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*VTT-konserni **Emoyhtiö

Avainluvut 2017*

Henkilöstömäärä 31.12.2017*

2 368
Tohtoreita ja lisensiaatteja*

27 %
Korkeakoulututkinto*

80 %

Kokonaistuotot*

258 M€
Vastaanotettuja keksintöilmoituksia

237
45 ensihakemusta**

Patenttiperheitä**

364
Patentteja ja hakemuksia

1 324
751 myönnettyä patenttia, 

573 vireillä ollutta 
patenttihakemusta**

Kansainvälisiä tieteellisiä 
lehtiartikkeleita**

610
Julkaisuja yhteensä

1 345
VTT:n omissa  

julkaisusarjoissa 61**
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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 Horizon 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 erin- 
 omaisuudella

VTT:n strategian ytimessä ovat haastelähtöisyys ja 
osaaminen. 

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

VTT:n vaikuttavuus perustuu erinomaiseen tutkimuksel-
liseen ja teknologiseen osaamiseen. Työskentely vaati-
vien, globaalien haasteiden ja asiakkaiden kanssa auttaa 
meitä kehittämään tietojamme ja taitojamme jatkuvasti 
sekä tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia.

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

Huippuluokan tutkimuksemme ja kehityksemme saavu-
tetaan keskittymällä seuraaviin yhteiskunnallisiin haas-
teisiin. Ne ovat laajoja, yhteiskunnallisia kysymyksiä 
ja kasvun mahdollisuuksia Suomelle. Kutsumme niitä 
VTT:n majakoiksi:
   
•	Tulevaisuuden ilmasto
•	Resurssien riittävyys
•	Hyvä elämä
•	Kokonaisturvallisuus
•	Teollisuuden uudistuminen

Näin toimimme

VTT:n toimintaa ohjaavat strategiset valinnat. Ne on 
tehty markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden perusteella.
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VTT:n strategiakartta

TULEVAISUUDEN 
ILMASTO

RESURSSIEN 
RIITTÄVYYS

HYVÄ 
ELÄMÄ

KOKONAIS-
TURVALLISUUS

TEOLLISUUDEN 
UUDISTUMINEN

V A I K U T T A V U U S

E R I N O M A I S U U S

SEURAAVAN SUKUPOLVEN 

OSAAMINEN, TUTKIMUS-
YMPÄRISTÖT JA IPR

OPPIMINEN JA 
YKSITYINEN RAHOITUS

KUMPPANEINA 
HUIPPUYLIOPISTOT JA 
TUTKIMUSLAITOKSET

YHTEISKEHITTÄMINEN SUOMALAISTEN JA 
KANSAINVÄLISTEN ASIAKKAIDEN KANSSA 

TIETEELLISEN JA TEKNOLOGISEN 
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M A H D O L L I S U U D E T

 VAikuTTAVuus

1
2
3
4

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. 

erinomAisuus

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 tunnista- 
maan uusia kasvumahdollisuuksia.

Monipuoliset rahoituslähteet varmistavat menestyk-
sekkään toiminnan edellytykset.
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Organisaatio ja johtoryhmä 
1.3.2018

1 VTT 2018 |  

Tua Huomo 
Liiketoiminta-alueen 

johtaja 

Erja Turunen 
Liiketoiminta-
alueen johtaja 

Jussi Manninen 
Liiketoiminta-
alueen johtaja 

Mika Toikka 
Kaupallinen johtaja 

Tanja Huoponen 
Talousjohtaja 

(CFO) 

Kirsi Nuotto 
Henkilöstöjohtaja 

Katri Kallio 
Strategiajohtaja 

Tietointensiiviset  
tuotteet ja 
palvelut 

Älykäs teollisuus 
ja energia-

järjestelmät 

 

Luonnonvara-  
ja ympäristö-

ratkaisut 

 

Kaupalliset 
toiminnot 

 

Talous ja 
liiketoiminnan  

tuki 

 

Henkilöstö- 
hallinto (HR) 

