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• Muutama sana BF:stä
• Terveysteknologia toimialana
• Miten terveysala on kehittymässä 
• Millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio alalle tuo
• Joitakin suomalaisia esimerkkejä alalta 

Puheenvuoroni tänään



EDISTÄMME MATKAILUA 
SUOMEEN.
Matkailu on tärkeä toimiala
kansantaloudellemme. Positiivinen maakuva
hyödyttää myös muita toimialoja.

HOUKUTTELEMME 
INVESTOINTEJA SUOMEEN. 
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia asiakkaita
ja kumppanuuksia ja parantavat yritysten
kansainvälistä kilpailukykyä. 

RAHOITAMME TUTKIMUS-, 
KEHITYS- JA INNOVAATIO-
TOIMINTAA.
Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde. 

TUEMME VIENTIÄ JA 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ.
Suomi on riippuvainen viennistä. Yritysten
kansainvälistyminen on tärkeää
kansantaloudelle.

MITÄ BUSINESS FINLAND TEKEE



PALVELUMME

KANSAINVÄLISTYMIS-
NEUVONTA

MARKKINATIETO JA 
KONTAKTIT

RAHOITUS OHJELMAT EKOSYSTEEMIT

Ekosysteemit parantavat 
yritysten mahdollisuuksia 
innovoida, kasvaa ja 
menestyä kansainvälisessä 
kilpailussa. Erityisesti pk-
yritykset saavat eväitä 
kasvuun ja suuret, usein 
veturiyrityksinä toimivat, 
vauhtia uudistumiseen.

Asiantuntijat Suomessa ja 
maailmalla neuvovat 
Business Finlandin 
asiakasyrityksiä 
kansainvälistymisen 
kaikissa vaiheissa.

Tunnistamme lupaavia 
liiketoiminta-
mahdollisuuksia 
markkinoilta ja autamme 
löytämään sopivat 
kumppanit ja kontaktit.

Tarjoamme rahoitusta 
tutkimukseen, 
tuotekehitykseen ja 
liiketoiminnan 
kehittämiseen erityisesti 
pienille ja keskisuurille 
yrityksille. Suuret yritykset 
ja tutkimusorganisaatiot 
voivat saada rahoitusta 
yhteisiin projekteihin pk-
yritysten kanssa.

Tarjoamme ohjelmissa 
Business Finlandin 
kansainvälistymisen ja 
innovaatiorahoituksen 
palveluista kokonaisuuksia, 
jotka on räätälöity kunkin 
ohjelman tavoitteiden ja 
kohderyhmien mukaisiksi. 
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RAHOITUKSEN VOLYYMI 2020 (pl. Korona)

SUURET 226 M€
Rahoitusta 

haettu 

1020 M€

Rahoitusta 
myönnetty 

653 M€

Tutkimukseen

94 M€

Yrityksille

559 M€

5650 hakemusta

3980 rahoitettua 
projektia

PK MUUT 119 M€

START 142 M€

Elinkeinorahoitus 72 M€

Innovaatio-
rahoitus
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BUSINESS FINLAND SMART LIFE PROGRAM FACT SHEET

SMART LIFE FINLAND
• Mission

• To proactively help create high potential business ecosystems in 
Finland, innovate, network, and go international with digital 
wellbeing & healthcare solutions

• To leverage the digital revolution in health, from hospital to home 
and the daily living environment

• Focus 
• Digital health & wellbeing solutions utilizing the latest technologies 

e.g. mobile applications, big data, Artificial Intelligence, virtual & 
augmented reality, wearables, sensoring

• Customers
• In Finland: digital health and wellbeing companies, research 

organizations and healthcare providers

• Internationally: potential partners to Finnish companies. Investors 
and corporations with interest in investing in Finland

ACTIVE: 2019-2022 | FUNDING TARGET: 80-100 MEUR

PROGRAM HEAD: Kari.Klossner@businessfinland.fi  +358 400 717 298                                                                           
WEB: businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/smart-life-finland/

• Ecosystems

• Drive the generation of new innovation ecosystems comprised of 
companies of different sizes, research organizations, and healthcare 
providers 

• Services

• Internationalization, innovation funding, ecosystem development, 
training, networking, promotion of investing opportunities in Finland 

