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1. Wstęp  

 

 

 Od kryzysu gospodarczego w latach 1992 – 1993, Finowie systematycznie 

dokonywali transformacji swojej gospodarki, kładąc szczególny nacisk na wiedzę oraz 

wysokie umiejętności swoich obywateli.  

 Duża ilość środków kierowanych na rozwój nauki doprowadziła do powstania wielu 

innowacyjnych firm wykorzystujących nowoczesne technologie i najnowszą myśl 

naukowo-techniczną. W ten sposób powstała m.in.  flagowa fińska firma NOKIA. 

Innowacyjność w Finlandii obejmuje szereg praktycznych zastosowań wynikających                  

z wiedzy i umiejętności. Dotyczy to głównie produktu, procesów technicznych                   

i technologicznych związanych z jego wytworzeniem.  

 W tematykę tą wpisują się także m.in. różnego rodzaju usługi eksperckie, w tym 

nowe modele operacyjne firm (nowe metody pracy, organizacji i zarządzania), sieci 

łańcucha wartości i projekty związane z nowymi markami. 

Innowacyjność oparta na wiedzy i kompetencjach ma pomóc w uzyskaniu przewagi 

konkurencyjnej i wsparcia gospodarki narodowej  dla zapewnienia krajowi dobrobytu,  

poprzez stały wzrost gospodarczy. To także szansa rozwoju i  korzyści w dziedzinie 

ekonomii, biznesu, kultury, zdrowia i nauk społecznych. 

 Silne zróżnicowane kompetencje mają poprawić konkurencyjność Finlandii              

w gospodarce światowej. 

 Wysoko wykwalifikowani pracownicy reprezentujący różne dyscypliny nauki             

i realizujący wspólne  zadania są niezbędni w momencie rozpoczynania i prowadzenia 

prac innowacyjnych i nowych rozwiązań interdyscyplinarnych. Według Statistics Finland 

46% wszystkich fińskich przedsiębiorstw jest zaangażowanych w działania mające na 

celu opracowanie nowej technologii lub ulepszonych produktów bądź usług. 

 Finlandia od wielu lat jest zaliczana w światowych rankingach jako jeden z liderów                          

w dziedzinie innowacyjności. 

 Krajowi temu udaje się powiązać różnorodne możliwości potencjału ludzkiego          

w dziedzinie nauki i techniki, modeli biznesowych,  rozwiązań,  projektowania produkcji  

i usług, co daje Finlandii przewagę konkurencyjną i wysoką pozycję w rankingach 

innowacyjności.  

 Na wniosek byłego Ministra Gospodarki Finlandii w lutym 2012 roku sporządzony 

został raport
1
 na temat sytuacji  gospodarczej tego kraju na tle kryzysu zadłużenia            

w Europie.  

                                                           
1
 Raport sporządzony został pod kierownictwem p.  Jormy Eloranta, znanego w Finlandii biznesmena.  

Celem raportu było pokazanie niekorzystnych tendencji w fińskiej gospodarce  i podjęcie odpowiednich działań dla 
odwrócenia tego trendu (spadający poziom inwestycji w przemyśle, malejące nakłady na prace naukowo-badawcze, 
równoważenie sektora finansów publicznych), i przekszałcenie słabych stron Finlandii takich jak: 

 mały rynek wewnętrzny,  
 peryferyjne położenie geograficzne, 
 hermetyczny język,  
 wysoki poziom kosztów,  

w jej atuty.  
Mały rynek wewnętrzny może być wykorzystywany jako "poligon doświadczalny" dla nowych projektów 
inwestycyjnych oraz eksponowania: 

 zasobów naturalnych,  
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2. Finlandia w rankingach innowacyjności 

 

 

 Według agencji Bloomberg Finlandia znalazła się w 2012 r.  na pierwszym miejscu 

w dziedzinie innowacyjności, co pokazuje poniższa statystyka, podana według różnych 

kryteriów przez w/w agencję
2
. 

 
Tabela nr 1 

 

Poz. Kraj 

Iloraz 
innowacyjności 

agencji 
Bloomberg 

Koncentracja 
ośrodków 

B+R 

Możliwości 
produkcyjne 

Produktywność 

Skupienie 
wysokich 

technologii 
(high-tech) 

Efektywność        
i koncentracja 
szkolnictwa 
wyższego 

Działalność 
patentowa 

1 Finlandia 140.00 3 10 15 7 1 21 

2 Singapur 139.24 12 4 6 9 5 45 

3 Korea Płd. 137.54 7 5 30 5 20 5 

4 Japonia 137.49 4 17 25 11 3 6 

5 Szwecja 135.41 2 20 14 2 4 18 

6 Niemcy 135.16 9 12 16 3 15 12 

7 USA 134.18 6 39 3 1 6 13 

8 Szwajcaria 132.14 5 15 20 14 12 31 

9 Francja 131.54 11 57 8 8 17 14 

10 Austria 131.44 13 18 9 13 18 23 

34 Polska 120.93 46 31 37 27 32 11 

 
 

 

Według raportu Komisji Europejskiej (Innovation Union Scoreboard 2014) Finlandia pod 

względem innowacyjności uplasowała się na czwartym miejscu po Szwecji (1), Danii (2) i 

Niemczech (3). 

                                                                                                                                                                                                 
 know-how,  
 innowacyjności oraz nowych technologii w takich branżach jak: 

 ICT,  

 energetyka, 

 przemysł drzewny i papierniczy,  

 gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi. 
Według autorów raportu należy popierać rozwiązania przyjazne środowisku, związane z nowymi technologiami oraz 
wykorzystywać we współpracy gospodarczej bliskość Rosji. 
2
Źródło:: Bloomberg, World Bank, World Intellectual Property Organization, The Conference Board, OECD, UNESCO AS 

OF: 20 kwietnia, 2012  
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Diagram nr 1 

 

 
 Według raportu  Global Competetiveness Index 2011-2012, Finlandia została 

sklasyfikowana na 4 miejscu w świecie pod względem otoczenia sprzyjającego innowacji, 

(Polska znalazła się dopiero na 39 miejscu), natomiast wg 2010 Innovation Scoreboard 

Finlandia zajęła 3 miejsce za Szwecją i Danią.  

 

3. Nakłady na badania i rozówj w Finlandii 

 

 Już kilka lat temu jako jeden z pierwszych krajów UE, Finlandia  zaczęła 

reformować system prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. 

Zmiany te były połączone z reformą systemu szkolnictwa wyższego oraz ze 

zwiększonymi wydatkami na badania i rozwój.  

 Finlandia jest także jednym z nielicznych krajów UE, który spełnia warunki, 

określone w unijnej strategii „Europa 2020” (3% PKB).   

Finlandia inwestuje około 3,7% PKB na badania i rozwój. 

Sektor prywatny ma 70% udział w tych wydatkach. W sektorze zatrudnionych jest około 

80 000 pracowników. 

 
Tabela nr 2 

 

Nakłady na R&D w latach 2009 – 2015 
Waluta: mln EUR 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wydatki rządowe na 

R&D 
1 900 2 055 ~ 2 080 2 175 2 260 2 360 2 450 

% PKB 1,11 1,16 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 

Wydatki na R&D - 

ogółem 
6 787 ~ 6 930 >7 290 7 580 7 750 7 900 8 130 

% PKB 3,96 ~3,90 ~3,90 ~3,95 ~3,95 >3,95 4,0 
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Udział sektora publicznego w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych R&D w PKB (%)            

w wybranych krajach w latach 2000 - 2013
3
 

Tabela nr 3 

Kraj 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Holandia 0,81 0,80 0,82 0,82 0,82 0,79 0,80 0,78 0,77 0,85 0,83 0,83 0,82 0,79 

Belgia 0,56 0,58 0,60 0,61 0,59 0,59 0,61 0,60 0,68 0,67 0,67 0,65 0,66 .. 

Wielka Brytania 0,67 0,66 0,75 0,73 0,69 0,66 0,65 0,64 0,62 0,66 0,62 0,59 0,57 .. 

Hiszpania 0,60 0,66 0,74 0,73 0,54 0,55 0,68 0,76 0,77 0,83 0,79 0,69 0,52 .. 

Irlandia 0,29 0,32 0,39 0,38 0,41 0,45 0,43 0,48 0,52 0,55 0,53 0,49 0,46 .. 

Włochy 0,64 0,67 .. .. .. 0,67 0,61 0,64 0,63 0,64 0,62 0,56 0,56 .. 

Austria 0,62 0,66 0,67 0,65 0,66 0,66 0,66 0,65 0,70 0,78 0,80 0,81 0,81 0,81 

  Grecja 0,31 0,29 0,26 0,27 0,30 0,33 0,33 0,30 0,40 0,32 0,27 0,27 0,38 0,39 

Luksemburg 0,13 0,16 0,18 0,22 0,24 0,26 0,33 0,37 0,47 0,57 0,58 0,61 0,66 0,65 

Portugalia 0,56 0,58 0,64 0,59 0,61 0,70 0,69 0,75 0,91 1,04 1,02 1,02 0,94 0,96 

Polska 0,38 0,39 .. .. 0,31 0,29 0,32 0,32 0,30 0,34 .. .. 0,38 .. 

Francja 0,96 0,99 1,00 1,00 0,96 0,97 0,81 0,75 0,88 0,93 0,84 0,84 0,74 0,73 

Rumunia 0,14 0,16 0,14 0,16 0,17 0,22 0,33 0,37 0,40 0,30 0,28 0,27 0,22 0,21 

Szwecja 0,70 0,81 0,87 0,91 0,87 0,86 0,84 0,79 0,80 0,91 0,88 0,83 0,88 .. 

Niemcy 0,79 0,78 0,78 0,80 0,77 0,77 0,76 0,77 0,80 0,91 0,92 0,91 0,90 0,92 

Finlandia 0,98 0,97 0,97 1,00 1,01 1,03 1,02 0,97 0,98 1,12 1,16 1,10 1,07 1,03 

Dania 0,76 0,75 0,73 0,73 0,71 0,71 0,72 0,79 0,85 0,98 0,97 1,02 1,03 1,02 

Estonia 0,33 0,31 0,39 0,37 0,37 0,40 0,50 0,48 0,64 0,69 0,72 0,78 0,84 0,88 

Norwegia 0,65 0,69 0,76 0,77 0,75 0,71 0,72 0,75 0,72 0,87 0,86 0,82 0,80 0,81 

Rosja 0,47 0,55 0,61 0,72 0,63 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 0,51 0,56 0,57 0,54 

 

 Finlandia położyła duży nacisk na innowacje. Niezdolna do globalnego 

konkurowania w wielu sektorach z powodu wysokich kosztów pracy, Finlandia 

postanowiła się skupić na wysokich technologiach, sektorze, w którym państwa wysoko 

rozwinięte mogą odnosić sukcesy, co wymaga znaczących nakładów na R&D. 

 Dziś w Finlandii zatrudnionych jest 80 000 tysięcy pracowników naukowych,            

z których ponad połowa pracuje w sektorze prywatnym. Około 10 000 z nich jest 

zatrudnionych w sektorze publicznym, a 30 000 osób pracuje na wyższych uczelniach. 

  

                                                           
3
 Źródło: Statistics Finland 20.02.2014 
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 Komercjalizacja wyników badań i transfer technologii  z ośrodków akademickich do 

biznesu to dzisiaj główne czynniki decydujące o potencjale oraz sile gospodarki opartej 

na wiedzy. Dlatego polityka innowacyjna w Finlandii jest częścią polityki gospodarczej, 

efektywnie wykorzystując instrumenty dostępne w zakresie działania administracji 

publicznej do stworzenia ekosystemu sprzyjającego innowacjom.  

Modernizacja gospodarki z wykorzystaniem zachęt proinnowacyjnych ma miejsce 

również   w takich sektorach jak zdrowie czy edukacja.  

 Realizowana w Finlandii polityka innowacyjności wychodzi z założenia 

użyteczności wdrażanych rozwiązań, oraz wspierania konkurencyjności gospodarki 

opartej na wiedzy, która z kolei budowana jest na bazie macierzowej dywersyfikacji 

kompetencji – od nauki i technologii, przez biznes, usługi, projektowanie, kreowanie 

marki czy też sposoby organizacji pracy i produkcji. Innowacja w każdym miejscu jest 

rezultatem zastosowania kombinacji zróżnicowanej wiedzy eksperckiej. Firmy podnoszą 

swoją konkurencyjność w oparciu o wzrost poziomu wiedzy, jednocześnie dbając             

o efekty zewnętrzne swojego rozwoju i zrównoważony wzrost dobrobytu. Zasady 

konkurencyjności opartej na wiedzy w równym stopniu dotyczą jakości i efektywności 

usług publicznych.  

  Fiński model gospodarki innowacyjnej rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż 

trudno go uważać za oddolny przy tak intensywnym wykorzystywaniu elementów 

stymulujących. Wydaje się więc, że sukces skutecznego przestawienia systemu w stronę 

gospodarki opartej na wiedzy opiera się na wszechobecnym zaufaniu społecznym, 

będącym elementem kultury powszechnej oraz zastosowaniu propagowanych rozwiązań 

innowacyjnych w zakresie zdywersyfikowanego zarządzania przez instytucje 

odpowiedzialne za politykę innowacji  w skali kraju (modelowanie pożądanych 

zachowań). Kwestią nadrzędną jest nie tyle skala funduszy wydatkowanych na 

innowacje, ile efektywność systemu mierzona najwyższym w Europie odsetkiem 

patentów na mieszkańca.  

 

Finansowanie R & D  

 

Rozwój innowacyjności w Finlandii  wspierany jest przez system instrumentów 

finansowych i instytucjonalnych, przy czym ok. 30% środków pochodzi z funduszy 

publicznych a ok. 70% środków dostarczanych jest przez sektor prywatny. Rząd Finlandii 

przeznaczył w budżecie na 2014 rok sumę 1 956,1 mln EUR na finansowanie R & D, 

czyli o 45,5 mln EUR mniej niż w roku poprzednim.  

Środki na finansowanie instytucji i organizacji bezpośrednio finansujących R & D 

przydzielane są tradycyjnie ministerstwom: Kultury i Edukacji, Gospodarki                        

i Zatrudnienia, Spraw Socjalych i Zdrowia oraz Rolnictwa i Leśnictwa.  
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Tabela nr 4
4
 

 

waluta: mln EUR 

Finansowanie B+R 2011 2012 2013 2014 

Razem 2 065 2 010 2 001,6 1 956,1 

Ministerstwa     

Ministerstwo Kultury i Edukacji 945,6 946,1 984,0 991,2 

Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia 746,2 705,3 687,9 640,1 

Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia 142,9 131,4 120,9 115,7 

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa 95,1 96,1 95,2 94,4 

Instytucje i organizacje bezpośrednio finansujące 

B+R 

    

Uniwersytety 555,7 583,3 575,6 578,9 

Szpitale kliniczne 40,0 36,0 31,0 31,3 

Akademia Finlandii 349,9 320,7 329,3 322,7 

TEKES 590,3 552,4 542,3 513,3 

Rządowe instytuty badawcze 301,9 306,3 303,7 282,2 

Pozostałe B+R 227,2 211,4 219,7 226,7 

 

Diagram nr 2
5
 

 

 
 

 

 

                                                           
4
 Źródło: (Government R & D funding in the state budget), Statistics Finland, 2011, 20 

5
 Źródło: Statistics Finland, http://www.research.fi/en/key-statistics/innovations  

http://www.research.fi/en/key-statistics/innovations
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4. System wspierania innowacyjności w Finlandii 

 

 

Główne instytucje wspierające działalność innowacyjną w Finlandii to:  

 Parlament,  

 Rząd,  

 Rada ds. Badań i Innowacji,  

 Fińska Agencja ds. Technologii i Innowacji – TEKES (The Finnish Funding Agency 

for Innovation TEKES),  

 Fiński Fundusz Innowacyjny – SITRA (The Finnish Innovation Fund SITRA),  

 Ministerstwo Kultury i Edukacji,  

 Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia,  

 Akademia Finlandii,  

a także:  

 Politechniki i uniwersytety,  

 Narodowe instytuty badawcze,  

 Fińska Fundacja ds. Wynalazków,  

 Federacja Fińskich Stowarzyszeń Naukowych,  

 Fińske Centrum Technik Informacyjnych dla Nauki,  

 oraz Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT). 

Polityką w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 

zajmuje się Rada ds. Badań i Innowacji, kierowana przez premiera.  

W skład Rady wchodzą: 

 Minister Kultury i Edukacji,  

 Minister Gospodarki i Zatrudnienia,  

 Minister Finansów, 

 eksperci z dziedziny nauki i technologii,  

 przedstawiciele Akademii Finlandii,  

 przedstawiciele Fińskiej Agencji ds. Technologii i Innowacji TEKES (The Finnish 

Funding Agency for Innovation TEKES),  

 przedstawiciele Agencji SITRA (The Finnish Innovation Fund SITRA),  

 przedstawiciele uniwersytetów, 

 oraz reprezentanci pracodawców.  

 Założenia fińskiej polityki innowacyjnej realizowane są poprzez efektywną 

współpracę pomiędzy przedstawicielami biznesu, a organizacjami naukowymi                    

i badawczo-rozwojowymi.  

 Rada ds. Badań i Innowacji jest odpowiedzialna także za koordynację polityki 

innowacyjności w skali kraju oraz za rekomendacje, które jest zobowiązana przedstawiać 

Radzie Ministrów oraz poszczególnym ministrom.  
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Diagram nr 3
6
 

 

Schemat wspierania systemu innowacyjności w Finlandii 

 

 
 

Znaczenia nabierają klastry i konsorcja, w ramach których realizowany jest 

program  popytowego podejścia do innowacji.  

