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Team Finlandin merkiTys  
yriTyksen menesTykselle

Pk-yritysten kansainvälistyminen on yksi tulevaisuu-
den keskeisiä kysymyksiä Suomen menestykselle. 
Team Finlandin toiminnassa juuri pk-yritysten tarpeet 
on otettu toiminnan keskiöön.

Yrityksen kansainvälistymisen tiellä on monia haastei-
ta, joita pk-yritysten on vaikea taklata yksin. Sen vuok-
si on tärkeää, että kansainvälistymisen koko polku ja 
sen elinkaari otetaan huomioon. Kansainvälistymisen 
elinkaaren huomioiminen tekee 
Team Finlandista poikkeukselli-
sen toimivan kokonaisuuden.

Tähän mennessä Team Finlandin 
piirissä on tehty paljon pääasias-
sa erinomaista taustatyötä viran-
omaisten kesken. Seuraava askel 
olisikin tehdä toiminta näkyväksi 
asiakaspinnassa.

Yhtenä Team Finlandin tärkeänä 
tehtävänä on tarjota yrityksille 
kansainvälistymiseen liittyviä 
palveluita yhtenäisenä tiiminä. 
Se helpottaa, monipuolistaa ja 
konkretisoi suomalaisyritysten kasvutavoitteita koti-
maan rajojen ulkopuolella. Team Finlandin kehittymi-
sen ja sen tarjoamien palvelujen myötä suomalaisten 
pk-yritysten matka maailman markkinoille helpottuu 
huomattavasti.

Johanna Ikäheimo
Hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy
Team Finland -ohjausryhmän jäsen
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The imporTance oF Team Finland  
For company success

Internationalisation of SMEs is one of the key issues 
for the Finnish success in the future. In Team Finland 
operations, the needs of SMEs have been placed at 
the very centre of activities.

When seeking internationalisation, companies face 
many challenges that for SMEs are hard to tackle on 
their own. Therefore, it is important to take account 
of the whole path leading to internationalisation and 

its life cycle. The latter, taking account 
of the life cycle of internationalisation, 
makes Team Finland an exceptionally 
well-functioning entity.

So far, under the auspices of Team 
Finland, we have been primarily doing 
excellent background work between 
authorities. The next step would be 
making this operation visible at the 
customer interface.

One of Team Finland’s important 
missions is the provision of services 
related to internationalisation to 
companies as a united team. It makes it 

easier to specify, diversify and concretise the growth 
goals of Finnish enterprises outside the Finnish 
borders. As Team Finland and the services provided 
develop, the path of Finnish SMEs to world markets 
will become significantly easier.

Johanna Ikäheimo
Chairman of the Board, Lappset Group Oy
Member of Team Finland steering group 
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ValTioneuVosTo hyVäksyi Team Finland 
-sTraTegiapäiViTyksen Vuodelle 2015

Valtioneuvosto hyväksyi 5. kesäkuuta yleisistunnos-
saan Team Finland -verkoston toimintaa ohjaavan 
strategian vuodelle 2015. Valtioneuvosto päättää 
verkoston toimintaa ohjaavat strategiset painopisteet 
vuosittain.

Ensimmäinen Team Finland -strategia hyväksyttiin 
kesäkuussa 2013. Nyt hyväksytyssä strategiapäivi-
tyksessä kehitetään ja syvennetään Team Finlandin 
toimintaa sekä linjataan toimintaa koskevat painopis-
teet tulevalle vuodelle.

Lue lisää: http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/
fi.jsp?oid=417671 

TerVeysTeknologiayriTysTen delegaaTio 
pekingissä minisTeri risikon kanssa

Terveysteknologia- ja virtuaalihoiva-osaaminen oli 
vahvasti edustettuna, kun suomalainen yritysdelegaa-
tio vieraili sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon 
johtamalla Team Finland -delegaatiomatkalla Kiinas-
sa 3.–7.5.2014. Matkan tavoitteena oli näkyvyys ja 
suomalaisen terveys- ja hoivaviennin edistäminen, 
jota myös delegaatiossa mukana olleet FinlandCare 
-ohjelman edustajat ja -jäsenyritykset tavoittelevat.

Vierailun järjestelyistä vastasivat Suomessa sosiaali- 
ja terveysministeriö ja Finpro, sekä Kiinassa Suomen 
suurlähetystö yhdessä Finpron Kiinan paikallistoimis-
tojen kanssa. 