 

Strategia ja  
liiketoiminta-

ymmärrys 

 

VTT:n organisaatio ja  
johtoryhmä 1.3.2018 

Antti Vasara 
Toimitusjohtaja 

Anu Vaari 
Erikoistutkija, henkilöstön 
edustaja 
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Liiketoiminta-alueet

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Tavoitteenamme on luoda uutta kilpailukykyä kehittä-
mällä teollisuuden ja energiajärjestelmien älykkäitä rat-
kaisuja. Erityisesti tutkimusfokuksessa ovat laajat teol-
lisuuden, energiatuotannon ja -järjestelmän murrokset. 

Liiketoiminta-alue toimii läheisessä yhteistyössä alan 
teollisuuden kanssa ja tärkeänä yhteistoiminnan muo-
tona ovat innovaatioekosysteemit mm. autonomisten 
järjestelmien, älykkään teollisuuden, energian tuotan-
non ja käytön sekä liikenteen alueilla. Digitaalisuuden 
jatkuvasti kasvava merkitys näyttelee merkittävää roo-
lia koko liiketoiminta-alueen tutkimuksessa. Tutkimus- 
ja kehitystyömme ytimessä on haastelähtöinen tekno-
logian ja liiketoimintamallien rinnakkainen kehittäminen.

Tutkimustoiminnassamme painottuvat vähähiilisten ja 
älykkäiden ratkaisujen kehittäminen niin energian tuo-
tannossa, siirrossa, jakelussa kuin kuluttajarajapinnassa, 
älykkääseen liikenteeseen ja älykkääseen rakennettuun 
ympäristöön liittyvät ratkaisut, kierto- ja mineraalitalou-
den ratkaisut ja verkostot, huoltovarmuus ja teollisuuden 
uudistumista tulevat valmistavan teollisuuden suunnittelu- 
ja simulointimenetelmät, hajautetun tuotannon ratkaisut 
ja näitä tukevat uudet valmistus- ja automaatioratkaisut.

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut

Yhteiskunnan digitaalinen murros tuo mahdollisuuden 
luoda uusista innovaatioista, liiketoimintamalleista ja nii-
den yhdistelmistä kumpuavaa kasvua.

Digitalisaation tuoman murroksen hyödyntäminen, eri-
tyisesti teollisuudessa ja terveydenhuollossa, edellyttää 
visionäärisiä tulevaisuuden tekijöitä ja uusia teknologisia 
ratkaisuja. Tutkimuksemme fokuksessa ovatkin digita-
lisaatioon kytkeytyvät disruptiiviset teknologiat; anturit, 
tietoliikenne, tietoturva, data-analytiikka, tekoäly, digi-
taaliset alustat sekä turvalliset autonomiset järjestelmät. 

Tutkimustyössä käytössämme ovat ainutlaatuiset tutki-
mustilat ja pilotointiympäristöt. Pilottien ympärille ovat 
myös rakentuneet painettua toiminnallisuutta ja 5G-testi-
verkkoa hyödyntävät innovaatioekosysteemit Printo-
Cent ja 5GTN, sekä mikro- ja nanoteknologian tutkimus- 
keskusta Mikronovaa hyödyntävä nano- ja mikroelekt-
roniikan liiketoimintaekosysteemi. Pilotointiympäris-
töissä myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme 
voivat nopeasti ja kustannustehokkaasti kehittää ja 
demonstroida uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita 
ja ratkaisuja.

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut

Kestävän kehityksen mukaiseen talouteen siirtyminen 
edellyttää, että yhteiskunta sekä yritykset pystyvät kas-
vattamaan materiaalivirtojen arvontuottoa ja pidentä-
mään tuotteiden ja materiaalien elinkaarta sekä korvaa-
maan fossiiliset raaka-aineet uudistuvilla vaihtoehdoilla.

