
Tilanne on kriittinen 
Tarve siirtyä hiilineutraaliin ja digitaaliseen talouteen 
sai lisävauhtia Ukrainan kriisin ja lännen vastatoimina 
tekemien Venäjä-pakotteiden vuoksi. On hyvä 
ymmärtää, että maariskin lauettua joudumme 
tekemään hartiavoimin töitä osoittaaksemme 
olevamme hyvä paikka tehdä investointeja. 

Vientivetoinen ja yhä enemmän palveluihin nojaava 
teknologia-Suomi nousee tai kaatuu osaamisen 
varassa. On erityisen tärkeää, että 4 %:n TKI-
investointitavoitteen elintärkeydestä vallitsee laaja 
poliittinen yksimielisyys. Innovaatiotoiminta on juuri 
nyt erityisen tärkeää niin Suomelle kuin 
maailmallekin.  

Parlamentaarinen TKI-ryhmä teki hyvän välituloksen.  
Suosituksena hallitukselle on monipuolinen TKI-
työkaluvalikoima. Kehys- ja budjettiriihet ja seuraava 
hallitusohjelma ovat näytön paikkoja.  

Parlamentaarisen TKI-ryhmän ehdotukset

1) Laaja T&K-verokannuste: kannustaa erityisesti pk-
yrityksiä kaikilta toimialoilta innovoimaan kasvua.

2) Yli hallituskausien ulottuva T&K-rahoituksen 
suunnitelma: tuo ennustettavuutta ja 
pitkäjänteisyyttä.

3) T&K rahoituslaki: varmistaa julkisen rahoituksen 
pitkäjänteisyyden.

Yritykset ovat ottaneet haasteen vastaan. 
Teknologiateollisuus ry ilmaisi sitoutumisen 57:n 
jäsenyrityksen suulla. EK:n TKI-haasteeseen on 
ilmoittautunut jo 26 yritystä. EK:n investointi-
tiedustelu ennustaa kuluvalle vuodelle 9 %:n kasvua 
elinkeinoelämän TKI-investointeihin.  Seuraamme 
tilannetta. Toimintaympäristö on nyt epävakaa.
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EK:n viestit päättäjille 
Edelläkävijäyritykset ovat vahvoja digitaalisen ja 
vihreän siirtymän tekijöitä ja markkina huutaa 
ratkaisuja. Tehdään kaikkemme, että tarvittavat TKI-
investoinnit tehdään Suomessa. TKI-rahoituksen on 
tarjottava samat mahdollisuudet tutkimukselle ja 
yrityksille kuin kilpailijamaissa. Vaaditaan vielä paljon 
kokonaan uutta teknologiaa ja osaamista ennen kuin 
kaupallisesti kannattavat ratkaisut ovat valmiina.

• Valtiolta tarvitaan päättäväinen viesti

• Valtio mahdollistaa. Liiketoiminnalliset ja 
teknologiset ratkaisut kuuluvat yrityksille.  

• Markkinat ja kilpailu on globaalia, ei Suomen 
sisäistä. 

• Tiede- ja korkeakoulupolitiikan suuntaa ei saa 
keikuttaa vaarantamaan korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen laatua. 

• Julkisen TKI-rahoituksen vastineena pitää 
tavoitella konkreettista itsensä jollain aikataululla 
takaisin maksavaa hyötyä esim. yksityisen sektorin 
työpaikkoja, tuottavuutta, uutta liiketoimintaa, 
uutta teknologiaa ja osaamista, julkaisuja, 
patentteja tai muuta immateriaalista oikeutta.  

• Julkisen rahoituksen pääpainon on oltava 
yrityksille suunnatussa rahoituksessa. Ei 
kuitenkaan tieteen ja uutta luovan tutkimuksen 
kustannuksella. Suomen malli on yhteistyön malli. 

• Päivitetty TKI-tiekartta on hyvä tapa viedä myös eri 
toimialojen tekemiä vähähiilitiekarttoja 
käytännöksi. 

• EU:n elpymisrahoitus (RRF)  oli kertaluonteista 
lisärahoitusta. Pitkäjänteinen rahoitus on 
kansallinen asia. 

Pitkäjänteisyys ja 
nousujohteisuus on 
tärkeää TKI-
rahoituksessa 
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