Za realizację polityki innowacyjności odpowiedzialne są w zasadzie dwa resorty: 

Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia oraz Ministerstwo Kultury i Edukacji, pozostałe 

resorty pełnią rolę pomocniczą.  

Agencją Operacyjną dla Ministerstwa Gospodarki i Zatrudnienia jest Fińska 

Agencja ds. Technologii i Innowacji TEKES, natomiast Ministerstwo Kultury i Edukacji 

koordynuje działalność badawczo-rozwojową instytutów naukowych, centrów badawczo-

rozwojowych oraz Akademii Finlandii.  

Należy podkreślić, iż powyższe dwa resorty dysponują 80% budżetu na innowacje 

i rozwój w Finlandii. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w Finlandii finansowanie 

aktywności innowacyjnej odbywa się głównie poprzez fundusze sektora prywatnego. 

Dość niezwykły status w całym systemie posiada Agencja SITRA, która nie podlega 

rządowi, ani żadnemu ministerstwu, a bezpośrednio fińskiemu Parlamentowi, co sprawia, 

iż jest niezwykle niezależną instytucją.  

                                                           
6
 http://www.research.fi/en  

http://www.research.fi/en
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5. Instrumenty wspierające przedsięwzięcia innowacyjne  

(otoczenie instytucjonalne systemu fińskiej innowacyjności) 

 

5.1 Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia (Ministry of Employment and the 

Economy)  

 

Ministerstwo odpowiedzialne jest m.in. za tworzenie otoczenia biznesu sprzyjającego 

innowacji na rynku pracy oraz za rozwój regionalny.  

Powstało 1 stycznia 2008 roku w wyniku połączenia Ministerstwa Handlu i Przemysłu                      

z Ministerstwem Pracy oraz jednostką odpowiedzialną za rozwój regionalny                     

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.  

Reorganizacja administracji centralnej pomyślana była jako element wzrostu dobrobytu 

społecznego oraz konkurencyjności międzynarodowej, dzięki wyłonieniu silnych               

i sprawnych podmiotów zarządzających. Dokonano „przemieszania” pracowników 

pomiędzy ministerstwami według kompetencji, tak aby jak najpełniej zdywersyfikować 

potencjał ludzki, co pozwoliło na uzyskanie efektu synergii.  

Ustanowiono macierzową strukturę komunikacji zapewniającą pionowy i poziomy 

przepływ informacji, co z kolei pozwoliło na usprawnienie procesów decyzyjnych. 

Preferowane są krótkie kanały komunikacyjne (telefon, mail) oraz wypracowywanie 

rozwiązań (tam, gdzie to jest możliwe) na nieformalnych spotkaniach ad hoc, co 

doskonale się sprawdza w panującej powszechnie w Finlandii kulturze zaufania. Przy 

bardziej skomplikowanych problemach powołuje się grupę zadaniową mającą 

przygotować zestaw możliwych rozwiązań, który jest następnie konsultowany                   

z zainteresowanymi stronami. Dzięki połączeniu ministerstw uzyskano oszczędności 

między innymi dzięki redukcji pionów administracyjnych (np. jeden dział obecnie 

zamiast trzech poprzednio w różnych strukturach).  

Jednocześnie powołano komórkę odpowiedzialną za realizację strategii korporacyjnej                      

w odniesieniu do ministerstwa oraz przewodzenie projektom strategicznym podnoszącym 

efektywność administracji publicznej. Podejmowane działania i realizowane programy 

zewnętrzne są obecnie lepiej zsynchronizowane i skoordynowane, co pozwala na 

skuteczną realizację przyjętej przez rząd strategii innowacyjności.  

Departament innowacyjności, dyspononuje w 2014 r. funduszem na innowacje                  

w wysokości 640,1 mln euro, w dużej części zatrudnia byłych pracowników 

uniwersytetów, instytutów badawczych (zarówno publicznych jak i sekcji w firmach 

prywatnych), oraz agend rządowych (np. TEKES).  

Praca w administracji cieszy się prestiżem społecznym, choć jest niżej opłacana niż          

w sektorze prywatnym. Powszechne jest poczucie misji i odpowiedzialności społecznej, 

oraz wysoka etyka i kultura pracy.  
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5.2 Akademia Finlandii (Academy of Finland) 

W 2014 r. Akademia Finlandii dyspononuje funduszem na innowacje                                

w wysokości 322,7 mln EUR. Finansuje ona prace badawcze realizowane w ramach 

projektów i szerszych programów, między innymi zakładających powstawanie Centrów 

Doskonałości. Najważniejsze centra działają w Helsinkach, Tampere, Lappeenranta, 

Jyvaskyla, Kuopio. Ich działalność dotyczy przede wszystkim: energetyki i ochrony 

środowiska, produkcji przemysłu metalowego, zdrowia i usług zdrowotnych (zwłaszcza 

dla ludzi starszych), technologii informacyjnych w przemyśle i usługach oraz działalności 

klastra leśnego. Od 1995 roku Centra Doskonałości pełnią rolę platformy dla współpracy 

pomiędzy zapleczem badawczo-rozwojowym obejmujacym instytuty badawcze sektora 

publicznego, uniwersytety, politechniki, instytuty branżowe, centra technologii, parki 

naukowe, a szeroko rozumianym przemysłem i administracją. Są one istotnym 

instrumentem realizacji  klastrowego podejścia do polityki innowacyjnej na poziomie 

regionów, zapewniając transfer wiedzy do przedsiębiorstw.  

Akademia współfinansuje również stanowiska badawcze profesorów 

akademickich, staże, praktyki i współpracę międzynarodową. Decyzje  o finansowaniu 

podejmowane są, w zależności od rodzaju spraw, przez jedną z czterech wyznaczonych 

do tego Rad Naukowych: do spraw zdrowia, nauk społecznych i kulturalnych, nauk 

przyrodniczych i ochrony środowiska oraz  ds. specjalności inżynieryjnych.  

Fiński przemysł należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie. Fińskie 

firmy mają w zwyczaju współpracować z instytutami badawczymi oraz uczelniami       

i działania takie są wspierane przez rząd. 

Fiński sektor edukacyjny składa się z 21 uczelni oraz 30 politechnik.  

W Finlandii działa także 21 państwowych instytutów badawczych.  

Największe z nich to:  

 Technical Research Centre of Finland – VTT (Państwowe Centrum Badań 

Technicznych VTT)
7
,  

 Finnish Forest Research Institute METLA (Fiński Instytut Badań Sektora 

Leśnego – METLA)
8
,  

 MTT Agrifood Research (centrum Badań Rolnych - MTT)
9
,  

 National Institute for Health and Welfare (Państwowy Instytut Zdrowia i 

Opieki Społecznej)
10

,  

 Finnish Institute of Occupational Health – FIOH (Instytut Medycyny Pracy - 

FIOH)
11

 

 Finnish Environment Instituite – SYKE (Fiński Instytut Badań nad 

Środowiskiem)
12

.  

Działanie w ramach sieci jest kluczowym elementem polityki innowacyjnej                

w Finlandii. 

                                                           
7
 http://www.vtt.fi 

8
 http://www.metla.fi/index-en.html  

9
 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en  

10
 http://www.thl.fi/en/web/thlfi-en  

11
 http://www.ttl.fi/en/fioh/pages/default.aspx  

12
 http://www.syke.fi/en-US  

http://www.vtt.fi/
http://www.metla.fi/index-en.html
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en
http://www.thl.fi/en/web/thlfi-en
http://www.ttl.fi/en/fioh/pages/default.aspx
http://www.syke.fi/en-US
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5.3 TEKES (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation) 

 

TEKES jest największą, finansowaną z publicznych środków, instytucją 

odpowiedzialną za wdrażanie projektów i programów w obszarze B+R oraz innowacji. 

Działalność badawczo - rozwojowa finansowana jest również przez Ministerstwo 

Gospodarki i Zatrudnienia za pośrednictwem TEKES, współpracującej z uczelniami, 

instytutami i przemysłem. TEKES wspiera  projekty mające na celu promowanie 

fińskiego przemysłu i sektora usług, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzmocnienie 

sektora naukowego i technologicznego w dziedzinie rozwiązań innowacyjnych, 

tworzących podstawy międzynarodowej konkurencyjności (m.in. w ramach wspólnego                        

z Akademią Finlandii projektu „FinnSight 2015” finansuje  działalność powstałych          

w 2007 r. strategicznych centrów ds. nauki, technologii i innowacji).  

W TEKES, z główną siedzibą w Helsinkach i sześcioma biurami na świecie 

(Pekin, Bruksela, Tokio, Szanghaj, Dolina Krzemowa i Waszyngton),  zatrudnionych jest  

ok. 370 osób. Swoje usługi agencja świadczy również za pośrednictwem 14 regionalnych 

centrów wspierania rozwoju gospodarczego. Rocznie TEKES współpracuje z  ponad  

3000 firmami  i 800 indywidualnymi  naukowcami na świecie, ułatwiając fińskim 

partnerom nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.  

W ramach swojej polityki stosuje wsparcie finansowe, np. dla międzynarodowych 

grup współpracujących z fińskimi partnerami, poprzez finansowanie kosztów wizyt. Za 

pośrednictwem przedstawicielstwa w Brukseli koordynuje i wspiera finansowo 

uczestnictwo  w wielu ważnych europejskich  programach.     

W roku 2014 TEKES zainwestuje w projekty i działalność badawczo – rozwojową 

blisko 513,3 mln Euro, w tym na projekty dla firm i na badania naukowe prowadzone na 

uniwersytetach, politechnikach i instytutach badawczych. Istotnym celem finansowania 

projektów jest nie tylko generowanie nowych produktów, ale także nowych miejsc pracy.  

Obecnie prowadzone projekty przez TEKES stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszego opracowania. 

 

5.4 SITRA  (Finnish Innovation Fund)   
 

 Fiński Fundusz Inwestycyjny SITRA to organizacja finansująca działalność 

badawczo-rozwojową działająca pod patronatem parlamentu z niezależną strukturą. 

Fundusz został powołany w 1967 r. w celu promowania stabilnego i zrównoważonego 

rozwoju kraju, jakościowego i ilościowego wzrostu gospodarczego oraz 

konkurencyjności międzynarodowej. Do głównych zadań należy badanie trendów 

gospodarczych i społecznych oraz oddziaływanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. SITRA realizuje 

swe cele poprzez badania, analizy, finansowanie programów i projektów badawczych 

oraz finansowe wsparcie przedsiębiorstw. 

SITRA finansuje wybrane projekty ze środków pochodzących z funduszy 

własnych lub Venture Capitals.  

Obecnie działalność SITRY skupiona jest na stałych, okresowo realizowanych 

programach, dotyczących wysokich technologii w sektorze ochrony środowiska, ochrony 

zdrowia, żywności i suplementów, energetyki oraz przemysłu mechanicznego. Udział  

SITRA w fazie początkowej projektu waha się zwykle w granicach 15-40% kosztów.       
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5.5 Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOK) 

SHOK (Strategiczne Centra Nauki, Technologii i Innowacji) to forma partnerstwa 

publiczno-prywatnego, której celem jest rozwijanie procesu innowacji poprzez 

współpracę różnych środowisk: uniwersytetów, ośrodków badawczych, przedsiębiorców. 

Zostały utworzone w 2007 roku jako element realizacji polityki innowacyjnej.  

Decyzja o ich utworzeniu miała na celu wsparcie procesu innowacji oraz odnowieniu 

fińskich klastrów przemysłowych poprzez wypracowanie nowych kompetencji oraz 

zainicjowanie radykalnych zmian w podejściu do innowacji na poziomie systemowym. 

Centra SHOK miały włączyć się w realizację tych celów poprzez zastosowanie nowych 

metod współpracy oraz interakcji. Dużą rolę ma również odegrać współpraca                               

o charakterze międzynarodowym. Jednym z najważniejszych zadań centrów jest również 

testowanie środowisk i ekosystemów badawczych oraz sterowanie nimi.  

Struktura organizacyjna centrów SHOK zakłada bliską współpracę jednostek badawczych 

i firm przy prowadzeniu badań zatwierdzonych wspólnie jako element realizacji strategii 

badawczej centrów. Prowadzone badania mają na celu odpowiedzieć na potrzeby 

fińskiego przemysłu i społeczeństwa. 

 

Pomiędzy 2008 oraz wrześniem 2012 programy centrów SHOK otrzymały od centrum 

TEKES dofinansowanie o łącznej wartości ponad 343 mln EUR.  

W 2013 roku kwota ta wyniosła 229 mln EUR. Około 40% badań prowadzonych przez 

Centra SHOK jest współfinansowane przez zaangażowane firmy.  

Centra SHOK są również zachęcane do ubiegania się o dodatkowe środki z programów 

badawczych UE. 

 

Obecnie działa sześć centrów  w następujących obszarach: 

 

a) Forest Cluster Ltd:  http://www.forestcluster.fi 

b) Information and Communication Industry and Services Digile Oy
13

:  

http://www.digile.fi   

Udziałowcami jest 46 firm i instytucji (w tym: The Aalto University Foundation, 

CSC – IT Center for Science, Elisa, Ericsson, Finnmedia, Uniwersytety: Haaga-

Helia University of Applied Sciences, Jyvӓskyla University, Lappeenranta 

University of Technbology, Oulu University, Tampere Universiotry, Technopolis, 

Turku Science Park, VTT, Ӓbo Akademi University) – patrz zał. 6. 

c) Metal Products and Mechanical Engineering FIMECC Ltd
14

:  

http://www.fimecc.com 

Udziałowcami są 34 firmy i instytucje (w tym: Cargotec Oyj,  Finn-Power Oy, 

Kone Oyj, Konecranes Abp, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Rolls-

Royce Oy Ab, STX Finland, Tieto Enator GMR Oy, Aalto, VTT) – patrz zał. 7. 

                                                           
13

 Dawniej Tivit 
14

 Nazwy projektów FIMECC: 
1) projekt „Zero Power Sensor Network” – bezprzewodowe odczytywanie informacji z sensorów 
2) Generyczny kontroler dotykowy do mobilnego sterowania maszynami 
3) Zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości w dużych i złożonych konstrukcjach 
4) Platerowanie laserowe jako proces o wysokiej jakości i wydajności 
5) Podwójna stabilizacja masą dla kruszarek szczękowych 
6) Przewidywanie nowych wyzwań w operacjach morskich – koncepcje nowych mostków kapitańskich 

http://www.forestcluster.fi/
http://www.digile.fi/
http://www.fimecc.com/en
http://www.fimecc.com/en
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d) Energy and the Environment CLEEN Ltd:  http://www.cleen.fi/home/ 

Wykaz udziałowców podany został w załączniku nr 8. 

e) Built Environment Innovations RYM Ltd http://www.rym.fi/ 

Udziałowcami są 53 firmy i instytucje (w tym: Destia Oy, miast Helsinki, 

Lemminkӓinen Oyj, Rautaruukki Oyj, Skanska Oy, VTT Technical Research 

Centre of Finland, YIT Oyj, Ramirent Finland Oy, Tampere University of 

Technology, Aalto University School of Science and Technology, miasta: Espoo, 

Lahti, Tampere, Turku University of Applied Sciences) – patrz zał. Nr 9. 

f) Health and Well-Being SalWe Ltd  http://www.salwe.org/ 

Wykaz udziałowców podany został w załączniku nr 10. 

 

Środki jakimi dysponują rocznie centra SHOK
15

 

 

 
 

5.6 Centres of Expertise (OSKE) i utworzone w ich ramach Competence Clusters 

Rządowy program OSKE został zainicjowany w 1994 roku. Celem programu jest 

zbudowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi         

i naukowymi oraz instytucjami publicznymi,  co ma przyczynić się do specjalizacji 

międzyregionalnej i wzrostu innowacji w regionach.  

W latach 2007-2013 z programu finansowanych było 13 Klastrów Kompetencji 

(Competence Clusters), które służą współpracy regionalnej i wymianie doświadczeń.      

Są to kluczowe dziedziny rozwoju istotne z punktu widzenia krajowej polityki innowacji. 

Wykaz w/w klastrów podany został w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania. 

                                                           
15

 Źródło: Opportunities for industry - perspective of CLEEN Ltd. 

http://cleen.fi/en
http://www.rym.fi/
http://www.hyvinvointiklusteri.fi/en/
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Competence Clusters 

W ramach w klastrów, o których mowa powyżej  21 podmiotów współpracowało ze sobą 

na poziomie regionalnym w ramach tzw. „Centres of Expertise”.  

Celem ich istnienia jest wykorzystywanie know-how na światowym poziomie, wspieranie 

działalności przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju 

regionalnego. Ten cel osiągany jest poprzez: 

o udział w dystrybucji światowego know-how na poziomie regionalnym, 

o tworzenie długoterminowych strategii rozwoju innowacji na podstawie analiz potrzeb 

regionalnych, 

o wspieranie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesem, 

o wspieranie powstawania partnerstwa publiczno-prywatnego zorientowanego na cele 

biznesowe, 

o promowanie tworzenia środowisk wspierających rozwój innowacji, 

o wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i ich internacjonalizacji. 
  

Wykaz „Centres of Expertise” stanowi załacznik nr 5. 

 

5.7 Parki naukowo-technologiczne 

Największym parkiem naukowo-technologicznym w Finlandii jest Centrum 

Otaniemi.Wśród krajów nordyckich Campus Otaniemi  uznawany jest za czołowe 

centrum naukowo-technologicznej działalności,  wyposażone  w najnowocześniejsze 

zaplecze w dziedzinie informacyjno- komunikacyjnej: od  sieci międzynarodowych 

klastrów w dziedzinie nano i mikroelektronicznych technologii po światowej klasy 

organizacje badawczo- rozwojowe, instytuty akademickie i ponad 600 firm.  

