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”Hallitus lakkauttaa 

sekavan Team Finlandin”
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Kauppalehti 27.3.2017

Hallitus aikoo nyt korvata 

verkostomaisen Team 

Finlandin kiinteällä 

organisaatiolla, jonka 

muodostavat nykyinen virasto 

Tekes ja osakeyhtiö Finpro. 

Nimeksi on määrä tulla 

Business Finland.



”Tekes ja Finpro yhdistetään 

työnimellä Business Finland”
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• Uudistuksella tavoitellaan suuremman henkilömäärän kohdentamista 

asiakaspalveluun sekä Suomessa että ulkomailla.

• Tekesin ja Finpron yksiköiden, eli Export Finlandin, Invest Finlandin ja 

Visit Finlandin, tehtävät eivät uudistuksessa muutu, mutta tapa 

organisoida ja tuottaa palvelut yhtenäistyy.

• Uudistus mahdollistaa vienninedistämisen resurssien painopisteen 

siirtämisen Suomesta ulkomaanverkkoon
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• valtioneuvoston kanslia

• työ- ja elinkeinoministeriö

• ulkoasiainministeriö

• opetus- ja kulttuuriministeriö 

• Finpro

• Tekes

• Finnvera

• Finnfund

• Finnpartnership

• Teollisuussijoitus

• VTT

• Patentti- ja rekisterihallitus

• ELY-keskukset

• Suomen kulttuuri- ja tiede-

instituutit

• Suomalais-Venäläinen

Kauppakamari

• Suomalais-ruotsalainen 

kauppakamari
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Team Finland =



Mitä Team Finland tarjoaa?
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• Tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainvälisen 

menestymisen tueksi.

• Team Finland kokoaa yhteen kaikki yrityksille suunnatut 

valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut rahoituksesta neuvontaan.

• Verkosto edistää Suomeen suuntautuvia investointeja ja Suomi-kuvaa 

maailmalla.
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TEAM FINLAND 
Markkinoiden mahdollisuudet

marketopportunities.fi

Marketopportunities Prewise video.xspf


www.marketopportunities.fi

• Myyntiliidejä (Sales Leads) - yksittäinen ulkomainen asiakas on kiinnostunut

suomalaisesta tarjonnasta

• Liiketoimintamahdollisuuksia (Business Opportunities) – kysynnän

muutos, jonka potentiaalisia asiakkaita Team Finland on tunnistanut

• Muutosnäkymiä (Future Watch) – pidemmän aikavälin markkinoiden 

muutosilmiöitä, jotka haastavat yritysten nykyisen tarjonnan, liiketoimintamallin tai 

strategian

• Maakatsauksia (Country Outlooks) – maakohtaisia päivityksiä poliittisista ja 

taloudellisista muutoksista

• Esim. Health and wellbeing: yhteensä 62 ilmoitusta yhteystietoineen.

• Tilaa uutiskirje – saat sähköpostiisi viikoittain päivitykset uusista 

ilmoituksista omiin valintoihin perustuen (industry, market)

http://www.marketopportunities.fi/


Business opportunity - EXAMPLE
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Australia's growing elderly population is creating 

business opportunities in health sector 

https://www.marketopportunities.fi/australias-growing-elderly-

population-is-creating-business-opportunities-in-health-sector

• Contact info: Embassy of Finland, Canberra, Antti Niemelä

• Next step: A webinar will be arranged on the 4th of April. 

Information & registrations to Kaarlo Pasternack

(Kaarlo.Pasternack@finpro.fi) by the 28th of March. 

https://www.marketopportunities.fi/australias-growing-elderly-population-is-creating-business-opportunities-in-health-sector
mailto:Kaarlo.Pasternack@finpro.fi


TEAM FINLAND 
Neuvonta ja koulutus



Neuvonta ja koulutus
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• Kansainvälistymisneuvonta ja sparraus

• Enterprise Europe Network -verkosto

• Kansainvälistymistesti

• Neuvonta kehitysmaiden markkinoille

• IPR-neuvonta (patentti, tavaramerkki, mallioikeus)

http://team.finland.fi/palvelut/neuvontaa-ja-koulutusta

http://team.finland.fi/palvelut/neuvontaa-ja-koulutusta


TEAM FINLAND 
Verkostot



Yli 80 tiimiä maailmalla, 15 Suomessa
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Finpron kansainvälinen verkosto 
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Finpron kansainvälinen verkosto 
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Verkostot?
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• Yhteistyökumppaneita, liikekumppaneita

• Kohdemarkkinoiden palveluntarjoajia

• Viejätietokanta

• Match-making

• Finnpartnerhip

• EEN (Enterprise Europe Network)

• Ohjelmat

• Team Finland ohjelmat

http://team.finland.fi/palvelut/verkostot

http://team.finland.fi/palvelut/verkostot


TEAM FINLAND 
Rahoitus



Rahoituspalvelut
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• Finnveran lainat ja takaukset

• Tekes innovaatiorahoitus

• Ely-keskusten kehittämisavustus

• Teollisuussijoituksen pääomasijoitus

• Finnfundin rahoitus

• Finnpartnershipin liikekumppanuustuki

• Trade fair – Tuki messuhankkeisiin

http://team.finland.fi/palvelut/rahoitus

http://team.finland.fi/palvelut/rahoitus
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team.finland.fi



Kiitos!


