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LUKIJALLE
Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden Suomessa ja EU:ssa on mahdollista toimia edelläkävijöinä 
ilmastotavoitteiden ja digivihreän siirtymän toteuttamisessa ja luoda kestävää kasvua ja hyvinvoin-
tia. Tämä kuitenkin edellyttää merkittäviä lisäinvestointeja osaamiseen, tki-toimintaan, kiinteään ja 
pehmeään infrastruktuuriin sekä toimia sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi. Yritysten 
keskinäinen ja yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja rahoittajien sekä ihmisten/loppukäyttäjien 
välinen strateginen yhteistyö on tärkeää uuden osaamisen luomisessa ja omiaan nopeuttamaan uusien 
teknologioiden ja liiketoimintamallien kehitystä ja käyttöönottoa sekä innovaatioiden skaalautumista. 

Suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden innovaatiojärjestelmän toimi-
joiden aktiivisuus EU:n tki- ja investointihankkeissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasva-
nut. Horisontti2020-ohjelmasta suomalaiset innovaatiojärjestelmän toimijat kotiuttivat 1,5-kertaisen 
määrän rahoitusta Suomen maksuosuuteen verrattuna. Näin mitattuna Suomi pärjäsi verrokkimaita 
– Alankomaita, Tanskaa, Itävaltaa, Ruotsia, Irlantia ja Saksaa – paremmin. Suomalaiset yritykset ovat 
päässeet hyvin mukaan myös esimerkiksi Verkkojen Eurooppa-ohjelmaan, EU:n puolustusrahaston ja 
EU:n innovaatiorahaston hankkeisiin.    

Suomella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa edelleen EU:sta saamaansa tki- ja investointirahoitusta 
ja eurooppalaisen yhteistyön ja hankkeiden vaikuttavuutta. Tässä raportissa tarkastelemme yksityis-
kohtaisemmin suomalaisten toimijoiden osallistumista EU-yhteistyöhön. Esitämme neljä tavoittetta 
Suomen osallistumiselle EU:n tki- ja investointiyhteistyöhön ja ehdotamme joukon toimia tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ehdotuksemme tavoitteista ovat:

Tavoite 1: Suomalaisia yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja on mukana hankkeissa, joissa saa-
vutetaan kansainvälisiä läpimurtoja tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Suomen hiilikädenjälki ja 
digivihreä vienti kasvavat. Suomalaiset innovaatiojärjestelmän toimijat kotiuttavat Horisontti Eurooppa 
-ohjelmasta vuosina 2021-2027 vähintään 2,9 mrd. euroa eli kaksinkertaisen määrän Suomen lasken-
nalliseen maksuosuuteen nähden. Samalla Suomen saanto 9 suurimmasta EU-rahoitusinstrumenteis-
ta nousee vähintään 6 mrd. euroon. 

Tavoite 2: EU:n vuosibudjeteissa varmistetaan Horisontti Euroopan ja muiden tki-toiminnan eri vaihei-
siin tarkoitettujen instrumenttien rahoitus vuosien 2021-2027 kehyksen mukaisesti. EU:n tki-rahoituk-
sen resursseja kasvatetaan seuraavassa vuosille 2028-2034 valmisteltavassa rahoituskehyksessä sekä 
euromääräisesti että prosentuaalisesti. Suomi vaikuttaa aktiivisesti  siihen, että t&k-intensiteettitavoi-
tetta EU:ssa nostetaan 3,5 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä ja että tavoite myös saavutetaan. 
EU, jäsenmaat ja elinkeinoelämä lisäävät tki-investointejaan, mukaan lukien rajat ylittäviin tai yhteiseu-
rooppalaisiin investointihankkeisiin.   

Tavoite 3: Suomi toimii aktiivisesti ja ennakoivasti EU-verkostoissa painopistealueilla ja vahvistaa julki-
sen ja yksityisen sektorin yhteistä kannanmuodostusta. 

Tavoite 4: Teknologiateollisuus vahvistaa strategista yhteistyötä keskeisten kumppaneiden kanssa ja 
tukee yritysten osallistumista eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tki- ja investointihankkeisiin ja ver-
kostoihin painopistealueilla. Eurooppalaiset ja kansainväliset tki- ja investointikumppanuudet ovat yhä 
useamman yrityksen liiketoimintastrategian ytimessä. 

Inspiroivia lukuhetkiä!

Helsingissä, 30.1.2023
Mervi Karikorpi



Tämä on keskustelunavaus Suomen lähivuosien tavoitteista ja painopisteistä tki- ja investoin-
tiyhteistyölle EU:ssa. Ajankohta tällaiselle keskustelulle on otollinen monestakin syystä. 

Ensinnäkin EU:ssa ja Suomessa on sovittu kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. EU ja Suomi 
tavoittelevat myös globaalia johtajuutta strategisesti tärkeinä pitämillään alueilla, hyvinvointia 
luovaa kestävää kasvua ja resilienssiä. 

Useissa viime aikaisissa kansainvälisissä selvityksissä on todettu, että jo sovittujen ilmasto-
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisäinvestointeja vuosittain. Komissio arvioi 
vuonna 2020, että EU:n vihreän siirtymän tavoitteiden toteuttaminen edellyttää vuosittain noin 
600 mrd. euron lisäinvestointeja (yksityinen ja julkinen sektori). Vastaavasti digitaalisen siirty-
män vauhdittamiseen komissio arvoi tarvittavan noin 125 mrd. euron vuosittaisia lisäinvestoin-
teja. OECD ja IPCC ovat tehneet vastaavanlaisia arvioita globaalista investointitarpeesta. 

Vähintään kolmasosa EU:n NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 800 mrd. euron investoin-
neista sekä EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetäänkin vihreän siirtymän edistämiseen. 
Yhdysvallat on päättänyt 369 USD:n cleantech investointiohjelmasta (Inflation Reduction Act). 
Myös useilla muilla mailla kuten Iso-Britannialla, Japanilla, Kanadalla ja Kiinalla on omat 
suunnitelmat ja instrumentit, joilla valtiot tukevat vihreää siirtymää. Kilpailu investoinneista 
vähähiilisiin ratkaisuihin on kovaa.   

