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Avainluvut 2017*
Kokonaistuotot*

Vastaanotettuja keksintöilmoituksia

Patenttiperheitä**

258 M€

237

364

45 ensihakemusta**

Patentteja ja hakemuksia

Julkaisuja yhteensä

1 324

1 345

751 myönnettyä patenttia,
573 vireillä ollutta
patenttihakemusta**

VTT:n omissa
julkaisusarjoissa 61**

Henkilöstömäärä 31.12.2017*

Tohtoreita ja lisensiaatteja*

Korkeakoulututkinto*

2 368

27 %

80 %

*VTT-konserni

**Emoyhtiö
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Kansainvälisiä tieteellisiä
lehtiartikkeleita**

610

Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2017 oli monella tapaa positiivinen vuosi VTT:lle. Olemme jo vuosia pitkäjänteisesti rakentaneet
VTT:stä asiakaslähtöisempää ja relevantimpaa kumppania elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.
Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin yritysten ja yhteiskunnan tarpeet, ja rakentamaan yhdessä
liiketoimintamahdollisuuksia suuriinkin haasteisiin. Viime vuonna näimmekin, kuinka asiakkailtamme
saatu palaute, luottamus VTT:hen sekä kiinnostavuus työnantajana paranivat. Olemme tästä ylpeitä
ja kiitollisia.
Maininnanarvoista on myös, että olimme jälleen viime vuonna yksi menestyneimmistä hakijoista
EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, ja saimme merkittävää tukea tieteelliselle tutkimuksellemme,
jonka avulla pyrimme vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, resurssien
riittävyyteen ja kokonaisturvallisuuteen sekä uudistamaan teollisuutta ja rakentamaan kauttaaltaan
parempaa elämää.
Vuoteen mahtui myös haasteita. Tekesin (nykyisen Business Finlandin) myöntövaltuudet ovat
laskeneet dramaattisesti viimeisenä parina vuotena. VTT on historiallisesti ollut yksi isoimmista Tekesin
projektien suorittajista ja näin ollen rahoituksen raju lasku on näkynyt meidän tekemisessämme
selkeästi. Uskomme, että pystymme paikkaamaan Suomen innovaatiorahoituksen laskun nostamalla
aktiviteettiamme muun tyyppisessä toiminnassa. Pitkällä tähtäimellä olemme kuitenkin huolissamme
Suomen innovaatiosysteemin tulevaisuudesta. Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen saumaton
yhteistyö on ollut yksi Suomen ”salaisia aseita”, joilla olemme pärjänneet kansainvälisessä kilpailussa.
Tekesin rooli oli vuosia merkittävä näiden innovaatioekosysteemien ja teknologia-alustojen rahoittajana
ja nyt korvaajaa ei ole Suomessa löytynyt. Toivottavasti tulevat vuodet tuovat tähän korjauksen.
Vuonna 2017 panostimme myös entistä vahvemmin henkilöstömme kehitykseen ja hyvinvointiin.
Kilpailemme parhaista osaajista elinkeinoelämän ja akateemisen maailman kanssa. Toisaalta
työmme edellyttää korkeaa akateemista meritoitumista, ja lisäksi meidän tulee osata toimia
elinkeinoelämän lainalaisuuksien ja johtamismenetelmien mukaisesti. Olemme sitoutuneet sekä
henkilöstön koulutukseen että työhyvinvointiin. VTT palkittiin Suomen Olympiakomitean ”Suomen
Aktiivisin Työpaikka” -palkinnolla tammikuussa 2018 järjestetyssä Urheilugaalassa tunnustuksena
työstä, jota olemme tehneet henkilöstön hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämiseksi.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia VTT:läisiä, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
vuodesta 2017. On suuri ilo rakentaa entistä valoisampaa tulevaisuutta kanssanne.
Toimitusjohtaja
Antti Vasara
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Strategia 2016 - 2020
Visio
Valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla
innovaatioilla

Missio
VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja
uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin.

VTT:n strategia: luomme vaikuttavuutta
tieteellisellä ja teknologisella erinomaisuudella
VTT:n strategian ytimessä ovat haastelähtöisyys ja
osaaminen.

VTT:läiset tekevät meistä ainutlaatuisen. Työhyvinvointi ja
osaamisen kehittäminen luovat edellytykset menestymiselle työssämme asiakkaiden parhaaksi. Osaamisemme,
kumppanuudet, ainutlaatuiset tutkimusympäristöt ja
IPR-omaisuutemme mahdollistavat sen, että luomme
oikea-aikaisia ja kaupallisesti menestyviä innovaatioita.

Haastelähtöisesti toimimalla pyrimme ymmärtämään ne
tarpeet ja mahdollisuudet, joita yrityksillä ja yhteiskunnalla on. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa vastaamaan
näihin tarpeisiin luomalla yhdessä vaikuttavia ratkaisuja.
Siten autamme yrityksiä menestymään ja edistämme
yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Huippuluokan tutkimuksemme ja kehityksemme saavutetaan keskittymällä seuraaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ne ovat laajoja, yhteiskunnallisia kysymyksiä
ja kasvun mahdollisuuksia Suomelle. Kutsumme niitä
VTT:n majakoiksi:

VTT:n vaikuttavuus perustuu erinomaiseen tutkimukselliseen ja teknologiseen osaamiseen. Työskentely vaativien, globaalien haasteiden ja asiakkaiden kanssa auttaa
meitä kehittämään tietojamme ja taitojamme jatkuvasti
sekä tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.

•
•
•
•
•

Tulevaisuuden ilmasto
Resurssien riittävyys
Hyvä elämä
Kokonaisturvallisuus
Teollisuuden uudistuminen
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Näin toimimme
VTT:n toimintaa ohjaavat strategiset valinnat. Ne on
tehty markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden perusteella.

VTT:n strategiakartta
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erinomAisuus

Työskentelemme haastelähtöisesti luoden
ratkaisuja yritysten ja yhteiskunnan nykyisiin ja
tuleviin tarpeisiin.
Markkinoiden kasvumahdollisuudet (majakat)
ohjaavat tutkimuksemme suuntaamista.
Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme
kanssa palvelumalleilla, jotka vastaavat heidän
tarpeisiinsa.
Tuomme aktiivisesti asiakkaita ja kumppaneita
yhteen kunnianhimoisten innovaatioaloitteiden
ympärille.

5
6
7
8

Haluamme oppia yhä paremmiksi ja siksi arvioimme
jatkuvasti työmme vaikutuksia.
Kehitämme ihmisten ja työmme sisällön johtamista
herkeämättä, jotta osaamisia saadaan pidettyä yllä ja
laajennettua.
Yhteistyö johtavien kansainvälisten asiakkaiden ja
kumppanien kanssa auttaa kehittymään ja tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.
Monipuoliset rahoituslähteet varmistavat menestyksekkään toiminnan edellytykset.
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Organisaatio ja johtoryhmä
1.3.2018
VTT:n organisaatio ja
johtoryhmä 1.3.2018
Antti Vasara
Toimitusjohtaja

Tua Huomo
Liiketoiminta-alueen
johtaja

Erja Turunen
Liiketoimintaalueen johtaja

Jussi Manninen
Liiketoimintaalueen johtaja

Mika Toikka
Kaupallinen johtaja

Tanja Huoponen
Talousjohtaja
(CFO)

Kirsi Nuotto
Henkilöstöjohtaja

Katri Kallio
Strategiajohtaja

Tietointensiiviset
tuotteet ja
palvelut

Älykäs teollisuus
ja energiajärjestelmät

Luonnonvaraja ympäristöratkaisut

Kaupalliset
toiminnot

Talous ja
liiketoiminnan
tuki

Henkilöstöhallinto (HR)

Strategia ja
liiketoimintaymmärrys

Anu Vaari
Erikoistutkija, henkilöstön
edustaja
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Liiketoiminta-alueet
Teemme tiivistä yhteistyötä niin kotimaisten kuin globaalien
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Luomme
erilaisia ekosysteemejä ja tuomme yhteen arvoketjun toimijoita
ja erilaisia kykyjä ja osaamisia yhteiseen tavoitteeseen
pääsemiseksi.

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut

Tavoitteenamme on luoda uutta kilpailukykyä kehittämällä teollisuuden ja energiajärjestelmien älykkäitä ratkaisuja. Erityisesti tutkimusfokuksessa ovat laajat teollisuuden, energiatuotannon ja -järjestelmän murrokset.

Yhteiskunnan digitaalinen murros tuo mahdollisuuden
luoda uusista innovaatioista, liiketoimintamalleista ja niiden yhdistelmistä kumpuavaa kasvua.

Kestävän kehityksen mukaiseen talouteen siirtyminen
edellyttää, että yhteiskunta sekä yritykset pystyvät kasvattamaan materiaalivirtojen arvontuottoa ja pidentämään tuotteiden ja materiaalien elinkaarta sekä korvaamaan fossiiliset raaka-aineet uudistuvilla vaihtoehdoilla.

Liiketoiminta-alue toimii läheisessä yhteistyössä alan
teollisuuden kanssa ja tärkeänä yhteistoiminnan muotona ovat innovaatioekosysteemit mm. autonomisten
järjestelmien, älykkään teollisuuden, energian tuotannon ja käytön sekä liikenteen alueilla. Digitaalisuuden
jatkuvasti kasvava merkitys näyttelee merkittävää roolia koko liiketoiminta-alueen tutkimuksessa. Tutkimusja kehitystyömme ytimessä on haastelähtöinen teknologian ja liiketoimintamallien rinnakkainen kehittäminen.
Tutkimustoiminnassamme painottuvat vähähiilisten ja
älykkäiden ratkaisujen kehittäminen niin energian tuotannossa, siirrossa, jakelussa kuin kuluttajarajapinnassa,
älykkääseen liikenteeseen ja älykkääseen rakennettuun
ympäristöön liittyvät ratkaisut, kierto- ja mineraalitalouden ratkaisut ja verkostot, huoltovarmuus ja teollisuuden
uudistumista tulevat valmistavan teollisuuden suunnitteluja simulointimenetelmät, hajautetun tuotannon ratkaisut
ja näitä tukevat uudet valmistus- ja automaatioratkaisut.

Digitalisaation tuoman murroksen hyödyntäminen, erityisesti teollisuudessa ja terveydenhuollossa, edellyttää
visionäärisiä tulevaisuuden tekijöitä ja uusia teknologisia
ratkaisuja. Tutkimuksemme fokuksessa ovatkin digitalisaatioon kytkeytyvät disruptiiviset teknologiat; anturit,
tietoliikenne, tietoturva, data-analytiikka, tekoäly, digitaaliset alustat sekä turvalliset autonomiset järjestelmät.
Tutkimustyössä käytössämme ovat ainutlaatuiset tutkimustilat ja pilotointiympäristöt. Pilottien ympärille ovat
myös rakentuneet painettua toiminnallisuutta ja 5G-testiverkkoa hyödyntävät innovaatioekosysteemit PrintoCent ja 5GTN, sekä mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskusta Mikronovaa hyödyntävä nano- ja mikroelektroniikan liiketoimintaekosysteemi. Pilotointiympäristöissä myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme
voivat nopeasti ja kustannustehokkaasti kehittää ja
demonstroida uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita
ja ratkaisuja.
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Syntymässä oleva bio- ja kiertotalous tarvitsee kestäviä,
arvoa lisääviä tuotteita, resurssitehokkaita teknologioita
ja tehokasta prosessien hallintaa. Meidän asiantuntemusalueitamme ovat teollinen biotekniikka ja innovatiiviset elintarvikeratkaisut, biomassaprosessit ja -tuotteet sekä kestävät energiaratkaisut ja kemianteknologia.
Yhdistämällä näitä avainosaamisia ja koko VTT:n digitalisaatio- ja valmistusteknologiaosaamista voimme auttaa prosessiteollisuutta uudistumaan.
Meillä on kokemusta ja näyttöä uusien prosessien ja
tuotekonseptien kehittämisestä ideasta laboratoriovaiheen kautta aina teolliseen pilottituotantoon. Monipuoliset pilottilaitoksemme, mallinnusasiantuntemuksemme
ja teknistaloudelliset ja ympäristövaikutusarviointimme
auttavat nopeuttamaan kehitystyötä.

Tytäryhtiöt

VTT Ventures Oy
VTT:n spin off -yritykset ovat alkavan vaiheen teknologiaintensiiviä kasvuyrityksiä. Kohdeyrityksien valinnassa
painotetaan teknologista ja kaupallista innovatiivisuutta,
tiimin osaamista ja kansainvälistä potentiaalia.
VTT Venturesin tehtävä on kehittää potentiaalisimmista
teknologioista pääomasijoituskelpoisia kaupallistamisaihioita. VTT Venturesin toiminta on oleellinen osa sijoituskelpoisen hankevirran synnyttämisessä.
VTT Ventures Oy toimii tiiviissä yhteistyössä muiden
innovaatioverkoston toimijoiden kanssa. VTT Ventures
Oy:n sijoitukset kohdeyrityksiin ovat markkinaehtoisia
ja seuraavat samoja periaatteita kuin kaupallisten pääomasijoittajien toiminta.
VTT Venturesilla on laaja kumppanuusverkosto pääomasijoittajiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Vuonna 2017 VTT Ventures teki sijoituksia yhteensä 2,6
miljoonalla eurolla.
Portfoliossa oli vuoden lopulla 20 yhtiötä. Yhtiöt keräsivät vuonna 2017 uusia pääomia yli 27 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli voitollinen.

VTT Memsfab Oy

VTT Expert Services Oy

VTT Memsfab Oy toimii osana Micronovan valmistus
palveluita Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-alueella. Yhtiön toimiala on mikro- ja nanoelektroniikan komponenttien ja materiaalien sopimusvalmistus.

VTT Expert Services Oy on yhdessä tytäryhtiönsä Labtium Oy:n kanssa yksi Suomen johtavista testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluiden tarjoajista. Yhtiöiden
palveluvalikoimaan kuuluvat lisäksi asiantuntija-arviot ja
-selvitykset sekä kalibrointipalvelut. Palvelut ovat suurelta osin kansallisen akkreditointielimen Finasin akkreditoimia. Akkreditoinnit kattavat yli 1300 standardia.
Yhtiöillä on myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuutukset. Lisäksi VTT Expert Services Oy toimii hyväksyttynä tuotehyväksyntälaitoksena.

