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97,3 % of the world’s R&D is performed by the top 40 nations 



Strenghts of Finland's innovation system 

Intangible capital 

Intellectual assets 

Funding and 

support 

Source: European Commission; Innovation Union Scoreboard 2015 



Source: Customs 

Slowed economic growth 

The share of high-technology products in total 

import and export 

• The key factors of economic 

growth, increase in 

productivity and amount of 

work, have slowed down  

- With the ageing population, the 

amount of work will also 

decrease in the future  

- Productivity decreases by 

decreasing high-technology 

production 

- The import of high-technology 

products has exceeded 

exports and the added value of 

the exports has decreased 
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R&D expenditure by sector in 2007-2014* 

Since 2011, R&D 
volume has 
declined by 16% (in 
real terms). 
 
For manufacturing 
industry, the figure 
is -27%,  
for ICT field -36%, 
but for the service 
sector +14%!  

Continuous growth of the volume 
since 1971 until 2011… 

* estimate by the Statistics Finland 



Major restructuring of the economy going on: 
growth to be sought from new areas 

• Traditional cornerstones of our economy 
(paper and pulp, electronics industry) are 
decreasing in their role. 
 

• Other industries have not been able to make 
up for the loss from these two sectors 
 

• Need for new sources of growth with high 
value-added production and export 
opportunities 
 

• Success in international competition requires 
specialising in our strengths 
 

• New growth will be increasingly based on 
services, information and skills 

 

 

Bioeconomy and cleantech 

solutions 

Healthcare industry 

Digitalisation 

Intangible value creation 

Sources of the new growth  



4. Monipuolinen 

elinkeinorakenne 

 

Tuemme toimialojen 

uudistumista, uusien kärkien 

syntyä sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten kasvua. 

Rakennamme Suomesta 

toiminta-ympäristöä, joka 

houkuttelee osaamista ja 

investointeja. 
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Kilpailukyvyn ja kasvun kulmakivinä neljä siirtymää 

1.  Globaalit asiakastarpeet 

 

Tuomme globaalit 

asiakastarpeet suomalais- 

yritysten ulottuville ja  

autamme markkinoiden  

mahdollisuuksien  

hyödyntämisessä. 

2. Suomen vahvuudet 

 

Kannustamme tuottamaan 

suomalaisiin vahvuuksiin 

perustuvia ratkaisuja 

globaaleihin asiakastarpeisiin  

(esim. cleantech, biotalous ja 

digitalisaatio sekä uudet 

kasvun kärjet). 

3. Maailmanlaajuiset 

verkostot 

 

Teemme arvoketjujen nopean 

muutoksen näkyväksi ja 

etsimme keinoja, joilla 

suomalaisyritykset onnistuvat 

rakentamaan globaaleja 

verkostoja ja kanavoimaan 

niistä lisäarvoa kotimaahan. 

TEM toteuttaa 

hallitusohjelmaa 

vahvalla kilpailukyky- 

ja kasvupolitiikalla, 

jonka kulmakivet 

ovat: 
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Hallitusohjelman kärkihankkeita 

kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi 

HO tavoite 

 

Osaaminen ja 

koulutus 

 

’”Tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan 

laatu ja vaikuttavuus 

ovat kääntyneet 

nousuun.’” 

 

HO tavoite 

 

Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut 

 

’”Suomi on bio- ja 

kiertotalouden sekä 

cleantechin 

edelläkävijä.” 

HO tavoite 

 

Digitalisaatio ja 

normien purkaminen 

 

’”Suomi on ottanut 

tuottavuusloikan 

julkisissa palveluissa 

ja yksityisellä 

sektorilla tarttumalla 

digitalisaation 

mahdollisuuksiin.” 

HO tavoite 

 

Työllisyys ja 

kilpailukyky 

 

”Suomi on 

kilpailukykyinen maa, 

jossa yrittäminen, 

omistaminen ja 

investoiminen on 

nykyistä 

kannattavampaa.” 

Kärkihanke 

 

• Kilpailukyvyn 

vahvistaminen 

elinkeinoelämän ja 

yrittäjyyden edelly-

tyksiä parantamalla 

 

Kärkihanke 

 

• Vahvistetaan 

korkeakoulujen ja 

elinkeinoelämän 

yhteistyötä 

innovaatioiden 

kaupallistamiseksi 

 

Kärkihankkeet 

 

• Hiilettömään, puhtaa- 

seen ja uusiutuvaan 

energiaan kustannus-

tehokkaasti 

 

• Puu liikkeelle ja uusia 

tuotteita metsästä 

 

Kärkihanke 

 

• Rakennetaan 

digitaalisen 

liiketoiminnan 

kasvuympäristö 

 



Osaaminen ja koulutus: 
Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän 
yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi 

  

• Tutkimuskentän toimijoiden yhteistyön ja työnjaon tiivistäminen 

 

• Tutkimustulosten vaikuttavuus, ml. kaupallistaminen, korkeakoulujen  rahoituksen kriteerinä 

 

• Alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien vahvistaminen, mm. 

o Ekosysteemialoitteet korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä: alustoja 

osaamisen kaupallistamiselle, uusien yritysten perustamiselle ja kansainväliselle liiketoiminnalle  
 

o Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toteutus 
 

o TKI-resurssien suuntaaminen 
 

o Infrastruktuuriympäristöjen rakentamisen tuki strategisilla aloilla (kuten cleantech, biotalous, 

terveysala sekä palvelusektori)  
 

o Kuntakentän suurten tulevaisuusinvestointien hyödyntäminen uusien innovaatioiden 

kokeiluympäristöinä ja demonstraatiohankkeina 
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New business from research 
 
 

T

U

TL 

-The main universities have built capabilities finding new potential ventures 

- Tekes´ funding allows the universities to demonstrate the idea and find  

   the path for commercialization while executing applied research 

-  The focus is in new start-ups with international growth potential,  

      licensing  to already existing companies is also possible 

 

 

 

 



Enterprise 

Universities 

and 

research 

institutes 

Research 

networks 

Enterprise 

networks 

Basic research Applied research Product 

development 

Markets 

Tekes  

programmes 
Academy of 

Finland 

programmes 

Academy of 

Finland project 

funding 

SHOK 

research 

programmes 

Tekes   

project funding 

STN* 

 

Finnvera  

Recipients of the 

funding 

Finnish 

Industry 

Investment 

Object of 

funding 
*STN = Strategic research council, Academy of Finland 

Source: Adapting Tekes 

Finland's research and innovation funding 

Horizon 2020 



Higher education & research landscape – institutions 

Higher education institution and research 
institution network covers the populated  

parts of the country 

 

– 14 universities  
• 168 000 student enrolments 

• of which 18 000 doctoral students 

 

– 24 polytechnics/ 

Universities of Applied Sciences 
• 148 000 student enrolments 

 

– 14 government research institutes 



Source: OECD, Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation (2013),  

Corrado et al. (2012) 

Business investment in KBC and tangible assets 2010  

(% market sector value added)  

In many countries, more than half of the investments are 
in intangible capital – the same applies to Finland 



Game industry 
180 companies, 

turnover €800M in 2013 

Aurubis Finland Ltd. 
Facade integrated solar 

thermal systems 

Multiouch 
Touchscreens for multi-user 

applications 

Chempolis Ltd. 
Non-food cellulosic bioethanol 

and biochemicals 

Regea and 

BioMediTech 
Stem cell based products 

for repair of bone defects in 

the facial and cranial area 
ZenRobotics Ltd. 

Robotic  waste sorting system 



www.tem.fi 