Lisätietoja: Meria Heikelä, Finpro,  
meria.heikela(at)finpro.fi 

Team Finland -VerkosTo jalkauTuu  
alihankinTa-messuille

Kansainväliset Alihankinta-messut kokoavat teolli-
suuden alihankinnan ammattilaiset 16.–18.9.2014 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Suomen 
johtavan teollisuuden messutapahtuman teemana on 
tänä vuonna koneenrakennus.

Messuilla on nähtävissä ainutlaatuinen läpileikkaus 
toimialan tilanteesta ja näkymistä sekä alan inno-
vaatioista. Mukana on yli 900 näytteilleasettajaa, ja 
tapahtumaan osallistuu lähes 17 000 teollisuuden 
ammattilaista. Tapahtuma on kävijämäärältään Eu-
roopan toiseksi suurin alan tapahtuma.

The goVernmenT adopTed  
The Team Finland sTraTegy updaTe For 2015

At its plenary session on 5 June the Government 
adopted a strategy steering the activities of the Team 
Finland network for 2015. The Government decides on 
the strategic priorities guiding the network’s activities 
annually.

The first Team Finland strategy was adopted in June 
2013. The strategy update adopted further develops 
and intensifies the Team Finland activities and 
addresses the operational priorities for next year.

Read more: http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tie-
dote/fi.jsp?oid=417926 

healTh Technology business delegaTion  
in beijing wiTh minisTer risikko

Health technology and virtual care competencies 
had a strong representation when a Finnish business 
delegation visited China on a Team Finland delegation 
trip, chaired by Minister of Social Affairs and Health 
Paula Risikko, on 3−7 May 2014. The purpose of the 
visit was to bring visibility and to boost the export of 
Finnish health and care services. The representatives 
and member companies of the FinlandCare 
programme, who also took part, share the same goal.

In Finland, the arrangements of the visit were made 
by the Ministry of Social Affairs and Health and 
Finpro, and in China by the Embassy of Finland in 
collaboration with the local offices of Finpro in China. 

Contact: Meria Heikelä, Finpro, meria.heikela(at)finpro.fi 

VieTnam’s innoVaTion parTnership  
wiTh Team Finland

Team Finland sent keynote speakers to the opening 
events of the Vietnamese science and technology 
week on May 8–9 in Da Nang, a fast growing business 
and innovation hub on the coast half way between Ha 
Noi and Ho Chi Ming City. 

This was part of Team Finland’s efforts to connect 
Finnish companies and innovators to opportunities 
in Vietnam. IPP, Innovation Partnership Program, 
connects the key innovation support organizations 
and innovative companies of the two countries.

Read more: http://www.team.finland.fi/public/default.
aspx?contentid=306368&contentlan=2&culture=en-US
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Ajankohtaisia, esille nousevia aiheita tapahtumassa 
ovat keinot yritysten kilpailukyvyn parantaminen, 
kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet sekä 
uudistuva teollisuustuotanto.

Team Finland -verkosto tarjoaa messuilla julkiset 
kansainvälistymispalvelut yhdestä palvelupisteestä 
osastollamme C422. Järjestämme myös uusia liike-
toimintamahdollisuuksia esiin nostavan seminaarin 
17.9.2014 ”Uudistuvan teollisuuden markkinat ja 
Team Finland -palvelut” sekä jalkaudumme poten-
tiaalisten kasvua ja kansainvälistymistä hakevien 
näytteilleasettajien luo. 

Messuosallistumista ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 
tiimityönä ELY-keskus, Enterprise Europe Network, 
Finnvera, Finpro, Finnpartnership, Patentti- ja rekis-
terihallitus, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, 
Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Tekes, Työ- ja 
elinkeinoministeriö, Ulkoasiainministeriö, Valtioneu-
voston kanslia ja Yritys-Suomi – ensimmäistä kertaa 
näin laajalla kokoonpanolla. 

Messuosallistuminen on osa Team Finland -verkos-
ton markkinointiviestintää ja vahvistaa Team Finland 
-brändiä ja palvelujen tunnettuutta erityisesti Suo-
messa. 

Lisätietoja messutapahtumasta www.alihankinta.fi

kaipaako saksalainen koulujärjesTelmä 
uudisTusTa? suomen saksan-insTiTuuTTi 
bildungscamp-TapahTumassa münchenissä

Koulutus ja oppiminen ovat tänä vuonna Suomen 
Saksan-instituutin ohjelman ydinteemoja. Saksalais-
ta kolmijakoista koulujärjestelmää on usein verrattu 
mainetta niittäneeseen suomalaiseen koulujärjestel-
mään. Keskustelua jatkettiin Münchenissä Ludwig- 
Maximilians-yliopistolla 3.–7.6. järjestetyssä  
Bildungscamp-tapahtumassa. 

