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pähkinänkuoressa



YDINTEHTÄVÄ

MIKSI OLEMME 
OLEMASSA?

Luomme Suomelle 
vaurautta ja hyvinvointia 
kiihdyttämällä asiakkaittemme 
kestävää kasvua globaalisti.



Kuusi strategista vaikuttavuustavoitetta viitoittavat 
työmme suunnan vuoteen 2025
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Globaalisti menestyviä yrityksiä

- Arvonlisän kasvu

- Vientitulojen kasvu

- Palkkakertymän kasvu

Uusien kestävien ratkaisujen 
ja toimintojen kehittäjiä

- Lisääntynyt tietoisuus ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuusta

- Uudet ratkaisut, jotka kasvattavat hiilikädenjälkeä 

- Elinkaariajatteluun perustuvat 
älykkäät liiketoimintamallit ja ratkaisut

Rohkeita liiketoiminnan uudistajia

- Vahvat kansainvälistymiseen liittyvät 
kyvykkyydet ja investoinnit

- Merkittävät investoinnit innovaatioihin, 
digitaaliseen transformaatioon ja uusiin 
liiketoimintamalleihin 

- Arvoa tuottavat verkostot ja kumppanuudet
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Tuottava kansantalous

- Suomalaisten tuotteiden ja palvelujen korkea 
nettoarvo

- Positiivinen vaihtotase

- Korkea työllisyysaste

Kestävän kehityksen suurvalta

- Merkittävä kestävän kehityksen 
vaikuttavuus globaalisti

- Vähentyneet hiilipäästöt

- Kasvun irti kytkeminen resurssien käytöstä

Houkutteleva ja resilientti 
liiketoimintaympäristö

- Maailmanluokan ekosysteemit ja osaaminen 

- Monipuolinen liiketoimintaympäristö ja 
viennin rakenne

- Vahva maakuva 

- Matkailjoita, osaajia ja investointeja 
houkutteleva toimintaympäristö



PALVELUMME

KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT
Asiantuntijat Suomessa ja maailmalla neuvovat 
Business Finlandin asiakasyrityksiä 
kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa ja 
auttavat löytämään sopivat kontaktit ja 
kumppanit.

RAHOITUS
Tarjoamme rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan. Innovaatiot ovat tutkitusti 
tärkein kasvun lähde.

INVESTOINTIEN HOUKUTTELU
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia asiakkaita 
ja kumppanuuksia ja parantavat yritysten 
kansainvälistä kilpailukykyä. 

MISSIOT JA OHJELMAT
Tarjoamme kansainvälistymisen ja 
innovaatiorahoituksen palveluista 
kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin 
ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien 
mukaisiksi. 

EKOSYSTEEMIT
Ekosysteemit parantavat yritysten 
mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja 
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. 
Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun 
ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, 
vauhtia uudistumiseen.

MATKAILUN EDISTÄMINEN
Matkailu on tärkeä toimiala kansan-
taloudellemme. Positiivinen maakuva 
hyödyttää myös muita toimialoja.



MEILLÄ ON KANSAINVÄLISTÄ JA 
PAIKALLISTA OSAAMISTA

760
asiantuntijaa

16
toimipistettä
Suomessa

40
toimipistettä
maailmalla



Innovaatioiden ja TKI-
rahoituksen merkitys



TUOTTAVUUS EI KASVA
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Työn tuottavuuden muutos, % Kokonaistuottavuuden vaikutus

Työtuntien uudelleenallokoitumisen vaikutus Pääomapanoksen vaikutus

Työpanoksen laadun muutoksen vaikutus

Kokonaistuottavuus ei 
ole Suomessa kasvanut 
vuoden 2007 jälkeen. 
Talouden ja yritysten 

uudistuminen vaikuttaa 
oleellisesti 

tuottavuuskehitykseen, 
ja tki-toiminta vaikuttaa 

oleellisesti 
uudistumiseen.

Lähde: Tuottavuustutkimukset, Tilastokeskus

2007: 
21,577

2019: 
16,088



SUOMI ON MENETTÄNYT ASEMANSA 
INNOVAATIOTOIMINNAN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Suomen suhteellinen 
asema pitkän aikavälin 
kilpailukykyä ja 
hyvinvointia rakentavien 
innovaatioinvestointien 
tekijänä on menneellä 
vuosikymmenellä 
romahtanut.

