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Teknillisten Tieteiden Akatemian hallituksessa 29.5.2018 vahvistettu kannanotto, jossa on hyödynnetty EU:n 

komission raportti Halme K, Saarnivaara V-P, and Mitchell J, RIO Country Report 2017: Finland1 sekä OECD:n 

tuore arvio Suomen innovaatiopolitiikasta OECD 2017, Innovation Policy Review of Finland.2 Kannanoton 

valmistelua on tukenut seuraava taustaryhmä: Veli-Pekka Saarnivaara (pj), Jorma Eloranta, Aki Kangasharju, 

Harri Kulmala ja Panu Nykänen.  

                                                           
1 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland 
2 http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-
recommendations_9789264276369-4-en 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
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Tiivistelmä 

Suomen talouspolitiikan toimenpiteet kohdistuvat tänään välittömiin haasteisiin, jotka liittyvät erityisesti 

työllisyyteen, valtion rahoituksen alijäämään ja kestävyysvajeeseen. Tämä on ehdottomasti tärkeää, mutta 

ei ratkaise Suomen pidemmän aikavälin talouskasvun ja hyvinvointivaltion ylläpidon vaatimuksia. Kautta 

aikojen tuottavuuskasvu on ollut merkittävin elintason osatekijä ja sen keskeisimmät lähteet ovat 

investoinnit koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon. Näillä on myös 

merkittävä vaikutus investointeihin ja työllisyyteen. Jos emme onnistu tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnassamme, suomalaisten suhteellinen elintaso romahtaa muutamassa vuosikymmenessä.  

Politiikasta puuttuu tänään Suomessa pitkään vallinnut vahva usko ja sitoutuminen osaamisen merkitykseen, 

ja pitkän aikajänteen toimenpiteistä puuttuu kunnianhimo ja rohkeus. Suomen innovaatiojärjestelmän 

keskeiset haasteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 

• Resurssien allokointi tiedon ja osaamisen hyödyntämiseksi talouden ja yhteiskunnan uudistumiseksi 

on epätasapainossa.  

• Suomi menettää asemaansa innovaatiojärjestelmän toimivuudessa; sen keskeisin elementti eli 

yhteistyö on hiipumassa.  

• Tieteen ja tutkimuksen laadun, relevanssin ja kansainvälistymisen vahvistaminen vaativat edelleen 

toimenpiteitä.  

• Ymmärrys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen merkityksestä hyvinvoinnille ja 

kansantaloudelle on hiipumassa.  

Teknillisten Tieteiden Akatemian esittämät toimenpiteet ovat tiivistetysti seuraavat: 

• Soveltavan tutkimuksen rahoitusta ja yritysten kannusteita innovaatiotoimintaan tulee lisätä 

merkittävästi.  

• Yritysten ja tutkimusyhteisöjen yhteistyötä on tuettava nykyistä enemmän, ja kilpailtua julkista 

rahoitusta on lisättävä PPP (public-private-partnership) –rakenteille. Innovaatiopolitiikassa on 

mahdollistettava sisällölliset valinnat tehtäviksi yhteistyörakenteissa eri toimijoiden kesken. 

Elinkeinoelämän kehittymistä tukevan osaamispohjan pitkäjänteisen kehittämisen ja eri toimijoiden 

yhteistyön tiivistämisen tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön keskeinen tehtävä. 

• Vaikka yliopistojen rahoitusmallia kannattaisi yksinkertaistaa, siihen tulee innovaatioiden 

ruokkimiseksi lisätä merkittävät kannusteet tutkimustulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi ja eri 

tahojen yhteistyön lisäämiseksi, sisältäen myös yritysyhteistyön. Indikaattorien ohjaavuus on 

tärkeämpää kuin tarkka mitattavuus. Jos helposti mitattavien indikaattoreiden tuottaminen on 

vaikeaa, pitää käyttää arvioivia menettelyjä.  

• Valtioneuvoston tulee ohjata riittävästi rahoitusta innovaatiopolitiikan vaikutusarvioinnin 

menetelmien kehittämiseen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) -hankkeilla. On opittava 

mittaamaan paitsi suoria, myös välillisiä ja ulkoisvaikutuksia. Vaikuttavuusmittausta tulee soveltaa 

hallituspolitiikan lisäksi eri ohjausmalleissa kuten esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmalleissa.  

• Hallituksen tulee työmarkkinajoustojen tavoittelun lisäksi kannustaa nykyistä merkittävästi 

vahvemmin ja laajemmin elinikäiseen kouluttautumiseen.  
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Johdanto 

Suomalaisten tulevaisuuden hyvinvointi perustuu edelleen talouskasvuun. Suomi kärsi vuonna 2008 

alkaneesta taantumasta monia muita kehittyneitä maita raskaammin. Taustalla on sekä lyhyt- että 

pitkäjänteisiä tekijöitä. Hallitus on paneutunut erityisesti lyhyen ja keskipitkän tähtäimen haasteisiin ja 

onnistunut parantamaan Suomen kustannuskilpailukykyä, mikä onkin entistä tärkeämpää Suomelle, kun 

elinkeinoelämän erikoistuminen on suuntautunut aiempaa enemmän keskitason tuotteisiin ja painottunut 

korkean teknologian teollisuudesta keskitason teollisuuteen. Kustannuskilpailukyvyn paranemisen 

merkitystä korostaa se, että Suomi taantuman aikana menetti merkittävästi markkinaosuuksia globaalissa 

kaupassa, mutta myös se, että kustannuskilpailukyky vaikuttaa elinkeinojen uudistumisinvestointien 

hyödyntämiseen. Pelkkä kustannuskilpailukyvyn parantaminen ei kuitenkaan ratkaise Suomen pidemmän 

aikajänteen haasteita. Kautta historian Suomen – kuten kaikkien kehittyneiden kansantalouksien – bkt:n 

kasvun merkittävin tekijä on ollut tuottavuuskasvu.  

