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Kotimaista ja kansainvälistä julkista projektirahoitusta tai rahoitusta viennin tukemiseen on tarjolla runsaasti,

mutta niiden tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan huonosti. Tässä käsikirjassa tuodaan pk-yrityksille esiin

varteenotettavimmat tavat päästä mukaan kansainvälisten kehitysrahoittajien hankintoihin ja projekteihin,

erityisesti vihreän siirtymän hankkeisiin. Käsikirjassa on myös kooste kotimaisten rahoituslähteiden

keskeiset tukimuodot viennin ja tuotekehityksen tukeen. Lisäksi kerrotaan, mistä voi saada ajantasaista lisä-

tietoa hankinnoista ja hankintaprosesseista.

Käsikirjassa esitellään kotimaisia, pohjoismaisia, eurooppalaisia ja globaaleja rahoituslähteitä. Esitykset

auttavat pk-yrityksiä suuntaamaan kansainvälistymisstrategiaansa ja valitsemaan tarkoituksenmukaisimmat

keinot ja rahoitusinstrumentit sen toteuttamiseen.

Esipuhe
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Käsikirja on laadittu osana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallinnoimaa Biotalous ja Cleantech mini-

klusteri: vienti ja kansainvälistyminen EAKR-hanketta (Hankekoodi: A76519. EAKR, rahoittava viran-

omainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto). MIKSEI Mikkelin puolesta hanketta ovat johtaneet Karoliina

Tanskanen ja Jussi Heinimö. Käsikirjan ovat tehneet kansainvälisen rahoituksen asiantuntijat Tapio

Riihinen/managEast, Pekka Huovila/Sustainability Laboratory Oy, Pekka Saavalainen/Segno Oy ja Petri

Numminen/Stimulator Oy, jotka ovat valinneet oppaaseen kohdeyleisölle soveliaimmat rahoitusinstrumentit.
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Kotimaiset

• ELY-keskukset

• Business Finland

• Team Finland

• Finnpartnership

• UM 

• TEM

• SITRA

Rahoittajat

Pohjoismaiset

• Pohjoismainen 

investointipankki NIB

• Pohjoismainen 

ympäristörahoitusyhtiö 

NEFCO, NOPEF

• Pohjoismainen kehitys-

rahasto NDF, EEP, NCF

Eurooppalaiset

• Euroopan 

Komissio EC

• Euroopan 

jälleenrakennus-

ja kehityspankki 

EBRD

Globaalit

• YK:n hankinnat UNOPS, 

UNDP, UNIDO, UNGM, 

UNEP

• Maailmanpankkiryhmä ja 

alueelliset kehityspankit 

WB, ADB, AfDB, IDB

• Vihreät rahastot GCF, 

GEF, GGGI, IKI



Yrityksen kehittämisavustus

Mitä rahoittaa

• Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu rahoitustyökaluksi normaalista toiminnasta poikkeavaan

kehittämishankkeeseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kansainvälistymiseen sekä

tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen (investointeihin joillain ELY-keskusalueilla).

• Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta

täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien

parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä.

Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

• Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma.

ELY-keskukset
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Yrityksen kehittämisavustus

Kenelle ja millä ehdoin

• Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia 

menoja voidaan tukea enintään 50 % avustuksen perusteena olevista menoista, yhteensä max. 50 000 €. 

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10 - 35 % 

avustuksen perusteena olevista menoista. 

• https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/1d85ba74-3ca9-4945-a4c8-1ce7cf30e269/yrityksen-

kehittamisavustus/KR2%3BKehittämisavustus

10ELY-keskukset
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Konsultointi

Mitä rahoittaa

• Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden 

avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

• Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen aihealueeseen, joista räätälöidään 

yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultoinnin tuloksena on eri aihe-

alueiden analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle.

1. Kasvu ja uudistaminen

2. Tuottavuus ja talous

3 Markkinointi ja asiakkuudet

4. Johtaminen ja henkilöstö

5. Innovaatioiden kaupallistaminen.

(1/2)

ELY-keskukset
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Konsultointi

Kuinka rahoitetaan ja millä ehdoin 

• Konsultoinnin kesto ja sisältö määritellään yhteistyössä asiakkaan, ELY-keskuksen asiantuntijan ja 

palvelun tuottavan asiantuntijan kesken. 