Tuotannollinen toiminta käynnistyi vuoden 2011 alussa.
Lopputuote on tyypillisesti asiakkaan spesifikaation mukaan jatkojalostettu ja karakterisoitu piikiekko, joka sisältää antureita, detektoreita tai niiden osia.
Tulevaisuuden kasvun odotetaan tulevan pääasiassa
optisista komponenteista.
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VTT Expert Services Oy on markkinaehtoinen ja riippumaton kolmannen osapuolen testaus-, tarkastusja sertifiointiorganisaatio ja Labtium Oy kemian analyysipalveluita tarjoava yritys. Asiakkaiden toimeksiannot
toteutetaan tasapuolisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti. Riippumattomuus varmistetaan ottaen huomioon henkilökohtaiset, taloudelliset, organisatoriset ja
toiminnalliset näkökohdat toimeksiannoittain.
Monipuoliset palvelut auttavat asiakkaita vastaamaan
nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteisiin. VTT
Expert Services Oy:n palvelut tukevat asiakasyritysten
tuotteiden kehittämistä sekä markkinoille viemistä ja ylläpitoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Palveluita on tarjolla
laajasti eri asiakastoimialoille, pääpainona rakentamisen
ja kiinteistönhallinnan palvelut. Kattavat testausvalmiudet mahdollistavat luotettavan tiedon tuottamisen mallinnuksen, arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Labtium
Oy puolestaan tuottaa tietoa asiakasyritystensä tuotantoprosesseihin sekä laadunvalvontaan etenkin geo-,
polttoaine- ja ympäristöanalytiikan menetelmin. Asiakastarpeita yhtiöitten palveluille syntyy sekä regulaatiolähtöisesti että tuotannon ja tuotteiden puutteiden ja kehittämistarpeiden kautta. Palveluja hyödynnetään myös
tuotantoprosessien ohjauksessa.
Yhtiöiden palveluille on ollut kasvavaa tarvetta ja kysyntää. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi on laajennettu
tarjoamaa ja kehitetty toimintatapoja asiakasviestinnässä
ja toimeksiantojen toteutuksessa. Suomen elinkeinoelämän myönteinen talouskehitys on tukenut orgaanista kasvua. Huomattava osa palveluista on toimialasidonnaisia, ja niiden tuottaminen vaatii erityisosaamista.
Kysyntä on ollut lievästi kasvava sekä sertifioinnin että
testauksen eri palveluissa. Uuteen kysyntään on vastattu kehittämällä ja laajentamalla akkreditoinnin kokonaisuuksia tavoitteena kyky palvella asiakkaita mahdollisimman kattavasti.

VTT Expert Services Oy:n akkreditointikokonaisuus
koostuu tilikauden lopussa 33 akkreditoinnista kattaen
testaus-, tarkastus-, kalibrointi- ja sertifiointitoimintaa,
ja ilmoitetun laitoksen valtuutuksia on 9 kpl. Toimintajärjestelmä on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO
14001 mukaisesti. Lähes kaikki Labtium Oy:n testausja analyysitoiminnot on akkreditoitu.
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VTT on 15.12.2017 sopinut VTT Expert Services -konsernin yhtiöiden VTT Expert Services Oy:n ja Labtium
Oy:n myynnistä Eurofins Scientific Groupille. Kaupan
toteutumisen edellytyksenä on kilpailuviranomaisten
hyväksyntä. Kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden
2018 toísella neljänneksellä.

Asiakkaat

Asiakkaita yhteensä

1530
Kotimaan
yksityisen sektorin
asiakkaat

Ulkomaiset
yksityisen sektorin
asiakkaat

Julkisen sektorin
asiakkaat
Suomessa ja ulkomailla

915

390

225

*Emoyhtiö

Liiketaloudellisen toiminnan myyntituotot*
Energia
Elektroniikka

2%

16 %

Bio-, lääke- ja
elintarviketeollisuus

0,2 %

13 %

Koneet ja kuljetusvälineet

3%

9%

ICT

8%

Metsäteollisuus

8%

Kemia ja ympäristö
Palvelut ja logistiikka

9%

15 %

1%
0,0 %
1%

6%
2%

3%

Kiinteistöt ja rakentaminen

2%1%

Metallin jalostus

0,3 %

0,0 %
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Yksityinen sektori
Julkinen sektori

*Emoyhtiö, luokitus
VTT:n asiakastoimialojen
mukaisesti.

Henkilöstö
Yhteisen kulttuurin ja toimintatavan
kehittäminen
Henkilöstön sitoutuminen ja strategian implementointi
ovat avainasioita VTT:llä. Kesällä 2017 käynnistettiin VTT
Experience -ohjelma, joka yhdistää uudet ja pidempään
talossa olleet VTT:läiset keskustelemaan tärkeistä yhteisistä asioista. Erinomaista palautta saaneita VTT Experience -päiviä pidettiin yhteensä viisi ja niihin osallistui
130 henkilöä.
VTT Compass -henkilöstötutkimus toteutettiin joulukuussa 2017; vastausprosentti oli 76,5%. Tulokset ja
kehittämistoimenpiteet käsitellään kevään 2018 aikana
työyhteisöpelien avulla.

Panostamme johtamisen ja esimiestyön
kehittämiseen
Erinomainen johtaminen ja esimiestyö auttavat VTT:tä
menestymään entistä paremmin. Keväällä käynnistettiin
VTT Transformers -johtamisvalmennus ja syksyllä aloitettiin ensimmäinen LEAP-esimiesvalmennus. Yhteensä
näihin valmennuksiin osallistuu yli 185 henkilöä. Syksyllä
järjestettiin kaksi esimiespäivää, joiden teemana oli asiakkuusjohtajuus; osallistujia oli yli 240. Lisäksi esimiehille koulutettiin aktiivisen välittämisen -mallia.

Henkilöstöä*

Tohtoreita ja lisensiaatteja*

2 368

27 %
Korkeakoulututkinto*

80 %
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*VTT-konserni 31.12.2017

Työhyvinvointi on meille tärkeä
menestystekijä

Henkilöstön kehittäminen monipuolisin
menetelmin

Palkitseminen tärkeä osa hyvää
työntekijäkokemusta

VTT:n hyvinvoinnin tavoitteena 2017 oli tuoda näkyväksi
entistä monipuolisemmin erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja
lisätä yksilöiden ja työyhteisön hyvinvointia. Koko henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipajoja erilaisin teemoin.
Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia: Sydänviikko-kiertue, Unelmien liikuntapäivä, Askelkisa ja valtakunnallinen liikuntapäivä ”Sata Liikettä Suomelle”.

VTT:n menestys perustuu koko henkilöstön jatkuvaan
oppimiseen ja erinomaisuuden kehittämiseen. Työssäoppimisen lisäksi vuonna 2017 kehittämisen painopisteinä olivat projektivalmennukset sekä strategian toimenpanoon liittyvät kehitysohjelmat. Lisäksi käynnistettiin
sisäinen mentorointiohjelma. Myös kehityskeskusteluja
uudistettiin tukemaan strategian toimeenpanoa.

Palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemisen kokonaisuuden
kehittämistä jatkettiin vuonna 2017, tavoitteena vaikuttavuuden ja erinomaisuuden lisääminen. Tärkeimmäksi
lyhyen aikavälin kannustimeksi nostettiin tunnustuspalkkiot, joilla henkilöstöä palkittiin huippusuorituksista.

Vuonna 2017 tarjottiin kaksi voimavaravalmennusryhmää erityisesti jaksamishaasteiden ennaltaehkäisyyn
ja toteutettiin mindfulness-harjoitusjakso, jossa osallistujia oli 140.

Hyvä työnantajakuva osaajien löytämisen
edellytys

Henkilöstöä tuettiin myös Academy of Brain -verkkokursseilla sekä pilotilla, joka mahdollistaa avun hakemisen
mahdollisiin kriiseihin entistä varhaisemmassa vaiheessa.
2017 hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisen toimet toivat VTT:lle Suomen Olympiakomitean ”Suomen Aktiivisin Työpaikka” -palkinnon tammikuussa 2018 järjestetyssä Urheilugaalassa.

Työnantajakuvan ja rekrytointiviestintämme kehittämiseksi toteutettiin sisäisen työnantajakuvakysely, jonka
pohjalta valittiin viestintää tukevat teemat. Universumin tutkimuksessa VTT ylsi tekniikan ja luonnontieteiden ammattilaisten keskuudessa sijalle 6 ja opiskelijoiden tutkimuksessa sijalle 8. VTT:n tunnettuutta lisättiin
kesätyökampanjalla, opiskelijatapahtumilla, rekrytointimessuilla sekä someviestinnällä.
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Muita palkitsemismuotoja olivat työhyvinvoinnin tukeminen, osaamisen monipuolinen kehittäminen ja joustavat työaikajärjestelyt.

Henkilöstö 2017
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 2 109 työntekijää. Tilikauden
henkilötyövuodet toteutuivat 1 947 henkilötyövuoden (htv) suuruisena.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Konserni

Emoyhtiö

31.12.2017

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Henkilöstön määrä keskimäärin

2 398

2 439

2 532

2 109

2 159

2 252

144

132

145

121

110

123

1 513

1 577

1 609

1 387

1 454

1 487

385

387

384

253

253

258

42

36

45

42

36

45

- hallinto 31.12.

284

282

287

278

275

279

Määräaikaiset työsuhteet 31.12.

184

182

166

170

175

155

Osa-aikaiset työsuhteet 31.12.

244

238

205

214

211

182

Miesten lukumäärä 31.12.

1 459

1 483

1 521

1 271

1 300

1 351

Naisten lukumäärä 31.12.

909

931

949

810

828

841

145 748

152 298

155 880

130 415

136 986

140 858

- ylin ja keskijohto 31.12.
- tutkijat 31.12.
- tutkimusta avustavat 31.12.
- harjoittelijat 31.12.

Henkilöstökulut (1 000 €)

Henkilöstön määrä ja rakenne*
Hallinto
12 %

Tutkimuksen
tekninen tuki
ja harjoittelijat
18 %

Henkilöstön koulutus*

Johto 6 %

Perus- ja
keskiaste
15 %
Alin
korkeaaste
5%
Tutkijat
64 %
Muu korkeakoulututkinto
53 %
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Tohtorit
23 %

Lisensiaatit
4%

*VTT-konserni

Tilinpäätös
Avainluvut 2017
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Konserni
2016

2015

2017

2016

2015

180 219 188 378

184 538

153 183

162 572

157 915

80 875
77 235
3 640

87 357
85 384
1 973

82 372

86 430
77 235
9 195

92 577
85 384
7 193

2017
Liikevaihto (1 000 euroa)
Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa)
Valtionavustus
Muut

77 345
73 154
4 191

Oikaistu liikevoitto (1 000 euroa)
(operatiivinen, tilintarkastamaton)

-2 245*

Liikevoitto (1 000 euroa)
Liikevoitto (%)
Oman pääoman tuotto (%)
Omavaraisuusaste (%)

Emoyhtiö

73 154
9 218

-2 883*

-17 536*

-244

3 333

-18 175*

1 442

2 729

-9,7 %

-0,1 %

1,8 %

-11,9 %

0,9 %

1,7 %

-11,7 %

-1,1 %

2,6 %

-13,9 %

1,0 %

2,1 %

59,6 %

67,3 %

65,5 %

58,3 %

66,9 %

65,2 %

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n liikevaihdosta julkisen
sektorin tuottoja oli 61 % ja yksityisen sektorin tuottoja
39 %. Liikevaihdosta 61 % kertyi kotimaasta ja 39 % ulkomailta.
Ulkomaan liikevaihto jakaantui siten, että 75 % tuotoista tuli
Euroopasta, 15 % Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 10 % Aasiasta
ja 1 % muualta.
* Liiketappio vuonna 2017 sisältää 15,3 miljoonaa euroa tutkimusreaktori FiR1:n käytöstä poiston sekä vanhojen kuumakammiotilojen ennallistamisen arvioituja kustannuksia myös tulevilta
vuosilta. Valtio on pääosin rahoittanut nämä kustannukset vuoteen 2016 asti. Vuonna 2017 VTT ei saanut valtiolta myönteistä
päätöstä hakiessaan lisärahoitusta käytöstä poistojen tarkentuneisiin kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusarvion kasvuun
ovat vaikuttaneet saatu ulkopuolinen asiantuntija-arvio kustannuksista sekä lisääntynyt epävarmuus loppusijoituspaikasta.
VTT jatkaa valtion kanssa neuvotteluja näiden kustannusten
korvaamisesta VTT:lle.

Liikevaihdon jakautuminen 2017
Konserni
Tuotot
julkiselta
sektorilta
ulkomailta
21 %
Tuotot
yksityiseltä
sektorilta
ulkomailta
14 %

Emoyhtiö
Tuotot
yksityiseltä
sektorilta
kotimaasta
33 %

Tuotot
julkiselta
sektorilta
kotimaasta
32 %

Tuotot
julkiselta
sektorilta
ulkomailta
25 %

Tuotot
yksityiseltä
sektorilta
ulkomailta
14 %
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Tuotot
yksityiseltä
sektorilta
kotimaasta
25 %

Tuotot
julkiselta
sektorilta
kotimaasta
36 %

Uudistukset alkavat tuottaa hedelmää
VTT yhtiöitettiin virastosta Oy:ksi kolme vuotta sitten.
Keskeisin syy tähän oli käynnistää uudistaminen ja tehdä
VTT:stä nopeammin ja ketterämmin teknologiaosaamistarpeiden muutoksiin reagoiva ja asiakkaiden mukana
uudistuva organisaatio. Toiveena oli saada tehokkaammin aikaan vaikuttavuutta eli uudistumista ja kasvua
Suomeen. Osakeyhtiömallin avulla haluttiin organisaation toiminta ja kehittäminen muuttaa virastomaisesta
tavasta lähemmäksi modernin yritystoiminnan johtamista. Nyt on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan sitä, mitä on saatu aikaiseksi.
• Yhtiöittäminen selkiytti vastuut ja roolit akselilla omistaja – hallitus – toimitusjohtaja – johto. Tämä loi pohjan uudistamisen käynnistämiselle.
• Uusi yhtiömalli teki mahdolliseksi lähteä etsimään toimitusjohtajaa, joka on sekä suomalaisen että kansainvälisen tutkimus- että yrityskentän osaaja. Uutena

toimitusjohtajana aloitti 2,5 vuotta sitten TkT Antti
Vasara. Antin johdolla on sitten myös johtoryhmä
uudistunut sekä tavoitteet ja johtaminen muuttuneet
läpinäkyvämmiksi ja tehokkaammiksi.
• VTT:n strategia on yhdessä koko henkilöstön kanssa
uudistettu sekä asiakaslähtöisemmäksi että korostamaan tieteellisen osaamisen tärkeyttä. Organisaation
ja toimintatapojen kova uudistamisvauhti on herättänyt
huomiota niin VTT:n sisällä kuin ulkopuolellakin. Pääosin muutos on kuitenkin synnyttänyt uutta innostusta,
kun on saatu positiivisia tuloksia aikaan.
• Asiakasrahoitteisen liiketoiminnan lasku on kääntynyt
nousuun eli yhteiset kehityshankkeet yritysten kanssa
ovat lisääntymässä. Henkilö- ja toimintatapa muutokset
näyttävät siis tuottavan jo mitattavissa olevia tuloksia.
• EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta saatu tutkimus
rahoitus on kääntynyt kasvuun ja hankkeiden läpimenoprosentit nousuun. VTT on jo pitkään ollut yksi

koko Euroopan menestyksekkäimpiä EU-rahoituksen
hankkijoita. VTT:n maine ja arvostus EU:ssa ovatkin
edelleen vahvistuneet ja ovat siellä selvästi korkeammalla kuin täällä Suomessa.
Uudistukset alkavat siis tuottaa hedelmää. Työ VTT:n
jatkuvassa kehittämisessä on kuitenkin vasta päässyt
hyvään vauhtiin, joten sitä pitää luonnollisesti jatkaa.
Seuraavia keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi T&K&Itoiminnan aktivointi ja rahoituksen lisääminen Suomessa
sekä yksityisten että julkisen toimijoiden osalta. Haluan
hallituksen puolesta kiittää asiakkaita ja kaikkia VTT:läisiä
heidän panoksestaan uudistuvan VTT:n rakentamisessa
ja toivotan innostavia hetkiä myös jatkossa.
Aaro Cantell
VTT:n hallituksen puheenjohtaja

VTT:n hallitus

Aaro Cantell
Chairman
Normet Oy
Puheenjohtaja
DI

Matti Hietanen
Toimitusjohtaja
Terrafame
Group Oy
VT, KTM

Kari Knuutila
Teknologiajohtaja
Outotec Oyj
Tekniikan tohtori

Harri Leiviskä
Talousjohtaja
Suunto Oy
MBA (CU),
KTM

Petra Lundström
VP, Nuclear
Development
Fortum Power and
Heat Oyj
DI
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Tuija Pulkkinen
Vararehtori,
tutkimus- ja
innovaatio,
Aalto-yliopisto
FT, dos.