Kuva 1. Tuottavuus on elintason tärkein osatekijä 

Pitkään jatkuneen tuottavuuden alenemisen tai paikallaan pysymisen jälkeen tuottavuus on lähtenyt viime 

vuosina kasvuun, mutta pääosin markkinoihin sopeutumisen ja toiminnan tehokkuuden lisäämisen kautta. 

Tuottavuuskasvun ennustetaan jäävän selvästi taantumaa edeltäneestä kaudesta.3  Suomi tarvitsee arvoa 

kasvattava tuottavuuskehitystä, joka uudistaa sekä elinkeinorakennetta että olemassa olevien yritysten 

liiketoimintoja.  Investoinnit koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon ovat 

tuottavuuden keskeisimmät lähteet. Näillä on myös merkittävä vaikutus investointeihin ja työllisyyteen. Jos 

emme onnistu tutkimus- ja innovaatiotoiminnassamme, suomalaisten suhteellinen elintaso romahtaa 

muutamassa vuosikymmenessä.   

Suomalaiset yritykset ovat merkittävän transformaation keskellä sekä globalisaation että digitalisaation 

vuoksi. Muutoksiin vastaaminen ja niistä hyötyminen vaativat parhaat mahdolliset toimintaedellytykset 

yrityksille. Hallitus on määritellyt keskeisiä tavoitteita ja tehnyt toimenpiteitä, joilla on positiivisia vaikutuksia 

lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä 4. Pitkän aikajänteen toimenpiteistä puuttuu kuitenkin kunnianhimo ja 

rohkeus. Tämä koskee erityisesti tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Suomi on ollut tutkimus- ja 

innovaatiopolitiikassa pitkään edelläkävijä ja benchmark-kohde muille kehittyneille valtioille, mutta on 

menettänyt viime vuosien aikana tämän aseman ja kulkee vastavirtaan edelläkävijämaihin verrattuna. 

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan haasteet liittyvät seuraaviin neljään kokonaisuuteen: osaamisen 

merkitykseen, resurssien allokointiin, yhteistyörakenteisiin ja kannusteisiin sekä tieteen ja tutkimuksen 

relevanssiin ja laatuun.  

                                                           
3EC: 2018 European Semester: Country Report – Finland https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-country-report-finland_en 
4 Valtioneuvosto (2017), Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019, Hallituksen julkaisusarja 
5/2017 http://vnk.fi/documents/10616/4610410/Toimintasuunnitelma+H_5_2017+280417.pdf 

Investoinnit 

koulutukseen, 

tutkimukseen, 

innovaatiotoimintaan ja 

digitalisaatioon ovat 

tuottavuuden 

keskeisimmät lähteet 

https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-country-report-finland_en
http://vnk.fi/documents/10616/4610410/Toimintasuunnitelma+H_5_2017+280417.pdf
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Haasteet ja toimenpidesuositukset 

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeiset haasteet voi kiteyttää seuraavasti 5: 

I. Resurssien allokointi tiedon ja osaamisen hyödyntämiseksi talouden ja yhteiskunnan uudistumiseksi 

on epätasapainossa.  

II. Suomi menettää asemaansa innovaatiojärjestelmän toimivuudessa; sen keskeisin elementti eli 

yhteistyö on hiipumassa.  

III. Tieteen ja tutkimuksen laadun, relevanssin ja kansainvälistymisen vahvistaminen vaativat edelleen 

toimenpiteitä. 

IV. Ymmärrys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen merkityksestä hyvinvoinnille ja 

kansantaloudelle on hiipumassa.   

 

I. Resurssien allokointi tiedon ja osaamisen hyödyntämiseksi talouden ja 

yhteiskunnan uudistumiseksi on epätasapainossa.  

Suomen t&k-panostukset ovat laskeneet taantuman aikana sekä absoluuttisesti että suhteessa 

bruttokansantuotteeseen (2009: 3,75 %) merkittävästi (2016: 2,75 %). Valtaosa laskusta selittyy yritysten 

panostusten vähenemisestä (2009: 2,68 %; 2016: 1,81 %), mikä puolestaan johtuu täysin Nokian tilanteesta. 

Jos poistetaan Nokian vaikutus, yritysten t&k-panostukset ovat keskimäärin pysyneet melko vakioina, mutta 

ovat vain OECD-maiden keskiluokkaa. Valtion panostukset sen sijaan ovat pienentyneet (Valtion budjetin 

määrärahat ja menot t&k:een 2010: 1,11 %; 2016: 0,85 %). 6,7 

 

Kuva 2. Suomen t&k-panostukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat laskeneet pitkään, kun 

muiden maiden panostukset ovat pääosin kasvaneet 8.  

                                                           
5 Halme, K; Saarnivaara, V-P, and Mitchell, J, RIO Country Report 2017: Finland (forthcoming 2018). https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-
analysis/Finland 
6 Eurostat database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
7 Statistics Finland (2017). Government R&D funding decreases further in the budget for 2017 
http://tilastokeskus.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tie_001_en.html  
8OECD Science,Technology and Industry Scoreboard 2017 https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/science-and-
technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en#page101 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Finland
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://tilastokeskus.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tie_001_en.html
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en#page101
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en#page101
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Vielä suurempaa huolta kuin t&k-panostusten yleinen lasku, joka näyttäisi nyt olevan ohi, aiheuttaa t&i-

investoinneissa resurssien allokoinnin erikoinen epätasapaino: Kansainvälisesti vertailtuna Suomi on ollut 

vahva avoimen tutkimuksen rahoituksessa ja yritysten olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisessä. Strategisen soveltavan tutkimuksen ja yritysten uusien avauksien eli radikaalien 

innovaatioiden rahoitus Suomessa on ollut erittäin vaatimatonta. Viime vuosien valtion panostusten 

väheneminen on kohdistunut lähes kokonaan elinkeinoelämää palvelevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.  

