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Sisältö

Energia- ja ympäristöteknologian kaupallistamisen erityispiirteitä
Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys kansallisessa
innovaatiostrategiassa – tavoitteena kannustavat markkinat
Tekesin toimenpiteitä
Esimerkkejä hankkeista



Teknologian kehitys ei yksin riitä innovaatioiden aikaan saamiseksi.
Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä markkinoiden luontiin ja markkinoille
pääsyn helpottamiseen.

Huomio koko innovaatioympäristöön!

Tarjonta KysyntäMarkkinat

T&K
Pilotointi +

demonstrointi

Taloudelliset

ohjauskeinot
Lainsäädäntö

Julkiset

hankinnat
Standardit



Pääomainvestoinnit CleanTech-alueella lähtivät
kasvuun poliittisten tavoitteiden myötä



Energia- ja ympäristöteknologian
kaupallistamisen ja käyttöönoton erityispiirteitä

Regulaatio ja muu julkinen sääntely muokkaa voimakkaasti markkinaa ja
vaikuttaa kilpailuasetelmiin

Sääntelyllä vaikutetaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiin

Investointien käyttöikä on pitkä ja odotukset toimintavarmuudelle korkea
Markkinoille ei voida lähteä keskeneräisellä tuotteella

Kaupallistamisvaiheeseen saattaminen kallista ja riskikästä
Demonstraatiovaihe edellyttää laiteinvestointeja ja usein pitkäaikaista testausta

Investoijat monesti julkisia toimijoita, joiden riskinottokyky ja maksuvalmius
alhainen



EU:n strategisen energiateknologiasuunnitelma:
- Lippulaiva-projekteilla pyritään vauhdittamaan teknologian

kaupallistumista

EU julkaissut rahoitussuunnitelman, jossa esim. EIB:n rahoitusta ja
päästökaupan rahoja suunnataan energia-alueen teknologiakehitykseen

(sähköntuotannon osuus 20 % EU:ssa 2020)

(sähköntuotannon osuus 15 % EU:ssa 2020)

(osuus energiasta 14 % EU:ssa 2020)

(kustannustehokas 2020)

(35 % uusiutuvaa verkossa 2020)

(kaupallinen 2040)

(CO2-vähennys 40 % 2020)



Innovaatiotoimintaa tukevan sääntelyn
tunnusmerkkejä

Sääntelyn tulee kohdistua haluttuun tavoitteeseen (esim. päästöjen
vähentämiseen), ei käytettävään teknologiaan

Tukitoimien tulee kannustaa markkinaehtoiseen kilpailuun
laitetoimittajien välillä ja säilyttää kannustin teknologian
kehittämiseen

Siirtymäajat tulee määritellä siten, että ne kannustavat nopeaan
liikkeelle lähtöön niin kehittämisessä kuin käyttöönotossa

Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon
innovaationäkökulma ja osallistetaan kehittäjiä ja käyttäjiä mukaan
suunnitteluun. Pilotointi- ja koehankkeet avuksi suunnitteluun.



Oikealla t&k-suunnittelulla voidaan olennaisesti
vaikuttaa kaupallistamisen nopeuttamiseen
- Mitä on hyvä huomioida eri kehitysvaiheissa

Asiakkaan tarve ja
kilpailuympäristö

Markkinoiden
ennakointi , oikea

ajoitus  kehitystyölle

Liiketoiminnan
rahoitus,

pääomasijoittajien
kontaktointi

Riittävä
tuotantokapasiteetti

ja jakelukanavat
Erottuminen

markkinoilla, brändit
Käyttöönottoa tukevat

palvelut

Asiakkaan
kytkeminen
kehitykseen,

pilotoinnit ja demot

• Käyttäjien tarpeiden
huomioiminen kehitystyön alusta
asti tukee kaupallistamista

•Tuotantokapasiteetti voi
muodostua pullonkaulaksi nopealle
ja laajalle teknologian
käyttöönotolle. Liiketoimintamallia
kehitettävä teknologian rinnalla

• Rahoituksen puute voi
merkittävästi hidastaa
kehitysprosessia.
Rahoitussuunnittelu olennainen osa
prosessia.