Kaija PehuLehtonen
Liiketoiminnan
kehitysjohtaja (SVP)
Metsä Fibre Oy
DI

Vaikuttavuus 2017

VA I K U T T A V U U S

Sisältö
Vaikuttavuuden arviointi
VTT tuottaa kasvua – tutkitusti
IPR:n suojaus ja kaupallistaminen
Julkaisut
Tutkimusympäristöt
Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
Esimerkkejä tutkimustuloksista 2017
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Vaikuttavuuden arviointi
Tutkimuksen luoma vaikuttavuus on keskeisessä asemassa VTT:n
uudistetussa strategiassa. Osana strategian täytäntöönpanoa
VTT on kehittänyt vuonna 2017 organisaation arviointikulttuuria
ja arviointimallin strategiaansa vastaavaksi. Osana arviointimallia
VTT on määritellyt uudet avaintunnusluvut, KPI:t (key performance
indicators). Tunnuslukujen tavoitteena on tehdä näkyväksi VTT:n
vaikuttavuus ja erinomaisuus VTT-tasoisesti.

Arviointimallin mukaan VTT:n vaikuttavuus kiteytyy neljään ulottuvuuteen: hyöty yhteiskunnalle, hyöty asiakkaille, toimintamme erinomaisuus ja talouden tasapaino.
Kutakin tavoiteulottuvuutta konkretisoidaan mallissa
kolmella ns. indikaattorikorilla. Kuva 1. kiteyttää VTT:n
uuden arviointimallin.
Arviointimallin mukaisesti keskeisin toimintaamme
ohjaava tavoite on yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Sen saavuttamiseksi luomme edellytykset yhteiskunnan kestävälle kasvulle ja toimialojen uudistumiselle
kehittämällä yhdessä kumppaneidemme kanssa uusia
tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka tukevat sekä
uusien markkinoiden syntymistä ja teollisuuden uudistumista että turvaavat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja
kestävän kehityksen.

Pitkän aikajänteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus nojaa
asiakasvaikuttavuuteen. Sen takaamiseksi tuemme asiakkaitamme menestymään ja kasvamaan kehittämällä
heidän osaamistaan sekä auttamalle heitä saavuttamaan
tavoitteensa ja verkottumaan kansainvälisesti. Toimimme
myös aktiivisesti uusien asiakkuuksien ja kumppanuusverkostojen synnyttämiseksi.
VTT:n yhteiskuntaan ja asiakkaille synnyttämä vaikuttavuus perustuu tointamme erinomaisuuteen. Olemme
ketterä edelläkävijäorganisaatio ja edistämme innovatiivisuutta laadukkaan tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen keinoin. Tätä tuemme jatkuvalla organisaation kehittämisellä ja oppimisella sekä erinomaisella johtamisella.
VTT:n talouden tasapaino on edellytyksenä toimintamme
erinomaisuudelle ja vaikuttavuudelle. Sen osalta tavoit-

VTT VUOSIKERTOMUS | 23

teenamme on varmistaa VTT:n pitkän aikajänteen talouden tasapaino liikevaihdosta, tuottavuudesta ja tilauskannasta huolehtimalla ja resurssien tehokkaalla käytöllä.
Kutakin indikaattorikoria vastaamaan on valittu yksi KPI:
koko VTT:n tasolla avaintunnuslukuja on yhteensä 12
kappaletta. Vaikuttavuuden vahvistamisen edellytyksenä
on arviointimallia tukevien johtamis- ja oppimiskäytäntöjen implementoiminen läpi organisaation. Eri indikaattorit painottuvat eri tavoin organisaation eri osissa, toisin
sanoen kunkin organisaation osan tavoitteet asetetaan
siten, että ne ovat linjassa VTT-tason tavoitteiden kanssa.
Vuoden 2018 kuluessa määritellään tarkemmin, mitkä
KPI:t ovat käytössä milläkin toiminnan tasolla.

Kuva 1. VTT:n arviointimalli

Kuva 1. VTT:n arviointimalli.

KPI 1 – New products, services and technologies
Concept and definition
• The KPI bases on unique SFINNO® database of
Finnish innovations.
http://www.vtt.fi/sites/sfinno/en
• Commercialized innovations during
1945 - 2016
• Survey data from respective companies
since 1985
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VTT tuottaa kasvua – tutkitusti
VTT:n asiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista:

88 %

69 %

68 %

66 %

koki
tietopohjansa ja
osaamisensa parantuneen
VTT-hankkeen ansiosta

koki, että hanke
vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamisessa

arvioi, että hanke
vaikutti positiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamiseen

kertoi, että hanke
nopeutti tai muuten tehosti tutkimus- ja
kehitystoimintaa

58 %

51 %

45 %

40 %

totesi, että VTT-hanke
paransi
kilpailukykyä

kertoi hankkeen
edistäneen kansainvälisiin
verkostoihin kytkeytymistä

kertoi VTT-hankkeen
edistäneen heidän
markkinointiaan

kertoi, että hankkeen tuloksena
syntyi uusia tai parannettuja
prosesseja

26 %

14 %

otti hankkeen tuloksena
käyttöön kokonaan uuden
teknologian

ilmoitti, että hankkeen tuloksena
syntyi uusi liiketoimintakonsepti
tai ansaintamalli

Lähde: Taloustutkimus Oy, VTT:n asiakastutkimus, 2017
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IPR:n suojaus ja
kaupallistaminen
IPR:n kaupallistaminen eteni hyvin vuoden 2017 aikana.
Immateriaalioikeuksien ja ohjelmistojen lisensoinnista ja
myynnistä saatiin IPR-tuottoja 3,0 milj. euroa. IPR-tulot
ylittivät aiemman ennätyksen jo neljäntenä peräkkäisenä
vuonna, kasvua vuodesta 2016 (2,8 milj. euroa) oli 8 %.
Merkittävimmät lisenssitulot saatiin edellisen vuoden
tapaan prosessisimulointiohjelmistoista, terveys-teknologiasta sekä optiikasta ja spektroskopiasta. Noin
46 % IPR-tuotoista tuli ohjelmistojen lisen-soinnista
(2016: 47 %).
Vuonna 2017 otettiin vastaan 237 keksintöilmoitusta
(2016: 229). Vuonna 2017 tehtiin 45 prioriteetti- eli
ensihakemusta (2016: 52), joista 41 jätettiin patentti- ja
rekisterihallitukseen.
Vuoden 2017 lopussa VTT:n hallussa oli 364 patentein tai patenttihakemuksin suojattua keksintöä (2016:
365). Patenttien ja patenttihakemusten kokonaismäärä
oli yli 1 300.
IPR-investointeja tehtiin yhteensä 1,7 milj. eurolla
(2016: 1,9 milj.€).

Patenttiperheitä*

Patentteja ja hakemuksia

364

1 324

Vastaanotettuja
keksintöilmoituksia

751 myönnettyä patenttia,
573 vireillä ollutta patenttihakemusta*

237
45 ensihakemusta*

IPR-investointeja*

IPR-tuottoja*

1,7 M€

3 M€
*Emoyhtiö

VTT VUOSIKERTOMUS | 26

Bittejä ja biomassaa
Tiekartta digitalisaation
vauhdittamaan biotalouteen

Julkaisut

Robotit peltotöissä, räätälöityä ruokaa, etäohjattuja biojalostamoja ja joukkoistettua metsätuhojen hallintaa – tätä kaikkea voi tulevaisuuden biotalous olla, kun
avuksi otetaan digitalisaatio.
Biotaloudesta puhuttaessa on totuttu ajattelemaan metsien, peltojen ja vesistöjen tarjoamia tuotantomahdollisuuksia ja hyvinvointivaikutuksia. Sensoritekniikan halpeneminen, mobiililaitteiden kehitys, datan varastoinnin ja siirron helpottuminen sekä data-analytiikan tehostuminen lisäävät luonnonvaroja koskevaa
tietoa kiihtyvällä vauhdilla. Tulevaisuuden biotaloudessa tieto nouseekin luonnonvarojen rinnalle entistä tärkeämmäksi tuotantopanokseksi.
”Bittejä ja biomassaa” on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä tekemä tiekartta kohti älykästä biotaloutta. Tiekartassa esitellään muutospolkuja kohti joustavaa, datavetoista ja verkottunutta
biotaloutta sekä esimerkkejä siitä, millaisia sovelluksia ja toimintamalleja tulevaisuuden digitalisoituneessa biotaloudessa voidaan hyödyntää.

VTT:läiset julkaisevat tutkimustuloksia ulkomaisissa ja
kotimaisissa tieteellisissä lehdissä, ammattilehdissä
ja julkaisusarjoissa, kirjoina, konferenssiesitelminä,
patentteina sekä VTT:n omissa sarjoissa.

Bittejä ja biomassaa

VTT:n julkaisut 2016 - 2017*

Tiekartta digitalisaation
vauhdittamaan biotalouteen

610
537

Julkaisuja yhteensä*

2017
Muut tieteelliset julkaisut

Muut julkaisut

1 345

Tietointensiiviset tuotteet
ja palvelut

Älykäs teollisuus ja
energiajärjestelmät

Vertaisarvioidut lehtiartikkelit

HIGHLIGH

CH

11

R

81

A

71

Luonnonvara- ja
ympäristöratkaisut

Muut tieteelliset julkaisut

Yleistajuiset ja ammattijulkaisut
*Emoyhtiö
VTT VUOSIKERTOMUS | 27

S

610

Julkaisuja VTT:n
omissa julkaisusarjoissa*
HN

146

IS I O NS•

CE•TEC

161

•V

EN

VTT:n julkaisut liiketoiminta-alueittain 2017*
ISBN 978-951-38-8604-2 (painettu)
ISBN 978-951-38-8605-9 (sähköinen)
263
262
224
ISSN-L
1982242-1157
ISSN 2242-1157 (painettu)
37
ISSN 2242-1165 (sähköinen)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-38-8605-9

S

CI

T

Vertaisarvioidut lehtiartikkelit

Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita*

GY•RESE

2016

378

LO

357

306

O

420

61

*Emoyhtiö

Esimerkkejä VTT-sarjojen julkaisuista 2017
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G

NS

SEARCH

G

Talvirenkaita käytetään jonkin verran myös kesäliikenteessä, vaikka
ne on suunniteltu nimenomaan talvikeleille. Tämän tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää erilaisten talvirenkaiden yleisyyttä kesällä
liikenteessä olevissa henkilöautoissa. Lisäksi pyrittiin arvioimaan
talvirenkaiden kesäkäytön liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Talvirenkaiden käyttö kesällä
henkilöautoissa
Juha Luoma, Harri Peltola &
Salla Kuisma

HNOLOG
RE

HI

O

EC

Y•

SEARCH

Talvirenkaiden käyttö kesällä henkilöautoissa

HL

I G H T S• VI S

I

Tutkimuksessa käytettiin kolmea aineistoa: koko maan kattavilla
kenttähavainnoilla kerätyt tiedot 1 368 henkilöauton renkaista
kesäliikenteessä, vastaavia henkilöautoja koskevat tiedot
ajoneuvokantarekisteristä ja henkilöautojen renkaat kesällä
tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa.
Henkilöautoista oli kesällä nastarenkaallisia 1,0 % ja
kitkarenkaallisia 3,9 %. Ns. all season -renkaallisia autoja oli 5,2 %,
ja niitä oli korostetusti katumaastureissa ja maastureissa. Sekä
nasta- että kitkarenkaiden urasyvyydet olivat pienempiä kuin
talvella mitatuissa talvirenkaissa, mikä viittaa siihen, että osa
kuljettajista käyttää talvirenkaita loppuun kesällä.

VTT Technology 284

Sekä nasta- että kitkarenkaat olivat liikenteessä yleisyyteensä
nähden yliedustettuina kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Rengastyyppien turvallisuusvaikutuksia ei
kuitenkaan vertailtu tilastollisesti, koska talvirenkaiden lukumäärät
olivat pieniä sekä onnettomuuksissa että liikenteessä ja koska
kuljettajien ja autojen ikä vaihtelevat rengastyypeittäin.
Tutkimustulosten perusteella suositellaan, että henkilöautojen
omistajia ja haltijoita informoidaan entistä aktiivisemmin

Tavoitteena
nollaenergialiikuntarakennukset

Talvirenkaiden käyttö
kesällä henkilöautoissa

ISBN 978-951-38-8506-9 (URL: http://www.vttresearch.com/impact/publications)
ISSN-L 2242-1211
ISSN 2242-122X (Online)
http://urn.ﬁ/URN:ISBN:978-951-38-8506-9

Kari Hemmilä | Ari Laitinen

Juha Luoma | Harri Peltola | Salla Kuisma
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VTT Science 167

Actigraphy in evaluation
and follow up of
physical functioning of
older adults
Juho Merilahti
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LeanWOOD
Esa Nykänen | Tarja Häkkinen | Markku Kiviniemi |
Pertti Lahdenperä | Sakari Pulakka | Antti Ruuska |
Mikko Saari | Sirje Vares | Yrsa Cronhjort |
Pekka Heikkinen | Tomi Tulamo | Philip Tidwell |

Puurakentaminen Euroopassa
LeanWOOD
Esa Nykänen, Tarja Häkkinen,
Markku Kiviniemi, Pertti Lahdenperä, Sakari Pulakka, Antti Ruuska,
Mikko Saari, Sirje Vares,
Yrsa Cronhjort, Pekka Heikkinen,
Tomi Tulamo & Philip Tidwell
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Puurakentaminen
Euroopassa
ISBN 978-951-38-8535-9 (nid.)
ISBN 978-951-38-8534-2 (URL: http://www.vtt.ﬁ/julkaisut)
ISSN-L 2242-1211
ISSN 2242-1211 (Painettu)
ISSN 2242-122X (Verkkojulkaisu)
http://urn.ﬁ/URN:ISBN:978-951-38-8534-2

SEARCH

VTT Research Highlights 14

HNOLOG
RE

O

LO

GY•RESE

A

Ikääntyminen ja teknologia | Ageing and technology

Tämä julkaisu kuvaa projektin tuloksia Suomen toimijoiden
näkökulmasta kuitenkin siten, että nykytilanne (SWOT) ja
arkkitehtisuunnittelu on kuvattu Euroopan tasoisesti. Julkaisussa
esitellään sekä haastattelututkimusten että koekohteiden tuloksia
jaettuna omiin lukuihinsa. Julkaisu koostuu seuraavista luvuista:
Yleistä ja puurakentamisen kehittämiskohteet, Standardoitujen
puurakenteiden käyttö rakennussuunnittelussa, Puukerrostalon
resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki, Hankeprosessit ja tietomallintaminen, Energiatehokkaan Lean-puukerrostalorakentamisen
tuottavuus- ja talousvaikutukset ja Esimerkkikohteet.