 
Lähde: Tekes 

Kuva 3. Suomen t&k-panostusten epätasapaino 

Suomalaisyritysten panostuksista merkittävästi pienempi osuus kohdistuu yritysten tuotteiden, palvelujen ja 

liiketoimintojen uusiin avauksiin kuin globaalisti parhaiten menestyvillä yrityksillä (Tilastokeskus ja Synergy 

Group Europe SGE Ltd): riskinotto on alhaisempaa. 

Avoin tutkimus (perustutkimus) on tärkeää, samoin yritysten tuotteiden ja palvelujen jatkuva parantaminen, 

mutta yhtä tärkeää on innovaatioprosessissa näiden väliin sijoittuva strateginen soveltava tutkimus ja 

yritysten uudet liiketoiminta-avaukset. 

Yleisesti näyttää olevan vahvana usko, että riittää, kun huolehditaan avoimen tutkimuksen rahoituksesta ja 

tämän lisäksi tuetaan kaupallistamispyrkimyksiä. Kuitenkin, jos tutkimustoiminta ei ole strategista eikä sisällä 

soveltavaa tutkimusta ja jos se on organisoitu niin, että yritysten ja tutkimusyhteisöjen tiivis yhteistyö 

innovaatioprosessin varhaisissa vaiheissa puuttuu, tutkimustoiminta ei suuntaudu tehokkaasti tavalla, joka 

tuottaa kaupallistettavia tuloksia. Jos tällaiset panostukset puuttuvat kansallisesta innovaatiojärjestelmästä, 

kaupallistamistoimenpiteiltä putoaa ajan myötä pohja. Vahvan avoimen tutkimuksen lisäksi tarvitaan sekä 

elinkeinoelämälle tärkeän osaamisen luomista yhteistyöverkostoissa, että kaupallistamiskannusteita. 

(Mazzucato 2013 9).  

Julkisen vallan rooli elinkeinoelämän edistämisessä on markkina- ja järjestelmäpuutteiden korjaamisessa. 

Julkisella vallalla ei ole yrityksiä parempaa kykyä tehdä päätöksiä, mutta voittoa maksimoivat yritykset 

panostavat t&k-toimintaan vain sen verran kuin on niiden oman voitonmaksimoinnin kannalta optimaalista. 

Tällöin jää huomiotta ulkoisvaikutukset eli seuraukset, joiden vaikutukset eivät ole mukana markkinoilla 

määräytyvissä hinnoissa.  Teknologinen tietämys on esimerkki positiivisesta ulkoisvaikutuksesta. 

Kansantalouden kokonaisedun kannalta olisi parempi, että kukin yritys tekisi jonkin verran enemmän 

tutkimus- ja kehitystyötä kuin niiden oman voitonmaksimoinnin näkökulmasta olisi ideaalista. Professorit 

                                                           
9 Mazzucato 2013, The Entrepreneurial State. Debunking Private vs. Public Sector Myths. London: Anthem Press. 
https://marianamazzucato.com/wp-content/uploads/2017/02/US-ES-intro.pdf 

https://marianamazzucato.com/wp-content/uploads/2017/02/US-ES-intro.pdf
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Hall, Mairesse ja Mohnen tekivät perusteellisen katsauksen aihepiirin kansainvälisiin tieteellisiin 

tutkimuksiin. Heidän johtopäätöksensä oli, että t&k:n kansantaloudelliset tuotot ovat yleensä selvästi 

yksityisiä tuottoja korkeammat. Siksi julkisen vallan kannattaa rohkaista yrityksiä panostamaan t&k:hon 

enemmän kuin ne vapaasti toimivilla markkinoilla tekisivät (Maliranta 201710). Sekä empiirinen että 

teoreettinen tutkimus antavat vahvat perusteet sille, että julkisen sektorin kannattaa käyttää politiikkatoimia 

yritysten t&k-toiminnan lisäämiseksi. Julkisen t&k-rahoituksen vaikutuksista myös Suomessa on 

tutkimusnäyttöä 11,12,13.  

Valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä todetaan, että t&k-tukia leikkaavassa innovaatiopolitiikassa olisi 

syytä tehdä täyskäännös (VN TEAS 11/2017 14),  suositellaan t&k-tukien nostamista ja todetaan, että 

vaikuttavuus on parhaimmillaan, jos yritysten saama julkinen t&k-rahoitus painottuu hankkeisiin, joilla 

pyritään radikaaleihin innovaatioihin, tähdätään niiden yritysten innovointien lisäämiseen, jotka innovoivat 

tehokkaasti ja tuloksellisesti ja tavoitellaan hyötyjä nimenomaan Suomen kansantalouteen.  

Kuvasta 4. käy ilmi, että avoimen tutkimuksen rahoitus on kasvanut ja kasvamassa. Sen sijaan yritysten 

kannusteita on leikattu ja erityisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten (erityisesti VTT:n) elinkeinoelämää 

palvelevan tutkimuksen rahoitusta; samoin rahoitusta, joka kanavoituu yritysten kautta yliopistoille ja 

tutkimuslaitoksille ja isojen yritysten kautta pk-yrityksille. Suunta muissa maissa on toinen (Kuva 5.)  

Esimerkiksi 

Ilmeisesti osana yritystukikeskustelua, vuonna 2016 Tekesin rahoitusvaltuuksia leikattiin 129 

m€, mutta se tarkoitti 102 m€ leikkausta yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta (81 m€ suoraan ja 

48 m€ yritysten kautta) sekä 23 m€ leikkausta pk-yrityksiltä (isojen yritysten kautta). Samalla 

leikattiin valtaosa niistä kannusteista, joiden avulla Suomi aiemmin oli kivunnut kärkimaaksi 

yliopistojen/tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyön tiiveydessä. 

