
1

UUTISKIRJE  
Huhtikuu 2014

Team Finland -kansainvälisTymispalveluiTa 
piloToidaan

Team Finland -konseptin alla tarjotaan yrityksille 
selkeämpi ja laadukkaampi palvelukokonaisuus pal-
veluiden paremman yhteensovittamisen ja työnjaon 
selkeyttämisen kautta. Konseptin alle kootaan vä-
hitellen kaikki valtiolliset kansainvälistymispalvelut. 
Kehittämistyö on edennyt vaiheeseen, jossa alus-
tavasti hahmotelluista Team Finland -palveluiden 
peruselementeistä ja Team Finlandin arvolupauksesta 
kerätään palautetta yrityksiltä. 

Palveluiden ensimmäinen koontivaihe on tarkoitus 
viedä päätökseen niin, että palvelut lanseerataan 
sisäisesti Team Finland -verkostolle kesäkuun alussa 
ja julkistetaan yrityksille syksyllä. Tarkemmista näi-
hin liittyvistä päivämääristä tiedotetaan lähiaikoina. 
Sisäisen lanseerauksen ja ulkoisen julkistuksen väliin 
jäävä aika käytetään Team Finland -organisaatioissa 
uudistuksen edellyttämiin sisäisiin koulutuksiin ja 
viestinnän valmisteluun. Team Finlandin Suomessa 
toimiville yrityksille tarjoamia kansainvälistymispalve-
luita on kehitetty vuoden 2014 strategiassa esitettyjen 
linjausten pohjalta ja kesäkuussa valmistuu myös uusi 
päivitetty 2015 strategia.

Lisätietoja: Peter Westerstråhle, valtioneuvoston kans-
lia, peter.westerstrahle(at)vnk.fi

NEwSlETTER
april 2014

Team Finland To launcH piloT projecT  
on inTernaTionalisaTion services 

Under the Team Finland concept, firms are 
being offered a clearer and higher quality service 
package, based on better service coordination and 
a clearer division of roles. Ultimately, the concept 
will be expanded to include all government 
internationalisation services. Development efforts 
have now reached the stage where companies are 
being asked to give feedback on the previously 
sketched-out, basic elements of Team Finland 
services, and on the Team Finland value statement. 

These services are scheduled for an internal launch 
within the Team Finland network in June, and 
for companies in the autumn. Specific dates will 
be announced soon. Team Finland organisations 
will spend the time between these launches on 
internal training required for the overhaul and on 
the preparation of communications materials. The 
development of internationalisation services for 
companies operating in Finland is based on the 2014 
strategic guidelines. A new, updated strategy 2015 
will be completed in June. 

More information: Peter Westerstråhle, Prime 
Minister’s Office, peter.westerstrahle(at)vnk.fi 
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Team Finland leTsGrow – raHoiTusoHjelma 
kansainvälisTä kasvua Hakeville pk-yriTyksille

Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelmassa yritys saa 
Finnveralta lainaa investointeihin ja käyttöpääomaan, 
Tekesiltä avustusta innovaatiopalveluiden hankintaan 
sekä Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun.

Ohjelma on tarkoitettu kasvuhaluisille pk-yrityksille, 
joiden taloudellinen tila on vakaa ja liikevaihto 5–50 
miljoonaa euroa. Ohjelmaan valittavilla yrityksillä 
tulee olla vahvasti kansainväliseen kasvuun tähtäävä 
liiketoimintasuunnitelma, innovatiivinen ja kilpailuky-
kyinen tuote tai palvelu sekä osaava ja omistautunut 
tiimi toteuttamaan kasvua.

Lue lisää: http://www.finnvera.fi/Finnvera/Uutiset/
(newsid)/3309

www.letsgrow.fi

Lisätietoja: Laura Strandberg, Finnvera,  
laura.strandberg(at)finnvera.fi

kaivossaFariT vauHdiTTavaT kaivosalan 
yHTeisTyöTä suomen ja laTinalaisen amerikan 
välillä
 
Latinalainen Amerikka tarjoaa mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia suomalaisille kaivostoimittajille. Turku-
lainen konsultti Niina Fu yhteistyössä Suomen Chilen 
Suurlähetystön ja Team Finlandin kanssa avaavat 
kaivosjättien ovia ja sitouttavat paikallisia asiakkaita 
”Mining Safari Latin America” -projektin kautta.