EU:ssa on myös viime vuosina hyväksytty ja valmisteltu merkittävä määrä sääntelyä, joka edis-
tää datan hyödyntämistä teollisissa prosesseissa ja kiihdyttää datan arvoa tuotannossa sekä 
innovaatiotoiminnassa. Yritysten valmiudet hyötyä tästä muutoksesta ovat hyvin vaihtelevat.

Toiseksi, EU:n nykyisten rahoitusinstrumenttien väliarviointi toteutetaan vuosien 2023-2024 
aikana ja EU:n toimielimet, jäsenmaat ja elinkeinoelämä työstävät samalla tki-ohjelmien ja 
rahoituksen strategisia painopisteitä vuosille 2025-2027. Tämän vuoden aikana komissio 
käynnistää myös jo 10. tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (FP10) valmistelun vuosille 
2028-2034. 

Tämän vuoden aikana käynnistyy myös EU:n vuosien 2021-2027 rahoituskehyksen (MFF2021-
27) puolivälitarkastelu. Odottamattomat kriisit ovat pakottaneet EU:n ja jäsenmaat kohdenta-
maan rahoitusta uudelleen. Tästä esimerkkinä ovat toimet irtautumiseksi Venäjältä tuodusta 
energiasta sekä mikroelektroniikkaa koskevat aloitteet. Toimintaympäristöön liittyvät jännit-
teet ja epävarmuustekijät ja globaalin talouden vaisut kasvunäkymät lisäävät todennäköisyyttä 
sille, että myös lähivuosina EU:n jäsenmaista ja EU-instituutioista nousee erilaisia tarpeita 
ja näkemyksiä sille, mihin EU-rahoitusta tulisi kohdentaa. Sopua haetaan kysymyksiin ku-
ten, missä määrin resursseja käytetään toisaalta akuuttien kriisien hoitamiseen ja toisaalta 
keskipitkän tai pidemmän aikavälin kilpailukyvyn rakentamiseen, tulisiko EU:n valtiontukisään-
töjä joustavoittaa, pitäisikö EU:ssa ottaa käyttöön uusia omien varojen lähteitä ja tarvitaanko 
elpymis- ja palautumisvälineen (RFF – Recovery and Resilience Facility) kaltaisia uusia yhteisiä 
lainainstrumentteja.      

1. JOHDANTO
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Kolmanneksi, Euroopan parlamentin vaalit käydään kesäkuussa 2024 ja uusi komissio esittää 
EU:n toiminnalle painopisteitä vuosille 2025-2030. Suomen tulevalla uudella hallituksella ja 
innovaatiojärjestelmän toimijoilla on näin ollen erinomainen mahdollisuus priorisoida Suomen 
EU-vaikuttamisen tavoitteet, johon sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat sitoutuvat, ja 
ennakoida toimia, joita niiden toteuttaminen edellyttää. 

Tässä paperissa tarkastelemme Suomen innovaatiojärjestelmän toimijoiden osallistumista 
EU:n tki- ja investointiyhteistyöhön viime vuosina, esitämme tavoitteet Suomen osallistumi-
selle EU:n tki- ja investointiyhteistyöhön rahoituskautena 2021-2027 sekä joukon toimia, joilla 
tavoitteisiin päästään.  
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On selvää, että Suomen ja EU:n tavoitteita digivihreälle siirtymälle ja globaalin kädenjäljen 
merkittävälle kasvattamiselle ei saavuteta ilman merkittäviä investointeja tki-toimintaan ja uu-
teen osaamiseen. Horisontti Eurooppa -ohjelmaa valmistellut Pascal Lamyn johtama korkean 
tason asiantuntijaryhmä tarkasteli tuottamassaan raportissa1 EU:n tki-toiminnan vahvuuksia ja 
heikkouksia ja keinoja parantaa investointien vaikuttavuutta. FAB-LAB-APP -raportin johdo-
päätökset ovat monelta osin edelleen ajankohtaisia. European Round Table of Industrialists 
(ERT) julkaisi vuonna 2022 kattavan raportin2 Euroopan ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailu-
kyvystä globaalissa toimintaympäristössä. ERT:n vertailutieto kertoo, että EU:lla ja jäsenmailla 
on kiire saada tki-investoinnit kasvuun ja tehdä toimia, jotka lisäävät Euroopan houkuttelevuut-
ta investoinneille ja osaajille ja joilla parannetaan investointien vaikuttavuutta ja teollisuuden 
kilpailukykyä. Kiina on monilla alueilla kirinyt kiinni EU:n ja Yhdysvaltojen etumatkaa tai jopa 
ottanut johtoaseman.  

Suomella, yrityksillä ja muilla innovaatiojärjestelmän toimijoilla on monta hyvää syytä osallis-
tua aktiivisesti EU:n tki- ja investointiyhteistyöhön: 

• Asiakkaat ja markkinat: Suomen tavaraviennistä lähes 57 % ja palveluviennistä noin 
puolet suuntautui vuonna 2021 EU27-maihin3. Lisäarvon tuominen asiakkaiden liiketoimin-
nalle ja kilpailuedun luominen ja säilyttäminen markkinoilla edellyttää yrityksiltä läheistä 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä asiakkaiden ja keskeisten kumppaneiden 
kanssa. Investoinnit vähähiilisiin ja puhtaisiin ratkaisuihin kasvavat globaalisti. Cleantech-
sektorin investoinnit kaksinkertaistuivat 2020-2021 välillä Euroopassa. Teknologiate-
ollisuus arvioi vähähiilitiekarttatyön yhteydessä, että Suomelle kysynnän kasvu voisi 
tarkoittaa jopa yli 30 mrd. euron vuotuista vientipotentiaalia. Myös EK on arvioinnut, että 
Suomella on mahdollisuus tuplata vihreä vienti vuoteen 2030 mennessä.  

