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Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö edustustoineen tarjoavat yrityksille kansainvälistymisen ja viennin palveluja. Lisäksi näitä palveluja on saatavissa muilta julkisilta toimijoilta. Ne on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden kansainvälistymiseen liittyy suomalainen intressi. Tämä voi perinteisen
vienninedistämisen lisäksi tarkoittaa mm. suomalaisten yritysten liiketoiminnan sekä Suomeen suuntautuvan teknologian siirron ja investointien edistämistä.

Ulkoasiainministeriö
(UM) valvoo ja edistää
Suomen ja suomalaisyritysten taloudellisia etuja
ulkomailla. Edustustoverkkoineen ministeriö
tarjoaa yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liitty viä julkisia palveluja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluihin kuuluvat yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet lähialueilla sekä
kehitysyhteistyön puitteissa. Edustustoilta yritykset saavat arvovalta- ja ovienava
vitsevat yhteyksiä asemamaan vira
muihin toimijoihin. Edustustot järje
esitellään yrityksiä ja niiden osaami
kuuluvat korkean tason vienninedist
työssä Finpron, Suomalais-Venäläise
keinoelämän keskusliiton EK:n kanss
lut, mm. maakatsaukset, ovat yrityste
http://formin.finland.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa elinkeinopolitiikasta
ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä. Tavoitteena on varmistaa, että yrityksillä on hyvät edellytykset kansainvälistyä. Julkisten yrityspalveluiden ja avustusten avulla TEM
kannustaa yrityksiä, erityisesti kasvua hakevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kansainvälistymään tai vahvistamaan jo alkanutta
kansainvälistä toimintaansa. Ministeriön hallinnonalalla on palvelukokonaisuus, joka sisältää neuvontaa, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. Ministeriöiden ja muiden kansallisten toimijoiden lisäksi palveluja tarjoavat muun muassa alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.
www.tem.fi

Kauppapolitiikka-lehti ja sen verkko
taista maa- ja toimialakohtaista tietoa
www.kauppapolitiikka.fi

Kaupanesteet

Ulkoasiainministeriö edustustoineen y
noministeriön kanssa auttaa yrityksiä
tujen kaupan ja investointien esteide
taa yrityksiä EU:n ulkomarkkinoilla koh
tämisessä. TEM:ssä toimiva SOLVIT-pa
sisämarkkinakauppaan liittyvissä tilan
http://formin.finland.fi www.tem

ö sekä ulkoasiainministeriö edustuse kansainvälistymisen ja viennin paluja on saatavissa muilta julkisilta toikaikille yrityksille, joiden kansainväainen intressi. Tämä voi perinteisen
tarkoittaa mm. suomalaisten yritysomeen suuntautuvan teknologian siirmistä.

iö (TEM) vastaa elinkeinopolitiikasta
ainvälistymisen edistämisestä. Tavoityrityksillä on hyvät edellytykset kanspalveluiden ja avustusten avulla TEM
esti kasvua hakevia pieniä ja keskisuuymään tai vahvistamaan jo alkanutta
a. Ministeriön hallinnonalalla on paltää neuvontaa, koulutusta sekä kehit. Ministeriöiden ja muiden kansalliseluja tarjoavat muun muassa alueellimpäristökeskukset.

Ulkoasiainministeriö
(UM) valvoo ja edistää
Suomen ja suomalaisyritysten taloudellisia etuja
ulkomailla. Edustustoverkkoineen ministeriö
tarjoaa yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liitty viä julkisia palveluja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluihin kuuluvat yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuudet lähialueilla sekä
kehitysyhteistyön puitteissa. Edustustoilta yritykset saavat arvovalta- ja ovienavaamispalveluja, kun ne tarvitsevat yhteyksiä asemamaan viranomaisiin, yrityksiin tai
muihin toimijoihin. Edustustot järjestävät tilaisuuksia, joissa
esitellään yrityksiä ja niiden osaamista. Promootiotoimintaan
kuuluvat korkean tason vienninedistämismatkat, usein yhteistyössä Finpron, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin tai Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa. Ministeriön tietopalvelut, mm. maakatsaukset, ovat yritysten käytettävissä.
http://formin.finland.fi
Kauppapolitiikka-lehti ja sen verkkoversio sisältävät ajankohtaista maa- ja toimialakohtaista tietoa.
www.kauppapolitiikka.fi

