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Team Finland 
pähkinänkuoressa
• Yrityksille kasvu- ja kansainvälistymispalveluita 

tarjoavien toimijoiden verkosto
• Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 

80 paikallista tiimiä, kotimaassa 18 alueellista tiimiä.
• Valtakunnallista toimintaa koordinoi Business Finland, 

aluetoimintaa ELY-keskusten TF-koordinaattorit
• Tarjoamme neuvontaa, rahoitusta, verkostoitumista ja 

tietoa markkinoiden mahdollisuuksista.
• Tuotamme kasvunnälkäisille yrityksille merkittävää 

lisäarvoa Team Finland - toimijoiden tehokkaalla ja 
laadukkaalla yhteistyöllä. 



Kaupunkien ja 
kuntien 

elinkeinotoimijat
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Ydintoimijat 

Kumppanit 



Team Finland -verkoston toimijoiden vahvuudet sujuvan 
asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi

"Olemme kansainvälistymisen ja 
viennin kumppani, joka tarjoaa 
yrityksellesi vahvan 
kansainvälisen liiketoiminnan 
osaamisen ja monipuoliset 
palvelut neuvonnasta kontakteihin 
ja rahoitukseen."

Palveluissamme yhdistyvät laaja 
globaali verkosto ja paikallinen 
markkinanäkemys, vahva 
liiketoimintaymmärrys sekä 
syvällinen toimialaosaaminen. 
Tarjoamme kansainvälisen kasvun 
ja innovaatio-toiminnan neuvontaa, 
rahoitusta ja verkostoja 
tavoitteellisille kasvuyrityksille.

Tarjoamme monipuoliset 
rahoitusratkaisut investointeihin, 
kauppoihin, omistusjärjestelyihin, 
kasvun käyttöpääomaan ja vientiin.

Tarjoamme monipuolista koulutusta 
yritysten henkilöstölle kasvun ja 
kansainvälistymisen tueksi. 
Vahvistamme työvoiman 
saatavuutta, ja mahdollistamme 
kansainvälisten osaajien 
rekrytoinnit.

Olemme kansainvälistymisen 
alkuvaiheen kumppani, joka tarjoaa 
neuvontaa, rahoitusta ja palveluja 
kasvun toteuttamiseen. Olemme 
lähellä asiakasta ja meille on helppo 
tulla matalalla kynnyksellä.

Edistämme suomalaisyritysten 
kansainvälistymistä globaalin 
läsnäolon ja suhdeverkoston, 
ainutlaatuisen arvovallan sekä 
kansainvälisen toimintaympäristön 
ja kohdemarkkinoiden tuntemuksen 
avulla. Avaamme markkinoita 
vaikuttamalla viranomaisiin ja 
muihin päättäjiin.





• ELY-keskukset (E-vastuualue) ja Team Finland-koordinaattorit koordinoivat 
maakunnallista TeamFinland-toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä, sekä tiedottavat 
TF-palveluista ja osallistuvat aluekehitystyöhön.

• Laaja asiantuntemus Team Finland-toiminnasta ja TF-organisaatioiden 
palvelukokonaisuuksista

• Järjestämme maa- ja rahoitusinfoja sekä yrityksille että seudullisille sidosryhmille 
ja olemme aktiivisesti mukana myös muiden järjestämissä tilaisuuksissa 
kertomassa TF-palvelukokonaisuudesta

• Autamme yrityksiä kansainvälistymisessä eteenpäin, tarjoamme sparrausta
kasvun ja kansainvälistymisen toimenpiteisiin ja ohjaamme parhaiten sopivien 
palveluiden ja rahoituksen äärelle

• Linkki ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran, TE-toimiston, 
Ulkoministeriön ja ulkomaanverkoston yrityspalveluihin

Team Finland-koordinaattorit: 
kasvu- ja kansainvälistymisneuvonta



Yritysten kehittämispalvelut
• Räätälöityjä, kustannustehokkaita asiantuntijapalveluita

• Analyysissa kartoitetaan liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan kilpailuedut yhdessä asiantuntijan 
kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman.
 Analyysin kesto on 1-2 pv, ja se maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä. 

• Konsultointipalvelu jaetaan viiteen osa-alueeseen: kasvu- ja kansainvälistyminen, tuottavuus ja 
digitalisointi, markkinointi- ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö, innovaatioiden 
kaupallistaminen
 Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. 

Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana

 Kasvu- ja kansainvälistyminen -konsultoinnissa voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi 
konkreettisen kasvu- tai kansainvälistymisstrategian tai taloussuunnitelman.

• Koulutusohjelmat pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille, 10 koulutuspv.+ 2 konsultointipv.