• Konsultoinnin kesto on 2 - 5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 € + alv/päivä. 

Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana

Kenelle ja millä ehdoin

• Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua 

suunnitelmalliseen kasvuun, uudistumiseen ja tehokkuuteen.

• https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

(2/2)
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Innovaatioseteli

Mitä rahoittaa

• Tähtäimessä uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea

• Hankitaan ulkopuolisena palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista liittyen

testaukseen, mittaukseen sekä aineettomien oikeuksien (patentit, mallisuojat ja tavaramerkit)

selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin

Millä ehdoin

• Arvo: 5000 € + alv. (sisältäen 1000 € + alv omarahoitusosuus)

• Maksetaan kokonaisuudessaan jälkikäteen, ei vaadi tilintarkastajan lausuntoa.

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-

kehitysrahoitus/innovaatioseteli?gclid=EAIaIQobChMI_46hqfKL7gIVlACiAx1fRgBiEAAYAyAAE

gLZIPD_BwE

Business Finland (BF) 13
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Mitä ja millä ehdoin

• ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi 

voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla

• tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden 

kustannuksiin; muita kustannuksia hyväksytään 

korkeintaan 20 % ostettujen palveluiden määrästä

• BF myöntämän rahoituksen määrä on 5000 - 10 000 

€ kattaen 50 % asiantuntijapalveluiden hankinta-

kustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000 - 20 

000 €. Yritys tai konserni voi saada Market Explorer 

-rahoituksen korkeintaan kolme kertaa.

Market Explorer

Kenelle ja milloin

• yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat 

selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa 

nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoiminta-

mallille

• yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta 

kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohde-

markkinoiden selvittämiseen

• Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään 

yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan 

kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää 

osaamista muilta alueilta. 

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/

palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer

14Business Finland (BF)
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Mitä rahoittaa 

• Tähtäimessä kansainväliseen kasvu 

innovatiivisella ratkaisulla

• Pääpaino on yrityksen kansainvälisen kasvun 

liiketoiminnan edellytyksissä (esim. asiakkuu-

det tai osaaminen), vaan ei tuotekehityksessä, 

jonka osuus voi olla 20 % budjetista

• Määritellään 2-5 konkreettista tavoitetta, 

joidenka onnistumisesta on kiinni seuraavaan 

rahoitusvaiheeseen siirtyminen.

Tempo

Millä ehdoin

• Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 €, mistä 

BF-rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista, 

maksimissaan 66 667 €. Rahoitus on avustusta, jota ei 

tarvitse maksaa takaisin.

• Rahoituspäätöksen jälkeen maksetaan 70 % rahoituksesta 

(enintään 35 000 €) ja loppuosa projektin loppuraportin 

yhteydessä, ei vaadi tilintarkastajan lausuntoa

• Tempo-rahoitus on pk-yrittäjän kannalta taloudellisesti ja 

kassavirtamielessä paras kotimainen viennin rahoitus-

muoto 50 000 € tukeen saakka.

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo 

rahoitus?gclid=EAIaIQobChMIsZr90PKL7gIVAQd7Ch2BHwgtEAAYASAAEgK4DvD_BwE
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Mitä rahoittaa, laina vai avustus?

• Business Finlandin laina soveltuu pilotointiin ja 

tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista

• Avustuksella rahoitetaan yritysten tutkimusprojekteja, 

joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa mutta ei 

vielä valmissa tuotteessa tai palvelussa

• Avustuksen kohdalla puhuttava prototyypistä, ei 

pilotista.

T&K-rahoitus

Millä ehdoin 

• Business Finlandin osuus T&K-

projekteissa pääsääntöisesti 50 prosenttia 

kokonaiskustannuksista. Lainan ennakkona 

maksetaan 30 %, Avustukselle ei ennak-

koa, mutta Finnveralta voi saada silta-

rahoitusta.

• Tilitys vaatii tilintarkastajan lausunnon.