• Target markets
• EMEA: Nordics, UK, Germany, Gulf  states

• Asia: Singapore, Japan, Australia 

• Americas: USA
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Mikä ekosysteemi ja miksi

Kokonaisuus
suurempi kuin
osien summa

Yhdistää julkisen
ja yksityisen

sektorin parhaat 
voimat

Ulottuu yli
toimialarajojen

yhdistäen
hyvinkin erilaisia

toimijoita

Mittakaavaetu
mahdollistaa
vaikuttavien
ratkaisujen

kehittämisen

Laajemmat rahoitusmahdollisuudet kuin
erillisillä toimijoilla



*) UUSI / 2020

Digital and Physical Immersion in Radiology and Surgery (DPI)

Tampereen Yliopisto, TAYS, PHSHP, Planmeca Oy, Adesante Oy, 3DStep 
Oy, Disior Oy, Glue Collaboration, MVision AI Oy, Osgenic ja Varjo 
Technologies Oy 

Hanke kehittää tapoja esittää lääketieteellistä kuvantamisdataa uusin 
kolmiulotteisin menetelmin hyödyntäen virtuaalitodellisuutta, 
moniaistista esittämistä, puhe- ja eleohjausta, 3D-tulostusta sekä 
tuntopalautetta

Ohjelman strategiset ekosysteemit

Stroke Data* 

Oulun yliopisto, VTT, Bittium, Innokas Medical, Oulun yliopistollinen 
sairaala, Itä-Suomen yliopisto, Haltian, Bitfactor, Everon, Vetrea, Uros, 
Invenco, Predicell, Kansallinen neurokeskus, KYS

Kliisen potilastyön koneoppimista hyödyntävä digitaalinen
päätöksentekojärjestelmä jonka avulla kehitetään aivohalvausten
ennakointia, diagnostiikka ja hoitoa

MadAtWork*

TIETO, HELVAR Oy, GRANLUND 
OY, MARTELA OYJ, NIXU OYJ
HINTSA PERFORMANCE OY, 
UniQair OY, MOVENDOS OY, 
VTT, TYÖTERVEYSLAITOS

Projektissa kehitetään 
työhyvinvoinnin jatkuvan, 
huomaamattoman arvioinnin ja 
tukemisen uusia digitaalisia 
ratkaisuja, jotka huomioivat 
tietojen yksityisyyden ja 
eettisyyden. Ratkaisuissa 
hyödynnetään datan 
keräämisessä mm. 
videoanalyysia, ilmeiden ja 
elekielen tunnistusta, fysiologisia 
sensoreita ja älypuhelimia, ja 
datan analysoinnissa tekoälyä.

AHMED* 

Helsingin Yliopisto, VTT, Atostek Oy, Taipuva Consulting 
Oy, Solita Oy, Bittium Biosignals Oy, Mylab Oy, Suomen 
Terveystalo Oy

AHMED kehittää uudistuvan EU:n (MDR) lääkinnällisten 
laitteiden direktiivin vaatimukset täyttäviä laite- ja 
sovellusohjelmiston ketterän kehityksen ja tuotannon 
työkaluja, jotka huomioivat uudet tekoäly- ja 
koneoppimissovellukset sekä terveysteknologian sääntelyyn 
liittyvät erityisvaatimukset. 

Hanke nojautuu vahvaan suomalaiseen osaamiseen alalla 
ja siinä viedään Suomen Akatemian lippulaivahanke FCAI:n
tekoälytutkimuksen huipputietämystä hankkeen yritysten 
lääketieteellisiin sovelluksiin. 

MASSE*

Aalto –Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Orion Oyj, Suomen Fysiogeriatria Oy, Lääketietokeskus Oy

Hankkeen tavoitteena on luoda virtuaalinen hoidonohjaamo pitkäaikaissairauksien yksilöllisen ja kustannustehokkaan 
hoidon avuksi. Pitkäaikaissairauksien hyvä hoito koostuu lukuisista osista. Jotta potilas voi saa oikean hoidon oikeaan 
aikaan, tarvitaan paljon tietoa ja järjestelyjä: ajanvarauksia, potilasdatan keräämistä ja tulkintaa, eri asiantuntijoiden 
yhteydenpitoa, lääketasapainon seurantaa ja henkistä tukea. 