• Osaajat, osaaminen ja kyvykkyydet: Eurooppalainen tki-yhteistyö tarjoaa mahdollisuu-
den yhdistää voimavaroja uuden tiedon, osaamisen ja teknologioiden tuottamiseksi ja 
kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi asiakkaiden 
ja yhteiskunnan tarpeisiin. Useilla toimialoilla Suomessa ja muissa EU-maissa osaajien 
saatavuus ja osaamisen vastaavuus muuttuvan työelämän tarpeisiin ovat suuria haasteita. 
Toimimalla aktiivisesti EU:n tki-verkostoissa osallistujat voivat tehdä yhteistyötä parhaiden 
eurooppalaisten osaajien kanssa, tehdä keskinäistä työnjakoa, ja lisätä Suomen ja Euroo-
pan houkuttelevuutta myös kolmansien maiden osaajien keskuudessa.

2. MONTA HYVÄÄ SYYTÄ OSALLISTUA EU:N 
TKI- JA INVESTOINTIYHTEISTYÖHÖN 
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• Rahoitus: EU:lla on käytössä useita instrumentteja, joilla se tukee yritysten, tutkimuslai-
tosten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden tki- ja investointihankkeita. Vaikka esimer-
kiksi Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitus muodostaa vain muutaman prosentin EU:n 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteenlasketuista t&k-investoinneista, voi yksittäisen hank-
keen tai toimijan saama rahoitus kuitenkin olla tärkeä kyseisen hankkeen käynnistymisen 
ja vaikuttavuuden kannalta ja toimia vipuna muulle rahoitukselle. EU:n tavoitteena on jo 
pitkään ollut saavuttaa 3 %:n t&k-intensiteettitavoite BKT:hen suhteutettuna. Tällä hetkellä 
tuo tavoite on asetettu vuodelle 2030. Suomen tavoitteena on nostaa t&k-intensiteetti 4 
% BKT:sta -tasolle vuoteen 2030 mennessä. Teknologiateollisuus ry on esittänyt, että 
Suomen tavoitteena olisi saavuttaa 4,4 %:n t&k-intensiteetti vuoteen 2030 mennessä. Kuva 
1 kertoo, että Israel, Etelä-Korea, Japani, Taiwan ja Yhdysvallat investoivat t&k-toimintaan 
BKT:hen suhteutettuna merkittävästi Suomea ja EU27-maita enemmän. Kiina on jo ohitta-
nut EU27-maat. Suomen uusi tki-rahoituslaki ja t&k-verovähennyskannustin ovat odotettu-
ja askelia eteenpäin. Suomessa ja EU:ssa tarvitaan määrätietoisia toimia tki-investointien 
kasvattamiseksi. Valtaosa Suomen ja EU:n tki-investoinneista tehdään nyt ja jatkossakin 
yksityisen sektorin toimesta. Myös julkisen sektorin rahoituslisäykset TKI-toimintaan ovat 
kuitenkin välttämättömiä. Ne on kohdennettava viisaasti tuottavuutta, kestävää talous-
kasvua tai hyvinvointia parantaviin kohteisiin siten, että ne vivuttavat tehokkaasti yksityi-
sen sektorin oman tki-rahoituksen lisäystä. Hyvin toteutettuna eurooppalainen yhteistyö 
parantaa hankkeiden vaikuttavuutta, tuottoja ja tuloksia.    

• Standardit ja sääntely: Suuri osa Suomea ja muita jäsenmaita koskevasta päätöksenteosta 
tapahtuu EU:n toimielimissä. Ajankohtaisina esimerkkeinä tästä ovat EU:n Fit for 55 – sekä 
digitalisaatiota koskevat säädösehdotukset, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi eri 
toimialojen toimintaan ja digivihreän siirtymän toteutukseen Euroopassa. Pitkäjänteinen 
ja tavoitteellinen yhteistyö eurooppalaisissa tki-verkostoissa ja yhteiseurooppalaiset tai 
usean jäsenmaan toimijoita kokoavat investointihankkeet avaavat kanavia vaikuttaa EU:n 
sääntelyä koskevaan päätöksentekoon. Eurooppalaisissa verkostoissa, joissa kehitetään 
uutta teknologiaa ja tavoitellaan parempaa kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä markkinoilla, 
on mahdollisuus vaikuttaa standardeja, infrastruktuureja tai muita toimintaympäristön 
kilpailukykytekijöitä koskevaan päätöksentekoon.    

• Ennakointi: Teknologiakehitys ja toimintaympäristön muutokset ovat aiempaa nopeam-
pia, ja uutta tietoa syntyy koko ajan, suurelta osin Suomen ulkopuolella. Asiakkaiden ja 
ihmisten odotukset ja tarpeet elävät ajassa. Globaalit keskinäisriippuvuudet ovat osaltaan 
tehneet muutosten ennakoinnista haastellisempaa. Covid-pandemia, Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan ja geopoliittiset jännitteet ovat saaneet EU:n ja jäsenmaat tiivistämään yhteis-
työtä, tarkistamaan prioriteettja ja osin suuntaamaan resursseja uudella tavalla. Pitkä-
jänteinen yhteistyö eurooppalaisissa verkostoissa auttaa varautumaan tulevaisuuden eri 
skenaarioihin ja tarttumaan ketterämmin avautuviin mahdollisuuksiin. Usein se myös lisää 
yrityksen tai muun organisaation resilienssiä – muutoskyvykkyyttä.  

FAB-LAB-APP Report by an independent EU HLG, 2017.
https://ert.eu/wp-content/uploads/2022/06/ERT-Benchmarking-Report-2022-LR.pdf
https://ek.fi/tutkittua-tietoa/tietoa-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/

1 
2 
3

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffbe0115-6cfc-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
https://ert.eu/wp-content/uploads/2022/06/ERT-Benchmarking-Report-2022-LR.pdf
https://ek.fi/tutkittua-tietoa/tietoa-suomen-taloudesta/ulkomaankauppa/
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 4 OECD Main Science and Technology Indicators 2022 – Gross Domestic Spending on R&D in 2020.