”Suomella on paljon annettavaa Latinalaisen Ameri-
kan kaivosteollisuudelle ja tämän tyyppinen yhteis-
hanke suomalaisen konsultin, suomalaisten yritysten 
ja organisaatioiden kanssa Team Finland -lipun alla, 
on oiva esimerkki suomalaisesta yhteistyöstä”, toteaa 
Suomen suurlähettiläs Ilkka Heiskanen. 

Team Finland leTsGrow – FinancinG proGramme 
For smes seekinG inTernaTional GrowTH

Under the Team Finland LetsGrow financing 
programme, companies can receive loans from 
Finnvera for investments and working capital, grants 
from Tekes for innovation services and advice from 
Finpro for international growth.

The programme is intended for growth-seeking 
SMEs with good financial standing and a turnover 
of between 5 and 50 million euros. The companies 
selected for the programme must have a business 
plan aimed at strong international growth, an 
innovative and competitive product or service and a 
competent and committed team ready to meet the 
growth targets.

Read more: http://www.finnvera.fi/eng/Finnvera/
News/(newsid)/3309

http://www.letsgrow.fi

More information: Laura Strandberg, Finnvera, laura.
strandberg(at)finnvera.fi

mininG saFaris boosT cooperaTion  
beTween Finland and laTin america 

Latin America provides Finnish mining players with 
a range of attractive opportunities. In cooperation 
with the Finnish Embassy in Chile and Team Finland, 
consultant Niina Fu of Turku, Finland, is opening the 
doors of mining giants and enlisting the commitment 
of local clients through the Mining Safari Latin 
America project.

“Finland has plenty to give to the mining industry 
in Latin America. This joint project, which involves 
a Finnish consultant, companies and organisations 
under the Team Finland flag, is a prime example 

http://www.finnvera.fi/Finnvera/Uutiset/(newsid)/3309
http://www.finnvera.fi/Finnvera/Uutiset/(newsid)/3309
www.letsgrow.fi
Read more: http://www.finnvera.fi/eng/Finnvera/News/(newsid)/3309
Read more: http://www.finnvera.fi/eng/Finnvera/News/(newsid)/3309
http://www.letsgrow.fi
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Projektin tärkeimpiä kohteita on Chile, yksi maailman 
johtava kaivosmaa, jossa tuotetaan kolmannes maa-
ilman kuparista muiden mineraalien lisäksi. Chilen 
valtion arvion mukaan maahan investoidaan seuraa-
van kahdeksan vuoden aikana yli 112 miljardia US 
dollaria. Perun kaivosalalle investoidaan valtion arvion 
mukaan tänä vuonna ennätykselliset 14 miljardia US 
dollaria. Brasiliassa puolestaan investoinnit ovat maan 
kaivosinstituutin Ibramin mukaan 75 miljardia US 
dollaria vuoteen 2016 mennessä. 

Lisätietoja: Niina Fu, niina.fu(at)niinafu.fi

chileläiset kaivokset vierailivat suomessa 2013

Suomalainen kaivosteollisuus on noussut viime aikoi-
na Etelä-Amerikassa kiinnostuksen kohteeksi, lähinnä 
kanadalaisen Fraser Instituutin listauksien ansiosta. 

”Hyödynsimme Suomen menestystä markkinoinnissa, 
kun ’Mining Safari Latin America’ -projekti sai alkunsa 
viime elokuussa 2013”, toteaa Fu. 

Suomessa vieraili samanaikaisesti kaksi chileläis-
tä kaivosdelegaatiota; poliittinen sekä kaupallinen. 
Molempien delegaatioiden tavoite oli tutustua maan 
kaivostoimintaan ja uuden sukupolven teknologiaan. 
Poliittista delegaatiota johti Chilen varakaivosministeri. 
Vierailun tavoitteena oli erityisesti valtioiden väliseen 
kaivosalan yhteistyösopimukseen (Memorandum 
of Understanding, MoU) liittyvä yhteistyö, kun taas 
kaupallisen delegaation tavoite oli hakea tehokkaita 
ratkaisuja. Delegaatioilla oli osin yhteistä ohjelmaa. 
Kaupallisessa kaivossafarissa oli mukana 19 chileläistä 
kaivosalan edustajaa. Vierailut onnistuivat erinomai-
sesti ja yhteistyö sekä verkostoituminen yritysten 
välillä saivat hyvän alun.

