
Team Finlandin  
vuosi 2015 

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2016





Team Finlandin  
vuosi 2015 

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2016



4



5

Sisällys

Alkusanat 7

Vienninedistäminen hallitustyön ytimessä 8

Entistä parempaa palvelua yrityksille 11

Suomalaisosaamiselle kovaa kysyntää Aasiassa ja Lähi-idässä 14

Kasvuohjelmilla vauhtia yksittäisten toimialojen vientiponnisteluihin 17

ICT-, terveys- ja cleantech-osaaminen Suomen valtteja investointien houkuttelussa 19

Työkaluja Suomen esittelemiseen 21

Piristyvä maailmantalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia           23



6



7

Hyvä lukija,

Suomen hauras talouskehitys korostaa tarvetta uudistua, 

kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja parantaa kilpailukykyä. 

Suomi tarvitsee menestystarinoita.

Taloudellista menestystä ja hyvinvointia on raken-

nettu perinteisesti viennin avulla. Vientimme on tällä 

hetkellä pitkälti suuryritysten varassa. Viisi suurinta vienti- 

yritystä vastaa lähes neljänneksestä Suomen vientikau-

pan arvosta. Lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten 

osuus tavaraviennistä on ainoastaan 14 prosenttia, kun 

se esimerkiksi Tanskassa on yli 30 prosenttia.

Pienten ja keskisuurten yritysten panosta tarvitaan, 

ja niissä on paljon potentiaalia. Suurin osa uusista työ-

paikoista syntyy pk-yrityksiin, joten niillä on ratkaiseva 

merkitys myös Suomen taloudelle. Tästä syystä Team 

Finland panostaa erityisesti pk-yritysten palvelemiseen. 

Vuonna 2015 helpotimme yritysten pääsyä palve-

luidemme piiriin. Kaikki valtiorahoitteiset kansainvälis-

tymispalvelut löytyvät nyt kootusti yhden luukun takaa, 

yhdellä yhteydenotolla.

Pienessä maassa ei ole varaa tehdä päällekkäin 

samoja asioita monessa paikassa. Tämän takia Team 

Finlandin verkostomainen tapa toimia on Suomen 

tulevaisuuden kannalta välttämätön. Se on herättänyt 

runsaasti kiinnostusta ja innoittanut myös kansainväli-

sesti muitakin uudistamaan toimintatapojaan. 

Team Finland -verkoston tehtävä on auttaa yrityk-

siä maailmalle palveluidensa avulla ja luoda puitteet 

kasvulle ja kansainvälistymiselle. Näin yritykset voivat 

keskittyä omaan päätehtäväänsä, tuotteidensa ja palve-

luidensa kehittämiseen sekä myyntiin. Verkosto toimii 

kuin hyvä joukkueen huoltaja: luo edellytyksiä ja auttaa 

matkan varrella. Tähtipelaajat löytyvät kuitenkin suoma-

laisista yrityksistä.

Menestyksekästä vuotta 2016 toivottaen,

Jorma Korhonen

Team Finland -johtoryhmän puheenjohtaja

Team Finland  
-johtoryhmän  
puheenjohtaja  
Jorma Korhonen.  
Kuva: Sakari Piippo,  
valtioneuvoston kanslia
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Toukokuussa 2015 nimitetty Juha Sipilän hallitus pyrkii 

vahvistamaan Suomen kilpailukykyä Team Finland  

-toimintamallin avulla. Team Finlandin toiminnalle 

asetettiin strategiset tavoitteet toukokuussa julkaistussa 

hallitusohjelmassa ja yksityiskohtaisemmat tavoitteet 

syyskuussa julkaistussa kärkihankkeiden toiminta- 

suunnitelmassa. Suomalaisen osaamisen vieminen  

maailmalle läpileikkaa kärkihankkeita.

Lisää tukea pienille ja keskisuurille 
yrityksille

Hallitus linjasi ohjelmassaan kilpailukykyä ja yritystoimin-

nan edellytyksiä parantavia toimia. Yhtenä niistä maini-

taan Team Finland -verkoston vahvistaminen toimijoiden 

yhteistyötä tiivistämällä sekä investointien edistämiseksi 

käynnistettyjen kasvuhankkeiden tukeminen. 

Suomen taloudellisissa ulkosuhteissa hallitus koros-

taa vienninedistämistä, etenkin pienten ja keskisuurten 

yritysten kansainvälistymistä, sekä investointien saamista 

Suomeen muun muassa kehittämällä Team Finlandin 

palveluita. Ulkoasianhallinnon voimavaroja painotetaan 

niihin maihin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys 

Suomen kannalta kasvaa.

Team Finlandin toimintaedellytyksiä 
vahvistetaan

Hallitus täsmensi tavoitteitaan toimintasuunnitelmas-

saan, joka julkistettiin syyskuussa. Linjausten mukaan:

1)  Team Finland -toimijoiden palveluiden yhteen kokoa- 

mista jatketaan ja palveluprosessit digitalisoidaan, 

jotta kansainvälistyvät yritykset kaikkialla Suomessa 

saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen asiantunte-

muksen. 

2)  Team Finland -kasvuohjelmat käynnistetään tuke-

maan erityisesti bio- ja digitalouden sekä puhtaiden 

ratkaisujen kansainvälistymisen, viennin sekä ulko-

maisten investointien edistämistä. 