EC
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Ageing and technology

P u u r a k e n t a m i n e n E u ro o p a s s a

Ikääntyminen
ja teknologia

LeanWOOD tutkii puurakentamisen prosesseja. Eurooppalainen
projekti "Innovative lean processes and cooperation models for
planning, production and maintenance of urban timber buildings
(leanWOOD)" on osa WoodWisdom-ERA-NET-ohjelmaa. Suomen
projekti toteutui Tekes-hankkeena siten, että projektilla on
kansallinen johtoryhmä ja suomalaiset tutkimusosapuolet (VTT ja
Aalto), jotka ovat osa eurooppalaista projektikonsortiota.
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Ikääntyminen ja teknologia
Ageing and technology
Toim. Jaana Leikas
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Dissertation

Actigraphy in evaluation
and follow up of physical
functioning of older adults
Dissertation
Juho Merilahti
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Organisaation resilienssin tukeminen
Mika Nieminen | Heli Talja | Jukka-Pekka Heikkilä |
Merja Airola | Kaupo Viitanen | Joona Tuovinen

Actigraphy in evaluation and follow up of physical...

For older adults, physical functioning status describes how well a
person is able to manage necessary daily activities independently.
Different tools exist for testing and follow-up of physical
functioning state at different levels of health and age. However,
technologies have not been widely adapted for monitoring the
physical functioning status during daily life in a longitudinal setup.
In this thesis, the actigraph's characteristics for evaluating the
physical functioning of older adults at various levels of health and
functioning are studied. An actigraph measures activity level
estimates continuously and is typically worn on the wrist for
extended periods. The actigraph is a mature technology that has
been used in the sleep research since 1970s. In addition to sleep
patterns, the actigraph can assess a subject's physical activity
levels, and sleep-wake rhythms. In the thesis, a novel processing
concept for evaluating long-term activity pattern responses to
external stimuli, such as facility's common activities or weather has
been developed.
This thesis utilizes three different datasets in which actigraph data
have been collected online, parallel with physical functioning
estimates.The results suggest that the actigraph is a feasible health
monitoring concept to be utilized in assisted living and nursing
home settings and is suitable for follow up of changes in activity
patterns associated with changes in physical functioning.
However, sleep patterns were not connected with physical
functioning in the utilized datasets.
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Actigraphy in evaluation and follow up of physical
functioning of older adults
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Muutosjoustavuus
Organisaation resilienssin
tukeminen
Mika Nieminen, Heli Talja,
Jukka-Pekka Heikkilä, Merja Airola,
Kaupo Viitanen & Joona Tuovinen

Muutosjoustavuus

ISBN 978-951-38-8601-1 (nid.)
ISBN 978-951-38-8600-4 (URL: http://www.vtt.ﬁ/julkaisut)
ISSN-L 2242-1211
ISSN 2242-1211 (Painettu)
ISSN 2242-122X (Verkkojulkaisu)
http://urn.ﬁ/URN:ISBN:978-951-38-8600-4

CI

8-951-38-8604-2 (painettu)
8-951-38-8605-9 (sähköinen)
242-1157
42-1157 (painettu)
42-1165 (sähköinen)
n.fi/URN:ISBN:978-951-38-8605-9
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Tiekartta digitalisaation
vauhdittamaan biotalouteen

Julkaisu esittelee uusia, kompleksisuusajatteluun perustuvia
ideoita nykyorganisaatioiden resilienssiä, muutosjoustavuutta
edistävään johtamiseen ja kehittämiseen. Esittelemme myös
organisaatiometaforia, jotka auttavat hahmottamaan organisaatiota
eri näkökulmista. Organisaatioiden resilienssiä tukevaa johtamista
havainnollistetaan kolmesta suomalaisesta organisaatiosta
keräämämme aineiston avulla.

EC

Muutosjoustavuus

Bittejä ja biomassaa

Organisaatioita ajatellaan yhä usein tiettyyn tarkoitukseen
suunniteltuina tehokkaina koneina. Perinteiset suunnitteluun ja
seurantaan perustuvat johtamismallit on kehitetty tällaisiin
tilanteisiin. Nykyajan nopeasti muuttuvassa globaalissa
maailmassa yritykset tarvitsevat menestyäkseen uudenlaisia
keinoja, jotka auttavat mukautumaan joustavasti tilannekohtaisen
tarpeen mukaan ja hyödyntämään monipuolisesti eri kanavien
kautta tulevaa informaatiota.
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Bittejä ja biomassaa
Tiekartta digitalisaation
vauhdittamaan biotalouteen
Toim.kunta: Anna Leinonen,
Maria Åkerman, Kristiina Kruus,
Antti Asikainen, Timo Muhonen &
Johanna Kohl
Muutosjoustavuus
Organisaation resilienssin tukeminen

tyä ruokaa, etäohjattuja biojalostamoja ja joukkoisa – tätä kaikkea voi tulevaisuuden biotalous olla, kun
.
a on totuttu ajattelemaan metsien, peltojen ja vesishdollisuuksia ja hyvinvointivaikutuksia. Sensoritekaitteiden kehitys, datan varastoinnin ja siirron helpotan tehostuminen lisäävät luonnonvaroja koskevaa
Tulevaisuuden biotaloudessa tieto nouseekin luonärkeämmäksi tuotantopanokseksi.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Luonnontekemä tiekartta kohti älykästä biotaloutta. Tiekarkuja kohti joustavaa, datavetoista ja verkottunutta
ä siitä, millaisia sovelluksia ja toimintamalleja tulesa biotaloudessa voidaan hyödyntää.

e to meet the needs of the ageing popumportant factor in competing on the interducts and services that promote healthy
tage of elderly people in the population
ades. This growth of the silver economy
ential for innovations and services both in
Highlights publication contains a review of
development work in the field of ageing.
chnology solutions relating to well-being
sing, mobility, communication, nutrition,
work. The principles of responsible and
of the publication create a foundation for
ment. With this publication, we introduce
the stakeholders in the field.

Tavoitteena nollaenergialiikunta
rakennukset
Kari Hemmilä & Ari Laitinen
VTT Technology 320

ISBN 978-951-38-8615-8 (URL: http://www.vtt.ﬁ/julkaisut)
ISSN-L 2242-1211
ISSN 2242-122X (Verkkojulkaisu)
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Simuloinnit osoittivat, että jää- ja uimahallin rakentaminen ulkopuolisesta energiasta riippumattomaksi on nykytekniikalla mahdollista, mutta käytännössä taloudellisesti kannattamatonta korkean
investointikustannuksen vuoksi. Näissä molemmissa liikuntarakennuksissa energiantarve on suurta verrattuna esimerkiksi
asuinrakennuksiin, minkä vuoksi rakennuksen ympäristöstä
kerättävä uusiutuva energia ei järkevän hintaisella investoinnilla riitä
kattamaan jää- ja uimahallin kaikkea energiantarvetta. Uima- ja
jäähallien osalta on vaikea saavuttaa nollaenergiatasoa nykyisin
saatavilla olevilla rakennus- ja laiteteknisillä ratkaisuilla niin, että
ratkaisun kustannukset eivät karkaisi käsistä. Kummassakin
hallissa erityiseksi ongelmakohdaksi muodostuu sähköenergian
käyttö, jonka ratkaiseminen edellyttäisi sähkön varastointitekniikan
merkittävää parannusta ja kustannusten pienenemistä.
.

massaa

ulee olemaan yhä suurempi kilpailutekijä
ääntymistä tukevien tuotteiden ja palvelusuus väestöstä kasvaa voimakkaasti tulehopeamarkkinoiden (silver markets, silver
van markkinapotentiaalin uusille innovaauin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tämä
ää katsauksen ikääntymiseen liittyvästä
kehittämistoiminnasta. Julkaisu esittelee
n ja terveyden, itsenäisen suoriutumisen,
ion, ravitsemuksen, palvelujen, kaupan,
än alueilla. Julkaisun lopussa esiteltävät
lähestymistavat luovat perustan onnistuskomme julkaisun tuovan uutta näkökule.
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Tarkasteltujen liikuntarakennusten energiantarvetta on mahdollista
pienentää rakenteellisilla (rakennusosien lämmöneristävyys), taloteknisillä (ilmanvaihdon ja jäteveden lämmöntalteenotto, jäähallissa
lauhdelämpö ja uimahallissa poistoilmalämpöpumppu), käyttöteknisillä (jäähallin lämpötila) sekä uuden teknologian (esimerkiksi
LED-valaistus) keinoilla. Näillä tavoin voidaan pienentää tontilta
kerättävän uusiutuvan energian tarvetta.

EC

Ta v o i t t e e n a . . .

Tutkimuksessa arvioitiin yhden uimahallin ja yhden jäähallin
energiankulutusta ja mahdollisuuksia pienentää energiantarvetta
sekä rakenteita ja laitteistoja parantamalla että korvaamalla osa
energiasta uusiutuvalla energialla. Arviointi tehtiin tietokonemallinnuksen avulla.
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Tavoitteena nollaenergialiikuntarakennukset
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Elintarviketalous 4.0
VTT:n visio älykkään, kuluttajakeskeisen ruokatuotannon
aikakauteen
Kaisa Poutanen, Emilia Nordlund,
Jaakko Paasi, Kaisa Vehmas &
Maria Åkerman

Flexible pigment-cellulose
nanofibril composites
for printed electronics
applications
Dissertation
Katariina Torvinen
VTT Science 162

Tutkimusympäristöt
VTT:llä on ainutlaatuisia tutkimusympäristöjä, jotka mahdollistavat koko uuden tuotteen kehitysketjun perustutkimuksesta ja
prosessien kehittämisestä aina prototypointiin, kustannustehokkaaseen pilotointiin ja pienimuotoiseen tuotantoon asti.
VTT:llä on 9 suuren mittaluokan pilottiympäristöä ja 16 tutkimusympäristöä.
Esimerkkejä tutkimusympäristöistämme
Bioruukki
Pohjoismaiden suurin biotalouden tutkimus
ympäristö nopeuttaa biotalouden innovaatioiden kaupallistamista.

PrintoCent
Maailman ensimmäinen painetun älyn teollistamisyksikkö. Ideana on valmistaa painettua elektroniikkaa suuria määriä liitettäväksi
massatuotteisiin.

Biotekniikan ja elintarviketutkimuksen
pilotointiympäristö
Nopeuttaa biotalouden innovaatioiden luomista
ja kaupallistamista.

ROViR - Etäohjauksen ja virtuaalitekniikoiden keskus
Etäohjauksen ja virtuaalitekniikan palveluja
ja ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Micronova
Puhdastila pii-, lasi- ja ohutkalvopohjaisten mikrojärjestelmien valmistamiseen.

Uusien kuitutuotteiden
pilotointiympäristö
Mahdollistaa täysin uudentyyppisten tuotteiden kehittämisen ja tukee metsäteollisuuden
uudistumista.

MIKES – Metrologian aika- ja
taajuuslaboratorio
Aikavälin ja taajuuden kansallinen mittanormaalilaboratorio.

Ydinturvallisuustalo
Ydinvoimateknologian turvallisuuteen liittyviin
tutkimuksiin.

Moottorilaboratorio
Henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen energia-tehokkuuden, päästöjen ja toisen sukupolven
biopolttoaineiden tutkimuksiin.
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Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
VTT:n tutkimusyhteistyötä suunnataan kolmen päätavoitteen
mukaisesti: osaamisperustaisten investointien lisäämiseksi
Suomessa, teollisen ja kaupallisen elinkeinotoiminnan uudistamiseksi
Suomessa sekä lisäarvon ja työpaikkojen synnyttämiseksi Suomeen.
VTT:n kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on myös
kantaa vastuuta yhteisten ongelmien ratkaisemisessa edistämällä
Suomen vaikutusmahdollisuuksia osana laajempia yhteisöjä. Julkinen
tutkimus- ja innovaatiorahoitus on välttämätöntä, jotta VTT voi
toimia vaikuttavalla tavalla tutkimusyhteisöjen, yritysten ja muiden
keskeisten tahojen kanssa tiiviissä innovaatioprosessissa. Parhaiten
VTT voi toteuttaa kansallista tehtäväänsä tilanteessa, jossa Suomen
ja EU:n innovaatiopolitiikat tukevat toinen toisiaan.

Kotimainen yhteistyö
VTT tekee aktiivista sidosryhmien – yritykset, yliopistot,
tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto – välistä yhteistyötä Suomessa edistäen omalta osaltaan säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista Suomelle
tärkeissä asioissa. VTT pitää tärkeänä, että ennakointia
ja koordinointia Suomessa kehitetään jatkuvasti siten,
että suomalaiset toimijat kykenevät luomaan yhteisen
käsityksen kansallisista tavoitteista, vaikuttamiskanavista
ja tarkoituksenmukaisesta resursoinnista. Tämä on välttämätöntä, jotta VTT voi aidosti vaikuttaa Suomelle keskeisissä asioissa kansainvälisellä tasolla.

