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Tekes



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

 Henkilöstö noin 360

 julkinen organisaatio työ- ja elinkeinoministeriön

alaisuudessa, luottamuksellisuus

 Yhdistyy v. 2018 alussa Finpron kanssa  Business Finland



Yhdysvallat
Washington, D.C.

Palo Alto

Intia Kiina
Peking

Shanghai

Hongkong

EU
Bryssel

Tekesin toimipisteet ulkomailla 

osana Team Finland -verkostoa  

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, 

varaa aikaa!

Rahoitamme yrityksiä 

ja verkostoja joilla on 

halu ja kyky kasvaa ja 

kansainvälistyä. 

Verkosto päämies-

vetoinen vai….?

Parhaat alihankkijat ja 

järjestelmätoimittajat 

valitsevat asiakkaansa!



Johdon kansainväliset taidot

Halu ja kyky kasvaa

Organisaatioiden toiminnan

kehittäminen ja kasvuun

varautuminen

Nykyiset asiakkaat

Tavoitteet ja

mahdollisuu-

det

Nykytila

Markkinapotentiaali

Kumppanit ja kansainvälisten

verkostojen hyödyntäminen

Uusi tapa toimia

markkinoilla

Asiakasymmärrys

Verkoston arviointi

Uutuusarvo

Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen

Suunnitelma kansainvälistymiseen



Yrityksen kansainvälistymisen kasvupaketti

 Paketti pk-yritysten kansainväliseen kasvuun, 

aloita yrityksen tarpeisiin sopivalta portaalta

 De-minimis avustusta 50%    

Innovaatio-
seteli

5 000 euroa

Team Finland 

Explorer

10 000 euroa

Kiito ja digiboosti

50 000 euroa

Tutkimus, kehitys

ja

pilotointi

XXX XXX euroa

Lainaa tai avustusta,

ei de-minimis

Kehittäminen alkuun, 
palvelujen osto

Kansainvälistymis-
palvelujen osto

Kv-osaamisen 
kehittäminen ja/tai 

digiharppaus



Valmistavan teollisuuden aktivointi - taustaa

Teknologiateollisuus työllistää suoraan tai välillisesti kolmasosan 

Suomen työvoimasta ja tuo noin 50 % vientituloista. 

Alihankinnan volyymi 2,6 M€/vuosi.

Ohjelmahistoriaa: 

- Sim-Savo, Tekopal, Itä-Suomen Ideaalitehdas, 

- Trio, SISU 2010, Tuotantokonseptit……. 

- Teollinen internet, Liideri….????

Tätä päivää:

- Toimitusaika kriittinen kilpailutekijä, kapasiteetti käytössä

- Alihankintaa siirtymässä takaisin 

- Yhteistyön ja kehittämisen pitkäjänteisyys ontuu

- Osaavista ihmisistä pula!



.
Valmistavan teollisuuden aktivointi 2017

Välillinen vienti hyväksyttävä rahoituskriteeri!!!

 Vientivaikutukset verkoston/asiakkaiden kautta 

 Pääpaino pk-yrityksissä – verkostoissa - joiden tavoite on tuplata vienti

 Digitalisaation hyödyntäminen

 Kokonaisuus ratkaisee, ei osaoptimointi

 Omat tuotteet alihankinnan rinnalle

Verkota osaajat yrityksissä ja tutkimusmaailmassa

 Uuden tiedon luominen ja tutkimustiedon hyödyntäminen; 

robotisointi, virtuaaliteknologiat, materiaalit, palvelut…..

 Siirtyminen toimitusketjussa ylöspäin

 Organisaation ja liiketoimintamallien kehittäminen.

Älä unohda muuta rahoitusta: ELY-keskukset, Finnvera, sijoittajat…..
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Tai oma Tekesin tai

Team Finlandin lähihenkilö!
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