suomalaisten vastavierailu chileen 2014

Chileläisten Suomen-vierailu sai jatkoa, kun suoma-
laiset yritykset tekivät maaliskuussa vastavierailun 
Chileen. Matkan teemana oli ”Suomi, maailman 
johtava kaivosmaa” kanadalaisen Fraser instituutin 
sijoitusten mukaan. Yritysten tavoitteena oli vahvistaa 
asiakassuhteita sekä saada näkyvyyttä. Delegaation 
vetäjä, GTK:n Pentti Noras nostaa matkan annista esil-
le kolme asiaa: erinomaiset seminaarit, jotka kokosivat 
yllättävän suuren yleisön, perehtyminen maailman-
luokan kuparikohteisiin ja hyödylliset keskustelut sekä 
chileläisten kanssa että suomalaisdelegaation jäsen-
ten kesken. 

Delegaatiossa olivat mukana Flowrox, Sleipner Fin-
land, Normet, Ruukki, Sandvik Finland, GTK, Suomen 

of Finnish collaboration,” says Ilkka Heiskanen, 
Ambassador of Finland. 

Chile, a leading mining country that produces a third 
of the world’s copper and other minerals, is one of the 
project’s key destinations. Estimates by the Chilean 
state forecast inward investments of more than USD 
112 billion over the next eight years. Peru expects 
record-breaking investments worth USD 14 billion in 
the country’s mining sector this year. Meanwhile, the 
Brazilian mining institute Ibram predicts an incoming 
USD 75 billion by 2016. 

More information: Niina Fu, niina.fu(at)niinafu.fi

chilean miners visit Finland in 2013

The Finnish mining industry has recently raised 
interest in South America, mainly due to the rankings 
published by the Canadian Fraser Institute. 

“We leveraged Finland’s success in our marketing, 
when launching the Mining Safari Latin America 
project in August 2013,” Fu says.  

Two Chilean mining delegations – a political and a 
commercial one – visited Finland simultaneously. 
Both delegations wanted to found out more about 
Finnish mining and next-generation technology. Led 
by Chile’s Deputy Minister of Mining, the political 
delegation’s key aim was bilateral cooperation 
under the mining Memorandum of Understanding 
(MoU), while the commercial delegation sought 
efficient solutions. The delegations’ programmes 
partly overlapped. A total of 19 representatives of the 
Chilean mining sector participated in the commercial 
mining safari. These visits were a success, providing 
a strong foundation for inter-company networks and 
collaboration. 

Finnish return visit to chile in 2014

The interchange continued in March, when Finnish 
companies visited Chile. This time, in line with the 
mining surveys conducted by the Canadian Fraser 
Institute, the theme of the visit was “Finland, a 
leading mining country”. The companies aimed to 
consolidate customer relationships and raise their 
own visibility. The leader of the delegation, Pentti 
Noras of the Geological Survey of Finland, emphasises 
the three cornerstones of the visit: outstanding 
seminars with a higher-than-expected attendance, 
a briefing on world-class copper mines, and fruitful 
dialogue with locals.  
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Ulkopoliittinen Instituutti ja Tekes. Chileläiset isän-
nät järjestivät suomalaisille ohjelmaa, johon sisältyi 
yritys- ja kaivosvierailuja, mukana oli myös maailman 
suurin kuparikaivos. Vierailut oli valmisteltu viimeisiä 
yksityiskohtia myöten.

”Tunsimme itsemme hyvin tervetulleiksi Chileen; 
paikalliset isännät selkeästi panostivat vierailuun ja 
järjestivät aikaa myös yksittäisille tapaamisille”, toteaa 
Fu. 

Sandvikin myyntipäällikkö Kari Kasari näki Chilen-vie-
railun loistavana tilaisuutena tutustua Chilen kaivos-
teollisuuden ja verkostoitua asiakkaiden kanssa.

Matkan aikana järjestettiin myös kaksi laajaa kaivos-
alan seminaaria, joissa pohdittiin Suomen menesty-
misen salaisuutta, ja suomalaiset yritykset esittäytyi-
vät. Ensimmäinen seminaari järjestettiin Santiago de 
Chilessä suurlähettiläs Ilkka Heiskasen residenssissä, 
johon kokoontui eri kaivosyhtiöiden johtoa. Toinen 
seminaari järjestettiin Pohjois-Chilessä Antofagas-
tassa lähellä kaivosteollisuutta. Ruukin johtaja Panu 
Pitkänen näkee useita mahdollisuuksia, joissa sekä 
Chilen että Suomen kaivosteollisuus voivat hyötyä yh-
teistyöstä. Tämän vierailun sekä seminaarien ansiosta 
yritykset rakensivat hyvän pohjan yhteistyölle.