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

• Yhteyshenkilö Lapissa: Jari Uusinarkaus (jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi)

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


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

• Yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviin kehittämishankkeisiin ja 
investointeihin

• Rahoituksella tavoitellaan vaikuttavuutta: liikevaihdon kasvua, viennin kasvua ja uusien työpaikkojen 
syntymistä

• Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä 
vaikutus yrityksen:

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;
2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;
3) tuottavuuteen;
4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen
5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

• Hankkeiden kokonaisarviointiin vaikuttavat mm. hankkeen suunnitelmallisuus, 
innovatiivisuus, haastavuus ja vaikuttavuus sekä yrityksen kyvykkyys toteuttaa hanke

Yrityksen kehittämisavustus



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

• Yksilöityyn, rajattuun kehittämishankkeeseen. Ei operatiiviseen toimintaan.
• Yrityksellä toimipaikka ja työntekijä tukialueella, päätoimiseen yritystoimintaan
• Yrityksille, joilla kannattavan toiminnan edellytykset: yrityksellä ei saa olla maksuhäiriöitä tai 

verovelkaa, avustusta ei myönnetä jos yritys tulkitaan vaikeuksissa olevaksi
• Rahoituslinjaukset!
• Avustus investointeihin enintään 40 % ja kehittämiskustannuksiin enintään 50/60%.
• Sähköinen haku: https://eura2021.fi/
Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
Yhteyshenkilöt Lapissa: Hanna Hietajärvi, Anne Syväjärvi, Tiina Pelimanni ja Kari Skyttä

(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Yrityksen kehittämisavustus

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6r4SNgrP0AhUs-yoKHfdMBZcQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ftem.fi%2Fdocuments%2F1410877%2F2851861%2FVaikeuksissa%2Boleva%2Byritys%2B040112015_muistio_final.pdf%2Fd9483233-0ac7-4def-8204-9e6cf036b985&usg=AOvVaw34VjZav5vcnKKrhq0CFOfB
https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1
https://eura2021.fi/
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus


Perustamistuki 
• Uuden yritystoiminnan aloittamiseen 5 000 - 35 000 € tai 

uuden liiketoiminnan, tuotteen tai palvelun kokeiluun 2000–10 000 €.
• Aloittavan yrittäjän ensimmäisen yrityksen perustamiseen
• Toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala) käynnistämiseen
• Yritykselle uuteen toimintaan liittyvään kokeiluun
Investointituki
• Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
• Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan tai aineettomiin investointeihin
Yhteyshenkilöt Lapissa: Heikki Moilanen ja Mikko Niemelä (ELY) sekä Leader -ryhmät

Rahoitusta maaseudun yrityksille



• Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja 
samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Tuki 75 %.

• Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja 
myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan rakentaa 
niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan 
perustaminen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen. 

• Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen 
hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio.

• Hankkeessa voidaan palkata osaaja tai ostaa asiantuntijapalvelua hankkeen 
kehittämistoimenpiteisiin.

Yritysryhmähankkeen esite (PDF)

Yritysryhmän kehittämishanke



• Yrityksellä on vahva rooli koulutuksen suunnittelussa. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden 
pohjalta ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla. 

• Yhteishankintakoulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan 
kanssa. 

• Yhteishankintakoulutuksena ei voida toteuttaa perehdytys- ja henkilöstökoulutusta 
(esim. lyhytkoulutukset, työyhteisön kehittämispäivät).

Yhteyshenkilö Lapissa: Minna Uusihanni (minna.uusihanni@ely-keskus.fi)

Yhteishankintakoulutus

- uutta osaavaa 
työvoimaa

-
kouluttamiseen

- tukea 
irtisanotuille

MuutosKoulutus
Yrityksesi voi kantaa vastuuta 
työntekijöiden tulevaisuudesta silloin,
kun työt loppuvat ja yrityksesi joutuu 
irtisanomaan tai lomauttamaan 
toistaiseksi henkilöstöä.

TäsmäKoulutus
Yrityksen ja sen oman henkilöstön 
tarpeisiin räätälöityä ammatillista 
koulutusta, joka soveltuu myös 
määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

RekryKoulutus
Hyvä vaihtoehto yrityksellesi, jos et 
löydä ammattitaitoisia työntekijöitä 
eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet 
työllistyvät yritykseesi. 

