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Biotalouden Team Finland kasvuohjelmat 

Biotaloudessa on viisi kasvuohjelmaa: Sahatavara, Elintarviketeollisuus, Jätteestä energiaksi ja 
bioenergia, Innovatiiviset biotuotteet sekä Agroteknologia. Ohjelmat ovat valikoituneet aktiivisen 
yhteistyön tuloksena yritysten ja sidosryhmien kanssa tavoitteena aina kansainvälisesti kilpailukykyiset 
segmentit. Segmentit, arvoketjut ja ekosysteemit ovat erilaisia, joten ohjelmien toimenpiteet on 
valittu palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla yritysten kansainvälistymistä ja tuottamaan 
konkreettisia tuloksia. Biotalouden kasvuohjelmat ovat vuoden 2016 aikana valmentaneet 50 yritystä 
(arvolupausesitys, myynnin hissipuhe, kansainvälisen jakelukanavan rakentaminen). 

Kasvuohjelmat ovat saavuttaneet loistavia tuloksia 

Biotalouden kasvuohjelmien vaikuttavuus yritysten vientiin on vuonna 2016 noin 200M€. Tämä 
tarkoittaa valtiolle noin 50M€ verotulojen lisäystä. Valtion panos biotalouden kasvuohjelmiin on 
puolestaan noin 5M€, joten tuotto valtiolle on erinomainen. Vaikuttavuus vuoden 2017 aikana tulee 
suurella todennäköisyydellä kasvamaan. Yrityksiä biotalouden kasvuohjelmissa on yhteensä 200. 

Biotalouden kasvuohjelmat lyhyesti 
 

WOOD FROM FINLAND 

 Kasvuohjelmassa on mukana 20 saha-alan yritystä, jotka vastaavat yli puolesta Suomen 
sahauskapasiteetista. Yhteistyökumppanina toimii Sahateollisuus ry. 

 Ohjelman pääfokus on Kiina, johon viennin lisäys viimeisen 12 kk aikana on ollut 100M€. 
Ohjelma on palkannut kaksi toimialan ammattilaista Kiinaan. 

 Valtion panostus on 0,7M€ vuodessa ja lisääntyneet verotulot ovat 25M€. Kotimaisuusaste 
on yli 90%! 

 
FOOD FROM FINLAND 

 Tämä on koko elintarviketeollisuuden kattava ohjelma. Mukana on yli 100 yritystä, kolme 
ministeriötä, Elintarviketeollisuus ry, Evira jne. 

 Vuonna 2015 ohjelma oli suurin yksittäinen tekijä siihen, että elintarvikevienti EU:hun 
kasvoi 80M€ (mm. Kauppalehden artikkeli). Samoin vienti Kauko-Itään on kasvanut. 
Yritykset ovat tehneet yli 50 sopimusta. Useimmat sopimukset ovat monivuotisia, joten jo 
tehdyn työn vaikuttavuus on todella suuri. 

 Ohjelman fokusmarkkinoita ovat mm. Länsi-Eurooppa, Japani, Kiina ja Etelä-Korea. 

WASTE-TO-ENERGY & BIOENERGY 

 Ohjelmassa on mukana 41 yritystä kattaen koko arvoketjun; raaka-aineen käsittely, 
energiantuotanto sekä nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotanto.  
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 Ohjelman fokusmarkkinat ovat kehittyvillä markkinoilla Latinalaisessa Amerikassa, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ensimmäisenä vuonna pääpaino oli 
potentiaalisimpien markkinoiden valinnassa, toisena vuonna toiminta kohdemarkkinoilla.  

 Tuloksena yli 500M€ aiesopimus Chilessä (EERA) ja 6M€ projektitoimitus Vietnamissa. 
Tarjouspyyntökanta on merkittävä. EERA on tärkeä kumppani, mutta kattaa vain pienen osan 
yritysten tarjoamasta. Jatkamme läheistä ja tuloksellista yhteistyöstä EERAn kanssa mm. 
Kolumbiassa ja Turkissa. Suurinta osaa yrityksistä palvelemme eri markkinoilla ja eri 
lähestymistavoilla esim. Vietnamissa (Oma toimintamallimme). 
 

INNOVATIVE BIOPRODUCTS 

 Ohjelma on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä TEM:n ja Tekesin kanssa ja se sisältää kolme 
kokonaisuutta; yritysten kansainvälistäminen, teolliset investoinnit Suomeen (Invest in 
Finland) sekä yritysten pääomittaminen (Growth Capital/Invest in Finland). 

 Suomessa on panostettu sektorille kymmeniä miljoonia yritysten, valtion ja Euroopan rahaa 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Nyt tarvitaan vahvaa panostusta tukemaan yritysten 
kasvua Suomen uuden tukijalan kansainväliseen kasvuun. Usealla yrityksellä on realistiset 
mahdollisuudet kasvaa huomattavaan kokoluokkaan muutamassa vuodessa.   

 Yrityksiä on kartoitettu lähes sata, joista ohjelmaan on kutsuttu 17 kasvuhakuisinta ja –
kykyisintä innovatiivista yritystä biopohjaisten materiaalien ja -tuotteiden, terveyssektorin ja 
kosmetiikan orgaanisten komponenttien, ja kiertotalouden saralta.  

 Pääfokus on Länsi-Euroopassa, Japanissa ja Koreassa.  
 
AGROTEKNOLOGY FROM FINLAND 

 Ohjelmassa on mukana kompakti 15 yrityksen ryhmä. 

 Ohjelmalla on tiivis fokus, joka käsittää kuusi maata: Puola, Romania, Kazakstan, Venäjä, 
Valko-Venäjä ja Iran. Ohjelman panostukset ovat siirtymässä vahvasti markkinoille, joissa 
paikalliset alan konsultit auttavat yrityksiä löytämään mm. maahantuojia, agentteja ja 
projekteja. 

 Ohjelma toimii yhteistyössä Into Seinäjoen kanssa muodostaen yhteisen ohjelmatiimin.  
 

Yhteenveto biotalouden kasvuohjelmista 

Biotalouden kasvuohjelmilla on ollut suuri vaikutus yritysten kansainväliseen kasvuun ja ne ovat 
olleet valtiolle hyvä panostuksen kohde. Vaikutus tulee todennäköisesti kasvamaan vuonna 2017. 
Systemaattinen ja käytännönläheinen toiminta on johtanut merkittäviin tuloksiin vanhimmissa 
kasvuohjelmissa: Food from Finland, Wood from Finland sekä Waste-to-energy & bioenergy. 
Uudemmissa ohjelmissa on odotettavissa merkittäviä tuloksia vuonna 2017. Onnistunut 
kasvuohjelmatoiminta vaatii läheistä yhteistyötä yritysten ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. 