Kuva 1: T&K-intensiteetti Suomessa ja joukossa muita OECD- tai EU-maita vuonna 20204, % BKT:sta.
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Kuva: Liisa Takala
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Suomi ja Alankomaat kotiuttivat H2020-rahoitusta 1,5-kertaisesti maksuosuuteen  
suhteutettuna
Horisontti 2020 -ohjelma (H2020) on rahoittanut vuosina 2014 – 2020 toteutettujen hakujen 
kautta valittuja tki-hankkeita yhteensä 67 mrd. eurolla5. Yliopistot ja muut korkeakoulut ovat 
saaneet rahoituksesta suurimman siivun – 40 %. Yritykset saivat rahoituksesta 28 % (Kuva 2). 
Pk-yritysten osuus yritysten saamasta rahoituksesta oli 51,4%. 

     

Kuva 2. Horisontti 2020 –ohjelmasta myönnetyn rahoituksen jakauma EU:ssa saajaorganisaati-
oittain 2014–2020. 

Suomi on saanut H2020 -ohjelman rahoituksesta 2,3 % eli yhteensä 1,518 mrd. euroa vuosina 
2014–2020. Suomi paransi saantoa ohjelman edetessä ja edelliseen puiteohjelmaan verrattuna 
kasvatti ohjelmasta saamaansa rahoitusosuutta. Yritykset kotiuttivat 26 % Suomen saamasta 
H2020-rahoituksesta (Kuva 3). Irlannissa ja Itävallassa yritysten saama osuus oli verrokkimai-
den korkein - 35 % ja 32 % vastaavasti. Pk-yritysten osuus yritysten saamasta rahoituksesta 
oli Suomessa peräti 69 %. Pk-yritykset hyödynsivät erityisen tehokkaasti H2020-ohjelman pk-
instrumenttia. H2020-ohjelman teollinen johtajuus -pilarin merkitys oli Suomelle verrokkimai-
ta tärkeämpi. 27 % Suomen saamasta H2020-rahoituksesta tuli tästä pilarista rahoitettuihin 
hankkeisiin, kun pilarin osuus esim. Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa oli 15–18 %. Näin 

3. HORISONTTI2020-OHJELMASTA  
HORISONTTI EUROOPPAAN  

 
Saajaorganisaatio Milj. euroa %  
Yritykset 18 741 28 
Tutkimuslaitokset 16 679 25 
Korkeakoulut 26 583 40 
Muut  4 913 7 
Yhteensä 66 916 100 

Yritykset Tutkimuslaitokset

Korkeakoulut Muut

25 %

7 % 

28 % 

40 % 
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siitä huolimatta, että kyseisissä verrokkimaissa yritykset kotiuttivat lähes yhtä suuren osuuden 
maan saamasta H2020-rahoituksesta kuin Suomessa. Tästä voidaan päätellä, että kyseisissä 
verrokkimaissa yrityksiä oli enemmän mukana myös yhteiskunnalliset haasteet -pilarin hank-
keissa, joita johtivat usein tutkimuslaitokset tai korkeakoulut. Tutkimuslaitosten/korkeakoulu-
jen ja yritysten yhteistyön vahvistaminen edelleen onkin yksi kehityskohde Suomessa.    

Kuva 3. Eri saajaorganisaatioille myönnetyn rahoituksen osuus Suomen ja verrokkimaiden 
saamasta H2020-rahoituksesta vuosina 2014-2020, %.

Suomen ja muiden EU-maiden kotiuttamaa H2020-rahoitusta voi suhteuttaa maiden maksu-
osuuksiin EU:n kokonaisbudjetista vastaavana ajanjaksona (Taulukko 1). Suomen osuus H2020-
ohjelmasta saadusta rahoituksesta on ollut 1,5-kertainen suhteessa Suomen maksuosuuteen 
EU:n budjetista mukaan lukien H2020-ohjelma. Näin tarkasteltuna Suomi on pärjännyt verrok-
kimaihin – Alankomaat, Tanska, Itävalta, Ruotsi, Irlanti ja Saksa – nähden hyvin (Kuva 4). 

Taulukko 1. Suomen ja verrokkimaiden maksuosuudet EU:n kokonaisbudjettiin ja maiden saama 
osuus H2020-ohjelmasta myönnetystä rahoituksesta vuosina 2014-2020, %. 
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Maksuosuus 
EU:n kokonais-
budjetista, %

20,5 5,3 2,8 2,3 1,9 1,6 1,5

Saatu osuus 
H2020-ohjelman 
rahoituksesta, % 

14,8 7,7 3,4 2,8 2,6 1,8 2,3

5 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard, 
tiedot haettu 1.9.2022. Kaikissa rahoitusta koskevissa luvuissa on käytetty ’Net EU financial contributi-
on’ -muuttujaa.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
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Suomalaiset toimijat hakivat aktiivisesti H2020-rahoitusta. Suomalaisten toimijoiden johtamien 
hankkeiden läpimenoprosentit olivat kuitenkin alhaisempia kuin vastaavat läpimenoprosentit 
verrokkimaissa niin hyväksyttyjen hankkeiden kuin saadun rahoituksen osuutta haetusta tar-
kasteltaessa. Suomalaisten johtamista hankehakemuksista rahoitusta sai 13 % kun vastaava 
läpimenoprosentti Alankomaissa ja Itävallassa oli 16 %.  

Hankevalmistelu onkin toinen kehityskohde, johon on syytä kiinnittää huomiota Horisontti 
Eurooppa -ohjelman aikana. Kumppanien verkottaminen, korkeatasoisten kansainvälisten 
yhteishankkeiden valmistelu ja johtaminen ja rahoitusosaaminen ovat kaikki omaa ammat-
titaitoa vaativia tehtäviä. Isoilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla osaamista on omasta takaa, 
mutta monet pk-yritykset tarvitsevat tähän apua. EU-rahoitusneuvonnan tärkeiden palveluiden 
rinnalla Suomessa kannattaa käyttää tehokkaasti yksityisen sektorin toimijoiden palveluita, 
olivatpa ne sitten klustereita tai konsulttiyrityksiä. Suurten hankkeiden valmisteluun on syytä 
varata myös kansallista rahoitusta. Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Energiate-
ollisuus ry ovat tuottaneet oppaan eufundingplaybook.fi , joka auttaa yrityksiä alkuun euroop-
palaisten yhteishankkeiden valmistelussa ja rahoitushakemusten tekemisessä. Kansallisessa 
AI4.O-ohjelman EU-työryhmässä on valmisteltu opas, jossa tarkastellaan EU-vaikuttamista ja 
erityisesti digitalisaatioon liittyvän EU-yhteistyön mahdollisuuksia.    