Do najbardziej  kluczowych podmiotów zaliczyć należy:  

CSC-Finnish ITCenter for Science
16

, Foundation for Finnish Inventions
17

, GTK-

Geological Survey of Finland
18

, Laurea University of Applied Sciences
19

, Metropolia 

University of Applied Sciences
20

, MIKES-Centre for Metrology and Accreditation
21

, 

Otaniemi Marketing
22

, Technopolis Plc, Technopolis Ventures
23

, The City of Espoo
24

, 

TKY-The Student Union of Helsinki Union of Helsinki University of Technology
25

, The 

                                                           
16

 http://www.csc.fi/english  
17

 http://www.wipo.int/sme/en/best_practices/finland.htm  
18

 http://en.gtk.fi/   
19

 http://www.laurea.fi/en/Pages/default.aspx  
20

 http://www.metropolia.fi/en/   
21

 http://www.nanobusiness.fi/home/stakeholders/research/the-centre-for-metrology-and-accreditation-mikes---
mittatekniikan-keskus/   
22

 http://www.otaniemi.fi/   
23

 http://www.technopolis.fi/en/technopolis/Pages/default.aspx,   http://www.technopolis.fi/en/about-
technopolis/sustainability/corporate-social-
responsibility/Documents/Corporate%20Social%20Responsibility%20Report%202013.pdf  
24

 http://www.espoo.fi/en-US  
25

 http://ayy.fi/en/student-union/history/tky/   

http://www.csc.fi/english
http://www.wipo.int/sme/en/best_practices/finland.htm
http://en.gtk.fi/
http://www.laurea.fi/en/Pages/default.aspx
http://www.metropolia.fi/en/
http://www.nanobusiness.fi/home/stakeholders/research/the-centre-for-metrology-and-accreditation-mikes---mittatekniikan-keskus/
http://www.nanobusiness.fi/home/stakeholders/research/the-centre-for-metrology-and-accreditation-mikes---mittatekniikan-keskus/
http://www.otaniemi.fi/
http://www.technopolis.fi/en/technopolis/Pages/default.aspx
http://www.technopolis.fi/en/about-technopolis/sustainability/corporate-social-responsibility/Documents/Corporate%20Social%20Responsibility%20Report%202013.pdf
http://www.technopolis.fi/en/about-technopolis/sustainability/corporate-social-responsibility/Documents/Corporate%20Social%20Responsibility%20Report%202013.pdf
http://www.technopolis.fi/en/about-technopolis/sustainability/corporate-social-responsibility/Documents/Corporate%20Social%20Responsibility%20Report%202013.pdf
http://www.espoo.fi/en-US
http://ayy.fi/en/student-union/history/tky/
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Helsinki of Technology-TKK
26

, IMI (Innovation Management Institute)
27

, VTT- 

Technical Research Centre of Finland
28

, Finnish Science Park Association TEKEL
29

  

 

Otaniemi Marketing jest,  publiczno-prywatną organizacją non-profit (zlokalizowane 

jest w mieście Espoo, odległym około 8 km od centrum Helsinek), koncentrującą się na 

optymalnym wsparciu  firm i inwestorów szukających dostępu do odpowiednich 

partnerów (w tym pracowników naukowo-badawczych, studentów, biznesmenów), 

najlepszych technologii i innowacyjnych rozwiązań na lokalnym rynku, jak również na  

wygenerowaniu  warunków dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez 

intensywną sieć współpracy wewnątrz, jak i poza społecznością w Campusie Otaniemi, 

którego jest kluczowym podmiotem. 

Otaniemi jest największym centrum technologii, innowacji i biznesu w Finlandii                

i Europie Północnej pod względem liczby firm i centrów R+D znajdujących się  w jego 

pobliżu. 

O sile Otaniemi stanowi mieszanka światowej klasy instytutów badawczych, ośrodków 

akademickich oraz ponad 800 firm, od start-upów do międzynarodowych korporacji 

działających  w obrębie zwartego kampusu o powierzchni 4 km
2
, wliczając w to światowe 

siedziby firm, takich jak Nokia, Kone, Fortum, Neste Oil, Huhtamaki, Tekla oraz 

odpowiedzialnej za aplikację Angry Birds firmy Rovio.  

Znajduje się tam również ponad 8 500 firm wchodzących w skład klastrów ICT, a także 

ponad 12 000 firm Knowledge Intensive Business Services. Jeżeli brać pod uwagę 

jedynie sektory ICT  i KIBS, znajduje się tu ponad 140 000 miejsc pracy dla specjalistów 

zlokalizowanych w bliskiej od siebie odległości. 

Otaniemi dwukrotnie było wybrane przez UE, jako jeden z najbardziej innowacyjnych 

regionów w Europie. 

Jest społecznością składającą się z ponad 32 000 osób, w tym około 16 000 studentów         

i 16 000 profesjonalistów sektora technologicznego z ponad 110 różnych krajów.                  

W Otaniemi pracuje około 5 000 pracowników naukowo-badawczych. 

 

TEKEL (The Finnish Science Park Association) to sieć współpracy parków naukowych        

i centrów technologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, w której działa 31 członków        

z miast uniwersyteckich. Celem TEKEL jest działanie na rzecz wzrostu innowacyjności. 

Istniejące w Finlandii parki naukowe wspierają powstawanie, rozwój oraz 

internacjonalizację wysokich technologii oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Oferują 

swoim klientom innowacyjne środowisko biznesowe, zaawansowane usługi, które 

przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw, współpracę w ramach projektów                    

i programów, jak również dostęp do sieci kontaktów. Wiele z nich współpracuje, lub 

zarządza wspomnianymi wcześniej programami takimi jak OSKE (Centre of Expertise 

Programme)
30

. 

                                                           
26

 http://www.aalto.fi/en/about/history/tkk/   
27

 http://bit.aalto.fi/en/groups/imi/   
28

 http://www.vtt.fi/?lang=en  
29

 http://www.tekel.fi/in_english/   
30

 http://www.oske.net/en  

http://www.aalto.fi/en/about/history/tkk/
http://bit.aalto.fi/en/groups/imi/
http://www.vtt.fi/?lang=en
http://www.tekel.fi/in_english/
http://www.oske.net/en
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6. Fińska strategia i wytyczne w zakresie polityki innowacyjności 

 

Strategia Finlandii
31

 ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego                                              

i gospodarczego. Do ważnych czynników przyczyniających się do skutecznego wdrażania 

strategii zaliczają się wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa, intensywny rozwój       

i wykorzystanie informacji, umiejętności szeroko pojmowanego kapitału intelektualnego, 

jak również bliska współpraca o charakterze multilateralnym. Kluczowe znaczenie mają 

tutaj międzynarodowe działania edukacyjne, badawcze  i innowacyjne w dziedzinach o 

największym znaczeniu dla gospodarki i dobrobytu. Edukacja, badania oraz polityka 

innowacyjności mają   na celu promocję wdrażania powyższej strategii. 

Zmiany w gospodarce światowej wymagają rewizji tradycyjnych obszarów aktywności, 

jak również nieustannego rozwijania umiejętności nowego typu. Przykładowo 

zarządzanie własnością intelektualną oraz sieciami wartości, jak również użycie 

digitalizacji są nowymi sposobami na osiągnięcie sukcesu na poziomie 

międzynarodowym.  

W roku 2013, w odpowiedzi na te potrzeby, fiński rząd zatwierdził program operacyjny 

rewaluacji własności intelektualnej, którego celem jest promowanie i wspieranie 

czynników sprzyjających produkcji intelektualnej oraz multidyscyplinarnych                      

i kreatywnych umiejętności, w których tradycyjne granice między usługami                        

a przemysłem tracą na znaczeniu. Ponadto pozycja wizerunku (designu) w biznesie staje 

się coraz mocniejsza, a sam wizerunek postrzegany jest, jako ważna umiejętność, 

pozwalająca przedsiębiorstwom wyróżnić się na tle konkurencji. 

Wytyczne polityki w zakresie badań i innowacji w Finlandii są tworzone przez Radę ds. 

Badań i Innowacyjności (Research and Innovation Council), zespół specjalistów 

działających pod kierownictwem premiera Finlandii. Raz w ciągu swojej kadencji 

sporządza raport dotyczący polityki w zakresie edukacji, badań i innowacyjności. W 

raporcie przedstawiane są działania, które w pozytywny sposób wpłyną na jakość i zasięg 

fińskich działań w zakresie edukacji, badań i innowacyjności, które wspierają dobrobyt      

i konkurencyjność.  

W roku 2010 TIN opublikowało program pt. "Research and Innovation Policy Guidelines 

for 2011-2015" (Fińska Strategia i Wytyczne w Zakresie Polityki Innowacyjności). 

Zgodnie  z wytycznymi rozwój systemu promocji innowacyjności, który wspierałby 

narodową strategię wymaga: 

 

 reformy struktur oraz zmniejszenia fragmentaryzacji organizacyjnej, operacyjnej                                     

i regionalnej, 

 wzmacnienia koordynacji i sterowania działaniami w polityki innowacyjności                 

na szczeblu rządowym, 

 podjęcia priorytetyzacji oraz selekcji materiału i treści związanych z tematem 

                                                           
31

 Źródło: research.fi 
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 szerokiej promocji działań związanych z badaniami, edukacją i innowacyjnością,  

 wspierania uniwersytetów, uniwersytetów technicznych (politechnik) oraz instytutów 

badawczych i rozwoju w podnoszeniu ich prestiżu oraz specjalizowaniu się przez nie 

w dziedzinach, w których są liderami, a także podnoszenia jakości prowadzonych 

badań, 

 wzmacnienia współpracy wielostronnej oraz większej przejrzystości podziału pracy 

między uczelniami wyższymi, państwowymi instytutami badawczymi i rozwoju oraz 

przedsiębiorstwami, 

 rozwoju skutecznego korzystania z systemów kierowania, zachęt biznesowych oraz 

środowiska regulującego, 

 poprawienia wydajności systemu obsługi biznesu i innowacji, 

 wzmacnienia pozycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w systemie promocji 

innowacyjności, 

 stworzenia długofalowej polityki w zakresie infrastruktury oraz intensywnego 

wykorzystania danych publicznych, 

 podnoszenia poziomu wiedzy eksperckiej w zakresie oceny oraz wykorzystania 

danych związanych z oceną, 

 dywersyfikacji podstaw finansowania badań oraz innowacyjności, 

 internacjonalizacji działań związanych z badaniami, edukacją i innowacyjnością, 

 ulepszania środków związanych ze strategiami monitoringowymi. 

Fińska strategia skupiona jest wokół czterech elementów: 

 

1. Działalności innowacyjnej w globalnym świecie: główną tezą tego punktu  

jest stwierdzenie, iż włączanie się w międzynarodowy system budowania wartości                            

w warunkach konkurencji globalnej wymaga aktywnego uczestnictwa i wywierania 

wpływu na kierunki zmian poprzez poprawianie zewnętrznej  konkurencyjności kraju. 

 

2. Zorientowania na popyt i użyteczność: nowa polityka innowacyjna powinna  

być warunkowana głównie popytem konsumentów, zarówno w sektorze publicznym jak       

i prywatnym. Dodatkowo potrzeby klientów powinny być realizowane szybciej i lepiej 

niż konkurencji. Wymaga to zmiany sposobu myślenia o procesie innowacyjnym. 

Tradycyjny proces innowacyjny polegał na wytwarzaniu nowego produktu/usługi              

i poszukiwaniu do niego klientów.  

 

3. Innowacyjności na poziomie indywidualnym i zbiorowym: w procesie  

innowacyjnym niezwykle ważną rolę odgrywa sektor prywatny, w szczególności firmy. 

Bardzo często to właśnie przedsiębiorcy są w stanie podejmować ryzyko inwestowania      

i finansowania innowacji i dlatego o tę grupę należy szczególnie dbać. Zdolność                

i potencjał firm do prowadzenia działalności innowacyjnej jest podstawowym czynnikiem 

sukcesu w rozwoju gospodarczym. Niezwykle istotną kwestią jest też znalezienie sposobu 

na tzw. internacjonalizację procesu innowacyjnego oraz stworzenie przyjaznego 

otoczenia dla innowacji w Finlandii w skali globalnej. Autorzy dokumentu poświęcają 

kwestii internacjonalizacji polityki innowacyjnej szczególnie dużo miejsca stwierdzając, 

iż w procesach innowacyjnych nie wystarczy już dzisiaj być konkurencyjnym na rynku 

europejskim, należy poszukiwać możliwości bycia konkurencyjnym w skali globalnej.  
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4. Podejście systemowe: aby być konkurencyjnym w skali globalnej, polityka  

innowacyjna wymaga szeroko zakrojonych działań prorozwojowych na poziomie 

strukturalnym i instytucjonalnym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Aby 

przeorientować proces innowacyjny na realizację potrzeb klientów, potrzebne jest 

systemowe podejście oraz współpraca sektora prywatnego z ośrodkami naukowymi oraz 

administracją. 

 

Według „Helsinki Times”
32

 Fińskie wydatki na badania i rozwój (R&D) spadły w 2012 

roku do poziomu 3,6% PKB.                      

Finlandia straciła drugie miejsce na świecie w rankingu państw o największych 

wydatkach na R&D   i obecnie plasuje się na trzecim miejscu, za Izraelem i Koreą 

Południową. 

 
Tabela nr 5 

Wydatki na R&D w wybranych krajach, jako % PKB
33

 
 

Miejsce Kraj % PKB 

1 Izrael 4,4 

2 Korea Płd. 3,7 

3 Finlandia 3,6 

4 Szwecja 3,4 

8 USA 2,9 

9 Niemcy 2,8 

22 W.Brytania 1,7 

25 Estonia 1,6 

31 Rosja 1,2 

35 Polska 0,7 

 
Diagram nr 3

34
 

 
                                                           
32

 Źródło: Helsinki Times, 06 – 12.06.2013(miejscowy tygodnik anglojęzyczny) 
33

 Sektor prywatny jest odpowiedzialny za zdecydowaną większość inwestycji R&D w Finlandii. Wydatki 
przedsiębiorstw to około 70% krajowych nakładów na takie badania, co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich 
krajów nordyckich.  
34

 Statistics Finland 
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7. Dobre praktyki w zakresie innowacyjności – wybrane przykłady 

 

Fińskie innowacje obejmują szerokie spektrum życia społecznego i gospodarczego, 

począwszy od innowacji społecznych, a skończywszy na sektorach wysokich technologii       

i branży ICT. 

Dostępne obywatelom innowacje społeczne stanowią praktyczne rozwiązania, promujące 

poprawę stanu zdrowia, wykształcenia i stopę życiową. 

Ambasada Finlandii w Polsce wydała w 2013 roku tłumaczenie na język polski książki 

pod tytułem „100 Fińskich Innowacji Społecznych”. Publikacja ta obejmuje takie obszary 

jak: administracja państwowa, polityka społeczna, służba zdrowia, kultura, sprawy 

obywatelskie, nowocze technologie, rozrywki i sprawy życia codziennego. 

 

7.1 Start-upy
35

 

W wyniku spowolnienia gospodarczego i redukcji zatrudnienia w wielu fińskich 

przedsiębiorstwach istnieje klimat do powstawania nowych inicjatyw gospodarczych 

podejmowanych głównie przez absolwentów wyższych uczelni i byłych pracowników 

dużch firm, w postaci tzw. start-upów, działających przede wszystkim w branży ICT
36

.   

 

Granty dla start-upów    

Granty są formą pomocy uznaniowej, która może być przyznana osobie rozpoczynającej 

działalność, jako przedsiębiorca, są również dostępne w początkowych fazach rozwoju 

działalności w pełnym wymiarze czasu. Granty dla start-upów pomagają 

przedsiębiorstwom utrzymać się na rynku w momencie, gdy dopiero rozpoczynają swoje 

działania i walczą  o ugruntowanie pozycji na rynku. 

 

                                                           
35

 Start-up – firma lub tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowego, który 
gwarantowałby jej rozwój. Firmy te mają zwykle krótką historię, są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych 
rynków   (Źródło: wikipedia.org) 
36

 10 największych start-upów w Finlandii: 
Rovio Entertainment:  http://www.rovio.fi/en/our-work/games  
Dealdash: http://arcticstartup.com/companies/dealdash-oy 
Web of Trust (WOT): https://www.mywot.com/en/aboutus  
Tuxera: http://www.tuxera.com/partners/associations 
Jolla: http://jolla.com/ 
Somia Dynamoid (IRC – Galleria): http://irc-galleria.net 
Supercell: http://www.supercell.net/ 
Scoopshot: https://www.scoopshot.com 
Nethit: http://www.nethit.fi  
Thinglink: http://www.thinglink.com/business 

http://www.rovio.fi/en/our-work/games
http://arcticstartup.com/companies/dealdash-oy
https://www.mywot.com/en/aboutus
http://www.tuxera.com/partners/associations/
http://jolla.com/
http://irc-galleria.net/
http://www.supercell.net/
https://www.scoopshot.com/
http://www.nethit.fi/
http://www.thinglink.com/business
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Warunki przyznania pomocy 
Granty dla start-upów mogą zostać przyznane, jeżeli przedsiębiorca jest w stanie 

stworzyć przynoszące zyski przedsiębiorstwo i posiada doświadczenie, jako 

przedsiębiorca lub ma stosowne wykształcenie biznesowe.  

Przedsiębiorca, który otrzyma grant, musi spełnić m.in. następujące warunki: 

 

 pracować w biznesie w pełnym wymiarze czasu, 

 dołączyć do wniosku plan biznesowy zawierający wyliczenia dotyczące finansowania                      

i opłacalności firmy, 

 przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
37

.  

