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Esipuhe

Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja nykyistä enemmän vakaan kehityksen ja 
kasvun pohjaksi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa sovittiin, että 
hallitus laatii strategian ulkomaisten investointien ja pääomien houkuttelemiseksi 
Suomeen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on laatinut tämän esityksen ”Team Finland  
-strategia ulkomaisten investointien edistämiseksi” yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa sekä laajasti sidosryhmiä konsultoiden.

Tätä esitystä tullaan käsittelemään taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä. 
Esityksen pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen strategi-
aksi ulkomaisten investointien edistämiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 2012
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1 Strategian lähtökohdat ja 
tavoite

Investointien merkitys Suomen kansantaloudelle ja talouden suorituskyvylle on elin-
tärkeä. Investoinnit kasvattavat pääomakantaa, vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti 
uusien työpaikkojen syntyyn sekä tuottavuuden nousuun. Kotimaisten investoin-
tien ohella Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja kansantalouden vakaan kehi-
tyksen ja kasvun pohjaksi.  

Kansantalouden investointien ennustetaan vähenevän kuluvan vuoden aikana 
ja ulkomaisten investointien kanta ei ole ollut kasvu-uralla vuoden 2007 jälkei-
senä aikana. Lisäksi Suomen ulkomaankaupan vaihtotase on kääntynyt alijäämäi-
seksi. Ulkomaisten investointien lisääminen nykyisessä taloustilanteessa on erit-
täin keskeistä.

Investoinnit ja pääoma ovat välttämättömiä edellytyksiä elinkeinoelämän toimin-
nan kannalta. Investointeja tarvitaan yhtä lailla kotimaasta kuin ulkomailta. Globa-
lisaatiokehitys on johtanut siihen, että suomalaiset yritykset investoivat selkeästi 
enemmän ulkomaille kuin ulkomaiset yritykset Suomeen. Suomalaisten yritysten 
investoinnit myös työllistävät ulkomailla huomattavasti enemmän kuin ulkomais-
ten yritysten investoinnit Suomessa. Kilpailu investoinneista ja pääomista maail-
malla on koventunut ja lähes kaikki maat edistävät aktiivisesti ulkomaisia inves-
tointeja omaan maahansa.

Kuva 1. Suorien ulkomaisten investointien kanta prosentteina bruttokansan-
tuotteesta (UNCTAD World Investment Report, heinäkuu 2012)  
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Samanaikaisesti Suomessa kahden merkittävimmän teollisuudenhaaran rakenne-
muutos asettaa uusia haasteita Suomen elinkeinoelämälle, mutta se luo samalla 
uusia mahdollisuuksia ulkomaisille investoijille. Metsäteollisuudelta vapautuu kone-
halleja, metsä kasvaa yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja ICT-alalla on mer-
kittävää tarjontaa erityisesti tietoliikenneosaajista.

Suomella on voimakas tarve hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja pää-
omia tavoitteina tasapainoisempi investointikehitys, pääomien kasvattaminen 
kotimaassa, uusien työpaikkojen luominen ja Suomessa olevan osaamispohjan 
vahvistaminen. Nämä tavoitteet tukevat suoraan Suomen taloudellista perus-
taa, kilpailukykyä ja kansalaisten hyvinvointia.

1.1 Hallituksen ja ministeriöiden toimenpiteet

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 22.6.2011 todetaan, että ”Halli-
tus laatii strategian ulkomaisten investointien ja pääomien houkuttelemiseksi Suo-
meen. Tässä yhteydessä Invest in Finlandin roolia tehostetaan.” Lisäksi ohjelmassa 
on sovittu, että ”Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja 
osana kansallista strategiaa ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen.”

Hallitus toteuttaa taloudellisten ulkosuhteiden ohjelmaa ja sen pohjalta on käyn-
nistetty Team Finland -toimintamalli. Team Finland pk-yritysten kansainvälistymis-
päivä -tilaisuudessa 10.9.2012 ankkuroitiin tasavallan presidentin ja pääministerin 
esityksissä ulkomaisten investointien edistäminen kiinteäksi osaksi taloudellisia 
ulkosuhteita ja Team Finland -toimintamallia. 

Kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä hallitusohjelman tavoittei-
den toteuttamiseksi hallitus on käynnistänyt kansallisen investointistrategian 
laatimisen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antoi toimeksiannon vuorineuvos Jorma Elo-
rannalle 18.10.2011 laatia aiheesta esitys. Jorma Elorannan raportti ”Investointeja 
Suomeen – Ehdotus strategiaksi ja toimintaohjelmaksi Suomen houkuttelevuuden 
lisäämiseksi yritysten investointikohteena” valmistui 15.2.2012. Raportissa kiteytet-
tiin viisi teesiä:
1. Investointien saaminen on tahdon asia
2. Investointipäätöksiin vaikuttavat perusasiat kuntoon
3. Vahvuuksiamme pitää edelleen vahvistaa
4. Osasta heikkouksistamme voidaan rakentaa vahvuuksia
5. Ulkomaiset investoinnit edellyttävät aktiivista myyntityötä
Elorannan raportti käsittelee investointien edistämistä – niin kotimaisten kuin ulko-
maisten. Tämä strategia keskittyy ulkomaisten investointien edistämiseen.

TEM käynnisti prosessin strategian laatimiseksi keväällä 2012. Kesäkuussa pidet-
tiin ensimmäinen laajan sidosryhmän suunnittelutyöpaja. Toinen työpaja järjestet-
tiin elokuussa. Tämä ”Esitys: Team Finland -strategia ulkomaisten investointien edis-
tämiseksi” luovutetaan elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle ja julkaistaan lokakuun 
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alussa 2012. Samassa yhteydessä julkaistaan Etlan tutkimus ”Miten Suomessa ole-
vat ulkomaiset tytäryritykset eroavat suomalaisomistuksessa olevista yrityksistä”.