Syntymässä oleva bio- ja kiertotalous tarvitsee kestäviä, 
arvoa lisääviä tuotteita, resurssitehokkaita teknologioita 
ja tehokasta prosessien hallintaa. Meidän asiantunte-
musalueitamme ovat teollinen biotekniikka ja innova-
tiiviset elintarvikeratkaisut, biomassaprosessit ja -tuot-
teet sekä kestävät energiaratkaisut ja kemianteknologia. 
Yhdistämällä näitä avainosaamisia ja koko VTT:n digita-
lisaatio- ja valmistusteknologiaosaamista voimme aut-
taa prosessiteollisuutta uudistumaan.

Meillä on kokemusta ja näyttöä uusien prosessien ja 
tuotekonseptien kehittämisestä ideasta laboratoriovai-
heen kautta aina teolliseen pilottituotantoon. Monipuoli-
set pilottilaitoksemme, mallinnusasiantuntemuksemme 
ja teknistaloudelliset ja ympäristövaikutusarviointimme 
auttavat nopeuttamaan kehitystyötä.

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.
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Tytäryhtiöt

VTT Ventures Oy

VTT:n spin off -yritykset ovat alkavan vaiheen teknolo-
giaintensiiviä kasvuyrityksiä. Kohdeyrityksien valinnassa 
painotetaan teknologista ja kaupallista innovatiivisuutta, 
tiimin osaamista ja kansainvälistä potentiaalia. 

VTT Venturesin tehtävä on kehittää potentiaalisimmista 
teknologioista pääomasijoituskelpoisia kaupallistamis-
aihioita. VTT Venturesin toiminta on oleellinen osa sijoi-
tuskelpoisen 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 pää-
omasijoittajien toiminta. 

VTT Venturesilla on laaja kumppanuusverkosto pääoma-
sijoittajiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vuonna 2017 VTT Ventures teki sijoituksia yhteensä 2,6 
miljoonalla eurolla. 

Portfoliossa oli vuoden lopulla 20 yhtiötä. Yhtiöt keräsi-
vät vuonna 2017 uusia pääomia yli 27 miljoonaa euroa. 
Tilikauden tulos oli voitollinen.  

VTT Memsfab Oy

VTT Memsfab Oy toimii osana Micronovan valmistus-
palveluita Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liike - 
toiminta-alueella. Yhtiön toimiala on mikro- ja nanoelekt-
roniikan komponenttien ja materiaalien sopimusvalmistus. 

Tuotannollinen toiminta käynnistyi vuoden 2011 alussa. 
Lopputuote on tyypillisesti asiakkaan spesifikaation mu-
kaan jatkojalostettu ja karakterisoitu piikiekko, joka sisäl-
tää antureita, detektoreita tai niiden osia. 

Tulevaisuuden kasvun odotetaan tulevan pääasiassa 
optisista komponenteista. 

VTT Expert Services Oy 

VTT Expert Services Oy on yhdessä tytäryhtiönsä Lab-
tium Oy:n kanssa yksi Suomen johtavista testaus-, tar-
kastus- ja sertifiointipalveluiden tarjoajista. Yhtiöiden 
palveluvalikoimaan kuuluvat lisäksi asiantuntija-arviot ja 
-selvitykset sekä kalibrointipalvelut. Palvelut ovat suu-
relta osin kansallisen akkreditointielimen Finasin akkre-
ditoimia. Akkreditoinnit kattavat yli 1300 standardia. 
Yhtiöillä on myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuu-
tukset. Lisäksi VTT Expert Services Oy toimii hyväksyt-
tynä tuotehyväksyntälaitoksena.
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VTT Expert Services Oy on markkinaehtoinen ja riip-
pumaton kolmannen osapuolen testaus-, tarkastus- 
ja sertifiointiorganisaatio ja Labtium Oy kemian analyy-
sipalveluita tarjoava yritys. Asiakkaiden toimeksiannot 
toteutetaan tasapuolisesti, luottamuksellisesti ja puolu-
eettomasti. Riippumattomuus varmistetaan ottaen huo-
mioon 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 yllä-
pitoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Palveluita on tarjolla 
laajasti eri asiakastoimialoille, pääpainona rakentamisen 
ja kiinteistönhallinnan palvelut. Kattavat testausvalmiu-
det mahdollistavat luotettavan tiedon tuottamisen mal-
linnuksen, arvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Labtium 
Oy puolestaan tuottaa tietoa asiakasyritystensä tuo-
tantoprosesseihin sekä laadunvalvontaan etenkin geo-, 
polttoaine- ja ympäristöanalytiikan menetelmin. Asiakas-
tarpeita yhtiöitten palveluille syntyy sekä regulaatioläh-
töisesti että tuotannon ja tuotteiden puutteiden ja kehit-
tämistarpeiden kautta. Palveluja hyödynnetään myös 
tuotantoprosessien ohjauksessa. 

