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Globaalit haasteet

• Ilmastonmuutos

• Energian tarve ja tuotanto

• Puhdas vesi

• Digitalisaatio

• Hyvinvointi ja lääketiede

• Valaistus

Vaisala



”Fotoniikka on mahdollistava 
teknologia, joka on läsnä meidän 

kaikkien arjessa.”



Fotoniikka hyvinvoinnissa
Kuva: Optomed

Kuva: Planmeca



Fotoniikka metsäteollisuudessa



Komponentit

Valaistus, Internet- ja 
datakeskukset, älypuhelimet, 

kuvantamisjärjestelmät, 
televisiot, lääketieteellinen 

kuvantaminen, autot, robotit

Tuotteet Sovellukset

Valaistus

Aurinkoenergia

Digitalisaatio

Lääketiede

LED lamput, kamerat, 
näytöt, optiset skannerit, 

laserit, liikeohjaimet, 
virtuaalilasit 

LEDit, laserit, mittarit, kuvasensorit, 
aurinkokennot, laserdiodit, linssit, 

prismat, optiset kuidut, optiset 
peilit, optiset filtterit, 

polarisaattorit, säteen jakajat
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Fotoniikka on … (Photonics)

Fotonien eli valon
• Tuottaminen
• Säteily
• Siirto
• Modulointi
• Signaaliprosessointi
• Kytkeminen
• Vahvistaminen
• Havaitseminen

= optiikka + optoelektroniikka

Fotoniikka on aikamme merkittävimpiä mahdollistavia 
teknologioita. Muille toimialoille hyötyä ja uutta tietoa tuottava 

fotoniikka-ala kasvaa voimakkaasti. 

Fotoniikan eli valon tuottamisen, käsittelyn ja tarkkailun 
hyödyntämiseen on rajattomat mahdollisuudet niin 

elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla kuin 
lääketeollisuudessakin. 

Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, LED:eistä ja 
aurinkopaneeleista syöpähoitoihin ja elintarviketurvallisuuteen. 





”Fotoniikka on aikamme merkittävimpiä 
teknologioita, joka kasvaa erittäin 
voimakkaasti lähitulevaisuudessa.”



Globaalisti

Fotoniikkatoimiala kasvaa vuosittain n. 7%. Vielä voimakkaammin kasvaa fotoniikkaa merkittävästi 
hyödyntävä (photonics-enabled) teollisuus, joka oli 1,45 T€. (SPIE, OSA). Suoraan fotoniikassa 
työskentelee - globaalisti 3 500 000 & Euroopassa 350 000 ihmistä

Euroopan unioni ja USA ovat valinneet fotoniikan yhdeksi ”key enabling technology”, jolla 
mahdollistetaan kilpailukyky. 

1900-luvun on sanottu olleen elektronin vuosisata, koska sähkö ja elektroniikka mullistivat 
silloin maailmamme. Nykyinen vuosisatamme on puolestaan fotonin vuosisata, koska valo ja 
sen käyttö mullistavat nyt vuorostaan maailmaamme monelta suunnalta. Vuosi 2015 oli 
kansainvälinen UNESCO & YK valon vuosi.









- 2,5 M€





Fotoniikka Euroopassa
• Euroopan unionissa fotoniikka on avainteknologia eli ”key enabling technology”

• Avainteknologioihin panostamalla pyritään turvaamaan Euroopan teollisuuden innovointijohtajuuden jatkuminen

• Monessa maassa (ml. Saksa, Ranska ja USA) ovat omat fotoniikkaohjelmansa

• Fotoniikan tutkimukseen ja kehitykseen 100 000 000 euroa per vuosi H2020 rahoituksen kautta.
• 2018 – 2020 yhteensä 333 000 000 euroa

• Fotoniikalla on oma yksikkö Euroopan unionissa
• The European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT)

DG CONNECT -> Photonics (A.4 unit) /Head of Unit: Philippe Vannson

• Euroopassa fotoniikkatoimintoja organisoi Photonics21 teknologia-alusta
• Koordinoi puiteohjelmahakuja

• Luo yhteyden fotoniikkateollisuuden, tutkimuksen, rahoituksen ja komission välille

• Käytännön toteutus kansallisten fotoniikkaklustereiden kautta

• Saksa on Euroopan fotoniikkaveturi
• Teollisuus erityisesti valmistava teollisuus vetää Saksan vahvaan kasvuun



Fotoniikka-alan yritykset maittain

EPIC is the industry association that promotes the 
sustainable development of organizations working 
in the field of photonics in Europe.

