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1. Talouden päähaasteet 

ja niihin vastaaminen 
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Talouden globaalit megatrendit 

BRIC-maiden nousu, 

työn siirtyminen 

Luonnonvarojen niukkuus ja 

ympäristöhaittojen minimointi korostuvat 

 Cleantech valtavirtaistuu 

Voimistuva protektionismi 

Länsimaiden kilpailukyky 

kriisissä 

Maailmanpoliittisen vallan 

siirtyminen Aasiaan 

Globalisaatio ja Internet-

vallankumous 

Hintakilpailun  

vakautuminen  

kustannusten  

noustessa Aasiassa 

Länsimaiden 

ylivelkaantuminen ja 

ikääntyminen 

Hallitsevia trendejä Nousevia trendejä? 

Panostukset ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen kasvussa, mutta 

globaali ilmastopolitiikka kriisissä 
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Suomen haasteita ja menestyksen kulmakiviä 

Kaivannaiset 
Suomen teollinen kärki - 

niche Nokian jälkeen?  

Pääomakannan 

rapistuminen 

Ohuet pääomamarkkinat T&K –toiminnan vahvuus 

Venäjä, Venäjä, Venäjä 

Palvelualojen jälkeenjääneisyys 

Rakennemuutos jatkuu 

Reagointi protektionismiin 
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Elinkeino- ja energiapolitiikan  
muita haasteita ja tavoitteita 

Kilpailukyvyn 

mahdollistava  

EU-politiikka 

Aluehallinnon uudistaminen ottaen 

huomioon kuntauudistus  

EU-rakennerahojen 

välitysjärjestelmän uudistaminen 

Ulkomaanverkostojen rakenteen kehittäminen 

(UM, Finpro, Tekes, HoF, FinNode) 

Suhdannepaketti 

Puurakentamisen 

edistäminen 

Vienninrahoituksen uudet 

välineet 

Työmarkkinarauha 

Päästöjen vähentä-

minen ja uusiutuvan 

energian tavoitteiden 

toteuttaminen  

kustannus-

tehokkaasti  

Elinkeinopolitiikka 

 

Innovaatiopolitiikka 

 

Alueiden  

kehittäminen 

 

Energiapolitiikka 

 

Julkisten kasvu- ja 

t&k-rahoittajien 

arvioinnit ja työnjaon 

selkeyttäminen 



 
2. Väestökehityksen ja talouden 

tunnuslukuja 



21.1.2012 

Väestökehitys kunnittain 2010 - 2030 
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Globaali toimintaympäristö heikkenemässä 

•OECD 31.10.: lähiajan epävarmuus lisääntynyt ”dramaattisesti” viime 

kuukausina 

•Euroalueen kasvuennuste (OECD) 2012: 0,3 %! 
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Euroalueen ongelmia: työttömyys, luottamus ja julkiset taloudet 
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Euroalueen markkinat: levottomuutta 
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Euroalueen velkakriisissä ratkaisuja, joiden syytä onnistua 

- Kreikan velkajärjestely   

- Pankkien pääomitus ja varainhankinnan tuki 

- Palomuurit kriisin leviämisen estämiseksi; Italia? 

 

- Jos näissä ei onnistuta, OECD: taantuma 

 

• Julkinen velka lähes 120 % BKT:sta 

• Erääntyvää velkaa noin 165 mrd euroa 

  11/2011 – 03/2012  

• Heikot kasvunäkymät 

• Poliittinen epävarmuus => säästötoimien 

  uskottavuus markkinoilla horjuvaa 
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Suomen talouden perustekijät OK  

- valtion vahva luottokelpoisuus   

- suhteellisesti matala julkinen velka ja alijäämä 

- pankkisektorin vakavaraisuus ja maksuvalmius hyvällä tasolla 

mutta... 

- riippuvuus kv. suhdanteista korkea (kokonaisvienti yli 40% BKT:sta)  

- EU:n osuus viennistä yli 50 % (euroalue noin 30 %) 

- rahoitussektorien kytkennät Euroopassa tiiviit (vastapuoliriskit) 



 
3. TEM yrityspalvelut 
pähkinänkuoressa 
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Lähde:  TEM –yritysasiakkaiden palvelumallit –raportti 31.1.2011 



Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan rahoitusjärjestelmä 

T&K Erityisrahoitus Yrityspalvelut ja kansainvälistyminen 

• Yritysten yhteishankkeet 24,7 milj. € 
•Standardisointitoiminta 2,1 milj. € 
•Laatutoiminta 200 000 € 
•Luovan talouden kehittämishanke 280 000€ 
•Yritys-Suomi -portaali 1 milj. € 

 

Erityisohjelmat ja pienet valtionapuyhteisöt (yht. 32,1 milj. €) 

Innovaatio-osaston muut tuet 

Valtion budjettirahoitus 41,4 milj. € 
Kokonaisrahoitus 50,5 milj. € (2010) 

Liikevaihto 274 milj. € (2010) 
Budjettirahoitus 86,7 milj. € 

Lähteet:  

Valtion talousarvioesitys 2011 

TEM raportteja 5/2011 

Organisaatioiden oma tiedotus 

T&K -avustukset yrityksille 437  M€ (sis. yo:t) 
T&K -lainat yrityksille 116 M€ (2012) 

Vuosibudjetti 21,6  milj. € 
Toiminnan kokonaiskulut  35,9 milj. € (2010) 

•Lainat 400 milj. € (2010) 
•Takaukset 450 milj. € (2010) 
•Vientitakuut ja -takaukset sekä 
erityistakaukset 2 450 milj. €  

TEM:n yritystuet yhteensä 616 milj. € (2010) 

Sijoitukset ja sijoitussitoumukset   
Yhteensä 680 milj. euroa 

 

Vuosibudjetti 4 milj. € 

Vuosibudjetti 8,7 milj. € 

9/2011 

Yritysrahoitus (IKV-yksiköt) 20,2 milj. € 
IKV-yksiköiden toimintamenot  9 milj. € (2010) 



KIITOS ! 