TKI-menojen reaalikehitys suhteessa vuosituhannen alun tasoon

(2000=100)

Lähteet: OECD MSTI –tietokanta 2000-2016, USD PPP kiintein vuoden 2010 hinnoin; Tilastokeskus t&k-tilasto 2017-2018,     
2018 ennakkoarvio (deflatoitu 2017 Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksillä ja 2018 Etlan inflaatioennusteella).  



ERITYISESTI TUTKIMUKSEN JA LIIKETOIMINNAN 
RAJAPINNALLA TARVITAAN TKI-PANOSTUKSIA

Markkina-
läheisyys

Yritys-
vetoisuus

Tutkijayhteisön sisällä 
toteutuvat hankkeet

Yritysverkostojen sisällä 
toteutuvat hankkeet

Tutkijayhteisön hankkeet, 
joilla yritysyhteistyötä

Yritysten hankkeet, joilla 
tutkijayhteistyötä

TUTKIMUSKESKITTYMÄT

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT

LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIT

https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htmLähde (KPIt): OECD:

Business Enterprise 
R&D as % of GDP, 

2019 or latest: 

Finland 12.Business Enterprise 
R&D financed by

government, 2019    
or latest (%):

Finland 35.

Higher Education R&D 
financed by the

business sector, 2019 
or latest (%):

Finland 35.

Higher Education R&D 
as a % of GDP, 2019 

or latest:

Finland 6.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fsti%2Frd-tax-stats.htm&data=04%7C01%7Channu.kemppainen%40businessfinland.fi%7Cdcdbfcbb9d2c4ed04ff708d97208cf11%7C7c94a248ecf241b69b42923651114b04%7C0%7C0%7C637666205590166027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1v55XRDI03%2Flng%2BClgVNyiUp3ZazZ0wKbJGwdUNk8k4%3D&reserved=0


BF-näkökulma yritysten ja 
tutkimuksen yhteistyöhön



VALTIONHALLINNON ORGANISAATIOT, JOTKA RAHOITTAVAT 
TUTKIMUSTA SEKÄ YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ

OPETUSMINISTERIÖ

SUOMEN AKATEMIA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

BUSINESS FINLAND

ELY-KESKUKSET

FINNVERA

TESI

ULKOMINISTERIÖ

FINNFUND

PERUSTUTKIMUS SOVELTAVA 
TUTKIMUS

T&K-TOIMINTA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

MARKKINOINTI

KANSAINVÄLISTYMINEN



TUTKIMUSORGANISAATIOIDEN JA YRITYSTEN 
YHTEISTYÖN RAKENTAJA

TUTKIMUSORGANISAATIO
Rahoitamme vain sellaista tutkimusta, jonka

tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää
vientiliiketoiminnassaan.

Halu ja kyky toimia
yhteistyössä yritysten 

kanssa

Tutkimuksen taso
kansainvälisesti
kilpailukykyistä

Projektien
vaikuttavuus

Riittävät omat
resurssit

Silti periaatteena:

1. Tutkimusosuutta rahoitetaan 
julkisen tutkimuksen ehdoin.

2. Olemme sitoutuneet avoimen 
tieteellisen julkaisun periaatteisiin.



Mistä niitä innovaatioita löytyy?



Yhteishankkeet:

Co-Innovation-rahoitusmalli



CO-INNOVATION

Rahoitusta tutkimusorganisaatioiden 
ja yritysten yhteishankkeille

▪ Kehitetään yhdessä uutta tietoa ja osaamista 

liiketoiminnan tarpeisiin. 

▪ Olennaista aidosti yhteiset tavoitteet ja uskottava 
yhteistyösuunnitelma niiden saavuttamiseksi.

▪ Löydyttävä riittävä vientiliiketoiminnan 
kasvupotentiaali ja kaupallistamismahdollisuudet.

▪ Ei teema- tai toimialarajauksia: kaikki liiketoiminta 
käy eikä teknisiä ratkaisuja ole pakko kehittää!

