
 

TIEDOTE – JULKAISUVAPAA HETI 
 
KAIRA CLAN JA SUPERIOT YHTEISTYÖHÖN SUOMALAISEN IOT-VIENNIN EDISTÄMISEKSI 
 
Suomalainen IoT-yritys Kaira Clan ja Suomen IoT-alan ekosysteemitoimija ja digitaalinen 
innovaatiokeskittymä SuperIoT ovat sopineet yhteistyöstä. Kaira Clan toimii jatkossa yhtenä 
SuperIoT:n jäsenyritysten yhteyspisteenä ulkomaisten yritysten ja julkisten 
teknologiaprojektien sopijaosapuolena.  Yhteistyö julkistetaan huhtikuun 7. ja huhtikuun 28. 
järjestettävässä webinaarissa, jossa keskitytään uusiin ja meneillään oleviin projekteihin, 
joihin haetaan suomalaisia teknologiapartnereita. Lisätietoa webinaarista saa osoitteesta 
https://superiot.fi.  
 
SuperIoT-ekosysteemi on maanlaajuinen aktiivinen suomalaisten yritysten ja 
tutkimuslaitosten verkosto, joka selvittää, koordinoi ja toimii näiden kanssa yhteistyössä 
palvellakseen asiakkaitaan projektikohtaisesti sopivimman teknologisen ja osaamisen 
mahdollistamiseksi, sensoriteknologiasta lähtien ja päättyen aina pilveen, tarvittava 
ohjelmisto mukaan lukien. ”SuperIoT:n voimavara on alituisesti kasvava maailman 
huippuluokkaa olevien teknologiayritysten jäsenverkosto, mikä on erityisen houkutteleva 
tarjoama kansainvälisiä kehitysprojekteja kohtaan. Nyt solmittu yhteistyösopimus parantaa 
ja nopeuttaa entisestään SuperIoT:n jäsenyrityksille kohdentuvaa projektihankintaa 
kansainvälisiltä markkinoilta”, kertoo Pekka Jokitalo, SuperIoT-ekosysteemin vetäjä.  
 
Jatkossa Kaira Clan ottaa projektien alkuvaiheen kehittämisestä ja edistämisestä juridisen 
vastuun, ja saa SuperIoT:n yritysverkoston hyödynnettäväksi kumppaneita hakeakseen. 
Molemmat yhteistyökumppanit voivat etsiä markkinoilta sopivia projekteja suomalaisille 
yrityksille, mutta Kaira Clan allekirjoittavana sopimusosapuolena päättää mitkä projektit 
hyväksytään jatkokehitykseen. Kaira Clan voi myös tarvittaessa toimia projektien 
hallinnollisena partnerina.  
 
Kaira Clan on perustettu edistämään suomalaisen IoT-osaamisen myyntiä kansainvälisillä 
markkinoilla. Yrityksen toiminta perustuu asiakastarvelähtöiseen yhden luukun myynnin 
malliin, jossa kumppaniverkoston palvelut ja Kaira Clanin oma integrointiosaaminen 
tuotteen rakentamisessa on merkittävä. ”Olemme rakentaneet myyntimme tueksi 
kansainvälisen toimijaverkoston, joka tuo meille asiakkaiden IoT-käyttötarpeita sekä edistää 
kumppaneidemme olemassa olevan tarjoaman myyntiä paikallisesti”, toteaa Kaira Clan 
hallituksen jäsen Tero Blomqvist. ”Toimintamallimme mahdollistaa erittäin nopeat 
keskustelut asiakastarpeesta, jonka pohjalta saamme tekniset kokeilut ja tarjoukset 
liikenteeseen helpommin ja nopeammin paikallistoimijoiden avustuksella”, kertoo Kaira Clan 
hallituksen puheenjohtaja Janne Siltari. Kaira Clan myy palvelujaan yli kymmenessä maassa. 
 
SuperIoT on osa Allied ICT Finland -konsortiota, johon kuuluu suurin osa suomalaisista 
teknisistä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä seitsemän kaupunkia. Tätä kautta 
ekosysteemillä on pääsy laajaan usean toimialan kehitystoimintaan ja tutkimukseen, jota 
yhteistyössä voidaan hyödyntää. 



 

 
Lisätietoja: 
 
SuperIoT:  
https://superiot.fi 
Pekka Jokitalo, +358 40 500 5615, pekka.jokitalo@oulu.fi 
Pirkko Taskinen, +358 40 506 2079, pirkko.taskinen@oulu.fi 
 
Kaira Clan: 
https://kairaclan.com 
Alejandro Santacreu, +358 46 630 1952, alejandro.santacreu@kairaclan.com 
 



 

PRESS RELEASE – FREE FOR PUBLICATION 
 
KAIRA CLAN AND SUPERIOT STRIKE A DEAL TO BOOST THE EXPORTS  OF THE FINNISH IoT  
 
Finnish IoT company Kaira Clan and the Finnish digital innovation hub and ecosystem for 
Internet of Things (IoT) SuperIoT have agreed to collaborate to support the international 
sales of the SuperIoT members – which includes more than 300  high-tech Finnish 
companies. Kaira Clan will act as one contract party towards foreign technology companies 
and public technology projects for SuperIoT member companies. The collaboration will be 
announced publicly in their joint webinar on April 7th and April 28th. For more information on 
the webinar, visit https://superiot.fi. The webinar will focus on new, established and 
partner-ready project cases. 
 
SuperIoT ecosystem is the nationwide active network of Finnish companies and research 
institutes  to research, coordinate, and collaborate in order to serve their clients with the 
most suitable technological and competence mix for each project, from HW sensors all the 
way up to the cloud including the necessary software. “The forte of SuperIoT is our 
continuously growing member network of premium talent technology companies, which has 
always been a very lucrative offering for international development projects. The new 
collaboration will even further improve global rapid project acquisition for our member 
companies”, says Pekka Jokitalo, director of SuperIoT ecosystem.  
 
From now on, Kaira Clan can take the legal responsibility in initiating and developing new 
projects and can access the SuperIoT network members for partner acquisition. Both 
SuperIoT and Kaira Clan can scout the market for suitable collaboration projects, but Kaira 
Clan has the last say whether a project is accepted for development. Kaira Clan can also be 
an administrative partner in a project.  
 
Kaira Clan was founded to promote the sales of Finnish IoT know-how in international 
markets. The company creates one stop shop solutions based on individual needs of the 
client, emphasizing partner network services with Kaira Clan’s own integration competence. 
“We have built an international sales support network, which feeds us with the IoT needs 
from the clients, and advances the local sales for our partners’ existing solutions”, states 
Tero Blomqvist, board member for Kaira Clan. “Our model enables swift negotiations 
regarding requirements from the client. Based on these, with the help of our local talent, we 
can launch technical tests and create bids very quickly”, says Janne Siltari, chairman of the 
board. Kaira Clan currently has sales in 14 countries.  
 
SuperIoT is part of the Allied ICT Finland consortium. The AIF consortium members include 
most of Finnish higher education organizations for technology and seven cities in Finland. 
This allows the ecosystem access to a wide range of industry, technology and service 
development and research, available to be made use of in future collaborations and 
partnerships.  
 



 

Additional information: 
 
SuperIoT:  
Pekka Jokitalo, +358 40 500 5615, pekka.jokitalo@oulu.fi 
Pirkko Taskinen, +358 40 506 2079, pirkko.taskinen@oulu.fi 
 
Kaira Clan: 
Alejandro Santacreu, +358 46 630 1952, alejandro.santacreu@kairaclan.com 