3)  Erityisesti pk-yritysten viennin ja kansainvälisen 

kasvun tueksi vahvistetaan pienten yritysten yhteyk-

siä koti- ja ulkomaisiin suurten projektitoimitusten 

päähankkijayrityksiin. 

4)  Verkoston toiminnan koordinaatiota seudullisten 

kehittämisyhtiöiden, kauppakamarien ja kauppa-

yhdistysten sekä muiden yritysverkostojen kanssa 

parannetaan. 

Mistä Team Finlandissa on kyse?
Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten 
yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yh-
teen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautu-
via ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistä-
vät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

Tarjoamme tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten  
yritysten kansainväliseen menestymiseen. Verkostomainen  
toimintatapamme tehostaa julkisten resurssien käyttöä ja 
parantaa yrityksille tarjottavien palvelujen laatua.

Vienninedistäminen hallitustyön ytimessä



5)  Ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 

kauppaa ja kehitystä tukevaa toimintaa kehitysmai-

den kasvumarkkinoilla vahvistetaan. Tämä tarkoittaa 

muun muassa Finnfundin rahoitusresurssien lisää-

mistä 130 miljoonalla eurolla.  

”Haluamme auttaa yhä uusia kansainvälisesti kilpailukykyisiä yrityksiä maailman markkinoille”, pääministeri Juha 
Sipilä painotti Team Finland -päivän avauspuheenvuorossaan Helsingissä 28. elokuuta. Kuva: Sakari Piippo, valtio-
neuvoston kanslia.

6)  Suomen viennin kannalta keskeisten maiden 

lähetystöjä vahvistetaan palkkaamalla niihin uusia 

kaupallisen alan erityisosaajia. 

Myös koulutusviennin esteiden poistaminen mainitaan 

toimintasuunnitelmassa yhtenä hallituskauden tavoit-

teista. 
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Ketä Team Finland -verkostoon kuuluu? 
Team Finland -verkoston muodostavat valtioneuvoston kanslia, työ- ja elinkeino- 
ministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa 
olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja toimipisteet: Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, 
Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari ja  
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari.

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Kotimaassa 
Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat puolestaan ELY-keskusten paikalliset tiimit, 
joita on viisitoista.

Team Finland -verkosto tekee kiinteää yhteistyötä kumppaneidensa, elinkeino-
elämän järjestöjen ja yrittäjien kanssa.



Team Finlandin ohjausryhmä vastaa verkoston 
strategisesta ohjauksesta ja tavoitteiden asetta-
misesta. Pääministeri Juha Sipilä toimii ryhmän 
puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii 
Nokia Oyj:n ja F-Secure Oyj:n hallituksen puheen-
johtaja Risto Siilasmaa. Muut jäsenet ovat Inven-
ture Oy:n partneri Ilkka Kivimäki, Suominen Oyj:n 
toimitusjohtaja Nina Kopola, Oilon Oy:n hallituk-

Pääministeri Juha Sipilä 
johtaa Team Finlandin  
ohjausryhmää, joka 
koostuu virkamiehistä ja 
liike-elämän vaikuttajista. 
Kokoonpanolla pyritään 
varmistamaan vuoro- 
vaikutus valtionhallinnon 
ja yritysmaailman välillä. 
Kuva: Sakari Piippo,  
valtioneuvoston kanslia 

sen puheenjohtaja Päivi Leiwo, Teknos Group 
Oy:n konsernijohtaja Paula Salastie, valtioneu-
voston kanslian valtiosihteeri Paula Lehtomäki, 
ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlund, 
työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
Jari Gustafsson ja opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. 

Pääministeri ja liike-elämän vaikuttajat  
linjaavat verkoston toimintaa

Suomen edustustot seuraavat keskeisten markkinoiden tapahtumia ja tuottavat niistä tietoa 
yritysten tarpeisiin. Vuonna 2015 julkista raportointia lisättiin. Lisäksi edustustot auttavat 
suomalaisyrityksiä muun muassa luomaan kontakteja paikallisiin viranomaisiin. Myös 
yhteistyötä kauppakamareiden, kauppayhdistysten ja kunniakonsulien kanssa tiivistettiin. 
Kaikkien toimipisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta team.finland.fi/ota-yhteytta.
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Verkostolla on yli 80 toimipistettä eri puolilla maailmaa

team.finland.fi/ota-yhteytta
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Yritysten pääsy Team Finland -verkoston palveluiden 

piiriin sujuvoitui, kun uusi asiakaspalvelun toimintamalli 

otettiin käyttöön elokuussa. Asiakas saa nyt verkoston 

kaikki palvelut yhdeltä luukulta ilman siirtelyä organi-

saatiolta toiselle. 

Uudistuksen myötä yritykset voivat ottaa yhteyttä 

Team Finlandiin soittamalla sen yhteiseen palvelunu-

meroon tai täyttämällä verkossa yhteydenottolomak-

keen. Yhteydenoton jälkeen verkoston asiantuntijat 

laativat asiakkaalle räätälöidyn ehdotuksen, johon 

poimitaan asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopivat  

Team Finland -palvelut. 

