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Kannusteet puhtaille teknologioille ja älykkäille ratkaisuille  

Pariisin ilmastokokous tuo lisäpontta vauhdilla kasvaville puhtaan teknologian globaaleille markkinoille. 
Tämä luo merkittävät kasvun ja viennin mahdollisuudet Suomen elinkeinoelämälle, sillä suomalaisilla 
yrityksillä on vahvaa cleantech-osaamista esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuuteen, kiertotalouteen, 
uusiutuvaan energiaan sekä älykkäisiin sähköverkkoihin ja liikenneratkaisuihin.  
 
Cleantech-viennin myötä Suomen rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä voi olla moninkertainen verrat-
tuna siihen, että vaikutukset ulottuvat vain kotimaahan.  
 
Kilpailu globaaleilla cleantech-markkinoilla on kuitenkin ankaraa. Siksi suomalaisyritykset tarvitsevat kil-
pailijoihin nähden parhaat mahdolliset edellytykset ja kannustimet liiketoiminnalleen, investoinneilleen, 
teknologian ja ratkaisujen kehittämiselle ja kansainvälistymiselle.  
 
Uutta liiketoimintaa saadaan aikaan innovatiivisilla kokeiluilla, erilaisten ja erikokoisten toimijoiden väli-
sellä yhteistyöllä sekä keskittymällä tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen, kaupallistamiseen ja 
markkinoille vientiin. 
 
 Cleantechiä tulee edistää materiaali- ja teknologianeutraalisti, markkinaehtoisesti sekä pääl-

lekkäistä sääntelyä purkamalla  
 
Ennakoitava, kilpailukykyä edistävä  ja pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka on avainasemassa 
cleantech-ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoille viennissä. Voittajien valitsemisen sijaan uusia 
ratkaisuja tulee edistää mahdollisimman materiaali- ja teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti. 
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian avulla tulisi poistaa päällekkäisyydet eri ohjauskeinojen vä-
lillä ja poistaa turhaa sääntelyä.  

 
 Kokeiluilla suomalaisen cleantech-osaamisen taso maailman kärkeen 

 
Kansainvälisen kilpailuaseman säilyttäminen ja terävöittäminen vaatii jatkuvia panostuksia vaikeina-
kin aikoina. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avustusmuotoista rahoitusta on tuntuvasti lisättävä se-
kä panostettava kokeilu- ja demonstraatiohankkeisiin ja koulutukseen, jotta vientipotentiaali saadaan 
hyödynnettyä.  
 
On tärkeää hyödyntää synergiat olemassa olevien politiikkatoimien välillä. Esimerkiksi energiahank-
keiden investointitukea sekä kärkihankkeiden pilotointi- ja demostraatiorahoitusta tulee hyödyntää 
energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden kuten päästövähennysten toteuttamisessa. Julkiset clean-
tech-panostukset voidaan moninkertaistaa, jos valtio kärkihankkeiden rinnalla kohdentaa myös julki-
sia hankintoja innovatiivisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin.  

  
 Kansainvälistymispalveluilla cleantech-innovaatiot globaaleille markkinoille 

 
Globaaleilta markkinoilta kasvua hakevat cleantech-yritykset kaipaavat vetoapua kansainvälistymi-
seen. Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat valtiovallalta vienninedistämistoimia, jotta ne pääsevät mu-
kaan uusille vaativille markkinoille. Energiatuet sekä demonstraatio- ja referenssihankkeiden rahoitus 
on syytä kytkeä Team Finland -kansainvälistymispalveluihin, jotta innovaatiot löytävät tiensä kan-
sainvälisille markkinoille. Team Finland -rahoituksen ja kansainvälistymispalveluiden avulla tulisi 
myös edistää erikokoisten yritysten kumppanuuksia ja yhteistarjoamien syntyä. 
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