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1. Johdanto
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Tällä hetkellä kasvuhakuisten yritysten kansainvälistymisen polut ovat hajanaisia. Kaupunkien välisen yhteistyön ja 

verkostojen avulla voidaan kuitenkin nostaa kansainvälistymisen vaikuttavuutta. 

Tässä raportissa tarkastellaan kansainvälistymisen polkuja ja haasteita, yhteistyön merkitystä ja mahdollisuuksia sekä 

kaupunkien roolia tässä kokonaisuudessa. 

Taustamateriaalina on käytetty asiantuntija- ja yrityshaastatteluita (yht. 10 kpl) sekä työpajan havaintoja. Raportin 

kommentit on poimittu eri haastatteluista. 

Yritysten näkökulmaa auttoi vahvistamaan EK:n tekemä yrityskysely ja selvitys viennin alkuvaiheessa olevien pk-

työnantajien odotuksista Team Finlandille.

Pitkän linjan kotimarkkinayritykset tehokkaammin Team Finlandin fokukseen

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/02/10/pitkan-linjan-kotimarkkinayritykset-tehokkaammin-team-finlandin-fokukseen/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/02/10/pitkan-linjan-kotimarkkinayritykset-tehokkaammin-team-finlandin-fokukseen/


2. Taustatutkimuksessa 
tunnistetut haasteet
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Kansainvälistymisen 
palveluita tarjoavien 
tahojen palvelukentän 
monimuotoisuus

Kasvuhakuisen yrityksen näkökulmasta kansainvälistymisen 

palveluita tarjoavia tahoja on paljon ja eri tahojen tarjoama 

palveluvalikoima on hajanainen sekä kansainvälisellä, 

valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Tämä johtaa siihen, 

että kasvuhakuisen yrityksen on hankala löytää oikea taho 

yhteistyölle ja myös kynnys tuen ja rahoituksen hakemiseen 

kasvaa. 

Kuvaus kentän monimuotoisuudesta ja esimerkkejä 

kansainvälistymisen palveluita tarjoavista tahoista on esitetty 

seuraavalla sivulla.



Kansainvälistymisen palveluita tarjoavia tahoja ja alustoja 
kasvuhakuisen yrityksen näkökulmasta
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Tahot Julkinen taho Yksityinen taho

Kansainväliset 
tahot

• Suomen Suurlähetystöt
• KV-kauppakamarit

• Paikallisten viranomaisten sivut 

• Slush
• LinkedIn
• Google

Valtakunnalliset 
tahot

• Team Finland 
• Business Finland

• EK
• VTT

• Säätiöt
• marketopportunities.fi

• dealflow.fi
• TEM
• Tekes

• Finnvera
• Vero

• Yrityskummit
• oma.yrityssuomi.fi

• launchpad.espooinnovationgarden.fi

• Riskisijoittajat
• Fiban (Finnish Business Angels network)

• Pankit ja rahoituslaitokset

Alueelliset tahot

• Kunnat 
• HBH

• Ely-keskukset
• Yliopistot
• Kuntaliitto  
• TE-keskukset

• Uusyrityskeskukset
• Korkeakoulut 

• HUB13
• Joukkorahoituspalvelut

• Epicenter



Haastatteluiden perusteella tunnistetut keskeisimmät 
kansainvälistymisen palveluita tarjoavien tahojen 
palvelukentän monimuotoisuudesta aiheutuvat haasteet
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• Kv-palvelutarjonnan sekavuus vaikeuttaa palveluiden löytämistä ja 
nostaa yritysten kynnystä hakeutua palveluiden pariin.

• Yritykset kokevat, että erot kv-palveluiden saatavuudessa sekä laadun 
epätasaisuus asettavat yritykset epäreiluun kilpailuasemaan 
sijaintimaakunnasta riippuen.

• Kansainvälistymisen palveluiden kenttä on hajanainen ja tuen saanti 
nojaa vahvasti henkilökohtaisiin verkostoihin.

• Ulkoministeriön edustustot ovat alihyödynnetty resurssi pk-sektorilla.
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Kv-palveluiden 
sekavuus ja 
päällekkäisyys

Asiantuntija- ja yrityshaastatteluiden perusteella, kasvuhakuisilla 

yrityksillä on viisi toistuvaa tarvetta: 

1. Verkostoituminen

2. Tilat

3. Konsultointi

4. Talentit

5. Rahoitus 

Tällä hetkellä monet kv-tahot pyrkivät täyttämään nämä tarpeet 

samanlaisilla palveluilla. Kv-palveluiden sekavuus ja 

päällekkäisyys ovat merkittäviä haasteita ja ne vaikeuttavat 

kasvuhakuisten yritysten toimintaa.