 

Granty na start-upy mogą być wypłacane przez okres do 18 miesięcy (zazwyczaj są 

przyznawane na okres sześciu miesięcy).  

W roku 2013 wartość dostępnych grantów wynosiła około 698 - 1116 EUR na miesiąc                

(jest  to kwota brutto).  

 

Grantów nie udziela się w przypadku, gdy: 

 planowana działalność zapewni wnioskodawcy wystarczające wpływy podczas fazy 

początkowej i stabilizacyjnej działalności biznesowej, 

 start-up zaburzy konkurencję między dostawcami tych samych produktów lub usług        

w stopniu większym niż minimalny, 

 przedsiębiorca ubiegający się o grant rozpoczął działalność zanim podjęto decyzję            

w sprawie przyznania grantu, 

 osoba ubiegająca się o grant miałaby rozwiązać stosunek pracy, w którym pozostaje,         

i wykonuje tą samą pracę jako przedsiębiorca, a ponadto prawdopodobne jest,               

że jej głównym zwierzchnikiem/klientem zostałby poprzedni pracodawca, 

 osoba ubiegająca się o grant zaniedbała swoje zobowiązania w zakresie należnych 

podatków. 

 

Szczegółowy opis warunków udzielania grantów na start-upy znajduje  się w ustawie o 

Publicznych Usługach w akresie Zatrudnienia i Przedsiębiorczości (Act on Public 

Employment and Enterprise Services). 

 

7.2 Sektory gospodarcze 

 

7.2.1 Przemysł ICT  

 

Według Financial Times
38

 Europa (28 rynków) jest mniejszym rynkiem w sektorze ICT 

od rynku USA i Chin, których wartość w 2012 r. była szacowana odpowiednio na 667, 

840  i 937 mld USD.  

Finlandia jest jednym z wiodących krajów w sektorze Technologii Informacyjnych                              

i Komunikacyjnych (ICT).  

Obroty przedsiębiorstw z tego sektora wyniosły prawie 7,5 mld EUR w 2012 r.,               

a zatrudnionych było 53 000 osób. Według Światowego Forum Ekonomicznego Finlandia 

                                                           
37

 Zaświadczenie może np. zostać zamówione na stronie internetowej Fińskiego Urzędu Podatkowego 
(www.vero.fi/verovelkatodistus) lub odebrane w jednym z fińskich urzędów skarbowych. 
38

 Financial Times 20.02.2014 r.  
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była sklasyfikowana  na 3 miejscu na świecie, za Szwecją i Singapurem, pod względem 

wykorzystania ICT  i innych nowych technologii do zwiększenia wzrostu gospodarczego 

i dobrobytu mieszkańców.  

W 2012 r. sektor odnotował wzrost o 5,8% w porównaniu z rokiem 2011, głównie za 

sprawą małych i średnich przedsiębiorstw. 

W 2012 roku w Ministerstwie Gospodarki i Zatrudnienia powołana została grupa robocza 

ICT 2015, której zadaniem było pokazanie możliwości rozwoju cyfryzacji Finlandii                  

i tworzenia nowych produktów dla stymulowania rozwoju gospodarczego kraju. 

W wyniku prac grupy w styczniu 2013 roku ukazał się raport, w którym zaprezentowane 

zostały rozwiązania w zakresie: 

 Infrastruktury informatycznej. Przewiduje się m.in. przyznanie: 

 koncesji na częstotliwość 800 MHz dla internetu szerokopasmowego, 

udostępnienie uczelniom wyższym i podmiotom gospodarczym 

częstotliwości testowych 700MHz i zasięgu 3GHz,  

 a także przyśpieszenie budowy infrastruktury opartej na światłowodach. 

 Modelu finansowania dla istniejących i nowych firm w sektorze. Wymienia sie tutaj 

dwa modele: 

 emisję obligacji emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 stworzenie zachęt i ulg podatkowych na projekty innowacyjne. 

 Przygotowania dziesięcioletniego programu ICT 2023 do realizacji wiodących 

projektów badowaczo-rozwojowych sektora publicznego i prywatnego pod 

auspicjami Centrum Rozwoju Technologii i Innowacji TEKES, Fińskiej Akademii 

Nauk oraz sektora publicznego i prywatnego. Program ma zapewnić również 

współpracę na płaszczyźnie międzynarodowej.  

 Przygotowania metod działania z uwzględnieniem: 

 sektora publicznego, jako wiodącego w tworzeniu cyfryzacji kraju. Na 

potrzeby tego sektora mają być przygotowywane różne pilotażowe 

rozwiązania. Ma zostać utworzone Centrum Rozwijania Kompetencji 

Przetargowych. 

 zmian upraszczających przepisy dla funkcjonowania małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 długofalowego rozwoju, m.in. poprzez powołanie przy Radzie Ministrów 

grupy ekspertów zajmujących się sprawami ICT. 

 

 

Jolla  

Dużo start-upów powstało na bazie takich firm jaką była Nokia. Przykładem jest tutaj 

firma Jolla, która produkuje oprogramowanie do telefonów komórkowych opierajace się 

na technologii Meego, która została porzucona przez Nokię w 2011 roklu. W ocenie 

jednego z ekspertów Jolla korzysta obecnie z umiejętności najlepszych programistów, 

którzy zatrudnieni byli w Nokii
39

. 

W 2012 r. Jolla dysponowała funduszami w wysokości 10 mln EUR, pozyskanymi od 

inwestorów indywidualnych.  

 

Rovio Entertainment 

                                                           
39

 Źródło: Kauppalehti,11.07.2012,  artykuł: „Jollalta nopeassa tahdissa kaksi Meego-puhelinta” 
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Firma założona w 2003, wchodząc na rynek gier komputerowych odniosła spektaluarny 

sukces. 

Gra “Angry Birds”, z przypadkowej gry stała się międzynarodowym przebojem. 

Obecnie firma posiada w swojej ofercie całą gamą gier do różnego oprogramowania, tj:  

Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds 

Friends, Amazing Alex, Bad Piggies,  Angry Birds Star Wars, Angry Birds Star Wars  II 

and Angry Birds GO!
40

 

Firma zatrudnia przedstawicieli 38 narodowości i jej oddziały mieszczą się w Espoo, 

Tampere (Finlandia), Sztokholmie, Szanghaju, Santa Monica, Seulu, Tokio i w Londynie. 

 

Supercell  

Firma została założona przez grupę profesjonalistów z bogatym doświadczeniem              

w sektorze gier komputerowych. Każdy z założycieli ma na swoim koncie ponad 10 lat 

doświadczenia zawodowego. Sprzedali na rynku w sumie 165 gier na 12 różnych 

platformach, między innymi takich jak: Facebook, PC, iPhone oraz Mac
41

.  

Firmę Supercell wspierają wiodące firmy zajmujące się finansowaniem przedsiębiorstw 

typu start-up, w tym m.in. Accel Partners (inwestowali np. w Angry Birds, Playfish, 

Gameforge, Facebook), Index Venture (SoundCloud, Skype, MySQL), Institutional 

Venture Partner (Twitter, HomeAway, Buddy Media). 

Supercell poinformowało w połowie lutego 2014, że jej przychody wyniosły 672 mln 

EUR, a zyski 349 mln EUR. 

Wyniki te są porównywalne z wynikami osiąganymi przez najważniejsze fińskie 

koncerny. Przykładowo w sektorze leśnym Metsä Group podała wyniki nieznacznie 

gorsze od wyników osiągniętych przez Supercell. Jednocześnie Metsä Group zapewnia 

zatrudnienie ponad 11 000 ludzi, podczas gdy liczba pracowników Supercell wynosiła w 

zeszłym roku średnio 100 osób. 

Supercell rozwijało się niezwykle dynamicznie: podczas gdy jeszcze w 2011 roku jej 

przychody były minimalne, to już w roku 2012 wyniosły 78 mln EUR.  

Pod koniec roku 2013 - 51% udziałów w Supercell przejął japoński koncern Softbank. 

Wartość rynkowa Supercell wzrosła do około 2,2 mld EUR.  

 

Umbra Software – oprogramowanie ułatwiające projektowanie grafiki 

komputerowej (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Liczba szczegółów graficznych w wirtualnym trójwymiarowym świecie wciąż rośnie. 

Oznacza to, że optymalizacja widzialności nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ 

przyczynia się do poprawy płynności gry, jej dynamiczności oraz przyspiesza proces 

twórczy.  

Oprogramowanie optymalizujące widoczność stworzone przez fińską firmę Umbra 

automatycznie ukrywa obiekty, których gracz nie widzi, co oznacza, że twórcy gry mogą 

poświęcić całą swoją uwagę kreatywnym aspektom swojej pracy, jak również poprawia 

techniczną wydajność gier. Z rozwiązań Umbra korzystać będą tacy liderzy branży gier 

komputerowych jak Activision, Eidos, Bungie czy też Guerrilla Games. 

Finansowanie projektu pozwoliło firmie Umbra na rozwój umiejętności przydatnych           

w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz długofalową pracę nad rozwojem            

i optymalizacją jej technologii. 

                                                           
40

 http://www.rovio.com/en/about-us/Company  
41

 Źródło: Taloussanomat, Financial Times, Helsinki Times 

http://www.rovio.com/en/about-us/Company
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http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/umbra-software-visibility-

technology-makes-graphics-production-more-agile/ 

 

Eduplus – internacjonalizacja fińskich gier edukacyjnych (projekt finansowany ze 

środków TEKES) 

Gra edukacyjna „Math Ahoy” firmy Eduplus ma na celu wspieranie nauki matematyki  

u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i sprzedawana jest na całym świecie.  

W roku 2013 Eduplus podpisało umowę z Telefonica, dostawcą usług 

telekomunikacyjnych w krajach hiszpańskojęzycznych. Umowa przewiduje, że Math 

Ahoy będzie zainstalowana na tabletach sprzedawanych przez Telefonicę.  

W przyszłoścui Eduplus planuje stworzenie gier edukacyjnych również w innych 

dziedzinach. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/eduplus-finnish-learning-

games-go-global-/  

 

Systemy bezpieczeństwa wozów policyjnych (projekt finansowany przez TEKES) 

Cassidian Finland, będące częścią działającej na całym świecie grupy EADS (European 

Aeronautics Defence and Space Company) specjalizuje się w rozwijaniu technologii 

mobilnych dla sektora publicznego. Jednym z obecnie realizowanych projektów 

Cassidian Finland jest rozwój technologii stosowanych w pojazdach używanych przez 

służby porządkowe, np. policję. 

Centrum wozu policyjnego stanowi system radiowy TETRA oraz komputer, do których 

podłączone są różnego rodzaju urządzania, np. kamery, identyfikatory numerów 

rejestracyjnych, radary do pomiaru prędkości etc. Cassidian koncentruje się na 

integrowaniu tych wszystkich urządzeń w sposób wydajny i przyjazny dla użytkownika. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/cassidian--ease-for-the-

police-mobile-office/ 
 

Usługi pozycjonowania dla ratowania życia (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Rodzinna firma Insta z siedzibą w Tampere koncentrująca się na technologii związanej       

z bezpieczeństwem oraz automatyzacją przemysłową. 

Obecnie Insta działa, jako główny dostawca w zakrojonym na dużą skalę projekcie 

mającym na celu opracowanie nowego systemu do zarządzania informacjami na potrzeby 

centrów ratunkowych w Finlandii.  

System ma pionierski charakter również w skali międzynarodowej. Oprócz korzystania      

z danych geograficznych używa również modelu, który jest jednocześnie ogólnokrajowy    

i zdecentralizowany, w związku z czym centra reagowania mogą się dynamicznie 

wspierać, w zależności od sytuacji. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/insta-positioning-saves-

lives/   

 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/umbra-software-visibility-technology-makes-graphics-production-more-agile/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/umbra-software-visibility-technology-makes-graphics-production-more-agile/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/eduplus-finnish-learning-games-go-global-/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/eduplus-finnish-learning-games-go-global-/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/cassidian--ease-for-the-police-mobile-office/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/cassidian--ease-for-the-police-mobile-office/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/insta-positioning-saves-lives/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/insta-positioning-saves-lives/
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7.2.2 Przemysł technologiczny 

 

Przemysł technologiczny obejmujący m.in. przemysł metalowy, mechaniczny oraz 

elektroniczny    i elektrotechniczny jest wiodącym sektorem fińskiej gospodarki. W roku 

2012 obroty przemysłu technologicznego pozostały na poziomie roku 2011 i wyniosły 

67,6 mld EUR,  jednak były one zdecydowanie mniejsze od rekordowego roku 2008, 

kiedy osiągnęły 81,4 mld EUR. 

Przyjazna dla środowiska czysta technologia (cleantech), stanowi obecnie motor 

napędowy sukcesu fińskich firm. Obroty ponad 2 000 przedsiębiorstw w szeroko 

rozumianym sektorze cleantech wzrosły w roku 2012  o 12% -15%
42

 i wynosiły 24,6 – 

25,6 mld EUR
43

. 

Ponad połowa z przewidzianych na 2014 rok 25 mld EUR obrotów zostanie 

wygenerowana w fińskich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i rozwojem 

maszyn. 

Największe fińskie firmy z sektora Cleantech: Wärtsilä, Metso, Neste Oil, Outotec, 

Kemira, YIT, ABB, Kuusakoski, Outokumpu i Cargotec. 

Około 70% chińskich zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji miedzi działa         

w oparciu o technologie fińskiej firmy Outotec. 

Warunki dalszego rozwoju sektora Cleantech w Finlandii:  

 możliwe jest osiągnięcie rozwoju ekologicznego i zrównoważonego, lecz wymaga 

wsparcia polityki społecznej
44

, 

 Finlandia potrzebuje dalej rozwijać i umacniać rynek wewnętrzny w zakresie 

energetyki odnawialnej dla sprostania wymaganiom w zakresie konkurencyjności 

na rynkach międzynarodowych, 

 pomoc publiczna i jej wsparcie są kluczowe dla rozwijania rynków zagranicznych, 

wzmocnienia wzrostu sektora i eksportu. 

 

                                                           
42

 W zależności od źródła informacji 
43

 http://www.investinfinland.fi/industries/cleantech/18 
44

 W latach 2013-2014 przewidziane jest wsparcie na budowę terminali LNG w Finlandii w wysokości 123 mln EUR 
(patrz http://investinfinland.fi/articles/news/clentech/finland-offers-investment-support-for-lng-terminals/4)   

http://investinfinland.fi/articles/news/clentech/finland-offers-investment-support-for-lng-terminals/4
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7.2.3 Energetyka  

 

Na przestrzeni ostatnich lat Finlandia odnotowuje deficyt energii elektrycznej oscylujący 

w granicach 11 – 13 TWh.  

W świetle pojawiających się zagrożeń w zakresie pierwotnych zasobów energii jak i zbyt 

niskiej efektywności jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania, wprowadza się 

nowe technologie do sieci elektroenergetycznych. Inteligentne systemy dostawy energii 

znane są jako „smart grids”.  

W 2010 roku firmy ABB i Helsingin Energia wspólnie z Nokia Siemens Networks, 

podjęły prace nad projektem i instalacją smart grid w jednej z centralnych dzielnic 

Helsinek  Kalasatama.  

Helsingin Energia to jedna z największych firm użyteczności publicznej, która dostarcza 

energię elektryczną do ponad 400.000 odbiorców, pokrywając jednocześnie ponad 90% 

potrzeb miasta w dostawach ciepła. 

W połowie 2013 r. było zainstalownych ponad 1 mln liczników do elektronicznego 

przesyłania danych dotyczacych zużycia prądu.  

W 2013 r. około 50% dzielnic posiadało także elektroniczne liczniki do zdalnego odczytu 

ciepła. 

W latach 2006 – 2008 realizowany był europejski program zwiększenia efektywności 

energetycznej w transporcie międzynarodowym, na który przeznaczone zostały środki      

w wysokości 1 537 437 EUR (w tym udział UE wynosił 50%). W programie tym 

uczestniczyły dwie fińskie firmy Motiva Oy i WSP Finland Oy. 

W wyniku podjętych prac udało sie zmniejszyć emisję CO2 w granicach 20.000 – 40.000 

ton, co oznacza 6-13% redukcję energii a w konsekwencji zmniejszenie kosztów 

logistycznych (w sieci dostaw),o 3-5%.  W ten sposób zaoszczędzono ca 3 mln EUR
45

.  

 

Energetyka wiatrowa
46

  

W 2014 r. rząd fiński wystąpił z wnioskiem, by pilotażowe programy związane                

z produkcją energii wiatrowej mogły zostać włączone do systemu taryf gwarantowanych 

dla energii elektrycznej wytworzonej  w elektrowniach wiatrowych. 

Wniosek w tej sprawie został skierowany przez rząd do parlamentu w dniu 20.03.2014 r. 

Pomoc dla pilotażowych programów przybrzeżnej produkcji energii elektrycznej ma na 

celu wyrównanie różnicy w kosztach budowy, w porównaniu z elektrowniami na stałym 

lądzie, które wynikają przede wszystkim z konstrukcji morskich i kabli przesyłowych.      

Zaproponowane zmiany przepisów pomogłyby w realizacji celów zgodnych ze 

strategiami energetycznymi i klimatycznymi w zakresie produkcji energii wiatrowej na 

lata 2020 i 2025, wynoszące odpowiednio 6 i 8 terawatogodzin.  

Zgromadzone w ten sposób doświadczenia spowodują rozwój wiedzy eksperckiej,             

i przyczynią się do realizacji w/w celu. 

 

  

 

 

                                                           
45

 źródło: http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1620  
46

 Źródło: 20.03.2014, www.tem.fi  (Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia) 
 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1620
http://www.tem.fi/
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Program „Czysta energia” 

Od 2012 roku tworzony jest nowy program pod tytułem „Czysta energia” (Puhtaan 

Energian Ohjelma).  