Kaupanesteet
Ulkoasiainministeriö edustustoineen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa auttaa yrityksiä vientimarkkinoilla kohdattujen kaupan ja investointien esteiden raivaamisessa. UM auttaa yrityksiä EU:n ulkomarkkinoilla kohdattujen ongelmien selvittämisessä. TEM:ssä toimiva SOLVIT-palvelu auttaa yrityksiä EU:n
sisämarkkinakauppaan liittyvissä tilanteissa.
http://formin.finland.fi www.tem.fi

Julkiset ja julkisrahoitteis

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristök
yritysten kasvua ja kansainvälistymist
koulutus- ja kehittämispalveluja sekä
keskuksissa on kansainvälistymisen a
tavat yrityksiä löytämään markkina-,
Keskukset järjestävät seminaareja ja
ELY-keskuksia on 15 eri puolilla Suome
www.ely-keskus.fi

Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu sisältä
palveluista. Mukana ovat ELY-keskukse
Keksintösäätiö, Suomen Teollisuussijoi
hallitus, Tulli, Verohallinto ja ulkoasiain
palvelee erityisesti toimintaansa käynn
www.yrityssuomi.fi

Enterprise Europe Network sisältää
markkinoihin liittyvää tietoa ja tarjo
kaupallisten ja teknologia-alan yhteisty
www.enterpriseeurope.fi
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sen verkkoversio sisältävät ajankohaista tietoa.

ustoineen yhteistyössä työ- ja elinkeiaa yrityksiä vientimarkkinoilla kohdatien esteiden raivaamisessa. UM autkinoilla kohdattujen ongelmien selvita SOLVIT-palvelu auttaa yrityksiä EU:n
yvissä tilanteissa.
www.tem.fi

Julkiset ja julkisrahoitteiset yrityspalvelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) tukevat
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla neuvonta-,
koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Kaikissa ELYkeskuksissa on kansainvälistymisen asiantuntijoita, jotka auttavat yrityksiä löytämään markkina-, kilpailija- ja tuotetietoa.
Keskukset järjestävät seminaareja ja ajankohtaistilaisuuksia.
ELY-keskuksia on 15 eri puolilla Suomea.
www.ely-keskus.fi
Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa julkisista yrityspalveluista. Mukana ovat ELY-keskukset, Finnvera, Finpro, Tekes,
Keksintösäätiö, Suomen Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Verohallinto ja ulkoasiainministeriö. Puhelinpalvelu
palvelee erityisesti toimintaansa käynnistäviä yrityksiä.
www.yrityssuomi.fi
Enterprise Europe Network sisältää Euroopan unionin sisämarkkinoihin liittyvää tietoa ja tarjoaa yrityksille kontakteja
kaupallisten ja teknologia-alan yhteistyökumppaneiden hakuun.
www.enterpriseeurope.fi

Finpro ry:n maailmanlaajuinen palvel
kansainvälisessä kasvussa auttamalla
oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotte
toimiala- ja kohdemarkkinaosaamin
maksuttomat maaraportit ja asiakas
kansainvälisen liiketoiminnan kehittä
palvelu auttaa yrityksiä kehitysrahoi
vomalla rahoituksen ja riskien suojaam
tarjouskilpailuissa.
www.finpro.fi

FinNode-toiminta edistää strategist
nuuksia Suomen kannalta kiinnostavim
vaatiotoiminnan alueilla. FinNode-ve
Kiinassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja
lisäksi FinNode-toimintaan osallistuva
nisteriö, EK, Tekes, Finpro, VTT, Sitra ja
www.finnode.fi

Invest in Finland (IIF) markkinoi Su
tajille mahdollisena sijoittautumisko
yhteistyöverkosto etsii mahdollisia kan
mainen yhteistyöverkosto avustaa yri
tumisessa.
www.iif.fi

Suomalais-ruotsalainen kauppak
Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysy
toimii Tukholmassa.
www.finsve.com