Henkilöstön koulutusta voidaan toteuttaa ns. yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat 
ja rahoittavat ELY-keskus ja yritys yhdessä.

https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/504cdb80-6216-44bc-848f-c86ef236f73a/muutoskoulutus/KR2%3BMuutoskoulutus
https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/b5bec6c7-1661-42af-9034-4a58f10219d0/tasmakoulutus/KR2%3BIrtisanominen
https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/cf2f0b1a-3014-4994-8e2a-ca2811f419e9/rekrykoulutus/KR2%3BRekrytointikoulutus


Business Finland
Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin 
liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pk-yrityksille. Suuret yritykset ja 
tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.
Innovaatioseteli ‒ Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi

Explorer tuoteperhe ‒ Edistä yrityksesi kansainvälistymistä

Tempo ‒ Valmistaudu kasvamaan vientimarkkinoille

Tutkimus- ja kehitysrahoitus ‒ Kehitä palvelua, tuotetta, prosessia tai liiketoimintamallia

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin ‒ Suomessa toteutetun tuotannon kustannusten hyvittämiseen

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö – Reseach to business, Co-Creation ja Co-Innovation 
-rahoitusta

Materiaalikatselmus ‒ Materiaalihävikin selvittämiseen

Energiatuki ‒ Investointi- ja selvityshankkeisiin

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/audiovisuaalisen-alan-tuotantokannustin
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki


Business Finland
Explorer tuoteperhe:
• Market Explorer – Tee markkinaselvitys: hanki asiantuntijapalveluna tietoa ja osaamista 

uudesta kansainvälisestä markkinasta, budjetti enintään 20 000 euroa, tuki 50 %.
• Talent Explorer – Palkkaa kansainvälistymisen osaaja yritykseesi: tietoa ja osaamista 

kohdemarkkinasta ja edistä yrityksesi kansainvälistymistä, budjetti enintään 40 000 euroa, 
tuki 50 %.

• Group Explorer – Selvitä vientimarkkinoiden mahdollisuuksia toisten yritysten kanssa: 4-10 
yrityksen yhteinen projektisuunnitelma, avustus enintään 20 000 €/yritys, tuki 50 % (pk-
yritykset) tai 40 % (midcap- ja suuret yritykset).

• Exhibition Explorer – Osallistu kansainvälisille B2B-messuille, 
tuki 50 % (pk-yritykset) tai 40 % (midcap-yritykset).

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/exhibition-explorer


Finnvera
Finnvera rahoittaa alkavia, kasvavia ja kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä yhdessä pankkirahoittajan 
kanssa lainojen, takausten ja vientitakuiden avulla koti- ja ulkomailla. 

• Investoinnit, käyttöpääoma, omistusjärjestelyt

• Kaupan rahoitus ja vakuudet

• Vientisaatavan suojaaminen luottotappiolta

• Maksuaikaa tai rahoituksen järjestäminen ulkomaiselle asiakkaalle 

• Ulkomaille tytäryhtiön perustaminen ja/tai siellä toimivan tytäryhtiön liiketoiminnan rahoitus

• Vientikaupan rahoitusneuvonta

Lisätietoa: https://www.finnvera.fi/

Yhteyshenkilöt Lapissa: Risto Koskiniemi, Heikki Lähdesmäki ja Mika Ågren 
(etunimi.sukunimi@finnvera.fi)

https://www.finnvera.fi/


Finnvera
Finnvera rahoittaa alkavia, kasvavia ja kansainvälistyviä suomalaisia yrityksiä yhdessä pankkirahoittajan 
kanssa lainojen, takausten ja vientitakuiden avulla koti- ja ulkomailla. 

Aloittavalle yritykselle rahoitusratkaisut alkuvaiheen hankintoihin, investointeihin ja käyttöpääoman 
tarpeisiin.

Omistajanvaihdoksessa lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai 
käyttöpääomaan.

Kasvuyritykselle pk-takaus pankin myöntämään lainaan.

Vientiyritykselle:
• Vientisaatavan suojaaminen luottotappiolta
• Maksuaikaa tai rahoituksen järjestäminen ulkomaiselle asiakkaalle 
• Ulkomaille tytäryhtiön perustaminen ja/tai siellä toimivan tytäryhtiön liiketoiminnan rahoitus
• Vientikaupan rahoitusneuvonta

Lisätietoa: https://www.finnvera.fi/

Yhteyshenkilöt Lapissa: Risto Koskiniemi, Heikki Lähdesmäki ja Mika Ågren 
(etunimi.sukunimi@finnvera.fi)

https://www.finnvera.fi/


Ulkoministeriön palvelut
Ulkoministeriössä ja edustustoissa tehdään töitä sen eteen, että suomalaisyritysten 
kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet paranevat. 
• Tietoa ja analyysia vientikohdemaasta: mm. maatieto, neuvonta ja infot.
• Team Finland –vierailuja yrityksille yhteistyössä Business Finlandin kanssa eri 

vientimarkkinoille 
• Yhteyksien luominen ja verkottaminen (ns. ovien avaaminen tarvittaessa Suomen 

kunniakonsuleja hyödyntäen eri vientikohdemaissa)
• Apua yrityksen mahdollisesti kohtaamissa kaupan esteissä vientikohdemaassa (sertifiointi-

tai tullausongelmat, lainsäädäntöpulmat jne.)
• Kehitysmaaviennissä myös erityisiä kehitysrahoitusinstrumentteja (Finnfund, BEAM, 