Głównym celem programu jest zwiększenie udziału energii produkowanej w kraju, oraz 

rezygnacja z paliw kopalnianych zmniejszajacych emisję CO2. 

Najważniejsze punkty programu „Czysta energia”
47

 

 

Założenia: 

1) uzyskanie nadwyżki w bilansie handlowym za pomocą zwiększenia eksportu oraz 

zmniejszenie wydatków energetycznych o 1/3, 

2) zmniejszenie emisji CO2, 

3) promocja działań proekologicznych, związanych z „clean-tech”.  

 

Środki: 

1. samochody napędzane elektrycznością mają stanowić najpopularniejszą grupę aut 

rejestrowanych po raz pierwszy już w roku 2020. Samochody napędzane 

elektrycznością będą zwolnione  z podatku  samochodowego oraz podatku VAT, 

2. budowa zakładów, które przerabiałyby rodzime odpady oraz surowego materiału 

leśnego na biopaliwo. Produkcja zakładów pokrywa zapotrzebowanie na komponent 

biopaliwowy    dla benzyny i oleju napędowego według norm dla tych substancji. 

Norma zostaje podniesiona do 20 % składu paliwa, 

3. zwiększenie liczby nowych elektrowni poprzez ułatwienie uzyskiwania zezwoleń. Do 

roku 2025  planowane jest podniesienie poziomu produkcji do 9 terawatogodzin. 

Wcześniejsze plany  przewidywały  6 terawatogodzin do roku 2020, 

4. około 10 % gazu ziemnego ma być zastąpione rodzimym gazem wytwarzanym            

z drewna, 

5. zbudowane mają zostać elektrownie atomowe, które otrzymały już licencję: Olkiluoto 

3,  elektrownia w Pyhäjoki oraz Olkiluoto 4, 

6. promocja lokalnego wytwarzania energii słonecznej.  

 

Na realizację programu przeznaczonych jest ok. 100 – 200 mln EUR z budżetu państwa 

rocznie.  Zdecydowana część tych środków była już wcześniej alokowana do fińskich 

programów:  energetycznego i klimatycznego.  

Do realizacji programu wykorzystane będą również środki Fińskiej Agencji do Spraw 

Rozwoju i Innowacji, TEKES, w wysokości ponad 100 mln EUR rocznie, oraz środki          

z UE. Zdecydowana część ze środków na inwestycje, których łączna wartość wyniesie 15 

– 17 mld EUR, pochodzić będzie od przedsiębiorstw. 

                                                           
47

 Źródło: Helsingin Sanomat, 09.07.2012, artykuł: „Eroon öljystä ja kivihiilestä” 
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7.2.4 Przemysł rafineryjny   

 

Neste Oil 

Technologię uwodornienia tłuszczów roślinnych o nazwie NExBTL, w której 

wyjściowym produktem jest olej roślinny lub odpady niejadalne, posiada firma Neste Oil.  

Od roku 2012 diesel NExBTL jest dostępny dla kierowców w Finlandii na stacjach 

benzynowych pod nazwą Neste Pro Diesel.  

Biodiesel w technologii NExBTL jest produkowany w rafinerii w mieście Porvoo i także 

eksportowany do innych krajów. Produkt ten sprzedawany w Finlandii zawiera minimum 

15% HVO, a przeprowadzone badania wskazują, że HVO może być używany jako 100% 

mieszanka w silnikach diesla, jednakże nie jest on sprzedawany komercyjnie. 

Trwające od dawna inwestycje Neste Oil w paliwo biodiesel wytwarzane z surowców 

odnawialnych zaczynają przynosić rezultaty. 

W drugiej połowie października br. Neste Oil poinformowało, że wyniki finansowe za 

okres od lipca do sierpnia 2013 były pozytywne. Najbardziej znaczący był fakt, że wśród 

działów produkcji najlepsze wyniki zanotowały paliwa odnawialne, a nie rafinacja nafty, 

czyli przede wszystkim wytwarzanie nieodnawialnej benzyny z nieprzetworzonej 

rosyjskiej ropy naftowej. 

Neste Oil wygenerował w omawianym okresie zyski z działalności operacyjnej w 

wysokości 120 mln EUR, podczas gdy tradycyjna rafinacja oparta na paliwach kopalnych 

przyniosła zysk na poziomie 67 mln EUR. 

Produkcją biodiesla zajmują się rafinerie w Porvoo, Singapurze oraz Rotterdamie. 

Pracując nad produkcją biodiesla Neste Oil czyni starania mające na celu ograniczenie 

wykorzystania oleju palmowego oraz innych surowców, które mogą również służyć do 

produkcji żywności dla ludzi. W lipcu Neste Oil poinformowała, że zaczęła 

wykorzystywać jako surowiec techniczny olej kukurydziany, który powstaje jako produkt 

uboczny produkcji etanolu. 

Obecnie trwają prace nad nowymi projektami biorafinerii
48

.  

 

UPM 

W 2012 roku w miejscowości Lappeenranta, firma UPM rozpoczęła budowę pierwszej na 

świecie na skalę przemysłową biorafinerii, która używa surowego oleju talowego jako 

surowca.  

Inwestycja ma zostać zakończona latem 2014 r. i będzie miała roczną zdolność 

produkcyjną około 100.000 ton biodiesla drugiej generacji do wykorzystania   na cele                 

transportowe. Produkcja ma pokryć 25% zapotrzebowania Finlandii w 2020 r. 

 

                                                           
48

 http://www.forestindustries.fi/newsroom/business-review/New-forest-industry-operations-in-2013--New-business-
underway-1835.html  

http://www.forestindustries.fi/newsroom/business-review/New-forest-industry-operations-in-2013--New-business-underway-1835.html
http://www.forestindustries.fi/newsroom/business-review/New-forest-industry-operations-in-2013--New-business-underway-1835.html
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Stora Enso 
W 2013 r. Stora Enso

49
 poinformowała, że zainwestuje w budowę biorafinerii w swoim 

zakładzie w Sunila. 

Rozpoczęcie produkcji przewidziane jest w pierwszej połowie 2015 roku. 

Biorafineria ma produkować ligninę, która jest używana do zastąpienia paliw kopalnych.  

 

Metsä Fibre , Gasum i Helsingin Energia 

Firmy planują zbudować biorafinerię, która będzie produkować w miejscowości Joutseno 

biogaz z wiórów i kory leśnej.  

Biorafineria będzie produkować wystarczające ilości biogazu rocznie na pokrycie dostaw 

energii elektrycznej i ciepła dla 50.000 gospodarstw domowych.  

Wióry i kora leśna używane do produkcji biogazu będą stanowić surowiec uboczny          

w celulozowni
50

.  

 

7.2.5 Przemysł spożywczy  

 

Dodatek paszowy oparty na żywicy (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Firma Suomen Rehu stworzyła swój produkt Progres®, który jest produkowany na bazie 

żywicy sosnowej. Produkt może się przyczynić do zmniejszenia stosowania antybiotyków   

w hodowli zwierząt i pomóc w produkcji bezpieczniejszych i bardziej naturalnych 

produktów spożywczych. Firma zapewnia, że jej produkt hamuje rozwój szkodliwych 

bakterii gram dodatnich i wpływa pozytywnie na wzrost drobiu. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/suomen-rehu-has-developed-

a-resin-based-product-for-use-in-supporting-animal-welfare/ 

 

7.2.6 Ochrona środowiska  

 

Woda 

Powierzchnia Finlandii wynosi 338 424 km², co plasuje ten kraj na siódmym miejscu           

w Europie. 

Lasy zajmują 77% powierzchni Finlandii, a jeziora 11,2%. Ziemia uprawna stanowi 9% 

powierzchni Finlandii. 

W Finlandii znajduje się 188 000 jezior i 179 584 wysp. Za kołem podbiegunowym leży 

25% powierzchni kraju. 

Finlandia należy do niewielu krajów godzie brak wody stanowi problem. Ocenia się, że 

kraj ten posiada zasoby pitnej wody w wysokości 20 000 ³ na jednego mieszkańca. 

                                                           
49

 Stora Enso Poland należy do liderów w branży celulozowo-papierniczej w Polsce. Zarząd firmy znajduje się w 
Ostrołęce, gdzie w dniu 23.05.2013 nastąpiło oficjalne otwarcie nowej maszyny do produkcji tektury falistej. Wartość 
inwestycji to ponad 420 mln EUR. W uroczystości otwarcia wziął udział m.in. Pan Janusz Piechociński, Wicepremier, 
Minister Gospodarki. 
Firma posiada na terenie Polski także zakłady w Łodzi, Tychach i Mosinie. W Warszawie znajduje się biuro handlowe. 
50

 W projektach tych uczestniczy aktywnie także firma VAPO, która wspólnie z z instytutami badawczymi, VTT 
Technical Research Centre of Finland, Fińskim Instytutem Leśnym (Finnish Forest Research Institute), oraz 
uniwersytetami w Joensuu i w Jyvӓskyla pracuje także nad projektami uzdatniania wód.  
VAPO uczestniczy także w unijnej platformie dotyczącej energetyki odnawialnej (generowanie ciepła z odnawialnych 
źródeł energii), dla stworzenia wizji i celów programu badań na lata 2020 – 2050.  
 http://www.vapo.fi/en/business-development/development-activities  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/suomen-rehu-has-developed-a-resin-based-product-for-use-in-supporting-animal-welfare/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/suomen-rehu-has-developed-a-resin-based-product-for-use-in-supporting-animal-welfare/
http://www.vapo.fi/en/business-development/development-activities
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Pomimo tego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Finlandia podjęła pierwsze 

działania związane z oczyszczaniem wody w miasatch. 

Obecnie dzięki nowoczesnej technologii osiągnięto 95% redukcję fosforu i 60% redukcję 

azotu.  

Długookresowa strategia, profesjonalna strategia i współpraca są ważnymi narzędziami 

służącymi do poprawy jakości wody, związanymi z tym ekosystemów i wymagań 

zdrowotnych. 

Już w latach siedemdziesiątych powstały cztery programy dla priorytetowych sektorów 

m.in. dla przemysłu celulozowo-papierniczego.  

Firma KEMIRA
51

 i VTT (Technical Research Centre of Finland),  powołały w 2010 roku 

centrum badawcze SWEET mające na celu rozwój nowych technologii związanych               

z bardziej efektywnym wykorzystaniem wody przez przemysł. 

Fiński Instytut Ochrony Środowiska (Finnish Environment Institute – SYKE) odgrywa 

także znaczącą rolę w tym obszarze. Rozwijany jest zaawansowany system badania 

obiegu wody w przyrodzie. 

W ramach programu WATERCHIP realizowanego pod kierownictwem fińskiego 

Centrum Badań Technicznych – VTT ( VTT- Technical Research Centre of Finland) 

prowadzi się monitoring stanu wód (w tym zanieczyszczeń w wodociągach                         

i w kanalizacji)  za pomocą zdalnie sterowanych fal radiowych przy wykorzystaniu 

automatyki strumieniowej (fluidics). 

 

 
 

Ważną rolę w dziedzinie hydrologii i zarządzania zasobami wodnymi odgrywa Instytut 

Ochrony Środowiska (SYKE - The Finnish Environment Institute). 
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 Kemira to nawiększa w Finlandii firma z branży chemicznej, która przy zatrudnieniu na koniec 2012 roku 4 857 
pracowników osiagnęła przychody 2 240 mln EUR (2% wzrost w stosunku do 2011 r.) i zysk netto 140 mln EUR. 
Kemira posiada również swoje firmy na terenie Polski, w tym: Kemipol Ltd. Z siedzibą w Policach, Kemipol, Department 
Złotniki      z siedzibą we Wrocławiu, Kemira Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, Kemira Cell Sp. z o.o. z siedzibą        
w Ostrołęce. 
W listopadzie 2013 roku Kemira otworzyła w Gdańsku nowe centrum usług biznesowych do obsługi wszystkich swoich 
firm w rejonie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), którego celem będą różnego rodzaju usługi outsourcingowe, 
mające przyczynić się do oszczędności w grupie.  Zakres działalności centrum to m.in.: księgowość, finanse, obsługa 
klienta, IT oraz zamówienia publiczne.  
Ocenia się, że działalność centrum przyczyni się do obniżenia kosztów grupy o ca 10 mln EUR. 
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Nowa metoda usług hydrologicznych pozwala na dostarczanie informacji w czasie 

rzeczywistym o poziomie wód, zrzutów i wielu informacji hydrologicznych dotyczacych 

wód morskich, słodkich i gruntowych. System posiada również możliwości formułowania 

prognoz hydrologicznych, w tym informacji na temat powodzi które są bardzo ważne 

zwłaszcza w okresie wiosennym kiedy mamy do czynienia z topnieniem śniegu. 

 

Systemy sygnalizowania przed burzami i szkwałami 

Dobrym przykładem jest tutaj oferta firmy Vaisala Oyj
52

 z siedzibą w Vanha 

Nurmijӓrventie 21, FI-01670 Vantaa, która oferuje systemy ostrzegawcze związane           

z powodziami, radary do sygnalizowania burz i szkwałów
53

 i monitoring stanu wód, 

łącznie z jego prognozowaniem.  

 

Czujnik zapełnienia kontenera na śmieci (projekt finansowany z środków TEKES) 

Produkt ONe Collect firmy Enevo z fińskiego Espoo to żółty sensor odporny na 

ekstremalne warunki pogodowe, który nie wymaga żadnych dodatkowych interwencji        

i jest mocowany wewnątrz kontenerów na śmieci. Za pomocą wbudowanego sensora 

ultradźwiękowego bada on stopień napełnienia kontenera, a zebrane dane przesyła za 

pomocą sieci mobilnej do serwera, który oblicza optymalny czas opróżnienia kontenera 

oraz najlepszą trasę dla samochodów wywożących śmieci, co zwiększa wydajność całego 

systemu i pozwala np. na uniknięcie przejazdów do pustych kontenerów. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/enevo-oy-rubbish-bin-sonar-

helps-the-environment-and-saves-money/  

 

Oczyszczanie wody używanej w procesach przemysłowych (projekt finansowany ze 

środków Tekes) 

Nowy sposób filtracji opracowany przez firmę Sofi Filtration jest w stanie oczyszczać 

wodę wykorzystywaną w sektorze wydobywczym i przetwórczym. Proces filtracji jest tak 

dokładny, że firmy są w stanie recyklować wykorzystywaną przez siebie wodę. Pozwala 

to na przyśpieszenie produkcji oraz duże oszczędności. 

Obroty firmy w roku 2013 wyniosły ok. 100 000 EUR. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/sofi-filtration-cleans-

industrial-process-waters/  

 

7.2.7 Przemysł maszynowy  

 

Symulatory dużych maszyn (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Fińska firma Mevea zajmuje się opracowywaniem technologii symulacyjnych dla 

odbiorców przemysłowych. Wykorzystując technologie symulacyjne Mevea projektuje 

m.in. dźwigi na potrzeby przemysłu leśnego i maszyny używane w sektorze 

wydobywczym. 

Klientami firmy Mevea są m.in. Konecranes, Sandvik Mining and Construction i Valmet 

Automotive.  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/mevea-simulations-of-big-

machines/  
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 http://www.vaisala.com/en/hydrology/Pages/default.aspx  
53

 Firma jest zainteresowana wejściem do Polski ze swoja ofertą. http://www.vaisala.com/en/Pages/default.aspx  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/enevo-oy-rubbish-bin-sonar-helps-the-environment-and-saves-money/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/enevo-oy-rubbish-bin-sonar-helps-the-environment-and-saves-money/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/sofi-filtration-cleans-industrial-process-waters/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/sofi-filtration-cleans-industrial-process-waters/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/mevea-simulations-of-big-machines/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/mevea-simulations-of-big-machines/
http://www.vaisala.com/en/hydrology/Pages/default.aspx
http://www.vaisala.com/en/Pages/default.aspx
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Sovellusmestarit Oy: energooszczędne ciśnieniowe pasy transmisyjne ułatwiają 

transport papieru (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Fińska firma Sovellusmestarit Oy opracowała system mobilnych ciśnieniowych pasów 

transmisyjnych, które pozwalają oszczędzać energię i przestrzeń użytkową. Nowa 

technologia przyczyniła się do dynamicznego rozwoju firmy.  

W roku 2012 obroty firmy wzrosły czterokrotnie w porównaniu do roku 2011 i wyniosły 

1,2 mln EUR.  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/sovellusmestarit-oy-energy-

saving-pressure-conveyors-facilitate-the-handling-of-paper/  

 

7.2.8 Infrastruktura 

 

Infrastruktura drogowa 

 

Fińska sieć drogowa liczy ok. 454 000 km długości, w tym 350 000 km dróg prywatnych                   

i leśnych oraz 26 000 km dróg gminnych. Państwowa Fińska Agencja ds. Transportu jest 

odpowiedzialna za utrzymanie ok. 78 000 km dróg z czego 50 000 km posiada twardą 

nawierzchnię. Agencja jest także odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową oraz 

przybrzeżne  i śródlądowe drogi wodne.  

Drogi szybkiego ruchu i drogi główne obejmują ponad 13 000 km, z których 765 km 

stanowią autostrady. Dodatkowo 5 000 km przeznaczone jest na drogi dla pieszych            

i rowerzystów.  

Drogi w Finlandii obsługiwane przez Agencję ds. Transportu są podzielone na 4 

kategorie: klasa I, klasa II, drogi regionalne oraz drogi tzw. połączeniowe (prowadzące do 

większych dróg).  

