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Sisältö 

 

Mitä Tekes tekee? 
 
Lyhyesti Tekesin innovaatiorahoituksesta 
 
Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa –ohjelman esittely 
 - mahdollisuuksia suomalaisten raaka-aineiden  
 puhtauden tuotteistamiseen? 
 
 
 
 



Mitä Tekes tekee?  

 

kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan 

 Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat  

rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa   

 vuosittainen rahoitus noin 550 miljoonaa euroa 

luo verkostoja  

 pienet yritykset – suuret yritykset  

 teollisuus – tutkimus 

 julkinen – yksityinen 

 alueellinen – kansallinen – globaali 

 

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka 
 



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. 

 

 



Rahoitusta parhaille ideoille ja eturivin yrityksille 

 

Onko yrityksellänne 
 

• Kykyä ja halua kasvaa? 

• Kansainvälisen kilpailuedun  

tuova  liikeidea?  

• Potentiaalisia asiakkaita  

ja näkemys markkinoista?  

• Uskottava tiimi ja osaamista? 

• Mahdollisuus rahoittaa osa  

projektista yksityisellä rahoituksella? 

 



Mihin Tekesin innovaatiorahoitusta voi käyttää?  

DM 1272687 

Testaa asiakastarve 

Lisää ymmärrystä kohdemarkkinoista 

Kehitä liiketoimintamallia  

Kehitä uusia tuotteita, palveluja ja 
tuotantomenetelmiä 

Paranna johtamista ja toimintatapoja 

04-
2014 





Miksi Fiiliksestä fyrkkaa? 

 Mainio tuote tai palvelu ei enää yksin riitä luomaan kilpailuetua. 

Menestyvä yritys ei tarjoa asiakkaalle vain ratkaisua, vaan 

laajemman kokemuksen. 

 Tarvitaan  

 uutta osaamista ja ymmärrystä asiakkaalle merkityksellisistä kokemuksista 

ja tunteista sekä niiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.  

 

 uusia keinoja kehittää ja laajentaa aineettoman pääoman hyödyntämistä, 

jotta se tuottaisi enemmän arvoa sekä asiakkaalle että yritykselle.  

 

 rohkeita, uusia tapoja kasvattaa ja luoda uutta bisnestä. 



Arvoa asiakkaalle uudesta näkökulmasta 

Rahamääräisiä 
kustannuksia Aikaa 

Vaivaa 

Stressiä 

Ärtymystä Opettelua 

Häpeää 

Rahamääräisiä 
etuja 

Helppoutta 

Nopeutta 

Hauskuutta 

Statusta 

Turvallisuuden 
tunnetta 

Asiantuntijuutta 

Yhteen-
kuuluvuutta 

”Fokus 
hinnassa” 

”Fokus 
ratkaisuissa” 

”Fokus asiakas-
kokemuksessa” 

”Fokus 
merkityksissä” Taloudellinen 

arvo 

Toiminnallinen 
arvo 

Emotionaalinen 
 arvo 

Symbolinen 
arvo 

Perustuen; Rintamäki, T., Kuusela , H. & Mitronen, L. (2007) Identifying competitive customer 
value propositions in retailing. Managing Service Quality, Vol. 17, No. 6, pp. 621-634 

Vastuullisuutta 

Ohjelman fokus  



Mikä ihmeen tunne? 



 
 
 

AINEELLINEN  
PÄÄOMA 

AINEETON PÄÄOMA 

SUHTEET 

verkostot,  
asiakkaat, 

loppukäyttäjät 

TIETO JA 
OSAAMINEN 

niiden 
hyödyntäminen ja 

johtaminen 

SISÄISET 
RAKENTEET 

menettelytavat, 
järjestelmät, 

kulttuuri, 
tietokannat 

Aineeton pääoma kasvun lähteenä 

KASVU 



Ohjelman tavoitteet 

 Uudet bisnesavaukset ja innovaatiot, joissa asiakkaan kokema arvo 

perustuu aineettomiin hyötyihin ja tunteeseen. 

 Rohkeat  ja uudet tavat tunnistaa, suojata ja kaupallistaa aineetonta 

pääomaa osana liiketoimintaa ja arvoverkkoja.  

 Uudet näkökulmat asiakasymmärryksen rakentamiseen 

 Toimialarajat ylittävät, yllättävät kumppanuudet ja verkostot. 

 

 Ohjelman kokonaisbudjetti on 100 M€ - tästä noin puolet on Tekesin 

rahoitusta ja puolet tulee osallistuvilta yrityksiltä ja tutkimusosapuolilta. 

 



Yritysasiakkaat eri 
puolilta 

elinkeinoelämää 

Elintarvike-
teollisuus 

Kauppa 

Kuluttaja-
palvelut 

Liike-elämän 
asiantuntija-

palvelut 

Design 

Muoti, 
musiikki, tv & 

elokuva, 
animaatio 

Metalli-
teollisuus 

Vaate-
teollisuus 

Energia- ja 
ympäristö-

liiketoiminta 

Esittävät ja 
visuaaliset 

taiteet 

Luovien 
alojen 

manageri-, 
jakelu- ja 
välittäjä-
palvelut 

Pakkaus-
teollisuus 

Fiiliksestä fyrkkaa - 

Kenelle? 



