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Tekes – verkostoja innovaatioille

Palvelut

 rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja

kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan 

 tukea tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan 

kansainvälistymiseen

 globaaleja verkostoja yrityksille ja tutkijoille

Asiakkaat

 Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt

 yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kunnat,

kuntayhtymät ja järjestöt

Resurssit

 budjetti noin 450 miljoonaa euroa vuonna 2017

 henkilöstä noin 360

 julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön

alaisuudessa

 Yhdistyy v. 2018 alussa Finpron kanssa  Business Finland
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Miten Tekes toimii? 

Auttaa muuttamaan idean liiketoiminnaksi

 luotettava keskustelukumppani liikeidean ja

kehitystyön suunnittelussa

Verkottaa osaajat yrityksissä ja tutkimusmaailmassa

 laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot 

 Tekesin ohjelmat ja strategisen huippuosaamisen

keskittymät

Osallistuu kehitystyön riskeihin

 rahoittaa osan projektin kustannuksista

 osuus riippuu projektin markkinaläheisyydestä, 

haastavuudesta ja yrityksen rahoitustilanteesta

 käsittelee projektit luottamuksellisesti

Tekesin yritysrahoituksesta yli puolet suuntautuu pienten ja 

keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan.
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Tekesin toimipisteet

Suomessa
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Rovaniemi

Jyväskylä

Tampere

Pori

Turku

Seinäjoki

Oulu

Vaasa

Lahti

Kajaani

Helsinki

Kuopio

Joensuu

Mikkeli

Lappeenranta



Yhdysvallat
Washington, D.C.

Palo Alto

Intia Kiina
Peking

Shanghai

Hongkong

EU
Bryssel

Tekesin toimipisteet ulkomailla 

osana Team Finland -verkostoa  
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Japani

Tokio

Taiwan

Taipei

Saksa

Venäjä
Moskova

Tekes toimii yhteistyössä Team Finland -verkoston kanssa 

keskeisillä kasvumarkkinoilla.

Tekes panostaa johtaviin tai nouseviin innovaatiotoiminnan 

hubeihin ja vetureihin, teknologian ja osaamisen kehittäjiin sekä 

niihin maihin, joilla on vahvistuva asema Suomen kumppanina. 



Tähtää korkealle

Rahoitamme yrityksiä, 

joilla on halu ja kyky 

kasvaa.  

4-2016DM 1506263



Intoa ja 

osaamista

Omaa 

rahaa

Loista

va tiimi

Kansainvälinen

kilpailukyky
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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.
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Johdon kansainväliset taidot

Halu ja kyky kasvaa

Organisation toiminnan

kehittäminen ja kasvuun

varautuminen

Nykyiset asiakkaat

Tavoitteet ja

mahdollisuud

et

Yrityksen

nykytila

Innovaation

markkinapotentiaali

Kumppanit ja kansainvälisten

verkostojen hyödyntäminen

Uusi tapa toimia

markkinoilla

Asiakasymmärrys

Yrityksen arviointi

Uutuusarvo

Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen

Suunnitelma kansainvälistymiseen
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Palvelemme kasvuyrityksiä 

kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa 



Miksi Tekes rahoittaa…
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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 tutkimus- ja kehitysrahoituksen 

määrä yrityksille



Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille
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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



Yrityksen kansainvälistymisen kasvupaketti

 Paketti pk-yritysten kansainväliseen kasvuun

 Yritys voi aloittaa yrityksen 

tarpeisiin sopivalta portaalta
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Innovaatio-
seteli

5 000 euroa

Team Finland 

Explorer

10 000 euroa

Digiboosti

50 000 euroa

Kiito –

kansainväliseen 

kasvuun

100 000 euroa

Kehittäminen alkuun, 
palvelujen osto

Kansainvälistymis-
palvelujen osto

Harppaus yrityksen 
digiosaamiseen 

asiantuntijan avulla

Yrityksen kansainvälisen 
osaamisen kehittäminen



Suurten yritysten rahoituksessa korostuvat 
uudistuminen ja ulkoisvaikutukset yhteiskuntaan
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 Suurille yrityksille myönnetty Tekesin rahoitus kanavoituu lähes kokonaan 
pk-yrityksille ja korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

Suuret yritykset

(yli 500 työntekijää)

Tekes

Pk-

yritykset
56 M€50 M€

124 M€

Korkea-

koulut 

ja

tutkimus-

laitokset





Tekesin palveluja yrityksille

 Väylä kansainvälisiin rahoitusohjelmiin

Tekesistä apua Horisontti 2020 -ohjelmaan ja muihin eurooppalaisiin 

ohjelmiin osallistumiseksi

Horisontti 2020 tarjoaa uuden, oman rahoitusmallin pk-yrityksille.

Yhteinen projekti kansainvälisen kumppanin kanssa?

Tekes avaa yhteisiä hakuja kansainvälisten innovaatiorahoittajien 

kanssa ympäri maailmaa.

Eurooppalaiset 

rahoitusohjelmat

Kansainväliset 

yhteishaut
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OTA 

YHTEYTTÄ

www.tekes.fi/ota-yhteytta/

Team Finland -tunnustelulomake

www.tekes.fi/rahoitus-tunnustelu

Harri Kivelä

harri.kivela@tekes.fi

P: +358 400 671471

#1599704
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