Rządowa Agencja ds. Transportu
54

 publikuje informacje na temat warunków na drogach 

publicznych w całym kraju oraz bieżące wiadomości dotyczące prowadzonych prac 

drogowych i zakłóceń w ruchu. Informacje zbierane są na podstawie danych 

otrzymywanych z czujników drogowych oraz  od władz lokalnych.  

Na stronie internetowej Agencji można uzyskać informacje o warunkach drogowych        

w Finlandii za pośrednictwem kamer zainstalowanych przy drogach oraz można otrzymać 

obraz z kamer wraz z informacją drogową. 

Znaki ograniczenia prędkości są tak skonstruowane, że w zależności od pory roku można 

je przestawiać bez demontażu na dozwoloną prędkość 80 km/godz. - w zimie, i 100 

km/godz. – w lecie. 

 

7.2.9 Ochrona zdrowia  

 

Oncos Therapeutics  (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Oncos Therapeutics to innowacyjna fińska firma rozwijająca nową generację terapii 

przeciwnowotworowych.   

Firma powstała w celu skomercjonalizowania wyników badań grupy naukowców              

z Uniwersytetu Helsińskiego i łącznie otrzymała z Tekesu 5 mln EUR w ramach różnego 

rodzaju programów finansowania badań. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie 

wirusowej terapii leczenia nowotworów oraz rozpoczęcie internacjonalizacji. W roku 
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     Finnsh Transport Agency http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/e , kamery drogowe 
http://www2.liikennevirasto.fi/alk/english/kelikamerat/   

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/sovellusmestarit-oy-energy-saving-pressure-conveyors-facilitate-the-handling-of-paper/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/sovellusmestarit-oy-energy-saving-pressure-conveyors-facilitate-the-handling-of-paper/
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/e
http://www2.liikennevirasto.fi/alk/english/kelikamerat/
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2013 Oncos Therapeutics znalazł się na liście 20 najbardziej obiecujących start-upów 

czasopisma branży biznesowej „Talouselämä”.  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/oncos-therapeutics-tekes-

enabled-patient-studies-for-new-cancer-treatment/  

 

7.2.10 Budownictwo 

 

Vaso Oy – budownictwo pasywne (projekt finansowany ze środków TEKES) 

Firma Varsinais-Suomen Asumisoikeus (Vaso) Oy jest odpowiedzialna za budowę 

domów pasywnych w fińskim Naantali. Budynki mieszkalne będą oferowały wysoki 

standard mieszkaniowy. 

Nowoczesność tej inwestycji polega na zastosowaniu do jej budowy technologii 

budownictwa pasywnego, koncentrującego się na efektywnym zarządzaniu energią przez 

cały okres użytkowania budynku oraz minimalizacji negatywnego wpływu jego 

użytkowania na środowisko naturalne. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/vaso-naantalin-soinisen-

alueelle-kohoaa-energiatehokkaita-pientaloja/  

 

7.2.11 Finanse/Usługi 

 

Usługi płatnicze dla rynków międzynarodowych (projekt finansowany przez TEKES) 

Firma Paytrail opracowała usługę płatniczą, która może się sprawdzić na rynkach 

międzynarodowych. Konto płatnicze Paytrail pozwala klientom na dokonywanie 

zakupów internetowych w łatwy i wygodny sposób za pomocą jednego loginu we 

wszystkich sklepach internetowych oferujących tę usługę. 

W zeszłym roku obroty Paytrail wyniosły ok. 5 mln EUR. Ok. 50% z fińskich sklepów 

internetowych oferuje możliwość skorzystania z usługi Paytrail. 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/paytrail-finnish-growth-

company-developed-product-for-international-market/ 

 

Actiw Oy - zautomatyzowany system wizualizacji magazynów (projekt finansowany 

przez TEKES) 

Firma Actiw Oy zajmuje się automatyzacją i optymalizacją funkcjonowania magazynów. 

Do prezentacji swoich rozwiązań logistycznych opartych na danych otrzymanych od 

klientów wykorzystuje innowacyjną technologię innowacji 3D.  

Atutem systemów Actiw Oy jest duża elastyczność i szeroka paleta stosowanych 

rozwiązań.  

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/actiw-oy-visualising-

automated-warehouse-using-3d-animation/  

 

http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/oncos-therapeutics-tekes-enabled-patient-studies-for-new-cancer-treatment/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/oncos-therapeutics-tekes-enabled-patient-studies-for-new-cancer-treatment/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/vaso-naantalin-soinisen-alueelle-kohoaa-energiatehokkaita-pientaloja/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/vaso-naantalin-soinisen-alueelle-kohoaa-energiatehokkaita-pientaloja/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/paytrail-finnish-growth-company-developed-product-for-international-market/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2014/paytrail-finnish-growth-company-developed-product-for-international-market/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/actiw-oy-visualising-automated-warehouse-using-3d-animation/
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2012/actiw-oy-visualising-automated-warehouse-using-3d-animation/
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7.2.12 Innowacje społeczne 

 

Mając na uwadze starzenie się społeczeństwa Finlandia prowadzi aktwyną 

politykę prorodzinną. Wysokość zasiłków na dzieci obrazuje tabela nr 6. 
 

Tabela nr 6 

                                                                                                                                     waluta: EUR 

 

Nakłady z budżetu  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

ZASIŁKI NA DZIECI     

- pierwsze dziecko 100,40 104,33 104,19 104,19 

- drugie dziecko 110,94 115,28 115,13 115,13 

- trzecie dziecko 141,56 147,10 146,91 146,91 

- czwarte dziecko 162,15 168,49 168,27 168,27 

- piąte i każde następne  dziecko 182,73 189,88 189,63 189,63 

Dodatek na jedno dziecko dla samotnie 

wychowujących dzieci  

 

46,79 

  

48,62 

 

48,55 

 

48,55 

ZASIŁEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA  

CHOROBOWEGO 
 

   

- minimum z tytułu macierzyństwa, ojcostwa 
 

553,25 

 

574,75 

23,77 

dzień 

22,96 

dzień 

ZASIŁKI ZA DOMOWĄ OPIEKĘ NAD 

DZIECKIEM 
 

   

- zasiłek na dziecko 315,54 327,88 336,67 341,06 

- częściowy zasiłek na dziecko 90,36 93,89 96,41 97,67 

ZASIŁKI ZA OPIEKĘ PRYWATNĄ NAD 

DZIECKIEM 
 

   

- zasiłek na dziecko 160,64 166,92 171,40 173,64 

 
 

Ponadto należy odnotować, iż matki otrzymują w szpitalu wyprawkę od państwa                   

z podstawowymi przedmiotami służącymi do pielęgnacji dziecka, lub nieopodatkowaną zapomogę 

w wysokości 140,-  EUR. Matki korzystają także z innych przywilejów w tym z bezpłatnej 

komunikacji miejskiej, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło trzech lat.  
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Pozostałe nakłady na pomoc społeczną założone w budżetach na lata  

2011 –  2014    
 
Tabela nr 7 

 
 

waluta: EUR 

Miesięczne nakłady z budżetu 2011 2012 2013 2014 

PEŁNA EMERYTURA KRAJOWA     

- dla żyjących samotnie 586,46 609,41 639,02 633,91 

- w związkach małżeńskich lub formalnych 520,19 540,54 558,65 562,27 

GWARANTOWANA EMERYTURA     

- gwarantowana emerytura od 1 marca 2011 687,74 714,65 738,82 743,38 

PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE OD 

BEZROBOCIA 
 

   

- podstawowy zasiłek dla bezrobotnych 553,41 653,41 
32,46 

dzień 

32,56 

dzień 

STYPENDIA STUDENCKIE     

Studenci uniwersytetów     

- poza domem, poniżej 18 lat 145,00 145,00 145,00 146,98 

- poza domem, powyżej 18 lat 298,00 298,00 298,00 301,89 

Pozostali studenci     

- poza domem, poniżej 18 lat 100,00 100,00 100,00 101,31 

- poza domem, powyżej 18 lat 246,00 246,00 246,00 249,21 

Studencki dodatek mieszkaniowy     

- 80% ustalonych kosztów**     

Rządowe gwarancje pożyczek na naukę     

- studenci uniwersyteccy 300,00 300,00 300,00 400,00 

* Korzyści przyznawane w oparciu o dzienną stawkę w skali miesiąca, 

** Zasiłek nie jest przyznawany za wynajem mieszkań, których miesięczny koszt przewyższa 

252,- EUR 

 

Opracowanie:  
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach 

 
Helsinki, dn. 26.05.2014 r. 
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7. Użyteczne adresy 

  

Instytucja Kontakt 

Tekes 

 
Kyllikinportti 2, Länsi-

Pasila 

P.O.Box 69 

FI-00101 Helsinki, 

Finland 

Tel. +358 2950 55000 

 

Bioeconomy    

Programme Manager Heikki Aro 

Tel. +358 2950 55644 

Built environment    

Programme Manager Virpi 

Mikkonen   

Tel. +358 2950 55930 

Energy and the environment   

Programme Manager Pia Salokoski   

Tel. +358 2950 55672 

 

Health and well-being  

Programme Manager Auli 

Pere   

Tel. +358 2950 55779 

Information and 

communication   

Programme Manager Katja 

Ahola   

Tel. +358 2950 55815 

Metal products and 

mechanical engineering   

Programme Manager Minna 

Suutari   

Tel. +358 2950 55830 

 

 

SITRA 

 
Itämerentori 2, PL 160, 

00181 Helsinki, Finland 

Tel.: +358 294 618 991 

Tel/fax +358 9 645 072 

Email: 

firstname.lastname@sitra.f

i sitra@sitra.fi   

Sami Tuhkanen  

Director, Business Development  

Sami.Tuhkanen@sitra.fi 

+358 40 548 3482  

Marja Karttunen  
Senior Lead  

Marja.Karttunen@sitra.fi 

+358 294 618 245  

Jukka Aaltonen  
Senior Lead  

Jukka.Aaltonen@sitra.fi 

+358 294 618 237  

Anne Ristola  

Controller  

Anne.Ristola@sitra.fi 

+358 294 618 456  

Saara Lehtonen  
Assistant  

Saara.Lehtonen@sitra.fi 

+358 294 618 236  

 

VTT  

(TECHNICAL 

RESEARCH CENTRE 

OF FINLAND) 

P.O. Box 1000, FI-

02044 VTT, Finland 

Tel.: +358 20 722 111  

Fax: +358 20 722 7001 

E-mail: 

firstname.lastname@vtt.

fi 

Jouko Suokas 
Executive Vice President 

+358 20 722 3200 

Tiina Nakari-Setälä 
Vice President, Value Networks 

+358 20 722 5134 

Harri Airaksinen 
Vice President 

+358 40 504 121 

Olli Ernvall 

Senior Vice President, 

Communications 

+358 20 722 6747 

Timo Kopranen 
Manager, Information 

Analysis 

+358 20 722 4368 

 

TEKEL  

(Finnish Science Park 

Association) 

Technopolis Helsinki-

Vantaa 

Członkowie Zarządu 

 

Pasi Mäkinen, Managing Director, 

Culminatum Innovation Ltd. 

(Chairman)  

Riku-Matti Levomäki, 

Managing Director, Turku 

Science Park Ltd. 

Risto Liljeroos, Managing 

Director, Prizztech Ltd.  
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mailto:%20Jukka.Aaltonen@sitra.fi
http://www.sitra.fi/en/people/anne-ristola
mailto:%20Anne.Ristola@sitra.fi
http://www.sitra.fi/en/people/saara-lehtonen
mailto:%20Saara.Lehtonen@sitra.fi
http://www.vtt.fi/vtt_viesti.jsp?tgt=suokas.jouko
http://www.vtt.fi/vtt_viesti.jsp?tgt=nakari-setala.tiina
http://www.vtt.fi/vtt_viesti.jsp?tgt=airaksinen.harri
http://www.vtt.fi/vtt_viesti.jsp?tgt=kopranen.timo
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Teknobulevardi 3–5, FI-

01530 Vantaa, Finland 

Tel. +358 46 712 1330 

Fax +358 46 712 1165 

 

 

 

Jari Lauronen, Managing Director, 

Joensuu Science Park Ltd. (Vice 

Chairman) 

Matti Eskola, Managing Director, 

Finn-Medi Research Ltd.  

Veli-Pekka Heikkinen, Managing 

Director, Jyväskylä Innovation Ltd. 

Hannu Kantonen, Managing 

Director, Seinäjoki Technology 

Centre Ltd. 

Ulla Mäki-Lohiluoma, 

Managing Director, 

Technology Centre Oy 

Merinova Ab and Oy Vaasa 

Parks Ab. 

Jukka Rauhala, Director, 

Technopolis Ventures Plc.  

Lauri Ylöstalo, Managing 

Director, Lahti Science and 

Business Park Ltd. 

Jaakko Helenius, Executive 

Director, Finnish Science Park 

Association TEKEL 

Aalto University 

P.O. Box 17800, FI-

00076 AALTO 

Lämpömiehenkuja 2, 

02150 Espoo 

Zarząd 

Tuula Teeri 
President 

president@aalto.fi 

Executive Assistant Harriet 

Jehkonen 

harriet.jehkonen@aalto.fi  

+358 50 512 4194 

 

Ilkka Niemelä 

Provost, Academic Affairs 

(research and education) 

ilkka.niemela@aalto.fi 

+358 50 511 3013 

 

Technopolis 

Siedziba główna 

Elektroniikkatie 8 

FIN-90590 Oulu  

Tel.: +358 46 7120000 

Helsinki 
Technopolis Ruoholahti 1 

Hiilikatu 3  

Tel. +358 46 870 5005  

Fax: +358 9 8565 7034 

helsinki@technopolis.fi  

http://www.technopolis.

fi  

 

Kierownictwo 

 

Mr. Keith Silverang 

Mr. Reijo Tauriainen 

Mr. Juha Juntunen 

 

Mr. Sami Juutinen 

Mr. Kari Kokkonen 

Ms. Outi Raekivi 

 

Otaniemi Marketing 

Ltd. 
Innopoli 2, Tekniikantie 

14 

FIN-02150 Espoo, 

Finland 
Tel: +358 40 521 5642. 

Fax: +358 (0)9 2517 7441 

info@otaniemi.fi  

 

 

Mr. Ari Huczkowski 

CEO 

ari@otaniemi.fi 

www.otaniemi.fi  

 

Mr. Vladimir Chepurnoy 

Innovation Manager 

vladimir.chepurnoy@otaniemi.

fi 

www.otaniemi.fi  

http://www.vantaa.fi/en/frontpage
http://virtual.finland.fi/Public/default.aspx?
mailto:president@aalto.fi
mailto:harriet.jehkonen@aalto.fi
mailto:ilkka.niemela@aalto.fi
mailto:helsinki@technopolis.fi
http://www.technopolis.fi/
http://www.technopolis.fi/
mailto:info@otaniemi.fi
mailto:ari@otaniemi.fi
http://www.otaniemi.fi/
mailto:vladimir.chepurnoy@otaniemi.fi
mailto:vladimir.chepurnoy@otaniemi.fi
http://www.otaniemi.fi/
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Degile Oy 

Vaisalantie 6, 02130 

Espoo (Falcon Business 

Park) 

FINLAND 

info@digile.fi    

Tel.: +358 9 5659 6500 

 

Rada Dyrektorów (w układzie alfabetycznym) 

Hannu Hakalahti (Elektrobit) 

 Vesa Harmaakorpi (Lappeenranta University of Technology) 

 Jyri Huopaniemi (Nokia) 

 Jyrki J.J. Kasvi (TIEKE) 

 Janne Laitala (Elisa) 

 Lauri Oksanen (Nokia Solutions and Networks) 

 Eskoensio Pipatti (Sanoma) 

 Mika Raitola (TeliaSonera) 

 Kari Risberg (Digita) 

 Heikki Saikkonen (Aalto University) 

 Raimo Vuopionperä (Ericsson) 

Personel 

Reijo Paajanen, Chief Executive Officer 

Pauli Kuosmanen, Chief Technology Officer 

Jaakko Talvitie, Director, Business Ecosystem Creation 

Jani Kaarlejärvi, Director, International Networks 

Matti Hämäläinen, Director, China 

Jari Juopperi, Director, Forge 

 

FIMECC Ltd. 

Ĺkerlundinkatu 11 A 

33100 Tampere, Finland 

www.fimecc.com  

Rada Dyrektorów 

(Członkowie) 
Zastępcy 

Tapani Kiiski, Raute Oyj Kaj Lindh, Andritz Oy 

Risto Kuivanen, VTT Gary Marquis, Aalto University 

Tomas Hedenborg, Fastems Oy Asmo Vartiainen, Outotec Oyj 

Yrjö Neuvo Kauko Leiviskä, University of Oulu 

Sauli Eloranta, Rolls-Royce Oy Tom Degerman, STX Finland Oy 

Toni Hemminki, Rautaruukki 

Oyj 

Mikko Ylitalo, Outokumpu Stainless 

Oy 

Antti Koskelin, Konecranes Oyj Marko Äkräs, Konecranes Oyj 

Kimmo Forsman, ABB Oy Mikko Pulkkinen, Tieto Finland Oy 

Tommi Lehtonen, Metso Oyj 
Ismo Matinlauri, Cargotec Oyj 

 
 

Dr. Harri Kulmala 

CEO  

Mobile: +358 40 840 6380 

Email: harri.kulmala@fimecc.com 

Jouko Koskinen 
Director, Innovation Scout 

Mobile: +358 40 820 2388 

Email: jouko.koskinen@fimecc.co

m 

 

  

 

Dr. Kalle Kantola  

CTO 
Mobile: +358 40 840 6427 

Email: kalle.kantola@fimecc.com 

 

Essi Huttu 

Program management expert  
Mobile: +358 40 840 9259 

Email: essi.huttu@fimecc.com 

mailto:info@digile.fi
mailto:reijo.paajanen@digile.fi
mailto:pauli.kuosmanen@digile.fi
mailto:jaakko.talvitie@digile.fi
mailto:jani.kaarlejarvi@digile.fi
mailto:matti.hamalainen@digile.fi
mailto:jari.juopperi@digile.fi
http://www.fimecc.com/
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CLEEN Ltd. 