VTT Suomen Akatemian huippuyksiköissä
• Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö
(2012 - 2017)
• Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö (2012 - 2017)
• Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö
(2014 - 2019)
• Kvanttiteknologian huippuyksikkö (2018 - 2025)
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VTT:n kansalliset kehittämisalustat
• Bioruukki - Biotalouden tutkimus- ja
pilotointiympäristö
• SMACC - Älykkäiden koneiden ja valmistuksen
osaamiskeskittymä
• PrintoCent - Painetun elektroniikan
innovaatiokeskus
• 5G Testiverkko
• Micronova - Puhdastila piipohjaisille
mikrojärjestelmille
• MIKES - Kansallinen metrologialaitos
• VTT Ydinturvallisuustalo

Suurimmat haasteet liittyvät eri politiikkalohkojen yhteensovittamiseen kansallisella tasolla ja EU-tasolla.
VTT kuuluu Team Finland -verkostoon, joka on yrityksille
kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Yritysten ja yliopistojen kanssa tehtävän
projektiyhteistyön lisäksi VTT osallistuu myös Suomen
Akatemian huippuyksiköiden työhön. VTT tekee kiinteää
yhteistyötä yritysten kanssa hankkeissa, joissa korostuu
suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen
uusiutuminen ja kestävä kilpailukyky. Näihin tavoitteisiin
pääsemiseksi VTT osallistuu merkittävällä panostuksella
paikallisten osaamiskeskittymien kehittämistyöhön sekä
alueellisten innovaatio-ekosysteemien väliseen EU-tason
yhteistyöhön. Tärkeä osa kansallista innovaatio-infrastruktuuria perustuu VTT:n tutkimusinfrastruktuuriin ja
kehittämisalustoihin, jotka ovat verkostoituneet myös
EU-tasolla: Bioruukki, SMACC, PrintoCent, 5G Testiverkko, Micronova, MIKES ja VTT Ydinturvallisuustalo.

VTT:n keskeisiä eurooppalaisia
tutkimusalliansseja
• EARTO - Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden
edunvalvontajärjestö
• EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
• EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
• EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja
innovaatioinstituutti
• EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
• NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden
ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT PPP-aloitteissa (H2020-ohjelma)
Contractual PPPs
• Photonics
• 5G
• Big Data
• Cyber Security
• Robotics
• FoF (Factory of the Future)
• SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource
Efficiency)
• EeB (Energy Efficient Building)
Joint Technology Initiatives/Joint Undertakings
• Electronic Components and Systems ECSEL
• Biobased Industries BBI
• Fuel Cells and Hydrogen FCH

Eurooppalainen yhteistyö ja sen suuntaaminen
VTT kytkeytyy vahvasti eurooppalaisiin innovaatio-aloitteisiin. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020
-puiteohjelma (2013 - 2020) on volyymiltaan merkittävin
ja se toteuttaa yhteistä Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka
tavoitteet koskevat työllisyyttä, tutkimusta ja innovointia,
ilmastonmuutosta ja energiaa, koulutusta ja köyhyyden
torjuntaa. EU-toiminnassaan VTT on toteuttanut elinkeinoelämän kannalta merkittävää tehtävää verkottamalla
suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita eurooppalaisiin
arvoketjuihin. Laajamittaisilla verkostoilla, positiivisella
näkyvyydellä ja aktiivisella mukanaololla EU-hankkeissa
voidaan aikaansaada huomattava vipuvaikutus suomalaisten innovaatioiden edistämisessä. EU-rahoituksesta
käydään äärimmäisen kovaa kilpailua, ja siinä pärjätäkseen VTT tarvitsee kokonaisymmärrystä: on kyettävä
seuraamaan aktiivisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, osallistumaan edelläkävijänä uusien EU-tason

tutkimus- ja innovaatiorakenteiden suunnitteluun ja käytäntöön panoon sekä tekemään laajamittaista, pitkäjänteistä yhteistyötä eurooppalaisissa aloitteissa lukuisten
eri sidosryhmien kanssa. VTT:n EU-hankesalkku muodostuu lukuisista monivuotisista ohjelmista ja erilaisista
rahoitusinstrumenteista, jotka edellyttävät vahvaa rahoitussääntöjen ja sopimusjuridiikan hallintaa.
VTT on aktiivinen lukuisissa aloitteissa, kuten eurooppalaisissa teknologiayhteisöissä - VTT mukana yli 20
ETP-yhteisössä - ja H2020-ohjelman PPP- eli Public
Private Partnerships -aloitteissa. VTT on myös mukana
kolmessa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin
innovaatiokeskittymässä - EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food - sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten
ja yliopistojen EERA-allianssissa, joka on energiatutkimuksen keskeinen verkosto EU:n jäsenvaltioiden SETPlan eli Strategic Energy Technology Plan -aloitteessa.
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VTT:n EU-projektit toteutetaan yhteishankkeina, ns.
konsortiohankkeina, joissa on useita osapuolia useista
maista. VTT:llä on ollut tehokas projektinjohtokyky ja vahvat EU-hanketoiminnan sisäiset tukipalvelut. Äärimmäisestä kilpailusta huolimatta VTT on säilyttänyt asemansa
merkittävänä toimijana Euroopan tasolla ja toistaiseksi
myös suurimpana yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen
saajana Suomessa. 17 % kaikesta Suomeen tulleesta
H2020-rahoituksesta on tullut VTT:lle (komission tilasto
10/2017). Yhteishankkeiden kautta Suomeen tulleesta
H2020-rahoituksesta VTT on kotiuttanut 25 %. Edellisen puiteohjelman aikana VTT kotiutti 22,5 % kaikesta
Suomeen tulleesta FP7-rahoituksesta.
Lisäksi VTT on viime vuosina osallistunut roolinsa mukaisesti aktiiviseen ja laajamittaiseen vaikuttamistyöhön EUtasolla. Vaikuttamistyö perustuu VTT:n kansalliseen mandaattiin. Eurooppalaisen TKI-politiikan prioriteetteihin ja

ohjelmiin vaikuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kyvykkyyttä toimia erilaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. VTT
osallistuu erityisesti eurooppalaisten tutkimuslaitosten
yhteisen edunvalvontaorganisaation EARTOn puitteissa
komission, parlamentin ja neuvoston kanssa käytävään
policy-tason sidosryhmäkeskusteluun. Innovaatiopolitiikka on horisontaalista ja läpileikkaavaa, se menee yli
perinteisten hallinnonalojen. Vaikuttamistyö edellyttää
myös jatkuvaa vuorovaikutusta muiden avaintoimijoiden kanssa Suomessa.
Käynnissä olevalla H2020-ohjelmalla on kytkentä aluepolitiikan ja teollisuuspolitiikan ohjelmiin, kuten alueiden älykäs erikoistuminen, investointiohjelma ja puolustustutkimusohjelma. Politiikkalohkojen lisäksi vahva
rahoitussääntöjen ja sopimusjuridiikan hallinta on välttämätön edellytys onnistuneelle edunvalvontatyölle. Erityisesti seuraavaa EU:n monivuotista rahoituskehystä ja
puiteohjelmaa silmällä pitäen VTT ennakoi uusien tutkimus- ja innovaatiorakenteiden kehittämiseen liittyviä
mahdollisuuksia ja uhkia. VTT:n edellytykset kotiuttaa
EU-rahoitusta Suomeen ovat muuttumassa haasteellisiksi kansallisten resurssien vähetessä: On tärkeää, että
tulevan puiteohjelman budjettia ei leikata nykyisestä ja
että yksittäisille tutkijoille tai pk-yrityksille suunnattujen
hankemuotojen suhteellista osuutta ei kasvateta ns.
yhteishankemuodon kustannuksella. VTT:n mahdollisuus
osallistua EU-yhteistyöhön perustuu siihen, että puiteohjelman rakenteessa ja osallistumissäännöissä on selkeä ekosysteeminäkökulma, joka edistää tutkimusyhteisöjen ja yritysten tiivistä innovaatioprosessia. Parhaiten
VTT voi toteuttaa kansallista tehtäväänsä tilanteessa,
jossa Suomen ja EU:n innovaatiopolitiikat tukevat toinen
toisiaan. Jatkossa olisi erityisen tärkeää, että julkisten
rahoittajien ohjelmat suunnitellaan sekä EU-tasolla että
Suomessa siten, että ne mahdollistavat tarkoituksenmukaisella tavalla myös VTT:n tyyppisten tutkimusorganisaatioiden osaamisen pk-yritysten käyttöön.

Muu kansainvälinen yhteistyö
Kansallisen osaamisperustan kehittäminen vaatii erityisesti globalisaation oloissa verkostomaista yhteistyötä
maailman huipputoimijoiden kanssa sekä ennakkoluulotonta eri tieteenalojen yhteistoimintaa. VTT uskoo,
että valoisa tulevaisuus luodaan tieteeseen perustuvilla
innovaatioilla sekä vastuullisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja
teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyökumppanimme pääsevät laajojen verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Team Finland
-verkoston jäsenenä VTT tekee yhteistyötä myös ulkoasiain hallinnon verkostoissa ja diplomatiatasolla sekä
osallistuu mm. hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n
asiantuntijatyöryhmiin.

VTT VUOSIKERTOMUS | 32

Tutkimuskumppanuudet ja verkostot antavat VTT:lle vahvan aseman. Vaikka suurin osa VTT kansainvälisestä julkisesta tutkimusyhteistyöstä toteutuu EU:n ohjelmissa,
VTT käy säännöllistä vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa sekä osallistuu
EU:n rahoittamiin yhteistyöverkostoihin ja hankkeisiin kolmansissa maissa. VTT pyrkii myös kiinnittymään innovaatiovetoisiin osaamiskeskittymiin muualla maailmassa
ja tekee asiakastoimeksiantoja kansainvälisille yrityksille.

VA I K U T T A V U U S

Esimerkkejä tutkimustuloksista 2017

VTT LIGHTHOUSES

Tulevaisuuden ilmasto –
puhdasta energiaa
Lähes 200 maata on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on
rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen. Kaikilla kasvi
huonekaasupäästöjä tuottavilla aloilla tarvitaan siis ripeitä toimia. Myös Suomella
on kunnianhimoinen tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä yli puoleen energian
loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.
Lukuisia laitteita, rakennuksia, kulkuvälineitä ja teollisuuden prosesseja täytyy muokata
ja uudistaa energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Se, että
käyttäjistä tulee myös tuottajia, uudistaa energiamarkkinoita.
Innovaatioita, jotka tuottavat vähähiilistä energiaa erilaisista lähteistä, tarvitaan
enemmän ja nopeammin kuin koskaan ennen.
VTT edistää uudenlaisia energian- ja polttoainetuotannon teknologioita sekä
digitalisaatiota, sillä niiden avulla on mahdollista tukea systeemistä energiamurrosta.
#ClimateActionVTT
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Helsingistä älykkäiden energiaratkaisujen
edelläkävijä
Maailmanlaajuisesti kaupungit tuottavat 70 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
Helsinki on ottamassa yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa suuria askeleita tehdäkseen kaupungista hiilineutraalin. Tätä tavoitetta tukee mySMARTLifehanke, jossa muun muassa kokeillaan päästötöntä sähkö-robottibussia sekä kannustetaan Merihaan taloyhtiöitä energiatehokkuuteen korjausrakentamisessa.
mySMARTLife-hanke on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa, jossa testataan
uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa. Hankkeen kokeiluilla saavutetaan 10–20% energiansäästö ja nopeutetaan parhaiden ratkaisujen
pääsyä markkinoille. Helsingissä testattuja ratkaisuja on mahdollista hyödyntää
muissa kaupungeissa Suomessa sekä maailmalla.

Ilmastosuunnitelmalla kohti
kestävää vähähiilistä yhteiskuntaa
Ilmastolain edellyttämän keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) vaikutusarviossa on tarkasteltu ilmastopolitiikan vaikutuksia
Suomen kasvihuonekaasupäästöihin,
energiajärjestelmään, talouteen, ympäristöön ja terveyteen. KAISU täsmentää ja
täydentää marraskuussa 2016 julkaistun Energia- ja ilmastostrategian toimia
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökaupan ulkopuolisella eli
taakanjakosektorilla.
KAISU:n vaikutusarvioiden perusteella
suurin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali on liikenteessä, mutta toisaalta liikenteen päästöjen vähentämiseen
sekä siitä aiheutuviin kustannuksiin ja
ympäristövaikutuksiin liittyvät myös merkittävimmät epävarmuudet. Lisäpäästövähennyksiä on mahdollista saavuttaa
erityisesti vähentämällä mineraaliöljyn

LUE LISÄÄ»

käyttöä rakennusten lämmityksessä ja työ
koneiden polttoainekäytössä. Vaikka päästö
vähennystoimiin liittyy kustannuksia kansantaloudellinen vaikutusten arviointi osoittaa,
että KAISU:n toimet eivät juurikaan vaikuta
kansantuotteen kasvuun.
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja
uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) -tutki
mushanke tarkasteli laaja-alaisesti energiaja ilmastopolitiikan kokonaisuutta erityisesti
vaikutusten näkökulmasta. Hankkeessa on
tuotettu kokonaisvaltainen selvitys Suomen
mahdollisuuksista saavuttaa kustannus
tehokkaasti ja johdonmukaisesti hallitus
ohjelman, ilmastolain ja Euroopan Unionin
(EU) vuoteen 2030 saakka asettamat energia- ja ilmastotavoitteet.
LUE LISÄÄ»

Pienet SMR-reaktorit soveltuvat kaukolämmöntuotantoon
VTT on selvittänyt pienten modulaaristen ydinreaktorien soveltuvuutta kauko
lämmöntuotantoon ja teollisuuden prosesseihin. Pientä modulaarista reaktoria
(SMR, Small Modular Reactor) mallinnettiin osana oletettua suomalaisen esimerkkikaupungin 2030-luvun kaukolämpöverkkoa. Mallinnettu reaktorityyppi olisi tulosten
mukaan mahdollista ottaa osaksi kaukolämpöverkon tuotantopalettia. Investoinnin
takaisinmaksuajaksi arvioitiin 10 - 20 vuotta riippuen toteutuvista kustannuksista.
Suomessa ydinvoimalla tuotetaan vain sähköä, mutta muualla ydinvoimaa sovelletaan myös muihin käyttökohteisiin, esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon, suolan poistoon merivedestä ja teollisuuden prosessilämmön tuottamiseen. Korkean
lämpötilan SMR-konseptien tuottamaa höyryä voisi käyttää mm. vedyn valmistuksessa. Maailmalla kehitetään useita erityyppisiä pieniä modulaarisia reaktoreita,
jotka ovat huomattavasti perinteisiä ydinvoimaloita pienempiä. Uusien pienikokoisten modulaaristen reaktorien eduiksi on arvioitu mm. nopeampi rakennusaika, standardisoitu laitostyyppi ja soveltuvuus myös pienempiin järjestelmiin ja
teollisuusintegraatteihin.
LUE LISÄÄ»
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Resurssien riittävyys –
resurssiviisaus takaa
menestyksen
Väkiluvun kasvu, kaupungistuminen ja väestön vaurastuminen kuluttavat yhä
enemmän luonnonvaroja. Tämä aiheuttaa yhteiskunnallisia haasteita ja on ongelma
maapallon kantokyvylle.
VTT:llä ymmärretään, että tarvitsemme kestäviä, resurssitehokkaita ratkaisuja, kuten
uusiutuvia raaka-aineita ja kiertotaloutta. Haasteet ratkaistaan käyttämällä resursseja
harkiten ja tehokkaasti. Uusien teknologioiden hyödyntäminen raaka-aineiden ja
jätteiden käytössä avaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia.
Teollisuus laajalti hyötyy uusiutuvista ja uudenlaisista raaka-aineista, kuten
metsäbiomassasta ja hiilidioksidista. Tuotesuunnittelulla voidaan varmistaa hyvä
suorituskyky kulutustavaroille, joita valmistetaan kysynnän mukaan. Täysin uudella
tavalla tuotettu ruoka auttaa vesivaroja ja ympäristöä säästäen ravitsemaan kasvavan
väestön.
#ResourceSufficiencyVTT
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Sähköllä tuotettu proteiini lievittämään maailman
nälänhätää
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteisessä tutkimuksessa on
tuotettu ensimmäinen erä yksisoluproteiinia sähkön ja hiilidioksidin avulla.
Näin valmistettua proteiinia voidaan kehittää eläin- ja ihmisravintoon soveltuvaksi. Menetelmä irrottaa ravinnon valmistuksen ympäristön rajoitteista. Proteiinia voidaan tuottaa missä tahansa, missä uusiutuvaa energiaa saadaan
esimerkiksi auringosta.
LUE LISÄÄ»

Elektroniikkajätteestä metallit
ja muovit talteen teknologioita
yhdistämällä
VTT kehitti uuden, erilaisia teknologioita
yhdistävän elektroniikkajätteen kierrätysk
onseptin vähentämään materiaalihukkaa.
Konseptissa on mukana kaasutus, jonka
avulla jätteestä saadaan talteen metallien ja harvinaisten maametallien lisäksi
orgaanisia ainesosia energiaksi tai esimerkiksi muovin ja kemikaalien raaka-aineiksi.
VTT on koonnut joukon suomalaisia toimijoita mukaan materiaalitehokkaan tuotannon edistämiseksi.
Kierrätys- ja käsittelyketjuissa hävitetään
paljon arvokkaita raaka-aineita: jopa puolet materiaalivirroista voi päätyä kaatopaikoille. Tuotteet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, joten perinteiset mekaaniset
kierrätysprosessit eivät enää riitä.

