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Maakunnista maailmalle ja maailmalta 
maakuntiin

▪ TEMin ja ulkoministeriön koordinoima Team Finland kokoaa yhteen kaikki 

valtiorahoitteiset yritysten kasvu- ja kansainvälistymispalvelut (esim. 

Business Finland, Ely-keskus, Finnvera, TE-toimistot ja UM) aina 

neuvonnasta rahoitukseen.

▪ Business Finland vastaa verkoston operatiivisesta koordinoinnista ja 

viestinnästä kansallisella tasolla  

▪ ELY-keskukset koordinoivat verkoston toimintaa alueellisesti.

▪ Team Finland organisaatioita ovat lisäksi mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

maa- ja metsätalousministeriö, Kauppakamarit, Suomen Yrittäjät, Suomen 

Teollisuussijoitus Oy, Finnfund Oy, Finnpartership, Suomen Akatemia, 

Ruokavirasto, PRH ja VTT. 

▪ Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Kaupunkien kehitysyhtiöt, 

Yliopistot ja AMK:t.



Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin

▪Team Finland verkoston ydintehtävä on Suomessa 

toimivien yritysten viennin ja kansainvälisen kasvun 

vauhdittaminen. 

▪ Pääpaino pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

▪ Verkoston tavoitteena on lisäksi Suomeen suuntautuvien 

kansainvälisten investointien ja matkailun edistäminen sekä 

osaamisen vahvistaminen.

▪ Maakuntien vielä kotimarkkinoilla ja paikallisesti toimivia yrityksiä 

kannustetaan ja autetaan kasvamaan vientikelpoisiksi paikallisten 

kumppaneiden, palveluntarjoajien ja palveluiden avustuksella. 

▪ Hyödynnetään maailmalla olevaa Team Finland-asiantuntijaverkostoa. 

Maailmalla  TF-verkostossa ( esim. Business Finland, UM, Kauppakamarit) 

oleva tieto verkostoista ja kontakteista tuodaan entistä paremmin yritysten 

tietoon.



Team Finland -verkosto koostuu yritysten kansainvälistymistä, 
ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävistä 
valtiorahoitteisista toimijoista ja niiden tarjoamista palveluista



Yli 80 tiimiä maailmalla, 18 Suomessa
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Maailmanlaajuinen verkosto
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• Maailmalla verkostoa edustaa yli 80 alueellista tiimiä. Ne kokoavat 

yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset 

organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. 

• Kotimaassa on 18 Team Finland -alueverkostoa. 

• Yritykset voivat olla yhteydessä verkostoon ottamalla yhteyttä 

tuntemaansa TF-asiantuntijaan, soittamalla palvelunumeroon 0295 020 

510 tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkossa. 

• Team Finlandin verkkosivuilta löytyvät myös alueellisten Team Finland -

koordinaattorien yhteystiedot Suomessa ja ulkomailla.

• team.finland.fi/ota-yhteytta

http://team.finland.fi/ota-yhteytta


Voimme auttaa Sinua ja yritystäsi, jos olet

1. Aloittamassa kansainvälisen liiketoiminnan

2. Laajentamassa tai uudistamassa kansainvälistä liiketoimintaasi 

uusilla tai nykyisillä markkinoilla

3. Kohdannut kv-markkinalla konkreettisen haasteen, johon 

tarvitset apua

4. Etsimässä tai rakentamassa verkostoa, joka auttaisi yritystäsi 

kansainvälisessä liiketoiminnassa

Team Finland palvelee



Team Finland palvelee

Team Finland-verkoston palveluita ovat mm:

1. Kansainvälistymisneuvonta

2. Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevat palvelut

3. Kansainvälistymisvalmiuksia ja osaamista edistävät palvelut

4. Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut

5. Tieto ja neuvonta vientikohdemaanmarkkinasta, toimintaympäristöstä 

ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista

6. Neuvonta kaupan esteiden purkamisessa

7. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisen palvelut

8. Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen investoiville yrityksille 

suunnatut palvelut.



Team Finland – toiminta

Pohjois-Pohjanmaalla

Juha Elf, 

Team Finland 

TF-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Raahe

26.08.2021



Pohjois-Pohjanmaan alue

▪413 000 asukasta

▪23 000 yritystä

▪7 seutukuntaa

▪30 kuntaa



Team Finland yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan alueella

- Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus johtaa ja koordinoi alueellista Team Finland 

yhteistyötä.