Eteläranta 10, 7th floor  

PL 10, 00131 

HELSINKI  

FINLAND 

http://www.cleen.fi/en  

Tommy Jacobson, CEO +358 40 828 2711 

tommy.jacobson@cleen.fi 

Antti Tumelius, Controller +358 40 722 7542 

antti.tumelius@cleen.fi 

Jani Valtari, Program Manager +358 50 335 2730 

jani.valtari@cleen.fi 

Tero Eklin, Program Manager +358 10 605 5408 

tero.eklin@cleen.fi 

Matti Kytö, Program Manager +358 40 502 6334 

matti.kyto@cleen.fi 

Sebastian Teir, Program Manager +358 20 722 4653 

sebastian.teir@cleen.fi 

Jussi Manninen, Program Manager +358 40 535 5947 

jussi.manninen@vtt.fi 

Kari Sipilä, Program Manager +358 400 44 8713 

kari.sipila@vtt.fi 

RYM 

Unioninkatu14, 4th floor, 

00130 Helsinki 

FINLAND 

http://rym.fi  

 

CEO 

Ari Ahonen 

Tel. +358 400 618 300, 

ari.ahonen@)rym.fi  

Research Director 

Anssi Salonen 
Tel. +358 40 514 6181, 

anssi.salonen@rym.fi  

Program Manager (EUE) 

Jarmo Heinonen 

Tel.  +358 50 4671432, 

jarmo.heinonen@rym.fi  

 

 

Program Manager (PRE) 

Veijo Nykänen, VTT 

Tel. +358 400 662614, 

veijo.nykanen@vtt.fi  

Program Manager (Indoor 

Environment) 

Lauri Paronen, Boost Brothers Oy 

Tel. +358 40 145 9005, 

lauri.paronen@boostbrothers.fi  

Communication Partners 

Juha Salmi, Image Builder Oy 
Tel. +358 400 424314, 

juha.salmi@asuntotietokeskus.fi  

Jorma Silo, Image Builder Oy 
Tel. +358 40 937 5083, 

jorma.silo@asuntotietokeskus.fi  

SalWe Ltd. 

Vaisalantie 4 

FI-02130 Espoo 

FINLAND 

http://www.salwe.org  

Ms Saara Hassinen 
Managing director 

+358 40 5311 661 

saara.hassinen@salwe.fi   

 

 

http://www.cleen.fi/en
http://rym.fi/
mailto:ari.ahonen@)rym.fi
mailto:anssi.salonen@rym.fi
mailto:jarmo.heinonen@rym.fi
mailto:veijo.nykanen@vtt.fi
mailto:lauri.paronen@boostbrothers.fi
mailto:juha.salmi@asuntotietokeskus.fi
mailto:jorma.silo@asuntotietokeskus.fi
http://www.salwe.org/
mailto:saara.hassinen@salwe.fi
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8. Użyteczne linki: 

 

 

Programy i instytucje 

1) Center for Water Efficiency Excellence – SWEET  www.kemira.com  

2) FIMECC http://www.fimecc.com/sites/www.fimecc.com/files/AR_2013_final_naytto.pdf  

3) Strategic center for science, technology and innovation focusing 

on energy and environment sectors – Cleen Oy  www.cleen.fi  

4) Technical Research Centre of Finland – VTT  www.vtt.fi  

5) Finnish Environment Institute – SYKE  www.environment.fi  

6) Finnish Meteorological Institute  www.fmi.fi  

7) Geological Survey of Finland  www.gtk.fi  

8) Agrifood Research Finland – MTT  www.mtt.fi  

9) National Institute for Health and Welfare – THL  www.thl.fi  

10) http://www.lut.fi/web/en/cleantech-solutions  

Uniwersytety 

11) Aalto University | www.aalto.fi | www.wdrg.fi 

12) University of Helsinki | www.helsinki.fi 

13) Tampere University of Technology | www.tut.fi 

14) University of Oulu | www.oulu.fi 

15) Lappeenranta University of Technology | www.lut.fi 

16) University of Jyväskylä | www.juy.fi 

17) University of Eastern Finland | www.uef.fi 

18) University of Turku | www.utu.fi 

Ministerstwa 

19) Ministry of Agriculture and Forestry | www.mmm.fi 

20) Ministry of Employment and the Economy | www.tem.fi 

21) Ministry of the Environment | www.environment.fi 

22) Ministry for Foreign Affairs of Finland | www.formin.fi 

23) Ministry of Social Affairs and Health | www.stm.fi 

Raporty 

24) http://www.tieteentiedotus.fi/files/Sciencebarometer_2013_netsummary.pdf 

25) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf   

(The Global Competitiveness Report 2013–2014) 

26) http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/ 

26) http://www.csc.fi/english   

27) http://www.northernireland.gov.uk/deti-research-agenda-best-practice-annexe.pdf  

28) http://blogs.helsinki.fi/changingdynamics/files/2009/09/Development_of_ICT_2014.pdf  

29) http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Sitras_evaluation_2002_2011.pdf 

Finansowanie 

30) Finnish Funding Agency for Technology and Innovation – Tekes | www.tekes.fi 

31) Academy of Finland | www.aka.fi 

 
 

http://www.kemira.com/
http://www.fimecc.com/sites/www.fimecc.com/files/AR_2013_final_naytto.pdf
http://www.cleen.fi/
http://www.vtt.fi/
http://www.environment.fi/
http://www.fmi.fi/
http://www.gtk.fi/
http://www.mtt.fi/
http://www.thl.fi/
http://www.lut.fi/web/en/cleantech-solutions
http://www.wdrg.fi/
http://www.helsinki.fi/
http://www.tut.fi/
http://www.oulu.fi/
http://www.lut.fi/
http://www.juy.fi/
http://www.uef.fi/
http://www.utu.fi/
http://www.mmm.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.environment.fi/
http://www.formin.fi/
http://www.stm.fi/
http://www.tieteentiedotus.fi/files/Sciencebarometer_2013_netsummary.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/
http://www.csc.fi/english
http://www.northernireland.gov.uk/deti-research-agenda-best-practice-annexe.pdf
http://blogs.helsinki.fi/changingdynamics/files/2009/09/Development_of_ICT_2014.pdf
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Sitras_evaluation_2002_2011.pdf
http://www.tekes.fi/
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Załączniki  

 

Załącznik nr 1 

Programy TEKES 

(nazwy w oryginalnym brzmieniu) 

BioIT 2012–2014 

The aim of the programme is to help small and medium enterprises in the bio sector to develop their 

business activities and to bring players in the bio sector and ICT together. 

Built Environment 2009–2014 

The programme focuses specially on renovation and refurbishment, construction for well-being 

concepts and infrastructure construction. 

EVE – Electric Vehicle Systems 2011–2015 

The aim of the Electric Vehicle Systems programme is to create a community of electric vehicle 

and support system developers in order to develop new technology, business and service 

competence. 

Feelings – Intangible value creation and experienced value 2012–2018 

The programme wants to raise customer experience, emotions and meanings as key business drivers 

besides technology and expertise. In addition to emotions and customer experience, the programme 

encourages companies to exploit all of their intangible assets better, including brands, reputation 

and knowledge capital. 

Green Growth – Towards a Sustainable Future 2011–2015  

The aim of the Green Growth programme is to support the generation of innovations enabling 

significant leaps in energy and material efficiency and to create foundation for the development of 

new value networks based on green growth. 

Green Mining 2011–2016  

The main objective of the Green Mining programme is to make Finland a global leader of 

sustainable mineral industry by 2020. 

Groove  – Growth from Renewables 2010–2014  

The main objective of the Groove programme is to enhance the business capabilities of Finnish 

small and medium-sized companies working with renewable energy by improving their 

international competitiveness and developing networks with the financier network. 

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/bioit/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/bioit/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/built-environment/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/built-environment/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/eve/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/eve/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/eve/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/eve/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/feelings/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/feelings/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/feelings/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/feelings/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/green-growth/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/green-mining/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/groove/
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Innovations in Social and Healthcare Services 2008–2015 

Based on its vision, the programme will renew health and social services and increase business 

opportunities through innovative activities. 

Innovative Cities 2014–2020 

The aim of the programme is to create internationally attractive innovation clusters in Finland based 

on top-notch talent. Innovation clusters include companies aiming for growth that are capable of 

creating brand-new products and services for the international market. 

Learning Solutions 2011–2015  

The objective of the programme is to develop internationally important learning solutions in 

cooperation with participants in the sector, to develop new operating approaches, create new skills 

and develop products, services and comprehensive packages for international markets. 

Liideri – Business, Productivity and Joy at Work 2012–2018  

The vision of the programme is that in 2020 Finland will have Europe’s best workplaces. Making 

this vision a reality will require radical changes to management methods and new forms of work 

organisation and working. 

Skene – Games Refueled 2012–2015 

The aim of the programme is to make Finland a gaming and entertainment industry centre of 

international importance. 

Smart Procurement 2013–2016 

The programme will speed up the introduction of innovations through procurement excellence and 

the development of markets. 

Trial – Environment for Cognitive Radio and Networks 2011–2014  

The aim of the programme is to transform Finland into a globally attractive cluster of expertise and 

unique trial environment for cognitive radio and networks.  

Witty City 2013–2017  

The aim of the Smart City programme is to provide people with better living and working 

environments and companies with opportunities to bring new products and services on the market.  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/social-and-healthcare-services/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/social-and-healthcare-services/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/innovative-cities/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/oppimisratkaisut/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/liideri/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/liideri/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/skene/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/skene/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/smart-procurement/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/smart-procurement/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/trial/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/witty-city/
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Załącznik nr 2 

Parki naukowo-technologiczne zrzeszone w sieci TEKEL: 

Tabela nr 8 

Nazwa Adres internetowy Miejscowość 

Agropolis Ltd.  www.agropolis.fi/tiedepuisto Jokioinen 

BusinessOulu Ltd.  www.businessoulu.com Oulu 

Culminatum Innovation Oy Ltd  www.culminatum.fi Espoo 

Digipolis Ltd.  www.digipolis.fi Kemi 

FinnMedi Oy  www.finnmedi.com Tampere 

Foodwest Ltd.  www.foodwest.fi Seinäjoki 

Frami Ltd.  www.frami.fi Seinäjoki 

Helsinki Business and Science Park 

Ltd.  
www.hbsp.net Helsinki 

Technology Centre Hermia Ltd.  www.hermia.fi Tampere 

Hermia Business Development Ltd.  www.hermiayrityskehitys.fi Tampere 

Joensuu Science Park Ltd.  www.carelian.fi Joensuu 

Jyväskylä Innovation Ltd.  www.jklinnovation.fi Jyväskylä 

Kajaani Technology Centre Ltd.  www.measurepolis.fi/teknologiakeskus Kajaani 

Kuopio Innovation Ltd.  www.kuopioinnovation.fi Kuopio 

Lahti Science and Business Park Ltd.  www.lahtisbp.fi Lahti 

Lappeenranta Innovation Ltd.  www.lprinno.fi Lappeenranta 

Measurepolis Development Ltd.  www.measurepolis.fi Kajaani 

Miktech Ltd  www.miktech.fi Mikkeli 

Vaasa Parks  www.vaasaparks.fi Vaasa 

Prizztech Ltd.  www.prizz.fi Pori 

Raahe Region Technology Center Ltd.  www.steelpolis.com Raahe 

Snowpolis Ltd.  www.snowpolis.fi Vuokatti 

Technopolis Plc.  www.technopolis.fi Oulu 

Technology Centre Innopark Ltd  www.innopark.fi Hämeenlinna 

Technology Centre KETEK Ltd.  www.ketek.fi Kokkola 

Technology Centre Oy Merinova Ab  www.merinova.fi Vaasa 

Technology Center TechVilla Ltd.  www.techvilla.fi Hyvinkää 

Turku Science Park Ltd.  www.turkusciencepark.com Turku 

Vantaa Innovation Institute Ltd.  vantaainnovation.fi/  Vantaa 

Yrityssalo Ltd.  www.yrityssalo.fi Salo 

 

 
 

http://www.agropolis.fi/tiedepuisto
http://www.businessoulu.com/
http://www.culminatum.fi/
http://www.digipolis.fi/
http://www.finnmedi.com/
http://www.foodwest.fi/
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10380
http://www.frami.fi/
http://www.hbsp.net/
http://www.hermia.fi/
http://www.hermiayrityskehitys.fi/
http://www.carelian.fi/
http://www.jklinnovation.fi/
http://www.measurepolis.fi/teknologiakeskus
http://www.kuopioinnovation.fi/
http://www.lahtisbp.fi/
http://www.lprinno.fi/
http://www.measurepolis.fi/
http://www.miktech.fi/
http://www.vaasaparks.fi/
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10294
http://www.prizz.fi/
http://www.steelpolis.com/
http://www.snowpolis.fi/
http://www.technopolis.fi/
http://www.innopark.fi/
http://www.ketek.fi/
http://www.merinova.fi/
http://www.techvilla.fi/
http://www.turkusciencepark.com/
http://vantaainnovation.fi/
http://www.yrityssalo.fi/


System wspierania innowacyjności w Finlandii 

 

 

46 [Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach] 

 

Załącznik nr 3 

            Inkubatory Technologiczne stowarzyszone w Zrzeszeniu Parków Naukowych  

            (The Finnish Science Park Association – TEKEL) 

 

 
Tabela nr 9 

 

Członek TEKEL Dane teleadresowe Główne obszary działania 

Digipolis Oy 

Jukka Auraneva 

Business developer / Incubator 

Tel. +358 40 197 4158 

firstname.lastname@digipolis.fi 

Ochrona środowiska 

Aparatura pomiarowa 

Przemysł maszynowy i obróbka 

metalu 

Automatyka 

Zdrowie i technologia  

medyczna 

Leśnictwo i technologia drewna 

Informatyka 

Optoelektronika 

 

FinnMedi Oy 

Kari Salomaa 
Development Director 

Tel. +358 50 409 7201 

firstname.lastname@finnmedi.com 

Biotechnologia 

Rozwój leków 

Informatyka i telekomunikacja 

Ochrona zdrowia i technologii                 

w zakresie medycyny 

Frami Ltd. 

Ville Orrenmaa 

Project Manager 

Tel. +358 44 348 8087 

ville.orrenmaa@frami.fi 

Informatyka i telekomunikacja 

Technologie sportowe 

 

Helsinki Business and 

Science Park Ltd. 

Antti Sekki 
Business Development Director 

Mobile +358 40 560 4873 

firstname.lastname@hbsp.net 

Technologia w zakresie ochrony 

środowiska 

Rozwój leków 

Technologia żywności 

Ochrona zdrowia  

Technologia medycyny 

Hermia Business 

Development Ltd. 

Pekka Jussila 
CEO 

Tel. +358 50 602 13 

firstname.lastname@hbd.fi 

Consulting dotyczący rozwoju firm           

z wykorzystaniem usług hi-tech  

Usługi finansowe 

Wdrażanie projektów 

Joensuu Science Park 

Ltd. 

Eero Kuivalainen 

Development Director, Expert services 

Mobile +358 50 502 5170 

firstname.lastname@carelian.fi 

Leśnictwo i technologie drzewne 

Nanotechnologia 

Maszyny i technologie obróbki 

metalu 

Technologie w energetyce 

Kuopio Innovation Ltd. Risto Koivisto Biotechnologia 

http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=95702993
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10296
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10380
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10291
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10291
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12301
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12301
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10300
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10300
http://www.tekel.fi/tekel-verkosto/jasenet/?x25155=12736
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Business Development Advisor 

Mobile +358 44 376 5583 

firstname.lastname@kuopioinnovation

.fi 

Rozwój preparatów 

farmaceutycznych 

 

Lahti Science and 

Business Park Ltd.  

Risto Mauno 
Business Incubator & ICT Services  

Financial Administration 

Tel. +358 3 8114 221 

Mobile +358 40 757 9308 

firstname.lastname@lahtisbp.fi 

Cleantech 

Współpraca głównie z Rosją i z 

Chinami 

 

Lappeenranta Innovation 

Ltd. 

Reko Juntto 
CEO 

Tel. +358 50 552 7433 

Fax. +358 (0)5 412 0949 

firstname.lastname@lprinno.fi 

Przemysł leśny 

Energetyka 

Usługi 

Miktech Ltd. 

 

Marjo Niittuaho-Nastolin 
Development manager 

Tel. +358 44 036 1615 

firstname.lastname@miktech.fi 

Technologia związana z ochroną 

środowiska 

Technologia materiałowa 

 

Oulu Innovation Ltd. 

Martti Särkelä 
Mobile +358 40 500 4213 

Fax +358 (0)8 551 3627 

firstname.lastname@ouluinnovation.c

om 

Technologia żywności 

Nanotechnologia 

Biotechnologia 

Rozwój leków 

Ochrona środowiska 

Elektronika i cyfrowa obróbka 

medialna 

Technologia materiałowa 

Technologia ochrony zdrowia 

Prizztech Ltd.  

Jari Ihamäki 
Tel. +358 44 710 5375 

firstname.lastname@prizz.fi 

Materiałoznawstwo i rozwój 

technologii 

Nowe technologie w informatyce  

Ochrona środowiska 

Technologie energetyczne 

Seinäjoki Technology 

Centre Ltd.  