Hiilidioksidista arvotuotteita

Perinteisessä kierrätyksessä on keskitytty
perus- ja jalometallien, esimerkiksi kullan,
talteenottoon, jolloin muut arvoaineet sekä
erityisesti hiilivetypitoinen orgaaninen aines
ovat jääneet hyödyntämättä.
VTT on kehittänyt integroituihin teknologioihin perustuvan kierrätyskonseptin, jolla voidaan tehostaa materiaalien talteenottoa ja
vähentää neitseellisten mineraalien ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Menetelmä
palettiin kuuluu jätteen mekaanisen erottelun lisäksi kaasutus eli terminen konversio,
jolla saadaan erotettua metallien lisäksi
orgaaninen materiaali energiaksi tai esimerkiksi muovin ja kemikaalien raaka-aineiksi.

Hiilidioksidin hyödyntäminen voi olla merkittävä Euroopan taloudellisen kasvun mahdollistaja. 43 johtavaa teollista ja tutkimusorganisaatiota on mukana
30.11.2017 perustetussa CO2 Value Europe -yhdistyksessä vauhdittamassa
hiilidioksidin muuntamista arvotuotteiksi. VTT on yksi sen perustajajäsenistä.
CO2 Value Europe -yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja markkinoida kestäviä
teollisia ratkaisuja, jotka muuttavat hiilidioksidit arvokkaiksi tuotteiksi ja vähentää näin hiilidioksidipäästöjä ja laajentaa raaka-ainepohjaa.
LUE LISÄÄ»

Uusiokuidusta valmistettu neulos on
tuntumaltaan puuvillan ja viskoosin välillä
VTT:n menetelmässä kulunut ja käyttöön kelpaamaton puuvilla liuotetaan ja
käytetään uuden kuidun raaka-aineeksi. Ensimmäiset tuotemallit osoittavat,
että uusiokuitu muuntuu langaksi ja miellyttäväksi neulokseksi. Karbamaatti
liuotukseen perustuvalla teknologialla on nyt tuotettu pilot-laitteistolla ensimmäinen erä uusiokuitua. Ominaisuuksiltaan uusiokuidusta valmistettu neulos vastaa tutkijoiden odotuksia: se on sileää, himmeän kiiltävää ja hyvin laskeutuvaa.

LUE LISÄÄ»
LUE LISÄÄ»
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Hyvä elämä –
elämänlaatua ja
hyvinvointia
Suuret globaalit haasteet – väestön ikääntyminen, robotisaatio, työelämän muutos,
kaupungistuminen ja infrastruktuuerin muutos – vaikuttavat jokapäiväiseen elä
määmme. Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon kustannusten kasvu edellyttävät
toimintatapojen muutosta, jotta sairauksia pystytään ehkäisemään tehokkaasti ja
voidaan siirtyä kohti osallistavaa ja yksilöllistä terveydenhuoltoa.
Työelämässä on menossa suuri murros, kuten tietotyön automatisointi sekä
robotisaatio, joka vähentää perinteisiä työpaikkoja. Ihmisen ja teknologian kiinteä
suhde tulee ilmi erityisesti laitteissa, joita käytämme sekä työssä että vapaa-ajalla.
Vaikka laitteiden pitäisi helpottaa elämäämme, ne saattavatkin lisätä stressin määrää.
Kaupungistuminen ja infrastruktuurien muutokset asettavat vaatimuksia elinympä
ristöjen suunnitteluun.
Suomi pystyy ratkaisemaan nämä haasteet, koska meillä on hyvin koulutettu väestö
sekä paljon kasvuyrityksiä ja yhteiskunnassa vallitsee luottamuksen ilmapiiri. VTT
kehittää uutta teknologiaa, palveluita ja liiketoimintamalleja, joista on aitoa hyötyä
ihmisille myös yksilöinä.
#GoodLifeVTT
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Tekoäly paljastaa sydänpotilaan komplikaatioriskin
Tekoälysovelluksella voidaan tunnistaa sydänpotilaiden riskit ja ehkäistä sydäntautien aiheuttamia komplikaatioita jo varhaisessa vaiheessa. Sovellus parantaa
potilasturvallisuutta ja samalla säästää kasvussa olevia terveydenhuollon menoja.
LUE LISÄÄ»

Uusi ultraääneen perustuva mittausjärjestelmä
parantaa sisäilman laatua ja vähentää
energiakustannuksia jopa 50%
Terveellinen, miellyttävä ja tuottavuutta parantava sisäilma saadaan aikaan
ainoastaan varmistamalla, että ilmanvaihto vastaa täsmällisesti tilassa oleskelevien ihmisten tarpeisiin. Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät perustuvat
usein arvioituun keskimääräiseen käyttöasteeseen, eivätkä ne pysty mukau
tumaan sisätilojen käyttöasteen muutoksiin. Esimerkiksi kokous- tai luokka
huoneessa ilma ummehtuu nopeasti, jos tilan arvioitu käyttäjämäärä ylittyy –
tai vaihtoehtoisesti ilmastointi saattaa pauhata täysillä, vaikka tila on tyhjä,
jolloin energiaa ja rahaa kuluu hukkaan.

Rytmihäiriöt havaitseva mobiililaite
pian kuluttajakäyttöön
VTT:n spin-off-yritys VitalSignum tuo nyt
kuluttajan ulottuville rytmihäiriöt tunnistavan pienen mobiililaitteen, joka mittaa
käyttäjänsä sydänsähkökäyrän.
Laitetta on testattu sydänpotilailla kolmen vuoden ajan hyvin tuloksin, ensin
Turun yliopistollisessa keskussairaalassa
ja nykyään myös HUSissa. Myös sydänongelmista kärsivät huippu-urheilijat ja
monet muut yksityishenkilöt ovat koekäyttäneet laitetta.

Kulkee vaivatta mukana
Helppokäyttöinen laite mittaa EKG:n lisäksi
tarkasti käyttäjänsä sykkeen ja sykevälivaihtelun. Laitteelle haetaan seuraavaksi
lääkintälaitehyväksyntä, jonka jälkeen se
soveltuu esimerkiksi sydänpotilaiden leikkausta edeltävään ja sen jälkeiseen tarkkailuun kotioloissa, sillä data siirtyy kännykästä automaattisesti pilvipalvelun kautta
hoitohenkilökunnalle.
LUE LISÄÄ»

LUE LISÄÄ»

VTT:n tiekartta ohjaa Suomen tekoälyn voittajiin –
näin maamme menestyy
Nyt on oikea aika arvioida tilanne Suomen näkökulmasta ja päättää, millä
alueilla olemme vahvoja ja missä ovat suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan parhaat mahdollisuudet hyödyntää tekoälyn tuomaa murrosta. Samoin
on varauduttava yhteiskunnallisiin vaikutuksiin mm. työpaikoilla ja tulon
jaossa. VTT esittää raportissaan joukon toimenpide-ehdotuksia, joilla maamme
selviää digimurroksesta ja nostaa meidät voittajiin.
LUE LISÄÄ»
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Kokonaisturvallisuus –
varmuutta muuttuvassa
maailmassa
Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja yllättävät muutokset voivat aiheuttaa
katastrofeja. Altistuminen luonnon ja ihmisen aiheuttamille uhille lisääntyy.
Yhteiskunnan selviytyminen kaikissa olosuhteissa vaatii ihmisten turvallisuuden
sekä julkisten ja yksityisten toimintojen jatkuvuuden varmistamista erilaisissa
häiriötilanteissa. Tulevaisuuden kokonaisturvallinen yhteiskunta edellyttää
uhkien aikaista havaitsemista, niihin varautumista sekä nopeaa toipumista.
VTT tukee eri alojen toimijoita kokonaisturvallisuuden varmistamisessa uusien
teknologioiden, innovaatioiden ja palveluiden avulla. Monimutkaisetkin järjestelmät
suunnitellaan ja kehitetään luontaisesti turvallisiksi, joustaviksi ja mukautuviksi
sekä testataan huolellisesti. Näin saavutetaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa
erilaisten innovaatioiden turvallinen ja varma käyttö.
Ratkaisut, joilla suojaudutaan uhkia vastaan, mahdollistavat häiriöttömän elämän
ja liiketoiminnan.
#SafetySecurityVTT
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Suomen ensimmäinen 5G-kehitysympäristö
avautuu yrityksille

Kuva: Domenico
Tedone, ThalesAlenia Space,
Italy

Suomen ensimmäisen 5G-testiverkon toiminta laajenee Oulussa. Jatkossa
VTT:n, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun 5G-kehitysympäristö
5GTN valjastetaan erityisesti liiketoiminnan käyttöön. Mukana on jo suuri joukko
suomalaisyrityksiä, joiden kanssa 5G-teknologiaa tullaan testaamaan usealla
sovellusalueella.
LUE LISÄÄ»

VTT:n robottiautot siirtyvät yleiselle tielle

Avaruusasemalle uutta huoltovarmuutta lisätystä todellisuudesta
VTT:n johtamassa kansainvälisessä hankkeessa kehitettiin Euroopan avaruusjärjestö ESAn käyttöön uusi lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) työkalu.
AR-työkalu on tulevaisuudessa astronauttien hyödynnettävissä vaativissa huoltoolosuhteissa ja laitteiden reaaliaikaisen
tilan seurannassa avaruudessa.
Ensimmäiset käytännön testit on tehty
ESA:n astronauttikoulutuskeskuksessa
ja tulokset ovat erinomaisia.
VTT:n vetämässä kaksivuotisessa ESAn
EdcAR-hankkeessa kehitettiin ratkaisu jo

kymmenen vuoden ajan askarruttaneeseen
työn opastukseen ja huoltohaasteeseen.
Avaruudessa työtehtävät ja laitteiden huoltotoiminnat ovat kriittisiä, ja niiden on onnistuttava virheettömästi ja oikea-aikaisesti.
Valmistautuminen edellyttää vaativaa harjoittelua, joka on sovitettava yhteen useiden
eri asiantuntijoiden kesken. Astronauttien
aika on äärimmäisen arvokasta, joten on
tärkeää, että työtehtävien ja huolto-ohjeistusten on tällöin toimittava yksiselitteisesti.
LUE LISÄÄ»

Suomen ensimmäinen kokeiluluvan tieliikenteeseen saanut robottiauto Marilyn
ja puolisonsa Martti ovat yhdessä siirtyneet seuraavalle tasolle ja alkaneet
seurustella ja vaihtaa kuulumisia ajoympäristönsä kanssa. VTT:n kehittämät
robottiautot kuulevat, näkevät ja aistivat, ja niissä hyrisee kotimainen äly. Ne
kykenevät seuraamaan ohjelmoitua reittiä ja välttämään yllättäviin esteisiin
törmäämistä ilman kuljettajan apua. Toistaiseksi autot vaativat, että kaistaviivat
tai tien reunat näkyvät. Tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel, mutta
vuoteen 2020 mennessä liikutaan jo vaativammissa olosuhteissa sora- ja
lumipeitteisillä teillä.
LUE LISÄÄ»

Lohkoketjuteknologia varmistamaan hyvinvointi
sovellusten ja -palvelujen luotettavuus
VTT on selvittänyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa
lohkoketjuteknologian hyötyjä sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamisessa.
Toimenpiteeksi ehdotetaan lohkoketjuihin perustuvan hyvinvointiekosysteemin
edistämistä konkreettisen kokeilun kautta. Siinä tiedon luotettavuus ja hyvin
vointiraha muodostaisivat pohjan ennakoivan terveydenhoidon ja hyvinvoinnin
ylläpidon nostamiselle keskeiseen asemaan sote-palvelujärjestelmässä.
LUE LISÄÄ»
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Teollisuuden uudistuminen –
mahdollisuuksia
innovaatioiden avulla
Suunnittelun, valmistuksen ja palveluliiketoiminnan radikaali uudistaminen digitalisaation avulla luo
kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia teollisuudelle myös korkean kulurakenteen maissa.
Suomen talouskasvu ja työllisyystilanne ovat tiukasti kytköksissä vientiteollisuuden menestykseen.
Viennin kannalta onkin tärkeää, että suomalainen teollisuus on yksi johtavista digitaalisten
ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittäjistä ja käyttöönottajista.
Tulevaisuuden älykkäät tuotteet ja palvelut luodaan teollisuuden uusissa ekosysteemeissä, joi
ta tukee globaalisti kytkeytynyt alustatalous. Yhteistyö, palveluliiketoiminnan kasvava merkitys ja
datan hyödyntäminen synnyttävät täysin uusia mahdollisuuksia ja muuttavat arvon luontia. Big
dataan perustuvat uudet liiketoimintamallit ja palvelut vahvistavat Suomen teollisuuden kilpailu
kykyä.
Robotisaation, joustavan automaation ja keinoälyn avulla tuotantoa voidaan merkittävästi
tehostaa ja tuotantokustannuksia alentaa. Tuotantoteollisuus saa kilpailukykyä erikoistumisesta
sekä globaalista verkostoitumisesta. Riippuvuutta rajallisista resursseista, kuten energiasta,
materiaaleista ja vedestä, voidaan vähentää kiertotalouden avulla.
Suomessa on koulutettua, taitavaa työvoimaa ja hyvät mahdollisuudet innovointiin. Meillä on siis
kaikki edellytykset olla valmistavan teollisuuden ja palveluliiketoiminnan edelläkävijä.
#IndustrialRenewalVTT
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Digitaalisuus mullistaa tekstiilialan: Yksilöllisiä
vaatteita kuluttajille nopeasti ja asiakaslähtöisesti
Digitaalisuus tuo lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia tekstiili-, vaateja muotialalle muun muassa 3D-mallintamisen, älyvaatteiden, robotiikan ja
tuotteiden kustomointimahdollisuuksien ansiosta. VTT tutkii uusien digitekno
logioiden tarjoamia ratkaisuja, joiden avulla nopeutetaan merkittävästi tuo
tevalikoimien vaihtuvuutta, lyhennetään tuotekehitystä, vähennetään tuo
tantokustannuksia sekä edistetään kestävän kehityksen mukaisia valintoja.

