


Olemme vienti- ja kansainvälistymispalveluita 
tarjoavien organisaatioiden verkosto

• Vauhditamme vientiä ja kansainvälistä kasvua tarjoamalla sujuvan palvelupolun 
kansainvälistyville yrityksille. 

• Koordinoimme viennin ja kansainvälistymisen edistämisen palveluita kotimaassa 
ja ulkomailla. 

• Teemme maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä 
kytkemme ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.

• Tavoitteinamme on viennin edistäminen ja pk-yritysten kansainvälisen kasvun 
kiihdyttäminen, Suomeen suuntautuvien kansainvälisten investointien ja 
matkailun edistäminen sekä osaamisen vahvistaminen.

www.team-finland.fi @teamfinlandfi

http://www.team-finland.fi/
https://www.twitter.com/teamfinlandfi


Ydintoimijat ja kumppanit
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Verkoston ydintoimijat:

• Työ- ja elinkeinoministeriö, 
Ulkoministeriö, Business Finland, 
Finnvera, ELY-keskukset, TE-toimistot

Verkoston kumppanit:

• OKM, OPH, MMM, Finnpartnership, 
Finnfund, Suomen Akatemia, PRH, 
Ruokavirasto, VTT, GTK, Tesi, SVKK, SRKK, 
Viexpo, Suomen Yrittäjät, EK, 
Keskuskauppakamari, Ilmastorahasto, 
vienti- ja kansainvälistymispalveluja 
tuottavat organisaatiot Suomessa ja 
kohdemaissa

Team Finland

4www.team-finland.fi

http://www.team-finland.fi/


Verkostomme asiakkaita ovat kansainvälistä 
toimintaansa suunnittelevat ja kehittävät yritykset. 
Tärkeimpiä näistä ovat pk-yritykset, joilla on 
potentiaalia kasvaa kansainvälisesti.

Muita asiakkaitamme: 
• Kansainvälistä liiketoimintaa laajentavat 

midcap- ja suuryritykset
• Suomeen potentiaalisesti investoivat 

kansainväliset pääomasijoittajat ja yritykset
• Ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua 

edistävät organisaatiot 
• Ulkomaiset sekä kotimaiset osaajat Suomen 

tarpeisiin 
• Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot

Asiakkaamme
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1. Kansainvälistymisneuvonta 
2. Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien 

luomista tukevat palvelut 
3. Kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista 

edistävät palvelut 
4. Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut 
5. Tieto ja neuvonta vientikohdemaan 

markkinasta, 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
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Verkoston palvelut
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Team Finland -verkoston tarjoamien työkalujen 
avulla yrityksenne löytää helpommin 
yhteistyömahdollisuudet ja saa apua 
kohdemarkkinoiden parempaan haltuunottoon.

• Yhteydenottopyyntö

• Team Finland Market Opportunities

• Maaluokituskartta

• Ulkomaankauppa & maatieto

• Vientiasiakirjat.fi

Tutustu digitaalisiin 
vientipalveluihin
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Edistä myyntiä, liiketoimintaasi ja investointeja 
maailmalla tai luo kontakteja Suomessa vieraileviin 
yritysvaltuuskuntiin.

• Korkean tason tapaamisissa saa suorat kontaktit 
kohdemaiden ministeriöihin ja viranomaisiin, 
verkotut tärkeiden yrityskontaktien kanssa ja 
voit saada mediajulkisuutta kohdemaassa.

• Vierailuille voivat osallistua suomalaiset 
yritykset, jotka suunnittelevat 
kansainvälistymistä tai jo toimivat kansainvälisillä 
markkinoilla.

• Lisätietoja
delegations@businessfinland.fi 

Team Finland -vierailut
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Team Finland -verkoston tunnistamia 
liiketoimintamahdollisuuksia maailmalta.

• Sales leads: yhteydenotto ulkomaiselta asiakkaalta, joka
on kiinnostunut suomalaisista tuotteista ja palveluista.

• Business opportunities: markkinoilla tunnistettu kysyntä, 
johon on tunnistettu suomalainen tarjonta.

• Future watch: pidemmän aikavälin markkinoiden
muutosilmiöitä, jotka haastavat yritysten nykyisen 
tarjonnan, liiketoimintamallin tai strategian.

