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Tekesin kestävän talouden 
innovaatiorahoitus 

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja 

tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien 

ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija.  

 

Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean 

liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja.  

 

Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, 

autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa 

työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille 

 

Kestävä talous on strateginen painopistealue. 
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Kestävän talouden ajurit, niiden 
vaikutukset ja talouden ilmiöt 

Kestävä kehitys, 
Vihreä talous, Biotalous, 
Low carbon economy, 

Clean tech, vastuullinen 
liiketoiminta, 

luonnonvarojen kestävä 
käyttö 

Energian hinnan 
nousu ja 

vaihtelevuus 

Regulaatio ja 
ohjauskeinot; 

päästö-oikeuksien 
hinta, verotus… 

Julkisten 
hankintojen tuki 

kestävän 
kehityksen 

edistämiseksi 

Ympäristövastuu 
kilpailutekijänä 

Raaka-aineiden 
saatavuuden 

niukkeneminen ja 
hintakehitys 

Globaalit 
ympäristönäkökulmat  

• Väestönkasvu 

• Ympäristön pilaantuminen 

• Ilmastonmuutos  

•Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen 

• Luonnonvarojen 
ehtyminen 
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Green Growth –  
Tie kestävään talouteen  - ohjelma 2011 - 2015
  

 
Talouden kestävä kasvu - 

luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen 

käyttö. 

 

Tuetaan energia- ja 

materiaalitehokkuudeltaan 

harppauksellisten innovaatioiden syntyä 

ja luomme pohjan uudelle vihreän 

kasvun arvoverkostolle. 

 

www.tekes.fi/ohjelmat/Kestavatalous 
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Tavoitteet 
Kehittää vihreän kasvun perustaksi uutta 

strategista osaamista. 

 

Innostaa yrityksiä uudistumaan ja menestymään 

kestävällä tavalla. 

 

Verkottaa toimijoita ja auttaa yrityksiä 

liiketoiminnan kansainvälistämisessä. 

 

Tukea laajasti vihreän kasvun arvoverkostojen ja 

kehitysalustojen syntyä. 

 

Luoda uusi tiiviimpi yhteistyön malli kansallisten 

ohjelmien sekä politiikkatoimien välillä yhdessä 

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman 

Ympäristöliiketoiminnan strategisen ohjelman 

kanssa.  

6/7/2012 DM Copyright © Tekes  



Green Growth –ohjelman konteksti 



Green Growth –ohjelma strategisten 
osaamisten ja kehityskohteiden suunnasta 
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Green Growth Summit - lupausprosessi 

Konkreettisia lupauksia roolista ja toimista ministeriöiltä, 

yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja järjestöiltä kestävän talouden 

edistämisestä. 

 

Tekes lupaa vauhdittaa kestävää kasvua tukevaa 

innovaatiotoimintaa suuntaamalla rahoitusta sellaisille 

aihealueille, jotka rakentavat kestävää taloutta Suomeen ja 

tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä uudistumisen ja 

kasvun mahdollisuuksia. 

 

Arviolta 200 M€ vuosittain avustuksina ja lainoina yrityksille ja 

tutkimusorganisaatioille riippuen Tekesin myöntövaltuuksien 

kehityksestä ja edelläkävijäyritysten omista panostuksista.  
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Kohderyhmät 

Yritykset, jotka pyrkivät vihreän talouden 

edelläkävijöiksi ja tarjoavat energia- ja 

materiaalitehokkaita ratkaisuja. 

 

Yliopistot, korkeakoulut ja 

tutkimuslaitokset, jotka luovat uutta 

laajasti hyödynnettävää ennakointitietoa ja 

vahvistavat tarvittavaa osaamispohjaa. 

 

Julkinen sektori ja kolmannen sektorin 

toimijat, jotka tukevat uusien 

toimintamallien jalkautumista tavoitteena 

nykyistä huomattavasti resurssitehokkaampi 

yhteiskunta. 
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Uudistuminen takaa 
kilpailukyvyn ja luo työpaikkoja 

Ohjelman lähtökohtana 

on uudistaa vallitsevia 

ajattelu- ja 

toimintamalleja 

Erilaista osaamista 

yhdistämällä syntyy oivalluksia, 

jotka edistävät tuotantotapojen 

rakenteellista muutosta. 

Nykyistä tuotetta tai 

menetelmää ei tehdä vain 

tehokkaammaksi, vaan 

tilalle syntyy kokonaan 

uusia tuotteita, palveluita 

tai järjestelmiä, jotka 

kuluttavat resursseja 

murto-osan alkuperäisestä 

Yrityksille luonnonvarojen 

kestävä käyttö on tulevaisuuden 

kilpailutekijä.  
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Tutkimusteemat 

Teollinen ekologia - Teollisuuden ja 

yhteiskunnan verkottumisen kestävät 

toimintamallit. Palvelee elinkeinoelämän 

uudistumista. 

 

Kuluttajaymmärryksen ja –osaamisen, 

markkinatiedon vahvistaminen kestävään 

talouteen siirryttäessä. 

 

Politiikan ja sääntelyn merkitys 

systeemisten muutosten mahdollistajina. 

Uutta pohjaa systeemitason innovaatioille 

ja järjestelmätason muutoksille. 
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Vihreän kasvun suuret markkinat tarjoavat 

merkittävän liiketoiminnan kasvun potentiaalin. 

Markkinoilla menestyminen vaatii sitoutumista ja 

toimialarajat ylittävää yhteistyötä. 

 

Olemassa olevat rakenteet eivät saa olla 

kehityksen rajoitteena. Siksi luomme kansallisia ja 

kansainvälisiä verkostoja eri toimialojen, julkisen 

ja yksityisen sektorin sekä tutkimuslaitosten ja 

yritysten välille.  

 

Green Growth -ohjelman lähtökohtana on 

käyttäjien mukaan ottaminen kehitystyöhön ja 

uusien asioiden luominen yhdessä.  

 

Yhteisöllinen toimintatapa 
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Mukaan yhteisöön! 
Vihreässä taloudessa on tilaa kaiken kokoisille 

innovaatioille, jotka tehostavat luonnonvarojen käyttöä 

tuotanto- ja palveluketjuissa.  

Etsimme jatkuvasti uusia myös kansainvälisiä kumppaneita.  

Jos organisaatiosi haluaa olla mukana Green Growth -

verkostossa, älä epäröi ottaa yhteyttä! 

 

Ohjelman päällikkö: Tuomo Suortti, Tekes 

Puh. 010 605 5855, tuomo.suortti(at)tekes.fi 

  

Ohjelman koordinaattori: Riina Antikainen, Spinverse 

Puh. +358 50 545 8378, riina.antikainen(at)spinverse.fi 

      

www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous 

        

        Tekes – Green Growth 
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http://www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous
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Yhteistyöllä Suomesta 
kansainvälisesti vaikuttavin 
kumppani kestävän kasvun 
toteuttamisessa! 
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Social solutions 

Innovation 

Resource efficiency 

Co-creation 

Sustainable value chains 

Service 

Business model 

New materials 

Co-creation 
Life-cycle thinking 

Sustainable strategy 

Striding innovations 

Operating model 

Industrial symbiosis 

Re-use 

Social innovation 