• http://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-

kehitysrahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus

• https://www.finnvera.fi/tuotteets/lainat/siltarahoitus-avustusten-maksua-edeltavalle-ajalle

16Business Finland (BF)
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Mitä rahoittaa, esimerkkejä 

• Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen 

asiantuntemuksen avulla

• Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja 

hankinta

• Asiantuntijan lainaaminen suuresta 

yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.

INTO

Millä ehdoin 

• Asiantuntijapalveluiden ostoissa rahoitus voi olla 

korkeintaan 200 000 €. Pienin mahdollinen projekti-

koko on 30 000 € ja pienin avustus 15 000 €.

• Rahoitus on 50 % projektin kokonaisbudjetista. Into-

rahoitus on avustusta, joka maksetaan raportoitujen 

toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

• Yrityksellä on oltava riittävä oma rahoitus projektin 

toteuttamiseksi.

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into

Tarkoitettu startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.

17Business Finland (BF)
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Mitä rahoittaa 

tarjoaa rahoitusta, tietoa ja kontakteja kehittyville 

markkinoille tähtääville 

• Rahoitusta yhteiskehittämiseen paikallisen 

kumppanin kanssa voi saada BF:n tavallisen 

rahoituksen lisäksi kohdemaihin: Saharan etelä-

puolinen Afrikka, Intia, Vietnam, Indonesia. 

• Näiden lisäksi mahdollisesti kehittyvät 

markkinat, jotka voivat saada YK:n kehitys-

avustusta.

Developing Markets Platform 

Millä ehdoilla

Tavallinen Business Finlandin rahoitus 

suomalaisille organisaatioille: avustus tai laina 

yrityksille max. 50 % ja tutkimusorganisaatioiden 

avustus max. 70 %, rahoitettava organisaatio 

rahoittaa loput projektista itse

• Lisäksi tietoa kansainvälisistä kehitysrahoittajista 

(WB, ADB jne.) ja YK:n hankinnoista (UNDP, 

UNOPS, UNIDO jne.)

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/ohjelmat/developing-markets-platform

18Business Finland (BF)
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Mitä tekee

• antaa suomalaisille yrityksille maailmanlaajuisesti 

tietoa liideistä, liiketoimintamahdollisuuksista, maa-

kohtaisista markkinoista ja eri alojen kehitys-

suunnista

• ei suoraan rahoita hankkeita, vaan toimii lähinnä 

lähteenä hankkeiden löytämiselle, yhteistyökump-

paneiden hakuun ja markkina-alueiden alustavaan 

arviointiin

Kenelle

• yrityksille, joilla on valmis tuote ja halua 

viedä sitä maailmalle.

• yrityksille, jotka etsivät yhteistyökumppania, 

jakelijaa tai myyntiverkostoa ulkomailta

• yrityksille, jotka etsivät sopivia kansain-

välisiä markkinoita tuotteilleen.

• https://www.marketopportunities.fi/home

19
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Mitä rahoittaa

Tukea myönnetään kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja 

kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen. Pelkkä suoraviivainen viennin aloittaminen ei käy! Tuloksena 

pyritään pääsemään paikallisten kanssa esim. yhteisyritykseen, yhteistyösopimusjärjestelyyn, pidempi-

aikaiseen tuontiin. Tukea voidaan myöntää seuraaviin hankevaiheisiin

• partnerin (liikekumppanin tai liikekumppanien) identifiointi

• esihankeselvitys ja hankeselvitys 

• liiketoimintasuunnitelman teko

• ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiteknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatio-

hankkeet 

• kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan koulutus, asian-

tuntijoiden käyttö kehitysmaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen kehittämiseksi

• ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle.

Finnpartnership 20
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Millä ehdoin 

• Liikekumppanuustuen korvausprosentti vaihtelee 30 - 85 % välillä riippuen kohdemaan luokituksesta.

Tuki on pääsääntöisesti DeMinimis tukea.

• Palkkakustannukset hyväksytään linjassa maksettujen palkkojen kanssa; konsulteille sallitaan korkeat

päiväkorvaukset (900 €/vrk). Normaalitilassa maksetaan kehitysmaissa tehdysta työstä, mutta korona-

rajoitusten aikana myös Suomessa tehty työ korvataan.

• Hakemuksen kirjoitus vaatii pari päivää, kannattaa luettaa hakemus etukäteen FPS:n toimihenkilöllä.