Investointien edistäminen on keskeinen osa taloudellisten ulkosuhteiden toimin-
taohjelman asiasisältöä. Tämä esitys käsitellään myös taloudellisten ulkosuhteiden 
ohjausryhmässä.

Strategiaesitys annetaan valtioneuvoston käsittelyyn tarkoituksena, että valtio-
neuvosto antaa ulkomaisten investointien edistämisen strategian valtioneuvoston 
periaatepäätöksenä vuoden 2012 loppuun mennessä.

TEM:n edeltäjä kauppa- ja teollisuusministeriö julkaisi työryhmämietinnön ”Esi-
tys toimintalinjaukseksi ulkomaisten investointien edistämiseksi” maaliskuussa 
2004. Ulkomaisten investointien edistämisen perusteet ovat edelleen hyvin saman-
laisia, vaikkakin toimintaympäristö niin Suomessa kuin maailmalla on muuttunut 
vajaassa vuosikymmenessä merkittävästi. Myös suomalainen investointeja edistävä 
järjestelmä on kehittynyt. Invest in Finland (IIF) on siirretty osaksi Finproa ja sen 
globaalia verkostoa ja IIF:n resursseja on viime vuosina vahvistettu. Myös alueelli-
set toimijat ovat aktivoituneet investointien hankkimisessa. Syyskuussa käynnisty-
nyt Team Finland -toimintamalli avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös investoin-
tien edistämistyölle.

1.2 Investointeihin vaikuttavat tekijät

Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää yritystoimintaan kannus-
tavaa liiketoimintaympäristöä, aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin 
keinoin, sekä yritysmyönteistä maakuvaa. 

Kuva 2. Ulkomaisten investointien hankinnan peruselementit

Liiketoiminta-
ympäristö

Aktiivinen 
edistämistyöMaakuva
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1.3 Strategian tavoite

Tämä strategia linjaa niitä keskeisiä toimenpiteitä, joilla ulkomaisia investointeja 
saadaan aiempaa enemmän Suomeen. Ulkomaisten investointien lisääminen on pit-
käjänteistä työtä ja vaatii yhteistä tahtotilaa.

Tavoitteena on ylittää EU:n keskimääräinen taso suorien ulkomaisten inves-
tointien kannassa prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen vuo-
teen 2020 mennessä. Tämä edellyttää investointivirran saamista pysyvälle 
kasvu-uralle. 

Ulkomaisten investointien kanta Suomessa vuonna 2011 oli hieman yli 60 miljar-
dia euroa eli 32 prosenttia bruttokansantuotteesta. EU:n keskiarvo oli 42 prosenttia 
ja vuoden 2011 bruttokansantuotteella laskettuna sitä vastaava luku on noin 20 mil-
jardia euroa Suomen nykytason yläpuolella. Tavoitteellinen yli 42 prosentin osuus 
tarkoittaa noin 20–30 miljardin euron lisäystä ulkomaisten investointien kantaan. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ulkomaisten investointien virta on saatava pysy-
välle kasvu-uralle. 
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2 Strategiset painopistealueet

Investointipäätökset tehdään yrityksissä. Valtio ei voi päättää mistä maista, miltä 
aloilta tai minkä laatuisia investointeja Suomeen tehdään. Valtio voi kuitenkin pää-
töksillään muokata liiketoimintaympäristöä sekä kohdentaa aktiivista edistämistoi-
mintaa valittuihin maihin, toimialoille tai tietynlaatuisiin toimintoihin.

Ulkomaiset investoinnit hyvin laajasti ovat tervetulleita Suomeen. Tarjoamme pal-
veluitamme lähes kaikentyyppisille investoinneille kaikista maista. Priorisoimme 
aktiiviset investointien edistämistoiminnot kuitenkin investointeihin, jotka luovat 
talouskasvua, lisäävät työpaikkoja ja vahvistavat osaamispohjaa Suomessa. 
Erityisen tervetulleita ovat korkean tuottavuuden innovatiiviset yritykset. Alakoh-
taiset ja alueelliset painotukset heijastavat tämänhetkisiä näkemyksiä Suomen vah-
vuusaloista ja potentiaalisimmista investointien lähdemaista, missä aktiivisilla toi-
menpiteillä vaikuttavuus on mahdollisimman suuri.

Strategiset painopistealueet eivät ole kiveen hakattuja vaan niitä on tarkastel-
tava vuosittain ympäristön muutoksen mukaan. ICT-alalla esimerkiksi datakeskuk-
set ovat tällä hetkellä erityisen mielenkiinnon kohteena, mutta toisaalta on oletet-
tavaa, että muutaman vuoden kuluttua uusia painopisteitä nousee esiin. Talouskas-
vun, työllisyyden ja osaamispohjan vahvistamisen tavoite on pysyvä.

2.1 Minkälaisia investointeja haemme?

Suomen menestyminen perustuu korkeaan osaamiseen ja sen vahvistamiseen. Strate-
giassa painotamme erityisesti osaamispohjaa vahvistavia investointeja. Suomea tulee 
vahvistaa alueena, joka tulevaisuudessa entistä enemmän erottuu huippuosaajien 
maana. Suomi on maa, joka korkean osaamisen avulla houkuttelee ulkomaisia yrityk-
siä investoimaan ja sijoittamaan T&K&I-panostuksia sekä osaajia tänne. Tämän edel-
lytyksenä on se, että Suomea kehitetään määrätietoisesti ympäristönä, joka pystyy 
luomaan innovatiivisia palveluja, teknologiaa ja niiden yhdistelmiä yritysten ja yhteis-
kunnan tarpeisiin. Nämä eivät ole kertaluonteisia investointeja, vaan investointeja, 
joilla määrätietoisesti vahvistetaan Suomessa olevaa ja tänne kerääntyvää osaamista. 

Korkean osaamisen investoinneissa osaamiskeskittymät, kuten pääkaupunki-
seutu, ovat keskeisiä, sillä tulevaisuudessa kilpailu huippuosaajista ja investoin-
neista käydään metropolien välillä.