 

 
Lähde: Tekes  

Kuva 4. Suomessa valtion t&k-panostusten leikkaukset ovat lisänneet rahoituksen epätasapainoa 

                                                           
10 Mika Maliranta, Markkinatalouden pro–teesit, Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön Julkaisusarja 2017/ 6 https://www.ttt-saatio.fi/wp-
content/uploads/julkaisusarja_6_markkinatalouden_pro-teesit_FINAL.pdf 
11 Takalo T., Tanayama T.,Toivanen O.,  Welfare effects of R&D support policies, Bank of Finland Research Discussion Papers 30/2017 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055069 
12 Einiö, E., R&d subsidies and company performance: Evidence from geographic variation in government funding based on the erdf population-
density rule, Review of Economics and Statistics Volume 96, Issue 4, 2014 p.710-728 
13 Tekes, The impact of Tekes and innovation activities 2015 
14 Jyrki Ali-Yrkkö – Tero Kuusi – Mika Maliranta, Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 11/2017 
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/11_2017_Miksi+yritysten+investoinnit+ovat+v%C3%A4hentyneet.pdf/c357e8d1-00f0-4a79-
aeca-f086755b3a36?version=1.0 

https://www.ttt-saatio.fi/wp-content/uploads/julkaisusarja_6_markkinatalouden_pro-teesit_FINAL.pdf
https://www.ttt-saatio.fi/wp-content/uploads/julkaisusarja_6_markkinatalouden_pro-teesit_FINAL.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055069
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/11_2017_Miksi+yritysten+investoinnit+ovat+v%C3%A4hentyneet.pdf/c357e8d1-00f0-4a79-aeca-f086755b3a36?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/11_2017_Miksi+yritysten+investoinnit+ovat+v%C3%A4hentyneet.pdf/c357e8d1-00f0-4a79-aeca-f086755b3a36?version=1.0
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Kuva 5. Julkinen tuki yritysten t&k-toimintaan on OECD-maissa kasvanut merkittävästi viime vuosina. 

Suomi ui vastavirtaan. 15 

Toimenpidesuositus 1 

T&k-toiminnan rahoituksen epätasapaino tulee korjata ja lisätä merkittävästi 

yritysten kannusteita innovaatiotoimintaan. Politiikan perusperiaatteisiin pitää 

kuulua rahoitukseen liittyvän riskin hyväksyminen ja ulkoisvaikutusten tavoittelu, 

mikä luo edellytykset kansallisen, yrityksiä palvelevan osaamispohjan pitkäjänteiseen 

rakentamiseen. Tavoitteeksi tulee asettaa, että yritystemme innovaatiotoiminta 

lisääntyy ja julkinen rahoitus yritysten t&k-toiminnalle kasvaa vuosittain 2019-2022 

siten, että saavutamme OECD-maiden keskitason. 

 

Suomen startup -ekosysteemi näyttää toimivan (Kuva 6). Yksityiset VC-investoinnit suomalaisiin yrityksiin 

ovat olleet keskimäärin vuosina 2012-2016 korkeimmalla tasolla Euroopan maiden joukossa16. Tämä on 

tulosta määrätietoisista yhteisistä eri osapuolten ponnisteluista runsaan kymmenen vuoden aikana. 

Yksityisten pääomasijoitusten kasvu on edelleen tavoiteltavaa, ja kannattaa ylläpitää myös julkista 

rahoitusta, koska yksityiset sijoittajat yleensä edellyttävät yritykseltä jo kehitettyä tuotetta tai palvelua. Myös 

säätiöiden ja rahastojenrahastojen verotukseen sisältyvien epäjohdonmukaisuuksien poistaminen parantaisi 

vielä tilannetta.  

Aikaisen vaiheen yritysten rahoitus ei vielä ratkaise Suomen tuottavuuskasvuhaasteita. Luovasta tuhosta, eli 

huonon tuottavuuden yritysten korvautumisesta paremman tuottavuuden yrityksillä, syntyy vajaa puolet 

kansantalouden tuottavuuskasvusta. Siksi pitää kantaa huolta myös olemassa olevien yritysten 

uudistumisesta, niiden joukossa myös isoista yrityksistä. Nimenomaan tässä tarvitaan tutkimusyhteisöjen ja 

yritysten tiivistä yhteistyötä innovaatioprosessissa ja erityisesti sen varhaisissa vaiheissa, joissa syntyvät 

päätökset ratkaisevat pitkälti tutkimuksen hyödyllisyyden ja hyödynnettävyyden.    

                                                           
15 OECD Science and Technology and Innovation Outlook 2016 https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/science-and-
technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_sti_in_outlook-2016-en#page 
16 https://www.investeurope.eu/media/651727/invest-europe-2016-european-private-equity-activity-final.pdf 

https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_sti_in_outlook-2016-en#page
https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_sti_in_outlook-2016-en#page
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Kuva 6. Aikaisen vaiheen yritysten rahoitus on ollut positiivisessa kasvussa (FVCA 17). 

Usein unohtuu, että kansantalouden ja yrityksen näkökulma, mm. aikajänne, on erilainen eivätkä yritykset 

tee päätöksiä ulkoisvaikutukset ja Suomen kansantalous mielessään. Erityisesti globaalisti toimivat yritykset 

voivat hankkia tarvittavan osaamisen ja teknologian mistä tahansa. Jos yrityksen tekemä ja rahoittama 

tutkimus- ja kehitystyö tapahtuu Suomessa ja yhteistyössä tutkimusyhteisöjen kanssa ja usein 

kansainvälisessä yhteistyössä, osaaminen kumuloituu Suomeen ja leviää myös kivuttomasti koulutukseen. 