LUE LISÄÄ»

Digitaalisuudesta kilpailuetua:
VTT ja Hydroline kehittävät hydraulisylintereistä uutta palveluliiketoimintaa
VTT ja Hydroline Oy kehittävät yhdessä
seuraavan sukupolven verkotettuja
ja älykkäitä hydraulisylintereitä. Uusi
hanke mahdollistaa siirtymisen tuote
keskeisyydestä uuteen palveluliiketoi
mintamalliin, josta syntyy uutta kilpailuetua.
Digitalisaatio kiihdyttää nyt valmistavan teollisuuden tuotekehitystä vauhdilla. Tämä mahdollistaa uusien tuote- ja
palvelukonseptien kehittämisen aiempaa
kannattavammin ja nopeammin.
Suomen johtava hydraulisylintereitä valmistava yritys Hydroline ja VTT kehittävät
yhteistyössä yrityksen tuotteita palveluiksi.

Hydraulisylintereitä käytetään laajasti liikkuvissa työkoneissa ja teollisuudessa niiden
erinomaisten voimantuottokyvyn, luotettavuuden ja käytettävyyden vuoksi.
Neljä vuotta kestävän uuden Tekes-hankkeen lopputuloksena yritykselle syntyy digitaalinen alusta tuotteen elinkaarenhallinnan
ja käytönaikaisen palveluliiketoiminnan tarpeisiin. Digitaalisuus mahdollistaa uuden
liiketoiminnan kehittämisen, jossa painopiste siirtyy tuotteista palvelujen myyntiin.
LUE LISÄÄ»

Biodieselin tuotantoon lisää tehoa hajautetulla
tuotannolla
VTT on mukana kehittämässä biopolttoaineiden tuotantoprosessia, joka
voidaan viedä biopohjaisen raaka-ainelähteen luokse. Uudella tuotantoprosessilla
tavoitellaan 35 prosentin säästöjä tuotantokuluissa. Näin biopolttoaineiden tuotantokulut litraa kohden laskisivat jopa alle 0,80 euron. EU-rahoitteisessa COMSYN-projektissa rakennetaan tiivis kaasutus- ja synteesiprosessi, jolla valmistetaan
bio- ja kierrätysraaka-aineista kilpailu-kykyisiä polttoaineita erityisesti raskaaseen
liikenteeseen.
LUE LISÄÄ»

Tulevaisuuden tuote syntyy etänä
VTT, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu
(TAMK) perustivat yhteisen digitaalisen tehtaan demon. Siinä valvotaan ja ohjataan etänä yhdestä paikasta organisaatioiden eri toimipisteissä sijaitsevia erilaisia robotteja. Tilassa on järjestelmän ohjaushuone, jonka näyttöjen ruudulta robottien työskentelyä ja tuotteen valmistusta ohjataan ja seurataan vaihe
vaiheelta. Demo on esimerkki siitä, että tulevaisuuden tuotteen valmistumista
pystytään ohjaamaan ja seuraamaan yhdestä paikasta etänä.
LUE LISÄÄ»
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Yritysvastuuraportti 2017
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Sisältö
Kestävä kehitys osana toimintaa
VTT edistää vastuullista toimintaa
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Kestävä kehitys osana
toimintaa
Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimusja palvelutoiminnassa sekä sisäisessä toiminnassamme.
Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-ohjeistoa soveltaen.
Kuvaamme tässä katsauksessa yhteiskuntavastuuta
esimerkein ja julkaisemme valitun GRI-indikaattoritaulukon
internetsivuillamme. Lue lisää VTT:n yritysvastuu-sivulta.

Yhteiskuntavastuu

Vastuu omasta henkilöstöstä

VTT:n tutkimuksen painoalueilla - tulevaisuuden ilmasto,
resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus,
teollisuuden uudistuminen - haetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tutkimusagendan laatimisessa noudatamme ulkoa
sisäänpäin katsovaa eli haastelähtöistä lähestymistapaa. Tätä jatkuvaa prosessia ohjaavat ulkoiset signaalit
sen sijaan, että tukeutuisimme nykyisiin osaamisiimme.
Asiakkaiden haasteet ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet vaikuttavat vahvasti tutkimusagendaamme ja
osaamisen kehittämiseen. Tehtyjen selvitysten mukaan
tutkimustulostemme hyödyntämisaste on hyvin korkea,
ja siksi VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on erittäin merkittävä. Lisäksi tutkimustuloksiamme
ja asiantuntijoitamme hyödynnetään laajasti julkisen
päätöksenteon pohjana matkalla kestävän kehityksen
yhteiskuntaan.

Koko henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipajoja erilaisin teemoin. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia:
Sydänviikko-kiertue, Unelmien liikuntapäivä, Askelkisa ja
valtakunnallinen liikuntapäivä ”Sata Liikettä Suomelle”.
Tarjottiin kaksi voimavaravalmennusryhmää erityisesti jaksamishaasteiden ennaltaehkäisyyn ja toteutettiin mindfulness-harjoitusjakso, jossa osallistujia oli 140.

VTT on yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS:n jäsen.

Henkilöstöä tuettiin myös Academy of Brain -verkkokursseilla sekä pilotilla, joka mahdollistaa avun hakemisen
mahdollisiin kriiseihin entistä varhaisemmassa vaiheessa.
Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisen toimet toivat
VTT:lle Suomen Olympiakomitean ”Suomen Aktiivisin
Työpaikka” -palkinnon tammikuussa 2018 järjestetyssä
Urheilugaalassa.
Tärkeänä osana vastuuta omasta henkilöstöstä on suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen sekä koulutuksen
että työssäoppimisen avulla.
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Tapaturmataajuus

0,96
poissaoloihin johtanutta
työtapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohden.

Tapaturmavakuutuskeskuksen laskentatavan mukaisesti laskettu tapaturmataajuus oli koko konsernissa
0,96 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti ja emoyhtiössä 0,82. Yleisimmät syyt olivat esineeseen satuttaminen, liukastuminen ja kaatuminen sekä kemikaalit.
Konsernissa ei tapahtunut yhtään vakavaa työtapaturmaa, vakavuuden tunnusluku oli 8,6 sairaslomapäivää/
tapaturma (emoyhtiössä 10).
Kolmivuotissuunnitelman 2015 - 2017 vuoden 2017 projektit ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysasioiden kehittämiseksi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Teemoina olivat työturvallisuuskulttuuri ja sen
kehittäminen, esimiesketjun vahvistaminen QEHS-asioiden toimijoina, yhteinen työpaikka, siisteys ja järjestys.
Yksi projekteista oli Hoksaa, huomaa, reagoi -kampanjan toteuttaminen yhdessä työterveyshuollon ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa. Kampanjan aikana järjestettiin luentoja, tietoiskuja ja muistutettiin henkilöstöä VTTn
käytännöistä. Teknisenä erityiskohteena oli vetokaappien
ilmamäärien mittaus luotettavan toiminnan takaamiseksi.

VTT:n tutkijat osallistuivat yhteentoista energia- ja ympäristöaiheiseen eduskunnan valiokuntakuulemiseen joko
kutsuttuina asiantuntijoina tai toimittamalla kirjallisen
lausunnon.
Energiatehokkuuslain mukaisissa kohdekatselmuksissa
oli välivuosi. Sähkönkulutus säilyi olennaisesti (+0,7 %)
edellisen vuoden tasolla. VTT sitoutui toimimaan ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja liittyi Ilmastokumppanit
-verkostoon. VTT osti ja mitätöi EU:n päästökaupan kiintiöstä päästöoikeuksia määrän, joka vastaa VTT:n käytössä olevien leasingautojen vuoden 2016 CO2-päästöä, 59 tonnia. VTT:n leasingautokannan CO2-päästötaso
aleni edelleen, ollen 109 g/km. Oman auton käyttömäärä
aleni 11 %. Lentomatkojen lukumäärä aleni edelleen
tavoitteen mukaisesti, vähennystä vuoteen 2016 verrattuna oli 2 %.

Vastuu ympäristöstä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä on DNV GL
Business Assurance Finland Oy Ab:n myöntämät ISO
9001- sekä ISO 14001 -johtamisjärjestelmät.
Ympäristöperiaatteet, -tavoitteet ja -indikaattorit päivitettiin. Uudistetut periaatteet ovat:
1)
2)
3)
4)

Parannamme toimintamme ekotehokkuutta
Viestimme avoimesti ympäristöasioistamme
Tuotamme uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita
Tuotamme asiantuntijatietoa yritysten ja yhteiskunnan
päätöksenteon tueksi

Ekotuotteiden osuus
toimistotarvikkeiden
ostovolyymistä

27 %
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Ostetun toimistopaperin määrä kääntyi uudestaan laskuun (-15 %). Ekotuotteiden osuus oli 27 %. Tulostusmäärät alenivat 17 %.
Yhtiö ei toimi luokitelluilla pohjavesialueilla, mutta
Espoossa kuitenkin Laajalahden Natura-luonnon
suojelualueen lähistöllä.
Otaniemen metrotyömaan öljyvahingon seurannassa
pumppukaivoihin kertyneen veden näytteenottojen lukumäärä harvennettiin kahteen kertaan vuodessa. Veden
haitta-ainepitoisuudet ovat olleet hyvin pieniä ja näytteenottojen lukumäärää ehdotetaan edelleen vähennettäväksi yhteen kertaan vuodessa.

Y R I T Y S VA S T U U

VTT edistää vastuullista
toimintaa

Ilmastosuunnitelmalla kohti kestävää vähähiilistä
yhteiskuntaa
Ilmastolain edellyttämän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU)
vaikutusarviossa on tarkasteltu ilmastopolitiikan vaikutuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöihin, energiajärjestelmään, talouteen, ympäristöön ja terveyteen.
KAISU täsmentää ja täydentää marraskuussa 2016 julkaistun Energia- ja ilmastostrategian toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi päästökaupan ulkopuolisella, eli taakanjakosektorilla.

Vastuullisen vedenkäytön edistäminen
on osa VTT:n innovaatiotoimintaa
Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus
(Luke), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, VTT ja WWF
Suomi ovat laatineet vesiv astuusitoumuksen osana valtioneuvoston kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.
VTT lupaa edistää vesivastuullisuutta toiminnassaan kehittämällä teollisuuden
kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia tukevia innovatiivisia ratkaisuja, jotka
edistävät veden tehokasta ja ympäristö
ystävällistä käyttöä.
Vaikka Suomessa vesivarojen ja niiden
hallinnan tila on pääsääntöisesti hyvä,
suomalaisyritykset toimivat ja tekevät alihankintoja kansainvälisesti myös alueilla,
joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä

ongelmista. Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset globaalit haasteet muodostavat merkittävä riskejä yritysten toiminnalle,
mutta yrityksillä on myös keskeinen rooli
haasteiden ratkaisussa.
Vesivastuusitoumus haastaa suomalais
yritykset ja organisaatiot tunnistamaan
veden käyttöön liittyvät riskit hankinta- ja
arvoketjuissaan, varmistamaan riskianalyysin perusteella toimipaikkojensa ja hankintaketjujensa vesivastuullisuus sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
LUE LISÄÄ»

KAISU:n vaikutusarvioiden perusteella suurin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali on liikenteessä, mutta toisaalta liikenteen päästöjen vähentämiseen
sekä siitä aiheutuviin kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät myös merkittävimmät epävarmuudet. Lisäpäästövähennyksiä on mahdollista saavuttaa erityisesti vähentämällä mineraaliöljyn käyttöä rakennusten lämmityksessä ja työ
koneiden polttoainekäytössä.
LUE LISÄÄ»

Tekstiilikierron ekosysteemi vie kierrätyksen
uudelle tasolle
Poistotekstiilin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että erilaisille kuiduille puuvillasta
polyesteriin ja viskoosiin luodaan laaja lajittelu- ja keräysverkosto. On löydettävä
myös yritykset, jotka haluavat lähteä mukaan kehittämään kiertotaloudesta liiketoimintaa. VTT koordinoi tekstiilikiertotaloutta kehittävässä Telaketju-hankkeessa
Tekes-tuettua 2,3 miljoonan euron osuutta.
Telaketju-hankkeen tehtävänä on luoda yritysten ja muiden toimijoiden muodos
tama ekosysteemi, joka nostaa tekstiilikiertotalouden Suomessa aivan uudelle
tasolle ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa.
LUE LISÄÄ»
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Kaivosteollisuuden ympäristöhaittoihin ratkaisut
veden ja rikastushiekan kierrättämisestä
Seitsemän suomalaisen yrityksen ja yliopiston joukko on vahvasti mukana kaivosten vesi- ja jätekonseptit uudistavassa ITERAMS-projektissa. VTT:n koordinoimassa projektissa kehitetään osaamista, jonka avulla EU:lla on mahdollisuus olla kaivosteollisuuden edelläkävijä vedenkulutuksen, jätteiden ja
energiankulutuksen minimoimisessa. Kaivosteollisuus on perinteisesti tarvin
nut paljon vettä ja laajoja maa-alueita. Yksi suurimmista ympäristöhaasteista
malmin rikastamisessa on rikastushiekkajäte, jota saattaa muodostua yli
90 % malmin kokonaispainosta.
Euroopan Unionin Horisontti 2020 -puiteohjelman ITERAMS-projektissa (Integrated
Mineral Technologies for More Sustainable Raw Material Supply) tavoitellaan huomattavaa vedenkulutuksen ja rikastushiekkajätteen vähentämistä kehittämällä ja
testaamalla menetelmiä, joilla prosessivedet kierrätetään ja kiinteä mineraalipitoinen jäte hyödynnetään. Kehitettävät menetelmät mahdollistavat teknisesti nykyistä
toimivamman, taloudellisemman ja ympäristöystävällisemmän metallien tuotannon.

