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BUSINESS FINLAND VISION

FINLAND DEFINING 

THE FUTURE
Together, we make Finland the most attractive 

and competitive innovation environment,
where world class success stories are created

We are the most wanted partner for our customers 
to innovate and grow globally



World Class 

Ecosystems and 

Competitive 

Business 

Environment 
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Global Growth 

for Companies1
MISSION

We Catalyze New, 

Sustainable Growth 

through Innovation, and 

International Collaboration

STRATEGIC 
INTENT



Business Finland mandates

01/2018

Funding

Networking

Visit Finland Invest in

DM 1973650



Themes and Aims
Towards joint innovation, invest-in and exports promoting service packages

01/2018

Cross cutting
”game changers”
• Digital transformation
• Developing markets
• New value creation
• Arctic
• Invest-in

Bioeconomy and Circular economy

Cleantech

Digital Solutions

Health & Wellbeing

Consumer business

Travel

Finland excels in the globally 
expanding consumer business

Global frontrunnership in 
turn-key solutions

High-value sustainable 
solutions for global demand

A digital leap into new businesses 
and growing exports

Pioneer in utilizing digital solutions 
in the global marketplace

Growing personalized health 
business and attractive ecosystems



DM1978730

AI Data

Digitalisation



Mixture of program type activities
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FinnGen osaamisen ja kasvun alustana

Vahvistaa suomalaista genomi- ja muuhun terveystietoon pohjautuvaa 

tutkimuksen ja liiketoiminnan ekosysteemiä, joka edistää terveyttä ja 

tukee Suomen tavoitetta kehittyä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti 

halutuksi yhteistyökumppaniksi huippututkimukselle ja globaalille 

liiketoiminnalle

”Suomen tavoitteena on olla terveysalan tutkimuksen, investointien ja 

uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa, joka edistää ihmisten toimintakykyä, 

terveyttä ja hyvinvointia” 



Kansainvälisen toiminnan fokusointia ja 
yhteistyötä verkoston kanssa

Pohjoismaat
• Hoiva ja ennaltaehkäisty
• Uudistuva sairaala
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty terveys

USA
• Uudistuva sairaala
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty terveys
• Invest in

Saudi-Arabia ja 
Yhdistyneet 
Arabiemiraatit
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Terveyttä Biteistä

Iso-Britannia
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty 

terveys
• Invest in

Saksa ja Sveitsi
• Uudistuva sairaala
• Invest in

Singapore, Korea, Japani
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Yksilöllistetty terveys
• Invest in

Kiina
• Uudistuva sairaala

• Biopankkitoiminnan kehittäminen ja tutkimusinfrastruktuurien vahvistuminen

• Osaamisen kasvattaminen

• Suomessa toimivien yritysten kasvun edistäminen sekä uudenlaisen liiketoiminnan synnyttäminen

• Tutkimus- ja kehittämisinvestointien lisääntyminen –Suomi uusien innovaatioiden ja ratkaisujen 

kokeiluympäristö

• Kansainvälisten toimijoiden investoinnit ja sijoittuminen Suomeen



Health ecosystem players in Finland
Data analytics Bio, pharma and medical technology

Biobanks and research platforms

Health services

Prevention Test beds and accelerators

”Technology enablers”

Education and research

Diagnostics and imaging Remote solutions

Legislation & political guidelines: Biobank Law, clinical research, secondary use of social & health data, Genome Law (2019), Health Sector Growth Strategy

• Finnish Genome Center

• Cancer Center Finland (FICAN)

• Neuro Center Finland

• Finnish Biobank (FINBB)

• Suomen Terveystalon 

Biopankki Multiomics and research

https://nordictestbeds.org/


Kansainvälisen toiminnan fokusointia ja Team Finland yhteistyötä
terveysteemassa

Pohjoismaat
• Hoiva ja ennaltaehkäisty
• Uudistuva sairaala
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty terveys

USA
• Uudistuva sairaala
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty terveys
• Invest in

Saudi-Arabia ja 
Yhdistyneet 
Arabiemiraatit
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Terveyttä Biteistä

Iso-Britannia
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Terveyttä Biteistä
• Yksilöllistetty 

terveys
• Invest in

Saksa ja Sveitsi
• Uudistuva sairaala
• Invest in

Singapore, Korea, Japani
• Hoiva ja 

ennaltaehkäisty
• Yksilöllistetty terveys
• Invest in

Kiina
• Uudistuva sairaala

Business Finland
• 38 toimipistettä
• 100 henkilöä
• + UM henkilöstö



Kv-mahdollisuudet Singaporessa

• Raportti 

markkinamahdollisuuksista

• Precision medicine in Singapore 

looking for solutions and collaborations

• Kaakkois-Aasian sijoittajaverkosto pystyyn

• IHiS:n haastekilpailu, haasteet julki 4/2018

• Diabetes-yhteistyön rakentaminen

• 8.5.2018 Health Tuesday, Helsinki

• 15.5.2018 delegaatio @ Ageing Asia, SG

• 27.-31.8. EU:n Business Ave missio 

Medical Fair Asia SG + Filippiinit

• 14.-19.9. yksilöllistetty terveys delegaatio @ SG

• Lisätietoja: riku.makela@formin.fi

https://www.marketopportunities.fi/precision-medicine-in-singapore-looking-for-solutions-and-collaborations-opportunities-for-finnish-companies
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/healthcare-medical-technologies-philippines-singapore


WORLD IDEAS
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