Rahoitusta ja neuvontaa Team Finland -verkostosta:

Tukea kestävän liiketoiminnan eri
vaiheisiin kehittyvissä maissa
Vastuullinen yritystoiminta vahvistaa kehittyvien talouksien
kasvua, auttaa niitä monipuolistumaan sekä parantamaan
palvelujen laatua ja saatavuutta. Team Finland -verkostosta
löytyy rahoitus- ja neuvontapalveluja liiketoiminnan eri
vaiheisiin.
Onko yrityksesi aloittamassa yritystoimintaa kehittyvissä
maissa tai oletko jo kokenut konkari? Pohditko mistä saat

rahoitusta yritystoiminnan alkuvaiheeseen tai mistä löydät
apua liiketoimintamallin, palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen? Entä mistä saat takuita vientiin tai rahoitusta
toiminnan skaalaamiseen?
Tämä esite auttaa sinua löytämään tarpeisiisi vastaavat
tahot Team Finland -verkostosta.

Yrityksen tarpeet ja rahoitusvaihtoehdot kehittyvillä markkinoilla

Finnpartnership
Markkinamahdollisuuksien tutkiminen

Business Finland (esim. Tempo-rahoitus)
Developing Markets Platform

Liiketoiminnan kehittäminen olemassa
olevan tuotteen, palvelun tai 
liiketoimintamallin pohjalta

Finnpartnership

Uuden tuotteen, palvelun tai 
liiketoimintamallin luominen

Developing Markets Platform

Teknologian ja osaamisen
myynti julkiselle sektorille

Public Sector Investment Facility, PIF

Investointirahoitus kannattavan 
liiketoiminnan skaalauksen

Finnfund

Menestyminen kv-rahoituslaitosten
hankinnoissa

Developing Markets Platform

Mistä saan rahoitusta toiminnan alkuvaiheeseen?
Finnpartnership tarjoaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää
neuvontaa, projektirahoitusta sekä kontakteja, joiden avulla
kestävä liiketoiminta saadaan käyntiin.
Finnpartnership-ohjelman tärkein palvelu on Liikekumppanuustuki. Se on eräänlainen kehitysmaaliiketoiminnan
starttiraha, tyypillisesti alle satatuhatta euroa kattaen jopa
85% hankkeen alkuvaiheesta. Tukea voi saada esimerkiksi
kumppanin etsimiseen, toiminnan suunnitteluun ja työntekijöiden koulutukseen kehitysmaassa. Tukea voi käyttää

myös olemassa olevan liiketoiminnan vahvistamiseen tai
jatkohankkeisiin sekä pilotointiin.
Finnpartnershipin tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja
ne on tarkoitettu yritysten, kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten
ja muiden toimijoiden käyttöön. Hakemisen avuksi tarjolla
on kuukausittain hakemustyöpaja.
www.finnpartnership.fi

Tarvitsetko apua uusien liiketoimintamallien, palveluiden
tai tuotteiden kehittämiseen kehittyville markkinoille?
Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen Developing Markets Platform (DevPlat) tarjoaa rahoitusta,
tietoa ja kontakteja kehittyville markkinoille tähtääville
yrityksille.
Voit hakea DevPlat -rahoitusta jos yritykselläsi on kehitteillä innovatiivinen ja skaalautuva ratkaisu tunnistettuun

markkinamahdollisuuteen kohdemaassa ja haluat syventää
yhteistyötä siellä toimivan paikallisen kumppanin kanssa.
Ratkaisun pitää olla kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen.
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/
ohjelmat/developing-markets-platform

Etsitkö rahoitusta investoinnille tai
mahdollisuutta teknologiatoimituksiin?
Finnfund sijoittaa kehittyvissä maissa toimiviin vastuullisiin
yrityksiin. Yhtiön investointilainat ja pääomasijoitukset ovat
tyypillisesti kooltaan 2-10 miljoonaa euroa. Niiden saaminen
edellyttää yritykseltä jo vahvaa näyttöä kestävää kehitystä
edistävästä vastuullisesta ja kannattavasta liiketoiminnasta.
Finnfund sijoittaa erityisesti uusiutuvan energian tuotantoon, infrastruktuuriin, rahoitusalaan, kestävään metsä-

talouteen, maatalouteen ja digitaalisiin ratkaisuihin. Yhtiön
sijoitukset ovat avanneet mahdollisuuksia laitetoimituksiin
ja muihin kauppoihin esimerkiksi Wärtsilälle, ABB:lle ja
opetusteknologiayhtiö Clanedille.
www.finnfund.fi