 

Kuva 4. Suomen ja verrokkimaiden saama osuus H2020 –ohjelmasta myönnetystä rahoituksesta 
suhteutettuna maan maksuosuuteen EU:n budjetista 2014 -2020.
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Muutama eurooppalaisyritys sai H2020-ohjelmasta rahoitusta yli 100 milj. euroa ja lähes 20 
yritystä kotiutti yli 50 milj. euroa. Suomessa yrityksistä eniten H2020-rahoitusta saivat seuraa-
vat:
 • Wärtsilä Finland Oy (14 milj. €)
 • Metgen Oy (12 milj. €)
 • Wello Oy (12 milj. €)
 • Nokia Solutions and Networks Oy (9 milj. €)
 • Metso Outotec Finland Oy (7 milj. €)
 • Pulsedeon Oy (6 milj. €)
 • UPM-Kymmene Oyj (6 milj. €)
 • Convion Oy (6 milj. €)
 • F-Secure Oyj (5 milj. €)
 • Infinited Fiber Company Oy (5 milj. €)

VTT sai H2020-rahoitusta yhteensä lähes 300 milj. euroa ja Helsinkin yliopisto yli 200 milj. 
euroa. Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto olivat seuraavaksi suurimmat rahoituksen ko-
tiuttajat. Suomalaisista tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista Helsingin yliopistolla oli eniten 
sen koordinoimia hankkeita. VTT:kin koordinoi lähes 100 hanketta, minkä lisäksi se osallistui 
erityisen aktiivisesti myös muiden koordinoimiin hankkeisiin.  
Horisontti2020-ohjelman loppuarviointi tehdään vuoden 2023 aikana. Arviointi tuottaa tietoa 
hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta. Onko esimerkiksi tutkimushankkeissa syntynyt 
kansainvälisiä läpimurtoja tai ovatko innovaatiohankkeet johtaneet uusiin tuotteisiin tai rat-
kaisuihin, joilla on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla ja jotka kasvattavat Suomen ja 
EU:n hiilikädenjälkeä. Suomen kannalta on kiinnostavaa, ovatko suomalaiset yritykset, tutki-
muslaitokset ja korkeakoulut olleet mukana tällaisissa hankkeissa.   

Horisontti Euroopan kumppanuudet avaavat yrityksille hyvät vaikuttamismahdollisuudet
Horisontti Eurooppa -ohjelma (HEU) käynnistyi toden teolla lähes vuoden myöhässä. Sen vuok-
si tietoa ohjelman etenemisestä on vuosilta 2021-2022 vasta rajallisesti saatavilla. 

Alkuvaiheen tietojen (09/2022) perusteella Suomen ja verrokkimaiden läpimenoprosentit ovat 
nousseet H2020-ohjelman aikaisista. Suomi on saanut alkuvaiheessa myönnetystä HEU-ra-
hoituksessa 3 %, mikä sekin on korkeampi kuin H2020-ohjelman 2,3 %. HEU-ohjelman alku on 
näiltä osin jatkanut H2020-ohjelman aikaista positiivista trendiä.  

Yritykset saivat HEU-rahoituksesta alkuvaiheessa vain 18 % (vrt. H2020:n 28 %). Irlantia 
lukuunottama kaikissa verrokkimaissa yritysten saaman rahoituksen osuus on pienempi kuin 
H2020-ohjelmassa. Suomen saamasta alkuvaiheen HEU-rahoituksesta yritykset saivat 17 % 
(vrt. H2020:n 26 %). 

Yritysten saaman osuuden pienenemistä HEU-ohjelman alkuvaiheessa selittää osin se, että 
osaa eurooppalaisista kumppanuuksista hallinnoivat kansalliset toimijat kuten BusinessFin-
land, ja ne saivat kumppanuudelle tarkoitetun EU-rahoitusosuuden tässä vaiheessa.  
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Yritysten osallistumisaktiivisuutta ja menestystä HEU-ohjelmassa on kuitenkin syytä seurata 
tarkasti ohjelman edetessä. HEU-ohjelman rakenne poikkeaa H2020-ohjelman rakenteesta: 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus - ja teollisuuden kilpailukyky -pilarit on yhdistetty yhdeksi, 
jonka myötä työohjelmien tavoitteisiin on tullut mukaan aiempaa enemmän EU:ssa hyväksyt-
tyjä makrotason tavoitteita. Myöskään pk-instrumenttia, jota Suomen pk-yritykset käyttivät 
H2020:ssa tehokkaasti, ei sellaisenaan enää ole HEU:ssa. HEU:n uudessa kolmannessa pila-
rissa erityisenä kohderyhmänä ovat startup- ja scaleup-yritykset. Näiden muutosen vaikutuk-
sia on tässä vaiheessa mahdotonta arvioita. Lisäksi EU:n mittava elpymispaketti ja Suomen 
kestävän kasvun ohjelma ovat saattaneet vaikuttaa yritysten rahoitustarpeisiin ja innokkuuteen 
osallistua HEU:n ensimmäisiin hakuihin.  

Horisontti Eurooppa -ohjelman kumppanuudet tarjoavat yrityksille erinomaisen alustan 
pitkäjänteiselle eurooppalaiselle yhteistyölle ja mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä Horisontti 
Euroopan työohjelmiin ja muihinkin EU-ohjelmiin ja alaa koskevaan sääntelyyn. Esimerkkejä 
Suomen vahvuusalueilla toimivista eurooppalaisista kumppanuuksista, joissa suomalaisia 
yrityksiä ja tutkimuslaitoksia on mukana, ovat mm. seuraavat:
 • Made in Europe 
 • Smart Networks and Services
 • Key Digital Technologies ja tuleva Chips JU
 • AI, Data and Robotics
 • Clean Hydrogen
 • European Partnership for a Circular bio-based Europe
 • Zero-emission Waterborne Transport
 • Clean Steel – Low-carbon steelmaking 

