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Team Finlandin palvelumallin 
pääajatus:

Yrityksen ei tarvitse tuntea eri 

organisaatioiden palvelutarjontaa 

saadakseen tilanteeseensa 

parhaiten soveltuvaa rahoitusta ja 

asiantuntijapalvelua.

10.3.2016





http://team.finland.fi

http://team.finland.fi/


Innovaatio? 

Team Finland rahoitustuotteita
TEAM FINLAND JULKISIA KV. RAHOITUSRATKAISUJA

Kasvun
pohjustaminen

Valmiuksien ja 
osaamisen 
kehittäminen

Tutkimus,
tuote- ja 
palvelukehitys

Kasvun
aloittaminen
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Kasvun, viennin
ja etabloitumisen
rahoittaminen 

Innovaation
kaupallistaminen

ELY: yhteishankintakoulutus

ELY: yritysten kehittämispalvelut 

Finnfund: osakepääomasijoituksia, investointilainoja, 
takauksia 

Tekes: kansainvälisen kasvun suunnittelu

TEM: kv. av. yritysten yhteishankkeisiin (vientiverk., messuosall.)

Tekes: organisaation, prosessin ja johtamisen kehitys

Tekes: tutkimus ja kehitys

Finnvera/TEM: pk-yritysten hankkeisiin Venäjällä 

Finnpartnership: liikekumppanuustuki 
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Tekes: pilotointi- ja demolaina  

EU: Horisontti 2020 pk-instrumentti / kehittämistuki

TF asiakkuustiimi ja/tai TF asiantuntija paketoi näistä yritykselle sopivan ehdotuksen TF palvelusuunnitelmassa
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Finnvera: Team Finland Let’s Grow rahoitusohjelma

TEM: Team Finland kasvuohjelmat

ELY: Yritysten kehittämisavustus 

Petri Tulensalon kooste  TF-rahoituksesta 

http://palvelut.team.finland.fi/rahoitus
http://team.finland.fi/
http://team.finland.fi/
http://www.finnvera.fi/
http://www.finnvera.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/index.html
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
http://www.finnfund.fi/tuotteet_ja_palvelut/fi_FI/rahoitusinstrumentit/
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/kansainvalisen-kasvun-suunnittelu/
https://www.tem.fi/yritykset/yritysten_kansainvalistymisen_edistaminen/yritysten_yhteishankkeet_ja_niiden_tuki
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/organisaation-prosessin-ja-johtamisen-kehitys
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/tutkimusprojektit/
http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/Ulkomailla-tapahtuva-liiketoiminta/Valtionavustus-pk-yritysten-kansainvaelistymishankkeisiin-Venaejaellae
http://finnpartnership.fi/www/fi/business_partnership_support/index.php
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/pilotointi/
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/teollisuuden-johtoasema/innovointi-pienissa-ja-keskisuurissa-yrityksissa/
http://letsgrow.fi/
http://www.exportfinland.fi/web/eng/services/programs
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus


Startup-yritykset 

kasvavat nopeasti 

kansainvälisille 

markkinoille. 

Yritykset hyödyntävät 

kansainvälisiä verkostoja 

ja keräävät merkittäviä 

yksityisiä sijoituksia.

SUOMI ON 

ARVOSTETTU JA 

HOUKUTTELEVA 

STARTUP-KESKUS



http://team.finland.fi/
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Johdon 
kansainväliset 

taidot

Kasvuhalukkuus ja 
kansainvälistymis-

suunnitelmat

Uudistumisen ja kasvun 
organisointi

Asiakkaat

Mahdollisuudet

Nykytila ja 

kyvykkyydet

Pk-yrityksen innovaatiokyvyn arviointi
Tuoteportfolio ja sen 
laajentamismahdollisuudet

Markkinapotentiaali 

Kumppanuuksien ja 
verkostojen hyödyntäminen Markkinan toimintamallien 

uudistaminen

Asiakasymmärrys

http://team.finland.fi/
http://team.finland.fi/


Tarvitsemme tiimejä, jotka pystyvät 
luomaan yritykselleen 
epäreilua kilpailuetua

ja skaalaamaan liiketoiminnan 



Mihin 
halutaan?

Miten sinne 
päästään?

Tekesin rahoitus yrityksille 

Verkostoja, sparrausta, uusinta tietoa ja näkyvyyttä.