Hakijan tulee näyttää, että hänellä on budjetin mukaiset rahavarat hankkeeseen.

• Päätöksen teko on hidasta: 6 kk aikana FPS ja UM käyvät läpi hakemusta ja hanketta eri näkö-

kulmista.

• Maksetaan jälkikäteen tilintarkastettua raporttia vastaan

• Finnveralla ei ole välirahoitusinstrumenttia Finnpartnership-fasiliteetille.

21Finnpartnership
Liikekumppanuustuki (2/2)
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Mitä rahoittaa

• kehitysyhteistyön tavoitteena on köyhyyden ja 

eriarvoisuuden poistaminen, YK:n 2030 Agenda.

• naisten asema, työpaikat, koulutus, ilmaston-

muutos 

• kahdenvälisiä kohdemaita mm. Etiopia, Kenia, 

Mosambik, Somalia, Tansania, Ukraina, Kirgisia, 

Tadžikistan.

Kuinka rahoittaa

• instituutioita, julkishallinnon organisaatioita, ei 

yksityisiä yrityksiä mutta yritykset voivat olla ali-

hankkijoina/partnereina projekteissa

• keskustelun pohjalta, virkamiehiin voi olla suo-

raan yhteydessä

• yhteys Business Finlandiin, Suomen kv. edustus-

toihin ja EBRD:hen.

• https://um.fi/taloudelliset-ulkosuhteet

Ulkoministeriö (UM) 
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Mitä rahoittaa

• yritysten uudistumista tavoitteena 

kestävä kasvu ja tuottavuus.

• https://tem.fi/yritykset

• https://tem.fi/yritysrahoitus

Työ- ja elinkeino-
ministeriö (TEM)

Kuinka rahoittaa

• yritysten kehittämistuet

• aluetuet (ELY-keskukset)

• kansainvälistymisen tuki (Business Finland)

• tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus (Business Finland)

• ilmastorahasto

• lainat, takaukset, takuut (Finnvera)

• pääomasijoittaminen (Suomen Teollisuussijoitus, Business 

Finland Venture Capital)

• Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR).

23
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Mitä rahoittaa

• systeemistä muutosta ja vaikuttavuutta

• kiertotaloutta

• kiinnostunut Afrikasta, panostaa Afrikan kehityspankkiin (AfDB)

Kuinka rahoittaa

• keskustelun pohjalta

• ei suurta budjettia, voivat ohjata Business Finlandiin

Mitä tarvitaan

• kirkas idea, Concept Note, vaikuttavuus.

Suomen Itsenäisyyden
Juhlarahasto

24
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Mitä rahoittaa

• Hankkeita, jotka edistävät tuottavuutta ja ympäristön tilan parantumista Pohjoismaissa ja Baltiassa

Kuinka rahoittaa

• Pitkäaikaiset markkinaehtoiset lainat, lainatakuut, vain osarahoitus (hankkeen vähimmäiskoko 20 M€)

Mitä tarvitaan

• Hanke-esittely, rahoitusehdotus, rahoituskumppani.

• www.nib.int

Nordic Investment 
Bank
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Mitä rahoittaa

• Kestäviä, vihreän kasvun hankkeita pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta myös globaalisti 

hankkeita, jotka edistävät kestävien pohjoismaisten ratkaisuiden myyntiä

• Rahastot: Ilmasto, Vihreä kasvu, Itämeren alue, Arktinen ja Barentsin alue

Kuinka rahoittaa

• Investointi/pääomalainat, pääomasijoitukset, kaupan rahoitus, tuetut lainat, avustukset kansainväliseen 

hankekehitykseen & demonstraatioprojektien toteutukseen

Mitä tarvitaan

• NEFCO: Invitation to tender

• Trust Fundit: Määrämuotoinen hakemus. Trust Fundien vaatimuksissa eroja.

• Suosittelee kiinnostuneita yrityksiä ottamaan yhteyden ja kysymään neuvoja.

• www.nefco.int

Nordic Environment
Finance Corporation

Accelerating the green transition
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Mitä rahoittaa

• Tukee pohjoismaisten pk-yritysten ympäristöä ja kestävää kehitystä edistävien ratkaisuiden myyntiä 

EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Kuinka rahoittaa
• Avustukset (40 %, max. 50 k€), markkina- ja/tai pääomaehtoinen laina

Mitä tarvitaan
• Määrämuotoinen hakemus, jatkuva haku.