chileläisiä ja perulaisia kaivosyrityksiä  
suomeen 2014

”Vastavierailun vastavierailu Suomeen”

Projekti jatkuu seuraavaksi Suomessa ensi elokuussa, 
kun chileläiset ja perulaiset yritykset vierailevat maas-
sa. Alun perin Suomen vierailu oli suunniteltu vain 
perulaisille yrityksille, mutta Chile-vierailun tuloksena 
paikalliset kaivosyritykset osoittavat kiinnostusta mat-
kustaa Suomeen. Selkein motiivi matkustamiselle on 
hakea tehokkuutta sekä Green mining -ratkaisuja.  

”Jotkut yritykset ovat kiinnostuneita matkustamaan 
toisen kerran, mikä osoittaa selkeästi, että Suomi kiin-
nostaa”, kommentoi Fu. 

Vierailu järjestetään näin ollen sekä chileläiselle että 
perulaisille yrityksille. Perun jälkeen vuorossa on Bra-
silia vuonna 2015.

The delegation included representatives of Flowrox, 
Sleipner Finland, Normet, Ruukki, Sandvik Finland, 
the Geological Survey of Finland, the Finnish Institute 
of International Affairs and Tekes – the Finnish 
Funding Agency for Technology and Innovation. 
Tours of companies and mines, including the world’s 
largest copper mine, formed part of the programme 
organised by the Chilean hosts. These visits were 
carefully planned down to the smallest detail. 

“We felt very welcome in Chile – the local hosts had 
clearly invested in our visit, organising time slots for 
individual meetings,” says Fu. 

Kari Kasari, Sales Support Manager of Sandvik Mining 
and Construction Ltd, looks back on the visit as an 
excellent opportunity to find out about Chile’s mining 
industry and to form client networks.

The trip also included two broadly themed mining 
seminars, at which Finnish firms introduced 
themselves, on the secret behind Finland’s success. 
Organised for managers of various mining enterprises, 
the first seminar was held at the residence of 
Ambassador Ilkka Heiskanen in Santiago de Chile. The 
second was held in the city of Antofagasta in Northern 
Chile, in the neighbourhood of the mining industry. 
Panu Pitkänen, President of Ruukki, sees a wealth 
of opportunities for beneficial cooperation between 
the Chilean and Finnish mining industries. The visit 
enabled companies to lay firm foundations for mutual 
collaboration.

chilean and peruvian mining companies  
to visit Finland in 2014

“A return visit for a return visit”

The project will continue in August, when Chilean 
and Peruvian companies visit Finland. Only Peruvian 
companies featured in the original plans, but the 
Finnish visit to Chile inspired local companies to 
come to Finland. Green mining solutions and greater 
efficiency form the primary motivation behind this 
visit.  

“The fact that some companies are interested in a 
second visit is a clear indication of their interest in 
Finland,” says Fu.  

Accordingly, the visit will be organised for both 
Chilean and Peruvian companies. After Peru, Brazil 
in 2015 will be next on the list of guests heading for 
Finland.
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kannusTavia oppeja  
kansainvälisTymisen oHjelmisTa

Kansainvälistyminen on elinehto suomalaisille yri-
tyksille toimialasta ja paikkakunnasta riippumatta. 
Pk-yritysten valmiudet kasvuun ja liiketoiminnan 
laajentamiseen vaativat kuitenkin kehittämistä. 

Vuosien 2004–2013 aikana toteutetuista, käytännön-
läheisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja kansain-
välistymisvalmiuksiin tähtäävistä ohjelmista kuten 
Finpron ja Ely-keskuksen yhteistyönä toteuttamasta 
GoGlobal Plus, GoGlobal, Tiikeriloikka, Kasvumark-
kina, Meri ja GrowNow (Lappi, Kainuu, Techno) on 
saatu hyviä kokemuksia: ohjelmissa mukana olleissa 
545:ssä yrityksessä henkilöstön määrä nousi vuosina 
2008–2009 merkittävästi ja liikevaihdon negatiiviset 
muutokset olivat pienemmät kuin verrokkiyrityksillä.  
Vastaavasti ajanjaksolla 2008–2012 liikevaihdon muu-
tos ohjelmissa mukana olleissa yrityksissä oli positiivi-
nen, + 18 %, kun verrokkiryhmässä se oli -11 %. 