Tarjolla olevien kv-palveluiden päällekkäisyys 
kasvuhakuisen yrityksen näkökulmasta
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Kansainvälistymis-
prosessissa auttavat tahot Verkostoituminen Tilat Konsultointi Talentit Rahoitus

Kansainväliset tahot KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ EI EI

Valtakunnalliset tahot KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Alueelliset tahot KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ



Eri palveluelementeissä tunnistettuja haasteita 
kasvuhakuisen yrityksen näkökulmasta
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Palveluelementit

1. Verkostoituminen 2. Tilat 3. Konsultointi 4. Talentit 5. Rahoitus

Palveluelementtien haasteet

• Monet näistä palveluelementeistä ovat päällekkäisiä, mikä tekee palveluihin ohjautumisesta 
sattumanvaraisempaa.

• Kv-hankkeiden hitaat päätösprosessit ja raskaaksi koettu byrokratia syövät yrityksen resursseja ja 
hankkeiden vaikuttavuutta.

• Ely-keskuksen ja BF:n tuki ohjaa usein ulkopuolisten konsulttipalveluiden käyttöön, vaikka 
yrityksellä voisi itselläänkin olla tarvittava osaaminen tai halu palkata vastaava osaaminen itselle.

• Business Finland myöntää nopean kasvun kansainvälistymistukea käytännössä vain startupeille. 
Kuitenkin myös pitkän linjan yritysten kansainvälistyminen voi olla startupmaisen nopea ja 
riskipitoinen prosessi esim. omistajanvaihdosvaiheessa.



Esimerkki: Kasvuhakuisen yrityksen rahoituksen 
kehittäminen ja rahoitusta tarjoavat tahot
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RAHOITUS, TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Rahoitusneuvonta

Rahoitusta kansainvälistymiseen:

• kv-matkat

• messut & tapahtumat

• markkinatutkimus ja CX

• tuote- ja palvelukehitys

RAHOITUSTA 
TARJOAVIA 
TAHOJA

• Business Finland: Tempo-rahoitus ja Nuoret Innovatiiviset 

• ELY-keskukset 

• Finnvera 

• Finnfund, Nopef

• Finnpartnership

• Suomen Teollisuussijoitus Oy

• Säätiöt

• FiBAn 

• Kaupunkien kv-matka-apuraha (ei kaikilla kaupungeilla)

TAUSTATUTKIMUKSESSA AIHEESTA ESIIN NOUSSEITA KOMMENTTEJA

• “Tällä hetkellä rahoitusinstrumentit vaativat konsulttipalvelujen 
käyttämistä (markkinatieto, rahoitushakemukset). Yrityksen oppimiskäyrä 
ei ole niin hyvä jos ulkopuolinen tekee.” 

• “Henkilökohtainen apu tärkeä, tärkeintä että saa rahan, 
henkilökohtaisuus antaa mahdollisuuden vakuuttaa taho.” 

• “Eri rahoitusmuotoja täytyy tutkia jo ennen firman perustamista. Monella 
taholla eri kriteerit start upille (5v). Me “tuhlattiin” vuosia 
tuotekehitykseen. Rahoitusta kannattaa hakea heti alkuvaiheessa, vaikka 
hylsy tulisi, voi aina hakea uudestaan, saa palautetta.” 

• “Suomessa saa tosi paljon tukea julkiselta, ei ole varaa valittaa. 
Rakenteelliset ongelmat: julkisilla toimijoilla rahoitukset ehdot, joka 
vaikuttaa  tekemiseen ja ohjaa liikaa.”

• “Yritykset näkevät palvelujen lyhytjänteisyyden haasteena projekti- ja 
hankemaailmassa. Kun palveluilla on aikajänne, se heijastuu yrityksiin ja 
on ristiriidassa pitkäjänteisen kehittämisen kanssa. Esim. kunnilla voi olla 
yksi vuosi joku painotus, toisena vuonna toinen. 

• ”Yritykset eivät pysy perässä hankkeista. Lisäksi seudullisten ja 
kansallisten palveluiden yhteistyö on epäselvää. Pk-seudulla tilanne on 
haastavin, kun tarjontaa on niin paljon.” 



