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Team Finland vie Suomea maailmalle;
kansainvälistymispalvelut yhdestä
luukusta

2



3

http://team.finland.fi



Yli 80 tiimiä maailmalla, 15 Suomessa
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Palvelulupaukset yrityksille kasvun eri
vaiheissa
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Team Finland -viestintä, syyskuu 2016



Profile Vehicles

Profile Vehicles
• Vuonna 1982 perustettu iisalmelaisyritys on keskittynyt korkeatasoisten ambulanssien valmistukseen

ja niiden elinkaaren palveluliiketoimintaan.

Team Finlandin rooli
• Tekes on rahoittanut ja lainoittanut merkittävästi tuote- ja prosessikehitystä. Tuloksena on uusi

uudenlainen tehdas, joka lisää tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä. Käytössä ovat myös Lean- ja
5S-prosessimallit. Niiden ansiosta on avautunut uusia markkinoita, muun muassa Singaporessa.
Finnvera on puolestaan tarjonnut yhtiölle kaupankäyntiin ja toimituksiin liittyvää rahoitusta ja
toimitusvakuuksia. Suomen suurlähetystöt ovat olleet avuksi esimerkiksi tuotteiden
esittelytilaisuuksien järjestämisessä mm. Budapestissa, Kairossa ja Singaporessa. Finpro on tehnyt
markkinatutkimuksia ja auttanut avainkontaktien luomisessa eri maissa.
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Newicon

Newicon Oy
• Kuopiolainen, vuonna 2007 perustettu yritys kehittää automaatio- ja logistiikkaratkaisuja

lääkehuoltoon. Yhtiön keskeisiä asiakkaita ovat apteekit, sairaalat ja sairaala-apteekit. Newiconin
järjestelmillä varmistetaan lääkehuollon ja lääkeannosten turvallisuus sekä säästetään kustannuksia.

Team Finlandin rooli
• Tekes on rahoittanut tuotekehitystä ja mahdollistanut innovaatioiden jalostamisen tuotteiksi.

Newicon on ollut mukana myös Tekesin NIY -ohjelmassa. Finnvera on antanut vakuuksia ja takauksia
pankkirahoitukselle, käyttöpääomalainoille ja laitetoimitusten vakuuslimiiteille. Finnpartnership on
myöntänyt liikekumppanuustukea markkinaselvitysten tekemiseen.

• ELY-keskuksen kehittämis- ja investointiavustuksella on kehitetty uusia toimintamalleja sekä
johtamis- ja ohjausjärjestelmiä ja saavutettu merkittävää tuottavuusloikkaa. Finpron avulla on
toteutettu selvityksiä kohdemaiden markkinoista ja sinne etabloitumisesta sekä osallistuttu
tapahtumiin eri maissa.
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Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
Pohjois-Savossa

• Paikalliset toimijat ja hankkeet, esim TechnoGrowth, FastTrack

• Yritysten tarpeiden tunnistaminen

• Palveluiden kohdentaminen

• Maakunnan ja valtakunnallisten palvelujen sekä rahoituksen ja
Team Finland-verkoston hyödyntäminen

• Pohjois-Savon kehittämisen kärkien vahvistaminen (invest-in)

• Yhteistyö: Markkinalähtöiset, yritysvetoiset verkostot ja
ekosysteemit

• Suuremmat hankekokonaisuudet – vaikuttavuus

• Kansainväliset verkostot ja kansainvälisen rahoituksen
hyödyntäminen
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Viestintä ja tapahtumat
• Rahoitustilaisuudet Kuopio, Varkaus, Iisalmi

• TEM Työelämän kehittäminen 2020 –workathlon: haasteena
kansainvälistyminen, Huhtikuu, Kesäkuu, Syyskuu

• Tahko Ski Lift Pitch, Huhtikuu

• Kaswun kärjet, Toukokuu

• Sawosta Maailmalle, Toukokuu

• Team Finland EU Funding day, Kesäkuu

• Maakohtaisia markkinainfoja ja yhteistyötä (Ruotsi/Pohjoismaat, USA, K-
Eurooppa)
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TEM

P-Savo 2018

– Haasteena
kansainvälistyminen

– Terveystoimiala,17.-18.4,
Kuopio

– Konepajateollisuus,
Iisalmi, 7.6

– Energiateollisuus,
Varkaus, 20.9

5.4.2018 Markku Koponen



ELY / Ajankohtaista / Tapahtumat
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Kiitos!