Tapahtuman taustalla oli erilaisia opiskelijaryhmit-
tymiä, poliittisia korkeakouluryhmiä ja ammattiyh-
distyksiä. Suomen Saksan-instituutin tiedevastaava 
osallistui Team Finlandin edustajana paneelikeskus-
teluun, jossa pohdittiin saksalaista koulua ja erilaisia 
polkuja ammatilliseen pätevyyteen. Bildungscampin 
järjestäjät pitävät ulkopuolista näkemystä erityisen 
arvokkaana ja suomalaista inklusiivista yhteiskuntaa 
ja sen yhtenäistä peruskoulujärjestelmää mielenkiin-
toisena.

Keskusteluun saksalaisen koulujärjestelmän uudis-
tamistarpeesta osallistuivat lisäksi edustajat Baijerin 

Team Finland neTwork Takes To  
The subconTracTing Fair

The international Subcontracting trade fair will gather 
together the professionals of industrial subcontracting 
to Tampere Sports and Exhibition Centre on 16−18 
September 2014. This year, the theme of the 
leading industrial fair event in Finland is mechanical 
engineering.

The fair provides a unique cross-section of the 
state and prospects within the sector and the latest 
innovations. There will be more than 900 exhibitors, 
and almost 17,000 professionals from the industrial 
sector participating in the event. In terms of visitors, 
the event is the second largest in its field in Europe.

The fair will focus on such topical subjects as 
the means for enhancing the competitiveness 
of companies, the challenges and opportunities 
of internationalisation, and renewal of industrial 
production.

At the fair, the Team Finland network’s public 
industrialisation services will be available through one 
service point at our stand C422. We will also arrange 
a seminar highlighting new business opportunities 
on 17 September 2014 ”Uudistuvan teollisuuden 
markkinat ja Team Finland -palvelut”  (“The markets 
for the renewing industry and Team Finland services”) 
and take to the fair to meet exhibitors seeking 
potential growth and internationalisation. 

The parties involved in the team effort of designing 
and implementing the participation in the fair 
included the Centre for Economic Development, 
Transport and the Environment (ELY); Enterprise 
Europe Network; Finnvera; Finpro; Finnpartnership; 
the Finnish Patent and Registration Office; the 
Finnish-Swedish Chamber of Commerce; the Finnish-
Russian Chamber of Commerce; Tekes; the Ministry 
of Employment and the Economy; the Ministry 
for Foreign Affairs; the Prime Minister’s Office; 
and Enterprise Finland – for the first time in such 
extensive assembly. 

The participation in the fair is part of the Team Finland 
network’s marketing communications, strengthening 
the Team Finland brand and making its services more 
widely known in Finland in particular.  

For more information about the fair, see  
www.alihankinta.fi
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koulutus-, kulttuuri-, tiede- ja taideministeriöstä, 
Münchenin kaupungin yhteisestä oppilaskunnasta 
sekä kasvatuksen ja tieteen alojen ammattijärjestöstä.

Bildungscamp Internetissä: http://bildungsfreiraeume.
wordpress.com/

Lisätietoja: Kirsi Turunen, wissenschaft(at)finstitut.de

kesTäVä bisnes synTyy yhTeisTyössä  
inTialaisTen kanssa

Viime maaliskuussa ryhmä suomalaisia yritysten 
edustajia, tutkijoita ja järjestöjen asiantuntijoita 
matkustivat Intian maaseudulle Biharin osavaltioon 
luomaan kumppaanuuksia kestävän liiketoiminnan 
kehittämiseksi yhteistyössä paikallisten kanssa. 

Kymmenen päivää kestäneen ”Business with Im-
pact”-matkan aika suomalaiset vieraat ja yli 200 
intialaista kylän asukasta, asiantuntijaa ja mahdollista 
yhteistyökumppania keskittyivät analysoimaan kehi-
tysideoita neljän teeman ympärillä.

Lue lisää: http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/kesta-
va-bisnes-syntyy-yhteistyossa-intialaisten-kanssa/ 

Team Finland china day: kiinan Verkkokaupan 
kasVulle ei näy rajaa

Miten saada otetta Kiinan valtavista markkinoista? Mi-
ten menestyä maassa, jossa muutos on niin nopeaa, 
että jo puoli vuotta sitten kerätty kokemus on vanhaa? 