Esimerkki: Helsinki Business Hub ja Business Finland
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Kohde Kuvaus

Core-palvelu a) Sijoittajien houkutteleminen Suomeen, poolissa on yli 1000 kv-
yritystä

b) Match making tours = yrityskäyntejä

Asiakkaat KV-yritykset, erityisesti teemat: ICT, Health: personalized health & 
med tech, Smart & clean solutions/ Smart Buildings. 

Asiakas-
polku

Asiakkaat ulkomailla: digimarkkinointi, yhteistyö, alan tapahtumat, 
suosittelu -> henkilökohtaiset verkostot tärkeimpiä

Yhteistyö 
näkökulma

“Tavoite saada kv-yrityksiä Suomeen, ei ole väliä, meneekö 
Espooseen vai Vantaalle, kunhan ei mene Lontooseen. Aasiassa 
Nordic on riittävä taso.” 

Business Finlandin kanssa yhteisiä tilaisuuksia maailmalla. 
Lähetystöjen kanssa tehdään yhteistyötä tapahtumien kanssa.

HBH:n oma yritysrekisteri on organisaation hallussa, ei jaeta tietoja 
muiden tahojen kanssa. 

Kohde Kuvaus

Core-palvelu a) KV-palvelu: markkinatietoutta eri maista, verkostoja
b) Innovaatiorahoitus 
c) Invest-in -toimintaa, ulkomaiset sijoittajat ja investorit

Asiakkaat • Kasvuhakuiset yritykset (oma tarkka screenausprosessi) 
• Invest-in -toiminta, ulkomaiset sijoittajat ja investorit

Asiakas-
polku

• Asiakkaat löytää itse Business Finlandin palveluiden piiriin 
• Business Finland tekee myös itse asiakashankintaa, lähestyy 

sopivaksi katsomia yrityksiä
• Ely-keskuksesta ohjautuu yrityksiä
• Kunnan puolelta voisi tulla enemmänkin ohjausta Business 

Finlandiin 

Yhteistyö 
näkökulma

FM ja UM läheinen yhteistyö ulkomailla, usein samoissa tiloissa.

Sama CRM ELY- ja TE -toimiston kehittämisyksiköiden kanssa. 
→ Yhteinen tiedonvaihto avaintekijä, mutta CRM vain 
valtiotason toimijoille 

Ulkopuolinen näkökulma: 
“On jonkun verran yhteistyötä HBH:n, joka pitäisi olla koordinoivassa roolissa PK-seudulla, mutta sitä ei tunnisteta. Heidän pitäisi ymmärtää rooli, että “maksimoivat verotuloja”. Työn kohdistaminen 
oikein. HBH tuottaa ohjelmaa, mutta yritykset ei löydä perille. Tuotetaan hyvää sisältöä, mutta viestiä ei tavoiteta. Liian akateemisella tasolla tekeminen, enemmän maanläheisempää tekemistä?”



Kaupunkien rooli kv-kentässä on epäselvä
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Kaupunkien rooli kv-kentässä vaatii tarkentamista, yhteistyön tiivistämistä ja proaktiivisuutta 
palveluiden tunnettuuden lisäämiseksi. 

NÄKÖKULMA: KASVUHAKUINEN 

YRITYS

• Tietoisuus kaupunkien roolista olematonta

• Hankemaisuus ei luo pitkäjänteisyyttä

TAUSTATUTKIMUKSESSA ESIIN NOUSSEITA 
KOMMENTTEJA
• “Jos mietin Espoota, toivoisin selkeyttä toimintaan vrt. 

esim. BF, jossa on todella selkeä palvelutarjonta ja 
prosessi. Juttelin Espoossa 5-6 henkilön kanssa, kaikki 
teki omaa juttuaan. Kun menin tapaamisiin, en tiennyt 
mitä siitä voi seurata, piti olla vaan positiivinen ja sainkin 
paljon arvokasta sparrausta.  

• ”Kaikki konkretia on lopulta se, mikä merkitsee. Julkiset 
organisaatiot, kaikki tekee vähän jotain, mutta kukaan ei 
saa mitään irti.”