Strategiassa korostetaan osaamisintensiivisiä aloja, korkean lisäarvon tuo-
tantoa, T&K&I-investointeja sekä investointien työllistämisvaikutuksia, erityi-
sesti niillä aloilla, joissa Suomessa on vapaata työvoimaa.

Suorien investointien ohella invest-in-toiminnassa korostetaan pääomien 
hankkimista sekä sijoittajien palvelemista erityisesti kasvuhakuisten ja kan-
sainvälistyvien pk-yritysten pääomittamiseksi.
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2.2 Alakohtaiset painotukset

Alakohtaisissa painotuksissa tulee huomioida Suomen vahvuudet investointien sijoi-
tuskohteena sekä ne hyödyt, joita ulkomaiset investoinnit tuovat Suomeen. Suo-
mesta löytyy monelta sektorilta maailman kärkiluokan osaamista ja teknologiaa. 

Aktiivisessa ulkomaisten investointien edistämistyössä panoksia kohdennetaan 
erityisesti Suomen vahvuusaloille: ympäristöliiketoiminta, ICT ja kaivannais-
teollisuus. Näiden ohella Suomessa on myös muita hyvin potentiaalisia investointi-
kohteita kuten terveys- ja hyvinvointipalvelut ja -teknologiat, matkailuala sekä luon-
nonvarojen hyödyntämiseen liittyvät alat esimerkiksi metsä- ja vesisektoreilla, sekä 
konepaja- ja metallienjalostusyritykset ja kemianteollisuus. Myös alakohtaisia pai-
notuksia tulee tarkastella toimintaympäristön muutosten valossa.

2.3 Alueelliset painotukset

Suomi edistää ulkomaisia investointeja investoijan kotimaasta riippumatta. Luon-
nollisesti investointeja on tehty Suomeen niistä maista, joiden kanssa Suomella 
on hyvät ja aktiiviset taloussuhteet ja joissa yrityksillä on kapasiteettia investoida 
ulkomaille. Nämä maat ovat potentiaalisimpia myös jatkossa. Näiden ohella aktii-
vitoimia tulee kohdentaa sellaisiin uusiin maihin, joiden yrityksillä on kasvanut 
investointivalmius – tavoitteena laajemminkin vahvistaa taloussuhteita näiden 
maiden kanssa. 

Ruotsalaiset yritykset ovat investoineet Suomeen selkeästi muita enemmän. 
Ruotsin jälkeen tulevat USA ja suuret EU-maat. EU-maat ovat varmasti jatkossakin 
Suomelle merkittävä investointien lähde. EU:n sisämarkkinoilla toimintaympäristö 
on EU:n ulkopuolisiin maihin verrattuna suhteellisen yhtenäinen ja pääomat liikku-
vat EU:n sisällä vapaammin kuin EU:n ulkopuolelta. Team Finland -verkoston kautta 
Suomi on vahvasti läsnä myös EU:n sisämarkkinoilla.

Yhdysvallat on jo nykyisin erittäin merkittävä investointien lähde Suomelle ja 
myös jatkossa USA:ssa nähdään merkittävää potentiaalia erityisesti edellä maini-
tuilla painopistealoilla. USA:n näkökulmasta Suomi on kiinnostava investointikohde 
myös reittinä Venäjän markkinoille. 

Venäjän läheisyys, sen öljyteollisuuden tuottamat pääomat sekä Suomen tarjo-
amat edut toimintaympäristönä ja EU:n jäsenmaana luovat merkittäviä mahdolli-
suuksia hankkia aiempaa enemmän investointeja Venäjältä. 

Suomesta Aasiaan on muihin Euroopan maihin verrattuna erinomaiset lentoyh-
teydet. Erityisesti Kiinassa on merkittävää potentiaalia sekä pääomia investoida 
Suomeen Venäjän ja EU:n markkinoiden sekä Suomen kilpailukykyisen innovaa-
tiojärjestelmän johdosta. Myös Persianlahden öljyntuotannolla rikastuneiden mai-
den kiinnostus Suomea kohtaan em. syistä tekee niistä potentiaalisia pääomien 
lähteitä.
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Aktiivisessa investointien edistämistyössä tulee kohdentaa resursseja eri-
tyisesti USA:n ja Venäjän sekä Kiinan yrityksiin.

Näiden alueellisten painopistemaiden ohella myös monissa muissa maissa on 
lukuisia kiinnostavia ja potentiaalisia investointeja suunnittelevia yrityksiä. Näistä 
maista mainittakoon erityisesti Persianlahden maat, Etelä-Korea, Japani, Israel ja 
Intia. Toimenpiteitä näiden maiden potentiaalisiin yrityksiin kohdennetaan tapaus-
kohtaisesti kiinnostavien mahdollisuuksien pohjalta.
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3 Liiketoimintaympäristö 
investointien edistämisessä

Yritysten tehdessä valintoja investointien sijoitusmaasta tärkein tekijä päätöksen-
teossa on aito mahdollisuus tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Sille perusedellytyk-
set luo kussakin maassa oleva yritysten liiketoimintaympäristö. Luonnollisesti myös 
maan maantieteellinen sijainti on ratkaiseva.

Suomen vahvuudet ja heikkoudet, sekä mahdollisuudet ja uhat ulkomais-
ten investointien kohteena.