Onko asiakkaasi julkisen sektorin toimija?
Investointituki kehitysmaille -instrumentti (Public Sector Investment Facility, PIF) on tapa rahoittaa kauppa
silloin, kun suomalaisen yrityksen asiakas on julkisen sektorin toimija eli esimerkiksi liikelaitos, virasto tai ministeriö.
Käytännössä investointituki tarkoittaa sitä, että asiakkaan hankinnan rahoittamiseksi ottaman kaupallisen lainan
korot ja osa muista kuluista maksetaan kehitysyhteistyövaroista. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada kokoluokaltaan
tyypillisesti 10-30 miljoonan euron kauppoja aikaiseksia.

Avustusta

Suomalaisille yrityksille

Rahoituksen saaminen edellyttää, että kohdemaan valtionvarainministeriö toimii luotonsaajana tai takaajana.
PIF-tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka vahvistavat maan omia mahdollisuuksia saavuttaa YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet hyödyntämällä suomalaista teknologiaa ja osaamista sosiaali-, terveys-, vesihuolto-, energiaja cleantech-sektoreilla.
www.um.fi/investointituki-kehitysmaille

Lainaa ja sijoituksia

Kaikkien maiden
yrityksille

Oletko kiinnostunut kansainvälisten
rahoituslaitosten ja YK:n markkinoista?
Maailmanpankkiryhmä ja alueelliset kehityspankit rahoittavat kehittyvien maiden hankintoja ja projekteja vuosittain yli 100 miljardin euron edestä. Business Finlandin
Developing Markets Platform auttaa yrityksiä, joilla on jo
soveltuvat referenssit, tarttumaan näihin mahdollisuuksiin
sekä hyötymään yksityiselle sektorille suunnattavasta investointirahoituksesta kehittyvien markkinoiden projekteihin.

YK on keskittynyt ostamaan pääasiassa tuotteita ja palveluita, ja se tekee hankintansa hajautetusti hyvin erilaisilta
aloilta. Developing Markets Platformin kautta yritykset saavat
neuvoja ja kontakteja YK:n kanssa tehtävään yhteistyöhön.
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/
ohjelmat/developing-markets-platform

Mistä löydän takauksia ja tukea vientiin?
Finnveran tehtävänä on täydentää kaupallisia rahoitusmarkkinoita tarjoamalla yrityksille lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera tukee suomalaisten yritysten kilpailukykyä
vientimarkkinoilla tarjoamalla viejille ja viennin rahoittajille
vähintään saman tasoiset järjestelyt viennin rahoitukseen
liittyvien riskien kattamiseksi kuin pääkilpailijamaamme
tarjoavat omille yrityksilleen.
Vientiin liittyvien riskien suojaaminen on erityisen tärkeää silloin, kun vienti suuntautuu kehittyville markkinoille.
Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia

Avustusta

Suomalaisille yrityksille

tai kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit ovat suomalaisen
viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai
poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit
liittyvät joko ostajaan tai ostajan pankkiin tai takaajaan.
Oikean takauksen tai vientitakuun pohtimiseen saa apua
Finnveran asiantuntijalta, jolloin yritys voi keskittyä tuotteen kehittämiseen ja uusien asiakkaiden etsimiseen.
www.finnvera.fi

Lainaa ja sijoituksia

Kaikkien maiden
yrityksille

Kehitysyhteistyöllä luodaan
markkinoita, työtä ja yhteyksiä
Suomen kehitysyhteistyön tavoitteena on köyhyyden ja
eriarvoisuuden poistaminen ja kestävä kehitys. Kehittyvien
maiden markkinat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille. Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja
liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Kehitys-

vaikutuksia ovat esimerkiksi lisääntyneet työpaikat, uusiutuvan energian parempi saatavuus ja ympäristöteknologian
kasvanut käyttö. Ulkoministeriö on osa Team Finland -yhteistyöverkostoa, jonka kautta eri rahoitusinstrumentteja ja
muita Team Finland -palveluita on tarjolla yrityksille.
Tutustu tarkemmin: www.team-finland.fi