Tutkimusasiakkaat  

yhdistävät osaamista 

Monitieteinen 
tutkimus 

aineettomuudesta 

Johtamisen 
tutkimus 

Ihmis- ja 
käyttäytymis-

tieteet 

Palvelu-
innovaatio- ja 

palvelu-
liiketoiminnan 

tutkimus 

Liike-
taloustiede 

Design 

Kulutus-
tutkimus ja 

käyttäjä-
lähtöinen 
tutkimus 

Kulttuurin-
tutkimus, 
nuoriso-
tutkimus 

Aineettoman 
pääoman 
tutkimus, 

innovaatio-
tutkimus 

Taiteen ja 
luovien alojen 

tutkimus 



Miten Fiiliksestä fyrkkaa palvelee? 

 Yritysten valmennus ja sparraus 

 Työpajat, seminaarit, webinaarit 

 Selvitykset & aihepiiriin liittyvän osaamisen kasvattaminen 

 Aihepiiriin liittyvän tiedon tuottaminen ja jakaminen 

 Julkisen tutkimuksen haut (Seuraava julkisen tutkimuksen haku 

Liideri-ohjelman kanssa avautuu syksyllä 2014) 

 Rahoitus 

 



Ohjelman yritysasiakkaat 

 Ohjelmaan haetaan kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevia 
yrityksiä, jotka etsivät kilpailukykyä ja erottautumista 
aineettomuudesta. 

 Ohjelmassa ei ole toimialarajauksia, mutta ohjelmapalvelut 
kohdistetaan vaiheittain eri aloihin. 

 Vaihe 1 (2013-2014) 

• Luovat alat: manageri-, jakelu- ja välittäjäpalvelut, musiikkiala, muoti ja lifestyle, 
animaatio, tv, elokuva 

• Esittävät ja visuaaliset taiteet sekä design erityisesti muiden alojen uudistumisen 
näkökulmasta 

 Vaihe 2 (2014-2015): Konepajateollisuus, elintarviketeollisuus, energia- ja 
ympäristöliiketoiminta, kauppa  

 Vaihe 3 (2016-2018): Vielä määrittelemättä 

 



Rahoitus ohjelmahankkeisiin 

 Yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti. 

 Tutkimusrahoituksessa on määritetyt hakuajat ja -teemat. 

 Hankkeiden arvioinnissa ja seurannassa noudatetaan Tekesin 

yleisiä rahoituksen edellytyksiä ja rahoitusehtoja. 

 Yrityshankkeiden ohjelmakytkentä arvioidaan hankearvioinnin 

aikana. 

 Jos ohjelma kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä ja testaa ideaasi! 

 



Ohjelman hankesalkku/21.2.2014 

Kasvuyritykset Nuoret yritykset 

Suuret yritykset Julkinen tutkimus 

dSign Vertti Kivi  
Innojok 
Marimekko 
Andiata Hakonen Solutions 

Honkarakenne 
Kataja Event Verkkokauppa.com 

Teerenpeli 
Carelian Caviar 

Vaadin 
Netwell 
Diagonal Xemax  
A-lehdet 
Tana 
Alphaform RPI  

Kuudes Kerros 
Labwise 
Ejerco 

gTie 
Beibamboo 
MK House Group 
fromFinland.fi 
Finnay 
Samuji 

Stereoscape 
Music KickUp 

Realfood Partners 
Linkit Concept 
Totos 
Triplewin 

Hotel Artos 
Vanajanlinna 

Vuokatti Superpark 

Vivas Media 
Brands East 

Signmark Productions 

KidMemo 
Altonova 

Allaway MANIA 
HY, Haaga-
Helia, Aalto 

NEUROSERVICE 
Laurea AMK 

KODA 
Aalto, VTT 

NEMO 
TTY, Turku AMK, TuKKK 

CUSTOR 
VTT, LTY, TTY 

ARVOTORI 
Aalto Design 
Factory 

LARES 
LTY, Saimia AMK 

MakeMyDay 
TaY 

41 yritysten t&k-hanketta (A 4,5 M€ ja L 1,7M€)  
8 tutkimushanketta, joissa 16 tutkimusryhmää (3 M€) 
4 EAKR-rahoitteista tutkimushanketta (850 000 €) 



Hankkeiden kehityskohteita 



Minna Suutari 

Ohjelmapäällikkö 

minna.suutari@tekes.fi 

029 505 5830 

www.tekes.fi/fiilis 

Tekesin missiona on auttaa. Nyt myös tunneasioissa. 

 

Tehdään yhdessä fiiliksestä fyrkkaa! 


