
INNOVAATIOT JA VERKOSTOT 
INNOVAATIOTOIMINNAN 
TEHOSTAMISESSA 

Marko Risku



RAKENNE

• Tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kehitys 
Suomessa

• Verkostoilla tehoja 
innovaatiotoimintaan



Tuottavuus on hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn edistämisen avain



Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 
suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

Lähde: World Bank



Tällä hetkellä Suomi on jäänyt pahasti jäänyt
jälkeen kilpailijamaitaan tuottavuudessa. 
Ratkaisuksi Tuottavuuslautakunta esitti mm.  
tutkimus- ja kehityspanostuksia, 
koulutuspolitiikkaa, työperäistä maahanmuuttoa ja 
hintakilpailua.

”Pitäisin TKI-panostuksia keskeisimpänä yritysten
ja kansakunnan menestymisen kannalta.” Sanna 
Marin



SUOMI NÄYTTÄÄ 
TIEN TULEVAISUUTEEN



Verkostot Innovaatiotoiminnan 
Tehostamisessa

Esimerkki I
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EDISTÄMME MATKAILUA 
SUOMEEN.
Matkailu on tärkeä toimiala
kansantaloudellemme. Positiivinen maakuva
hyödyttää myös muita toimialoja.

HOUKUTTELEMME 
INVESTOINTEJA SUOMEEN. 
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia asiakkaita
ja kumppanuuksia ja parantavat yritysten
kansainvälistä kilpailukykyä. 

RAHOITAMME TUTKIMUS-, 
KEHITYS- JA INNOVAATIO-
TOIMINTAA.
Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde. 

TUEMME VIENTIÄ JA 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ.
Suomi on riippuvainen viennistä. Yritysten
kansainvälistyminen on tärkeää
kansantaloudelle.

BUSINESS FINLAND



Miksi Business Finland investoi
innovaatioekosysteemeihin?

 Innovaatioiden nopeus kasvaa ja sitä 
tapahtuu ekosysteemeissä

 Tehokas tapa siirtää tutkimustuloksia 
yrityksille

 Yhteistyö on helppoa suomalaisessa 
yrityskulttuurissa

 Suomalaiset pk-yritykset ovat liian 
pieniä tarttuakseen yksin globaaleihin 
markkinoihin

 Innovaatioita liike-elämässä ja 
teknologiassa

Tutkimus-
laitokset

Suur-
yritykset

PK-
yritykset

Julkinen 
sektori

Trendit & 
Teknologiat



CO-INNOVATION

Rahoitusta tutkimusorganisaatioiden 
ja yritysten yhteisiin hankkeisiin

 Yritykset ja tutkimusorganisaatiot – kehittävät 
yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita yritysten 
tarpeisiin.

 Yhteinen tavoite ja suunnitelma tavoitteen 
saavuttamiseksi

 Ainakin yksi tutkimusorganisaatio ja kolme 
yritystä, joista vähintään kaksi on hakenut 
rahoitusta t&k-hankkeisiinsa Business Finlandilta

► WWW.BUSINESSFINLAND.FI/EN/COINNOVATION

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo/co-innovation/


Asiakasyrityksemme menestyvät 
verrokkiryhmää huomattavasti paremmin

Vertailuyritykset ovat pk-yrityksiä seuraavilta toimialoilta: teollisuus, informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Mittakaavana 
indeksi, jossa 2014 = 100. Kasvu kuvaa prosentteja verrattuna vuoteen 2014. Lähde: Asiakastieto, Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
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FINNISH ADVANCED MANUFACTURING 
NETWORK - FAMN
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• Idea on peräisin Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä

• DIMECC Oy ja sen Intelligent Industry ekosysteemi valittiin FAMN 
toteutuskumppaniksi elokuussa 2021.

• Intelligent Industry ekosysteemin temaattisia painopistealueita ovat data- ja analytiikka, 
autonomiset järjestelmät, ihmisten ja koneiden yhteistyö tekoälyavusteisessa maailmassa 
sekä arvon yhteisluominen ekosysteemissä.

• Ekosysteemin toiminta on pidetty liiketoimintalähtöisenä ja verkosto on avoin kaikille uusille 
kumppaniyrityksille.



Arvolupaus

”Finnish Advanced Manufactur ing 

Network  (FAMN)  -yr i tysverkosto  

parantaa  teol l isuusyr i tysten g lobaal ia  

k i lpa i lukykyä sekä vauhdi t taa  yr i tysten 

kestävää uudistumista  ja  

dig i ta l isaat iota .”

15© 2021 DIMECC Ltd.



FAMN
lupaukset

• Käynnistämme ja johdamme aloitteita automaation, 
datan, tekoälyn ja koneoppimisen ympärillä ja perustamme 
digitalisaatio –projekteja ja -ohjelmia.

• Yhdistämme olemassa olevat ja uudet valmistavan 
teollisuuden- ja ICT -alan verkostot

• Edistämme ja luomme yhteistä kokeiluinfrastruktuuria, 
joka keskittyy uusimpiin teknologioihin.

• Edistämme jäsenyritysten osaamisen kehittymistä ja 
mielekästä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
kanssa.

• Autamme jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan
yhteisiä TKI -projekteja.

• Yhdessä viemme Suomen valmistavan teollisuuden 
maailmanluokan tasolle.

16© 2021 DIMECC Ltd.



FAMN Rahoitus

Ja Kumppanuus

oFAMN on avoin verkosto ja valmis ottamaan 

vastaan uusia kumppaneita, jotka jakavat FAMN -

ideologian ja hyväksyvät kumppanivelvoitteet

• Rahoitusmalli on jaettu julkisen ja 

kumppaniyrityksen rahoitukseen.

• Yksityinen kumppanirahoitus kerätään 

vuosimaksuna yrityksen koosta ja 

kumppaniyritysten kokonaismäärästä riippuen

17© 2021 DIMECC Ltd.
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Reboot IoT Factory

Digitalisation of Manufacturing Industry

rebootiotfactory.com



Reboot IoT Factory

• Novel co-innovation model

that solves industry grand

challenges building on top 

notch research and SME-

services using IoT-

technologies

• Factories that are

committed to co-

innovation model by

opening up their

production environment

for joint
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Factories use BF funding for SME services

Real life 

trials 

(PoC s )

Funding
and 
ope rations

IoT S MEs

 Active experience 

sharing among the 

partners through 

ideas to PoCs



100 Proof-of-Conceps

9 scale-ups

100 scientific results

80 publications

20 theses

INDUSTRY TRANSFORMED TO 

NEW LEVEL OF DIGITALISATION



ON AIKA 
AJATELLA ISOSTI