Vahvuudet:
•	 poliittinen vakaus ja luotettavuus 
•	 korkea luottoluokitus
•	 hyvä kansainvälinen maine
•	 avoin talousjärjestelmä
•	 osaamispohja, koulutustaso
•	 kilpailukykyinen innovaatioympäristö
•	 toimiva infrastruktuuri
•	 raaka-aineet (metsä, mineraalit ja puhdas 

vesi)
•	 Venäjän naapuruus (läheisyys ja Venäjä-

osaaminen) sekä arktinen ulottuvuus
•	 EU-jäsenyys ja pääsy euroalueen markkinoille

Heikkoudet:
•	 maantieteellinen sijainti
•	 kotimarkkinoiden ja metropolin pieni koko
•	 korkea veroaste
•	 heikko tunnettuus liiketoimintaympäristönä ja 

sijoituskohteena
•	 korkea kustannustaso (ml. palkat)
•	 rajalliset rahoitusmarkkinat
•	 kilpailijamaita vähäisempi kiinnostus 

yrittäjyyteen
•	 ei erityisetuuksia ulkomaisille investoijille

Mahdollisuudet:
•	 osaamispohja
•	 luonnonvarat
•	 huipputason infrastruktuuri ja logistiikka 

teollisille investoinneille
•	 edullinen ja luotettava energia sekä uusi 

sähköveroaloite
•	 kilpailukykyinen innovaatioympäristö valituilla 

aloilla
•	 IPR-toimintaympäristö
•	 metsäteollisuuden vapautuvat toimitilat
•	 ICT-alan osaamispohja

Uhat:
•	 Euroopan talouden epävakaus
•	 hoitosuhteen kehitys ja julkisen talouden 

paineet
•	 kilpailijamaiden etuudet
•	 muiden pohjoismaiden keskusten (kuten 

Tukholma) vahvistuminen entisestään ja 
kv-yritysten keskittyminen niihin

•	 yhteisen tahtotilan puuttuminen suhtautumi-
sessa investointeihin kasvun lähteenä

•	 kyvyttömyys tehdä panostusvalintoja

Suomen liiketoimintaympäristö arvioidaan kansainvälisissä vertailuissa varsin kil-
pailukykyiseksi. World Economic Forumin (WEF) syyskuussa 2012 julkaisemassa 
kansainvälisessä 144 valtion kilpailukykyvertailussa1 Suomi sijoittui kolmanneksi 
Sveitsin ja Singaporen jälkeen. Euroopan komission kokoaman pk-yritysselvityksen2 
mukaan Suomella on puolestaan paras kokonaisprofiili kaikista EU:n jäsenvaltioista.

Suomen vahvuuksia ovat mm. poliittinen, taloudellinen ja geologinen vakaus ja 
luotettavuus, korkea koulutustaso, kilpailukykyinen innovaatioympäristö sekä avoin 
talousjärjestelmä. 

1  World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2012-2013 (2012)
2  European Commission: Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises 2010/2011 (2011)

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013
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Haasteena on mm. korkea verotus. Suomen tulee olla erityisen tarkkana pitääk-
seen huolta Suomen verotuksen kansainvälisestä kilpailukyvystä tavoitteena sekä 
tasapainoinen valtiontalous että kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus.

Suomessa ei tällä hetkellä myönnetä ulkomaisille investoijille erityiskohtelua 
verotuksellisesti tai yritystukien osalta, vaan linjana on sekä ulkomaisten että koti-
maisten yritysten tasa-arvoinen kohtelu. Liiketoimintaympäristöä kehitetään yritys-
toiminnalle kilpailukykyisemmäksi niin kotimaisille kuin ulkomaisille investoijille.

Suomen sijainti Pohjois-Euroopassa on harvoin eduksi vertailtaessa investoin-
nin sijoitusmaata. Venäjän markkinoiden läheisyys on kuitenkin maantieteelliseen 
sijaintiimme liittyvä mahdollisuus, joka pitää hyödyntää täysimääräisesti.

Toimintaympäristön kehittäminen on koko julkisen hallinnon kuten kaikkien hal-
linnonalojen ja kuntien tehtävä. Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavat verotus, 
koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, infrastruktuuri, kaavoitus- ja rakennus- yms. 
luvat sekä elinkeinopolitiikka ja yritystukijärjestelmä.

Investointiympäristö ei siis ole yksinomaan työ- ja elinkeinoministeriön toimen-
pitein rakennettavissa. Liiketoimintaympäristön kehittäminen vaatii kaikkien hal-
linnonalojen jatkuvaa panosta Team Finland -toimintamallin mukaan ja kehittämis-
työn tulee olla jatkuvaa.

Suomen liiketoimintaympäristön kehittämiseksi on käynnistetty useita hank-
keita. Jorma Elorannan raportissa on käyty laajasti läpi investointiympäristöön vai-
kuttavia tekijöitä. Kari Stadighin johtaman työryhmän Pääomamarkkinat ja kasvu 
-raportissa on kartoitettu toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä pääomamarkkinoilla 
toimivien määrää, aktivoida nykyisten toimijoiden panostuksia ja tehostaa markki-
noiden toimivuutta. Samoin TEM:ssä valmisteilla olevassa elinkeinopolitiikan kas-
vulinjauksessa käsitellään toimintaympäristön kehityskohteita.

Ulkomaisten investointien kannalta merkittäviä aloitteita ovat mm. yritysvero-
kannan lasku vuoden 2012 alusta 24,5 prosenttiin, sähköveron alennuksen laajen-
nus teollisille datakeskuksille sekä T&K- ja IPR-verokannustimet. Erityisesti vero-
kannustimet kohdentuvat osaamispohjaa vahvistavien investointien toimintaympä-
ristön kohentamiseen. T&K osaltaan vahvistaa Suomen houkuttelevuutta tutkimus- 
ja tuotekehitysyksikköjen sijoituspaikkana. Suomessa on jo nyt korkeatasoinen IPR-
toimintaympäristö, mutta kovenevassa kilpailussa IPR-verokannustin vahvistaa Suo-
men asemaa potentiaalisena yritysten immateriaalioikeuksien sijoitusmaana.