Asiakkaat ovat ottaneet uudet yhteydenotto- ja 

palvelukanavat hyvin vastaan. Palvelunumeroon tuli 

syksyn aikana keskimäärin 120, nettilomakkeella keski-

määrin 50 yhteydenottoa kuukaudessa. 

Uuden toimintatavan myötä myös verkoston pai-

kallisten toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt. Esimerkiksi 

ELY-keskusten, Finnveran ja Finpron aluetoimistot kar-

toittavat aiempaa tiiviimmin kansainvälistymiskykyisiä 

yrityksiä eri puolilla Suomea. Työssä ovat mukana myös 

elinkeinoyhtiöt, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt sekä 

muun muassa oppilaitoksia. 

Mukaan uutta asiantuntemusta

Aiemmin yksinomaan kansainvälistymispalveluihin kes-

kittynyt Finpro alkoi vuoden 2015 alusta edistää myös 

investointeja ja matkailua Suomeen, kun Export Finland, 

Invest in Finland ja Visit Finland alkoivat toimia rinnak-

kain. Tiivistyneellä yhteistyöllä tehostetaan toimintaa ja 

tarjotaan yrityksille entistä monipuolisempia palveluita.  

Verkoston palvelujen tarjontaa Venäjällä selkiytet-

tiin, kun työ- ja elinkeinoministeriö päätti keskittää yri-

tysten kansainvälistymistä ja vientiä Venäjälle edistävät 

julkisrahoitteiset palvelut kokonaan Suomalais-Venäläi-

selle kauppakamarille (SVKK) vuoden 2016 alusta alkaen. 

Palveluita on aiemmin tarjonnut SVKK:n ohella Finpro. 

Verkosto kasvoi lokakuussa, kun Patentti- ja rekis-

terihallituksesta (PRH) tuli Team Finlandin uusi jäsen. 

PRH:n päätehtäviin kuuluvat yritysten, säätiöiden ja 

MARKKINOIDEN 
MAHDOLLISUUDET 

Tietoa mahdollisuuksista ja 
riskeistä eri maissa

NEUVONTAA JA 
KOULUTUSTA 

Opastusta kansainvälistymisen 
ensiaskelissa ja liiketoiminnan 
pyörittämisessä

RAHOITUS 

Rahoitusta  
kansainvälistymiseen

VERKOSTOT

Yrityskumppanin tai 
yhteyksien kartoittamista 
ulkomailla

YHTEISKUNTASUHTEET 

Apua vaikuttamiseen 
kohdemarkkinoilla

NÄKYVYYS 

Vienninedistämismatkoja  
ja tapahtumia

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut neuvonnasta rahoitukseen.

Entistä parempaa palvelua yrityksille
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Asiakas saa käyttöönsä koko verkoston 
palvelut yhdellä yhteydenotolla. Palvelu-
neuvoja Maija Aalto vastaa Team Finland 
-puhelinpalveluun tuleviin kysymyksiin 
Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella. 
Puhelinpalveluun tuli syys-lokakuussa 
lähes 500 soittoa. Kuva: Pirkanmaan  
ELY-keskus

yhdistysten rekisteröiminen sekä patenttien, hyödylli-

syysmallien, tavaramerkkien ja mallisuojan myöntämi-

nen. PRH:n palvelut erityisesti aineettoman omaisuu-

den hallintaan ja oikeuksiin, ns. IPR-asioihin, liittyen 

täydentävät hyvin Team Finlandin palvelukokonaisuutta, 

samoin kuin PRH:n kontaktit patentti- ja tavaramerkki-

virastoihin eri puolilla maailmaa. 

Palvelut esille yritystapahtumissa

Team Finland oli huhti-toukokuussa mukana Kauppa-

lehden kasvajat -kiertueella, jolla tavattiin ja palkittiin 

kasvuyrityksiä eri puolilla Suomea. Kiertue huipentui 

Helsingissä 25. toukokuuta järjestettyyn gaalaan, jossa 

koko Suomen kovimmaksi kasvuyritykseksi valittiin 

espoolainen verkkomainontayritys Kiosked Oy. Kaikkiaan 

kiertueen viidessä tapahtumassa oli lähes 400 osallis-

tujaa.

Team Finlandin yrityspalveluita esiteltiin myös 

muun muassa syyskuussa Alihankinta-messuilla 

Tampereella ja marraskuussa kasvuyritystapahtuma 

Slushissa Helsingissä. Lisäksi verkoston toimijat järjes-

tivät lukuisia pienempiä kansainvälistymiseen liittyviä 

tapahtumia asiakkailleen. 

BEAM-ohjelma yhdisti 
kehitysyhteistyön innovaatiotoimintaan

Team Finlandin palveluvalikoima täydentyi alkuvuodesta 

BEAM-ohjelmalla (Business with Impact). Tekesin ja  

ulkoministeriön yhteinen ohjelma yhdistää kehitys-

yhteistyön ja bisneslähtöisen innovaatiotoiminnan. 