Yhtiöiden palveluille on ollut kasvavaa tarvetta ja kysyn-
tää. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi on laajennettu 
tarjoamaa ja kehitetty toimintatapoja asiakasviestinnässä 
ja toimeksiantojen toteutuksessa. Suomen elinkeino-
elämän myönteinen talouskehitys on tukenut orgaa-
nista kasvua. Huomattava osa palveluista on toimialasi-
donnaisia, ja niiden tuottaminen vaatii erityisosaamista. 
Kysyntä on ollut lievästi kasvava sekä sertifioinnin että 
testauksen eri palveluissa. Uuteen kysyntään on vas-
tattu kehittämällä ja laajentamalla akkreditoinnin koko-
naisuuksia tavoitteena kyky palvella asiakkaita mahdol-
lisimman 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. Toiminta-
järjestelmä on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO 
14001 mukaisesti. Lähes kaikki Labtium Oy:n testaus- 
ja analyysitoiminnot on akkreditoitu.

VTT on 15.12.2017 sopinut VTT Expert Services -kon-
sernin 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. 
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Metallin jalostus

Kiinteistöt ja rakentaminen

Palvelut ja logistiikka

Kemia ja ympäristö

Metsäteollisuus

ICT

Koneet ja kuljetusvälineet

Bio-, lääke- ja
elintarviketeollisuus

Elektroniikka

Energia

Yksityinen sektori
Julkinen sektori

Asiakkaat Asiakkaita yhteensä

1530 
Kotimaan  

yksityisen sektorin 
asiakkaat

915

Ulkomaiset
yksityisen sektorin

asiakkaat

390 

Julkisen sektorin
asiakkaat  

Suomessa ja ulkomailla

225 *Emoyhtiö

*Emoyhtiö, luokitus 
VTT:n asiakastoimialojen 
mukaisesti.

Liiketaloudellisen toiminnan myyntituotot*
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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 yhtei-
sistä asioista. Erinomaista palautta saaneita VTT Expe-
rience -päiviä pidettiin yhteensä viisi ja niihin osallistui 
130 henkilöä.

VTT Compass -henkilöstötutkimus toteutettiin joulu-
kuussa 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 aloi-
tettiin ensimmäinen LEAP-esimiesvalmennus. Yhteensä 
näihin valmennuksiin osallistuu yli 185 henkilöä. Syksyllä 
järjestettiin kaksi esimiespäivää, joiden teemana oli asi-
akkuusjohtajuus; osallistujia oli yli 240. Lisäksi esimie-
hille koulutettiin aktiivisen välittämisen -mallia. 

Henkilöstöä*

2 368
Tohtoreita ja lisensiaatteja*

27 %
Korkeakoulututkinto*

80 %  *VTT-konserni  31.12.2017
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Työhyvinvointi on meille tärkeä 
menestystekijä

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

Vuonna 2017 tarjottiin kaksi voimavaravalmennusryh-
mää erityisesti jaksamishaasteiden ennaltaehkäisyyn 
ja toteutettiin mindfulness-harjoitusjakso, jossa osal-
listujia oli 140. 