- P-Pohjanmaan alueellinen kumppanuusverkosto muodostuu Team Finlandin 

ydintoimijoista (Ely-keskus, Business Finland, Finnvera ja TE-toimisto) ja alueella 

toimivista yhteistyökumppaneista; mm. kauppakamari, Suomen yrittäjät, alueen 

kehitysyhtiöt, kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. 

- Toiminnan avulla tiivistetään julkisten ydintoimijoiden ja alueellisten toimijoiden 

välillistä Team Finland-yhteistyötä. 

- Tavoitteena saumaton yhteistyö eri yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden välillä ja 

tiedon välittäminen.

- Tavoitteena erityisesti kasvu- ja kv-yritysten aktivointi sekä saaminen Team Finland-

palveluiden piiriin sekä katkeamaton palveluketju kv-markkinoille. 



Team Finland yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan alueella

- Yhtenä näkyvänä ja merkittävänä toimintamuotona on vähintään kerran kuukaudessa 

järjestettävät julkisten ydintoimijoiden (Business Finland, Ely-keskus, Finnvera, TE-toimisto) 

info-/keskustelutilaisuudet alueen kehitysyhtiöille ja muille alueella yritysneuvontaa tekeville 

organisaatiolle. Tilaisuudet ovat Ely-keskuksen järjestämiä.

- Tilaisuuksissa käydään läpi yritysneuvontaan liittyviä ajankohtaisia asioita esim. Team Finland 

organisaatioden uusia rahoitus- ja kansainvälistymispalveluita, rahoituslinjauksia sekä

työntekijöiden rekrytointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita.  

- Infotilaisuuksissa yritys- ja kansainvälistymisneuvontaan liittyvä tieto saadaan siirrettyä

suoraan alueellisille toimijoille.

- Info-/keskustelutilaisuuksissa mukana yleensä 80 – 150 yritysneuvonnassa olevaa asiantuntijaa

alueen eri organisaatioista.



Team Finland yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan alueella

- Team Finlandin ydintoimijoiden (Ely-keskus, Business Finland, Finnvera ja TE-toimisto) ja 

alueen toimijoiden välinen jatkuva yhteistyö. 

- Esim. yrityksille suunnatut kv-seminaarit, jatkuva yritysneuvontaan ja rahoitukseen liittyvä 

tiedon välittäminen, ydintoimijoiden ja alueen yhteistyökumppaneiden väliset tapaamiset 

sekä yhteiset tapaamiset yritysasiakkaiden kanssa.

- Alueverkoston sisällä organisaatiot tuntevat yhteistyökumppaneidensa palvelut ja yritys 

voidaan aina tarvittaessa ohjata eteenpäin toisen yhteistyökumppanin palveluiden piiriin. 



Team Finland yhteistyöorganisaatioita Pohjois-Pohjanmaan alueella:

Ydintoimijat:

- POP Ely-keskus (koordinoi)

- Business Finland

- Finnvera

- TE-toimisto

- Pohjois-Pohjanmaan alueen kehitysyhtiöitä ja seudullisia toimijoita:

- Business Oulu (Oulu) - NIHAK Oy 

- Raahen Seudun kehitys (Raahe) - Naturpolis Oy (Kuusamo)

- YTEK (Ylivieska) - Kalajoen Seudun Yrityspalvelut

- Utajärven yrityspuisto Oy - Micropolis Oy (Ii)

- Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

- Leader-ryhmät (5 kpl) - kunnat

- Suomen Yrittäjät

- Oulun kauppakamari

- Oulun yliopisto ja Oulun Seudun ammattikorkeakoulu

- Oulun Seudun Uusyrityskeskus

- Pohjois-Pohjanmaan liitto



Kiitos! 

Juha Elf 

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

puh. 0295 038 038

email: juha.elf@ely-keskus.fi

Ota yhteyttä mikäli kaipaat lisätietoa Team Finlandin toiminnasta,

rahoituspalveluista ja kansainvälistymisneuvonnasta!

www.team.finland.fi



Team Finland –yhteyshenkilöt Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskus: Juha Elf, Team Finland kasvu- ja 

kansainvälistymiskoordinaattori

Business Finland: Teija Pakanen ja Juha Pulkkinen 

Finnvera: Vesa Kuusento. 

TE-toimisto: Pirjo Juntunen. 

Ulkoministeriö: Juha Markkanen
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