Ohjelma auttaa suomalaisyrityksiä ja muita toimijoita 

ratkaisemaan innovaatioiden avulla kehitysmaiden 

haasteita ja tekemään niistä menestyksekästä liiketoi-

mintaa. Vuonna 2015 BEAM-ohjelmassa rahoitettiin  

23 projektia. Ohjelma toteutetaan vuosina 2015–2019.
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Team Finlandin asiantuntijat esittelivät verkoston palveluita kasvuyritystapahtuma 
Slushissa marraskuussa Helsingissä. Team Finland oli yksi tapahtuman pääyhteistyö-
kumppaneista. Kuva: Irina Haltsonen, valtioneuvoston kanslia

Uudistunut verkkosivusto on suunnattu yrityksille
Elokuussa uudistettu Team Finlandin verkkosivusto on suunniteltu palvelemaan erityisesti 
kansainvälistymisestä kiinnostuneita yrityksiä. Sivustolla esitellään verkoston yrityksille  
tarjoamat palvelut sekä kansainvälistymiseen liittyviä uutisia ja tapahtumia. Sivuilta  
löytyvät helposti myös verkoston yhteydenottokanavat, eli palvelunumero ja yhteyden-
ottolomake sekä maailmalla sijaitsevien Team Finland -toimipisteiden yhteystiedot.  
Verkkosivut löytyvät osoitteesta team.finland.fi.

team.finland.fi


Ministeri Toivakan 
johtama yritysdelegaatio 
esittelee osaamistaan 
Teheranissa. Suomalais-
yritykset edustivat muun 
muassa biotalous-, 
cleantech-, tietoliikenne- 
sekä rakennusalaa. Kuva: 
Saana Halinen, ulko-
ministeriö
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Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita  

Toivakka vei ennätyssuuren, lähes sadan osal-

listujan suomalaisdelegaation Iraniin joulukuun 

alussa. Yritykset eri puolilta maailmaa ovat suun-

Suomalaisosaamiselle 
kovaa kysyntää Aasiassa  
ja Lähi-idässä
Vuonna 2015 tehtiin 11 ministerin johtamaa viennin-

edistämismatkaa eri puolille maailmaa. Matkoille osal-

listui 309 yritysten ja muiden tahojen edustajaa. 

Kohdemaiksi valikoituivat alueet, joilla on erityistä 

kysyntää Suomen osaamiselle. Vuoden aikana panostet-

tiin etenkin cleantechin, terveydenhoitoalan ja digiosaa-

misen vientiin. Matkojen tuloksina syntyi merkittäviä 

yhteistyöhankkeita ja pienempiä kumppanuuksia 

yksittäisten yritysten ja viranomaisten välillä.

Ministereiden lisäksi tasavallan presidentti ja eri 

ministeriöiden virkamiehet tekivät useita vientiä edistä-

viä matkoja vuoden 2015 aikana.

Team Finland -matkat ovat yksi verkoston yrityk-

sille tarjoamista kansainvälistymispalveluista. Matkoilla 

luodaan ja vahvistetaan liikesuhteita sekä parhaassa 

tapauksessa tehdään jo kauppaa. Lisäksi yritykset tu-

tustuvat uusiin markkinoihin, verkostoituvat paikallisten 

toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja esittelevät osaa-

mistaan. Monissa maissa valtiolla on merkittävä rooli 

ovien avaamisessa yrityksille.  

nanneet maahan Iranin ydinohjelmasta saavute-

tun sovun jälkeen. Lähes 80 miljoonan asukkaan 

öljyvaltio tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdol-

lisuuksia, joista kaikki haluavat saada osansa. 

Iranin avautuvilta markkinoilta haetaan uutta liiketoimintaa
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Taulukkoon on koottu Finpron järjestämät, valtioneuvoston jäsenten johtamat yritysvaltuuskuntamatkat. 

Vientiä edistävät Team Finland -matkat vuonna 2015

Ajankohta Kohdemaa Delegaation johtaja Pääteemat Osallistuneet 
yritykset ja 
muut tahot

7.–10.12. Iran Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri  
Lenita Toivakka

Cleantech; Biotalous; ICT ja 
digitalisaatio; Life sciences, 
terveydenhuolto ja elintarvikkeet

51

31.10.–5.11. Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat 
ja Saudi-Arabia

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri  
Lenita Toivakka

Cleantech; Koulutus ja oppiminen; 
Life sciences, terveydenhuolto ja 
elintarvikkeet

26

5.–7.10. Kazakstan Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri  
Lenita Toivakka

Cleantech; Koulutus ja oppiminen 45

4.–8.5. Bahrain Elinkeinoministeri  
Jan Vapaavuori

Life sciences, terveydenhuolto ja 
elintarvikkeet; Koulutus ja oppiminen

9

18.–25.3. Yhdysvallat ja 
Meksiko

Eurooppa- ja ulkomaankauppa-
ministeri Lenita Toivakka

Cleantech; ICT ja digitalisaatio; 
Koulutus ja oppiminen

45

2.–4.3. Norja Eurooppa- ja ulkomaankauppa-
ministeri Lenita Toivakka

ICT ja digitalisaatio; Arktinen 
osaaminen

24

7.–13.2. Myanmar, 
Filippiinit

Elinkeinoministeri  
Jan Vapaavuori

Cleantech; ICT ja digitalisaatio; 
Arktinen osaaminen

32

3.–5.2. Turkki Eurooppa- ja ulkomaankauppa-
ministeri Lenita Toivakka

Biotalous; ICT ja digitalisaatio 13

25.–29.1. Kiina Eurooppa- ja ulkomaankauppa-
ministeri Lenita Toivakka

Life sciences, terveydenhuolto ja 
elintarvikkeet; ICT ja digitalisaatio

33

18.–23.1. Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat

Peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen

Life sciences, terveydenhuolto ja 
elintarvikkeet; Koulutus ja oppiminen

18

12.–15.1. Kiina Valtiovarainministeri Antti Rinne Cleantech; ICT ja digitalisaatio; Luovat 
alat ja design