Tällä on pitkällä aikajänteellä vaikutuksia yrityksen toimintojen sijoittamispäätöksiin - myös muiden yritysten 

sijoittamispäätöksiin houkuttavuustekijöiden muodossa. 

 

II. Suomi menettää asemaansa innovaatiojärjestelmän toimivuudessa; 

sen keskeisin elementti eli yhteistyö on hiipumassa.  

Suomi on aiemmin menestynyt hyvin erilaisissa kilpailukykyvertailuissa ollen kärkimaiden joukossa. Viime 

vuosina sijoitukset ovat laskeneet, esim. GCI #10 (WEF 2017 18), GII #8 (Cornell University & all 2017 19) ja 

Competitiveness Ranking #16 (IMD 201820). European Innovation Scoreboardissa Suomi on vielä #3, mutta 

suhteellinen menestys muihin maihin verrattuna on muutaman vuoden ajan alentunut. DESI (EC 2017 21) eli 

Digital Economy and Society Index sijoittaa Suomen sijalle #2. Suomi on ollut edelläkävijä ja mallimaa 

innovaatiosysteemin tai –ympäristön kehittämisessä ja jatkuvan kiinnostuksen kohteena muissa maissa. 

Edelläkävijyys ja kiinnostavuus bechmark-kohteena alkavat olla historiaa. 

                                                           
17 http://paaomasijoittajat.fi/wp-content/uploads/2018/04/Venture-Capital-Suomessa-2017.pdf 
18 WEF (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018, World Economic Forum http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-
2017-2018/  
19 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017) The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva  
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report 
20 https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/countries-profiles/ 
21 EC (2017) Digital Economy and Society Index DESI https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Kuva 7. Innovaatiojärjestelmän toiminnan tehokkuus 2016 (European Innovation Scoreboard 22).  

Suomi on menettämässä suhteellista asemaansa. 

 

Toimivan innovaatiojärjestelmän keskeisimpiä piirteitä on 

yhteistyö eri yritysten ja tutkimusyhteisöjen välillä, missä Suomi 

on ollut kärkimaa. Tästä yhteistyöstä puolet on rakennettu 

julkisten rahoituskannusteiden avulla. Ne ovat siis toimineet, 

vaikka ovat määrällisesti olleet kilpailijamaita merkittävästi 

alhaisemmat. Yhteistyön kannusteet on suurelta osin leikattu. 

Vaikka kysyntälähtöiset kannusteet, esimerkiksi innovatiiviset 

hankinnat, ovat hyviä yritysten innovaatiotoiminnalle, ne eivät 

ole riittäviä johtamaan radikaaleihin innovaatioihin eivätkä 

ratkaise haastetta, joka liittyy kansallisen osaamispohjan 

rakentamiseen.23 Kysyntälähtöisten kannusteiden lisäksi 

tarvitaan myös hallittua riskinottoa lisääviä rahoituskannusteita 

ja kansallista, elinkeinoelämää tukevaa osaamispohjaa 

rakentavaa rahoitusta, johon liittyy yritysten ja 

tutkimusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen ja PPP-

rakenteiden luominen. Näitä kannusteita tulisi vahvistaa ja 

niiden vaikutusta voitaisiin tehostaa kohdistamalla osa niistä 

ekosysteemien synnyttämiseen (Valtioneuvosto 2017 24). 

Kuva 8. Suomi oli edelläkävijä yritysten ja 

tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä vielä 2010-luvun 

alussa.25 

                                                           
22 European Innovation Scoreboards (EIS) http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards 
23 Ville Valovirta, Katriina Alhola, Johanna Leväsluoto, Ari Nissinen, Juha Oksanen, Antti Pelkonen, Arttu Turtonen, Innovatiiviset julkiset hankinnat – 
määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 82/2017 
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/82_Innohankinnat+Teas+Loppuraportti1912.pdf/8fb7aaef-e317-4b46-be23-
f3506287637f?version=1.0 
24 Valtioneuvosto, Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina, Valtioneuvoston selvitys  ja tutkimustoiminnan 
julkaisusarja 28/2017 
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/28_Innovaatioekosysteemit+elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n+ja+tutkimuksen+yhteisty%C3%B6
n+vahvistajina+-+Versio+4.4+(13.2.2017).pdf/9c7369d4-f8c3-42bd-ba13-80c45851ea1d?version=1.0 
25 OECD Science, Technology and Innovation Scoreboard 2015 http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-
industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/82_Innohankinnat+Teas+Loppuraportti1912.pdf/8fb7aaef-e317-4b46-be23-f3506287637f?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/82_Innohankinnat+Teas+Loppuraportti1912.pdf/8fb7aaef-e317-4b46-be23-f3506287637f?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/28_Innovaatioekosysteemit+elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n+ja+tutkimuksen+yhteisty%C3%B6n+vahvistajina+-+Versio+4.4+(13.2.2017).pdf/9c7369d4-f8c3-42bd-ba13-80c45851ea1d?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/28_Innovaatioekosysteemit+elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n+ja+tutkimuksen+yhteisty%C3%B6n+vahvistajina+-+Versio+4.4+(13.2.2017).pdf/9c7369d4-f8c3-42bd-ba13-80c45851ea1d?version=1.0
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en
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Toimenpidesuositus 2 

Rahoituskannusteita yhteistyölle tulee merkittävästi lisätä siten, että yritysten ja 

tutkimusyhteisöjen yhteistyö laajenee ja tehostuu ja että syntyy kilpaillulla julkisella 

rahoituksella tuettuja PPP (public-private-partnership) -rakenteita. Ne suuntaavat 

rahoitusta tehokkaasti ja nopeuttavat tulosten hyödyntämistä. 

