
Business Finland

Temaattiset painopisteet



Yhdistetään voimamme valoisamman
tulevaisuuden puolesta
Meitä, asiakkaitamme ja kaikkia suomalaisia yhdistää yhteinen tehtävä: rakennamme joka päivä valoisampaa
tulevaisuutta.

Uskomme, että Suomella on tärkeä tehtävä globaalien haasteiden ratkaisijana. Lisäksi arvioimme, että
suomalaisten yritysten tarjoamien ratkaisujen avulla on mahdollista lisätä tuote- ja palveluvientiä yli 20
miljardilla eurolla vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi uusia työpaikkoja ja
mahdollisuutta panostaa hyvinvointiin.

Me Business Finlandilla halusimme tietää, miten voisimme tehdä oman osuutemme vielä paremmin ja auttaa
Suomea onnistumaan.  Kokosimme yhteen laajan joukon kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita sekä
sidosryhmiemme ja asiakkaidemme edustajia. Yhdessä analysoimme globaaleja murroksia ja tunnistimme
niiden luomia mahdollisuuksia.

Merkittävimmistä ja Suomen kyvykkyyksiä parhaiten vastaavista tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista
valitsimme viisi kokonaisuutta, joiden rahoitukseen tulemme panostamaan vuoden 2025 loppuun mennessä
1,5 miljardia euroa.



SUOMEN TULEVAISUUDEN KASVUMAHDOLLISUUDET,
JOIHIN BUSINESS FINLAND ERITYISESTI PANOSTAA

Tuottavuutta digitalisaatiosta

Kokonaisvaltainen terveys ja
hyvinvointi

Hiilineutraali ja kriisinkestävä
energiajärjestelmä

Kiertotalous ja nollahukka

Virtuaalirajapintojen osallistavat ja
immersiiviset kokemukset



Globaalit haasteet luovat tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia

Pienelle avotaloudelle kyky tehdä harkittuja ja tietoisia valintoja on
äärettömän tärkeää. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää
Suomelta eteenpäin katsovaa ja markkinoita rohkeasti muovaavaa asennetta.
Samalla asenteella Business Finland haluaa tukea yrityksiä kansainvälisen
kasvun tiellä. Entistä vaikuttavammin.

Tunnistettuja kestävää kasvua kiihdyttäviä mahdollisuuksia, joista Suomen
kansantalouden tulevat kivijalat voidaan yhdessä rakentaa, ovat mm:

• Tuottavuutta digitalisaatiosta
• Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
• Hiilineutraali ja kriisinkestävä energiajärjestelmä
• Kiertotalous ja nollahukka
• Virtuaalirajapintojen osallistavat ja immersiiviset kokemukset

Nämä ovat myös Business Finlandin viisi temaattista painopistealuetta,
jotka ohjaavat erityisesti ohjelmallista toimintaamme, kampanjoitamme ja
rahoituksen kohdistumista.

MENESTYS VAATII
ROHKEUTTA JA VALINTOJA



KOHTI TULEVAISUUDEN
KASVUMAHDOLLISUUKSIA
Tunnistimme yhdessä Business Finlandin sidosryhmien sekä laajan kotimaisen ja
kansainvälisen asiantuntijajoukon kanssa Suomelle merkittävimpiä tulevaisuuden
kasvumahdollisuuksia sekä niihin liittyviä mahdollisia ja haluttuja kehityskulkuja.

Tunnistimme myös kehityspoluilla tarvittavia kyvykkyyksiä. Taustalla analysoimme
globaalien megatrendien aiheuttamia markkinamurroksia, jotka aiheuttavat
mahdollisuuksia avaavia markkinasiirtymiä.

Arvioidessamme Suomelle merkittävimpiä kasvumahdollisuuksia, kiinnitimme
huomiota mahdollisuuksien taloudelliseen potentiaaliin, yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen (missä määrin kasvumahdollisuus ratkaisee globaaleja haasteita) ja
suomalaisen yritys- ja tutkimuskentän kykyyn tarttua kasvumahdollisuuteen.

Yhdeksästä Suomelle merkittävimmiksi tunnistetusta kasvualueesta valitsimme
Business Finlandille viisi temaattista painopistealuetta, joihin Business Finlandin
kannattaa tulevaisuudessa erityisesti panostaa.



Digitalisaatio muuttaa maailmaa

Digitalisaatio koskettaa kaikkia toimialoja ja mahdollistaa mullistuksia niiden
välillä ja sisällä. Uudet digitaaliset ratkaisut ovat edellytys välttämättömille
tuottavuuden harppauksille miltei kaikilla toimialoilla ja sillä on merkittävä
rooli kestävän kasvun luomisessa. Lisäksi digitaalisten taitojen kehittymisen
myötä digitalisaatiosta on tullut yksi avaintekijä myös monien kansainvälisten
sosiaalisten haasteiden ratkaisemisessa. Digitaalisten ratkaisujen globaalien
markkinoiden odotetaan yhä kasvavan tulevina vuosina.

Digitalisaatioon liittyvässä kehittämisessä ja osaamisessa Suomi on yksi
johtavista maista. Vuosikymmenten ajan Suomi on tuonut markkinoille
kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita ja teknologioita. Suomalaisten
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyydet,
edistykselliset teknologiat ja digitaaliset ratkaisut ovat sitä, mitä kasvava
globaali markkina ja tuottavuuskehityksen lisääntyvät vaatimukset tulevat
tarvitsemaan.