13

Yhteensä  309

Team Finlandin yli 80 toimipisteen verkosto auttaa yrityksiä niiden 
vientiponnisteluissa eri puolilla maailmaa. Ryhmä suomalaisyrityksiä 
tutustui syyskuussa Namibian maataloussektorin mahdollisuuksiin. 
Matkan ansiosta maassa ensimmäistä kertaa vieraillut suomalaisyri-
tys Triotec Oy sai tarjouspyynnöt kahdesta broilerihallista ja yhdestä 
munintakanalasta. Kuva: Henna Mäki-Mantila, ulkoministeriö
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Noona Healthcare sai jalan 
oven väliin Yhdysvalloissa 

Rintasyövästä toipuvien mobiilipalvelun kehittänyt suo-

malainen startup Noona Healthcare on otettu innolla 

vastaan Yhdysvalloissa. Team Finland  on ollut yrityksen 

tukena matkalla maailmalle tarjoamalla rahoitusta sekä 

vienninedistämismatkojen avulla. 

–  Ilman Team Finlandia Noona olisi jäänyt teke-

mättä, sanoo Noona Healthcaren perustaja ja hallituk-

sen puheenjohtaja Jani Ahonala.

Noona on rahoittanut tutkimus- ja kehitystyötään 

sekä luonut markkinastrategian ja kerännyt markkinatie-

toa ketterästi ilman pääomasijoittajia, Team Finlandiin 

kuuluvan Tekesin lainarahoituksen turvin.

Yhdysvaltojen markkinoista startup on hakenut 

tuntumaa kolmella Team Finland Health -matkalla.  

Niiltä kerätyt oivallukset ja kontaktit ovat olleet keskei-

sessä roolissa Noonan tuotekehityksessä, markkinoin-

nissa ja kansainvälistymisstrategian rakentamisessa. 

– Kahdelta ensimmäiseltä Team Finland -matkalta 

saimme innoitusta tekemiseemme ja varmuuden siitä, 

että Yhdysvallat on meille houkuttelevin markkina, 

Ahonala kertoo. 

Viimeisin loka-marraskuun vaihteessa New Yorkiin, 

Bostoniin ja Kaliforniaan suuntautunut matka onnistui 

yli odotusten. Esimerkiksi terveysalan 2.0 -konferens-

sissa Piilaaksossa erinomaista näkyvyyttä saaneesta 

Noonasta oltiin todella kiinnostuneita. 

Tiiviit keskustelut amerikkalaisten syöpäsairaaloi-

den, sijoittajien, vakuutusyhtiöiden ja syöpäjärjestöjen 

kanssa käynnistyivät saman tien. Ensimmäinen yhteis-

työsopimus amerikkalaisen asiakkaan kanssa allekir-

joitettiin tammikuussa 2016 ja neuvottelut useiden 

maailman johtavien syöpäsairaaloiden kanssa jatkuvat. 

– Realistisena tavoitteenamme on yhteistyön aloit-

taminen kymmenen sairaalan kanssa kesään mennessä. 

Hoitotyötä tekevien lääkäreiden lisäksi olemme onnis-

tuneet vakuuttamaan syöpätutkijat Noonan ainutlaatui-

suudesta. Lisäksi lääketeollisuus ja vakuutusyhtiöt ovat 

olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, Ahonala iloitsee.

MENESTYSTARINA

Yhdysvaltojen valtavat markkinat ovat 
Noona Healthcaren tähtäimessä.  
Kuva: Noona Healthcare
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Kasvuohjelma Toimiala

Beautiful Beijing Cleantech

Cleantech Finland Cleantech

Waste to Energy Cleantech

Team Finland Mining Kaivosteollisuus

Finland Maritime and Offshore Meriteollisuus

Luovimo Luovat alat

Digital Luovimo Luovat alat

Fashion and Lifestyle Luovat alat

Future Learning Finland Gulf Koulutus

Future Learning Finland Koulutus

Food from Finland Elintarvikesektori

Team Finland Health Terveysala

Digital Hospitals Terveysala

FinlandCare Terveysala

Reforming Telecom Markets IT

Kaato IT

Datacenters 3.0 IT

Capitalize Your Knowledge IT

Mobility as a Service (MaaS) IT

FinRelax Turismi

Stop over Finland Turismi

Merellinen saaristo Turismi

Wood from Finland Metsäteollisuus

Golden Bridge Monitoimiala

Mark it Monitoimiala

FinnConnect Monitoimiala

MOCT Monitoimiala

Kasvuohjelmilla vauhtia  
yksittäisten toimialojen 
vientiponnisteluihin
Yritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi luotiin 

vuonna 2014 Team Finland -kasvuohjelmat. Finpro hal-

linnoi vuonna 2015 yhteensä 27 kasvuohjelmaa. Saman 

toimialan yritykset yhteen kokoavat kasvuohjelmat ovat 

tehokas tapa kasvun ja kansainvälistymisen vauhditta-

miseen ja investointien hankkimiseen. 