• www.nopef.fi

Nordic Project Fund
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Mitä rahoittaa

• Ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kehitystä edistävä hankkeet alhaisen tulotason maissa ja/tai 

hauraissa valtioissa

Kuinka rahoittaa

• Avustukset, lainat, pääomasijoitukset (2 - 12 M€)

• Max. 500 k€ panostus hankevalmisteluun

Mitä tarvitaan

• Hanke-ehdotus.

• www.ndf.int

Nordic Development 
Fund

28



Energy and Environmental Partnership Trust Fund 
Nordic Development Fundin hallinnoima erikoisrahasto

Mitä rahoittaa

• Alkuvaiheen rahoitus innovatiivisille puhtaan energian hankkeille, ja niitä edistävien 

teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen 15 maassa Etelä- ja Itä-Afrikassa

Kuinka rahoittaa

• Avustuksia (lahjarahaa ja takaisinmaksettavia): 200 000 - 500 000 €

• Min. osa(oma)rahoitus 30 % projektin kokonaisbudjetista

Mitä tarvitaan

• Määrämuotoinen hakemus, haku kerran vuodessa, deadline 2021 avoin.

• eepafrica.org

EEP Africa
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Mitä rahoittaa

• Innovatiivisia ympäristöhankkeita kehitysmaissa jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden (SDGs) saavuttamista

Kuinka rahoittaa

• Avustuksia: 250 000 - 500 000 €

Mitä tarvitaan

• Kaksivaiheinen haku:

1. Concept note

2. Määrämuotoinen hakemus 1. vaiheen läpäisseille.

• www.nordicclimatefacility.com

Nordic Climate Facility
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Mitä rahoittaa

• yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua sekä huippu-

tutkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta

Kuinka rahoittaa
• suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä 

toteutettaville projekteille.

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa

• https://eufundingplaybook.fi/horizon-europe/

Euroopan Komissio
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EU:n Horisontti Eurooppa 
Ohjelma rahoittaa tutkimusta ja innovointia

95 miljardilla Eurolla vuosina 2021-2028

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa
https://eufundingplaybook.fi/horizon-europe/


EU:n Innovaatiorahasto 

Yksi maailman suurimmista innovatiivisten vähähiilisten tekniikoiden rahoitusohjelmista.

Puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa tullaan rahoittamaan EU:ssa noin 10 miljardilla eurolla. 

Mitä rahoittaa
• Innovaatiorahasto tulee rahoittamaan mm. uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja 

varastointiin sekä energian varastointiin liittyviä investointihankkeita. Ohjelmasta voidaan rahoittaa 

rahoitustarpeiltaan hyvin erikokoisia investointeja, ja se täydentää kansallisia rahoitusvälineitä 

erityisesti kokoluokaltaan merkittävien hankkeiden osalta.

Kuinka rahoittaa

• hankkeiden budjetin tulee olla alle 7,5 M€, 60 % avustus

• hakija voi olla luonnollinen yksityinen tai julkinen yritys, instituutti, kansallinen tai kv. organisaatio

• Rahoitushakuja järjestetään vuosina 2020 - 2030 joka toinen vuosi. 

• https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

• https://eufundingplaybook.fi/if-general/

Euroopan Komissio
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Tietoa käynnissä olevista hankinnoista
• https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/16ce3fbb-7e3f-4dcd-8973-4668e2e8dbeb

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en

Tietoa yritysten partnerihausta

• EEN (Enterprise Europe Network) on Komission rahoittama palveluverkosto, jonka avulla firmat 

voivat etsiä yhteistyökumppaneita verkostoon liittyneiltä mailta. Palvelu on maksutonta ja siihen 

kuuluu noin 60 maata, EU vahvasti edustettuna, https://een.ec.europa.eu/about/branches

• matchmaking, jotta yritykset löytävät toisensa, tyypillisesti etsitään agenttia, jälleenmyyjää tai 

teknologista osaamista, paikallinen asiantuntija, joka osaa paikallisella kielellä etsiä sopivaa partneria, 

yleistä kv. neuvontaa markkinoista, kilpailijoista yms, perustietoa ja neuvontaa (kevyt työpöytä 

googlaus), mukana myös kaksi lakimiestä, joilta voidaan saada neuvontaa lakiasioihin (mm. säädökset, 

maahantuonti yms.)