Kumppanuuksien toiminnan liikkeellelähdössä Horisontti Euroopassa on eroja. Ohjelman puo-
liväliarvioinnin yhteydessä onkin hyvä tarkastella, mitkä niistä palvelevat parhaiten Suomessa 
toimivien yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Komissio on varautunut ehdottamaan myös 
joukon uusia kumppanuuksia, mikäli tarvetta tälle ilmenee. Esillä ovat olleet muun muassa 
kyberalan ja materiaali- ja raaka-aineiden kumppanuudet. Suomella on osaamista molemmilla 
näistä alueilla. 
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Kuva: ThisisEngineering RAEng, UnsplashKuva: Mostafa Meraji, Unsplash
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EU:lla on myös joukko muita rahoitusohjelmia ja -instrumentteja, jotka vauhdittavat eurooppa-
laista yhteistyötä ja tki-toimintaa innovaatioprosessin eri vaiheissa rahoituskaudella 2021-
2027. Alla niistä suurimpia. 

Kuva 5. TKI-toimintaa ja investointeja vauhdittavia EU:n rahoitusinstrumentteja: Niiden budjet-
tiarviot vuosille 2021-2027 sekä Suomen arvioitu laskennallinen maksuosuus ohjelmiin. Arvio 
perustuu oletukseen, että Suomen maksuosuus EU:n budjettiin kaudella 2021-2027 säilyy v. 
2020 tasolla eli 1.54 %:ssa. 

Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan Euroopan tasolla yhteensopivien energia-, 
liikenne- ja tietoliikenneverkkojen rakentamista. Rahoituksen vaikuttavuuden parantamisek-
si, tavoitteena on, että eri instrumenttien synergioita hyödynnetään tehokkaasti. Esimerkiksi 
Verkkojen Eurooppa (Liikenne) -instrumentin rahoituksesta kaudella 2021-2027 lähes puolet 
tulee Koheesiorahastosta. 
Edellä mainuttujen ohjelmien lisäksi EU:n Innovaatiorahastosta rahoitetaan puhtaan tekno-
logian käyttöönottoa tukevia investointihankkeita. Päästökauppatuloista rahoitettavan Inno-
vaatiorahaston käytössä olevat varat riippuvat päästöoikeuksien hintakehityksestä. Tämän 

4. KOKEMUKSIA MUISTA EU:N RAHOITUSIN-
STRUMENTEISTA
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hetkinen arvio on, että rahaston käytettävissä olisi peräti noin 38 mrd. euroa vuosina 2020 – 
2030 (€ 75/tCO2).    

Suomalaiset toimijat ovat viime vuosina kasvavassa määrin hyödyntäneet H2020- ja Horisont-
ti Eurooppa -ohjelman lisäksi myös muita EU:n rahoitusinstrumentteja. Suomesta tulleiden 
hankkeiden hyväksymisprosentit ovat olleet korkeita ja ne nopeuttavat uuden teknologian 
kehittämistä, soveltamista ja teollista käyttöönottoa tärkeillä alueilla. 

Esimerkiksi EU:n puolustusrahastosta rahoitettiin vuoden 2021 haussa 61 puolustussekto-
rin tutkimus- ja kehitysprojektia yhteensä 1,2 mrd. eurolla. Suomalaisia yrityksiä osallistuu 
yhteensä 20 rahoitusta saaneeseen hankkeeseen. Näiden hankkeiden budjetti on yhteensä noin 
390 milj. euroa. Mukana on hyvä joukko Suomen puolustus-, turvallisuus- ja ICT-alan yrityksiä 
sekä VTT ja Aalto-yliopisto. 

Verkkojen Eurooppa (Liikenne) -ohjelman vuoden 2021 haussa rahoitettiin infrahankkeita 5,4 
mrd. eurolla. Suomi sai hankkeilleen noin 102 milj. euron rahoituksen. Suomesta lähetettyjen 
hankkeiden hyväksymisaste oli 41 % prosenttia. 

Taulukko 2. Verkkojen Eurooppa (Liikenne) -ohjelman hyväksymisasteet vuoden 2021 haussa 
olivat korkeat. 

Suurimmat rahoitusta saaneet suomalaiset hankkeet olivat Kemin Ajoksen meriväylän syven-
täminen (26,1 milj. euroa), Kupittaa-Turku -kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentaminen 
(23 milj. euroa) ja Oulu-Kontionmäki -rataosan liikennepaikkojen kehittäminen (7.2 milj. euroa)

Suomi on menestynyt hyvin myös EU:n Innovaatiorahaston kahdessa ensimmäisessä suurten 
(CAPEX > 7,5 milj. euroa) hankkeiden haussa. Kolmas suurten hankkeiden haku on paraillaan 
avoinna. Innovaatiorahastosta on myönnetty rahoitusta kolmeen suureen suomalaiseen hank-
keeseen:
•  Nesteen SHARC-hanke (88 milj. €): Porvoon jalostamon kehittäminen vihreän vedyn tuo-

tantoon ja hiilidioksidin talteenottoon. 
•  Nesteen PULSE-hanke (135 milj. €): Kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kasvattaminen 

Porvoon jalostamolla. 
•  MetsäSpringin IONFibre-hanke: Kestäviä tekstiilikuituja hyödyntävän tuotantolaitoksen 

luominen (Rahoituksen lopullinen määrä ei ollut syksyllä 2022 vielä varmistunut). 

Suomalaiset toimijat ovat saaneet rahoitusta myös kahteen pienemään hankkeeseen: Finn 
Recyclingin FRFS-hanke valimohiekan kierrätykseen ja Afryn ja Varboculturen Hiisi I BIOCHAR 
-hanke biohiilen tuotantolaitoksen rakentamiseen.  
 
