
 
 
 
 
 
 
 

  
   
   
   
   

 

Työ- ja elinkeinoministeriö  
Yritys- ja alueosasto    22.3.2017 
 
 
 
Team Finland Trade Fair-messuavustuksen vuoden 2017 linjaukset Tekesille  
 
Myöntämisvaltuuden jaksotus, myöntämisperusteet ja asiakkuuksien hoitaminen 
 
Messuavustukseen on vuonna 2017 käytettävissä 3 Me euroa. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun var-
mistamiseksi ja pk-yritysten viennin kasvun kannalta parhaiden hankkeiden valikoitumiseksi rahoituk-
seen, Tekes toteuttaa hankekäsittelyn jaksotetusti ja arvioi avustushakemuksia 4 kertaa vuodessa. 
Käytettävissä olevasta 3 Me määrärahasta tullaan osoittamaan noin 1 Me tammi-maaliskuussa toteutet-
taviin messuhankkeisiin, noin 1 Me huhti-kesäkuun hankkeisiin, noin 0,4 Me heinä-syyskuun hankkei-
siin ja noin 0,6 Me loka-joulukuun hankkeisiin. Tämä jakoesitys perustuu aiempien vuosien ajalliseen 
hankejakaumaan. 
 
Tekes voi rahoittaa messuavustuksella yritysryhmiä, joihin kuuluu pääsääntöisesti vähintään neljä suo-
malaista pk-yritystä ja joilla kaikilla on edellytykset kannattavaan vientitoimintaan. Yritys voi saada pää-
säännön mukaan enintään neljä myönteistä messuavustuspäätöstä. Tämä enimmäismäärä on otettu 
käyttöön 1.1.2016 alkaen, eikä sitä uloteta taannehtivasti ennen vuotta 2016 tehtyihin päätöksiin. Tekes 
kiinnittää hankearvioinnissaan erityistä huomiota siihen, mikä vaikutus messurahoituksella on yrityksen 
kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun. Messuavustuksissa pääosa rahoituksesta myönnetään hank-
keisiin, jotka vastaavat hallituksen vuotuisen strategisen toimintasuunnitelman painotuksia. Näitä ovat 
vuonna 2017: 
 

 Arktinen liiketoiminta 

 Biotalous- ja Cleantech 

 Digitalisaatio 

 Terveys- ja hyvinvointi 

 Matkailu 

 Erityisteemat, kuten luovat, alat, koulutusvienti sekä 

 Muut innovatiiviset uudet hankkeet korkean teknologian toimialoilla. 
 
Hankkeen kohdentuminen johonkin edellä esitetyistä painotuksista ei kuitenkaan yksinään takaa myön-
teistä rahoituspäätöstä. 
 
Tekes myöntää avustusta pääsääntöisesti b-b tapahtumiin. Tekes rahoittaa ensisijaisesti kullakin toi-
mialalla globaalisti merkittävimpiin messutapahtumiin osallistumista, huomioiden myös suomalaisten 
yritysten kannalta tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdennetut tapahtumat. Hankkeita arvioitaessa 
huomioidaan lisäksi osallistuvien yritysten messuilla esittelemien tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus 
ja uutuusarvo. Painopiste on hankkeissa, joissa yritysten tuotteet ovat vaatineet erityistä tuotekehitys-
panosta ja nähtävissä on merkittävä potentiaali kasvattaa tuotteiden/palvelujen vientiä. Valtaosa tuesta 
pyritään kohdentamaan yritysryhmiin, joissa on nähtävissä suurin kasvupotentiaali. Painopistealueiden 
ulkopuolelle jäävistä hankkeista Tekes rahoittaa yksittäisiä alansa huipputapahtumia. 
 
Messurahoitusta koskevien hakemusten käsittelyn yhteydessä Tekes arvioi myös muiden rahoi-
tusinstrumenttiensa soveltuvuutta yrityksen liiketoiminnan kehitystarpeisiin. Hankkeiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa käytetään Tekesin muunkin rahoituksen yhteydessä käytössä olevia toimintatapoja. 
Hakijayritykset saavat kirjallisesti ja suullisesti perustellun päätöksen sekä myönteisistä että kielteisistä 
rahoituspäätöksistä. 
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Messuavustuksen ulkopuolelle jäävien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista 
 
Valtionavustusta myönnetään yhteishankkeeseen osallistuvalle yritykselle enintään 50 % hyväksyttävis-
tä messukustannuksista, maksimissaan 30 000 € per messutapahtuma per yritys. 
 
Yritysten messuosallistumisten kustannuksiin on mahdollista myöntää valtionavustusta myös osana 
työ- ja elinkeinoministeriön Team Finland -kasvuohjelmarahoitusta. Kasvuohjelmien koordinoimia kv-
messuhankkeita avustetaan pääosin kasvuohjelmien oman rahoituksen puitteissa. Lisäksi messuosal-
listumisia on mahdollista tukea ELY-keskusten myöntämällä kehittämisavustuksella. Tässä on huomioi-
tava se, että kehittämisavustuksen rahoituslinjaukset vaihtelevat jonkin verran ELY-keskuksittain. 
 
Jatkovalmistelu 
 
Näitä myöntämisvaltuuden linjauksia arvioidaan kuluvan vuoden aikana Tekesin ja ministeriön kesken 
sekä tehdään tarvittavat linjausmuutokset kuluvan vuoden aikana. 
 