CleverHealth Network

HUS, BCB Medical, PC Platforms, Planmeca, Tieto, CGI, 
Fujitsu, GE Healthcare, Noona, Productivity Leap, 
Innofactor, Microsoft, Elisa, Pfizer, Roche 

Useita kehitysprojekteja; leukemian hoito, kotidialyysi, 
harvinaisten sairauksien diagnostiikka, pään alueen 
kuvantaminen, raskausajan diabeteksen etäseuranta
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Terveysteknologia toimialana

Kari Klossner
Ohjelmajohtaja
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1.10.2019

Suomalaisia terveysalan ”ympäristötekijöitä”

Infrastruktuurilliset  

• KANTA – 100% peitto 
• Biopankit – 6x YO, 2x kansallinen  
• Testialustat – YO ja AMK, kasvaa vauhdilla 
• Korkeasti koulutettu ammattikunta sekä 

teknologiassa että terveydenhuollossa 
• Alueelliset kehitysyhtiöt ja startup

kiihdyttämöt
• Vireä yrityskenttä terveysteknologiassa;

• 400 yritystä
• Myynti 3 mrd€ vuodessa
• 10000 työpaikkaa
• 75% vientiin

Kulttuurilliset  

• Väestön myötämielisyys tutkimusta kohtaan ja siten myös datan 
keruuseen ja käyttöön 

• Yhdessä tekemisen kulttuuri, ei (juuri) kilpailua terveydenhuollon 
toimijoiden välillä (vrt USA) 

• Pienet piirit – luottamukselliset siteet yritysten, tutkimuslaitosten 
ja terveydenhuollon toimijoiden välillä – ekosysteemikulttuuri 

Yhteiskunnalliset 

• Valtion rahoitus ja muu tuki innovaatiotoiminnalle, mm. BF, SA
• SMT, THL, VTT, Sitra hyvin aktiivisia toimialalla 
• Biopankkilaki, toisiolaki ja laajemminkin datan käyttö + FINDATA 

”Kävi flaksi”   

• Case Nokia, erityisesti Oulussa myös Tampere  





Mitä on terveysteknologia?

1. Lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen 
tarkoitetut lääkinnälliset laitteet. 
▪ Esimerkiksi verenpainemittarit, stetoskoopit, 

haavanhoidon ja hammashoidon välineet

▪ Syövänhoitoon tai kuvantamiseen käytettävä 
huipputeknologia, keinohaimat tai sydäntahdistimet

2. In-vitro diagnostiikkaan (IVD) tarkoitetut 
lääkinnälliset laitteet.  
▪ Esimerkiksi reagenssit ja instrumentit joilla analysoidaan 

ihmiskehosta saatuja näytteitä

Määritelmällisesti hyvinvointilaitteet ja –tuotteet kuten 
esimerkiksi sykeanturit eivät ole terveysteknologiaa; 

käyttötarkoitus ratkaisee luokituksen  



Terveysteknologia toimialana ja vienti

▪ Eräs merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista Suomessa

▪ Kasvanut vuosittain >20v ajan, kumulatiivinen ylijäämä 14 Mrd€

▪ Toimialalla n 400 yritystä, työllistävät Suomessa > 13000 ihmistä

▪ 2020 kokonaisvienti +0,5% -> 2,43 Mrd€

▪ In-vitro (laboratorio)diagnostiikka +27,3% -> 830 M€

▪ Koronavuosi -> lääkinnällisten laitteiden vienti -10,3% -> 1,52 Mrd€ 

Lähde: ”Terveysteknologian vienti kasvaa – Vaikuttavuus on vientilukuja 
suurempaa” , Terveysteknologia ry artikkeli 7.4.2021

Tulokset kahtiajakoisia: osalla yrityksistä korona lisäsi vientiä 
esim IVD, suojavälineet, hygienia, etäpalvelut/vastaanotot ja 

muut digipalvelut, osalla edes hyvin sujunut loppuvuosi ei 
riittänyt nostamaan vientiä edellisvuoden tasolle



IVD laitteet
14,8%  

IVD reagenssit
19,5%  
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In vitro diagnostiikan tuotekauppa

Vienti Tuonti Kauppatase

1997

Terveysteknologian tuoteviennin pääalueet

21

Terveydenhuollon laitteiden, kuten 
potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden 
vienti laski 10,3% 1,52 miljardiin euroon 