•Kokonaisratkaisujen tarjoaminen
yksittäisten komponenttien sijaan
madaltaa asiakkaan kynnystä
uuteen teknologiaan.



SYSTEEMISYYS

KYSYNTÄ- JA
KÄYTTÄJÄ-
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MAAILMA

INNOVATIIVISET
YKSILÖT

JA YHTEISÖT
OSAAMIS-
PERUSTA

Osallisuus ja
vaikuttaminen
Osallisuus ja
vaikuttaminen

Liikkuvuus ja
vetovoimaisuus
Liikkuvuus ja

vetovoimaisuus

Yhteisöt ja
keskittymät
Yhteisöt ja
keskittymät

Yksilöt ja yrittäjyysYksilöt ja yrittäjyys Osallistava
innovaatiotoiminta

Osallistava
innovaatiotoiminta

Kannustavat
markkinat

Kannustavat
markkinat

Laaja-alaisuusLaaja-alaisuus MuutosjohtaminenMuutosjohtaminen

Kansallisen innovaatiostrategian painopisteet



Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys

Tavoitetila
Tavoitetilassa Suomessa hyödynnetään laajasti ja
suunnitelmallisesti kilpailu- ja markkinakannusteita
innovaatiotoiminnan edistämisessä.

Positiivisessa mielessä kilpailullista, innovointia
edistävää kulttuuria ja toimintatapaa ylläpidetään
ja vahvistetaan innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla.

Haasteet
• Kilpailu- ja markkinakannusteita ei ole Suomessa

systemaattisesti hyödynnetty osana
innovaatiopolitiikan keinovalikoimaa.

• Innovaatiopolitiikalla ei ole määrätietoisesti tuettu
julkisen sektorin oman toiminnan kehittämistä.

Kannustavat markkinat
Tavoitetila, haasteet ja toimenpiteetTavoitetila, haasteet ja toimenpiteet

Toimenpiteet
Luodaan ja hyödynnetään uusia, yrityksiä ja muita yhteisöjä laajasti innovaatiotoimintaan

kannustavia kilpailu- ja markkinakannusteita.
Synnytetään valituille aloille suomalaista innovaatiotoimintaa edistävät edelläkävijämarkkinat.



Miten kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys
huomioidaan Tekesin toiminnassa 1/2

Rahoitus

Tekesin rahoitus on lähtökohdiltaan laaja-alaista
innovaatiotoiminnan rahoitusta

Erityinen rahoitustuote innovatiivisille julkisille hankinnoille

T&K-rahoitusta pilotoinneille ja demonstraatioille

De minimis –rahoitusta Proof of the consept vaiheeseen



Miten kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys
huomioidaan Tekesin toiminnassa 2/2

Ohjelmatoiminta
Osana Tekesin ohjelmia toimintamuotoja, joilla voidaan saada
asiakkaat ja loppukäyttäjät sekä standardien ja säädösten
valmistelijat osapuoliksi innovaatioprosessiin.
Tekesin ohjelmatoiminta voi muodostaa luontevan perustan
laajempien kansallisten kehittämisohjelmien toteutukselle.

Muu toiminta
Tekes tukee Suomen aktiivista osallistumista EU tason
edelläkävijämarkkina-aloitteisiin
Tekes tukee käyttäjätarpeiden ennakoinnin menetelmäkehitystä
ja seurantaa



Tekesin ohjelmat ja teknologian kaupallistaminen
Esimerkkejä

Kestävä Yhdyskunta –ohjelma
Toimintamallien kehittäminen edistyksellisten teknologioiden nopeampaan

käyttöönottoon alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa,
ylläpidossa ja korjaamisessa

BioRefine –ohjelma
Sateenvarjo-ohjelma kansalliselle liikenteen biopolttoaineiden kehitykselle,

jossa TEM tukemassa demonstrointiprojekteja
Polttokennot –ohjelma

Tavoitteena testi– ja näyttelyalueen synnyttäminen Vuosaaren satamaan 2013
Vesi-ohjelma

Tavoitteena esimerkkihankkeiden synnyttäminen innovatiivisistä julkisista
hankinnoista

Valmisteilla oleva Uusiutuvan energian ohjelma
Tavoitteena uusien teknologioiden nopeampi käyttöönotto ja kaupallistaminen



Kestävä Yhdyskunta –ohjelma
Demorahoituksen kohdentuminen

IDEA

Hanke-
suunn.

