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Presentation Notes
Tarvitsemme Suomessa nyt kaikki keinot käyttöön, jotta saamme yritykset kasvuun. Team Finlandin yhteinen tavoite on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.Tätä varten olemme Finnveran, Finpron, Tekesin, ulkoasiainministeriön ja ELY-keskusten yhteistyönä suunnitelleet Team Finland -palvelumallin. Palvelumallissa nivotaan organisaatioidemme palveluista kullekin yritykselle kokonaisuus niin, että saadaan parhaat mahdolliset asiantuntijat yritysten käyttöön yritysten maantieteellisestä sijainnista riippumatta.      Olemme Team Finlandissa täysillä ja tosissamme mukana.



 
 
 
 
 
 
Kohderyhmä: Uudistumista ja kansainvälistä 
kasvua tavoittelevat yritykset 
 

Tavoite: pk-yritysten viennin  
tuplaaminen 2020 mennessä 

Kohderyhmä 

Paikalliset yritykset 

Kotimarkkinoilla toimivat yritykset 

Uudistumista ja  
kv. kasvua  

tavoittelevat yritykset 

Pk- 
kärki- 
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Presentation Notes
Palvelumalli on tarkoitettu uudistumista ja kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joita Suomessa on arvioiden mukaan noin 2 500.Näistä yrityksistä voi nousta Suomen kärkiyrityksiä. Joukkoon voi nousta lisää yrityksiä kotimailla toimivien yritysten joukosta.Kasvusta puhuttaessa pitää muistaa, että kasvu vaatii tahtoa.Keväällä julkaistun Pk-barometrin mukaan Suomessa 7 % yrityksistä on voimakkaasti kasvuhaluisia 35 % pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan, tämä osuus on laskenut 10 prosenttiyksikköä 5 vuoden aikana.



Yhteydenottoon on monta tapaa 
 Soitto Team Finland  

-numeroon 0295 020 510 
 Yhteydenotto verkossa 
 Alueelliset Team Finland  

-koordinaattorit  
 Aiempi yhteyshenkilö jossakin 

Team Finland -organisaatiossa 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Yhteydenotto Team Finland -palveluihin on helppoa. Yrityksen ei tarvitse tietää, millä Team Finland -organisaatiolla olisi yrityksen tarpeita vastaavia palveluja.Riittää, kun yritys ottaa yhteyttä uusien yhteisten kanaviemme kautta, ja me selvitämme yrityksen tarpeisiin sopivat palvelut ja teemme palveluehdotuksen.Olemme tehneet yhteydenoton Team Finland -palveluihin mahdollisimman helpoksi.Meillä on yhteinen palvelunumero 0295 020 510, johon soittamalla homma lähtee käyntiin.Meillä on yhteinen yhteydenottolomake verkossa Team Finlandin, Finnveran, Finpron, Tekesin, ulkoasianministeriön ja ELY-keskusten verkkosivuilla. Asia ja yhteystiedot siihen lyhyesti, ja taas homma lähtee käyntiin.Meillä on alueellinen Team Finland -koordinaattori 15 ELY-keskusalueella. Ottamalla yhteyttä heihin homma pyörähtää käyntiin.Yhteyttä voi ottaa myös minkä tahansa Team Finland -organisaation ennestään tutun yhteyshenkilön kautta.



Palveluja yrityksen tarpeen mukaan 

Innovaatiorahoitus 

Liiketoiminnan kehittäminen 

Organisaation kehittäminen 

Verkottaminen 

Pilotointi 

Lainat ja takaukset investointeja 
ja käyttöpääomaa varten 

Kansainvälistymisen 
neuvonta ja suunnittelu 

Vientikaupan rahoitus 

Kansainvälisen 
kasvun tuki 

Ostajaluotot 
suuriin kauppoihin 

Ovien avaaminen 

Pääomasijoitus 
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Presentation Notes
Kokonaisuutena Team Finland auttaa laajalla palveluvalikoimallaan yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palveluehdotuksessa ehdotamme kullekin yritykselle yrityksen tilanteeseen ja tarpeisiin parhaiten sopivia palvelua.Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan voimme tarjota innovaatiorahoitusta.Liiketoiminnan ja organisaation kehittämiseen on tarjolla rahoitusta, verkostoja ja asiantuntemusta.Voimme rahoittaa pilotointia.Voimme auttaa yritystä löytämään sopivia pääomasijoittajia.Yrityksen kasvuvaiheessa voimme myöntää lainoja ja takauksia investointeja ja käyttöpääomaa varten. Meiltä löytyy neuvontaa ja suunnitteluapua kansainvälistymiseen sekä rahoitusta kansainväliseen kasvuun.Ulkomailla voimme auttaa kontakteillamme ja arvovallallamme ovien avaamisessa. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi Kaukoidässä.Voimme myös auttaa vientikaupan rahoituksessa ja myöntää ostajaluottoja suuriin kauppoihin.