NÄKÖKULMA: VERKOSTON MUUT 

TOIMIJAT

TAUSTATUTKIMUKSESSA ESIIN NOUSSEITA 
KOMMENTTEJA
• “Kaupunkien tavoite ei ole tehdä kv-bisnestä, ehkä 

edistää sitä, mutta ennen kaikkea mahdollistaa yrittäjyys 
alueellaan ja edistää yritysten hyvinvointia”

• “Jollain alueilla on enemmän rahaa ja resursseja kuin 
toisilla, joka vääristää tilannetta ja kilpailua. Yrityksille 
maakuntien rajat ovat keinotekoisia. Kriteerien 
epäsystemaattisuus on yritysten näkökulmasta 
käsittämätöntä.” 

NÄKÖKULMA: VERKOSTON 

ULKOPUOLELTA (Team Finland 

Embassy of Singapore)

• Kaupungin rooli monissa maissa (esim. Kiina) 

olennainen

• Kaupungin täytyy paremmin määrittää roolinsa ja 

viestiä tästä ulospäin  

TAUSTATUTKIMUKSESSA ESIIN NOUSSEITA 
KOMMENTTEJA
• “Kv-bisneksessä on tärkeää fokusalueet (esim. 

Terveysteknologia, kestävä kehitys ym.). Teemoitusta on 
pakko olla, jotta voi tuoda lisäarvoa ja matchata oikeita 
ihmisiä.” 

• “En osaa sanoa mikä kaupunkien roolin pitäisi olla. Se on 
niin kauhea härdelli. Kunhan on hyvissä väleissä BF sekä 
Ely-keskuksen kanssa ja näppituntuma globaaliin 
verkostoihin. Raha-asioissa BF ja Ely. Kaupungin olisi 
hyvä tehdä projektoituja tapahtumia.”  



Yhteenveto kasvuhakuisen yritysten kokemista kv-palveluiden 
haasteista
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1. Kv-palvelutarjonnan sekavuus

vaikeuttaa palveluiden löytämistä ja 

nostaa yrityksen kynnystä hakeutua 

palveluiden pariin.

2. Yritykset kokevat, että erot kv-

palveluiden saatavuudessa sekä 

laadun epätasaisuus asettavat 

yritykset epäreiluun kilpailuasemaan 

sijaintimaakunnasta riippuen.

3. Ely-keskuksen ja BF:n tuki ohjaa 

usein ulkopuolisten 

konsulttipalveluiden käyttöön, vaikka 

yrityksellä voisi itsellään olla tarvittava 

osaaminen (haasteena enemmänkin 

ajanpuute).

4. Business Finland myöntää nopean 

kasvun kansainvälistymistukea 

käytännössä vain start-upeille.

Kuitenkin myös pitkän linjan pk-

yritysten kansainvälistyminen voi olla 

start-upmaisen nopea ja riskipitoinen 

prosessi esim. 

omistajanvaihdosvaiheessa.

5. Kv-hankkeiden hitaat 

päätösprosessit ja raskaaksi koettu 

byrokratia syövät yrityksen resursseja 

ja hankkeen vaikuttavuutta.

6. Yhteys Team Finlandin 

asiantuntijaan katkeaa liian usein 

hakemusvaiheen jälkeen

7. Kv-palveluiden ja -toimintamallien 

lyhytjänteisyys ja poukkoilevuus 

vaikeuttaa yrityksen 

kansainvälistymistä.

8. Oikean kv-osaajan löytämisen 

hankaluus vaikeuttaa yritysten 

kansainvälistymistä.

9. Rahoitusehdot mahdollistavat 

määräaikaisen kv-osaajan 

palkkaamisen pääsääntöisesti vain 

kotimaahan.

10. Ulkoministeriön edustustot ovat 

alihyödynnetty resurssi pk-sektorilla.

lähde: EK

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/02/10/pitkan-linjan-kotimarkkinayritykset-tehokkaammin-team-finlandin-fokukseen/


3. Kaupunkien 
mahdolliset roolit 
kasvuhakuisten 
yritysten kv-toiminnan 
tukemisessa
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Kuusi toimintaa kasvuhakuisten yritysten 
kansainvälistymisen tueksi (1/2)
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Tutkimusvaiheen jälkeen yhteiskehittämistyöpajassa pyrittiin määrittämään yhteinen näkemys kasvuhakuisten yritysten 

kansainvälistymisen polun nykytilasta sekä määrittelemään viitekehys eri toimijoiden yhteistyölle kasvuhakuisten yritysten 

kansainvälistymisen polulla. 

