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Yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät Team Finland -palvelut 

Mikä on Team Finland? 

Team Finland -toimintamallilla tavoitellaan Suomen taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan tehostamista sekä 
ulkomailla toimivien julkisrahoitteisten organisaatioiden välisen yhteistyön parantamista. Team Finland -
toimintamalli tuo yhteen Suomen taloudellisiin ulkosuhteisiin, suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen, 
Suomeen suuntautuviin ulkomaisiin investointeihin ja Suomen maakuvaan liittyvät keskeiset toimijat 
kotimaassa ja ulkomailla. Toimijoita ohjaavat yhteiset, valtioneuvoston vuosittain vahvistamat tavoitteet. 
Team Finland ei ole uusi organisaatio vaan olemassa olevan, julkisrahoitteisen toiminnan tuomista yhteisen, 
entistä yksinkertaisemman sateenvarjon alle. 

Mitä on yhteiskuntavastuu? 

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yritysten vastuuta niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tähän muistioon 
on koottu yhteen olemassa olevat, yrityksille suunnatut tuki- ja palvelumuodot, jotka liittyvät yritysten 
yhteiskuntavastuun toteuttamiseen kansainvälisessä toiminnassa. Muistiota päivitetään tarvittaessa. 

Yrityksille suunnatut yhteiskuntavastuupalvelut 

Maakohtainen tieto yhteiskuntavastuusta 

Suomen edustustoilta voi kysyä maakohtaista tietoa, yhteystiedot löytyvät ulkoasiainministeriön 
verkkosivuilta1. Lisäksi vienninedistämismatkojen yhteydessä tarjotaan maakohtaisen yhteiskuntavastuun 
taustamuistion toimittamista matkalle osallistuville. Tietopaketit ovat matkojen jälkeen saatavilla 
Finnpartnershipin verkkosivuilla2, joilla on myös paljon muuta maakohtaista tietoa. 

ELY-keskusten avustukset pk-yritysten kansainvälistymiseen ja kehittämiseen 

ELY-keskusten myöntämien yritystukilain (laki 9/2014) mukaisten avustusten tavoitteena on yritysten kasvu 
kilpailukyvyn merkittävällä kehittämisellä tai toiminnan uudistamisella.  Oman vastuullisuuden kehittämistä 
suunnittelevien pk-yritysten on mahdollista hakea avustusta ELY-keskukselta esimerkiksi osana laajempaa 
kansainvälistymishanketta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on muusta toiminnasta erottuva, ajallisesti 
rajattu kehittämishanke. Rahoitettavan hankkeen tulee olla merkittävä yrityksen toiminnan kehittämisen 
kannalta, ja yrityksellä tulee voida arvioida olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Rahoitus 
on harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustusta on mahdollista hakea esimerkiksi tilanteessa, jossa pk-yritys 
haluaa parantaa mahdollisuuksiaan päästä osalliseksi kansainväliseen hankintaketjuun, mutta pääsyn 
edellytyksenä on pk-yrityksen oman liiketoiminnan kehittäminen mm. vastuullisuustoimintaa kehittämällä.  

Kansainvälistymisen osalta ELY-keskuksen myöntämä avustus on tarkoitettu nimenomaan yrityksen 
kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen; sitä ei voida myöntää sellaiseen vientiin liittyvään toimintaan, 
joka välittömästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan 
liittyviin juokseviin kustannuksiin.  Pk-yrityksiä kannustetaan ottamaan yhteyttä ELY-keskuksiin3 jo hankkeen 
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http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49156&contentlan=1&culture=fi-FI. 
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suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan kartoittaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja sekä 
avustuksen piiriin hyväksyttävissä olevia kustannuksia. 

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki sekä ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden koulutus 

Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea, jota voi hakea kehitysmaihin suuntautuvan, pitkäaikaiseen 
kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, 
kehitys- ja koulutusvaiheisiin, esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin. Soveltuvista 
hakijoista, tuettavista hankkeista sekä tukeen liittyvistä raportointivelvoitteista saa lisätietoja 
Finnpartnershipin verkkosivuilta4. Finnpartnership järjestää myös koulutusta ja neuvontaa vastuullisesta 
liiketoiminnasta kehittyvillä markkinoilla. Koulutus käsittelee yrityksen taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristöasioihin liittyvää vastuullisuutta.5 

Finnfund 

Finnfund edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti 
vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava 
yritystoiminta, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia 
tai toiminnassa olevia yhtiöitä, joihin liittyy suomalainen intressi. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi Finnfund 
korostaa rahoituksessaan hankkeiden myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Finnfund sijoittaa 
ensisijaisesti suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin. Finnfund voi rahoittaa myös 
suomalaista teknologiaa tai osaamista käyttäviä tai merkittävästi ympäristöä parantavia hankkeita. Finnfund 
rahoittaa hankkeita kehitysmaissa (OECD:n kehitysapukomitea DAC:n määrittelemät kehitysmaat) ja Venäjällä. 
Lisätietoja rahoituspalveluista saa Finnfundin verkkosivuilta6. 

BEAM-ohjelma 

Tekesin ja ulkoasiainministeriön yhteinen BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita 
ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää 
liiketoimintaa. Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ym. innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka 
hyödyttävät sekä kehitysmaiden köyhien ihmisten hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa 
suomalaisille yrityksille. Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia ja kehitysmaiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n7 
kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina. 

Tekes ja ulkoasiainministeriö arvioivat hakemukset yhdessä, ja rahoituspäätökset tehdään Tekesin 
rahoitusprosessissa. Tekesin normaalin arvioinnin lisäksi jokaisesta hankkeesta arvioidaan myös sen 
vaikuttavuus kehitysmaissa. Lisätietoja BEAMista saa Tekesin verkkosivuilta8. 

Investointituki kehitysmaille 

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla tuetaan kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja 
kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamiseksi suomalaista teknologiaa ja osaamista hyödyntämällä. 
Investointituki sisältää kehitysmaalle myönnettävän lainan, jonka takaajana toimii Finnvera. Kohdemaan 
ostajalle suunnattu rahoitus parantaa vastuullisesti toimivien suomalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä 
kehittyville markkinoille toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia hankkeita. Ulkoasiainministeriö 
valmistelee yhdessä Finnveran kanssa rahoitusinstrumenttia. Lisätietoja instrumentista UM:n verkkosivuilta9. 
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 Finnpartnership: Liikekumppanuustuki, 

http://www.finnpartnership.fi/www/fi/business_partnership_support/index.php. 
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 Finnparntership: Ohjausta ja tietoa, http://www.finnpartnership.fi/www/fi/advisory_services/index.php. 
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 Finnfund: Tuotteet ja palvelut, http://www.finnfund.fi/tuotteet_ja_palvelut/fi_FI/rahoitusinstrumentit/. 
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 Lue lisää kehitysyhteistyön rahoituksesta ulkoasiainministeriön verkkosivuilta, http://bit.ly/1EMWuwy. 
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