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Suomi stagnaatiosta uuteen nousuun, 

mutta millä eväillä?

Petri Peltonen, avs

TEM

Bkt (vain) hienoisessa kasvussa
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Maailmankauppa ja Suomi
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Työllisyys jää verrokeista
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Hallituksen kasvupolitiikan päämäärät
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72 110 000 10 mrd
Kestävyysvajeen

selättäminen

Ihmistä lisää

töihin

Työllisyysasteen

nostaminen

€%

CleantechBiotalous Digitalisaatio

11

Yritystoiminnan, yrittäjyyden ja investointien perusedellytykset:

Rahoitusmarkkinat, infrastruktuuri, kilpailu, koulutus, verotus, energia

Lisää jalostusarvoa tuotantoon ja vientiin

Innovointi teollisuuden uudistajana

Kasvuyritykset (PK ja PK+)

Team Finland:Vienti ja (ulkomaiset) investoinnit

CB D

Suomen menestyy vastaamalla globaaleihin haasteisiin, kilpailemalla 
innovaatioilla ja hallitsemalla globaaleja arvoketjuja
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Tekesin rahoitusvaltuudet
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Kärkihankepanostukset

14

Työllisyys

ja 

kilpailukyky

300 milj. euroa

Biotalous 

ja puhtaat 

ratkaisut

300 milj. euroa

Osaaminen

ja

koulutus

300 milj. euroa

Hyvinvointi

ja

terveys

130 milj. euroa

Digitalisaatio,

kokeilut

ja 

normit

100 milj. euroa

165 milj. 

euroa

145 milj. 

euroa

59 milj. 

euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö: 369 milj. euroa
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KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18

VÄLI -

RAHOITUS

KASVUA TUKEVAT

OHJELMAT

FINNVERA
TEAM

FINLAND

Välirahoitus

n. 300

TEKES

Tutkimus-
tulosten 
kaupal-

listaminen

n. 150 

RAHASTOT

TEKES

45 

TESI

Kasvu-

rahasto 

III

Yritysten 
alku-

vaiheen 
rahoitus

Kasvu-

ohjelmat

ESIR - RAHOITUS

SUORA BUDJ. 

RAHOITUS

TEM

Uusiutuvan 

energian 

investoinnit, 

pilotti- ja 

demo-

hankkeet

100

FINNVERAN VIENTIRAHOITUKSEN LISÄVALTUUDET  3–6 mrd €

Cleantech
& 

biotalous
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Kasvurahoitusohjelma 2016-18
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Elinkeinoministeri Olli Rehn 12.4.2016
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Mikroyritykset  (1-9 ihmistä)

• Yrityksiä yhteensä n. 283 000 kpl

18

Lähde: Tilastokeskus 2014

Kasvu tulee pienistä yrityksistä
Yritysten määrän ja henkilöstön muutos 2010 - 2013, %
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Yrittäjyyspaketin toimenpiteet

• Yksinyrittäjien tuki

• Työttömyysturva tukemaan itsensä työllistäviä

• Innovaatioseteli ja innovaatiopankki

• Ulkomaalaisten asiantuntijoiden rekrytointi

• Oleskelulupa start-up-yrittäjyyden perusteella

20

• Verotus

• Kasvurahoitus

• Norminpurku ja kilpailun lisääminen

• Team Finland –palveluiden tehostaminen

Aiemmat yrittäjyyspaketin toimenpiteet:

1. Tehdään verotuksessa yrittäminen ja investoiminen 
kannattavammaksi. Yrittäjävähennys henkilöyhtiöille. Yritysten 
verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi.

2. Vahvistetaan yritysten rahoitusasemaa. Parannetaan erityisesti 
kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. 
Hyödynnetään tehokkaammin EU:n tarjoamaa yritys- ja 
investointirahoitusta. 

3. Lisätään kilpailua taloudessa ja karsitaan turhaa sääntelyä.

4. Team Finland –verkostoa vahvistetaan. Tuetaan kasvuhakuisten 
pk-yritysten kansainvälistymistä. Tavoitellaan ulkomaisia 
investointeja.

21
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1. Yksinyrittäjän tukipaketti

• Madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän 
palkkaamiselle käyttämällä palkkatukea, starttirahaa tai 
verokannustinta.

• Toteutetaan kokeilu selvityksen perusteella.

22

2. Itsensä työllistäjät 
– uudistuksia työttömyysturvaan

23

• Valmistellaan selvitystyön pohjalta 
työttömyysturvajärjestelmään 
muutokset, joilla kannustetaan 
itsensä työllistämiseen pää- tai 
sivutoimisesti.

• Otetaan huomioon erilaiset 
työnteon muodot sekä 
mahdollistetaan joustavat siirtymät 
yrittäjästä palkansaajaksi – ja 
päinvastoin.
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3. Innovaatioseteli 

• Otetaan käyttöön innovaatio-
ja palveluseteli toteuttamalla 
kokeilu selvityksen pohjalta.

• Pk-yritykset voivat setelin 
avulla valita vapaammin ja 
ketterämmin tarvitsemiaan 
asiantuntijapalveluja.

24

4. Innovaatiopankki 

• Perustetaan 
innovaatiopankki 
vauhdittamaan 
innovaatioiden ja 
patenttien hyödyntämistä 
ja kaupallistamista.

• Tuodaan yhteen 
tutkimuslähtöisten 
ideoiden tuottajat ja uusien 
ratkaisujen hyödyntäjät. 

25
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5. Ulkomaisten asiantuntijoiden 
rekrytointien sujuvoittaminen

• Selvitetään ulkomaalaisten 
asiantuntijoiden rekrytointien 
lupaprosessien pullonkaulat 
ja tarkistetaan lainsäädäntöä  
työntekijöiden rekrytointien 
sujuvoittamiseksi.

• Huomioidaan etenkin start-up-
yritykset, jotka houkuttelevat 
osaajia myös muulla kuin palkan 
suuruudella.

26

6. Oleskeluluvan myöntäminen
start-up-yrittäjyyden perusteella

• Tehdään mahdolliseksi oleskeluluvan myöntäminen start-
up-yrittäjyyden perusteella yhtiömuodosta riippumatta. 

• Yrityksen perustaminen Suomeen tehdään ulkomaisille 
perustajayrittäjille myös muutoin yhtä sujuvaksi kuin 
suomalaisille.

27
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7. Kansallinen genomistrategia

• Luodaan kansallinen 
genomistrategia ratkaisemaan 
terveydenhuollon haasteita 
sekä houkuttelemaan lisää 
investointeja ja 
huippututkimusta Suomeen.

• Perustetaan genomi- ja 
syöpäkeskus sekä 
yhtenäistetään julkisten 
biopankkien toimintoja.  

28

Työpolitiikan uudet toimenpiteet

• Kannustin-
loukkujen 
purkaminen

• Kasvuyritysten 
työllisyysohjelma

TYÖLLISYYSPAKETTI

• Itsensä työllistäjien 
työttömyysturva

• Työnäyte-
palvelun 
käyttöönotto

• Asiakaslähtöisen 
työllisyyspalvelun 
alueelliset kokeilut

• Työttömyysetuuksie
n aktiivikäytön 
laajentaminen

• Uusien työllisyyttä 
vahvistavien lisätoimien 
valmistelu vuoden 2016 
budjettiriiheen
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www.tem.fi