 

Jätettyjä hakemuksia Läpimenneitä hakemuksia Hyväksymisaste

EU27 484 135 28 %

Suomi 22 9 41 %



16 | Suomen osallistuminen EU:n tki- ja investointiyhteistyöhön  

Viisaasti käytettynä EU:n koheesiorahaston, aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston varoja 
kohdennetaan merkittäviin innovaatioihin ja niiden skaalaamiseen. Euroopan Investointipankki 
EIP vauhdittaa investointeja tarjoamalla pääomarahoitusta, lainoja ja lainantakauksia. Uuden 
InvestEU-ohjelman tuki kohdistuu erityisesti kestävyyttä edistäviin innovaatioihin ja investoin-
teihin. EIP-ryhmä mukaan lukien Euroopan Investointirahasto ovat InvestEU:n päätoteuttajia. 
EU:n komissio valmistelee myös osana World Economic Forumissa tammikuussa 2023 julkis-
tettua EU:n Green Deal Industrial Plan:iä esityksiä uusista rahoitusjärjestelyistä ja -instrumen-
teista. 

Suomalaiset rahoittajatahot kuten BusinessFinland, Finnvera, Tesi ja Ilmastorahasto, ovat 
viime aikoina ansiokkaasti yhdistäneet voimansa järjestäen infotilaisuuksia tki-toimintaa ja 
investointeja tukevista rahoitusmahdollisuuksista. Yhteiseurooppalaisia ja kansainvälisiä 
investointihankkeita edistää myös se, että eri maiden rahoittajat, yritykset ja elinkeinoelä-
män edustajat kohdentavat resursseja yhdessä valmistellun innovaatio- ja investointiagendan 
toteuttamiseksi. Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden lisäksi kiinnostavia yhteistyömahdol-
lisuuksia suomalaisille yrityksille ja innovaatiojärjestelmän toimijoille voi löytyä esimerkiksi 
Kanadasta ja Yhdusvalloista, Singaporesta ja Australiasta.   
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Kuva: Mark Agnor, ShutterstockKuva: Liisa TakalaKuva: the blowup, Unsplash Kuva: Tapio Haaja, Unsplash
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Suomella ja EU:lla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa kädenjälkeään kehittämällä ja tuotta-
malla ratkaisuja, jotka luovat kestävää kasvua ja hyvinvointia. Tämä kuitenkin edellyttää, että 
investoinnit (aineettomat sekä kiinteät) saadaan pikaisesti vahvalle kasvu-uralle niin Suomes-
sa kuin EU:ssa. Julkilausumat ja lyhytaikaiset panostukset eivät enää riitä. Investointibuumin 
tulisi jatkua koko vuosikymmenen ja siitä vielä eteenpäin. Eri toimijoiden yhteistyö on avainase-
massa tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoituksen lisäksi innovaatioihin kannustava sääntely, 
osaajien saatavuus, toimiva sisämarkkina ja sujuvat lupaprosessit vaikuttavat oleellisesti 
siihen, miten tavoitteissa onnistutaan.    

Keskustelunavauksena Teknologiateollisuus ry ehdottaa seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä 
Suomen osallistumiselle tki- ja investointiyhteistyöhön EU:ssa vuosina 2021-2027: 

Tavoite 1: Suomalaisia yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja on mukana hankkeis-
sa, joissa saavutetaan kansainvälisiä läpimurtoja tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. 
Suomen hiilikädenjälki ja digivihreä vienti kasvavat. 
Suomen EU:n tki-ohjelmista vuosina 2021-2027 saama rahoitus kasvaa merkittävästi edel-
lisellä rahoituskaudella saadusta rahoituksesta. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta Suomel-
la on realistiset mahdollisuudet saada 2,9 mrd. euroa eli kaksinkertainen määrä Suomen 
maksuosuuteen nähden ja lähes kaksinkertainen määrä H2020-ohjelmasta saatuun rahoi-
tukseen nähden. Suomen tavoitteena tulee olla kotiuttaa kuvassa 5 mainituista ohjelmista ja 
EU:n Innovaatiorahastosta yhteensä vähintään 6 mrd. euroa vuosina 2021-2027. 

Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotamme seuraavia toimia: 
• Maan uuden hallituksen johdolla valmistellaan vuosittain Suomelle EU-vaikuttamisagenda 

yhteistyössä elinkeinoelämän ja innovaatiojärjestelmän muiden toimijoiden kanssa. EU-
jaostojen toimintaa uudistetaan, jotta ne voivat nykyistä tehokkaammin vaikuttaa enna-
koivasti EU:n päätöksentekoon ja EU-aloitteisiin. 

• Valtion talousarviossa v. 2024-2027 varataan oma budjettimomenttinsa EU-hankkeiden 
valmisteluun ja kansallisiin vastinrahoituksiin, jotta päätöksiä osallistumisesta EU-aloit-
teisiin pystytään tekemään tarvittaessa nopeallakin aikavälillä. Tuki hankkeiden hyvään 
valmisteluun Suomelle tärkeillä alueilla kasvattaa läpimenoprosentteja ja lisää hankkei-
den vaikuttavuutta.  
 
 
 
 

5. TAVOITTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
SUOMEN OSALLISTUMISELLE TKI- JA  
INVESTOINTIYHTEISTYÖHÖN EU:SSA VUOSI-
NA 2021-2027  



Tavoitteet kaudelle 2021-2027 | 19

• Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijat priorisoivat yhdessä painopistealueet, joissa 
Suomella on erityisen suuri mahdollisuus kasvattaa EU-vaikuttavuutta, globaalia käden-
jälkeä ja vientiä. Tällaisia alueita ovat mm.: 
- älykäs valmistus, 
- biopohjaiset ja funktionaaliset materiaalit,
- 5G/6G, mikroelektroniikka ja liitettävyys,
- kyberturva, 
- cleantech, energiatehokkuus, kiertotalous, 
- vetytalous ja energiasektori-integraatio,  
- datatalous, 
- terveysteknologia. 

• AI4.0-ohjelmassa on tuotettu sparrausmalli, jota voidaan hyödyntää priorisoinnissa. 
• Yrityksille suunnattuja palveluita, jotka auttavat erityisesti pk-yrityksiä osallistumaan 

tki- ja investointiyhteistyöhön EU:ssa, räätälöidään painopistealueille elinkeinoelämän, 
kansallisten rahoittajien kuten BF, SA, Tesi, Finnvera ja Ilmastorahasto, HEU-ohjelman 
asiantuntijaverkostojen, ja yksityisten palveluntarjoajien toimesta.