Tässä esityksessä tunnistetaan liiketoimintaympäristön kehittämisen kes-
keinen merkitys ulkomaisten yritysten investointipäätöksissä. Suomen ja 
suomalaisen liiketoimintaympäristön kehittämistyö etenee monilla saroilla, 
eikä tämä esitys keskity niinkään toimintaympäristön kehittämiseen, vaan 
niihin muutoksiin, joilla voimme kohentaa ulkomaisten investointien aktii-
vista edistämistä sekä Suomen myymistä investointien ja yritystoiminnan 
kohdemaana.
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4 Ulkomaisten investointien 
aktiivinen edistäminen

Suomen asema monissa kansainvälisissä vertailuissa on kilpailukykyinen verrat-
tuna kilpailijamaihin niin pohjoismaissa kuin yleensä Euroopassa. Suomeen jo teh-
tyjen investointien kanta ja uusien investointien virta eivät vastaa Suomen ase-
maa näissä vertailuissa. Suomella on merkittävä mahdollisuus kasvattaa Suomeen 
suuntautuvia investointeja tehostamalla aktiivista ulkomaisten investointien edis-
tämistoimintaa. Tämä strategiaesitys keskittyy erityisesti niihin muutoksiin, joilla 
voimme vahvistaa edistämistoimintaa.

Kolme keskeistä muutosta, mitä tällä strategialla pyritään saamaan aikaan kos-
kevat Finprossa toimivan kansallisen investointien edistämisorganisaation Invest 
in Finlandin (IIF)
1. yhteistyötä Team Finland -ulkomaanverkoston kanssa
2. yhteistyötä kotimaisten toimijoiden kanssa ja 
3. kiihdytyskaista-toimintaa.

Tekes

INVESTOIVAT YRITYKSET

SUOMI

Edustusto

Finpro

Edustusto Finpro
Muu Team

Finland 
-toimija

Finpro

Edustusto
FINPRO /
INVEST IN
FINLAND

Invest 
in -työtä
tekevät
alueelliset
ja muut
organisaatiot
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Aktiivinen ulkomaisten investointien edistäminen kuuluu pääasiassa työ- ja elin-
keinoministeriön toimialaan ja se on kansallisella tasolla erityisesti Fin-
prossa sijaitsevan Invest in Finlandin tehtävä, mutta kaikkien Team Finland  
-organisaatioiden panos maailmalla ja alueellisten toimijoiden panos tässä 
työssä on välttämätöntä. 

Ulkomaisten investointien edistäminen on keskeinen osa Suomen taloudellisia 
ulkosuhteita sekä kiinteä osa Team Finland -toimintamallia. Team Finland -toimi-
jat valtionjohdosta alkaen antavat oman aktiivisen panoksensa ulkomaisten inves-
tointien edistämiseen. Team Finland -toimijat ulkomailla sekä kotimaassa hake-
vat aktiivisesti yhteistoimintamuotoja taloudellisten ulkosuhteiden vahvistami-
seksi niin suomalaisten yritysten kansainvälistymisen kuin ulkomaisten investoin-
tien edistämisen alueilla.

Ulkomaisia investointeja tehdään jatkuvasti Suomeen ilman julkisen sektorin toi-
mijoiden myötävaikutusta. Team Finland antaa tukensa myös tämän investointivir-
ran myönteiselle kehittymiselle.

4.1 Team Finland -verkosto maailmalla 
investointien edistäjänä

Uusien investointien hakeminen Suomeen käynnistyy sen määrittämisestä, min-
kälaisia ulkomaisia investointeja Suomeen halutaan, tarvitaan ja on mahdollista 
saada erityisesti valituilta strategisilta alueellisilta tai alakohtaisilta painopistealu-
eilta. Seuraava askel on investointia harkitsevan yrityksen tunnistaminen. IIF:n toi-
minta keskittyy nykyisin suoraan myynti- ja markkinointityöhön kohteena poten-
tiaaliset ulkomaiset investoijat. IIF keskittyy toiminnassaan tarjoamaan pohjautu-
vaan täsmähakumalliin.

Investointien edistämisen rajallisia resusseja voimme vahvistaa hyödyntämällä 
koko Team Finland -verkostoa hankkimaan uusia asiakaskontakteja ja ohjaamaan 
mahdollisesti Suomeen investoimisesta kiinnostuneita yrityksiä IIF:n palveltavaksi.

IIF:n toimintojen yhdistäminen osaksi Finproa ja sen globaalia verkostoa kesällä 
2012 on toteutettu juuri tästä syystä. Finpron vientikeskusten henkilöstö on erin-
omaisessa asemassa tunnistaa investointihalukkaita yrityksiä. Vastaavasti myös 
Suomen ulkomaanedustustot ja muut Team Finland -toimijat voivat tuoda IIF:n pro-
sessiin uusia aloitteita.

Team Finland -toimijat tarvitsevat työkaluja Suomen investointimaakuvan luomi-
seen sekä potentiaalisten investoijien ensimmäisen kontaktivaiheen edistämistyö-
hön. IIF:n tehtäväksi annetaan soveltuvan materiaalin tuottaminen koko Team Finland  
-verkoston käyttöön investointien edistämistyöhön.
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Toimenpide-ehdotukset:

1. Kaikkien Team Finland -toimijoiden tavoitteeksi asetetaan tukea Suomeen 
suuntautuvien investointien edistämistä yhteistyössä IIF:n kanssa erityi-
sesti uusien investoijien tunnistamisessa sekä myös niiden tukemisessa.

2. Investointien edistämisen strategian tavoitteet sisällytetään Team Fin-
land -toimijoiden toimintasuunnitelmiin ja tavoitteiden toteutumista seu-
rataan järjestelmällisesti.

3. IIF luo tarvittavat työkalut ja materiaalit Team Finland -verkoston käyt-
töön investointien edistämistyöhön.

4.2 IIF:n ja kotimaan toimijoiden 
verkostoyhteistyö

IIF:n toiminta ja kyky tarjota korkealuokkaisia palveluja ulkomaisille yrityksille 
nojaavat yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Yhteistyön ytimessä ovat TEM-konser-
nin yksiköt ja organisaatio sekä muut Team Finland -toimijat kuten kunnat, alueet 
ja seudut, osaamiskeskittymät ja strategisen huippuosaamisen keskittymät. 