Henkilöstöä tuettiin myös Academy of Brain -verkkokurs-
seilla sekä pilotilla, joka mahdollistaa avun hakemisen 
mahdollisiin kriiseihin entistä varhaisemmassa vaiheessa. 

2017 hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisäämisen toimet toi-
vat VTT:lle Suomen Olympiakomitean ”Suomen Aktiivi-
sin Työpaikka” -palkinnon tammikuussa 2018 järjeste-
tyssä Urheilugaalassa.

Henkilöstön kehittäminen monipuolisin 
menetelmin

VTT:n menestys perustuu koko henkilöstön jatkuvaan 
oppimiseen ja erinomaisuuden kehittämiseen. Työssä-
oppimisen lisäksi vuonna 2017 kehittämisen painopis-
teinä olivat projektivalmennukset sekä strategian toimen-
panoon liittyvät kehitysohjelmat. Lisäksi käynnistettiin 
sisäinen mentorointiohjelma. Myös kehityskeskusteluja 
uudistettiin tukemaan strategian toimeenpanoa.

Hyvä työnantajakuva osaajien löytämisen 
edellytys

Työnantajakuvan ja rekrytointiviestintämme kehittämi-
seksi toteutettiin sisäisen työnantajakuvakysely, jonka 
pohjalta valittiin viestintää tukevat teemat. Universu-
min tutkimuksessa VTT ylsi tekniikan ja luonnontietei-
den ammattilaisten keskuudessa sijalle 6 ja opiskelijoi-
den tutkimuksessa sijalle 8. VTT:n tunnettuutta lisättiin 
kesätyökampanjalla, opiskelijatapahtumilla, rekrytointi-
messuilla sekä someviestinnällä. 

Palkitseminen tärkeä osa hyvää 
työntekijäkokemusta

Palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemisen kokonaisuuden 
kehittämistä jatkettiin vuonna 2017, tavoitteena vaikut-
tavuuden ja erinomaisuuden lisääminen. Tärkeimmäksi 
lyhyen aikavälin kannustimeksi nostettiin tunnustus-
palkkiot, joilla henkilöstöä palkittiin huippusuorituksista.

Muita palkitsemismuotoja olivat työhyvinvoinnin tuke-
minen, osaamisen monipuolinen kehittäminen ja jous-
tavat työaikajärjestelyt.
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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

- ylin ja keskijohto 31.12. 144 132 145 121 110   123

- tutkijat 31.12. 1 513 1 577 1 609 1 387 1 454 1 487

- tutkimusta avustavat 31.12. 385 387 384 253 253   258

- harjoittelijat 31.12. 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

Henkilöstökulut (1 000 €) 145 748 152 298 155 880 130 415 136 986 140 858

Tutkijat  
64 % 

Tutkimuksen 
tekninen tuki 
ja harjoittelijat  

18 % 

Hallinto  
12 % 

Johto 6 %  

Tohtorit  
23 % 

Lisensiaatit 
4 % 

Muu korkea-
koulututkinto 

53 % 

Alin 
korkea-

aste 
5 % 

Perus- ja 
keskiaste  

15 % 

Henkilöstön määrä ja rakenne* Henkilöstön koulutus*

 *VTT-konserni  
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Tuotot 
yksityiseltä 
sektorilta 

kotimaasta 
33 % 

Tuotot 
julkiselta 
sektorilta 

kotimaasta 
32 % 

Tuotot 
yksityiseltä 
sektorilta 
ulkomailta 

14 % 

Tuotot 
julkiselta 
sektorilta 
ulkomailta 

21 % 

Tuotot 
yksityiseltä 
sektorilta 

kotimaasta 
25 % 

Tuotot 
julkiselta 
sektorilta 

kotimaasta 
36 % 

Tuotot 
yksityiseltä 
sektorilta 
ulkomailta 

14 % 

Tuotot 
julkiselta 
sektorilta 
ulkomailta 

25 % 

Tilinpäätös

Avainluvut 2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Konserni Emoyhtiö