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/COINNOVATION

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/


Kasvumoottoriekosysteemit

Rahoitusta markkinamurroksen edelläkävijöille



Business Finlandin kasvumoottorirahoitus 
– työkalu uudenlaiseen alustatalouteen

Pääoma-
lainoitettu 
alustayhtiö 

Kasvumoottori-
ekosysteemi

Pieniä yrityksiä, suuria yrityksiä, 
tutkimustahoja, julkisia tahoja

Eskosysteemin jäsenet tarvitsevat 
alustayhtiötä oman liiketoimintansa 

kehittymiseen, samoin alustayhtiö tarvitsee 
ekosysteemikumppaneitaan 

• Miljardiluokan tavoitteet liiketoiminnalle, 
viennille ja investoinneille 5-10 vuoden 
tähtäimellä, työpaikkoja arvioidaan syntyvän 
tuhansia.

• Pääomalainaa alustayhtiöille ja avustuksia 
ekosysteemien orkestrointiin.

• Alustayhtiöt ovat kasvun katalyytteinä toimivia 
avainyrityksiä, joiden ympärille muut toimijat 
voivat rakentaa uutta liiketoimintaa.

• Käynnissä on 20 kasvumoottoria.



FinNuclear
ydinvoima

DIMECC
OneSea

CLIC
4Recyclig

TAMLINK
Indoor Air

GAIA
Merituuli

CLIC
GreenE2

Kasvumoottoriekosysteemit

KYYTI
liikkumispalvelu

LAMOR
muoviroskat 
vesistöistä

GRIFFIN 
REFINERIES

jätteistä arvoa

FLEXENS
energia-

järjestelmät

VASTUU GROUP
rakennettu 
ympäristö

COMPENSATE 
hiilensidonta

VEDIA
logistiikka

UNIKIE
Autonominen 
liikkuminenAWAKE

älysatamat

SILO
AI

ICEYE
avaruusdata

FAMILY IN 
MUSIC

luova ala

VAADIN
bisneskriittiset

yhteistyöalustat

Orkestrointi

HUS
CleverHealth

DIMECC
Älykäs teollisuus

Pääomalainoitettu 
kasvumottori



Veturiyritykset + 

ympärille rakentuvat ekosysteemit



Rahoitus 
veturiyrityksille

▪ Veturit sitoutuvat lisäämään merkittävästi TKI-
investointejaan Suomessa. Projektien maksatus 
on sidottu näiden tavoitteiden toteutumiseen.

▪ Veturit haastavat ja vivuttavat tiekarttaansa 
toteuttavia kumppanuushankkeita.

▪ Veturiyritysten ympärille luodaan 
maailmanluokan osaamiskeskittymiä.

▪ Mittava panostus:                         

20 M€ + 50 M€ / veturiekosysteemi

▪ 12 veturia jo valittu ja lisää tulossa – jatkossa 
myös pienempiä toimijoita.

▪ ABB

▪ Borealis Polymers

▪ Fortum ja Metsä Group

▪ Kone

▪ Meyer Turku

▪ Neste

▪ Nokia I ja II

▪ Sandvik 

▪ Tietoevry

▪ Valmet

▪ Wärtsilä



Tiekartat suuntaviittana
KUMPPANUUSHAKU 2023

▪ Rahoitusta yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 
yhteishankkeiden ohella 
myös tutkimushankkeille.

▪ Seuraavat hakukierrokset 
päättyvät:
o 13.1.2023

o 13.4.2023

o 13.9.2023



Lopuksi



MAAILMAN PELASTAMINEN    
VOI OLLA MYÖS HYVÄÄ 
LIIKETOIMINTAA

Voimme sekä nostaa esiin Suomelle erityisen
kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia että
vauhdittaa kestävän kehityksen haasteiden
ratkaisemista.

Tässä emme kuitenkaan onnistu
ilman tutkimuksen apua – nyt on 
aika ajatella ISOSTI!

SUOMI NÄYTTÄÄ TIEN TULEVAISUUTEEN

Agenda2030



Kiitokset!

aki.parviainen@businessfinland.fi

050 351 1354