Ekosysteemin ja uusien liiketoiminta-alueiden 

kehittyminen

Ulkopuolisten palveluntarjoajien matchaaminen

Tekesin 

ohjelmat ja 

palvelut

KKS tki PilotAvustus Laina



Rahoitettavan projektin 
arviointi 

Markkinatarve
• Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet?

• Minkä ongelman haluatte ratkaista?

Kuinka ratkaisunne vastaa 
markkinatarpeeseen?
• Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita?

• Miksi he ostaisivat/käyttäisivät 
tuotetta/palvelua?

Hyöty suhteessa kustannuksiin
• Paljonko asiakkaanne ovat 

valmiita maksamaan?

Kilpailutilanne
• Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne?

• Miksi asiakas ostaisi teiltä?

Rahoitus 
• Mistä saatte omarahoitusosuutenne?

Tarve

Ratkaisu

Hyödyt

Kilpailu

http://team.finland.fi/
http://team.finland.fi/


Tekesin rahoitus startupeille

 laina 50% - 70%

 (avustus max. 50%)

 avustus max. 500 000 e

 laina max. 750 000 e

 75%, jaksotettuna 3-4 osaan

Nuoret 

innovatiiviset

yritykset -rahoitus 

Lupaavimpien yritysten

nopean kansainvälisen

kasvun ja liiketoiminnan

kehittäminen

GO / 

NO GO

 avustus 75%

 enintään 50 000 e 

Kansainvälisen 

kasvun suunnittelu

Asiakastarve

Kohdemarkkina

Konseptin testaus

Tiimi

GO / 

NO GO

T&K

Tuotteen, palvelun, 

liiketoimintamallin

kehittäminen



Million euros

2014
€ 123 million to small, 

less than six years old companies  

Tekes funding for 
start-ups



Rahoitus ja palvelut keksintölähtöisille startupeille

T&k-rahoitus

Nuoret 

innovatiiviset 

kasvuyritykset

NIY

GO / 

NO GO

Ennen Y-tunnusta

Tunnustelu- ja neuvontapalvelu uusille

Team Finland -asiakkaille

Alueelliset 

teemaklinikat

Tuoteväylä-

tiimit

Yritys perustettu

Kansainvälisen kasvun 

suunnittelu      .       
< 50k       €

GO / 

NO GO



VERKKOTYÖKALUT

• www.tuotevayla.fi/tyokalut

• Muistilista

• Kannattavuuslaskuri

• IPR testi

• www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu

• Kehityspolkutesti

• Tunnustelulomake

• Kartoitusvaiheen kysymykset

03-2015DM

http://www.tuotevayla.fi/tyokalut
http://www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu


TEEMAKLINIKKA

• Valmennusta ja ohjausta keksinnön kehittämisen keskeisissä osa-

alueissa 

− keksinnön suojaaminen

− tuote- ja palvelumuotoilu

− markkinat ja kilpailijat

− juridiikka 

− jne

• Klinikan sisältö:

− Asiantuntijoiden johdanto aiheeseen

− Henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijan kanssa

• Osallistuminen maksutonta

03-2015DM



Innovaatio? 

www.tekes.fi/tunnustelu

http://team.finland.fi/
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Kartoittavat kysymykset

Yrityksen resurssit suhteessa kasvutavoitteisiin 

• Tiimin kokemus ja osaamiset? Mitä osaamista puuttuu?

• Mistä omarahoitusosuus tulee?

Markkinatarve

• Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet?

• Minkä ongelman haluatte ratkaista?

• Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne?

Miten kehitettävä ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen?

• Miten ratkaisu toimii?

• Onko ratkaisulla uutuusarvoa jo markkinoilla oleviin palveluihin tai 
tuotteisiin nähden?

• Miksi asiakkaat ostaisivat tai käyttäisivät juuri tätä tuotetta/palvelua?



Hyöty suhteessa kustannuksiin

• Mitä hyötyä tuotteen tai palvelun odotetaan tuovan yrityksen 
liiketoiminnalle?

• Mistä liikevaihto syntyy?

• Mikä on hyöty asiakkaalle ja paljonko he ovat valmiita siitä maksamaan?

Kilpailutilanne

• Mitkä yritykset ja ratkaisut ovat kilpailijoitanne?

• Miksi ratkaisunne on parempi kuin muut?



Halu ja kyky kasvaa



Jaana Rantanen

jaana.rantanen@tekes.fi

p. +358 50 396 2923

mailto:jaana.rantanen@tekes.fi
http://team.finland.fi/
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