TEAM FINLAND KUMPPANIT KIERTÄVÄT SUOMEA TAPAAMASSA KASVUHAKUISIA YRITYKSIÄ
Kansainvälistymispalveluja tarjoava Team Finland verkosto tiivistää toimintaansa. Valtakunnallinen neljän
Team Finland -toimijan toteuttama Rohkeutta on! kiertue tuli Mikkeliin 19.11. Paikalla oli
parisenkymmentä yritystä kuulemassa
kansainvälistymispalveluista. Kasvu-uralla
paneelikeskusteluun osallistuivat yrityksistämme Plan
Brothers, Neonella Oy ja Oy Checkmark Ltd. Ylijohtaja
Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta avasi
tilaisuuden.

Ylijohtaja Pekka Häkkinen avaa tilaisuuden
kertomalla viennin tilasta Etelä-Savossa ja
toivottamalla valtakunnallisen kiertueen
tervetulleeksi Mikkeliin.

Team Finland -verkosto yritysten apuna Suomessa ja ulkomailla
Kansainvälistymispalveluja Suomessa ja ulkomailla tarjoava Team Finland -verkosto tehostaa
toimintaansa koko ajan tavoitteena saada Suomen talous ja vienti kasvuun. Tehokas
toimintamuoto on jalkautua sinne, missä yrittäjät ovat eli maakuntiin. Rohkeutta on! valtakunnallinen kiertue rakentuu lounastilaisuuden ympärille. Mikkelissä tilaisuus oli marraskuun
19. päivä Sokos Hotel Vaakunan tiloissa ja siihen osallistui parikymmentä yritystä. Lounaan aikana
kuultiin rohkeiden yrittäjien ja kasvua hakevien yritysten kokemuksia sekä Team Finlandin
tarjoamista kasvu- ja kansainvälistymispalveluista.
Tilaisuuden avasi Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Avauspuheenvuorossaan
hän käsitteli Suomen ja Etelä-Savon viennin tilaa ja kansainvälistymisen merkitystä alueelle.
Tilaisuudessa oli osana ohjelmaa paneelikeskustelu, jossa kasvun haasteista kertovat alueella
tunnetut yritysjohtajat. Paneelikeskusteluun osallistuivat Eetu Kirsi (Plan Brothers), Jussi Myllylä
(Neonella Oy) ja Jukka Pihlajamäki (Oy Checkmark Ltd). Yrittäjät kertoivat kokemuksistaan
kansainvälistymispalveluista ja omasta kansainvälistymispolustaan. Esimerkiksi kansainvälistymisrahoituksen linjauksiin toivottiin selkeyttä ja vähemmän byrokratiaa. Rahoituksen hakemiseen
menee paljon aikaa. Myös rohkeus esimerkiksi kehittyville markkinoille menemisessä ja vastuun
kantaminen ylipäänsä ovat tärkeitä ominaisuuksia yrittäjällä.
Suomessa pelätään liian paljon epäonnistumista ja siitä
seuraavaa häpeää. Yrityspanelisteilta tuli kannanotto myös
opiskelun merkityksestä menestyvän yritystoiminnan
rakentamisessa. Ennen ja jälkeen lounaan tilaisuuteen
osallistuneilla oli tilaisuus verkostoitua muiden yritysten
kanssa ja tutustua Team Finlandin yrityspalveluihin
neuvontapisteillä sekä testata omia ideoitansa
sparrausklinikoilla.
Neuvontapisteiden teemoina ovat:
- Tekesin rahoitusmahdollisuudet (Tekes)
- Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen (Tekes)
- Kasvun ja vientikauppojen rahoitus (Finnvera)
- PK-yrityksen kansainvälistymispalvelut (Finpro)
- Future Learning Finland -ohjelma (Finpro)
- FinlandCare (Finpro)

- EU-rahoituksen hakeminen Horisontti 2020 -ohjelmasta
- ELY-keskuksen kehittämispalvelut ja alueellisen Team Finland -verkoston tarjoamat
kansainvälistymispalvelut
Kansainvälistymisessä tarvitaan rohkeutta ja riskinottoa, tukea ja apua löytyy yritykselle
tarvittaessa
Päivän aikana esitettiin selkeä viesti siitä, että kansainvälistyvällä yrityksellä pitää olla rohkeutta ja
kykyä ottaa riskiä. Uusiin markkinoihin, mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin kannattaa suhtautua
ennakkoluulottomasti. Julkiset toimijat voivat omalla palvelullaan jakaa yrittäjän riskiä esim.
rahoituksessa ja tukea aina sopivissa kohdissa kansainvälistymispolulla.

Yrittäjät ja kansainvälistäjät kohtasivat Rohkeutta
on! -kiertueella. Vasemmalta: Ilkka Rautiainen
(Savcor Oy), Seppo Tossavainen (Finpro),
Maaret Kaksonen (ELY) ja Outi Torniainen
(Finpro).

Kuvat: Maaret Kaksonen ja Timo Alasuvanto.
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