
Cleantech Finland tarjoaa kansainvälistä 

näkyvyyttä ja verkostoa – liity mukaan

Cleantech Finland on suomalainen yhteisponnistus, jolla vauhditetaan 
cleantech-yritystemme kansainvälistymistä. Käytännössä tämä tapahtuu 
hyödyntämällä yhteistä Cleantech Finland -brändiä, jolla: 

• Vahvistetaan Suomen tunnettuutta cleantechin kärkimaana koko 
maailmanlaajuisen Team Finland-verkoston voimin. 

• Vahvistetaan Cleantech Finland –jäsenyritysten mainetta alan 
edelläkävijöinä. Yritykset saavat näkyvyyttä yhteisellä markkinoinnilla 
ja niillä on oikeus käyttää Cleantech Finland -brändiä omassa 
markkinoinnissaan. Imagohyöty korostuu pk-yritysten 
kansainvälistyessä. 

• Vahvistetaan suomalaisen cleantech-yritysten verkottumista ja 
yhteishankkeita. 

Cleantech Finland -verkostossa on mukana vahva joukko yrityksiä 
(http://www.cleantechfinland.com/content/problem-solving-our-nature ), 
jotka ovat jo saaneet ensimmäisen jalansijan kansainvälisiltä markkinoilta. 
Nyt on aika kasvattaa joukkuetta ja vauhdittaa maailmalle myös 
varhaisemman vaiheen yritykset. 

Huom! Cleantech Finland -jäsenyys ja siitä saatava näkyvyys on yrityksille 
maksutonta. Verkostoon voivat liittyä jäseniksi kaikki yritykset, jotka 
hakevan kasvua cleantechin kansainvälisiltä markkinoilta. Tule mukaan! 

Monikanavaista näkyvyyttä

Cleantech Finland -jäsenyys tarjoaa yrityksille näkyvyyttä ja kontakteja 
kansainvälisten yritysten, median, rahoittajien sekä korkean tason 
vaikuttajien keskuudessa.

Markkinoimme suomalaista cleantech-osaamista ja yritysten caseja
hyödyntämällä myös digitaalisia median kanavia. Jäsenyritysten 
tuoteuutisia julkaistaan mm. kansainväliselle medialle suunnatussa Weekly
Cleantech Story -uutiskirjeessä. 

Isännöimme suomalaisesta cleantech-osaamisesta kiinnostuneita 
vierailijaryhmiä ja järjestämme asiakas- tai muita sidosryhmätilaisuuksia 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Jäsenyritykset kootaan myös www.cleantechfinland.com -sivustoon. Se 
toimii suomalaisen cleantechin näyteikkunana, josta poimitaan yrityksiä 
mm. bisnesdelegaatioihin, Team Finlandin hankkeisiin, median käyttöön ja 
erilaisiin selvityksiin. 

http://www.cleantechfinland.com/content/problem-solving-our-nature
http://www.cleantechfinland.com/


Cleantech Finland kokoaa voimat

Cleantech Finland on kansallinen yhteishanke, jolla on kolme keskeistä 

vastuutahoa:  

o Elinkeinoelämän keskusliitto EK omistaa Cleantech Finland -brändin ja 

luo toiminnalle suuntaviivat yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

o Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) rahoittaa toimintaa. 

o Finpro vastaa käytännön toteutuksesta. 

Tärkeässä roolissa ovat myös alueelliset yhteistyökumppanit – esimerkiksi 

Pohjois-Savossa Kuopio Innovation Oy ja Suomen muut keskeiset cleantech-

toimijat.

Cleantech Finland linkittyy monin tavoin kansainvälistymispalveluita 

tarjoavaan Team Finland –verkostoon. Yhteistyö on erityisen tiivistä 

maakuvamarkkinoinnin alueella. 

Tervetuloa mukaan! 

Yhteystahot:

 Cleantech Finland -yhteyshenkilö Finprossa: Petri Lintumäki 

(petri.lintumaki@finpro.fi, +358403433299)

 Cleantech Finland -yhteyshenkilö EK:sta: Tuuli Mäkelä (tuuli.makela@ek.fi, 

+358503303245)

 Alueellinen yhteyshenkilö Pohjois-Savossa: Anneli Tuomainen, Kuopio 

Innovation Oy (anneli.tuomainen@kuopioinnovation.fi, puh. +358 405018030

 Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen: www.cleantechfinland.com
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