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MISSIO: 

Raaka-ainekeskeisyydestä markkinalähtöisyyteen – luonnonvarojen 
hyödyntämisestä asiakasarvon luontiin.

TAVOITETILA 2025: 

Biotalous ja cleantech muodostavat asiakaslähtöisen dynaamisen 
kasvualan, joka on uudistunut korkean arvonlisän tuotteilla, uusilla 
liiketoimintamalleilla ja digitaalisuuden avulla.

Viennin kasvusta merkittävä osa perustuu uusiin korkean arvonlisän 
tuotteisiin.

Puhtaasti biotalouteen 2025
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BioNets – Network and Profit, 2016-2018

Uudet markkinat ja kumppanit

Suomessa on vahvaa osaamista biopohjaisista raaka-aineista ja niiden hyödyntämisestä. 
Uutena mahdollisuutena on hyppäys korkeamman jalostusarvon tuotteisiin ja 
markkinoille.
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 Uudet korkean lisäarvon biotuotteet
• materiaalit ja kemikaalit
• lääkkeet ja hyvinvointi
• ravinto ja elintarvikkeet

 Digitaalisuuden hyödyntäminen
• energia- ja materiaalitehokkuus
• älykkäät energiaratkaisut
• ympäristömittaus ja monitorointi

 Palvelut ja liiketoimintamallit
• kokonaisratkaisut asiakkaalle
• jakamispalvelut

Mahdollisuuksia useiden 
toimialojen yrityksille:
• Energia- ja ympäristöala
• ICT-ala
• Konepajat
• Kemianala
• Lääke- ja hyvinvointiala
• Elintarvikeala
• Metsäteollisuus
• Kiinteistöt ja rakentaminen
• Palveluala laajasti
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Tartu uusiin kasvumarkkinoihin
– Tekesin palvelut tukena 
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Smart&Green
Growth

2016-2018

Tekesin panostus
150 M€ Osa hallitusohjelman kärkihankkeen toteutusta: 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

 Cleantech-markkina kaksinkertaistuu yli tuhanteen 
miljardiin dollariin 2020 mennessä

 Kysyntä uusiutuvuuteen ja kierrätettävyyteen 
perustuville ratkaisuille kasvaa

 Digitaalisuus mahdollistaa uusia toimintamalleja

 Cleantech palveluna yleistyy



Mitä?
Bio-, clean- ja digiliiketoiminnan pilottien ja demojen rahoitus uuden teknologian ja 
toimintamallien kokeilu‐ ja käyttöönottohankkeiden edistämiseksi. 

Tavoitteena testata kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan innovatiivisen ratkaisun 
toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa.

Kenelle?
Yrityksille

Biotalouden ja  cleantech liiketoiminnan 

pilotit ja demot

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/biocleandigi/
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/biocleandigi/
https://www.finnvera.fi/
https://www.finnvera.fi/


Hakukampanja 2016

Kaksi vaihetta, voi hakea kumpaan vain:

– Vaihe 1. Avustusta pilotoinnin ja demonstroinnin valmiuksia kehittävään 

työhön ja toteutettavuuden tutkimiseen

– Vaihe 2. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia pilottien ja demonstraatioiden 

toteutukseen ja uuteen liiketoimintaan

Esimerkkejä piloteista ja demoista

– Bio- ja cleantechin digitaaliset ratkaisut

– Kiertotalous, kierrätys, materiaalien uudelleenkäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen

– Uudet biomassoihin perustuvat tuotteet ja tuotantotavat

– Kestävät ja älykkäät liikenne-, rakennus-, energia- ja jäteratkaisut

– Energian, materiaalien ja veden käytön tehostaminen

– Innovatiiviset elintarvikkeet

Hallitusohjelman kärkihankkeen rahaa



Tekesin uudistetut rahoituspalvelut: Tempo, Kiito, Into 



KIITOS!
team.finland.fi

Team Finlandin palvelunumero 0295 020 510 

http://www.team.finland.fi/