Finnpartnership…)



TE-toimiston palvelut työnantajille
TE-palvelut tarjoaa työnantajille ja yrittäjille monipuolisia palveluita erilaisiin tilanteisiin. 
• Valmennukset yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville
• Starttiraha
• Palkkatuki ja vuorotteluvapaa
• Muutosturva ja lomauttaminen
• Työkykypalvelut
• Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet
• Lapin TE-live
• Kansainvälinen rekrytointi
Työnantaja- ja yrityspalvelut/Lappi: puh. 0295 039 502 (arkisin klo 9.00-16.15)
tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi

https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yrittajyysvalmennukset
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/aloittavalle-yrittajalle
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/aloittavalle-yrittajalle
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Muutosturva
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Ty%C3%B6kykypalvelut
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Henkil%C3%B6st%C3%B6n_kehitt%C3%A4minen_ja_muutostilanteet
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Lapin_TE-live
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Kansainv%C3%A4linen_rekrytointi


Talent Boost –verkoston palveluja
• Maksuton Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta, p. 0295 016 770 (ma–pe 

klo 9–12), tyonantajaneuvonta(at)workinfinland.fi. Voit ottaa työnantajaneuvontaan yhteyttä 
kansainvälisten osaajien rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin ja asettautumiseen liittyvissä 
kysymyksissä. 

• Hae kattavasti osaajia koko EU:n alueelta TE-toimiston tarjoamalla EURES-rekrytointihaulla 

• Tutustu kansainvälisen rekrytoinnin oppaaseen, jossa käydään läpi prosessin eri vaiheita rekrytoinnin 
suunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen.

• Kerro TE-live-lähetyksissä työpaikoistasi laajemmin ja tavoita työnhakijat monikanavaisesti 
riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Tutustu palveluun. 

• Löydä Suomen yliopistoissa opiskelevat ja valmistuvat kansainväliset osaajat yritykseesi Aarresaari-
palvelun kautta. Voit myös suoraan olla yhteydessä alueesi korkeakouluihin löytääksesi paikallisen 
kansainvälisen osaajan.

Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/rekrytoi_ulkomailta/eures/index.html
https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB
https://te-live.fi/tyonantajalle
https://www.aarresaari.net/index.php?id=74&lang_id=2
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost
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Case: Kansainvälistymällä kasvua tavoitteleva yritys



Oletko valmis kv-markkinoille?

• Maksuton web-pohjainen 
kansainvälistymistesti auttaa tunnistamaan 
yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät 
vahvuudet ja kehitystarpeet. Testi on jaettu 
eri osa-alueisiin ja tukee monipuolisesti 
kansainvälistymisen suunnittelua. Lopuksi 
saat arvion yrityksesi valmiuksista 
kansainvälistymiseen.

https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/
aloitus

https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus


Tietoa markkinoista ja 
niiden mahdollisuuksista
• MYYNTILIIDIT kertovat ulkomaisten yritysten tarpeesta 

löytää toimittaja tietylle tuotteelle tai palvelulle.

• LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET kertovat 
laajemmista, markkinoiden muutosten avaamista 
bisnesmahdollisuuksista eri markkinoilla.

• MUUTOSNÄKYMÄT tarjoavat tietoa bisnesympäristön 
mahdollisista muutoksista eri maissa 2-5 vuoden 
aikajänteellä.

• MAAKATSAUKSET perehtyvät yksittäisten maiden 
markkina- ja poliittiseen tilanteeseen.

www.marketopportunities.fi

http://www.marketopportunities.fi/


Yrityksen ei tarvitse tietää oikeaa Team Finland 
-toimijaa tai tuntea eri palveluja!
Team Finland -koordinaattorit neuvovat ja auttavat 
parhaiten sopivien palveluiden ja rahoituksen 
äärelle. 

Ota rohkeasti yhteyttä!
Lea Marski, Team Finland -koordinaattori
0295 037 090
lea.marski@ely-keskus.fi
Twitter | LinkedIn | www.team-finland.fi | www.ely-keskus.fi/ely-lappi

Informaatioähky?

https://twitter.com/LeaMarski
https://www.linkedin.com/in/leamarski/
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/ely-lappi


Kiitos!

Lea Marski
Team Finland -koordinaattori
Lapin ELY-keskus
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