EPIC members encompass the entire value chain 
from LED lighting, Photovoltaic solar energy, 
Photonics Integrated Circuits, Optical components, 
Lasers, Sensors, Imaging, Displays, Projectors, Optic 
fiber, and other photonic related technologies.

Euroopassa fotoniikka-alan yrityksiä n. 5 000 
kappaletta.



Fotoniikkaklusterit Euroopassa 2015

Photonics innovation ecosystems in Europe 

Optics and photonics clusters are 
concentrations of optics-related firms 
and universities that maintain strong 
research and workforce ties, create 
quality jobs, share common economic 
needs, and work with government and 
stakeholders to strengthen the industry. 
SPIE

SPIE, the international society for optics and photonics, was 
founded in 1955 to advance light-based technologies.

Serving more than 264,000 constituents from approximately 
166 countries, the not-for-profit society advances emerging 
technologies through interdisciplinary information exchange, 
continuing education, publications, patent precedent, and 
career and professional growth.

SPIE annually organizes and sponsors approximately 25 
major technical forums, exhibitions, and education programs 
in North America, Europe, Asia, and the South Pacific.



Fotoniikan tilanne Suomessa



Fotoniikkateollisuus Suomessa
• Suomessa yli 200 fotoniikka-alan yritystä

• Fotoniikka-alan yritysten arvioitu liikevaihto on n. 1 miljardi euroa
• Suoraan fotoniikka-alan töitä tekee n. 4 000 työntekijää (vrt. Saksa 130 000)
• Fotoniikka-alan yrityksissä työskentelee kokonaisuudessaan 25 000 – 30 000 ihmistä

• Fotoniikkatoimiala kasvaa Suomessa voimakkaasti
• Yritysten päämarkkinan arvioidaan kasvavan n. 20 % vuosittain
• Yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan n. 27 % vuosittain
• Työntekijöiden määrän arvioidaan kasvavan n. 18 % vuosittain (vuonna 2020 6 500 työpaikkaa)

• Fotoniikka on vientiala, päämarkkinana Eurooppa
• Vahvasti vientiin suuntaavia yrityksiä on 48 % yrityksistä
• Pelkästään kotimaahan keskittyneitä on 44 % yrityksistä

Tiedot perustuu loka-marraskuussa 2016 tehtyyn 
selvitykseen, jonka toteutti Tekes yhteistyössä Finpron ja 
Photonics Finlandin kanssa. 



Most important market for the photonics industry in 
Finland is industrial production / manufacturing and 
quality

2 %

28 %

15 %

14 %

15 %

13 %

13 %

Type of market you are addressing with your products and/or services that apply photonics

Information and communication

Industrial production / manufacturing and quality

Life science and health

Emerging lighting, electronics and displays

Security, metrology and sensors

Design and manufacturing of optical components and
systems

Research, education and training



• Kokoaa yhteen Suomen fotoniikan koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen, 
teollisuuden, loppukäyttäjät ja palvelut. 

• Rakentaa teollisuusvetoisen innovaatioekosysteemin, joka parantaa Suomen 
fotoniikkateollisuuden näkyvyyttä luoden uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa.

• Tavoitteena on luoda aktiivinen fotoniikka-alan verkosto Suomeen, jonka 
toiminta on suunniteltua ja koordinoitua sekä aidosta asiakastarpeesta 
pohjautuvaa. Päämääränä on kehittää käytäntöjä, toimintatapoja ja 
kansainvälisiä verkostoja.    



• Yritysjäseniä: 49

• Yliopistot ja tutkimuslaitokset: 10

• Akateemiset jäsenet: 203 (henkilöä)



Suomen fotoniikan huippuosaaminen

➢ Optinen mittaaminen ja kuvantaminen
➢ Konenäkö, spektrikuvantaminen, sensorit, …

➢ Mikro- ja nanofotoniikka
➢Optiikan valmistaminen, piifotoniikka, optiset johteet, ….