 

Globalisaation ja digitalisaation aiheuttama elinkeinojen ja työelämän nopea muutos asettaa suuria 

vaatimuksia työmarkkinoiden joustavuudelle ja koulutukselle. Tämä liittyy sekä tutkintokoulutukseen että 

jatkuvaan työssä kouluttautumiseen, ja tällä on merkittäviä vaikutuksia paitsi työllisyyteen suoraan, myös 

yritysten innovointikykyyn. Yrityksemme ovat tarnsformaation keskellä ja tarvitsevat jatkuvasti uudistuvia 

tietoja, taitoja ja kyvykkyyksiä henkilöstöltään kyetäkseen uudistumaan. 

 

Toimenpidesuositus 3 

Politiikassa tulee tavoitella työmarkkinajoustojen lisäksi koulutusjärjestelmän 

uudistusta, joka kannustaa nykyistä merkittävästi vahvemmin ja laajemmin jatkuvaan 

elinikäiseen kouluttautumiseen. 

 

Tehokkaasti ja vaikuttavasti toimivan innovaatiojärjestelmän yksi piirre on tasapaino julkisen vallan 

strategisten valintojen (top-down –politiikan) ja eri toimijoiden (yritysten, tutkimusyhteisöjen) ideoiden ja 

valintojen mahdollistamisen ja tukemisen (bottom-up –politiikan) välillä. Tämä on ollut keskeinen ominaisuus 

ja vahvuus Suomen t&i-politiikassa. Sen toteuttamisessa on toki ollut haasteita, jotka liittyvät riskinottoon, 

näkemyseroihin, heikkojen signaalien havaitsemiseen, aikajänteisiin ja erityisesti vaikutusten 

mittaamismenetelmien puutteisiin.  

Innovaatiopolitiikan perusperiaatteet ovat tänään aivan toiset kuin aiempina vuosina. Hallitus on ottanut 

isännän roolin siten, että bottom-up –toimintatavat ovat osin kuihtuneet. Hallitusohjelmassa määritellään 

temaattiset painopisteet (cleantech, biotalous, digitaalisuus, terveys ja hyvinvointi), mitkä sinällään ovat 

relevantit, koska ne ovat globaaleja megatrendejä. Kuitenkin samalla hallituksen rahoitusleikkauksista suurin 

osa on kohdistunut em. painopistealueisiin. Hallituksen kärkihankkeiden kautta on osoitettu rahoitusta 

samoille alueille, mutta ne korvaavat varsin vähäisen osan leikkauksista. Lisäksi leikkaukset johtavat siihen, 

että rahoitus painopistealueiden ulkopuolelle kuihtuu. Tämä ja hallitusohjelman osin operatiivinen luonne 

vievät mahdollisuudet bottom-up –toimintapolitiikalta. Yritysten uudet liiketoimintaideat eivät kaikki asetu 

painopistealueille. Toimintapolitiikan muutos näkyy myös Tutkimus- ja innovaationeuvoston asemassa. Sillä 

ei ole ollut merkittävää roolia viime vuosina. Toivottavasti se nyt syntyy, kun se on saanut uuden vision ja 

tiekartan (Valtioneuvosto 2017 26). Jos innovaatiopolitiikan toimijoiden jatkuva ennakointityö ja eri 

toimijoiden (yritykset, tutkimusorganisaatiot) kytkentä siihen jää poliittisten valintojen varjoon, ollaan 

auttamatta myöhässä pyrittäessä ennakoivasti reagoimaan muuttuviin markkinoihin ja tieteen ja teknologian 

nopeaan kehittymiseen.  

 

 

                                                           
Valtioneuvosto (2017), Tutkimus- ja innovaationeuvoston visio ja tiekartta  http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/TIN-visio-ja-
tiekartta.pdf/980ac849-fd12-4027-bcc2-ee290e36016a 

http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/TIN-visio-ja-tiekartta.pdf/980ac849-fd12-4027-bcc2-ee290e36016a
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/TIN-visio-ja-tiekartta.pdf/980ac849-fd12-4027-bcc2-ee290e36016a
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Esimerkiksi 

Runsas 15 vuotta sitten biopolttoaineiden kehittäminen ei ollut poliittisella agendalla eikä 

yrityksillä ollut vielä kiinnostusta asiaan, kun hyödyntämisnäkymät olivat kaukana 

tulevaisuudessa. Heikot signaalit olivat kuitenkin selkeät ja Tekes ja VTT panostivat merkittävästi 

eri teknologien kehittämiseen, koska voittajateknologiaa ei voinut etukäteen arvata. 

Myöhemmin yritykset liittyivät mukaan. Tänään Suomi on aivan kärkimaiden joukossa 

biopolttoaineiden kehityksessä. Tämä ei olisi mahdollista ilman vahvaa pitkäjänteistä strategista 

tutkimustyötä, jonka aihe tuli poliittiselle agendalle vasta vuosia myöhemmin. Sama ilmiö liittyi 

hajautettuihin energiajärjestelmiin.  

Terveysteknologiasta on tullut Suomen suurin huipputeknologian ala. 2000-luvun alussa sen 

vienti oli noin 700 m€. Alalla oli muutamia mielenkiintoisia yrityksiä ja yksi veturiyritys ja alan 

kehittämismahdollisuudet näyttivät mielenkiintoisilta, mutta poliittiselle agendalle se on tullut 

15 vuotta myöhemmin. Tekes käynnisti ohjelman alan osaamisen kehittämiseksi ja rahoitusta on 

jatkettu ohjelman jälkeenkin. Viime vuonna alan vienti ylitti 2,1 mrd€. 

