
Team Finland lisää yhteistyötään
Kansainvälistymisen kirkkain osaaminen  
löytyy nyt yhden katon alta.
 
Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.  
Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja 
ja Suomen maakuvaamme edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

Yhteistyö on tulevaisuudessa entistäkin tiiviimpää ja saumattomampaa, kun Team Finland -verkos-
toon kuuluvat Finnvera, Finpro ja Tekes muuttavat 15.8. samoihin tiloihin Helsingin Ruoholahteen. 
Lisäksi tässä Team Finland -talossa tulee työskentelemään väkeä useasta viennin edistämisen paris-
sa toimivasta ministeriöstä. Ensi vuoden puolella taloon muuttaa myös Teollisuussijoitus. 

Länsiväylä

Porkkalankatu

Ruoholahti 

Team Finland -talon avautumisen yhteydessä uudistuu myös verkoston yhteinen logo. Talo sijaitsee 
Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa Porkkalankatu 1 (Ilmarisen toimitalo). Siellä tulee työskente-
lemään yhteensä yli 600 kansainvälistymisen ammattilaista.

”Teemme yhteistyötä asiakasta varten. Finnveran, Finpron, Tekesin ja Tesin palvelut ovat eri-
laisia ja toisiaan täydentäviä. Asiakas saattaa tarvita niistä useampia, jolloin tiedon nopea 
liikkuminen hyödyttää kaikkia.”, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä. Finnvera 
tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin 
riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä  
ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

“Suomen menestyminen on entistä riippuvaisempaa yritystemme kansainvälisestä menes-
tymisestä. Meillä Team Finland -talon toimijoilla on merkittävä rooli yritysten tukemisessa 
maailmalla”, toteaa Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi. Finpro koostuu kolmesta  
toiminnosta: Export Finlandista, Invest in Finlandista ja Visit Finlandista. Toiminnot  
edistävät kotimaisten yritysten kansainvälistymistä, houkuttelevat ulkomaisia investointeja 
Suomeen ja edistävät ulkomailta tänne suuntautuvaa matkailua. Finpron tehtävä on tuoda 
kasvua Suomeen.

”Team Finlandin tehtävä on auttaa suomalaisia yrityksiä maailmalle. Yhdistimme voimam-
me ja muutimme samaan osoitteeseen, jotta voisimme palvella yrittäjiä entistä paremmin. 
Kaikki kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut löytyvät nyt keskeiseltä paikalta Ruoholah-
desta. Uusi toimintamalli takaa, että yrittäjä saa tarvitsemansa ratkaisut mahdollisimman 
nopeasti”, sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini. Tekesin innovaatiorahoituksella yritykset 
voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluja sekä työstää liiketoimintasuunnitelman kansain-
välisille markkinoille. Tekesin ohjelmat tarjoavat verkostoja, tietoa ja näkemystä kansainvä-
listen markkinoiden kehityksestä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa kasvuyrityksille pääomaa, 
osaamista ja verkostoja. Teollisuussijoitus sijoittaa yritysten kasvuun ja kansainvälistymi-
seen yhdessä koti- ja ulkomaisten sijoittajakumppanien kanssa. 
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