➢ Laserit ja kuituoptiikka
➢ Kuitulaserit, puolijohdelaserit, LED:t, optiset kuidut, …

Vähintään yksi iso yritys
Pieniä yrityksiä
Merkittävä tutkimusinfra
Yliopistotutkimusta



Suomi on maailman johtava aaltojohdeoptiikassa

• Käytetään virtuaali- ja täydennetyn todellisuuden laitteissa

• Perustutkimus ja iso osa tärkeistä patenteista tehty Suomessa

• Teknologian tutkimus, kehitys sekä valmistus Suomessa

• Yrityksiä
• Microsoft, Vuzix, Nokia, Nanocomp, Dispelix, Magic leap, Huawei, etc…

• Tukevaa teknologiaa: silmänliike, ohjelmistot, …

Microsoft Hololens Nokian Ozo kamera



Photonics Finland toiminta

• Messut ja tapahtumat

• Photonics for XXX – tilaisuudet

• Työryhmätoiminta

• Fotoniikan tila Suomessa

• Viestintä ja kommunikointi

• Tiedon kerääminen ja jakaminen

• Projektit



Kasvuohjelmaan osallistuu toimijoita kahdeksasta eri maasta. Mukana 
ovat Suomea edustavan Photonics Finlandin lisäksi alueelliset klusterit 
Ranskasta, Saksasta, Italiasta sekä kansalliset toimijat Espanjasta, 
Hollannista, Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Marseillen fotoniikkaklusteri 
toimii EPRISE-kasvuohjelman koordinaattorina. 

Tavoitteet

Kasvuohjelman tavoitteena on nostaa fotoniikka-ala esille neljällä 
Euroopalle tärkeällä toimialalla, joita ovat terveysteknologia, 
lääketeollisuus, maatalous ja ruoka. 

Näillä alueilla fotoniikkapohjaisia tuotteita tekevät yritykset kohtaavat 
merkittäviä haasteita markkinoille pyrkiessään, kuten pitkäkestoiset 
hyväksymisprosessit, monimutkaiset ja säännellyt puitteet sekä 
vaikeudet edetessä muutamien toimijoiden hallitsemille markkinoille. 

Nämä yritykset tarvitsevat fotoniikkaklustereiden apua ylittääkseen 
niin sanotun ”kuoleman laakson” innovaatio- sekä investointivaiheen 
välillä. 

Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinoiden asiantuntijuutta toimiessaan 
ei-teknologisen liiketoiminnan alueella.

Työpaketti 1
Älykkään erikoistumisen valinnat, joissa fotoniikka on mukana Euroopassa

Työpaketti 2
Alueellisen, kansallisen ja EU-rahoituksen yhdistäminen Euroopassa

Työpaketti 3
SME yritysten avustaminen markkinoille pääsemisessä valituille sektoreille

Työpaketti 4
Avoimen Innovaatioympäristön kehittäminen Euroopassa fotoniikka-alalla

Toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2017



Mitä fotoniikkayritykset tarvitsevat 
(kyselyn perusteella)

• Yritysten selkeä fokus on kansainvälisessä toiminnassa ja kasvussa

• Yritysten selkein tarve on löytää kumppanit kotimaasta ja ulkomailta
• 44% kumppanien löytäminen Suomessa

• 40% vientimarkkinoille meneminen ja kumppanien löytäminen

• 36% Markkina- ja teknologia-analyysit



Tekniikka ja talous 6.10.2017



EU:ssa jopa yksi kymmenestä työntekijästä 
saa välittömästi tai välillisesti leipänsä 
fotoniikasta vuoteen 2020 mennessä, 
kertoo Euroopan fotoniikan tiekartta.



Muista ainakin nämä!

• Fotoniikalla on merkittävä osa kun ratkaistaan globaaleja haasteita
• Poikkileikkaava ja mahdollistava teknologia

• Fotoniikka toimiala kasvaa erittäin voimakkaasti
• Yritysten vienti ja työllistämistavoitteet ovat hyvät

• Fotoniikalla on merkittävä rooli tulevaisuuden ruokateollisuudessa
• Uusia yrityksiä Suomeen ja uudistuva teollisuus tarvitsee ratkaisuja

1900-luvun on sanottu olleen elektronin vuosisata, koska sähkö ja elektroniikka mullistivat 
silloin maailmamme. Nykyinen vuosisatamme on puolestaan fotonin vuosisata, koska valo 
ja sen käyttö mullistavat nyt vuorostaan maailmaamme monelta suunnalta. Vuosi 2015 
oli kansainvälinen UNESCO & YK valon vuosi.
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