 
 

BEAM ohjelma 



BEAM, Business with Impact 
Team Finland ohjelma, jota Tekes ja UM yhdessä rahoittavat 

Ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä luomaan uusien 
innovaatioiden avulla menestyksellistä ja kestävää liiketoimintaa kehittyvissä 
maissa ja vaikuttavuutta kohdemaiden elinolojen paranemiseen 

– Ohjelman kesto 5 vuotta alkaen 1.1.2015 ja päättyen 31.12.2019 

– Ei teknologia-alue rajauksia, kaikki OECD:n listaamat kehitysmaat paitsi Kiina 

– Ohjelman volyymi ja rahoitus 

− Ohjelman rahoituksen kokonaisvolyymi on 50 MEUR, josta julkinen 
rahoitus n. 50% (Tekes 12,5 MEUR ja UM 12,5 MEUR). UM ohjaa 
rahoituksensa Tekesin kautta  

− Ohjelmassa rahoitetaan yritysten, kansalaisjärjestöjen ja 
tutkimusorganisaatioiden T&K&I projekteja, jotka luovat suomalasille 
yrityksille uutta liiketoimintaa ja joilla on merkittävää vaikutusta 
kohdemaiden elinolojen kestävään kehittymiseen 

 



Tukea kaupallisiin 
kehitysmaahankkeisiin 



Liikekumppanuustuki 

Rahallista tukea  
 

kehitysmaihin suuntautuviin, 
  

pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden  
 

selvitys- ja kehitysvaiheisiin 
 



Liikekumppanuuksien identifiointi – Matchmaking 

• Finnpartnership kanavoi tietoa liikekumppanuus-
mahdollisuuksista kehitysmaayrityksiltä suomalaisille 
yrityksille ja päinvastoin 

• Nettisivuilla listataan eri maiden toimijoiden yhteystietoja 
ja tietoa liiketoimintamahdollisuuksista 

• Finnpartnership välittää liikekumppanuusaloitteita suoraan 
niistä kiinnostuneille toimijoille 

• Pääpainosektorit: IT, ympäristö ja energia, maatalous 
• Tälläkin hetkellä noin 200 yritystä etsii suomalaista 

partneria 
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Finnfund yhdellä kalvolla 
• Valtion omistama kehitysrahoittaja. Omistajaohjaus ulkoministeriöstä. 
• Tehtävänä edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä kehitysmaissa. 
• Rahoitus on markkinaehtoista, täydentää kaupallista rahoitusta. Ei lahja-

apua. Ei vientitoimituksiin sidottua rahoitusta. Yleensä 1-10 milj. euroa.  
• Vähemmistöosakas tai lainoittaja osaavan yrityksen hankkeessa.  
• Suomalainen intressi, usein teknologialinkki. 
• ¾ sijoituksista köyhissä maissa (LDC+LIC+LMIC), ½ Afrikassa. 
• Alle 1 % Suomen kehitysyhteistyöbudjetista. Raha ei kulu vaan kiertää. 
• Sijoituspäätöksiä 23 kpl (115 milj. euroa) vuonna 2014. 
• Toisin kuin esim. pohjoismaiset sisaret, toimii velkavivulla: 

– Rahaa hankkeissa 320 milj. euroa + maksamattomia päätöksiä 220 milj. euroa   
”laaja salkku” yli 540 milj. euroa vs. omat varat 226 milj. euroa 

– Ei lupaa tehdä riskipääomasijoituksia velaksi  jarrut päällä 2014-2015 
– Jos pääomankorotus toteutuu, jarrut pois; työn alla nyt noin 200 milj. euron hankkeet 



Uusiutuvaa energiaa, kestävää metsätaloutta ym. 
• Suurin rakenteilla: Tuulipuisto Keniassa 
• Suurin valmistunut: Aurinkovoimala 

Hondurasissa 
• Tuorein valmistunut: Jätevedestä 

biokaasua Thaimaassa 
• Tunnetuin: Lääketehdas Keniassa 
• Energiaasäästävin: GreenStream ESCO 

Kiinassa 
• Työllistävin: Green Resources 

metsähanke Itä-Afrikassa 
• Innovatiivisin: M-Birr 

mobiilimaksupalvelu Etiopiassa 
• Sympaattisin: UpEnergyn puuta 

säästävät ”kotiliedet” Ugandassa 
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Team Finland instrumentit 

Nopea toiminta          Pitkäaikainen yhteistyö 
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Finnpartnership 

Finnfund 

Finnvera 

Finpro 



Kiitos ! 

Presenter
Presentation Notes
Olemme Team Finlandissa sitoutuneet auttamaan yrityksiä yhdessä, ja lupaamme, että yrityksiä ei enää pallotella eri toimijoiden välillä.Huolehdimme palveluehdotuksen mukaisesti siitä, että asiakkaat pääsevät polkua eteenpäin ilman, että heidän tarvitsee itse soitella eri organisaatioihin.Yhteinen tavoitteemme on auttaa yrityksiä kannattavaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla.
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