Ohjelmiin osallistuville yrityksille räätälöidään 

kansainvälistymistä ja jo olemassa olevaa kansain-

välistä liiketoimintaa tukevia palveluja valituilla kohde-

markkinoilla. Hallituksen kärkihankkeita toteuttavat 

kasvuohjelmat vahvistavat samalla Suomen mainetta 

muun maussa digitalisaation, biotalouden, cleantechin, 

terveyden ja hyvinvoinnin, koulutuksen sekä elintarvike-

tuotannon osaajana.  

Vuonna 2015 kasvuohjelmien palveluista hyötyi 

kaikkiaan noin 1400 yritystä. Yritykset saivat apua muun 

muassa vientivalmiuksien kehittämisessä, verkostojen 

ja asiakassuhteiden luomisessa, sekä markkinoinnissa. 

Ohjelmien puitteissa järjestettiin muun muassa  

61 koulutustapahtumaa ja suomalaisyrityksiä ja niiden 

osaamista esiteltiin 32 kansainvälisillä messuilla sekä  

30 ostajatapaamisessa. 

Team Finland -kasvuohjelmilla on työ- ja elinkei-

noministeriön rahoitus vuoden 2018 loppuun asti ja 

niiden toteutukseen on varattu noin 65 miljoonaa euroa.

Kasvuohjelmien tuloksellisuutta tarkastellaan 

vuoden 2016 aikana osana valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimussuunnitelmaa.



Food from Finland  
tarjoaa vetoapua  
elintarvikkeiden vientiin 

-  Tukee suomalaisia elintarvikealan 
yrityksiä vientiponnisteluissa.

-  Mukana yli sata yritystä, joista  
71 virallisia jäsenyrityksiä.

-  Kohdemarkkinat vuonna 2015: 
Kiina, Etelä-Korea, Japani, Saksa, 
Baltian maat ja Skandinavia.

-  Tavoitteena on kaksinkertaistaa 
Suomen elintarvikevienti  
3 miljardiin euroon vuoteen 2020 
mennessä.

Pohjolan raaka-aineet ja  
design kiinnostavat Aasiassa

Likööreistään tunnettu kuopiolainen juomayhtiö Lignell 

& Piispanen sekä heinäkuussa 2015 maailman parhaaksi 

valitun ginin valmistaja, Pohjanmaalta lähtöisin oleva 

Kyrö Distillery hakevat kasvua päättäväisesti maailmalta. 

Molempien tähtäin on nyt Aasiassa, jossa skandinaavi-

suus on kovassa huudossa. Tukena uusien markkinoiden 

avaamisessa toimii Team Finlandin kasvuohjelma Food 

from Finland.

Lignell & Piispasen ja Kyrö Distilleryn jalansijan  

hakeminen Aasiasta etenee samansuuntaisesti. Molem-

mat yritykset solmivat ensimmäiset jakelusopimuksensa 

Japanissa 2015 ja Lignell & Piispanen myös Kiinassa.  

Ensimmäiset tuote-erät ovat lähdössä myyntiin alku- 

vuonna 2016. Myös Etelä-Korean osalta viennin mah-

dollistava pitkä valmisteluprosessi on saatu hyvään 

vauhtiin ja toiveena on, että ensimmäiset likööri- ja 

ginipullot saataisiin kauppojen sekä baarien ja ravinto-

loiden hyllyille vuoden 2016 aikana. 

– Suurin haasteemme on vakuuttaa korealaiset 

heitä kiinnostavista asioista, kuten suomalaisesta tuote-

designista, pohjoisista raaka-aineista, käsityötaidosta ja 

vahvasta yritysten tarinasta, kertoo Lignell & Piispasen 

toimitusjohtaja Harri Nylund. 

– Kaikki nämä tekijät vaikuttavat tuotteen laaduk-

kuuteen ja käytettävyyteen muun muassa cocktaileissa, 

Nylund jatkaa.

Kansainvälistymisessään yritykset ovat saaneet 

monipuolista tukea suomalaisten elintarvikkeiden 

Food from Finland -kasvuohjelmalta. Yritykset ovat 

osallistuneet Aasiassa järjestettyihin ostajatapaamisiin, 

messumatkoilla tavanneet potentiaalisia asiakkaita 

ja kumppaneita sekä hyödyntäneet Export Finlandin 

kansainvälistymistä tukevia neuvontapalveluita. Lisäksi 

yritykset ovat saaneet näkyvyyttä kasvuohjelman mark-

kinoinnissa. 

Kyrö Distilleryn takaa löytyy viisi kaverusta Isostakyröstä, 
Pohjanmaalta. He perustivat tislaamon tyhjillä olleeseen 
juustomeijeriin 2014. Kuva: Veera Kujala, Kyrö Distillery

MENESTYSTARINA
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Ulkomaisten investointien edistäminen Suomeen 

on yksi Team Finlandin päätehtävistä. Työstä vastaa 

Finproon kuuluva Invest in Finland, joka tiivisti vuonna 

2015 yhteistyötään kumppaniensa kanssa Suomessa ja 

maailmalla.