Tutkimus- ja yhteiskehittämisvaiheista kerättyjen löydösten pohjalta muotoiltiin kuusi toimintaa, jotka kaupungin tulisi toteuttaa 

kasvuhakuisten yritysten kv-toiminnan parantamiseksi. 

1. Oman brändin luominen ja arvolupauksen lunastaminen kv-kentässä

2. Kasvuhakuisten yritysten täyttymättömien tarpeiden tunnistaminen

3. Kasvuhakuisen yritysten tunnistaminen ja palveluihin ohjaaminen

4. Tukea tarvitsevien yritysten ja palveluekosysteemin aktiivinen yhteentuominen

5. Siilojen rikkominen alueellisten ja kansallisten julkisten palveluiden välillä

6. Tietojen keruu, hyödyntäminen ja jakaminen

Jokaiselle tunnistetulle toiminnalle on pyritty kuvaamaan sen tuoma arvo sekä yhteiskehittämistyöpajassa esille nousseet ko. 

toimintaan liittyvät konkreettiset toteutusideat / tehtävät kuvattuna ideapankissa.



Kuusi toimintaa kasvuhakuisten yritysten 
kansainvälistymisen tueksi (2/2)
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Kasvuhakuisen yrityksen Kv-polku

A. ENNEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ

1. Tietoisuus 
kansainvälistymis-
mahdollisuuksista

2. Business-
validointi

3. Markkinoiden 
arviointi

B. KANSAINVÄLISTYMISEN AIKANA

4. Kansainvälistymisen 
valmistelu

5. Liiketoiminnan 
perustaminen

6. Liiketoiminnan 
lisääminen / kasvu

C. JÄLKEEN

7. Liiketoiminnan 
jatkaminen tai 
lopettaminen

Kaupunkien mahdolliset roolit kasvuhakuisten yritysten kv-toiminnan tukemiseksi

A. ENNEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ

1. Oman brändin luominen ja 
arvolupauksen lunastaminen kv-

kentässä

2. Kasvuhakuisten yritysten 
täyttymättömien tarpeiden 

tunnistaminen

3. Kasvuhakuisten yritysten 
tunnistaminen ja palveluihin 

ohjaaminen

B. KANSAINVÄLISTYMISEN AIKANA

4. Tukea tarvitsevien yritysten ja 
palveluekosysteemin aktiivinen 

yhteentuominen

5. Siilojen rikkominen 
alueellisten ja kansallisten 
julkisten palveluiden välillä

C. JÄLKEEN

6. Tietojen keruu,
hyödyntäminen ja jakaminen



Toiminta 2: Kasvuhakuisten yritysten täyttymättömien 
tarpeiden tunnistaminen
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EK selvityksen mukaan, 70% yrityksistä kokee haastavana kv-osaajien löytämisen. Rahoitusta voi saada osaajan palkkaamiseen, 
mutta osaajia ei löydy helposti. Yritykset tarvitsevat vientiosaajia sekä kansainvälistä osaamista.
Kasvuhakuisen yrityksen tavoitteena on löytää oikeat ihmiset, joiden kautta löytää oikeanlaista tukea ja sparrausta

Kasvuhakuisen yrityksen täyttämättömät tarpeet

1. Verkostoituminen

“Tarvittava tuki on niin paljon 
enemmän kuin raha. Helsingissä ollut 

kutsuja, one-to-one, speed dating, 
kaupunginjohtajan kutsumana, alan 
tyypit sparraamassa pro bono. Super 

iso arvo.”

2. Tilat

”Tilat tuovat samanhenkisiä yhteen 
ja auttavat rakentamaan verkostoja. 

Hyvät yhteydet tärkeitä, myös 
talenttien houkuttelemisen 

näkökulmasta, kuten tämä Maria01 
on hyvällä paikalla. Oltaisiin oltu 

pidempään Espoossa, jos olisi ollut 
tällaiset tilat.”

3. Valmennus

“Kaupunki voisi tukea kulttuuria, 
jossa kokeneemmat yrittäjät voisivat 

coachata nuorempia yrittäjiä. 
Goodwill, olisi ajanhengen 

mukaista.”

4. Talentit

“Yleisesti isoin päänvaivani on  löytää 
parhaat ihmiset ja kouluttaa heidät. 

Työlupien saaminen on hidasta ja 
asumiskustannukset korkeita. 