Suomalais-Venäläinen kauppakamar
kaupan asiantuntijana vienninedistäm
palveluja. SVKK:n toimipisteet sijaitse
rannassa, Moskovassa, Pietarissa, Jeka
www.finruscc.fi
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Finpro ry:n maailmanlaajuinen palveluverkosto tukee yrityksiä
kansainvälisessä kasvussa auttamalla niitä oikeille markkinoille
oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla ja palveluilla. Finpron
toimiala- ja kohdemarkkinaosaaminen, ennakointitoiminta,
maksuttomat maaraportit ja asiakaspalvelu tukevat yrityksiä
kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä. Hankeneuvontapalvelu auttaa yrityksiä kehitysrahoittajien projekteissa neuvomalla rahoituksen ja riskien suojaamisessa sekä avustamalla
tarjouskilpailuissa.
www.finpro.fi
FinNode-toiminta edistää strategista yhteistyötä ja kumppanuuksia Suomen kannalta kiinnostavimmilla markkinoilla ja innovaatiotoiminnan alueilla. FinNode-verkosto toimii Japanissa,
Kiinassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Intiassa. TEM:n ja UM:n
lisäksi FinNode-toimintaan osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriö, EK, Tekes, Finpro, VTT, Sitra ja Suomen Akatemia.
www.finnode.fi
Invest in Finland (IIF) markkinoi Suomea ulkomaisille sijoittajille mahdollisena sijoittautumiskohteena. Sen ulkomainen
yhteistyöverkosto etsii mahdollisia kansainvälisiä sijoittajia. Kotimainen yhteistyöverkosto avustaa yrityksiä Suomeen sijoittautumisessa.
www.iif.fi
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa yrityksiä
Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Kauppakamari
toimii Tukholmassa.
www.finsve.com
Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) tarjoaa Venäjän
kaupan asiantuntijana vienninedistämis-, koulutus- ja tiedotuspalveluja. SVKK:n toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, Moskovassa, Pietarissa, Jekaterinburgissa ja Ufassa.
www.finruscc.fi

Matkailun edistämiskeskus (MEK
matkailukuvaa ja matkailupalveluja u
alueita ovat Venäjä, Manner-Eurooppa
kansainvälisesti kilpailukykyisten matk
mistä kotimaassa.
www.mek.fi www.visitfinland.com
Design Forum Finland edistää muotoilua ja siihen liittyvää yritystoimintaa. Muotoilijoita, yrityksiä ja julkisia
toimijoita yhdistävät hankkeet tähtäävät muotoilutuotteiden ja muotoiluosaamisen viennin edistämiseen.
www.designforum.fi
Music Export Finland ry antaa kansainvälisille markkinoille pyrkiville
musiikkialan yrityksille rahallista ja
strategista tukea. Se kohdentaa ulkomaille suuntautuvaa markkinointiviestintää musiikkialan ammattilaisille ja kehittää kotimaassa musiikkialan toimijoiden viennin osaamista.
www.musex.fi

Osuuskunta Viexpo palvelee pieniä j
Pohjanmaan rannikkoseudulla.
www.viexpo.fi

Puolustushankintoihin liittyvien vasta
valvoo TEM:n yhteyteen perustettu Su
toimikunta. Toiminnalla tuetaan erity
suuden sekä pienten ja keskisuurten y
sainvälistymistä.
www.tem.fi
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Matkailun edistämiskeskus (MEK) markkinoi Suomen
matkailukuvaa ja matkailupalveluja ulkomailla. Painopistealueita ovat Venäjä, Manner-Eurooppa ja Kaukoitä. Se tukee
kansainvälisesti kilpailukykyisten matkailutuotteiden kehittämistä kotimaassa.
www.mek.fi www.visitfinland.com
Design Forum Finland edistää muotoilua ja siihen liittyvää yritystoimintaa. Muotoilijoita, yrityksiä ja julkisia
toimijoita yhdistävät hankkeet tähtäävät muotoilutuotteiden ja muotoiluosaamisen viennin edistämiseen.
www.designforum.fi
Music Export Finland ry antaa kansainvälisille markkinoille pyrkiville
musiikkialan yrityksille rahallista ja
strategista tukea. Se kohdentaa ulkomaille suuntautuvaa markkinointiviestintää musiikkialan ammattilaisille ja kehittää kotimaassa musiikkialan toimijoiden viennin osaamista.
www.musex.fi

nen kauppakamari auttaa yrityksiä
iittyvissä kysymyksissä. Kauppakamari

Osuuskunta Viexpo palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä
Pohjanmaan rannikkoseudulla.
www.viexpo.fi

kauppakamari (SVKK) tarjoaa Venäjän
vienninedistämis-, koulutus- ja tiedotuspisteet sijaitsevat Helsingissä, LappeenPietarissa, Jekaterinburgissa ja Ufassa.