VTT:ltä ympäristöystävällinen ja
edullinen tapa valmistaa muovipullo
biomateriaalista
VTT kehitti uuden ja ympäristöystävällisen
menetelmän valmistaa kasvien sokerista
kierrätettävää muovia, josta voidaan valmistaa esimerkiksi biopohjaisia muovipulloja. Materiaali soveltuu myös maaleihin, pakkausten kaasu-barriereihin ja
teollisiin hartseihin.
Muovipullojen valmistusmateriaali on edelleen pääasiassa öljypohjainen PET-muovi,
vaikka viime vuosina on ollut uutisointeja
biopohjaisista vaihtoehdoista.

LUE LISÄÄ»

VTT kehitti ja patentoi uuden menetelmän
valmistaa sokerista ja sokerijätteestä esimerkiksi muovipullojen valmistusaineeksi
soveltuvaa furaani-dikarboksyylihappoa
(FDCA) PEF-polymeerien muodostamiseksi.
Kiinteän happokatalyytin ja kierrätettävän
liuottimen ansiosta valmistuksessa syntyy
VTT:n menetelmällä merkittävästi vähemmän myrkyllisiä jätteitä verrattuna käytössä
oleviin öljypohjaisiin menetelmiin.
LUE LISÄÄ»

Uuden sukupolven kestäviä kuitutuotteita VTT:n ja
33 yrityksen yhteistyöllä
Uusien kuitutuotteiden kaupallistaminen edellyttää yritysyhteistyötä ja tutkimustulosten kehittämistä pilotointivaiheen kautta markkinoille. VTT on koonnut 33 yritystä Future Fibre Products -projektiin, joka vauhdittaa kehitystä 4,5 miljoonan
euron rahoituksen avulla. Hanke vahvistaa Keski-Suomen johtavaa asemaa kuitutuotteiden kansainvälisenä osaamiskeskittymänä.
VTT:n koordinoiman Future Fibre Products -projektin tehtävänä on osoittaa laboratoriotasolla onnistuneiden tutkimustulosten edut pilot-mittakaavassa ja näin
helpottaa yrityksiä niiden kehittäessä alhaisen hiilijalanjäljen kaupallisia tuotteita.
Samalla tutkitaan, miten paperin ja kartongin tuotantolaitteistoja voidaan käyttää
uusien pakkaussovellusten, kuitukankaiden ja huokoisten eristeiden valmistuksessa ja jopa korvaamaan styroxinkaltaisia materiaaleja.
LUE LISÄÄ»
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Verojalanjälki, hallinto ja
ohjaus 2017

Verojalanjälki
Yrityksen verojalanjälki kuvaa sitä, kuinka paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja ja kuinka
maksetut verot jakautuvat eri maihin. VTT:n verojalanjäljessä on raportoitu sekä maksetut että tilitetyt verot.
Läpinäkyvä verojalanjäljen raportointi on keskeinen osa
VTT:n vastuullisuustyötä. VTT noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa aina paikallista lainsäädäntöä.

taan, kuin arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun liiketoiminnan muodossa
harjoitettuun liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen
osuuden yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Kompensaatiota tarkistetaan vuosittain yhtiölle viimeksi toteutuneen arvonlisäverokertymän perusteella.
Emoyhtiölle ei ole syntynyt verotettavaa tuloa. Emoyhtiöllä on vahvistettuja tappioita sekä yhtiön aloittavassa
taseessa kirjattuja pakollisia varauksia, joiden osalta

Keskeinen tekijä VTT:n veroihin ja verotukseen liittyvien
asioiden hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot
ja veronluonteiset maksut, joissa VTT:llä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu.
VTT-konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön
lisäksi neljä VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä: VTT
Expert Services Oy, VTT Memsfab Oy, VTT Ventures Oy
ja VTT International Oy. Tämän lisäksi VTT Expert Services Oy omistaa Labtium Oy:n. VTT Brasil LTDA:n operatiivinen toiminta loppui vuoden 2016 aikana ja yrityksen alasajo saatiin päätökseen alkuvuodesta 2017. VTT
Ventures Oy:n omistuksessa oli tilikauden päättyessä 23
osakkuus- ja muuta yritystä (ns. spin-off -yritystä). VTT
Ventures Oy:n osakkuusyhtiöt eivät ole mukana VTTkonsernin verojalanjälki -raportoinnissa. VTT:llä ei ole
tytäryhtiöitä alhaisen verotuksen maissa.
Konsernin emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat muiden osakeyhtiöiden tapaan tulovero- ja arvonlisäverovelvollisia
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja arvonlisäverolain perusteella.
VTT:n yhtiöityslainsäädännön mukaisesti (Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
(761/2014)) Suomen valtio kompensoi muuhun toimin-

VTT-konserni
2017

realisoituneita kuluja vastaan puretut pakolliset varaukset eivät ole veronalaista tuloa. Emoyhtiön tilinpäätöksessä pakollisista varauksista ei ole kirjattu laskennallisia
verosaamisia. Laskennalliset verosaamiset on kuitenkin huomioitu konsernitilinpäätöksessä kirjaamalla laskennallisten verosaamisten kokonaismäärästä varovaisuutta noudattaen 1,3 miljoonaa euroa laskennallisiin
verosaamisiin. Konsernin tytäryhtiöillä on myös verotuksessa vahvistettuja tappioita, joiden osalta konsernitilinpäätöksessä on kirjattu laskennallisia verosaamisia 0,2 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö

2016

2017

Tytäryhtiöt

2016

2017

2016

Maksetut verot
Tuloverot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kiinteistöverot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ennakonpidätykset

31,5

34,3

28,5

31,1

3,0

3,1

Sosiaaliturvamaksut

1,3

2,7

1,2

2,4

0,1

0,4

13,2

11,0

9,9

7,8

3,4

3,2

Varainsiirtoverot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muut verot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,1

48,0

39,5

41,3

6,5

6,7

46,1

48,0

39,5

41,3

6,5

6,7

100 %

100 %

86 %

86 %

14 %

14 %

Tilitetyt verot

Arvonlisäverot

Kaikki yhteensä
%-osuus

Taulukko 1. Olennaiset verot ja maksut verolajeittain vuonna 2017.
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Olennaiset verot ja maksut on luokiteltu verolajeittain
taulukossa 1. Konsernin emoyhtiö on ilmoitettu erikseen ja tytäryhtiöt omana kokonaisuutena.

VTT on sitoutunut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö on tehnyt hallinnointikoodiin (2015) seuraavat poikkeamat:

tukseen. Vuorovaikutteisessa strategia- ja vuosisuunnittelussa asetetaan toiminnan tavoitteet, joista johdetut
henkilötason tavoitteet sovitaan kehityskeskusteluissa.

Konsernin efektiivinen tuloverokanta vuonna 2017 oli
0,0 %. Pääosa veroista tilitettiin Suomeen.

Suositus 3 – Kaikki hallituksen jäsenet eivät osallistuneet yhtiökokoukseen 21.4.2017.

Tilikaudella 2017 konsernin emoyhtiölle myönnettiin valtion yleisavustusta 87,3 miljoonaa euroa (ed. tilikautena
91,8 milj. euroa). Edelliseltä vuodelta yleisavustusta siirtyi 4,5 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa), jolloin yleisavustusta oli käytettävissä kaiken kaikkiaan 91,9 miljoonaa
euroa (93,3 milj. euroa). Yleisavustusta käytettiin 91,8
miljoonaa euroa (93,3 milj. euroa).

Suositukset 18a ja 18b Nimitysvaliokunta - Suosituksissa 18a ja 18b mainittujen asioiden valmistelun määrä
ja laajuus huomioon ottaen nimitysvaliokuntaa ei ole katsottu tarpeelliseksi. Hallitus vastaa ko. tehtävistä.

Code of Conduct -dokumentti hyväksyttiin hallituksessa ja käyttöönoton tueksi aloitettiin koko henkilöstölle pakollinen verkkovalmennus. Kahdella liiketoiminta-alueella järjestettiin tutkimuseettinen seminaari,
vastaava seminaari oli jo aiemmin pidetty yhdellä liiketoiminta-alueella. Whistleblowing-kanavan kautta tuli
kaksi sisäistä ilmoitusta, joista toisen käsittely on kesken. Eettinen toimikunta antoi tutkimuseettisissä kysymyksissä viisi lausuntoa.

Valtion yleisavustuksen osana emoyhtiö on saanut Työ- ja
elinkeinoministeriöltä arvonlisäverokompensaatiota muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin. Alv-kompensaatiota käytettiin tilikauden aikana 18,7 miljoonaa euroa (16,0 milj. euroa).
Lisäksi emoyhtiö sai investointiavustuksia yhteensä 3,7
milj. euroa (ed. tilikautena 5,7 miljoonaa), josta valtion
erityisavustuksen osuus oli 2,5 milj. euroa (ed. tilikautena 1,0 milj. euroa).

Suositus 23 - Hallituspalkkion maksaminen osakkeina.
Suosituksessa todetaan, että hallitus- ja valiokuntapalkkiot voidaan kokonaan tai osittain maksaa yhtiön omina
osakkeina ja että hallituksen jäsenten osakeomistus yhtiössä edistää hyvää hallinnointia. VTT on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistus pidetään
kokonaisuudessaan valtiolla. Sen vuoksi VTT ei maksa
hallitus- ja valiokuntapalkkioita osakkeina.
Hallinnointikoodi löytyy sivulta: http://cgfinland.fi/
files/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf.

VTT:n tilintarkastaja KHT-yhteisö Oy KPMG Ab tarkastaa
VTT-konsernin veroraportointia siltä osin kuin se sisältyy VTT:n tilinpäätökseen.

VTT ja sen tytäryhtiöt muodostavat osakeyhtiölain mukaisen konsernin. VTT laatii konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen Suomen kirjanpitolain ja asetuksen sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Sisäinen valvonta

VTT noudattaa yhtiön hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita. Yhtiö noudattaa kaikessa päätöksenteossa ja hallinnossa Suomen lakeja ja säännöksiä sekä
yhtiöjärjestystä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit
tunnistetaan, niitä arvioidaan ja seurataan.

VTT:n ja sen tytäryhtiöiden toimielimien tehtävät määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaisesti. VTT noudattaa hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita,
jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin.

Suunnittelu- ja raportointimenettelyt ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työkaluja.
Valvontaympäristö perustuu strategiassa määriteltyihin
arvoihin, kuvattuihin ja valvottuihin prosesseihin ja ohjeis-
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Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakama
rin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti
21.4.2017, että yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab (Y-tunnus: 1805485-9) päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.
Tarkempi kuvaus hallituksen toiminnasta, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on esitetty internet-sivuillamme (www.vtt.fi/vttkatsaus2017).

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

VTT:llä palkitseminen on keskeinen johtamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden
saavuttamista. Palkkauksen ja palkitsemisen tärkeimmät elementit ovat kannustava ja oikeudenmukainen
peruspalkka, strategian toteuttamista tukeva palkitseminen sekä monipuoliset henkilöstöedut.
Vuonna 2017 rahallisen palkitsemisen tapoja olivat muun muassa peruspalkka, tunnustuspalkkiot sekä
henkilöstöedut. Lisäksi muita palkitsemisen tapoja olivat hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet,
joustavat työnteon ja työajan järjestelyt sekä työhyvinvointia tukeva, innostava työympäristö.
VTT:n hallitus hyväksyy palkitsemisperiaatteet ja budjetin vuosittain.

Etuudet, palkkiot ja palkitseminen
VTT:n johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä sekä henkilöstön edustaja.
Toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei ole tavanomaisista (puhelinetu) poikkeavia etuuksia eikä optio-oikeuksia. VTT:llä on lisäeläkejärjestelmä, jolla valtio-omistajan
linjauksen mukaisesti kompensoidaan yhtiöittämisen
aiheuttamaa eläkkeen alenemaa henkilöstön siirryttyä
valtion eläkelain piiristä työeläkelain piiriin. Johtoryhmän
jäsenet eivät kuitenkaan kuulu tämän järjestelmän piiriin.
Vuonna 2017 toimitusjohtaja Antti Vasaran kuukausipalkka oli 18500 EUR. Kokonaispalkka sisältää kuukausipalkan sekä kaikki luontaisedut (puhelinetu). Rahapalkka on siten kuukausipalkka vähennettynä kulloinkin
Toimitusjohtajan käytössä olevilla luontaiseduilla. Lisäksi
maksetaan lomarahat. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65
vuotta ja Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen tason
ylittävää eläkejärjestelyä. Toimitusjohtajalla on kolmen
kuukauden irtisanomisaika irtisanoessaan sopimuksen. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika kuusi kuukautta.

Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole erityisiä irtisanomisajan palkkaa koskevia ehtoja.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkasta ja palkitsemisesta päättää hallitus. Alla olevassa taulukossa on esi-

Kokonaispalkka

tetty konsernin johtoryhmälle, toimitusjohtaja mukaan
lukien, vuonna 2017 maksetut palkat sekä muut palkkiot
vuodelta 2017, jotka on maksettu vuonna 2018. Kokonaispalkka sisältää luontaisedut ja lomarahat.

Palkkiot

Yhteensä

Toimitusjohtaja

235 306

16 650

251 956

Muu johtoryhmä*

985 362

22 560

1 007 922

1 220 668

39 210

1 259 878

Yhteensä

Kokonaispalkka sisältää luontaisedut sekä lomarahat.
*Johtoryhmässä on tapahtunut useita muutoksia vuoden 2017 aikana. Laskelmassa on huomioitu henkilöiden palkat siltä ajalta, jonka he ovat olleet johtoryhmän jäseniä.
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Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vuodelta 2017

Kuukausi
palkkio

Cantell Aaro, pj.

Kuukausipalkkio
yhteensä

Kokouspalkkio

Kokouspalkkio
yhteensä

Palkitsemisja tarkastusvaliokunnan
kokouspalkkio
yhteensä

Yhteensä

1 500

18 000

500

5 000

500

23 500

Hietanen Matti

850

10 200

500

5 500

3 000

18 700

Knuutila Kari-Hannu

700

8 400

500

5 000

2 500

15 900

Leiviskä Harri

850

10 200

500

5 500

2 500

18 200

Lundström Petra

700

8 400

500

5 500

500

14 400

Pauli Anneli

700

2 800

500

1 500

Pehu-Lehtonen Kaija

700

8 200

500

5 500

Pulkkinen Tuija

700

5 600

500

3 000

Yhteensä

71 800

36 500

4 300
2 500

8 600
11 500

Anneli Pauli hallituksen jäsenenä 04/2017 asti ja Tuija Pulkkinen 05/2017 alkaen.
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16 200
119 800

Luomme vaikuttavuutta
tieteellisellä ja teknologisella
erinomaisuudella
www.vttresearch.com
#vttpeople
@VTTFinland
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