Leena Perämäki 
Development Director 

Tel. +358 400 675 121 

firstname.lastname@stoy.fi 

Informatyka i rozwój technologii 

telekomunikacyjnych 

Technologie w sporcie 

 

Snowpolis Ltd.  

Antti Toivanen 
Managing Director 

Tel. +358 44 551 4554 

Fax: +358 08 6178 681 

firstname.lastname@snowpolis.com 

Technologie w sporcie 

 

Technology Centre 

Innopark Ltd  

Mikko Koivulehto 
Managing Director 

Materiałoznawstwo i rozwój 

technologii 

http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10298
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10298
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12291
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12291
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=11813
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=11813
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12290
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10294
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10380
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10380
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=12613
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10395
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10395
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Tel. +358 40 868 2163  

yrityshautomo@innopark.fi 

firstname.lastname@innopark.fi 

Technologia plastiku 

Technologia laserowa 

Wojsko i technologie łodzi  

 

Technology Centre 

KETEK Ltd.  

Juhani Kuusilehto 
Managing Director 

firstname.lastname@ketek.fi 

Technologia rozwoju materiałów 

Technology Center 

TechVilla Ltd.  

Jarkko Toivonen 
Development Manager 

Tel. +358 19 871 2210 

Mobile +358 50 306 6210 

firstname.lastname@techvilla.fi 

Elektronika 

Optoelektronika 

Automatyka 

Dźwigi i automatyka ruchu 

Logistyka 

Technologie związane z łącznością 

 

Turku Science Park Ltd.  

Olli Mankonen 
Director (Business Development) 

Tel. +358 2 4101 701 

Mobile +358 40 092 1937 

firstname.lastname@turkusciencepark.

com 

Elektronika 

Optoelektronika 

Biotechnologia 

Rozwój farmaceutyków 

Technologia żywności 

Opieka zdrowotna i technologia 

medycyny 

 

 

 

 

mailto:yrityshautomo@innopark.fi
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10696
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10696
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10512
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10512
http://www.tekel.fi/in_english/tekel_network/members/?x95002548=10293
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Załącznik nr 4 

Klastry - Centres of Expertise (OSKE) i utworzone w ich ramach Competence Clusters 
 

Tabela nr 10 

 

Nazwa Dane kontaktowe 

Living Business 

  

Programme Manager Tove Hagman , Culminatum Innovation Ltd Oy 

tel.: +358 400 434 676, tove.hagman(at)culminatum.fi 

www.livingbusiness.fi 

Digibusiness  

 

Programme Manager Irina Blomqvist, Culminatum Innovation Ltd Oy 

tel.: +358 40 5722 393, irina.blomqvist(at)culminatum.fi 

www.digibusiness.fi 

Food 

Development 

Programme Manager Jukka Lähteenkorva, Foodwest Oy 

tel.: +358 6 421 0013, 040 543 6781, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi 

www.elintarvikekehitys.fi 

Energy 

Technology 

Programme Manager Kari Luoma , Teknologiakeskus Oy Merinova Ab  

tel.: +358 40 5034856  

kari.luoma(at)merinova.fi 

 

HealthBIO 

Programme Manager Tero Piispanen,Turku Science Park Oy 

tel.: +358 400 781 683, tero.piispanen(at)turkusciencepark.com 

www.healthbio.fi 

 

Health and well 

being 

Programme Manager Ilpo Kuronen, Kuopio Innovation Oy 

tel.: +358 45 139 3757, ilpo.kuronen(at)kuopioinnovation.fi 

www.hyvinvointiklusteri.fi 

 

Ubiquitous 

Computing 

Programme Manager Olli Lukkari, BusinessOulu Oy 

tel.: +358 40 593 7465, olli.lukkari(at)ouka.fi 

www.ubi.fi 

Tourism and 

Experience 

Management 

Programme Manager Asta Wallenius, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, 

LEO 

tel.: +358 400 356 015 , asta.wallenius(at)leofinland.fi 

www.experiencebusiness.fi 

Maritime 

Programme Manager Mervi Pitkänen 

Koneteknologiakeskus Turku Oy 

tel.: +358 40 5353 066 

mervi.pitkanen(at)koneteknologiakeskus.fi 

www.meriklusteriohjelma.fi 

Nanotechnology 

  

Programme Manager Eeva Viinikka, Culminatum Innovation Oy 

tel.: +358 40 580 4982, eeva.viinikka(at)culminatum.fi 

www.nanoklusteri.fi 

 

Forest Industry 

Future 

Programme Manager Antti Juva, Lappeenranta Innovation Oy 

Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta 

tel.: +358 50 5111716, antti.juva(at)lprinno.fi 

www.fifcluster.fi 

 

Cleantech 

  

Programme Manager Mari Pantsar-Kallio, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy  

tel.: +358 50-4026919 , mari.pantsar-kallio(at)lahtisbp.fi 

www.cleantechcluster.fi 

Intelligent 

Machines 

  

Programme Manager Harri Kuusela, Hermia Oy  

tel.: +358 40 820 4616, harri.kuusela(at)hermia.fi 

www.ubi.fi 

http://www.livingbusiness.fi/
http://www.digibusiness.fi/
http://www.elintarvikekehitys.fi/
http://www.healthbio.fi/
http://www.hyvinvointiklusteri.fi/
http://www.ubi.fi/
http://www.experiencebusiness.fi/
http://www.meriklusteriohjelma.fi/
http://www.nanocluster.fi/
http://www.fifcluster.fi/
http://www.cleantechcluster.fi/
http://www.ubi.fi/
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Załącznik nr 5 

Wykaz regionalnych centrów (Centres of Expertise)  

 

Tabela nr 11 

Region (w brzmieniu 

oryginalnym) 
Nazwa Centrum 

Helsinki 
Culminatum Innovations Oy 

Tekniikantie 12 , FI-02150 ESPOO 

Tel. +358 20 7619 550, www.culminatum.fi 

Hyvinkää Riihimäki Region 
Technology Centre TechVilla Oy 
Kankurinkatu 4-6, FI-05800 Hyvinkää 

Tel. +358 19 8712 200, www.techvilla.fi 

Häme Region 

Technology Centre Innopark 

Vankanlähde 7, FI-13100 Hämeenlinna 

Tel. +358 3 6241 0000, www.innopark.fi 

Jyväskylä Region 
Jyväskylä Innovation Oy 

Piippukatu 11, PL 27, FI-40101 Jyväskylä 

Tel. +358 14 4451 100, www.jklinnovation.fi 

Kainuu 

Measurepolis Development Oy 

Kehräämöntie 7 

Teknologiapuist, PL 103, FI-87400 Kajaani,  

Tel. +358 44 7100 095, www.measurepolis.fi 

Kokkola Region 

Teknologiakeskus KETEK Oy 

Korpintie 8, 67100 Kokkola - Finland 

Tel.+358 40 8073520, www.ketek.fi 

Kouvola Region 
Kouvola Innovation Oy 
Vartiotie 4, FI-45100 Kouvola 

Tel. +358 20 615 2710, www.kinno.fi 

Kuopio Region 
Kuopio Innovation Ltd 

Microkatu 1, FI-70210 Kuopio 

Tel. +358 503430881, www.kuopioinnovation.fi 

Lahti Region 
Lahti Science and Business Park 

Niemenkatu 73, FI-15140 LAHTI 

Tel. +358 3 811 411, www.lahtisbp.fi 

Lapland 

Lapland Centre of Expertise for the Experience 

Industry LEO /Lapin Elämystuotanto Ltd Oy 

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi  

Tel. +358 16 362 680, www.leofinland.fi 

Mikkeli Region 
Miktech Oy 
Graanintie 5, FI-50190 MIKKELI  

Tel. +358 15 361600, www.miktech.fi 

http://www.culminatum.fi/
http://www.techvilla.fi/
http://www.innopark.fi/
http://www.jklinnovation.fi/
http://www.measurepolis.fi/
http://www.ketek.fi/
http://www.kinno.fi/
http://www.kuopioinnovation.fi/
http://www.lahtisbp.fi/
file://www.leofinland.fi
http://www.miktech.fi/
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North Karelia 
Joensuu Science Park Ltd. 
Länsikatu 15, FI-80110 Joensuu 

Tel. +358 13 267 7110, www.carelian.fi 

Oulu Region 
Oulu Innovation Oy 
Elektroniikkatie 3, FI-90570 Oulu 

Tel. +358 8 552 1811, www.ouluinnovation.com 

Raahe Region 

Raahen seudun teknologiakeskus Oy                                     

Rantakatu 5 A , FI-92100, Raahe – Finland                                         

Tel. +358 8 210 4400 

Satakunta 
Prizztech Oy 

Tiedepuisto 4, 28600 Pori 

Tel. +358 2 620 5300 , www.prizz.fi 

Savonlinna 

Savonlinna Region Centre of Expertise 

Puistokatu 1, FI-57100 SAVONLINNA 

tel. +358 44 057 5626 , www.savonlinnanseutu.fi 

 

Seinajöki Region 
Foodwest Oy 

Vaasantie, FI-60100 Seinäjoki 

Tel. +358 6 421 0000, www.foodwest.fi 

Southeast Finland 

Southeast Finland Centre of Expertise 

Laserkatu 6, FI-53850 LAPPEENRANTA 

tel. +358 500 553 545, http://www.lprinno.fi/ 

Soutwest Finland 
Turku Science Park Oy 

Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku 

Tel. +358 2 8803 100, www.turkusciencepark.com 

Tampere Region 
Hermia Oy 

Hermiankatu 1, 33720 Tampere  

www.hermia.fi, Tel. +358 40 820 4616 

Vakaus Region 

Navitas Kehitys Oy 

PL 208 /Ahlströminkatu 6 

78201 VARKAUS Tel. +358 40-500 5009 

Western Finland 

Technology Centre Oy Merinova Ab 

Yrittäjänkatu 17, FI-65380 VAASA - Finland                                       

Tel. +358 60 2828 241 

 

http://www.carelian.fi/
http://www.ouluinnovation.com/
http://www.prizz.fi/
http://www.innovaatiokeskus.fi/
http://www.innovaatiokeskus.fi/
http://www.foodwest.fi/
http://www.lprinno.fi/
http://www.turkusciencepark.fi/
http://www.hermia.fi/
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Załącznik nr 6 

Udziałowcy Degile Oy
55

. 

The Aalto University Foundation 

Arcada Stiftelsen University of Applied 

Sciences 

Centria - Central Ostrobothnia University of 

Applied Sciences 

CSC – IT Center for Science 

Culminatum Innovation 

Cybercom Plenware  

Digita 

Elektrobit Technologies 

Elisa 

Ericsson 

EXFO 

Finnmedia  

F-Secure 

Haaga-Helia University of Applied Sciences 

Helsinki Metropolia University of Applied 

Sciences 

Hermia  

Inno-W 

ITS Finland 

Jyväskylän Turbiini 

Jyväskylä University  

Lappeenranta University of Technology  

Laurea University of Applied Sciences  
 

Mikkeli University of Applied Sciences 

Murata Technologies 

Nokia 

Nokia Solutions and Networks 

Oulu University 

Prizztech 

Reaktor Innovations 

Sanoma  

SSH Communications Security  

Stonesoft 

Suunto 

The Tampere Technical University Foundation  

Tampere University 

Technopolis 

Technopolis Ventures 

Teleste 

TeliaSonera Finland 

TIEKE – The Finnish Information Society 

Turku Science Park 

Turku University of Applied Sciences / City of 

Turku 

The University of Eastern Finland   

The University of Helsinki Funds  

VTT Technical Research Centre of Finland  

Åbo Akademi University 
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 Źródło: http://www.digile.fi/Company/owners  

http://www.digile.fi/Company/owners
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Załącznik nr 7 

Udziałowcy FIMECC Ltd
56

. 

 

Aalto-korkeakoulusäätiö  

ABB Oy  

Andritz Oy  

Boliden Kokkola Oy  

Cargotec Oyj  

Fastems Oy Ab  

FIMA Forum for Intelligent Machines ry  

Finn-Power Oy  

Innovaatio Oy Uusi Tehdas  

Juridiska Personen Åbo Akademi  

Jyväskylän yliopisto  

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  

Kone Oyj  

Konecranes Abp  

Kumera Oy  

Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

Laurea ammattikorkeakoulu Oy  

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy  

Metso Oyj  

Oulun yliopisto  

Outokumpu Oyj  

Outotec Oyj  

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy  

Rautaruukki Oyj  

Raute Oyj  

Rolls-Royce Oy Ab  

Stiftelsen Svenska Handelhögskolan  

STX Finland Oy  

TietoEnator GMR Oy  

TTY-säätiö  

Turun kaupunki / Turun ammattikorkeakoulu  

Turun yliopisto  

Vaasan yliopisto  

VTT  
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 Źródło: Fimecc Annual Report 2013 
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Załącznik nr 8 

 
  
Udziałowcy  CLEEN Ltd.

57 
 

 

 

Firmy (28): 
 

Instytucje badawcze (17): 

ABB Oy,  

Andritz Oy,  

Ekokem Oy Ab,  

Elenia Oy,  

FCG Finnish Consulting Group Oy,  

Fortum Oyj,  

Foster Wheeler Energia Oy,  

Gasum Oy,  

Helsingin Energia,  

Hollming Oy,  

Kemira Oyj,  

Kumera Oy,  

Kuusakoski Oy,  

Lassila & Tikanoja Oyj,  

Valmet Oyj,  

Neste Oil Oyj,  

Outokumpu Oyj,  

Outotec Oyj,  

Pohjolan Voima Oy,  

Rautaruukki Oyj,  

Stora Enso Oyj,  

The Switch Engineering Oy,  

UPM-Kymmene Oyj,  

Vaisala Oyj,  

Vantaan Energia Oy,  

Vapo Oy,  

Wärtsilä Finland Oy,  

ÅF-Consult Oy.  
 

University of Helsinki,  

University of Jyväskylä,  

University of Eastern Finland,  

University of Oulu,  

University of Vaasa,  

Åbo Akademi University,  

Aalto University,  

Lappeenranta University of Technology, Tampere 

University of Technology,  

Finnish Forest Research Institute (Metla), Finnish 

Environment Institute (SYKE),  

Finnish Meteorological Institute (FMI),  

Finnish Geodetic Institute (FGI),  

Centre for Metrology and Accreditation (MIKES),  

Technical Research Centre of Finland (VTT), 

Agrifood Research Finland (MTT),  

Geological Survey of Finland (GTK).  
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 Źródło: http://www.cleen.fi/en/Comms/CLEEN_Shareholders_2014.pdf  

http://www.cleen.fi/en/Comms/CLEEN_Shareholders_2014.pdf
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Załącznik nr 9 

 

Udziałowcy RYM Oy
58

 

A-shareholders (100 000 EUR) 

 

Destia Oy 

City of Helsinki 

Lemminkäinen Oyj 

Finnish Transport Agency 

Maxit Oy Ab 

NCC Construction 

Rautaruukki Oyj 

Senaatti Properties 

Skanska Oy 

VTT Technical Research Centre of Finland 

YIT Oyj 

B-shareholders (50 000 EUR) 

 

Aitta Oy 

Pöyry CM Oy 

Hartela Group 

Ramirent Finland Oy 

Rapal Oy 

SRV Group 

Tampere University of Technology 

Aalto University School of Science and 

Technology 

VVO Group 

 

 

 

C-shareholders (25 000 EUR) 

 

Tommila Architects 

Helin&Co Architects 

The Housing Finance and Development Centre 

of Finland (ARA) 

AAX Consulting 

Cramo Finland Oy 

City of Espoo 

Fatman Oy 

FCG Planeko Oy 

Finnmap Consulting Oy 

Granlund Group 

ISS Oy 

KIINKO Real Estate Education 

City of Lahti 

Lujatalo Oy 

Helsinki Metropolia University of Applied 

Sciences 

 

 

 

 

 

Micro Aided Design Oy 

University of Oulu 

Oy Halton Group Ltd 

Parma Oy 

Paroc Oy Ab 

Rakennustieto Oy 

Ramboll Finland Oy 

Rudus Oy 

SITO Oy 

SPU Systems Oy 

Suomen Rakennuslehti Oy 

City of Tampere 

Tekla Oyj 

Turku University of Applied Sciences 

Finnish Institute of Occupational Health 

Uponor Suomi Oy 

Vianova Systems Finland Oy 

WSP Finland Oy 
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 Źródło: http://rym.fi/company/shareholders/ 
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Załącznik nr 10 

 

 

 

Udziałowcy SalWe Ltd
59

. 

 

 

Diagnostyka 
Medisize 

Medix Biochemica 

Mobidiag  

Orion Group  

Thermo Fisher Scientific  

The Finnish Red Cross Blood Service  

Imaging 

Elekta  

GE Healthcare Finland  

Nexstim  

Philips  

 

Żywność 

Valio  

 

Farmacja 

Biotie Therapies  

 

Usługi 

CSC – IT Center for Science  

Invalidiliiton Asumispalvelut – Validia Assistance Services  

Duodecim Medical Publications 

Mawell 

Pharmaceutical Information Centre 

Tieto Healthcare & Welfare  
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 Źródło: http://www.salwe.org/en/companies  

http://www.medisize.com/
http://www.medixbiochemica.com/
http://www.mobidiag.fi/
http://www.orion.fi/en
http://www.thermofisher.com/
http://www.veripalvelu.fi/www/home_page
http://www.elekta.com/
http://www.gehealthcare.fi/
http://www.nexstim.com/
http://www.philips.com/
http://www.valio.fi/portal/page/portal/valiocom
http://www.biotie.com/
http://www.csc.fi/
http://www.invalidiliitto.fi/
http://www.duodecim.fi/web/english/home
http://www.mawell.com/
http://www.laaketietokeskus.fi/
http://www.tieto.com/
http://www.salwe.org/en/companies