Työluvassa voi kestää 6-12 kk, mutta 
sinä aikana osaava henkilö voi jo 
karata muualle eli se tarvittaisiin 

viikossa. Kasvuhakuisen osaamista 
tarvitaan ulkomailta, jotta saa 

tuotteen ulkomaille.”  



Toiminta 3: Kasvuhakuisten yritysten tunnistaminen ja 
palveluihin ohjaaminen 1/2
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Indikatiivinen kuva yritysten kasvupotentiaalista sekä julkisten palveluiden 
tarjonnan nykytilasta

Start up -yritysten tukeminen on tärkeää yrittäjyyden mahdollistamiseksi ja innovaatioiden 
syntymiseksi ylipäätään, mutta suuri osa niistä ei ole vielä kypsässä vaiheessa 
kansainvälistymään. Start up ja kasvuhakuisen -yritysten tuentarve voi kuitenkin poiketa 
toisistaan merkittävästi, esim. start up -yrityksien tarpeet ovat toistuvia (esim. rahoitus, 
verkostoituminen, valmennus) ja niitä kannattaa hallita tehokkaasti digitaalisten asioinnin 
kautta. 

“ Kaikilla julkisilla toimijoilla menee nyt liikaa aikaan liian 
pienten yritysten neuvontaan. Suurempi vaikuttavuus olisi 
kypsemmissä yrityksissä. Verotulot, työllistyminen. Kuntien 
yrityskiihdyttämöiden palvelujen laajentaminen.

STARTUP

SUURYRITYS

MEDIUM 
(PK-YRITYKSET)



Toiminta 3: Kasvuhakuisten yritysten tunnistaminen ja 
palveluihin ohjaaminen 2/2
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Indikatiivinen kuva kasvuhakuisten yritysten nykytilasta

Palvelukentällä on tunnistettu kasvuhakuisten yritysten valtava potentiaali kansainväliselle 

kasvulle. Näiden yritysten parempi tunnistaminen ja palveluihin ohjaaminen on tärkeä 

kehityskohde.

• Proaktiivisesti löydä / etsi / kontaktoi / tapaa / osallista pk-yrityksiä. Hyödynnä 

julkisia rekistereitä (vero, tulli).

• Jaa tietoa ja kehitä palveluverkoston yhteistyötä (unohda “GDPR-kortti” ja löydä 

oikeat tavat jakaa informaatiota).

• Riko siiloja alueellisten ja kansallisten julkisten palvelujen välillä. Fasilitoi ja kokoa 

palveluita yhteen. 

• Tuo aktiivisesti yhteen tukea tarvitsevat yritykset ja palveluekosysteemi.

• Mahdollista vertaistukea yrityksille. 

Pk-yritykset ovat Suomessa suuri veronmaksajaryhmä. EK:n arvion mukaan 10 000 pk-
yritystä harkitsee kansainvälistymistä tai on jo aloittanut projektin. Näillä yrityksillä on suuri 
potentiaali kasvuun ja kansainvälistymiseen, mutta tällä hetkellä palvelufokus on 
painottunut start up -yrityksiin. 

Ideapankki

• Enemmän eforttia kypsempiin yrityksiin Launchpadin kautta.

• BF:n data-varanto ja liikevaihdon jne. perusteella voisi haarukoida perinteisten 
pk-yritykset joilla on "uusi" kv-potentiaali. Sitten tavoitetaan niitä sopivan 
fyysisen/digitaalisen kanavan kautta.

STARTUP

SUURYRITYS

MEDIUM 
(PK-YRITYKSET)



Toiminta 4: Tukea tarvitsevien yritysten ja 
palveluekosysteemin aktiivinen yhteentuominen
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Kasvuhakuisten yritysten palveluihin ohjautuminen vaatii proaktiivisuutta. Ottamalla 

proaktiivisemman roolin yritysten tukemisessa kaupungit voisivat tiivistää julkisten palveluiden 

palveluverkostoa ja tuoda eri palvelut helpommin yritysten saataville. Näin voitaisiin myös vahvistaa 

kasvuhakuisille yrityksille suunnattujen palveluiden vaikuttavuutta.

• Miten ekosysteemissä verkoston toimintaa voitaisiin vahvistaa palveluihin ohjaamisessa? “Ei 

riitä, että operatiivisen tason ihmiset juttelee keskenään, yhteistyöstä tarvitaan linjauksia.”