Kotimaassa alueelliset toimijat ovat keskeisessä asemassa investointikohteita 
työstettäessä ulkomaisen investoijan kanssa. Tekesin rooli innovaatiojärjestelmän 
keskeisenä toimijana on merkittävä potentiaalisen investoijan vertaillessa maiden 
T&K&I-toimintaympäristöjä.

IIF:n tulee jatkossa panostaa entistä voimakkaammin verkostomaisen toimin-
nan kehittämiseen myös kotimaassa. Alueellisten toimijoiden ja IIF:n tulee aiempaa 
aktiivisemmin hakea yhteisiä toimintamuotoja ja kytkeä toiminnat saumattomasti 
yhteen investointia suunnittelevien tai Suomeen jo investoineiden yritysten tukemi-
seksi. IIF:n toimintamäärärahat tulevat valtion budjetista ja alueelliset toimijat saa-
vat rahoituksensa kunnallisista tai alueellisista budjeteista. Tämän johdosta yhtei-
nen tahtotila on ratkaiseva Suomen rajallisten ja erillään olevien resurssien kohden-
tamiseksi entistä vaikuttavampaan yhteistoimintaan.

Ruotsin malli, missä kansallisen Invest Swedenin rahoitus muodostuu sekä val-
tion että alueellisten toimijoiden panoksista ei ole myöskään poissuljettu vaihto-
ehto. Tällaisessa mallissa alueelliset toimijat voisivat yhteistyölähtöisesti sopia toi-
mintojensa ja järjestelmiensä yhdistämisestä Finpron invest-in-toimintoa vastaa-
viin toimintoihin.

Toimenpide-ehdotukset:

4. Työ- ja elinkeinoministeriön (Finpro, Tekes, Finnvera, ELY-keskukset, 
Tesi, VTT) sekä ulkoasiainministeriön (Finnfund) alaiset toimijat sitoute-
taan strategian toteuttamiseen. 
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5. IIF:n ja alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään ja tiivis-
tetään aktiivisesti. IIF ja alueelliset toimijat selvittävät mahdollisuuden 
yhtenäistää toimintatapojaan ja järjestelmiään investointien hankkimi-
sen tehostamiseksi. 

6. Alueelliset toimijat sitoutuvat kansallisen investointistrategian tavoittei-
siin. Strategian toimeenpanossa eri toimijoilla on selkeät roolit ja vastuut. 

7. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laaditaan selvitys alueellisten toimi-
joiden ja IIF:n yhteistyön tiivistämiseksi. 

4.3 Kiihdytyskaista

Nykyjärjestelmässä Suomi ei myönnä ulkomaisille investoinneille erityiskohte-
lua verotuksellisesti tai siihen kohdennettujen tuki-instrumenttien avulla, kuten 
monissa muissa maissa tehdään. Investointien edistämistä voidaan vahvistaa 
ottamalla käyttöön kiihdytyskaistamenetelmä. Kiihdytyskaista voidaan rakentaa 
nopeuttamalla tukipäätöksiä ja lupa-asioiden käsittelyä, tarjoamalla arvovaltapal-
veluita ja räätälöityjä palveluprosesseja sekä myöntämällä erillisrahoitusta inves-
tointipäätöksen edistämiseksi.

Kiihdytyskaistan toimenpiteet suunnataan valikoituihin hankkeisiin, missä inves-
tointi on euromääräisesti merkittävä, sen työllistämisvaikutus on suuri tai se vaikut-
taa erityisen positiivisesti suomalaisen osaamispohjan vahvistamiseen. Kiihdytys-
kaistalle arvioidaan valittavan vuosittain muutamia hankkeita.

Hankkeiden esittäminen kiihdytyskaistalle on erityisesti kansallisen toimijan 
IIF:n tehtävä, mutta myös muut Team Finland -toimijat ulkomaanverkostossa tai 
kotimaassa voivat tehdä esityksiä. Samoin yritykset voivat itse hakeutua kiihdytys-
kaistalle. TEM valitsee kiihdytyskaistalle hyväksyttävät hankkeet ja yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa päättää sovellettavista toimenpiteistä.

Kiihdytyskaistalle valittujen hankkeiden edistymistä seurataan ja valtion toimen-
piteitä linjataan työ- ja elinkeinoministeriössä. Tarvittaessa TEM vie hankkeen talo-
uspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn. Kullekin kiihdytyskaistalle valitulle 
hankkeelle kootaan joustavasti TEM:n koordinoima ryhmä keskeisistä viranomai-
sista hankkeen edistämiseksi.

Toimenpide-ehdotukset:

8. Työ- ja elinkeinoministeriö luo toiminta- ja rahoitusmallin kiihdytyskais-
talle valittavien yritysten aktiiviseksi tukemiseksi.

9. Tukipäätösten, lupa-asioiden ja palveluprosessien nopeuttamiseksi luo-
daan eri ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden verkosto asioiden 
käsittelyn nopeuttamiseksi. Verkosto voi perustua olemassa oleviin tai 
perustettaviin verkostoihin (Team Finland, alueverkostot, jne.).
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10. Kiihdytyskaistalle valittujen merkittävien investointihankkeiden edistä-
miseksi tulee valtion budjetista kohdentaa lisämäärärahaa olemassa ole-
vaan kansainvälistymismäärärahaan. 

4.4 Ulkomaisten investoijien neuvosto

Ulkomaiset Suomeen investoineet yritykset ovat tunnistaneet Suomen tarjoamat 
mahdollisuudet sekä kohdanneet esteitä, joita korjaamalla Suomesta voidaan raken-
taa aiempaa kiinnostavampi investointikohde. Nämä yritykset ovat voimavara, joka 
on hyödyllistä kytkeä investointien edistämistoimintaan. Tämän pohjalta esitetään 
ulkomaisten investoijien neuvoston perustamista.

