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3000+ 600+
ORGANISAATIOTAASIANTUNTIJAA

60+
MAATA

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille

Verkoston toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, ja Suomessa verkoston toimijat 

Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.

Kaikki maat missä Enterprise Europe Network on aktiivinen

https://een.ec.europa.eu/about/branches
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Business Finland – verkoston koordinaattori

Helsinki: Hanna Riski

Tampere: Maarit Vuorio 

Oulu: Teija Pakanen 

Jyväskylä: Olli Penttinen

Helsingin seudun kauppakamari

Helsinki: Maija Kärkäs, Hanna Blomqvist, 

Johanna Marin-Hyppönen, Mika Lahtinen

Turku Science Park

Turku: Olli Mankonen, Johanna Puhtila, 

Megumi Hayashi, Timo Huttunen

Mikkeli: Mari Kivinen

Seinäjoki: Satu Alapiha

Helsinki
MikkeliTurku

Tampere

Seinäjoki

Suomessa 14 asiantuntijaa seitsemällä paikkakunnalla

Oulu

Jyväskylä
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Laaja kirjo maksuttomia palveluita kansainvälistyville pk-yrityksille

• Markkinatietoa ja neuvontaa 

• kansainvälistymisestä, 

• lainsäädännöstä ja 

• EU-rahoituksesta

• Palveluita ulkomaisten yhteistyökumppaneiden hakuun

• Tietoa, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia

• Palveluita yrityksesi kestävään kehitykseen 

• Pk-yritysten palautekanava komissioon 

• European IP Helpdesk -palvelut
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Neuvontaa kansainvälistymisestä, lainsäädännöstä, EU-rahoituksesta

Kansainvälistymis-

neuvonta

Yleinen maa- ja 

markkinatieto, yritysten ja 

organisaatioiden 

yhteystietoja eri maissa,  

yrityksen perustaminen 

toiseen maahan 

Yleinen lakineuvonta 

kansainvälisissä 

kysymyksissä 

EU-säädösten vaikutukset ja 

täytäntöönpano, eri maiden 

kansallinen lainsäädäntö, 

kansainvälisen kaupan 

sopimukset ja riitatilanteet, 

kuljetusehdot, verotus, tullit, 

CE-merkintä, julkiset hankinnat 

EU-rahoitusneuvonta

Viestintää EU:n 

rahoitusohjelmista ja 

hakuajoista, tukea sopivan 

EU-rahoitusohjelman 

kartoittamisessa

Yritysten tukena myös 

kansallinen EU-

rahoitusneuvontapalvelu

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu
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Tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita 

kaupalliseen, 

teknologiseen tai 

tutkimusyhteistyöhön

Tuhansia hakuilmoituksia 

eri toimialoilta

Hakuvahti sähköpostiin

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja 

aikataulutetut kahdenväliset 

yritystapaamiset (B2B, 

matchmaking, brokerage

event), online/onsite

Vuosittain ympäri 

Eurooppaa satoja 

tapahtumia eri toimialoilta

Myös räätälöityä ohjelmaa 

yrityskontaktimatkoille

Yrityskontaktipörssi: https://een.ec.europa.eu/partners

https://een.ec.europa.eu/partners


een.ec.europa.eu | www.een.fi

Supply Chain Resilience

• Pitkäaikainen matchmaking-alusta

Enterprise Europe Network auttaa yrityksiä epävarmassa markkinatilanteessa

Verkoston peruspalvelut

• Kansainvälistymisneuvonta

• Lainsäädännöllinen neuvonta

• Markkinatietoa

• Kumppaninhaku

• Yrityskontaktipörssi

• Matchmaking-tilaisuudet
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Pitkäaikainen matchmaking-alusta Supply Chain Resilience

Supply Chain Resilience -alusta auttaa yrityksiä

• säilyttämään, korvaamaan tai uudelleen järjestelemään 

olemassa olevia toimitusketjuja ja/tai 

• hankkimaan raaka-aineita, komponentteja, tuotteita tai 

palveluita, joita tarvitaan tuotannon ylläpitämiseksi. 

Yritys voi luoda alustalle oman profiilin ja verkottua muiden 

alustalta löytyvien yritysten kanssa ja löytää uusia kumppaneita, 

toimittajia tai ostajia. 

Alustalla yrityksen on myös mahdollista esitellä omia 

onnistuneita projektejaan, innovatiivisia tuotteitaan sekä 

teknologioitaan (Marketplace).