Suomeen tehtiin viime vuonna useita merkittäviä 

investointeja. Invest in Finland oli aluekehitysyhtiöiden 

ja Team Finland -kumppaneidensa kanssa aktiivises-

ti mukana hankkeissa, jotka johtivat muun muassa 

Zalandon, Hetznerin, Onlinen, Landis+Gyrin, Huawein, 

LG Electronicsin, Telefonica Open Futuren, Lifa-Air JV:n ja 

Three Oaksin toiminnan laajentamiseen Suomeen. 

Investointien edistämiseksi tehtävää työtä terävöi-

tettiin etenkin toimialoilla, joilla Suomella on tarjota  

erityisosaamista ja resursseja. Niihin kuuluvat ICT-toimi-

ala, erityisesti datakeskukset sekä tutkimus- ja kehitys-

keskukset, terveysala, sekä cleantechin ja biotalouden 

alalta esimerkiksi uusiutuva energia ja älykkäät sähkö-

verkot.

Invest in Finland valitsi tärkeimmiksi kohdemark-

kinoikseen Pohjoismaat, saksankielisen Euroopan, 

Yhdysvallat, Kiinan ja Venäjän. Lisäksi investointeja 

pyritään hankkimaan etenkin niistä potentiaalisista 

maista, joissa Team Finlandin verkostolla on toimintaa 

paikan päällä, kuten Englannista, Japanista, Lähi-idästä, 

Koreasta ja Intiasta. Verkosto panostaa jatkossa entistä 

voimakkaammin suomalaisosaamisen tunnetuksi teke-

miseen näillä markkinoilla.

ICT-, terveys- ja cleantech-osaaminen  
Suomen valtteja investointien houkuttelussa

KaVo Kerr Groupin tehtaalla Tuusulassa valmistetut hammasröntgenlaitteet edustavat 
alansa huippuosaamista. Kuva: Sakari Piippo, valtioneuvoston kanslia
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Suomalainen it-osaaminen 
vakuutti Zalandon

Muodin verkkokauppajätti, saksalainen Zalando teki 

elokuussa merkittävän investoinnin Suomeen avaamalla 

uuden teknologiakeskuksensa Helsinkiin. Zalando aloitti 

yksikkönsä pyörittämisen kymmenen hengen voimin, 

mutta lähivuosina tavoite on kasvattaa henkilökunnan 

määrää jopa 200 osaajaan. 

Zalando tutki etukäteen tarkasti Euroopan kaupun-

kien tarjoamat mahdollisuudet ja potentiaalin yksikkön-

sä sijaintivaihtoehtoja vertaillessaan. Helsinki vakuutti 

yrityksen ennen kaikkea sen ansiosta, että pääkaupunki-

seudulta löytyy valtavasti tietoteknistä erikoisosaamista 

ja muun muassa Nokian perintönä syntynyt vahva mo-

biilisektori. Vaikutuksen teki myös Slushin esilletuoma 

start up -henkisyys. 

Zalandon Helsingin yksikössä kehitetään uusia, 

tarkasti kohdennettuja verkkokaupan mobiilisovelluksia.

– Helsingissä on valtavasti potentiaalia verkkokaup-

paohjelmistojen kehitykselle, eikä markkinoilla kukaan 

ole vielä hallitsevassa asemassa, kertoo Zalandon tekno-

logian kehityksestä vastaava johtaja Marc Lamik.

Invest in Finland oli hyvässä yhteistyössä Helsinki 

Business Hubin kanssa mukana auttamassa Zalandoa 

koko investointiprosessin ajan muun muassa tarjoamal-

la taustatietoja päätöksenteon tueksi, kontaktien luomi-

sessa ja Helsingin toimipisteen pystyttämisessä.

Vuonna 2008 perustetulla Zalandolla on yli 10 000 

työntekijää ja toimintaa 15 Euroopan maassa. Berliinissä 

pääkonttoriaan pitävän yrityksen liikevaihto oli  

2,2 miljardia euroa vuonna 2014.

MENESTYSTARINA

”Odotamme pääsevämme tekemään yhteistyötä Suo-
men vahvan startup-yhteisön kanssa”, Zalandon Marc 
Lamik kertoi Helsingissä elokuussa. Kuva: Zalando



Suomi-emojit ilmentävät suomalaisia tunteita 
ja vahvuuksia. Mukana ovat muun muassa it-
osaamista, saunakulttuuria, naisten tasa-arvoa, 
metallimusiikkia, luontoa ja luotettavuutta 
kuvaavat symbolit.

Sivun yläkulman Suomi-Finland -tunnusta 
käytetään, kun Suomesta viestitään maailmalla. 
Tunnuksen Finland-sana kirjoitetaan erikielisissä 
versioissa paikallisella kielellä.

Kuka tahansa voi hyödyntää toolbox.finland.fi-osoitteeseen 
koottuja viestintämateriaaleja Suomesta maailmalla kertoes-
saan. Mukana on muun muassa valmiita esityksiä Suomen 
vahvuusalueista, kuten koulutuksesta ja digitalisaatiosta. 
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Työkaluja Suomen 
esittelemiseen

Maakuvaviestinnän tavoitteena on viestiä yhdenmukai-

sesti Suomen vahvuuksista. Sen avulla tuetaan muun 

muassa Suomen ja suomalaisyritysten menestymistä 

niin viennissä kuin investointien, osaamisen ja matkai-

lijoidenkin ohjaamisessa Suomeen. 