Luonnos-
suunn.

Toteutus-
suunn.

Toteutus

Ylläpidon
suunn.

Tekesin
demonstraatiorahoitus

”OSTA
OSAAMISTA”
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Kriteerit demoprojekteille:
Kaikissa hankkeissa tulee olla tiettyä uutuusarvoa ja
tavoitteellisuutta!
Projektien tulee poiketa liiketoiminnan normaaleista
nykyratkaisuista ja käytännöistä



Esimerkkejä hankkeista

Kohti hiilineutraalia kuntaa, SYKE (Kestävä Yhdyskunta –ohjelma)
Tavoitteena on, että kuntien kaikki toimijat (asukkaat, elinkeinoelämä ja julkishallinto)

pystyvät vähentämään kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöjä selvästi enemmän
EU:n tavoitteita ja etuajassa muuhun yhteiskuntaan nähden. Toimintamallien kehitystä.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetun dieselpolttoaineen optimoitu käyttö,
HKL, YTV, Neste Oil, Proventia (BioRefine-ohjelma)

Kenttäkoe biopolttoaineiden laajamittaisesta käyttöönotosta, jolla tähdätään
edelläkävijän rooliin EU:n liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamisessa
pääkaupungin joukkoliikenteessä.

Haja-asutusalueilla olevien jätevesijärjestelmien kustannustehokas modifiointi
uuden jätevesiasetuksen mukaiseksi, North Capital Oy (Vesi-ohjelma)

Kehitetään kustannustehokas jäteveden puhdistuslaitteisto saneerauskohteisiin.



Älykkäillä sähkön etäluentaratkaisuilla
kova kysyntä

Aidon Oy on kehittänyt uuden sukupolven
sähkömittarien etäluentaratkaisun
Energiatehokkuusvaatimukset lisänneet
etäluennan kysyntää
Perustettu 2004, toimintaa Suomen lisäksi
Ruotsissa ja Norjassa
Arvioinneissa Aidonin ratkaisu teknologialtaan
sukupolven edellä muita
Helsingissä korvataan 120 000 mittaria uusilla
Suomen 2 miljoonaa mittaria uusitaan lähivuosina
www.aidon.fi

Aidon OyAidon Oy
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Tuulivoima-alan kasvu vauhdittaa
suomalaista huipputeknologiaa

The Switch Oy valmistaa kestomagneetti-
generaattoreita ja tehonmuokkaimia
tuuliturbiineihin
Perustettu 2006
Vuonna 2008 liikevaihto jo 53 miljoonaa euroa
Yhtiöllä kyky vastata asiakaskunnan
muuttuviin tarpeisiin
Laajasta tuotesarjasta kasvavaa
liiketoimintaa
Testeissä Norjassa 8 MW:n multimega-
wattikone: soveltuvuus merenalaiseen
käyttöön
www.theswitch.com

The Switch OyThe Switch Oy
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NExBTL-diesel päihittää kilpailijansa

Neste Oilin kehittämän NExBTL-biodieselin
kylmäominaisuudet, setaaniluku ja
stabiilisuus ovat omaa luokkaansa
Jalostusprosessi mahdollistaa entistä
laajemman raaka-ainepohjan
Tuotanto alkoi Porvoon jalostamolla
2007 170 000 tonnin vuotuisella
kapasiteetilla
Tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu
2009, kun toinen yksikkö käynnistyy
Porvoossa
Seuraavat laitokset rakenteilla Singaporessa
ja Rotterdamissa
Tekesin rahoitus edesauttoi teknologian
nopeassa kehittämisessä
www.nesteoil.fi

Neste Oil OyjNeste Oil Oyj
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Kiitos!

teija.lahti-nuuttila@tekes.fi
www.tekes.fi
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