Matchmaking-alusta on auki 21.3.2022 – 28.2.2023

Lisää tietoa ja rekisteröityminen: 

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io

https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
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Supply Chain Resilience – miten kumppaninhaku toimii käytännössä? 

1) Rekisteröidy

• Osallistujaprofiilisi kertoo muille osallistujille kuka olet, mitä voit tarjota mahdollisille kumppaneille 

ja millaisia yrityksiä haluat tavata. Mitä parempi osallistujaprofiili, sitä enemmän tapaamisia. 

• Tee vähintään yksi ’Marketplace opportunity’, joka selittää tarkemmin mitä tarjoat tai etsit.  

2) Käy säännöllisesti läpi osallistujalistaa

• Mahdollisia uusia kumppaneita voit hakea joko etsimällä osallistujia/yrityksiä (Participants) tai 

tuotteita/palveluja (Marketplace).

3) Lähetä ja vastaanota tapaamispyyntöjä – muista hyväksyä/hylätä tulleet tapaamispyynnöt!

4) Osallistu kahdenkeskisiin, etukäteen sovittuihin online-tapaamisiin

• Sovittuna ajankohtana, pääset liittymään online-tapaamiseen “Meetings” osiossa.



Enterprise Europe Network Suomessa: 

• Mari Kivinen, Mikkeli: mari.kivinen@mikseimikkeli.fi

• http://www.een.fi

• LinkedIn Enterprise Europe Network (EEN) Finland

• Twitter: @EENfi, #EENCanHelp

Koko Enterprise Europe Network: 

• http://een.ec.europa.eu

• Twitter: @EEN_EU, #EENCanHelp

• Facebook: Enterprise Europe Network

• YouTube: Enterprise Europe Network

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi verkkosivultamme! 

mailto:mari.kivinen@mikseimikkeli.fi
http://www.een.fi/
https://www.linkedin.com/company/een-suomi
https://twitter.com/EENfi
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/EEN_EU
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
https://www.youtube.com/channel/UCQpx-DoK9tMgxv32EzGmkfA
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/tilaa-een-uutiskirje/
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Enterprise Europe Network – Finland 

Team Finland kansainvälistyvän yrityksen tukena

Team Finland on suomalaisille yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten 

toimijoiden verkosto, joka toimii Suomessa ja maailmalla. 

• Tietoa markkinoista ja niiden mahdollisuuksista 

• Neuvontaa ja apuja käytännön kysymyksiin 

• Rahoitusta kansainvälistymiseen (avustus, laina, takaus)

Team Finland organisaatiot

Suomessa alueelliset Team Finland -koordinaattorit

Suomen edustustot maailmalla

Business Finlandin toimistot maailmalla

https://www.team-finland.fi

https://www.team-finland.fi/team-finland-organisaatiot
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kansainvalistyminen
https://um.fi/edustustot-verkossa
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/yhteydenotto/ota-yhteytta
https://www.team-finland.fi/
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Enterprise Europe Network – Finland 

Team Finland: Market Opportunities

Team Finland –verkoston jäsenet eri puolilla maailmaa keräävät tietoa sivustolle 

markkinoista ja niiden mahdollisuuksista, signaaleja, myyntiliidejä. 

https://www.marketopportunities.fi



een.ec.europa.eu | www.een.fi13

Enterprise Europe Network – Finland 

Business Finland: Expert Search

Konsultit ovat tärkeä apu yritysten kansainvälistymisessä. Business Finland on 

kerännyt sivustolle kansainvälistymiskonsultteja.

https://expertsearch.businessfinland.fi
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Enterprise Europe Network – Finland 

Business Finland: Finnish suppliers

Business Finlandin ylläpitämälle sivustolla esitellään suomalaisia valmistajia. 

Yritys voi ilmoittaa omat tietonsa sivustolla olevan lomakkeen avulla. 

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-suppliers
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Enterprise Europe Network – Finland 

Business Finland: Dealflow

Business Finland kokoaa sivustolle sijoittajille tietoa suomalaisista yrityksistä, jotka 

etsivät sijoittajaa. Yritys voi ilmoittaa tietonsa sivustolla olevan lomakkeen avulla. 

https://www.dealflow.fi

https://www.dealflow.fi/
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Enterprise Europe Network – Finland 

EU: Access2Markets

Vienti EU:sta, tuonti EU:hun - tietoa tuonnista, viennistä, tariffeista,  ym.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fi

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fi