• Country outlooks: maakohtaisia päivityksiä poliittisista, 
taloudellisista ja sääntelyyn liittyvistä muutoksista.

Team Finland Market 
Opportunities
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Team Finland network
• We facilitate exports and international growth by offering a 

streamlined service path for internationalisation-oriented 
businesses. 

• We coordinate services fostering exports and internationalisation at 
home and abroad.

• We promote Finland internationally as a hub of high-level expertise 
and attracts foreign experts and investors to Finland.

• Our goals are to promote exports and accelerate international 
growth of SMEs, to attract international investments and tourism to 
Finland, and to reinforce Finnish expertise.

www.team-finland.fi @teamfinlandfi

http://www.team-finland.fi
https://www.twitter.com/teamfinlandfi


Core members and partners
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Core members:

• Ministry of Economic Affairs and 
Employment; the Ministry for Foreign 
Affairs; Business Finland; Finnvera; 
Centres for Economic Development, 
Transport and the Environment; and 
Employment and Economic Development 
Offices.

Partners:

• Organisations producing export and 
internationalisation services in Finland 
and in the target countries.

Team Finland
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Enterprises in the process of planning or improving 
international operations are potential customers 
of our network. Services are aimed principally at 
SMEs with potential for international growth.

Other customers: 
• Midcap enterprises and large enterprises 

expanding their international business 
operations

• International venture capital investors and 
enterprises that may potentially be investing in 
Finland

• Organisations promoting international tourism 
to Finland

• Finnish and foreign talents for Finnish needs
• Educational and research organisations

Our customers
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1. Advisory services for internationalisation
2. Services supporting international networking and 

establishing of contacts
3. Services improving internationalisation capabilities 

and competence
4. Funding services facilitating internationalisation
5. Information and advisory services on markets and 

the operating environment in target countries and 
on opportunities on international markets

6. Guidance on barriers to trade
7. Services to promote tourism to Finland from 

abroad
8. Services for foreign capital investors and 

enterprises investing in Finland
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Service offering
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Find collaboration opportunities and access target 
markets better via these online tools. 

• Contact request

• Team Finland Market Opportunities

• Country classification

• Foreign trade & country information

• Vientiasiakirjat.fi (in Finnish)

Digital services for 
export companies
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https://www.team-finland.fi/en/digital-services-for-export-companies


Global business opportunities identified and verified 
by Team Finland network

• Sales leads: Individual companies interested in 
Finnish products or services

• Business opportunities: Verified market demand 
that matches Finnish offering

• Future watch: Long term market phenomena that 
challenges the product offerings, business models 
and strategies

• Country outlooks: Country-specific political and 
economical market updates

Team Finland Market 
Opportunities
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Go international and expand your global networks with
Team Finland business delegations

• Team Finland visits can make a valuable contribution to 
your company's internationalisation, sales, or product 
development process

• Led by Finnish government ministers and senior officials, 
the visits open doors to high-level meetings, and create 
networking opportunities with business contacts that 
may be difficult for individual companies to reach

• Visits are intended for Finnish companies of all sizes that 
are planning to enter or are already operating in the 
international markets

Team Finland Visits
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Dessa verktyg gör det lättare för ditt företag att 
hitta samarbetsmöjligheter och hjälper dig att 
bättre få kontroll över målmarknaden.

• Kontaktbegäran

• Team Finland Market Opportunities

• Landklassificeringskarta

• På finska: Ulkomaankauppa & maatieto / 
vientiasiakirjat.fi

Digitala tjänster för
exportföretag
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https://www.team-finland.fi/sv/digitala-tjanster-for-exportforetag

	Dia numero 1
	Olemme vienti- ja kansainvälistymispalveluita tarjoavien organisaatioiden verkosto
	Ydintoimijat ja kumppanit
	Team Finland
	Asiakkaamme
	Verkoston palvelut
	Tutustu digitaalisiin vientipalveluihin
	Team Finland -vierailut
	Team Finland Market Opportunities
	Team Finland network
	Core members and partners
	Team Finland
	Our customers
	Service offering
	Digital services for export companies
	Team Finland Market Opportunities
	Team Finland Visits
	Digitala tjänster för�exportföretag