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Liikevaihto (1 000 euroa) 180 219 188 378 184 538 153 183 162 572 157 915

Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 euroa) 
   Valtionavustus 
   Muut

77 345 
73 154 

4 191

80 875 
77 235 
3 640

87 357 
85 384 
1 973

82 372 
73 154 
9 218

86 430 
77 235 
9 195

92 577 
85 384 

7 193

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

-2 245* -2 883*

Liikevoitto (1 000 euroa) -17 536* -244 3 333 -18 175* 1 442 2 729

Liikevoitto (%) -9,7 % -0,1 % 1,8 % -11,9 % 0,9 % 1,7 %

Oman pääoman tuotto (%) -11,7 % -1,1 % 2,6 % -13,9 % 1,0 % 2,1 %

Omavaraisuusaste (%) 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 tutki-
musreaktori FiR1:n käytöstä poiston sekä vanhojen kuumakam-
miotilojen ennallistamisen arvioituja kustannuksia myös tule vilta 
vuosilta. Valtio on pääosin rahoittanut nämä kus tannukset vuo-
teen 2016 asti. Vuonna 2017 VTT ei saanut val tiolta myön teistä 
päätöstä hakiessaan lisärahoitusta käytöstä poistojen tarkentu-
neisiin kokonaiskustannuksiin. Kokonaiskustannusarvion kasvuun 
ovat vaikuttaneet saatu ulkopuolinen asiantuntija-arvio kustan-
nuksista sekä lisääntynyt epävarmuus loppusijoitus paikasta. 
VTT jatkaa valtion kanssa neuvotteluja näiden kustannusten 
korvaamisesta VTT:lle.

Liikevaihdon jakautuminen 2017
                                        Konserni                                                                                   Emoyhtiö 
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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 teknologiaosaamis-
tarpeiden muutoksiin reagoiva ja asiakkaiden mukana 
uudistuva organisaatio. Toiveena oli saada tehokkaam-
min aikaan vaikuttavuutta eli uudistumista ja kasvua 
Suomeen. Osakeyhtiömallin avulla haluttiin organisaa-
tion toiminta ja kehittäminen muuttaa virastomaisesta 
tavasta lähemmäksi modernin yritystoiminnan johta-
mista. Nyt on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi tarkastele-
maan sitä, mitä on saatu aikaiseksi.

•	Yhtiöittäminen selkiytti vastuut ja roolit akselilla omis-
taja – hallitus – toimitusjohtaja – johto. Tämä loi poh-
jan uudistamisen käynnistämiselle. 

•	Uusi yhtiömalli teki mahdolliseksi lähteä etsimään toi-
mitusjohtajaa, joka on sekä suomalaisen että kansain-
välisen tutkimus- että yrityskentän osaaja. Uutena 

toimitus johtajana 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 korosta-
maan tieteellisen osaamisen tärkeyttä. Organisaation 
ja toimintatapojen kova uudistamisvauhti on herättänyt 
huomiota niin VTT:n sisällä kuin ulkopuolellakin. Pää-
osin 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 läpi-
menoprosentit 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 korkeam-
malla 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&I-
toiminnan 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

Kaija Pehu-
Lehtonen
Liiketoiminnan 
kehitysjohtaja (SVP)  
Metsä Fibre Oy
DI

Aaro Cantell  
Chairman 
Normet Oy 
Puheenjohtaja
DI

Kari Knuutila
Teknologiajohtaja
Outotec Oyj
Tekniikan tohtori 

Matti Hietanen
Toimitusjohtaja 
Terrafame  
Group Oy
VT, KTM

Petra Lundström
VP, Nuclear 
Development
Fortum Power and 
Heat Oyj
DI

Tuija Pulkkinen 
Vararehtori, 
tutkimus- ja 
innovaatio,  
Aalto-yliopisto  
FT, dos. 

Harri Leiviskä
Talousjohtaja
Suunto Oy
MBA (CU),
KTM

VTT:n hallitus








































