2000-luvun alussa peliala ei ollut poliittisella agendalla ja alan yritysten liikevaihtokin oli 

vaatimatonta (muutama kymmenen m€). Pidemmän ajan näkymät ja Suomen ICT-osaaminen 

viittasivat kuitenkin menestymismahdollisuuksiin. Yritysten julkisella rahoituksella (erityisesti 

pelialustojen kehittämiseen) pyrittiin parantamaan alan yritysten kehittymismahdollisuuksia. 

Rahoitusperusteena oli kuitenkin itse toimialan kehittymisen lisäksi mahdollisuudet soveltaa 

pelillisyyttä lukuisilla muilla aloilla. Vuonna 2016 alan liikevaihto oli noin 2,5 mrd€, josta 95% 

vientiä (Neogames 2017 27), ja sovellusmahdollisuudet leviävät monille aloille. 

Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista 

tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. OECD (OECD 201728 ) 

toteaa, että tämä on kunnianhimoinen ponnistus ja periaatteessa hyvä yhteiskunnallisiin 

haasteisiin, mutta se ei osallista eri toimijoita, kuten yrityksiä, riittävästi yhteistyöponnisteluihin 

ja skaalattavien ratkaisujen aikaansaantiin. 

 

Toimenpidesuositus 4 

Hallituksen tulee mahdollistaa innovaatiopolitiikan toimijoiden sisällölliset valinnat 

tehtäviksi yhteistyörakenteissa eri toimijoiden (yritykset, korkeakoulut, 

tutkimuslaitokset) kanssa.  

 

Ministeriöiden roolit t&i-politiikassa ovat muuttuneet huolestuttavasti. Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) 

oli aikanaan vahva rooli elinkeinoelämälle tärkeän kansallisen osaamispohjan luomisessa. Nyt se on tästä 

roolista luopunut ja jättänyt sen Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle, jota asia näyttää varsin vähän 

kiinnostavan. TEM puolestaan näyttää kohdistavan toimintaansa vain lyhytjänteiseen 

kaupallistamistoimintaan, ei osaamispohjan rakentamiseen. Kaupallistamistoimenpiteet ovat tietysti 

tervetulleita ja tärkeitä, mutta, kaupallistamistoimenpiteidenkin vaikutukset tulevat ajan myötä hiipumaan, 

kun elinkeinoelämän tarvitsema osaamispohja ei uudistu.  

                                                           
27 Neogames (2017), Peliala 2016-selvitys  http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2017/04/Finnish-Game-Industry-Report-
2016_web_070529.pdf 
28 http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-
recommendations_9789264276369-4-en 

http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2017/04/Finnish-Game-Industry-Report-2016_web_070529.pdf
http://www.neogames.fi/wp-content/uploads/2017/04/Finnish-Game-Industry-Report-2016_web_070529.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
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Toimenpidesuositus 5 

Hallituksen tulee linjata Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 

roolit tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa siten, että vastuut ja velvoitteet ovat selkeä 

ja että innovaatiopolitiikkaan kuuluu osana myös elinkeinoelämälle tärkeän 

kansallisen osaamispohjan rakentaminen ja eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. 

Viimeksi mainittujen tulee kuulua Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. 
 

III. Tieteen ja tutkimuksen laadun, relevanssin ja kansainvälistymisen 

vahvistaminen vaativat edelleen toimenpiteitä 

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 29  on kattava selvitys Suomen tieteen tilasta. Se toteaa mm että:  

• Tieteellisten julkaisujen määrä asukasta kohden on Suomessa moniin maihin verrattuna korkea.  

• Suomen tieteen taso kokonaisuutena on ollut vakaa ja maailman keskitasoa 1990-luvun alusta alkaen ja 

kohonnut hieman viime vuosina. Monet OECD-maat ovat kuitenkin pystyneet nostamaan tutkimuksensa 

tieteellistä tasoa enemmän ja nopeammin kuin Suomi.  

• Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat selkeästi tieteellisesti vaikuttavampia kuin kotimaiset julkaisut kaikissa 

maissa. Kansainvälisyys on jatkuvasti lisääntynyt, mutta ei vielä ole parhaiden maiden tasolla. 

 

Akatemia suosittelee että: 

• Korkeatasoinen tutkimus, laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus tukevat toisiaan, 

ja tämä kokonaisuus tulee ottaa huomioon tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa. 

• Korkeakoulujen profiloitumista tulee jatkaa.  

• Rekrytoinneissa tulee tarkastella määrällisten indikaattorien sijasta laveasti tieteellistä laatua, 

uudistumiskykyä ja vaikuttavuutta, ja tutkijankoulutusta tulee kehittää määrätietoisesti. 

 

Tieteen Tila on perusteellinen selvitys ja johtopäätökset relevantteja, mutta ne eivät ole kattavia. Ongelma 

liittyy käytettyyn mittaristoon, joka perustuu vain bibliometrisiin menetelmiin. Se ei kata laadun mittausta 

kuin osin ja vaikuttavuuden (relevanssin) mittausta vielä niukemmin.  

Esimerkiksi 

ICT- ja sähkötekniikassa Suomi yltää TOP-10-mittarilla vain maailman keskitasolle (johtuu osin 

alhaisesta kv. yhteisjulkaisujen osuudesta), kuitenkin patentointimittareilla ja houkuttavuustekijöillä 

mitattuna Suomi on maailman kärkeä. 

Yliopistojen rahoitusmallissa ei ole kannusteita kansantaloudelliselle vaikuttavuudelle, mikä johtaa 

siihen liittyvien aktiviteettien aliresursointiin, eikä se tue yliopistolakia tulkitsevassa hallituksen 

esityksessä asetettua velvollisuutta tukea ”korkeatasoisen osaamisen muuntumista kannattavaksi 

liiketoiminnaksi, uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi (ETLA 2018 30, OECD 2017 31, Valtioneuvosto 2017 32). 