Puolustushankintoihin liittyvien vastaostojen toimeenpanoa
valvoo TEM:n yhteyteen perustettu Suomen kompensaatiotoimikunta. Toiminnalla tuetaan erityisesti puolustusteollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.
www.tem.fi

Kansainvälistymisen rahoitus
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää kansainvälistymisavustusta laajoihin strategisiin kärkihankkeisiin sekä matkailun ja
luovien alojen hankkeisiin. Kansainvälisiin näyttelyihin osallistumisia koskevat hakemukset käsittelee Hämeen ELY-keskus. Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee vientiverkostohankkeita ja
kumppanuusohjelmia koskevat hakemukset. Muut hakemukset
käsittelee TEM. Kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n (International Finance Corporation) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kautta TEM rahoittaa sellaisia pankkien hankkeita,
jotka edistävät vientiä ja suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä Venäjällä ja Kiinassa.
www.tem.fi
Ulkoasiainministeriön kansainvälisten ja alueellisten rahoituslaitosten ja rahastojen kautta rahoittamat hankkeet edistävät myös
suomalaisy rit ysten toimintamahdollisuuksia kehitysmaissa
(ks. hankinnat).
http://formin.finland.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) myöntävät pienille ja keskisuurille yrityksille valtionavustusta kansainvälistymiseen, investointeihin ja kehittämishankkeisiin.
www.ely-keskus.fi
Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta haastaviin ja
uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, joista voi syntyä
kansainvälistä liiketoimintaa. Kansainvälisten tutkimus- ja kehitysohjelmien avulla yritys voi hankkia osaamista, uusia näkökulmia ja kumppaneita. Tekesin asiantuntijat auttavat löytämään
ohjelmien tarjoamia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.
www.tekes.fi

Finnvera Oyj täydentää rahoitusmarkk
den rahoittajien kanssa. Yhtiö myöntää
täjille sekä takauksia ja vientitakuita yr
www.finnvera.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy edistää
välistymistä ja yritysten kasvua pääom
listen verkostojen avulla.
www.teollisuussijoitus.fi

Ulkoasiainministeriön lähialueyhte
tettu hankevalmistelumääräraha su
hankevalmisteluun. Määrärahaa myön
suunnittelevat Suomen lähialueilla V
käynnistämistä venäläisen partnerin ka
tapauksittain myöntää hankkeisiin muu
ten hallinnointi tapahtuu yhteistyössä
riön ja Finnveran kanssa.
http://formin.finland.fi

Finnpartnership-liikekumppanuusoh
ten ja kehitysmaayritysten välistä kaup
partnership tarjoaa liikekumppanuustu
maahankkeisiin sekä tietoa kehitysmaid
mahdollisuuksista ja yhteistyökumppan
www.finnpartnership.fi
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Ulkoasiainministeriön kansainvälisten ja alueellisten rahoituslaitosten ja rahastojen kautta rahoittamat hankkeet edistävät myös
suomalaisyrit ysten toimintamahdollisuuksia kehitysmaissa
(ks. hankinnat).
http://formin.finland.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) myöntävät pienille ja keskisuurille yrityksille valtionavustusta kansainvälistymiseen, investointeihin ja kehittämishankkeisiin.
www.ely-keskus.fi

sta ja asiantuntemusta haastaviin ja
kehittämisprojekteihin, joista voi syntyä
intaa. Kansainvälisten tutkimus- ja kehiys voi hankkia osaamista, uusia näkökulkesin asiantuntijat auttavat löytämään
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Finnvera Oyj täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa riskiä muiden rahoittajien kanssa. Yhtiö myöntää lainoja yrityksille ja yrittäjille sekä takauksia ja vientitakuita yrityksille ja rahoittajille.
www.finnvera.fi
Suomen Teollisuussijoitus Oy edistää yritystoiminnan kansainvälistymistä ja yritysten kasvua pääomasijoituksin ja kansainvälisten verkostojen avulla.
www.teollisuussijoitus.fi
Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyövaroista on osoitettu hankevalmistelumääräraha suomalaisten pk-yritysten
hankevalmisteluun. Määrärahaa myönnetään yrityksille, jotka
suunnittelevat Suomen lähialueilla Venäjällä liiketoiminnan
käynnistämistä venäläisen partnerin kanssa. Rahoitusta voidaan
tapauksittain myöntää hankkeisiin muualla Venäjällä. Hakemusten hallinnointi tapahtuu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran kanssa.
http://formin.finland.fi
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma edistää suomalaisten ja kehitysmaayritysten välistä kaupallista yhteistyötä. Finnpartnership tarjoaa liikekumppanuustukea ja neuvontaa kehitysmaahankkeisiin sekä tietoa kehitysmaiden uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja yhteistyökumppaneista.
www.finnpartnership.fi