Neuvoston avulla voimme koota yritysten kokemuksia ja näkemyksiä järjestel-
mämme kehittämiseksi. Neuvosto tarjoaa ulkomaisille investoijille keskustelufoo-
rumin sekä informaatio- ja vaikutuskanavan. Parhaimmillaan tämä edesauttaa näi-
den yritysten lisäinvestointeja sekä tiedon levittämistä Suomen tarjoamista mahdol-
lisuuksista näiden yritysten kansainvälisissä verkostoissa.

Toimenpide-ehdotus:

11. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa ulkomaisten investoijien neuvoston, 
joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Neuvoston puheenjohtajana toimii 
elinkeinoministeri. Neuvoston jäsenmäärä pidetään suppeana, jotta neu-
vosto toimisi aitona keskustelufoorumina.

12. Neuvosto toimii tiiviissä yhteistyössä IIF:n, alueellisten toimijoiden sekä 
AmCham Finlandin ROI Finland -ohjelman kanssa.

4.5 Suomen maakuva investointien 
näkökulmasta

Tärkeä osa aktiivista ulkomaisten investointien edistämistoimintaa on Suomen maa-
kuvan muokkaaminen ja tunnettuuden lisääminen investointikohteena. Tämä on 
osa laajempaa Suomi-kuva-työtä, mitä toteutetaan osana Team Finland -toimintaa. 
Suomen profiilin nostaminen investointikohteena on koko Team Finlandin tehtävä 
ja IIF:lla on tässä keskeinen rooli. 

Toimenpide-ehdotus:

13. IIF ylläpitää markkinointimateriaalia Suomesta investointikohteena. 
Koko Team Finland -verkosto niin maailmalla kuin kotimaassa voi hyö-
dyntää maksutta tätä yhteiseen käyttöön laadittua materiaalia. Vastaa-
vasti Team Finland ja muut kansalliset toimijat tarjoavat IIF:lle panok-
sensa tämän materiaalin täydentämiseen.
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4.6 Ulkomaiset suorat sijoitukset 
kasvuyrityksiin

IIF:n toimintojen siirtyessä osaksi Finproa ja sen verkostoa kokonaisuuden man-
daattia laajennettiin ulkomaisten suorien investointien hankkimisen lisäksi pää-
omien hankkimiseen kasvuhakuisille pk-yrityksille. Erityisesti kasvuyrityksillä on 
pula osaavista riskipääomista ja ulkomaisten pääomien saaminen suomalaisten pk-
yritysten kansainvälisen kasvun vahvistamiseksi on tarpeen. Tämä soveltuu hyvin 
Finpron kokonaistavoitteeseen ja Finpron verkosto on erinomainen perusta myös 
tälle työlle.

Toimenpide-ehdotus:

14. Finpro / IIF kehittää palvelukonseptin, jolla luodaan yhteyksiä kasvavien 
ja kansainvälistyvien yritysten sekä ulkomaisten sijoittajien välille tavoit-
teena hankkia pk-yrityksille pääomia kansainvälisiltä sijoittajilta.

15. Yhtenä mahdollisuutena nähdään kasvuyritysten yhteisesiintymiset esi-
merkiksi delegaatiomatkojen tai kiihdyttämö- ja kasvuyrityskonferens-
sien yhteydessä.

4.7 Resurssit

Suomen resurssit investointien edistämistoimintaan ovat jakautuneet valtionrahoit-
teiseen Finpron Invest in Finland -toimintoon sekä alueellisten toimijoiden resurs-
seihin, kuten Greater Helsinki Promotion ja Business Oulu. Parhaan kansallisen hyö-
dyn aikaansaamiseksi kansallisten ja alueellisten resurssien käyttö yhteistyön poh-
jalta on tarpeen. Myös mahdollisia vapaaehtoisuuteen perustuvia resurssien yhdis-
tämisiä on tarkasteltava ennakkoluulottomasti.

Valtion ulkomaisten investointien hankkimisen määrärahoja on viime vuosien 
aikana systemaattisesti kasvatettu. Valtiontalouden säästötoimien johdosta monia 
budjettimomentteja joudutaan supistamaan, mutta investointien edistämisen mää-
rärahoja ei ole leikattu vaan mm. projektitoiminnan kautta niitä on jopa lisätty. Jat-
kossa investointien edistämiseen kohdennetut määrärahat pidetään mahdollisuuk-
sien mukaan vähintään nykytasolla ja taloustilanteen salliessa niitä kasvatetaan 
nykyisestä.

4.8 Rakenne ja seuranta

Ulkomaisten investointien edistäminen on keskeinen osa taloudellisia ulkosuhteita. 
Tämän strategian seuranta ja mahdolliset muutokset painopistealueissa käsitellään 
taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä. Invest in Finland -toiminto Finprossa 
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vastaa investointien edistämisestä kansallisella tasolla yhteistyössä Team Finland  
-toimijoiden kanssa niin ulkomailla kuin kotimaassa.

Uusia rakenteita ei ole tarkoitus perustaa, mutta Team Finland -toimintojen 
vakiintuessa voidaan tarvittaessa harkita investointien edistämisen työryhmän 
perustamista taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmän yhteyteen.

Toimenpide-ehdotus:

16. IIF sekä työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä raportoivat säännöllisesti 
taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmälle strategian toimeenpanon 
edistymisestä ja investointikannan kehittymisestä. 

17. Työ- ja elinkeinoministeriö raportoi talouspoliittiselle ministerivaliokun-
nalle investointivirran kehityksestä. Raportointi kytketään osaksi kol-
men kuukauden välein tehtävää kehysriihessä päätetyn kasvuohjelman 
raportointia.
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Finland behöver mer utländska investeringar än för närvarande till grund för en stabil utveckling och tillväxt. I reger-
ingsprogrammet för Jyrki Katainens regering kom man överens om att regeringen ska utarbeta en strategi för att locka 
utländska investeringar och utländskt kapital till Finland. En arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet har utarbetat 
detta förslag ”Team Finland-strategin för främjande av utländska investeringar” i samarbete med experter och med omfat-
tande konsultering av intressentgrupper. Detta förslag kommer också att behandlas i styrgruppen för externa ekonomiska 
relationer. Utifrån förslaget utarbetas före utgången av 2012 ett principbeslut av statsrådet om regeringens strategi för 
främjande av utländska investeringar.