Vuosien 2004–2013 aikana toteutettujen ohjelmien 
puitteissa tehtiin 830 asiakasprojektia, joihin osallistui 
noin 2000 pk-yrityksen johtotason henkilöä. Ohjel-
mista saatu asiakastyytyväisyyden keskiarvo 4,2 (astei-
kolla 1–5) kertoo, että yritysten tarpeisiin on vastattu 
oikealla palvelulla. 

encouraGinG resulTs  
From inTernaTionalisaTion proGrammes

Internationalisation is the life-blood of Finnish 
companies, regardless of their sector and location. 
However, small and medium sized companies need to 
be better prepared for growth and expansion. 

Programmes, such as those jointly implemented 
between 2004 and 2013 by Finpro and the Centre 
for Economic Development, Transport and the 
Environment; GoGlobal Plus; GoGlobal; Tiikeriloikka; 
Kasvumarkkina; Meri and GrowNow (Lappi, Kainuu, 
Techno) focus on hands-on business development 
and internationalisation capacity building. The results 
have been encouraging: in 2008–2009, the 545 
participant companies experienced major growth 
in personnel, while turnover saw much smaller 
downturns  than in reference companies.  In 2008–
2012, turnover in participating companies increased 
by 18 per cent compared to a decline of 11 per cent in 
reference companies. 

Programmes completed in 2004–2013 included 830 
customer projects, involving around 2,000 executive 
personnel from SMEs. These programmes had an 
average customer satisfaction score of 4.2 (on a scale 
of 1–5), indicating a good fit between the service and 
the needs of the company in question.

GoGlobal ohjelman yritykset suhteessa muihin
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Experiences like this indicate that internationalisation 
programmes based on the national Team Finland 
strategy bring genuine value, by providing leaders 
of SMEs with encouragement and boosting their 
international business expertise. Longer-term, 
systematic work is generating results and much-
needed growth.

Enquiries: Risto Kaski, Finpro, risto.kaski(at)finpro.fi

 
wHaT will europe decide in THe currenT crisis?
 
The European Parliamentary elections are 
approaching, offering the citizens of Europe a 
chance to have their say on European issues. Many 
researchers fear that the May election will provide 
populists with rich pickings. Europe’s financial crisis 
has made everyday life harder for many and few 
people believe that politicians offer even the prospect 
of better days ahead. Voters are lending an ear to 
populists, who seem able to ‘speak their language’ on 
any subject. People are also seeking refuge in smaller 
circles and new, regional identities, as the big picture 
becomes too complex to grasp.
 
The Finnish Institute in Germany, Bonner Akademie 
für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) and 
the Institute for Political Science and Sociology at the 
University of Bonn will hold a debate on this issue in 
the former German capital of Bonn on 21 May 2014, 
just before the elections. This discussion will examine 
the mood within various nations, explore the secrets 
behind the success of the diverse range of European 
populists and the possible outcomes for such players, 
and examine the regional identities emerging in 
Europe. The Finnish perspective will be provided by 
Vesa Vares, a researcher at the University of Turku.
 
The event forms part of the COOL2014 satellite 
programme of the Frankfurt Book Fair, coordinated 
by the Finnish Institute in Germany. In particular, the 
Bonn satellite will focus on science and education.

More information: Dr Anna-Maija Mertens,  
Finnish Institute in Germany,  
anna-maija.mertens(at)finstitut.de

www.cool2014.de

Kokemusten perusteella valtakunnalliset Team Finland 
-strategiaan perustuvat kansainvälistymisohjelmat 
tukevat pk-yritysten johtoa rohkaisemalla ja kansain-
välistä liiketoimintaosaamista lisäämällä. Systemaatti-
sella ja pitkäjänteisellä työllä saadaan aikaan tuloksia 
ja kaivattua kasvua.

Lisätietoa: Risto Kaski, Finpro, risto.kaski(at)finpro.fi

miTen eurooppa valiTsee kriisissä?
 
Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät ja kansa pää-
see jälleen sanomaan sanasensa Euroopan asioista. 
Monet tutkijat pelkäävät, että toukokuun vaaleista 
tulee populistien juhlaa. Euroopan finanssikriisi on 
huonontanut useiden arkea eivätkä ihmiset usko, että 
poliitikot oikeasti osaisivat helpottaa heidän elämään-
sä tai edes luoda realistisia tulevaisuudennäkymiä. 
Vastauksia haetaankin populisteilta, jotka tuntuvat 
kertovan asian kuin asian ymmärrettävästi. Turvaa 
haetaan myös pienemmistä ympyröistä ja uusista 
alueellisista identiteeteistä, joihin mielellään käperry-
tään suuren tullessa liian vaikeaksi käsittää.
 