In vitro -diagnostiikan vienti nousi 27,3% 
0,83 miljardiin euroon sisältäen laitteet ja 
reagenssit
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Reagenssit



Terveysteknologian vienti päämaittain

1. USA: 809 milj. euroa, osuus 33% (934 milj. euroa, osuus 39%)

2. Iso-Britannia: 192 milj. euroa (88 milj. euroa)

3. Kiina: 173 milj. euroa (189 milj. euroa)

4. Saksa: 170 milj. Euroa (164 milj. euroa)

5. Ranska: 107 milj. euroa (81 milj. euroa)

6. Kanada: 75 milj. euroa (56 milj. euroa)

7. Italia: 70 milj. euroa (38 milj. euroa)

8. Ruotsi: 69 milj. euroa (67 milj. euroa)

9. Venäjä: 49 milj. euroa (56 milj. euroa) 

Eurooppa 
42%

Pohjois-Amerikka
36%

Aasia
13%

Lähde: Healthtech Finland / Tulli



Terveysalan vallankumous? 

Kari Klossner
Ohjelmajohtaja

Kari.Klossner@businessfinland.fi 



Elinajan odote

Terveydenhuollon
kustannukset

Terveydenhuollon
voimavarat

Kroonisten ja 
mielenterveyden

sairauksien
esiintyvyys

Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa? 

Työssäkäyvien
osuus

väestöstä
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TEKNIIKAN KEHITYSYHTEISKUNNALLISET ja MARKKINAN MUUTOKSET 

Miksi terveysalan digitaalinen vallankumous juuri nyt 

Tietojen käsittelyn 
ja tallennuksen 

kapasiteetti kasvaa 
eksponentiaalisesti

Langattoman 
tiedonsiirron kaista ja 
luotettavuus kasvaa 

mahdollistaen kokonaan 
uusien palveluiden 

kehittämisen
4G -> 5G -> 6G - > IoMT

Terveydenhuoltojärjestelmien 
kustannuspaineet kasvavat ja kokeneiden 

ammattilaisten puute pahenee

Väestön ikääntyessä terveyspalveluiden 
kysyntä lisääntyy ja muuttaa muotoaan

Päätelaitteet kehittyvät 
nopeasti, erityisesti 

älypuhelinten 
sovellukset – ja kulkevat 

aina mukana, aina 
käytettävissä

Kansalaisten tietoisuus terveydestä ja 
halukkuus vaikuttaa siihen lisääntyy

Terveys- ja hyvinvointitietojen kerääminen, 
tallentaminen ja jakaminen muuttuu  

hyväksyttävämmäksi ja jopa haluttavaksi

Tekoäly ei enää 
ole scifiä 
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TERVEYDEN MERKITYS ARVONA ON KASVANUT

Terveys on aina ollut ihmisille 
tärkeää ja viimeisen vuoden aikana 
jos joskus sen merkitys on kasvanut

Yksilöt, julkinen valta, yritykset 
tekevät merkittäviä panostuksia 
terveyden eteen suojellakseen 
läheisiään, kansalaisiaan, 
työntekijöitään

Ihmiset ovat valmiita muuttamaan 
elintapojaan terveyden vuoksi

Sairauksien hoito -> Terveydestä huolehtiminen 



ELÄMÄMME VERKOSSA

Covid laittoi digitalisaatioon ennen 
näkemätöntä vauhtia – “a crash course in 
connected living” 

Etätyö, etäkoulu, etävastaanotot,
etäjumpat, Zoom, Teams, Zalando, Volt,
Foodora etc

Vuosien hitaahkon kehityskulun jälkeen 
maailma muuttui kirjaimellisesti 
muutamassa viikossa

Uudet toimintamallit ovat nyt osa 
arkeamme, ns uusi normaali. Arkemme on 
eri näköinen kuin se oli runsas vuosi sitten 
ja todennäköisesti ei koskaan palaa täysin 
ennalleen





”Lääkärien etävastaanotot yleistyvät hurjaa vauhtia”
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MITÄ KORONAN JÄLKEEN

Pandemia toivon mukaan kohta historiaa

Mutta entä seuraava? 