• Mikä on kaupungin rooli yritysten ohjaamisessa oikean palvelun ääreen? 

“Yritysten ohjaaminen oikeisiin paikkoihin. Tällä hetkellä sillisalaatti, mitä jos tämä kaupunki 

ottaisi koppia tästä?”

• Miten kaupungit voisivat tuntea yritykset paremmin? 

“Moni yritys kokee olevansa kypsemmässä vaiheessa missä oikeasti on.“

• Ulkoministeriön alihyödynnetty resurssi.

“Ulkoministeriön palvelut ei ole tiedossa ja niitä ei hyödynnetä.”

Ideapankki

• Julkisten palveluiden yhtenäistäminen ja resurssien keskittäminen (digitaaliset palvelut, 
kuten DealFlow ja LaunchPad).

• Liiketoimintasuunnittelmissa sparrailu → helpottaa entryä muihinkin kv-palveluihin.

• Koko Suomen yrityspalvelujen kampanja jossa esitellään muutama success story tarina ja 
esimerkki ulkoministeriön avusta. Kommentti kasvuhakuisen 

yrityksen edustajalta

“Minulla on myös yksi yritys Lapualla, jossa 
kaupungin edustaja otti suoraan minuun 
yhteyttä ja pyysi lounaalle. Kaupunki järjesti 
myös tapahtuman, jonne kaikki yrittäjät 
saivat mennä pitchaamaan, tämä oli todella 
hyvä konsepti. Nyt olen sähköpostilistalla, 
siellä on hyvää sisältöä ja verkostoasioita, 
luen tämän sähköpostin aina. Ilman heidän 
proaktiivisuutta en olisi ikinä ottanut 
yhteyttä kaupunkiin.”



Toiminta 5: Siilojen rikkominen alueellisten ja 
kansallisten julkisten palveluiden välillä
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Rakenteellisesti monimutkainen palveluverkosto, alueelliset rajoitukset ja “oman tontin 

suojeleminen” hidastavat yritysten palvelujen saatavuutta. Kv-kentällä on kuitenkin valtava tarve 

yhteistyölle yli organisaatiorajojen. Asettamalla ajattelutavaksi “kaikki palvelut kaikille yrityksille 

sijaintikunnasta riippumatta” olisi mahdollisuus rikkoa siiloja alueellisten ja kansallisten julkisten 

palveluiden välillä.

Pohdittavaa: Kuka saa apua kaupungilta - pitääkö yrityksen olla rekisteröitynyt kyseiseen kaupunkiin? 

Esimerkki kuntarajoja rikkovasta toiminnasta: “Maria01 vetää tällä hetkellä yrityksiä 

kaupunkirajoista piittaamatta!”

Ideapankki

• Yhdessä maailmalle. Organisaatioiden rajojen yli yhteistyöt auttaakseen yritykset 
menemään kv-markkinoille. 

• Periaatteeksi kaikki palvelut kaikille yrityksille sijaintikunnasta riippumatta.

• Terminologia kuntoon, jotta kaikki ovat samalla sivulla (esim. startup vs. scaleup).

Kommentti kasvuhakuisen 
yrityksen edustajalta

“Meidän yritys on rekisteröity Tampereelle, 
toimisto sijaitsee Helsingissä: ...voisin kaikki 
muut tahot jättää pois, jos saisin Fanglang 
(Business Espoo asiantuntija) verkostoja, 
teknologiakokemusta, osaamista.”



Toiminta 6: Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, 
uusien tietojen keruu ja jakaminen 1/2
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Ennakoivan ja avoimen tiedonvaihdon tarve kv-kentässä on valtava. Ottamalla proaktiivisemman 

roolin kaupungit voisivat luoda yhteisen ymmärryksen siitä: 

• Mitä olemassa oleva tietoa ja dataa voidaan jakaa (ottamalla huomioon GDPR määräykset)?

• Kuinka hyödyntää olemassa olevaa tietoa (esim. verottaja- ja tullirekisterit, muut julkiset 

tietokannat)?

• Miten eri osapuolet voisivat kerätä/jakaa tietoa (digitaaliset alustat)? Hyvänä esimerkkinä 

toimii ELY keskuksen ja Business Finlandin yhteinen CRM. 

• Mitkä ovat organisaatioiden välisen viestinnän säännöt?

