pk-yrityksistä suuryhtiöihin – kaikilta aloilta voivat tarjota harjoittelupaikkoja, joissa 
keskitytään erityisiin digitaalisiin taitoihin kyberturvallisuuden, massadatan, kvanttiteknologian 
ja koneoppimisen kaltaisilla aloilla tai edistetään yritysten digitaalisia taitoja digitaalisen 
markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen kaltaisilla aloilla.

DOT-aloite on avoin kaikille Erasmus+-ohjelman maille sekä Horisontti 2020 -ohjelman liitännäisvaltioille. 
 
DOT-aloite tarjoaa:

> työtä erittäin osaavien ja motivoituneiden parhaiden harjoittelijoiden kanssa 
> monikulttuurisuutta: isäntäyritykset hyötyvät luovista ja innostuneista ehdokkaista, jotka tuovat 

yritykseen kansainvälisiä arvoja
> Euroopan komission maksamia harjoitteluja, jotka ovat yrityksille kohtuuhintaisia. 

Harjoittelijat saavat noin 500 euron kuukausiavustuksen keskimäärin viideksi kuukaudeksi
> isäntäyrityksen maineen kohotuksen: ohjaamalla tulevaisuuden työvoimaa osallistuvat 

yritykset erottuvat kilpailijoistaan ja saavat myös Euroopan komissiolta tunnuksen, jota ne 
voivat käyttää viestintäkanavissaan.

DIGITAALISET MAHDOLLISUUDET -HARJOITTELU (DOT) – digitaalisten taitojen 
edistäminen käytännön koulutuksen avulla

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esic/large-scale-demonstrator/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_fi
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Keskeiset yhteystiedot: 

CNECT-DIGITAL-SKILLS@ec.europa.eu

Lisätietoa:

> http://bit.ly/DigitalOpportunities 

Tämä Euroopan komission tukema ainutlaatuinen eurooppalainen foorumi yhdistää kaikki yrityksen 
käynnistämiseen ja kasvattamiseen tarvittavat tiedot ja resurssit. Foorumi toimii samalla myös 
keskuksena verkossa verkostoitumiselle, vaihdolle ja yhteistyölle naisyrittäjien ja sellaisiksi 
haluavien sekä sidosryhmien välillä.

Foorumin 690 rekisteröidyllä käyttäjällä (vuoden 2018 helmikuussa 153 organisaatiota ja 479 yrittäjää) 
on myös omat profiilit, joiden kautta voidaan vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä. 

WEgate – väylä naisten yrittäjyyteen Euroopassa

WEgate-aloite tarjoaa:

> pääsyn rahoitukseen 
> pääsyn yritysverkostoihin 
> tietoa siitä, mistä saa apua omalla alueella 
> vinkkejä, koulutusta ja oppimismahdollisuuksia 
> mentorointiohjelmia 
> hyviä käytäntöjä, tapaustutkimuksia ja menestystarinoita
> asiaan liittyviä uutisia ja tapahtumia.

Lisätietoa:

> https://wegate.eu/ 

mailto:CNECT-DIGITAL-SKILLS%40ec.europa.eu?subject=
http://bit.ly/DigitalOpportunities
https://wegate.eu/
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Aloite on EU:n pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) koskeva kokonaisvaltainen kehys. Sen tarkoituksena on 
parantaa suhtautumista yrittäjyyteen Euroopassa, yksinkertaistaa sääntelyyn ja politiikkaan liittyvää ympäristöä 
pk-yritysten kannalta ja poistaa niiden kehityksen tiellä vielä olevat esteet.

PK-YRITYKSIÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

EUROOPPALAISIA PK-YRITYKSIÄ TUKEVA ALOITE

Lisätietoa:

> https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_fi

+++

Pääomamarkkinaunioni on Euroopan komission ohjelma, jonka tarkoituksena on saada pääomaa käyttöön 
Euroopassa. Sen avulla pääomaa ohjataan kaikille yrityksille, myös pk-yrityksille, ja infrastruktuurihankkeisiin, 
jotka tarvitsevat sitä laajenemiseen ja työpaikkojen luomiseen.

PÄÄOMAMARKKINAUNIONI

Lisätietoa:

> https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fi

+++

EU antoi direktiivin 2011/7/EU (joka tuli voimaan 16. kesäkuuta 2013 kaikissa EU-maissa) kaupallisissa 
toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta viranomaisten ja yritysten välillä sekä yritysten välillä, 
jotta yrityksiä (pk-yrityksiä) voidaan suojella maksuviivästysten haitallisilta vaikutuksilta. 

MAKSUVIIVÄSTYSTEN TORJUMISESTA ANNETTU  
DIREKTIIVI – oikeus täsmälliseen maksamiseen

Lisätietoa:

> www.ec.europa.eu/growth/smes/support/late-payment_fi

> Usein kysyttyjä kysymyksiä

+++

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_fi
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-action-plan_fi
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_fi
http://www.ec.europa.eu/growth/smes/support/late-payment_fi
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16222/attachments/1/translations
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InvestHorizon-ohjelman tarkoituksena on lisätä innovatiivisiin eurooppalaisiin pk-yrityksiin tehtyjä investointeja 
kehittämällä investointivalmiutta ja valistamalla sijoittajia. Hankkeen tavoitteena on vähentää pk-yritysten 
investointimarkkinoiden hajanaisuutta ja auttaa sekä pk-yrityksiä että sijoittajia tekemään parempia kauppoja 
lisäämällä näiden tietämystä toisistaan. Ohjelmassa järjestetään koulutuksia, ohjausta, erityistapahtumia jne.

