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TEHTÄVÄNÄ KASVU, 
UUDISTUMINEN JA 
MENESTYS

KANSAINVÄLINEN
KASVU

MAAILMAN PARHAAT 
EKOSYSTEEMIT

Työkaluina 
• tutkimus- ja innovaatiorahoitus  
• neuvonta ja sparraus  
• verkottaminen ja kontaktit
• kotimaisen ja kansainvälisen verkoston 

osaaminen ja näkemys
• teemavalinnat ja ohjelmat

Innovaatioiden edistäminen
Viennin edistäminen
Investointien ja matkailijoiden houkuttelu



TEEMAT JA TAVOITTEET
Kohti yhteisiä innovointia, invest-in ja vientiä edistäviä palvelukokonaisuuksia*   

*Tilanne 04/2018

Poikkileikkaavina 
• Digitaalinen transformaatio
• Kehittyvät markkinat
• Uusi arvon luonti
• Arktisuus

Biotalous

Cleantech

Digitaalisuus

Kuluttajaliiketoiminta

Matkailu

Terveys ja hyvinvointi

Suomi mukaan kasvavaan kuluttaja-
liiketoimintaan

Puhtaita kokonaisratkaisuja ja globaalia 
edelläkävijyyttä

Korkean lisäarvon kestäviä ratkaisuja 
globaaliin kysyntään

Kasvavaa yksilöllistetyn terveyden liiketoimintaa ja houkuttelevia 
ekosysteemejä

Digiloikalla uutta liiketoimintaa ja 
kasvavaa vientiä

Teknologisen edelläkävijyyden hyödyntäminen 
globaaleilla markkinoilla
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Business Finlandin perusteet 
RTECOn rahoittamiselle
eKuitti-ekosysteemi kokoaa yhteen erilaisia toimijoita 
reaaliaikatalouden ja rakenteisen tiedon välittämisen 
ympärille, ja luo valmiuksia rakentaa alustatalouteen 
perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja, 
joissa on mukana monipuolinen joukko yrityksiä.
Ekosysteemillä on merkittävää kansainvälistä 
liiketoimintapotentiaalia omaava liiketoimintakärki 
mm. kuittipalvelujen, talousjärjestelmien laajennusten 
ja henkilökohtaisen talouden hallinnan alueilla. 
Vientipotentiaalin on arvioitu olevan näillä kolmella 
alueella  Euroopassa yhteensä noin 5 mrd euroa 
seuraavien viiden vuoden aikana. 
Onnistuessaan eKuitti-ekosysteemin tulokset tukevat 
hyvin niitä tavoitteita, joita Business Finlandin 
strategiatyössä on asetettu etenkin tekoäly- ja 
alustatalousohjelmalle sekä Smart Finance -tarjooman
kehittämiselle.



RTECO-ekosysteemiprojektin tavoitteet
§ eKuitti-ekosysteemi on käynnistetty ja saatu aktiivisesti toimimaan. 

Ekosysteemin yrityksistä vähintään 10 hakee kansainvälistä kasvua.
§ eKuitti-ekosysteemissä on muodostettu tiekartta ekosysteemin 

etenemiselle. Tiekartta päivittyy jatkuvasti työn tulosten ja havaintojen 
perusteella.

§ Ekosysteemi on käynnistänyt useita kokeiluja, pilotteja ja 
demonstraatioita rakenteisen tiedon välittämisestä.

§ Ekosysteemi on tuottanut useita yhteistyöhankkeita, joissa 
innovaatiotoiminnan keinoin ratkaistaan identifioituja kehityskohteita 
reaaliaikatalouteen ja rakenteisen tiedon välittämiseen liittyen. 

§ Hanke on myötävaikuttanut vähintään kolmen kansainväliseen 
liiketoimintaan tähtäävän kehityshankkeen syntymiseen, joita on 
kannustettu hakemaan Tekes-rahoitusta.

§ Ekosysteemi on tuottanut suunnitelman alustasta ja menetelmistä 
verkoston tiedonjakamiseen sekä IP-asioiden ja tietoturva-asioiden 
ratkaisuun.

§ Ekosysteemi on käynnistänyt konkreettisia toimenpiteitä viennin 
edistämiseksi rakenteisen taloustiedon alueella.

§ Ekosysteemien toiminnan jatkuvuuden varmistavat toimintamallit on 
määritelty (rule book) ja toimijat sitoutettu niihin.



BUSINESS FINLANDIN PALVELUPORTFOLIO SUOMALAISILLE ORGANISAATIOILLE

1. Tunnista 
mahdollisuudet

Verkostot

Rahoitus

2. Kehitä ja 
uusiudu

3. Go to 
Market

4. Skaalaa 
liiketoimintaasi



Rahoitus
Rahoitamme innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä erilaisten tukien ja lainojen avulla. 
Autamme sinua löytämään sopivanlaista rahoitusta, joka auttaa yritystäsi tai organisaatiotasi 
kasvamaan kansainvälisesti.

Rahoitus 
• Startup-yritykset
• Pk-yritykset ja 

markkina-arvoltaan 
keskisuuret yritykset

• Suuret yritykset
• Tutkimusjärjestöt
• Julkiset organisaatiot

Kasvupääoma
Ota yhteys globaaleihin 
riskisijoitusrahastoihin ja 
sijoittajiin

AV-alan tuotantokannustin + 
Muu kasvurahoitus 
(esim. laivanrakennuksen 
innovaatiotuki, energiatuki)

Neuvonta ja ohjaus 
• liiketoiminnan 

kehittäminen ja rahoitus
• EU:n tutkimus- ja 

innovaatiorahoitus
• Kasvurahoitusneuvontaa 

startup-yrityksille ja pk-
yrityksille (ei pelkästään 
oma ja EU-rahoitus)



Neuvontaa ja 
valmennusta 

verkostoitumiseen
Business Finlandin 

ohjelmat

Tule osaksi
kansainvälistä verkostoa 

Asiantuntijahaku

Introbot/X-botEnterprise Europe 
Network

Verkostoidu
Etsi kumppaneita Suomesta ja kansainvälisiltä markkinoilta innovaatiotoimintaasi varten sekä 
kumppaneita, asiakkaita ja asiantuntijoita globaaleilla markkinoilla kasvua varten. 



INNOVAATIORAHOITUKSEN VOLYYMI 2017

Myönnetty 
rahoitus 
510 M€

Rahoitushakemuksia 
6300 kpl 

Haettu rahoitus 
733 M€

Myönteisiä 
rahoituspäätöksiä 

4485 kpl



SUURIN OSA RAHOITUKSESTA 
PK-YRITYKSILLE 2017
§ Myönnetty rahoitus yhteensä 510 M€
§ Rahoituksesta yrityksille 398 M€ ja 

tutkimukselle 112 M€
§ Yritysrahoituksesta pienille ja keskisuurille 

yrityksille 292 M€
§ Rahoituksesta startup-yrityksille 142 M€
§ Uusia yritysrahoitusasiakkaita 2304, joista 

uusia innovaatiorahoituksen asiakkaita 
763 kpl

Yrityksille 398 M€

Pienille ja keskisuurille 
yrityksille 74 %

Startup-yrityksille
48 %

Rahoitus yhteensä 510 M€


