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Hallitus päätti strategiakokouksessaan 27.3.2017 Tekesin ja Finpro Oy:n strategisesta ja toiminnallisesta
yhdistämisestä Business Finland –toimijaksi, jossa Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
(rahoituskeskus) ja Business Finland – niminen valtion täysin omistama osakeyhtiö (yhtiö) toteuttaisivat
keskitetysti johdettua yhteistä strategiaa.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business
Finlandista sekä Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä. Lakiesitys on annettu eduskunnalle 26.10.2017
ja se on tulossa voimaan 1.1.2018. Business Finland aloittaisi toimintansa samalla päivämäärällä.
Rahoituskeskus kuuluisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Yhtiö olisi rahoituskeskuksen
omistajaohjauksessa.
Laissa säädettäisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimen muuttamisesta Innovaatiorahoituskeskus
Business Finlandiksi sekä Finpro Oy:n nimen muuttamisesta Business Finland Oy:ksi. Laissa säädettäisiin
Tekesin ja Finpron toimintojen uudelleenjärjestämisestä sekä rahoituskeskuksen ja Business Finland osakeyhtiön tehtävistä ja johtamisesta. Uudistuksen yhteydessä kumottaisiin laki innovaatiorahoituskeskus
Tekesistä (717/2008) ja laki Finpro –nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015) sekä samalla Tekesin toiminnasta
annetut asetukset.
Uusi BF-toimija muodostuisi valtion viranomaisesta (rahoituskeskus) ja asiakastoiminnoista vastaavasta
yhtiöstä, joihin kootaan keskeiset valtakunnalliset innovaatiotoiminnan, kansainvälistymisen, ulkomaisten
investointien ja matkailun edistämisen toiminnot. Asetuksen tehtävämäärittelyt heijastaisivat tätä
työnjakoa samoin kuin sitä, että yhtiö toiminta perustuisi pääosin rahoituskeskuksen ja yhtiön väliseen
palvelusopimukseen.
Business Finland olisi kansallinen toimija, jolla on alueverkosto kotimaassa sekä ulkomailla Suomelle
tärkeissä viennin, investointien, innovaatiotoiminnan ja matkailun edistämisen kohdemaissa.
Rahoituskeskus ja yhtiö muodostaisivat tiiviin yhtenäisesti johdettavan toiminnallisen kokonaisuuden. Työja elinkeinoministeriö tulosohjaisi rahoituskeskusta ja asettaisi kokonaisuudelle strategiset tulostavoitteet
ja resurssit.
Yhtiö tuottaisi tki-toiminnan (tutkimus, kehitys ja innovaatiot), kansainvälistymisen, ulkomaisten
investointien ja matkailun edistämiseen liittyviä palveluita rahoituskeskuksen ja yhtiön välisen
palvelusopimuksen perusteella. Yhtiön avulla voitaisiin kehittää yhteistyötä ja yhteisiä palveluja esimerkiksi
muiden Team Finland –toimijoiden (TF), maakuntien kasvupalvelutuottajien ja yksityisten
palveluntarjoajien kanssa. Uudella toimijalla olisi noin 600 henkilöä palveluksessaan, lähes 40 toimipistettä
ulkomailla sekä 15 alueellista toimipistettä Suomessa.
Yhdistäminen tukee hallituksen tavoitteita selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityspalvelujärjestelmää,
kansainvälistää innovaatiojärjestelmää, kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä sekä
tukea maakunnallisia kasvupalveluita vahvalla valtakunnallisella yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
tukevalla toimijalla. Yhdistämisen tavoitteena on myös kohdentaa henkilöresursseja enemmän
asiakasrajapintaan sekä ulkomaantoimintoihin kotimaan toimintoja tehostamalla.

Tarkempi tehtäväjako
Rahoituskeskuksen tehtävänä olisi strateginen johtaminen, rahoituskeskuksen hallintaan kuuluvien
yhtiöiden omistajaohjaus sekä viranomaistehtävät. Asetuksessa rahoituskeskuksen tehtävistä säädettäisiin
tarkemmin niin, että Rahoituskeskus muun muassa rahoittaisi yritysten ja muiden yhteisöjen tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden julkista
tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden tutkimushankkeita. Rahoituskeskus edistäisi tutkimus- ja
innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä sekä vaikuttaisi toiminnallaan Suomen vetovoimaisuuteen
monikansallisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovatiivisten liiketoiminnan sijaintipaikkana.
Rahoituskeskus myöntäisi myös eräitä elinkeinopoliittisia tukia ja avaruusasioita. Rahoituskeskus avustaisi
työ- ja elinkeinoministeriötä EU:n tutkimustoimintaa ja teknologian kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
koskevien asioiden hoitamisessa.
Rahoituskeskuksen pääjohtaja vastaisi rahoituskeskuksen johtamisesta ja myös yhtiön omistajaohjauksesta.
Rahoituskeskus teettäisi merkittävän osan tehtävistään yhtiöllä ja määrittäisi palvelusopimuksessa
vuosittain yhtiön tavoitteet ja tehtävät sekä palvelusta maksettavan korvauksen. Yhtiöllä teetettäviin
tehtäviin ei kuitenkaan kuuluisi julkisen vallan käyttöä laajemmin kuin laissa on säädetty.
Tekesin eräiden tehtävien
liikkeenluovutuksena.
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Lakisääteisten tehtäviensä ohella Business Finland Oy suunnittelisi ja toteuttaisi tutkimus-, kehitys ja
innovaatio-ohjelmia sekä huolehtisi EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tiedotustehtävistä
kansallisesti. Yhtiö voisi tuottaa rahoituskeskuksen lain mukaisiin tehtäviin liittyviä palveluita, joiden
toteuttamiseen ei sisältyisi julkisen vallan käyttöä.
Johtokunta ja pääjohtaja
Rahoituskeskuksen
johtokunta
päättäisi
vuosittaisesta
talousarvioehdotuksesta,
toimeenpanosuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Johtokunta
myöntäisi varoja sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tki-hankkeisiin, joissa rahoituskeskuksen rahoitusosuus on
yli 3 000 000 euroa. Johtokunta päättäisi myös eräistä muista periaatteellisesti tärkeistä ja merkittävistä
asioista. Johtokunta nimittää pääjohtajan suorat alaiset.
Pääjohtaja käyttää rahoituskeskuksen ohjaamien osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa valtion päätösvaltaa ja
allekirjoittaa yhtiön kanssa laadittavan palvelusopimuksen. Työjärjestyksellä annetaan tarkemmat
määräykset rahoituskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä. Business Finlandissa voi
olla neuvottelukuntia, jotka rahoituskeskus asettaa eri päätoimialoille sidosryhmätyöskentelyä varten.
Lausunnot
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausunnot Finprolta, Tekesilta sekä Elinkeinoelämän keskusliitolta.