Rajoitukset ja toistuvat sulut eivät ole 
kestäviä vaihtoehtoja

Voisivatko digitaaliset terveysratkaisut
myös tuoda pandemioita paremmin
ennakoivan, ennustavan ja ehkäisevän
pitkän tähtäimen toimintamallin?



Digitaalisaation mahdollisuuksista   
terveydessä ja hyvinvoinnissa

Kari Klossner
Ohjelmajohtaja

Kari.Klossner@businessfinland.fi 



Sairaalat, erikoissairaanhoito Sairaalan ulkopuoliset palvelut, 
perusterveydenhuolto ja hoiva



• Sähköiset hoitoprosessit

• Koneavustettu päätöksenteko

• Robotiikka

• Mahdollistavat
hoitohenkilökunnan
keskittymisen potilaaseen

“Älysairaala”



Potilaan 
hoitopolkujen 
digitaalinen 

suunnittelu ja 
seuranta

Tekoälyn 
soveltaminen 

suurten 
tietomassojen 
analytiikkaan

Digitaalinen sairaala 



Source: nature.com

Viime vuosikymmenen aikana
puolet 12 000 tutkimuksesta on 
keskittynyt radiologiaan ja 
patologiaan

Näyttää ilmeiseltä mistä
merkittävimmät mahdollisuudet
hyödyntää koneoppimista
päätöksenteossa löytyvät



If a physician can 
be replaced by a 

computer… 

Then she or he 
deserves to be 
replaced by a 

computer 

Artificial intelligence won’t 
replace doctors… 

But the ones who use it will 
replace those who won’t 



Ikääntymisen 
ja muiden 
erityisten 

tilanteiden 
kotiinvietävät

palvelut

Oman 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
seuranta ja 
suunnittelu

Älykäs elinympäristö



• Terveydenhuollon prosessien 
ulottaminen sairaalan tai 
hoitolaitoksen seinien 
ulkopuolelle, kotiin ja 
jokapäiväiseen arkeen

• Ajasta ja paikasta
riippumattomat palvelut

• Kroonisten sairauksien ja 
elämänvaiheitten parempi ja 
itsenäisempi hallinta ja hoito

• Terveemmät elintavat
tietoisuuden ja omien valintojen 
kautta

“Älykoti”

Terveysdataa ja hyvinvointidataa yhdistämällä kohti parempaa ennakointia



Joitakin esimerkkejä suomalaisista digitaalisen terveyden 
ja hyvinvoinnin ratkaisuista

Kari Klossner
Ohjelmajohtaja

Kari.Klossner@businessfinland.fi 

▪ Covid-19

▪ Kotiin vietävät palvelut

▪ Puettavat sensorit

▪ Virtualisointi

▪ Koneoppiminen

▪ Hoitoprosessien optimointi

▪ 5G



Helsingin Sanomat 11.9.2020 Turun Sanomat 24.9.2020



Kotona ja arjessa: HYTEAIRO ja KATI vauhdittavat kotiinvietävien
palveluiden innovaatiota ja käyttöönottoa

▪ VTT, STM, THL 

▪ Tukee ja vauhdittaa jo käynnissä olevaa alueiden kehitystä uusien 
toimintamallien ja ratkaisujen käyttöönottamiseksi

▪ Rohkaisee uusien lupaavien ratkaisujen kehittämiseen

▪ Käyttää rahoitusta välineenä alueen yhteistyön ja kansallisen 
koordinaation parantamiseen 



▪ Koskettaa n 460 miljoonaa ihmistä globaalisti

▪ Aiheuttaa vuodessa $800 mrd kustannukset

▪ Lähes 2 mrd ihmisellä kohonnut riski sairastua (ylipaino) 

▪ Mittaaminen on diabeetikoille arkipäivää, usein vaatii 
neulanpiston sormenpäähän, hankala ja kivulias

▪ Monet eivät mittaa sokeriarvojaan riittävän usein, jopa  jättää 
mittaamisen väliin kokonaan

▪ Tuotteen kehitys Business Finlandin osarahoittamaa

Esimerkki kotiin vietävästä digipalvelusta

Diabetes 



Sairaalassa: virtualisointi lääkärien
koulutuksessa,  esimerkkinä kirurgia

Virtuaalitodellisuudessa voidaan turvallisesti tehostaa 
toimenpiteen eri vaiheiden harjoittelua ja mahdollisia 
komplikaatioita