Finnfund (Teollisen yhteistyön rah
kaista riskirahoitusta kannattaviin h
ja Venäjällä. Yhtiö rahoittaa hankkei
malaista teknologiaa tai osaamista, p
ympäristön tilaa tai tuetaan kohdema
lista kehitystä.
www.finnfund.fi
Pohjoismainen kehitysrahoitusyhtiö
rahoitusta eteläisen Afrikan alueella
muiden rahoituslaitosten kautta.
www.norsad.org

Korkotukiluotto tukee vientiä kehi
UM:n kehitysyhteistyövaroista vientilu
ran toimiessa luottojen takaajana. K
myöntää pääsääntöisesti vain liiketalo
tomille hankkeille, joilla on huomattavi
http://formin.finland.fi

TV-tuotantojen tuki on tarkoitettu m
tyspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä k
dokumenttien tuottamiseksi.
http://formin.finland.fi

Instituutioiden välisen kehitysyht
korkea-asteen oppilaitosten kapa
tukiohjelma luovat pohjaa suomala
viennille. Näiden tukimuotojen kautta
tot sekä korkea-asteen oppilaitokse
tysyhteistyöhön. Lisäksi elinkeinoelä
rekisteröityneitä yhdistyksiä tai sääti
laisyhteiskunnan toimijoille suunnatt
voittoa tavoittelemattomiin kehitysyht
http://formin.finland.fi
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lähialueyhteistyövaroista on osoimääräraha suomalaisten pk-yritysten
rärahaa myönnetään yrityksille, jotka
lähialueilla Venäjällä liiketoiminnan
n partnerin kanssa. Rahoitusta voidaan
ankkeisiin muualla Venäjällä. Hakemusyhteistyössä työ- ja elinkeinoministe-

mppanuusohjelma edistää suomalaisn välistä kaupallista yhteistyötä. Finnumppanuustukea ja neuvontaa kehitysoa kehitysmaiden uusista liiketoimintaistyökumppaneista.

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa
ja Venäjällä. Yhtiö rahoittaa hankkeita, joissa käytetään suomalaista teknologiaa tai osaamista, parannetaan merkittävästi
ympäristön tilaa tai tuetaan kohdemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
www.finnfund.fi
Pohjoismainen kehitysrahoitusyhtiö Norsad tarjoaa kehitysrahoitusta eteläisen Afrikan alueella pk-yrityksille suoraan tai
muiden rahoituslaitosten kautta.
www.norsad.org
Korkotukiluotto tukee vientiä kehitysmaihin rahoittamalla
UM:n kehitysyhteistyövaroista vientiluoton korkotukea Finnveran toimiessa luottojen takaajana. Korkotukiluottoja voidaan
myöntää pääsääntöisesti vain liiketaloudellisesti kannattamattomille hankkeille, joilla on huomattavia kehitysvaikutuksia.
http://formin.finland.fi
TV-tuotantojen tuki on tarkoitettu media-alan yrityksille kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä käsittelevien ohjelmien ja
dokumenttien tuottamiseksi.
http://formin.finland.fi
Instituutioiden välisen kehitysyhteistyön tukiohjelma ja
korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen
tukiohjelma luovat pohjaa suomalaisten asiantuntemuksen
viennille. Näiden tukimuotojen kautta valtion laitokset ja virastot sekä korkea-asteen oppilaitokset voivat osallistua kehitysyhteistyöhön. Lisäksi elinkeinoelämän toimijat, jotka ovat
rekisteröityneitä yhdistyksiä tai säätiöitä, voivat hakea kansalaisyhteiskunnan toimijoille suunnattua kehitysyhteistyötukea
voittoa tavoittelemattomiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.
http://formin.finland.fi
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Hankinnat
Kansallisista ja EU:n kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista ilmoitetaan sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa.
Kahdenvälisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja ohjelmiin,
ml. kehitysyhteistyö, liittyvät hankinnat (YK, Maailmanpankki,
alueelliset kehityspankit, EU, jne.) tarjoavat mahdollisuuksia
suomalaisille yrityksille, konsulteille ja muille toimijoille.
Hilma
YK
Maailmanpankkiryhmä
Afrikan kehityspankkiryhmä
Aasian kehityspankkiryhmä
Latinalaisen Amerikan
kehityspankkiryhmä
Euroopan jälleenrakennusja kehityspankki
Euroopan investointipankki
Pohjoismainen kehitysrahasto
Pohjoismainen investointipankki

www.hankintailmoitukset.fi
www.un.org
www.business.un.org
www.worldbank.org
www.afdb.org
www.adb.org
www.iadb.org
www.ebrd.org
www.eib.org
www.ndf.fi
www.nib.int
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