Varmoja vastauksia tuskin löytyy, mutta joitain hyviä 
vaihtoehtoja tarjoiltiin 24. huhtikuuta Team Finland 
China Dayssa, joka kokosi Kiinaa tuntevia asiantunti-
joita ja yrityksiä keskustelemaan tulevista liiketoimin-
tamahdollisuuksista.

Kiinan markkinoiden muutosta kuvaa hyvin se, että 
verkkokauppa on kasvanut maassa viiden viime vuo-
den aikana 75 prosenttia. Nykyään suuri osa verk-
ko-ostosten tekijöistä on varakkaita 18–35 -vuotiaita 
nuoria, mutta tulevaisuudessa ostoksille on varaa yhä 
useammalla. Kiinan talous kasvaa nopeimmin pie-
nemmissä Sisä-Kiinan kaupungeissa, joihin ei ehkä 
kannata perustaa myymälää, mutta kuluttajat tavoit-
taa verkkokaupan avulla.

- Jo nyt 46 % kiinalaisista sanoo, että puhelimen 
käyttö on paras tapa viettää vapaa-aikaa”, kertoi 
tilaisuudessa puhunut Kiinaan verkkoliiketoimintaan 
erikoistunut Mark Tanner China Skinnystä.

is The german school sysTem in need oF reForm? 
The Finnish insTiTuTe in germany parTicipaTes in 
The bildungscamp eVenT in munich

Is the German school system in need of reform? 
The Finnish Institute in Germany participated in the 
Bildungscamp event in Munich

Education and learning are the key themes of the 
Finnish Institute’s programme for this year. The 
German three-tier school system has often been 
compared with the widely acclaimed Finnish school 
system. The debate on the subject was continued 
at the Bildungscamp event organised at the Ludwig 
Maximilian University of Munich on 3−7 June. 

The organisations behind the event included various 
student groups, political higher education institution 
groups, and trade unions. The Manager for Science 
from the Finnish Institute participated as the Team 
Finland representative in the panel discussion, 
examining the German school system, and the 
different paths to professional qualifications. The 
organisers of Bildungscamp considered the external 
views particularly valuable, and regarded the Finnish 
inclusive society and its uniform basic school system 
interesting.

The debate about whether the German school 
system is in need of reform was also attended by 
representatives of the Bavarian State Ministry of 
Education, Science and the Arts; the joint Munich 
Student Union; and the trade unions in the fields of 
education and science.

Bildungscamp in the Internet: http://bildungsfreiraeu-
me.wordpress.com/

Contact: Kirsi Turunen, The Finnish Institute, 
wissenschaft@finstitut.de

co-creaTing producTs and serVices  
To rural india

In March 2014 a delegation of Finnish entrepreneurs, 
researchers and experts from NGOs embarked on 
a co-creation journey to a remote rural area of the 
northeastern state of Bihar in India to discover local 
needs, to assess the potential for partnerships, 
and to convert those partnerships into sustainable 
businesses.

During ten days the Finnish visitors and total of 200 
Indian locals, experts and potential partners worked 
together in a village of Saurath, the capital of Bihar 
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Kaksi kolmesta kiinalaisesta kuluttajasta luottaa 
kännykkäänsä ostaessaan tuotteita ja vertaillessaan 
hintoja. Verkosta etsitään tietoja suoraan yritysten 
sivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

- Jopa 95 % kiinalaisista sanoo, että he luottavat brän-
diin enemmän, jos ovat nähneet sen sosiaalisessa 
mediassa”, Tanner sanoo.

Tanner on osa Team Finlandin -kumppaniverkostoa, 
jotka toteuttavat yhdessä kasvuyrityksille suunnattua 
Future Watch -palvelua. Tekesin koordinoima palvelu 
on maalis-huhtikuussa julkaissut kolme Kiinan mark-
kinoita eri näkökulmista käsittelevää selvitystä, joihin 
pureuduttiin Team Finland China Dayssa tarkemmin.

katso webcast Team Finland china dayn 
puheenvuoroista verkossa

http://wms.magneetto.com/tekes/2014_0424_china-
day/view 

lue Team Finland Future watch -raportit verkosta:

•  China Growth Paths - Understanding Future Busi-
ness Trends in China 

    
    http://www.tekes.fi/Global/Ohjelmat%20ja%20

palvelut/Kasvajakansainvalisty/Future%20Wat-
ch/Tekes%20TF%20China%20growth%20paths-
140226-final.pdf 

•   China’s Future Signals: Health Improving Intelli-
gence & Technology, Team Finland Future Watch 
Report, April 2014 (pdf) 

    http://www.tekes.fi/Julkaisut/Health_Improving_In-
telligence_Technology.pdf

•  The Industrial Internet: Robotics, Automation, and 
the Future of Manufacturing 

    http://www.tekes.fi/Julkaisut/CM_The_Industrial_In-
ternet_Automation_Robotics_and_the_Future_of_
Manufacturing_v13.pdf

uuTiskirje 05/2014

Suuret kiitokset kaikille uutiskirjeeseen juttuja kirjoit-
taneille ja toimittaneille. Seuraava uutiskirje ilmestyy 
elokuussa (Marion Holtkamp, Ewa Landowski, Riku 
Mäkelä ja Leena Puolimatka). Jutut uutiskirjettä varten 
pyydetään toimittamaan 7.8.2014 mennessä Jussi 
Toivaselle, jussi.toivanen(at)vnk.fi.  

Patna as well and in New Delhi in four thematical 
teams: 1) Agriculture, 2) Health, 3) Housing & 
Sanitation and 4) Culture, Education and Textiles

Read more: http://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news 
/co-creating-products-and-services-to-rural-india/ 

Team Finland china day: There are no limiTs  
in sighT For The growTh oF online shopping  
in china

How to take a grip on the vast Chinese market? How 
to succeed in a country with such a rapid pace of 
change that experience gathered six months ago has 
become outdated?

Finding certain answers to these questions is unlikely, 
but some good alternatives were offered at Team 
Finland China Day on 24 April which brought together 
experts and companies familiar with China to discuss 
future business opportunities.

It is very descriptive of the change of the Chinese 
market that online shopping has grown in the country 
by 75 per cent during the past five years. Currently, 
most of the online buyers are affluent young people 
between the ages of 18 and 35, but in the future, 
even more people will be able to afford online 
shopping. 

In China, the economic growth rate is the fastest in 
small cities of Inner China. Establishing a shop in 
them may not be profitable, but the local consumers 
can be reached online.

- Even today, 46% of the Chinese say that using the 
mobile phone is the best way of spending spare time, 
said Mark Tanner, Managing Director of a Chinese 
marketing strategy and research agency China 
Skinny, one of the speakers at the event. His area of 
specialisation is online business in China.

Two out of three Chinese consumers trust their 
mobile phone when buying products or comparing 
prices. They seek online information directly on the 
company website and social media.

- As many as 95% of the Chinese say that they trust a 
brand more if they have seen it in social media, says 
Tanner.

Tanner is part of the Team Finland partnership 
network that collaborates to provide the Team 
Finland Future Watch service, targeted at growth 
companies. In March-April, the service coordinated 
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by Tekes published three reports examining the 
Chinese market from various perspectives. These were 
discussed at the Team Finland China Day in more 
detail.

see webcasts of the addresses given  
at Team Finland china day online

http://wms.magneetto.com/tekes/2014_0424_china-
day/view 

read the Team Finland Future watch reports online:

•  China Growth Paths – Understanding Future 
Business Trends in China 

    http://www.tekes.fi/Global/Ohjelmat%20ja%20
palvelut/Kasvajakansainvalisty/Future%20Wat-
ch/Tekes%20TF%20China%20growth%20paths-
140226-final.pdf 

•  China’s Future Signals: Health Improving Intelligence 
& Technology, Team Finland Future Watch Report, 
April 2014 (pdf) 

    http://www.tekes.fi/Julkaisut/Health_Improving_In-
telligence_Technology.pdf

•  The Industrial Internet: Robotics, Automation, and 
the Future of Manufacturing 

    http://www.tekes.fi/Julkaisut/CM_The_Industrial_In-
ternet_Automation_Robotics_and_the_Future_of_
Manufacturing_v13.pdf

newsleTTer 05/2014

Our warmest thanks to all those who contributed 
material for the newsletter (Marion Holtkamp, Ewa 
Landowski, Riku Mäkelä and Leena Puolimatka). The 
next newsletter will be issued in August 2014. Please 
send any material for the newsletter to Jussi Toivanen 
by 7 August 2014 jussi.toivanen(at)vnk.fi.  




