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Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin 

EHDOTUS VUODEN 2018 II LISÄTALOUSARVIOON 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

  

  



32.20.06 Innovaatiorahoitukeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 

 

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 

 

Selvitysosa: Määrärahan kertaluontoinen lisäys aiheutuu valmistautumisesta  rahoituspäätösten tekoon 

Business Finland Osakeyhtiössä. 
 

2018 II lisätalousarvio      400 000 

2018 I lisätalousarvio      679 000 

2018 talousarvio 84 021 000 

2017 tilinpäätös 42 153 000 

 

 
32.20.83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 

 

Momentille lisätään 15 000 000 euroa.  

Selvitysosa:  Määrärahan lisäys 15 000 000 euroa johtuu maksatusarvioiden tarkentumisesta.  

2018 II lisätalousarvio   15 000 000 

2018 I lisätalousarvio     5 800 000  

2018 talousarvio 141 000 000 

2017 tilinpäätös 141 827 409 

 

 

  



32.20.89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 

 

Vuoden 2016 talousarviossa myönnettyä määrärahaa ehdotetaan peruutettavaksi 4,3 milj. euroa ja 

uudistettavaksi vuoden 2019 talousarviossa.   

  



Perustelumuistio 

32.20.06 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 
 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ehdottaa toimintamenomomentilleen lisäystä 400 000 euroa.  

 

Tekesin ja Finpro Oy:n strateginen ja toiminnallinen yhdistäminen Business Finland –toimijaksi toteutettiin vuoden 

2018 alussa. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland – niminen valtion täysin omistama 

osakeyhtiö toteuttavat keskitetysti johdettua yhteistä strategiaa.  

 

Yhdistäminen tukee hallituksen tavoitteita selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityspalvelujärjestelmää, kansainvälistää 

innovaatiojärjestelmää, kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä sekä tukea maakunnallisia 

kasvupalveluita vahvalla valtakunnallisella yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevalla toimijalla. 

Yhdistämisen tavoitteena on kohdentaa henkilöresursseja enemmän asiakasrajapintaan sekä ulkomaantoimintoihin 

kotimaan toimintoja tehostamalla. 

 

Tavoitteiden saavuttamista tavoitellaan muun muassa siirtämällä pienten rahoituspäätösten teko toteutettavaksi 

pääosin Business Finland oy:ssä. Tämä edellyttää niin prosessien muutoksia kuin mittavia tietojärjestelmiin 

tehtäviä muutoksiakin. Tavoitteena on käynnistää rahoituspäätösten tekeminen yhtiössä vuoden 2019 alussa, joten 

muutosten läpivienti edellyttää merkittävää resurssien panostusta hankkeeseen. Erityisesti 

tietojärjestelmämuutokset aiheuttavat merkittävässä määrin sellaisia kertaluonteisia kustannuksia, joihin vuoden 

2018 talousarviossa ei ole varauduttu.  

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja sittemmin Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on kattanut 

yhdistymisestä aiheutuvia kustannuksia aiemmilta vuosilta siirtyneillä määrärahoilla sekä jättämällä virkoja ja 

tehtäviä täyttämättä. Tämä ei voi olla vaikuttamatta hallituksen muutokselle asettamien tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tämän vuoksi Business Finland ehdottaa lisätalousarviossa määrärahojen lisäystä 

rahoituspäätösten siirron valmisteluiden aiheuttamiin tietojärjestelmäkustannuksiin yhteensä 400 000 euroa. 

 

 

32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 

 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ehdottaa momentille 15 000 000 euron lisäystä määrärahoihin.  

 

Momentille on myönnetty määrärahoja 146,8 milj. euroa. Määrärahoista on käytetty 15.8 75,6 % (111 milj. euroa). 

Maksatusennusteiden mukaan määrärahat tulevat loppumaan lokakuun lopussa. 

 

Lisämäärärahan tarve johtuu maksatusarvioiden tarkentumisesta. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä tehtiin 

merkittävästi edellisvuotta enemmän rahoituspäätöksiä, mikä sitoo arviomäärärahoja arvioitua nopeammin. Lisäksi 

innovaatiorahoituskeskus on nostanut ennakoiden enimmäismäärää 20 %:sta 30%:iin Start up –asiakassegmentissä, 

mikä on myös vaikuttanut arviomäärärahojen arvioitua nopeampaan kulumiseen. 

 

 

32.20.89 Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3v) 

 

Vuoden 2016 jäljellä olevasta 3-vuotisesta siirtomäärärahasta ehdotetaan uusittavaksi määrärahaa vuoden 2019 

talousarviossa yhteensä 4,3 milj. euroa. 

Valtion vuoden 2016 talousarvion momentilla 32.20.89 myönnettiin 30 miljoonan euron määräraha Business 

Finland Venture Capital Oy:n (entiseltä nimeltään Tekes Pääomasijoitus Oy) osakkeiden merkintähinnan ja muun 

pääoman maksamiseen. Määrärahan mitoituksessa otettiin huomioon tutkimustulosten kaupallistaminen 10 

miljoonan euron määrästä. Tästä tulee vuoden 2018 loppuun mennessä käytetyksi enintään 5,7 miljoonaa euroa ja 

4,3 miljoonaa euroa on tarve uudistaa tulevia sijoitussitoumuksia varten. Tarkoituksena on, että markkinoille tulisi 



useita rahastoja, jotka hakevat sijoituskohteikseen myös tutkimustaustaisia yrityksiä. Uusia alkavan vaiheen 

venture capital rahastoja syntyy vuosittain muutama (tavoitteena on sijoittaa 2 – 4 rahastoon) ja näistä osalla on 

strategiassaan perusteltua hakea sijoituskohteiksi myös tutkimustaustaisia yrityksiä. Määrärahan käyttäminen 

perustellusti vie enemmän aikaa kuin kolme vuotta. Tähän mennessä määrärahaa on käytetty kahta 

sijoitussitoumusta varten. Business Finlandin näkemyksen mukaan on perusteltua odottaa, että uusia 

tutkimustaustaisiin yrityksiin sijoittavia rahastoja syntyisi myös tulevina vuosina. 