Tavoite 2: EU:n vuosibudjeteissa varmistetaan Horisontti Euroopan ja kuvan 5 mukaisten 
muiden ohjelmien rahoitus tki-toiminnan eri vaiheisiin. EU:n tki-rahoituksen resursseja kas-
vatetaan seuraavassa vuosille 2028-2034 valmisteltavassa EU:n rahoituskehyksessä sekä 
euromääräisesti että prosentuaalisesti. Suomi vaikuttaa aktiivisesti myös siihen, että t&k-
intensiteettitavoitetta EU:ssa nostetaan 3,5 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä ja 
että tavoite myös saavutetaan. EU, jäsenmaat ja elinkeinoelämä lisäävät tki-investointejaan, 
mukaan lukien rajat ylittäviin tai yhteiseurooppalaisiin investointihankkeisiin.   

Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotamme seuraavia toimia: 
• Suomen uusi hallitus sisällyttää tavoitteen hallitusohjelmaansa. 
• Suomen julkisen ja yksityisen sektorin toimijat vaikuttavat yhdessä eurooppalaisten kump-

paneiden kanssa siihen, että tavoite on myös Euroopan uuden komission ja parlamentin 
agendalla. 

• EU:n jäsenmaat, elinkeinoelämän toimijat ja komissio käynnistävät toimet, jolla etenemi-
nen kohti 3,5 % BKT:sta t&k-intensiteettiä todella tapahtuu. Etenemistä kohti tavoitetta 
seurataan vuositasolla esimerkiksi Kilpailukykyneuvostossa ja tarvittaessa käynnistetään 
lisätoimia. Suomi voi jakaa esimerkkinä toimivasta käytännöstä toimintamallin, jolla TKI-
rahoituslaki on valmisteltu ja miten onnistunut toteutus varmistetaan PPP-yhteistyönä. 

• Suomi valmistelee julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kevään 2023 aikana Suomen 
kannat komission valmistelemiin uusiin toimiin ja rahoitusjärjestelyihin kuten EU Green 
Deal Industrial Plan.  

• Elinkeinoelämän edustajat Suomessa ja EU:ssa tuottavat yhdessä tarinoita tki-toiminnan 
ja rahoituksen tärkeydestä ja vaikuttavuudessa vaikuttamistyön tueksi.  
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Tavoite 3: Suomi toimii aktiivisesti ja ennakoivasta EU-verkostoissa ja vahvistaa julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistä kannanmuodostusta.  

Tavoitteen saavuttamiseksi ehdotamme seuraavia toimia:
• EU-jaostojen, erityisesti tutkimus- ja innovaatio- sekä teollisuus- ja kilpailupolitiikasta 

vastaavien jaostojen toimintatapaa uudistetaan niin, että se mahdollistaa ennakoivan ja 
aloitteellisen kannanmuodostuksen Suomen kannalta tärkeissä asioissa. Myös HEU-ohjel-
man kansallisten asiantuntijaryhmien toimintamallia kehitetään edelleen tiedonjakamises-
ta painopisteiden tunnistamiseen ja ennakkovaikuttamiseen EU:ssa. 

• TEM ja elinkeinoelämä varmistavat yhdessä teollisuuden asiantuntemuksen ja Suomen 
edustuksen korkean tason asiantuntijaryhmään, jonka komissio nimeää 2023 valmistele-
maan seuraavaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (FP10). 

• Varmistamme, että hyvin toimivien Horisontti Eurooppa -ohjelman kumppanuuksien rahoi-
tusta jatketaan ja vahvistetaan strategiakaudella 2025-2027. Teknologiateollisuus selvittää 
yritysten tarpeita ja kiinnostutta mahdollisiin uusiin kumppanuuksiien esim. kyberalalla ja 
materiaaleihin ja raaka-aineisiin liittyen. 

• VN ja elinkeinoelämä varmistavat yhdessä Teknologianeuvottelukunnan, AI4.0-ohjelman 
ja muiden viimeaikaisten, laajassa yhteistyössä valmisteltujen eurooppalaista yhteistyötä 
koskevien toimenpide-ehdotusten tavoitteellisen toimeenpanon. 

• Kehitämme ja pilotoimme hyviä käytäntöjä ja työkaluja ja edistämme niiden skaalautumista 
Euroopassa ja kansainvälisesti, esim. Teknologiateollisuuden kehittämät datan jakamisen 
sopimusmallit, digitaalinen tuotepassi ja kiertotalous- ja biodiversiteettiohjelmat.  

Tavoite 4: Teknologiateollisuus vahvistaa strategista yhteistyötä keskeisten kumppaneiden 
kanssa ja tukee yritysten osallistumista eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tki- ja investointi-
hankkeisiin ja verkostoihin painopistealueilla. Eurooppalaiset ja kansainväliset kumppanuu-
det ovat yhä useamman yrityksen liiketoimintastrategian ytimessä.  

Tavoitteen saavuttamiseksi:
•  Tuemme yritysten osallistumista Horisontti Eurooppa -ohjelman kumppanuuksiin (kts. 

sivu 11) kuten Made in Europe ja Chips JU ja yhteishankkeisiin kärkiteknologia-alueilla 
yhdessä tutkimuslaitosten/korkeakoulujen, yritysverkostojen kuten FAMN, ja BF:n/TEM:in 
kanssa. 

•  Varmistamme, että kokemukset jo meneillään olevista EU:n IPCEI-hankkeista (Important 
Project of Common European Interest) ja EU:n Innovaatiorahaston hankkeista jaetaan laa-
jasti ja että suomalaiset yritykset ovat varhaisessa vaiheessa mukana uusien hankkeiden 
valmistelussa Suomelle tärkeillä alueilla.  

•  Varmistamme että veturiyrityshankkeet ja niissä syntyvät kumppanuusverkostot kytkeytä-
vät osaksi eurooppalaisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja innovaatioverkostoja.

•  Tuemme yritysten keskinäistä tiedonvaihtoa ja osaamisen jakamista EU-hankkeista ja 
säätelyaloitteista ja verkottumista EU-päättäjiin.  

•  Teemme suomalaista osaamista ja innovaatioita tunnetuksi EU:ssa ja kansainvälisesti. 
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