Suomen Saksan-instituutti, Bonner Akademie für 
Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) sekä 
Bonnin yliopiston politiikan laitos järjestävät aihees-
ta yhteiskuntapoliittisen debatin Saksan entisessä 
pääkaupungissa Bonnissa eurovaalien alla 21.5.2014. 
Keskustelussa läpikäydään erilaisia kansallisia tunnel-
mia, pohditaan hyvinkin erilaisten eurooppalaisten 
populistien menestysten salaisuuksia ja mahdollisia 
kohtaloita sekä tarkastellaan uusia nousevia alueelli-
sia identiteettejä Euroopassa. Suomalaista näkökul-
maa debatissa edustaa Turun yliopiston tutkija Vesa 
Vares.
 
Tapahtuma on osa Suomen Saksan-instituutin  
koordinoimaa Frankfurtin kirjamessujen 2014 
COOL2014-satelliittiohjelmaa, Bonnin satelliitti keskit-
tyy etenkin tieteeseen ja koulutukseen.

Lisätietoja: Dr. Anna-Maija Mertens, Suomen Saksan- 
instituutti, anna-maija.mertens(at)finstitut.de,  

www.cool2014.de 

HuHTikuun uuTiskirje
Suuret kiitokset kaikille uutiskirjeeseen juttuja kirjoit-
taneille ja toimittaneille. Seuraava uutiskirje ilmestyy 
toukokuun lopussa. Jutut toukokuun uutiskirjettä 
varten pyydetään toimittamaan 23.5.2014 mennessä 
Jussi Toivaselle, jussi.toivanen(at)vnk.fi.  

www.cool2014.de
www.cool2014.de


Finpro markeT opporTuniTy day 9.5.2014 opens 
sizeable business opporTuniTies For FinnisH 
companies

Finpro offers verified and conceptualized Market 
Opportunity information to the Finnish companies. 
Last year 22 Market Opportunities offering growth 
potential for Finnish SME’s were produced and 
marketed via Finpro´s Regional Market Opportunity 
process.
 
On Friday 9.5.2014 Finpro organizes Market 
Opportunity Day presenting sizeable new 
opportunities. During the day we inspire and 
challenge Finnish companies to take action 
towards international markets. Feel free to share 
the information to your clients and network e.g. in 
Linkedin. You can use for example these messages:

    •  Finpro Market Opportunity Day 9.5. esittelee 
tunnistettuja markkinamahdollisuuksia, 
joihin tarttumalla yrityksesi voi löytää uutta 
liiketoimintaa ja saavuttaa kansainvälistä 
menestystä. Tule mukaan 

      http://bit.ly/1j99dzn 

    •  Finpro Market Opportunity Day 9.5. showcases 
identified market opportunities for companies 
looking for new business and international 
success. 

      http://bit.ly/1j99dzn 

More information about Finpron Market Opportunity 
-process: Hanna Marttinen-Deakins, Finpro,  
hanna.marttinen-deakins(at)finpro.fi

experTs idenTiFy currenT opporTuniTies and 
cHallenGes in THe FinnisH properTy markeT  
and economy

213 new foreign-owned companies invested in 
Finland last year. International investments in Finland 
are growing. New videos from Invest in Finland 
provide you with arguments why invest in Finland:
The international real estate show for professionals, 
MIPIM 2014 was held in Cannes, March 2014. 
Please have a look at video greetings (3) from the 
event describing the investment opportunities and 
challenges in Finland. You can find them under these 
titles: 
    •  Why to Invest in Finland, Investor and economist 

talks about Finland, Helsinki is a smart move for 
investor

https://www.youtube.com/user/investinfinland

More information: Maria Arruda, Invest in Finland, 
maria.arruda(at)investinfinland.fi  

newsleTTer april 2014

Our warmest thanks to all those who contributed 
material for the newsletter. The next newsletter will 
be issued at the end of May 2014. Please send any 
material for the May newsletter to Jussi Toivanen by 
23 May 2014, jussi.toivanen(at)vnk.fi.  

http://bit.ly/1j99dzn
http://bit.ly/1j99dzn
https://www.youtube.com/user/investinfinland