VR:ää ja kosketusvastetta hyödyntävän oppimisjärjestelmän 
avulla lääkäri voi tehdä virtuaalitodellisuuden 
leikkausnäkymässä valintoja ja merkintöjä toimenpiteeseen 
liittyen turvallisesti ja kiireettömästi

• Järjestelmää voidaan käyttää koulutuksen ja harjoittelun 
tukena

• Mahdollistaa anatomiaan tutustumisen kiireettömästi 
• Tarjoaa lisäharjoitusta vaativiin toimenpiteisiin, kuten ranne-

ja lonkkatoimenpiteisiin
• Parantaa leikkauksien turvallisuutta, vähentää 

potilasvahinkojen määrää

Käyttää suomalaisen Varjo Oy:n virtuaalilaseja 
Tuotteen kehitys Business Finlandin osarahoittamaa 

Virtualisaation kehitystyötä tehdään Business 
Finlandin rahoittamassa Digital and Physical
Immersion in Radiology and Surgery (DPI) –

ekosysteemissä 



Esimerkkityönkulku: mobiili hoidonohjaus

Ratkaisu kehitetty osana Business 
Finlandin rahoittamaa
ICORY –innovaatioekosysteemiä:

• Rakentaa seuraavan sukupolven 
potilaskeskeistä digitaalista ratkaisua 
ortopediseen ja pediatriseen 
leikkaushoitoon

• Monialainen joukko luovia ja visionäärisiä 
asiantuntijoita ja tekijöitä suomalaisista ja 
kansainvälisistä yrityksistä, sairaaloista, 
yliopistoista ja tutkimuslaitoksista

• Tavoitteena ”yhdessä kansainvälisen 
yhteistyöverkostomme kanssa viedä 
leikkaushoitopolut uudelle tasolle, luovasti 
soveltamalla ja yhdistämällä digitaalisia 
viestintäteknologioita, tekoälyä ja 
robotiikkaa”

• https://icorysolution.com/fi/

https://icorysolution.com/fi/


Sairaalassa; subjektiivisesta arviosta teknologisesti avustettuun tulkintaan

Sairauksien esiintyvyys ja tutkimusten määrä kasvaa
Työlästä ja hidasta
Altista virheille ja subjektiivista 
Pula osaavista ja kokeneista ammattilaisista 

Nopeampi, tarkempi, yhdenmukaisempi
Vähentää inhimillisen väärintulkinnan mahdollisuutta 
Säästää lääkärin aikaa vaativampaan potilastyöhön 
Mahdollistaa kuvien tulkinnan myös etänä 
Tekee suosituksen; lääkäri tekee päätöksen 

Perinteinen käsityömenetelmä Koneoppiva tietokoneavusteinen tulkinta 

Tuotteen kehitys Business Finlandin osarahoittamaa 



Kentällä; liikkuva digitaalinen mikroskopia

▪ Kannettava, etäkäyttöinen mikroskooppi 

▪ Hyödyntää 5G –verkkojen kapasiteettia suuriresoluutioisten 
kuvien välittämisessä 

▪ Mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman analyysin 
▪ Parantaa diagnostiikan ja siten terveydenhuollon laatua alueilla joissa 

spesialistia ei ole saatavilla

▪ Tehostaa parhaiden ja siten kysytyimpien asiantuntijaresurssien käyttöä 

▪ Helpottaa toisen mielipiteen hankkimista

▪ Valmistuksesta 80% Suomessa 

▪ Tuotteen kehitys Business Finlandin osarahoittamaa 



Yhteenveto

▪ Terveys- ja hyvinvointiala on johtava vientisektori 
sisältäen huomattavaa kasvupotentiaalia

▪ Ala on voimakkaassa murroksessa luoden uusia 
markkinoita 

▪ Sairauksien hoidosta terveydestä huolehtimiseen 

▪ Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on vahva asema 
digitalisaation edelläkävijöinä

▪ Suomalaiset tutkimuslaitokset ja yritykset tuottavat 
koko ajan kansantalouteen merkittävää arvonlisää 
mm. Business Finlandin rahoituksen avulla



KIITOS

Mobile: +358 400 717298

Linkedin.com/in/kariklossner/

kari.klossner@businessfinland.fi 