Enligt många internationella jämförelser är Finland konkurrenskraftigt i jämförelse med konkurrentländerna. Stocken 
av redan gjorda investeringar i Finland och flödet av nya investeringar motsvarar dock inte Finlands position i dessa 
jämförelser. Stocken av utländska investeringar i Finland 2011 var lite över 60 miljarder euro, dvs. 32 procent av brut-
tonationalprodukten. Genomsnittet i Europeiska unionen var 42 procent.

I förslaget uppställs som mål att Finland ska överstiga den genomsnittliga EU-nivån på stocken av utländska investe-
ringar i procent av bruttonationalprodukten före år 2020. Detta förutsätter att investeringsflödet fås in på ett bestående 
tillväxtspår.

Ett lyckat förvärv av utländska investeringar förutsätter ett företagsklimat som sporrar till företagsverksamhet, aktivt 
främjandearbete med försäljnings- och marknadsföringsmedel samt en företagsvänlig landsbild. Detta förslag fokuserar 
speciellt på sådana förändringar som gör det möjligt för oss att stärka främjandearbetet. 

Strategiförslaget innehåller sammanlagt 17 åtgärdsförslag, varav de viktigaste gäller intensifiering och utveckling av 
samarbetet mellan den nationella organisationen för främjande av investeringar Invest in Finland (IIF), vid Finpro, och 
utlandsnätverket Team Finland och inhemska aktörer samt accelerationsverksamheten. 

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Närings- och innovationsavdelningen/Henri Backman, tfn 029 506 3581
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Finland needs more foreign investments as a basis for stable development and growth. In the Government Programme 
of Prime Minister Jyrki Katainen’s Cabinet, it was agreed that the Government would prepare a strategy for attracting 
foreign investment and capital to Finland. A Ministry of Employment and the Economy workgroup has prepared this 
proposal, ‘Team Finland – Strategy for promoting foreign investment’, in cooperation with experts and through extensive 
consultations with stakeholders. The proposal will also be handled by the steering group for Finland’s external economic 
relations. On the basis of this, a Government resolution on a Government Strategy for Promoting Foreign Investment will 
be prepared by the end of 2012.

Many international comparisons suggest that Finland is comparatively competitive. However, Finland’s position in 
these comparisons does not correspond to the stock of investments already made in the country, or to the flow of new 
investments. In 2011, the stock of foreign investments in Finland totalled slightly over €60 billion, i.e. 32 per cent of GDP, 
while the European Union averaged 42 per cent.

The proposal sets the objective that, in terms of percentage of GDP, Finland’s stock of direct foreign investments 
will exceed the EU average by 2020. To achieve this, the flow of investments must be set on a permanent growth track.

Success in attracting foreign investment will require a business environment that promotes entrepreneurship, along-
side active promotional efforts through sales and marketing, and a business friendly national image. This proposal places 
a particular focus on the changes that will enable us to strengthen our promotional efforts.

The proposed strategy includes a total of 17 possible measures. Of these, key measures concern consolidating and 
developing cooperation between Invest in Finland (IIF, part of Finpro) – the government agency that promotes foreign 
investment into Finland – and the Team Finland international network and domestic actors. Fast track activities are 
another key measure. 

Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Enterprise and innovation department/
Henri Backman, tel. +358 29 506 3581
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Esitys: Team Finland -strategia ulkomaisten 
investointien edistämiseksi

Suomi tarvitsee ulkomaisia investointeja nykyistä enemmän vakaan kehityksen ja 
kasvun pohjaksi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa sovittiin, että 
hallitus laatii strategian ulkomaisten investointien ja pääomien houkuttelemiseksi 
Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on laatinut tämän esityksen ”Team 
Finland -strategia ulkomaisten investointien edistämiseksi” yhteistyössä asian-
tuntijoiden kanssa sekä laajasti sidosryhmiä konsultoiden. Tätä esitystä tullaan 
käsittelemään myös taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä. Esityksen poh-
jalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen strategiaksi ulkomaisten 
investointien edistämiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

Suomen asema monissa kansainvälisissä vertailuissa on kilpailukykyinen verrat-
tuna kilpailijamaihin. Suomeen jo tehtyjen investointien kanta ja uusien investoin-
tien virta eivät kuitenkaan vastaa Suomen asemaa näissä vertailuissa. Ulkomaisten 
investointien kanta Suomessa vuonna 2011 oli hieman yli 60 miljardia euroa eli 32 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Euroopan unionin keskiarvo oli 42 prosenttia.

Esityksessä asetetaan tavoitteeksi, että Suomi ylittää EU:n keskimääräisen 
tason suorien ulkomaisten investointien kannassa prosentteina suhteessa brutto-
kansantuotteeseen vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää investointivirran 
saamista pysyvälle kasvu-uralle.

Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää yritystoimintaan kan-
nustavaa liiketoimintaympäristöä, aktiivista edistämistyötä myynnin ja markkinoinnin 
keinoin sekä yritysmyönteistä maakuvaa. Tämä esitys keskittyy erityisesti niihin 
muutoksiin, joilla voimme vahvistaa edistämistyötä. 

Strategiaesitys sisältää kaikkiaan 17 toimenpide-ehdotusta, joista tärkeimmät 
koskevat Finprossa toimivan kansallisen investointien edistämisorganisaation Invest 
in Finlandin (IIF) yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä Team Finland -ulkomaanver-
koston kanssa ja kotimaisten toimijoiden kanssa sekä kiihdytyskaista -toimintaa.
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