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Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus Suomessa

Lähde: Tutkimus- ja innovaationeuvosto (OECD Reviews of Innovation Policy, ETLA background report 2016, Tilastokeskus)



Tekesin rahoituspäätökset 2015

209

175

191
Tutkimusrahoitus yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 
Lainat yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaan
Avustukset yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja  julkisille organisaatioille 

Yhteensä 575 miljoonaa euroa 2 600 projektiin

Miljoonaa euroa

Tutkimusrahoitus sisältää 28 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta.



Miljoonaa euroa

Rahoituspäätökset teollisuuden toimialoille
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Mitä Tekes tekee? 

kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan
 Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat 

rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa
 vuosittainen rahoitus noin 500 miljoonaa euroa

luo verkostoja
 pienet yritykset – suuret yritykset 
 teollisuus – tutkimus
 julkinen – yksityinen
 alueellinen – kansallinen – globaali

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka



Millaisia projekteja Tekes rahoittaa?

Pääkriteereinä haasteellisuus ja tuottavuus
 Tekes rahoittaa tuotteiden, palvelujen, prosessien,

liiketoimintaosaamisen, palvelumallien,
organisaatiorakenteiden ja työelämän kehittämistä 

 projektien tulee luoda uutta osaamista ja innovaatioita
 rahoituksella tulee olla olennainen vaikutus projektiin 
 tavoiteltavien tulosten tulee olla merkittäviä

Tekes valitsee rahoitettaviksi projektit, jotka tuottavat
pitkällä aikavälillä kansantaloudelle ja yhteiskunnalle
suurimman hyödyn.
Tekes ei vaadi itselleen omistus- tai immateriaalioikeuksia.



Finnish average Global best performers

Lähde: Synergy Group Europe SGE Ltd

New to the world
innovations

New product lines 
to the company
Additions to 

existing
product line in 

company
Improvements & 
modifications to 

existing company 
products

6 %
8 %

31 %56 %

17 %

31 %
26 %

26 %

Suomalaiset yritykset keskittyvät tuoteparannuksiin 
merkittävien uusien innovaatioiden sijaan



Miksi Tekes rahoittaa…

startup-yrityksiä?

kasvuyrityksiä?

suuria yrityksiä?

Globaalit markkinat

Edelläkävijyys

Uudet työpaikat
Riskin jakaminen

Uusi osaaminen
Talouskasvu

Radikaali uudistuminen

Yhteistyö yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa

Verkostot 
Osaamisen 
jakaminen

Suuri vaikutus yhteiskuntaan

Lupaavimmat 
nopeaan kasvuun

Yksityisen rahan puute 
alkuvaiheessa

Riskin jakaminen
Parhaat heti 
kansainvälisille 
markkinoille



Tekesin rahoitus yrityksille lainaa tai avustusta 



Nuoret 
innovatiiviset

yritykset -rahoitus 
Lupaavimpien yritysten 
nopean kansainvälisen 
kasvun ja liiketoiminnan  

kehittäminen
GO / 

NO GO

Kansainvälisen 
kasvun suunnittelu

Asiakastarve
Kohdemarkkina

Konseptin testaus
Tiimi

GO / 
NO GO

T&k
Tuotteen, palvelun, 
liiketoimintamallin 

kehittäminen 

Tekesin rahoitus startupeille 
► alle 5-vuotiaat kasvuyritykset 



Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille

Tutkimus, kehitys ja 
pilotointi

Uuden, innovatiivisen 
tuotteen tai palvelun 

kehittäminen
Markkinaläheiset pilotit

Kansainväliseen 
kasvuun - Kiito

Asiakastarve
Konseptin testaus

Johtaminen
Tiimi

Osaamista 
innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen
Asiantuntijapalvelu

IPR-oikeudet
Asiantuntijan palkkaus

Messuavustus ja Team Finland Explorer
Innovaatioseteli

Digiboosti



Suurten yritysten rahoituksessa korostuvat uudistuminen ja ulkoisvaikutukset yhteiskuntaan

 Suurille yrityksille myönnetty Tekesin rahoitus kanavoituu lähes kokonaan pk-yrityksille ja korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

Suuret yritykset
(yli 500 työntekijää)

Tekes

Pk-
yritykset56 M€50 M€

124 M€

Korkea-
koulut 
ja
tutkimus-
laitokset



EAKR-rahoitus 

Elinkeinoelämän kanssa 
verkottunut tutkimus

Tutkimusorganisaatiot kehittävät 
ratkaisuja ja uutta tietoa 
liiketoiminnan tarpeisiin. 
Yrityksiä mukana rahoittajan ja 
tulosten hyödyntäjän roolissa.
Käytetyin tutkimusrahoituksen 
muoto.
Haut toteutetaan yhteistyössä 
Tekesin ohjelmien kanssa.

Tutkimusideoista uutta 
tietoa ja liiketoimintaa

EU:n rakennerahaston rahoitus 
täydentää Tekesin 
tutkimusrahoitusta 
rakennerahastoalueilla.

Tekesin tutkimusrahoitus julkisille
tutkimusorganisaatioille

Kaupallistamisen rinnalla 
tutkimusta, joka valmistelee ideaa 
uudeksi liiketoiminnaksi.
Haut kahdesti vuodessa.



Teemahaku: Puhtaasti 
biotalouteen – kestävää 
liiketoimintaa 3.10.16‒16.2.17

Teemahaku: Digitaalisuudesta 
uutta liiketoimintaa 9.1.‒30.3.

TUTL 1/17 15.12.16‒9.3.17

TUTL 2/17 1.6.–14.9.

Teemahaku: Terveydestä ja 
hyvinvoinnista uutta 
liiketoimintaa  7.8.–26.10.

Research Benefit 
– jatkuva haku päättyy 
30.6.17

Tekesin rahoitushaut tutkimusorganisaatioille v. 2017

Yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden 
yhteisprojektit – jatkuva haku

2017



Horisontti 2020 (2014 – 2020)
Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin
 Eurooppa nousuun – kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä
 Jaossa noin 80 miljardia euroa
 Kenelle?
Yritys, joka haluaa kehittää eurooppalaisessa mittakaavassa uutta 

tuote-, palvelu- tai liiketoimintaideaa
Tutkimusryhmä, joka haluaa tehdä yhdessä eurooppalaisten 

kollegoiden kanssa uutta ja kiinnostavaa tutkimusta
 Loppukäyttäjä tai muu hyödyntäjä, joka haluaa olla vaikuttamassa oman 

toimintaympäristönsä eurooppalaiseen kehitykseen
 Hakemukset lähetetään suoraan Brysseliin
 Tekesiltä rahoitusta H2020-hankkeiden valmisteluun

 Mistä lisätietoa?
 Yhteys EUTIin tai Horisontti 2020 -ohjelman kansallisiin yhteyshenkilöihin 

www.tekes.eu



M-ERA.NET Call 2017
 Eurooppalainen yhteishaku materiaalitekniikan alueella
 Tekes osallistuu yrityksille kohdennetulla rahoituksella
 Ennakkotietoja: 
 Kaksivaiheinen haku avautuu maaliskuun puolessa välissä
 Haun teema-alueena mm. Innovative surfaces, coatings and interfaces for 

extreme conditions
 Mistä lisätietoa?
 www.m-era.net/joint-calls
 Sisko Sipilä (sisko.sipila (at) tekes.fi