DIGITALISAATIO
KIRITTÄÄ TUOTTAVUUTTA

TUOTTAVUUTTA DIGITALISAATIOSTA



Terveydenhuoltosektori on ylikuormittunut ympäri maailmaa

Globaali terveydenhuoltosektori kohtaa ennennäkemättömiä haasteita. Hoidon kysyntä ja
kroonisen hoidon taakka kasvavat samalla, kun työvoimapula pahenee ja resurssit käyvät
entistä rajallisemmaksi. Nämä merkittävät haasteet vaativat uusia innovaatiota ja
teknologioita, joiden avulla on mahdollista siirtyä kohti henkilökohtaisempaa, ennalta
ehkäisevämpää ja yksilöllisempää terveydenhoitoa.

Suomella on vahva tietopohja

• maailmanluokan tutkimuksessa
• anturiteknologioissa
• lääketieteellisessä teknologiassa
• nousevissa digitaalisissa teknologioissa ja
• terveysdatan hyödyntämisessä

Pitkän aikavälin investoinnit terveydenhoidon ja terveysteknologian tutkimukseen ja
kehitykseen
ovat mahdollistaneet kasvun erityisesti huippututkimuksen, hoidon ja erityisalojen, kuten
syövän, geenitutkimuksen ja neurologisten sairauksien ratkaisuissa. Suomalainen osaaminen
ja yritystemme innovaatiot voivat tarjota ratkaisuja terveydenhoidon kansainvälisiin
haasteisiin. Meillä on kykyä olla kestävän ja personoidun terveydenhoidon mallimaa.

UUDET TAVAT TUOTTAA KESTÄVÄÄ JA
ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TERVEYDENHOITOA
VARMISTAVAT TERVEYDENHUOLLON
KANTOKYVYN

KOKONAISVALTAINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI



Maailma kaipaa kiperästi uuden sukupolven energiaratkaisuja

Uusiin energiamuotoihin siirtyminen on globaali haaste. Ilmastonmuutoksen
päihittäminen vaatii hiilineutraalien energiaratkaisujen kehittämistä ja
hyödyntämistä maailmanlaajuisesti.

Uusia teknologioita ja ratkaisuja tarvitaan energian tuotannossa,
varastoinnissa, välittämisessä, jakamisessa ja käyttämisessä. Haasteiden
selättämiseksi on tärkeää kytkeä eri sektorien energiamuotoja toisiinsa ja
loppukäyttäjiin, kuten liikkumiseen, kuljetukseen, rakennettuun ympäristöön
ja teollisuuteen.

Yrityksillä on ratkaiseva rooli siirtymän toteuttamisessa. Suomella on useita
maailmanluokan yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet mahdollistamaan
hiilineutraalin Suomen vuoteen 2035 mennessä. Ne investoivat jatkuvasti
luodakseen kansainvälisiä ratkaisuja yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Suomen vahvuudet, kuten digitalisaatio sekä kiertotalousosaaminen, ovat
avain vakaisiin, joustaviin ja turvallisiin hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.
Ratkaisukeskeinen asenne ja kyvykkyys tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja
erottaa meidät muista maista.

HIILINEUTRAALIT JA
KRIISINKESTÄVÄT
ENERGIARATKAISUT TURVAAVAT VAKAAN
YHTEISKUNNAN

HIILINEUTRAALI JA KRIISINKESTÄVÄ
ENERGIAJÄRJESTELMÄ



Kiertotalouteen siirtyminen ja resurssitehokkuus on välttämätöntä

Jotta voimme varmistaa, että käytössämme on jatkossakin luonnon- ja
materiaalivaroja, meidän on kyettävä parantamaan resurssitehokkuuttamme.
Julkinen sektori on ottanut rohkeita askelia kohti kiertotaloutta. Sen asettamat,
yhä tiukemmat säädökset ovat kasvattaneet globaalia kysyntää
kiertotalousratkaisuihin liittyen.

Kansainväliset markkinat tarvitsevat innovaatioita ja ratkaisuja jätteen
uusiokäyttöön ja kierrätykseen sekä materiaalikiertoon.

Suomessa on johtavaa osaamista innovatiivisten biopohjaisten tuotteiden ja
kiertotalouden teknologioiden kehittämisessä. Yhdessä Pohjoismaiden kanssa
luomme merkittävän keskittymän kiertotaloudelle.

Suomen kyvykkyyksillä ja innovatiivisilla ratkaisuilla on potentiaalia vaikuttaa
merkittävällä tavalla ympäristöhaasteiden sekä ilmastonmuutoksen
selättämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

JÄTTEETTÖMYYS JA KIERTOTALOUS
MAHDOLLISTAVAT KESTÄVÄN TALOUSKASVUN

KIERTOTALOUS JA NOLLAHUKKA



Uusi, digitaalinen elämä ja kokemus laajennetussa todellisuudessa
syntyy seuraavan sukupolven teknologioiden mahdollistamana

Fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden sulautuminen tarjoaa uusia rajapintoja
palveluille, teollisuudelle, peleille, viihteelle ja arjen kokemiselle. Siksi monet
merkittävät monikansalliset yritykset investoivat voimakkaasti immersiivisiin
teknologioihin, innovaatioihin ja ratkaisuihin.

Suomen erityisosaaminen antaa meille erinomaiset valmiudet nousta
merkittäväksi tekijäksi uusissa virtuaaliympäristöissä. Osaamisemme kattaa
laajennetun todellisuuden arvoketjun kaikki osa-alueet. Kuulumme maailman
parhaimmistoon ohjelmistosovelluksissa, verkkoteknologiassa ja
pelikehityksessä. Kaikissa niissä on useita yhtymäkohtia immersiivisten
teknologioiden kanssa.

FYYSISEN JA VIRTUAALISEN
MAAILMAN SULAUTUMINEN
MULLISTAA PALVELUJA, TEOLLISUUTTA
JA ARKEA

VIRTUAALIRAJAPINTOJEN OSALLISTAVAT
JA IMMERSIIVISET KOKEMUKSET


