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Seminaarin ”Step up Investments in Finland” aloit-
teentekijänä oli kommunikaationeuvontayritys Miltton 
Labsin toimitusjohtaja ja perustaja Fredrik Andersson. 
Kuusi vuotta täyttävässä yksityisessä Fotografiskan 
valokuvausmuseossa järjestetty seminaariin keräsi 
lähes 70 osanottajaa. Seminaarin tavoitteena oli jatkaa 
maidemme välisten hyvien kontaktien rakentamista 
kaupan, investointien, kykyjen, pääoman ja resurssien 
osalta ja kohdistaa ne parhaimmat tuotot tarjoaville 
toimialoille. 

- Miltton Group etabloitui tasan vuosi sitten Tukholmaan 
tytäryhtiönsä Miltton Labsin kautta. Perustimme yrityk-
sen epiteetillä Trusted advisors with digital solutions, 
sanoo Fredrik Andersson. Tämä merkitsee myös, että 
Suomen suurin kommunikaatioyritys Miltton Group on 
hankkinut jalansijan Tukholmasta ja Ruotsista, auttaen 
vahvistamaan alueen kilpailukykyä maailmalla. Miltto-
nilla on myös toimipiste Brysselissä.

Iltapäivän keskeisenä aiheena oli teollisuuden kehitys, 
kauppa, Private Equity, Venture Capital, kiinteistöinves-
toinnit ja tietenkin myös Fintech, jonka kehitys on ollut 
sekä Tukholmassa että Helsingissä vahvaa.

Marcus Wallenberg, Investorin ja SAAB:in hallituksen 
johtaja sekä AstraZenecan ja Temasek Holdingsin joh-
taja, tähdensi teollisuuden merkitystä ja selvitti tulevai-
suuden mahdollisuuksia. Nokian entinen johtaja Jorma 
Ollila, joka toimii myös Miltton Groupin hallituksen 
puheenjohtajana, kuvaili Suomen investointien kiihdy-
tystä ja potentiaalia nykyhetkestä etenpäin. Tukholman 
kauppakamarin toimitusjohtaja Maria Rankka puhui 
alueellisista kauppa- ja investointitrendeistä. 

Elinkeinoelämän huiput haluavat  
kiihdyttää Suomi-investointeja
Suomeen suuntautuvat investoinnit olivat pääteemana Miltton Labsin suuressa seminaarissa Tukholman 
Fotografiskan museossa. Ohjelmassa oli monta Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämän ja politiikan huip-
punimeä.
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Suomalais-ruotsalaista kauppakamaria edusti toi-
mitusjohtaja Kjell Skoglund, joka puhui Suomessa 
tapahtuvista positiivisista asioista. Varovainen usko tule-
vaisuuteen orastaa esimerkiksi terveydenhuoltoalalla, 
joka työllistää 10 000 ihmistä ja joka on onnistunut hyvin 
viennissään. Metsäteollisuus menee välttämättömien 
rakennemuutosten jälkeen uudelleen hyvin ja paljon 
puhuttu kilpailukykysopimus tuo osaltaan uskoa Suo-
men talouteen. Skoglund huomautti myös, ettei sopi-
muksen tuoma neljän prosentin kilpailukykylisä riitä, 
vaan sen lisäksi tarvitaan uusia rakenneuudistuksia ja 
veropolitiikkaa, joka tekee työnteon aina kannattavaksi.

Elisabeth Thand-Ringqvist, SVCA – Swedish Private 
Equity & Venture Capital Associationin hallituksen 
puheenjohtaja ja FINSVEn hallituksen jäsen, kuvasi 
suurten Private Equity-investointien merkitystä elinkei-
noelämän uudistumiselle Suomessa ja Pohjolassa.
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Viestikapulaan tarttui tämän jälkeen Rite Venturesin 
perustaja Christoffer Häggblom, joka kertoi Venture 
Capital investointimahdollisuuksista pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin molemmin puolin Itämerta.

Urban Edenström, Niam and Newsec -yrityksen omis-
taja ja perustaja, näki suuria mahdollisuuksia Suomen 
kiinteistöalalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Ohjelman viimeisenä investointiasiantuntijana NFT 
Venturesin toimitusjohtaja ja omistaja Johan Lundberg 
piti alueemme Fintech-kehitystä sekä hyvin menestyk-
sekkäänä, että kiinnostavana. Investoinnit finanssialan 
innovaatioihin ja pankinläheiseen toimintaan ovat kas-
vaneet valtavasti viime vuosina ja NFT Ventures aikoo 
nyt vauhdittaa investointejaan. Yritys on juuri vahvista-
massa Suomen panostuksiaan.

Calle Haglund, suomen entinen puolustusministeri, 
Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen aikaisempi 
puheenjohtaja ja Miltton Groupin hallituksen jäsen, 
teki yhteenvedon iltapäivän ohjelmasta tähdentäen 
sitä, mistä monet puhujista olivat jo maininneet – että 
mahdollisuudet ovat nyt erinomaiset kanssakäymisten 
kiihdyttämiseen, suhteiden luomiseen ja yleensäkin 
bisnekseen maidemme välillä. 

Iltapäivä huipentui verkottumistilaisuuteen, jossa sol-
mittiin useita uusia kontakteja Fotografiskan museon 
kauniissa Tukholmamiljöössä.
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