Ideapankki

• Kansainvälistymisportaali, verkkopalvelu joka antaa automaattisesti ilmoituksen kun tulee 
sopiva kansainvälistymismahdollisuus.  

• Valmistelemme Business Finlandin kanssa Dealflow-Launchpad-yhteistoimivuutta. Siihen 
kutsua muut kaupungit mukaan. 

• Yksi tietokanta, johon BF ja kaupungit panostavat. Yritykset saavat molempien alustojen 
hyödyt.

• Yrityksen follow-up, poimitaan tieto jaettavaksi eteenpäin,
• "vastine saadulle tuelle"

Kommentteja työpajan 
osallistujilta

“Luottamus ja avoin tiedon vaihto - globaalissa 
kisassa ei ole varaa alueiden väliseen kilpailuun, 
kaikille maailmalla on tilaa”

“Ollaanko valmiita jakamaan tietoa, yhteystietoja 
ja materiaalia tahojen kesken? “



Toiminta 6: Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, 
uusien tietojen keruu ja jakaminen 2/2
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1. Miten jaetaan tietoa ilman 

yhteistä CRM-järjestelmää? 

“Kv-verkostot perustuvat ihmisten 
henkilökohtaisiin kontakteihin, joka on 
“riskialtista”. Tarvittaisiin alusta, jossa tieto on 
selkeästi saatavilla. Tämä ei voi olla julkista/ 
kaupunkivetoista pelkästään. Ekosysteemin 
muutkin yrittäjät.“

2. Mitä tietoa on mahdollista 

jakaa GDPR-lakien puitteissa? 

3. Miten varmistetaan 

olemassa olevien digitaalisten 

työkalujen synkronoitu käyttö 

(LaunchPad ja DealFlow, 

marketopprotunities.com)?  

“Julkiset tiedot ok jakaa, harkintaa täytyy käyttää 
muissa tiedoissa. Täytyy kommunikoida selkeästi, 
mitä jaetaan. LaunchPad on yhdistymässä BF:n 
alustaan, mutta nyt tieto kulkee vain yhteen 
suuntaan. Meille tietysti parasta olisi, jos ei samoja 
tietoja täytyisi päivittää moneen paikkaan.”

“Tällä hetkellä eri tahoilla on eri tulkintoja siitä, 
mitkä lait koskevat yrityksiä, kun GDPR suojaa 
nimenomaan yksityishenkilöitä. Yrityksillä on 
kuitenkin intressi saada palveluita yhdeltä 
luukulta.“ 



4. Liitteet
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Sisältä otoksia työpajasta, jonka anti toimi 

pohjana tämän kuvauksen koostamiseen. 



Yhteiskehittämistyöpajan havainnot (1/5)
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Yhteiskehittämistyöpajan havainnot (2/5)
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Yhteiskehittämistyöpajan havainnot (3/5)
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Kasvuhakuisten yritysten neuvot kansainvälistymistä 
harkitsevalle yritykselle
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(Miten neuvoisit ystävääsi, joka on kiinnostunut viemään yrityksensä kansainvälisille markkinoille?)

Kasvuhakuisten 

yritysten neljä neuvoa 

kansainvälistymiseen

1. AKTIIVISUUS 

“Sattuman kauppaa, kenet 

tuntee ja kehen törmää.”

2. LUOTTAMUS

“Yrittäjä uskoo aina mieluiten 

yrittäjäkollegaa. Yritysverkoston kautta aina 

eka kontakti ja tätä kautta tulee tutuksi joku 

Team Finlandin yhteyshenkilö. 

Henkilökohtaisten verkostojen merkitystä ei 

voida aliarvioida.”

3. AHKERUUS 

“Pitää pörrätä ja jaksaa jutella 

eri ihmisten kautta,

verkostot on must.”

4. OMATOIMISUUS

“Tee kotiläksyt hyvin ja hae 

ensin Tempo-rahoitusta 

Business Finlandilta.”



#Kasvuhakuiset
INNOVAATIOKESKITTYMIEN VERKOSTO

Lopuksi

Kiitos kaikille innovaatioekosysteemin toimijoille hyvästä 
yhteistyöstä.

Kiitos Digitalist yhteistyöstä hankkeen aikana tuotosten 
muotoilussa.

Lisätietoja:
Katja Hagman katja.m.hagman@espoo.fi
Heli Hidén heli.hiden@espoo.fi

#MakeWithEspoo #6Aika #GrowthEcosystems
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