• yhteyshenkilö Mari Kivinen mari.kivinen@turkubusinessregion.com,

puh. 0500 449 286, sijainti Mikkeli

Euroopan Komissio
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EBRD on Ulkoministeriön pankki EBRD:n toimialueella (40 operation countries).

Eli UM:n jakama ”kehitysapu” EBRD:n toiminta-alueella ohjautuu EBRD:n hallinnoitavaksi. 

• Suurin osa EBRD budjetista kuluu lainoihin 

ja Equity-sijoituksiin kohdemaiden 

yrityksille ja julkiselle sektorille 

rahoittamaan em. infrastruktuurihankkeita. 

Mikäli suomalaisilla yrityksillä on aikeena 

investoida johonkin EBRD kohdemaahan 

esim.  yhteisyritykseen, EBRD voi tulla 

osakkaaksi esim. 25 % osuudella.

Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankki



Suuret infrastruktuuriprojektien kilpailutukset

• https://www.ebrd.com/work-withus/procurement/notices.html

• Suuria infraprojekteja jotka harvoin soveltuvat pk-yrityksille. Näissä voi 

kuitenkin tarjoutua alihankintamahdollisuuksia.

• Hankkeiden voittajat eli pääurakoitsijat ilmoitetaan ko. sivuilla.

EBRD
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Mitä tarjoaa

• ECEPP on sähköinen portaali, jossa EBRD-kohde-

maiden julkiset organisaatiot (kuten ministeriöt ja 

virastot) kilpailuttavat hankintojaan ja ostojaan, esim.

konsultointipalveluita. Hankinnat ovat EBRD:n 

rahoittamia ja kilpailutukset hoidetaan EBRD:n taholta. 

Kyseessä on usein esivalmistelu tai esiselvitys EBRD 

rahoittamalle suurelle infrastruktuuri-investoinnille. 

Millä ehdoin

Keskimääräiset konsulttiprojektit ovat kooltaan 350 000 €.

36

Kenelle

Konsultointikilpailutuksiin haetaan 

konsulttien konsortioita, tyypilliset alat ovat 

• Tienrakennus, sillanrakennus, kaupunki-

suunnittelu 

• Kaukolämpö, asumisen energiatehokkuus

• Telecom ja sähköistys 

• Vedenpuhdistus, kierrätys, jätteenkäsittely. 

Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankki
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Client e-Procurement Portal ECEPP
• https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html

https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html


International Advisory Program 

Kenelle

• ohjelma on suunniteltu paikallisten pk-yritysten kehittämiseen EBRD-toimintavaltioissa. 

• Ohjelman toteuttavat yksityiset konsultit joilla on vähintään 15 vuoden kokemus kv. liike-

toiminasta. Projekteissa on yleensä 50 000 – 60 000 € budjetti ja projektiin osallistuu 1 - 3 konsulttia.  

• Osallistuminen edellyttää rekisteröintiä alla olevan linkin kautta, jossa myös lisätietoa.

• https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/international-advisers.html%20

37Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankki
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Trade Finance 
• https://www.ebrd.com/tradeready

• EBRD-kohdealueen pk-yritys voi saada vienti- tai tuontisopimukseen EBRD:n pankki-

takauksen, joka annetaan sekä kohdemaan pankille että suomalaiselle pankille. 

38Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankki
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Mitä rahoittaa
• YK:n kestävän kehityksen 2030 Agendan tukeminen; ostavat laajalla skaalalla tavaraa,

palveluja ja koulutusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

• hankkeita rakentamisesta uuteen teknologiaan, palveluihin ja selvityksiin

• pääsääntöisesti kehitys- ja kehittyviin maihin

• projektikohtaiset tarjouskilpailut, yksittäiset hankinnat kilpailutetaan

Kuinka rahoittaa
• markkinahintaiset hankinnat, yleensä melko yksinkertainen tarjousprosessi

• budjetit vaihtelevat muutamasta tuhannesta miljooniin

• vuosittaiset hankinnat yli 3 miljardia euroa, josta leijonan osa UNOPSin (2 miljardia) ja

UNDP:n (1 miljardi) kautta, UNIDOlla selvästi pienempi osuus

Mitä tarvitaan
• paikallinen partneri on tärkeä, isoissa hankkeissa tarvitaan konsortio

• hyvä yhteys hankkeesta vastaavaan henkilöön/teemaohjelmaan auttaa,

hyvä idea saattaa johtaa projektiin.

YK:n projektipalvelujen toimisto UNOPS
YK:n kehitysohjelma UNDP
YK:n teollisen kehittämisen järjestö UNIDO
YK:n hankintaportaali UNGM

(1/2)
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Kokemuksia

• suomalaiset yritykset selvästi aliedustettuina hankintoihin osallistumisessa ja hankkeiden

voittamisessa (esim. UNDP-hankinnoista 0,05 % tulee suomalaisille)

• UM tukee UNDP:tä ja UNIDOa kehitysyhteistyövaroista teemakohtaisesti, pääpaino Afrikassa

mutta myös mm. Keski-Aasiaa tuetaan, UNOPS rahoittaa toimintansa projekteistaan saamillaan

tuotoilla (investoi hankkeisiin ja järjestää rahoitusta)

• ensimmäisen tarjouskilpailun voittaminen aina vaikeinta

• UNOPSin sosiaalisen vaikuttavuussijoittamisen toteuttamisen toimisto Helsingissä.

Tietoa käynnissä olevista hankinnoista
• UNOPS https://www.ungm.org/Public/Notice?agencyEnglishAbbreviation=UNOPS

• UNDP https://procurement-notices.undp.org/

• UNIDO https://www.unido.org/resources-procurement/procurement-opportunities

• UNGM https://www.ungm.org/
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YK:n projektipalvelujen toimisto UNOPS
YK:n kehitysohjelma UNDP
YK:n teollisen kehittämisen järjestö UNIDO
YK:n hankintaportaali UNGM

(2/2)

https://www.unido.org/resources-procurement/procurement-opportunities
https://www.ungm.org/


Mitä rahoittaa

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Kuinka rahoittaa

• avoimet tarjouspyynnöt

• suorat toimeksiannot

• toimii sihteeristönä Suomenkin (YM, UM) rahoittamissa ohjelmissa

www.oneplanetnetwork.org ja www.un-page.org

• CTCN Climate Technology Centre and Network https://www.ctc-n.org/

Tietoa käynnissä olevista hankinnoista

• https://www.globaltenders.com/funding-agency/united-nations-environment-programme-tenders.php

YK:n ympäristöohjelma

UNEP 

Mitä tarvitaan

• osaamista, kontakteja
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Mitä rahoittaa
• tyypillisesti lainoittavat kohdemaan hallituksia ja niiden julkisia hankintoja ml.

Public-Private-Partnership -hankkeet

• voivat olla satojen miljoonien eurojen kehitys- ja investointiprojekteja

Kuinka rahoittaa
• hankkeisiin sisältyy usein tekninen tuki tai koulutus, joka voi olla avustus

• suuruusluokka 100 k€

• nämä voivat mennä kv. kilpailuun tai tekijä voidaan valita suoraan, jos sellainen on

tiedossa ja suora valinta voidaan perustella

Mitä tarvitaan
• vahva hakija, mielellään pankkien listoilta

• hyviä referenssejä.

Kehityspankit (IFI)
ADB, AfDB, IDB, WB/IFC 

(1/2)
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Kokemuksia

• ei liene ensisijainen vaihtoehto pk-yrityksille

• voi olla silti hyödyllistä olla tietoinen mahdollisuuksista esim. alihankkijoina.

Lisätietoja

• https://www.worldbank.org/en/home

• https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home

• https://www.adb.org/

• https://www.afdb.org/en

• https://www.iadb.org/en

Kehityspankit (IFI)
ADB, AfDB, IDB, WB/IFC 
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Mitä rahoittaa
• ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä hankkeita

Kuinka rahoittaa
• kullakin rahoittajalla on oma käytäntönsä (avoin haku tai suunnatut hakukierrokset)

• teemat voivat olla fokusoituja

Mitä tarvitaan
• akkreditoitu päähakija (NEFCO GCF:ään samoin kuin useat YK:n organisaatiot 

kaikkiin näistä)

• kohdemaan hallituksen kiinnostus ja sitoutuminen.