Ohjelma tarjoaa:

> verkkokursseja: ilmaista verkkokoulutussisältöä ja joukkoverkkokursseja. 
> seminaareja: investointivalmiutta käsitteleviä ohjausseminaareja, joiden tarkoituksena on 

lisätä yrittäjien valmiuksia varojen keräämisvalmiuksien parantamiseksi yritystukea ja esittelevää 
koulutusta start up -yrityksille sekä varhaisessa vaiheessa ja kasvuvaiheessa oleville yrityksille.

> investointeja: investointifoorumien tapahtumia.

INVESTHORIZON

Lisätietoa:

> www.investhorizon.eu

EUROOPAN INVESTOINTIHANKEPORTAALI –  
hankkeen vetäjän ja mahdollisten sijoittajien kohtaamispaikka

Euroopan investointihankeportaali on verkkoportaali, jonka avulla EU:hun sijoittuvan hankkeen 
vetäjät – julkiset tai yksityiset – pystyvät saamaan yhteyden mahdollisiin sijoittajiin koko 
maailmassa. Euroopan komissio ylläpitää tätä portaalia, ja se kuuluu Euroopan investointiohjelmaan, jonka 
tavoitteena on saada investointeja liikkeelle, edistää talouskasvua ja luoda enemmän työpaikkoja koko EU:ssa.

Rekisteröi hankkeesi Euroopan investointihankeportaalissa ja lisää sen näkyvyyttä laajassa kansain-
välisten sijoittajien verkostossa! 

Euroopan investointihankeportaali tarjoaa:

> hyvän näkyvyyden EU:n investointihankkeiden vetäjille, jotta nämä voivat esitellä eurooppalaisia 
hankkeitaan mahdollisille sijoittajille kaikkialla maailmassa

> kumppanien etsintään verkkofoorumin, joka yhdistää hankkeiden vetäjät (eli yrittäjät) ja sijoittajat
> kaikkien hankkeiden (julkisten ja yksityisten) maksuttoman julkaisun
> laajan valikoiman toteuttamiskelpoisia hankkeita.

Lisätietoa:

> www.ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html

> InvestEU-portaalin video

http://www.investhorizon.eu
http://www.ec.europa.eu/eipp/desktop/fi/index.html
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137682
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Keskus on yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa verkkotukea julkisille ja yksityisille yhteisöille investointi-
hankkeiden määrittämisessä, valmistelussa ja kehittämisessä koko Euroopan unionissa, jotta 
investointihankkeiden laatua voidaan parantaa.

Keskus tarjoaa:

> hankekehitystukea kaikissa hankkeen vaiheissa
> hyvien käytäntöjen, saatujen kokemusten ja tosielämän tapaustutkimusten vaihtoa 

hankerahoituksesta ja hankehallinnasta
> prosesseihin ja menetelmiin liittyvää ohjausta ja koulutusta monista investointihankkeisiin, 

rahoituksen saatavuuteen ja EU:n varojen käyttöön liittyvistä kysymyksistä (esimerkiksi 
tarjousprosessista, kustannus-hyötyanalyysista)

> tuotantoketjun alkupäähän tai politiikkaan liittyvää neuvontaa
> taloudellista neuvontaa, jotta yritysten valmiuksia saada riittäviä rahoituslähteitä voidaan lisätä
> URBIS-foorumin, joka on keskuksen uusi erikoistunut kaupunkialueiden investointeja käsittelevä 

neuvontafoorumi.

EUROOPAN INVESTOINTINEUVONTAKESKUS –  
eurooppalainen väylä investointitukeen

Keskeiset yhteystiedot: 
Hae maasi paikallisia palveluja (tiedot saatavilla verkossa). 

ELY-keskukset
Keski-Suomi, Jyväskylä
Puh. 02 950 24 500
https://www.ely-keskus.fi/

Hallinnon kehittämiskeskus
Yliopistonkatu 5, 5. kerros, 00100 Helsinki
http://www.haus.fi

Finnvera
Helsingin päätoimipaikka
Porkkalankatu 1, PL 1010, 00101 Helsinki
https://www.finnvera.fi/

Inspira, Kuntarahoitus Oy
Jaakonkatu 3 A, 5. kerros, 00100 Helsinki, Finland

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen kuntaliitto
PL 32, 00023
VALTIONEUVOSTO
Puh.: 02 951 60 01
kirjaamo@tem.fi

http://eiah.eib.org/find-support/resources/index.htm
https://www.ely-keskus.fi/
http://www.haus.fi
https://www.finnvera.fi/
mailto:kirjaamo%40tem.fi?subject=


EU OPEN FOR BUSINESS  
EU:N TUKI YRITYKSILLE

PALVELUT, OHJELMAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismaiden investointipankki 
(NIB)
NIB:n päätoimipaikka, Fabianinkatu 34, 00171 Helsinki
Puh. +358 10 618 001

Business Finland
Porkkalankatu 1, Helsinki
Puh.: 02 950 55 000
https://www.businessfinland.fi

Lisätietoa: 
http://eiah.eib.org/find-support/resources/finland
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