Maakuvaviestinnässä panostettiin vuonna 2015 

yhteisten viestintämateriaalien kehittämiseen. Suomesta 

kertovia esityksiä, valokuvia, videoita sekä graafista ma-

teriaalia koottiin toolbox.finland.fi-sivustolle. Materiaalit 

ovat kenen tahansa Suomesta kiinnostuneen käytettä-

vissä. Sivustolta löytyy muun muassa Suomen mark-

kinointiin tarkoitettu visuaalinen ilme Suomi-Finland 

-tunnus ja Finlandica-fontti. 

Vuoden aikana maakuvaviestinnän koordinaatiota 

tehostettiin ja eri toimijoita tuotiin aiempaa tiiviim-

pään yhteistyöhön. Valitut viestinnälliset painopisteet 

ja teemat koottiin ensimmäistä kertaa teemakalenteriin 

kaikkien toimijoiden työtä ohjaaviksi suuntaviivoiksi. 

Suomesta ulkomaalaisille kertova ThisisFINLAND-

sivusto osoitteessa finland.fi uudistettiin syyskuussa. 

Ulkoministeriön ylläpitämä sivusto hyödyntää nyt 

aiempaa tehokkaammin eri toimijoiden tuottamia teks-

tejä ja kuvia. ThisisFINLANDin näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa laajennettiin englannin-, venäjän- ja kiinan-

kielisille yleisöille. Joulukuussa julkaistut Suomi-emojit, 

kuvasymbolit, herättivät runsaasti huomiota maailmalla. 

Maakuvatyössä hyödynnettiin satoja vuoden 

aikana Suomeen suuntautuneita toimittaja- ja vaikutta-

javierailuja. Elokuussa toteutettiin nuorten toimittajien 

perinteikäs koulutusohjelma Foreign Correspondents’ 

Programme, jonka puitteissa ulkoministeriö toi nuoria 

toimittajia eri puolilta maailmaa tutustumaan Suomeen 

lähes kolmiviikkoiselle intensiivikurssille. Ohjelmaan 

haki 1500 toimittajaa, joista mukaan valittiin 21.

toolbox.finland.fi


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö palkitsi 
marraskuussa kansainvälistymispalkinnolla sai-
raaloiden imujärjestelmiin erikoistuneen Serrek-
sen, teollisuuden lämmönsiirtimiin keskittyvän 
Vahteruksen sekä kasvuyritystapahtuma Slushin 
ja sen taustalla vaikuttavan yhteisön. 

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvä-
lisesti menestyville yrityksille ja niiden taustalla vaikuttaville yhteisöille. Kuvassa Finpron toimitusjohtaja Markus 
Suomi (vas.), tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Team Finland -johtoryhmän puheenjohtaja Jorma Korhonen ja 
Serres Oy:n toimitusjohtaja Mika Hagberg. Kuva: Sakari Piippo, valtioneuvoston kanslia

Presidentti myöntää palkinnot Team 
Finland -johtoryhmän esityksestä. Palkittujen 
menestys perustuu huippuluokan osaamiseen, 
kykyyn tarttua muuttuvien markkinoiden 
mahdollisuuksiin ja riskinottoon.
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Tasavallan presidentti palkitsi  
kansainvälisesti menestyneitä yrittäjiä
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Vaikka talouskasvu Suomessa on edelleen haurasta, 

on maailmalla jo näkyvissä selkeitä merkkejä talouden 

piristymisestä. Kansainvälisillä markkinoilla on tarjolla 

mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Pärjäämistä 

edesauttaa, jos suomalaisosaamista osataan myydä yk-

sittäisiä tuotteita tai palveluita suurempina kokonaisrat-

kaisuina ja toimialojen rajat ylittävinä kumppanuuksina. 

Team Finland -verkosto panostaa vuonna 2016 

entistä enemmän yritysten palveluun. Keväällä yritykset 

saavat käyttönsä uudistetun, markkinoiden mahdolli-

suuksia avaavan palvelun. Se tarjoaa paitsi konkreettisia 

myyntiliidejä, tietoa liiketoimintamahdollisuuksista, 

maakatsauksia sekä pidemmän aikavälin näkymiä liike-

toiminnan kehittämiseen. Lisäksi aiemmin käynnistetyt 

sekä uudet kasvuohjelmat kokoavat toimialan yrittäjiä 

yhteen ja mahdollistavat kumppanuuksien syntymisen.

Verkoston yrityksille maailmalla tarjoamaa palvelua 

terävöitetään kuudella kansainvälisen liiketoiminnan 

asiantuntijalla. Heidät sijoitetaan Suomen kannalta 

keskeisille markkinoille tehtävänään auttaa suomalais-

yrityksiä vientiponnisteluissa. 

Myös palvelua kotimaassa kehitetään. Yhteistyö eri 

palveluja tarjoavien organisaatioiden välillä tiivistyy, kun 

osa Team Finland -toimijoista muuttaa elokuussa saman  

katon alle Helsingin Ruoholahteen. Yritykset saavat 

uusissa tiloissa tietoa ja palvelua kaikista valtiorahoit-

teisista kansainvälistymispalveluista. Uudistusten myötä 

Team Finland palvelee kansainvälistyviä yrityksiä entistä 

paremmin.  

Piristyvä maailmantalous  
tarjoaa uusia mahdollisuuksia          
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