Linkkejä
• https://www.greenclimate.fund/

• http://www.thegef.org/

• https://gggi.org/

• https://www.international-climate-initiative.com/de/

Vihreät rahastot
GCF, GEF, GGGI, IKI
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TEKIJÄT

PETRI NUMMINENPEKKA HUOVILA PEKKA T. SAAVALAINEN TAPIO RIIHINEN
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• Kestävää kehitystä tukevat liiketoimintastrategiat, kehittyvien markkinoiden 

tarpeet ja toimintaympäristö, rahoituskanavat ja yhteistyöverkostot, 

virtuaalityöpajat, Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka

• Yhteistyökumppaneita mm. EC, UNEP, UNOPS, UN-Habitat, GGGI, GIZ, 

OECD, IFC, GCF sekä kohdemaiden ministeriöt

• Koordinoi YK:n globaalia kestävän rakentamisen ohjelmaa yhteistyössä 

hallitusten, yritysten, tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä kansainvälisten 

organisaatioiden kanssa. Työkielenä kotimaisten lisäksi englanti ja ranska.

• Yhteystiedot: pekka.huovila@slab.fi, tel. +358 40 546 0855 

https://www.linkedin.com/in/pekka-huovila-2a67369/

PEKKA HUOVILA, DI
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• Kirgisian Kunniakonsuli

• Suomalaisten yritysten vientistrategiat kehittyville markkinoille, paikallisten 

partnereiden identifiointi ja yhteistyöneuvottelut, yhteistyö institutionaalisten 

rahoituslaitosten ja itsenäisten rahoitusorganisaatioiden kanssa 

• Yhteistyökumppaneita ovat ADB, EIB, EBRD, YK:n kehitysyhteistyöohjelma 

(UNDP), YK:n teollistamisjärjestö (UNIDO), muut kansainväliset 

hankekehitysorganisaatiot ja kohdemaiden ministeriöt

• Vie hankkeita eteenpäin myös eri maiden vientitakuulaitosten ja yksityisten 

rahoittajien kanssa sekä toimii neuvonantajana mm. kansainvälisille, suomalaisille 

ja keski-aasialaisille yrityksille ja yhteisöille. Hän puhuu suomea, englantia, 

ruotsia ja saksaa. 

• Yhteystiedot: petri.numminen@stimulator.fi , tel: +358 40 7472 228 

https://www.linkedin.com/in/petri-numminen-53826848

PETRI NUMMINEN, DI
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TAPIO RIIHINEN, KTM

• Tapio ja managEast ovat toteuttaneet vuodesta 2001 alkaen yli 50 yritysten 

strategia- ja vienninkehitysprojektia Venäjällä ja lähialueilla, Pohjoismaissa 

ja Saksassa 

• Tapio on toiminut lisäksi vuodesta 2014 EBRD:ssä johtaen yli 40  kehitys-

projektia 10 maassa

• EBRD-projektien eurooppalaiset konsultit auttavat kotimaissaan myös 

suomalaisia viejiä www.managwest.fi 

• Yhteystiedot: tapio.riihinen@manageast.fi, +358 40 550513 

https://www.linkedin.com/in/tapio-riihinen/
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• Kansainvälinen talous ja liiketoiminta, kasvua tukevat liiketoimintastrategiat 

& yritysten kansainvälistyminen, hankehitys ja johtaminen, osaamisen 

kehittäminen ja organisaatioiden rakentaminen, kehittyvät markkinat, 

koulutus, rahoitusohjelmat, Pohjoismaat, Baltia, Keski-Aasia, Lähi-itä, Itä-

Aasia, Itä-Afrikka, Brasilia

• Yhteystiedot: pekka.saavalainen@segno.fi, +358 40 6850717 

https://www.linkedin.com/in/pekka-t-saavalainen-b50644/

PEKKA T SAAVALAINEN, KTM
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