                                                           
29 http://www.aka.fi/globalassets/30tiedepoliittinen-toiminta/tieteentila/aka_tieteen_tila_yksi.pdf 
30 ETLA (2018), Kotiranta, Annu & Tahvanainen, Antti-Jussi, ”Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä – Tuloksia 
yliopistomaailman valmiuksista edistää löydöksien käyttöönottoa”. ETLA Raportit No 80 https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-
Reports-80.pdf 
31 OECD (2017), OECD Innovation Policy Review of Finland, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-
policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en 
32 Valtioneuvosto (2017d), Mikkola, E, Nurmisto, M, Saarnivaara, V-P, Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten 
erilainen oikeusasema vaikuttaa? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2017 
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/34_ekty-loppuraportti-1-osakokonaisuus-2017-03-09.pdf/869be350-204f-4f58-8687-
ca0d6f5272cb?version=1.0 

http://www.aka.fi/globalassets/30tiedepoliittinen-toiminta/tieteentila/aka_tieteen_tila_yksi.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-80.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-80.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017/overall-assessment-and-recommendations_9789264276369-4-en
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/34_ekty-loppuraportti-1-osakokonaisuus-2017-03-09.pdf/869be350-204f-4f58-8687-ca0d6f5272cb?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/34_ekty-loppuraportti-1-osakokonaisuus-2017-03-09.pdf/869be350-204f-4f58-8687-ca0d6f5272cb?version=1.0
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Esimerkkejä vaikuttavuusmittausksesta löytyy muista maista.33  

 

Toimenpidesuositus 6 

Vaikka yliopistojen rahoitusmallia kannattaisi yksinkertaistaa, siihen tulee 

innovaatioiden ruokkimiseksi lisätä merkittävät kannusteet tutkimustulosten 

hyödyntämiseksi. Jos helposti mitattavien indikaattoreiden tuottaminen on vaikeaa, 

pitää käyttää arvioivia menettelyjä. Indikaattorien ohjaavuus on tärkeämpää kuin 

tarkka mitattavuus.  

 

Myös bibliometrisilla menetelmillä saadaan haluttaessa esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimuksen 

laatuun. Kuvassa 8. on vertailtu pienten talouksien tieteenala-painotettuja sitaatti-indeksejä (FWCI). Siitä 

nähdään, että keskimäärin yksittäinen tutkija tuskin yltää globaalin keskiarvon (FWCI=1) yläpuolelle, 

yksittäinen laitos ja kansallinen tutkimus ylittää sen niukasti, mutta kansainvälinen sekä yhteistutkimus 

(sisältäen yritysyhteistyön) yltää merkittävästi korkeampaan laatuun.    

 
Graph source34 

Kuva 9. Pienten talouksien tieteenala-painotettuja sitaatti-indeksejä (FWCI) 35 eri luonteiselle 

tutkimukselle. 

 

Toimenpidesuositus 7 

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kannusteiden ja rahoitusmenetelmien pitää tukea 

myös tieteen laadun näkökulmasta myös tutkimusta, joka on ongelmalähtöistä, 

monitieteistä, kansainvälistä ja eri tahojen yhteistyöhön kannustavaa, sisältäen myös 

yritysyhteistyön. 

                                                           
33http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109020/jrc109020_iiu27.pdf   
34 Prof. Mark Ferguson, President, Science Foundation Ireland:  
‘Small Advanced Economies Initiative’ using the Elsevier SciVal Scopus database of published papers. 
35 SciVal’s field-weighted citation impact (FWCI) is an article-level metric that takes the form of a simple ratio: actual citations to a given output 
divided by the expected rate for outputs of similar age, subject and publication type.  SciVal is an online tool that offers quick, easy access to the 
research performance of 7,000 research institutions and 220 nations worldwide using bibliometrics. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109020/jrc109020_iiu27.pdf
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IV. Ymmärrys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen 

merkityksestä hyvinvoinnille ja kansantaloudelle on hiipumassa.  

Politiikan toimenpiteet kohdistuvat tänään välittömiin haasteisiin, jotka liittyvät erityisesti työllisyyteen, 

valtion rahoituksen alijäämään ja kestävyysvajeeseen. Tämä on ehdottomasti tärkeää, mutta ei ratkaise 

Suomen pidemmän aikavälin talouskasvun ja hyvinvointivaltion ylläpidon vaatimuksia. Kautta aikojen 

tuottavuuskasvu on ollut merkittävin elintason osatekijä ja sen keskeisimmät lähteet ovat investoinnit 

koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja digitalisaatioon. Politiikasta puuttuu tänään 

Suomessa pitkään vallinnut vahva usko ja sitoutuminen osaamisen merkitykseen. Myös julkisen vallan 

merkittävä rooli elinkeinoelämän tarvitseman osaamisen luojana ja erityisesti tuottavuuskasvun 

kiihdyttäjänä on hämärtynyt. Poliittiset ratkaisut näyttävät perustavan siihen, että kun kansantuote on 

tuottavuuden ja työmäärän tulo, vain työmäärään valtio voi vaikuttaa ja tuottavuuskasvu jää puhtaasti 

yritysten huoleksi. Niinpä politiikka on painottunut työvoiman tarjonnan lisäämiseen. Työllisyysasteen 

nostaminen on luonnollisesti tärkeää, erityisesti kestävyysvajeen ja julkisen vallan velkaantumisen 

hoitamisessa, mutta sen vaikutukset kansantuotteen kasvuun pitkällä aikajänteellä jäävät vaatimattomiksi, 

ja suomalaisten suhteellinen elintaso romahtaa muutamassa vuosikymmenessä, jos emme onnistu tutkimus- 

ja innovaatiotoiminnassamme,.   

Julkisella vallalla pitää olla merkittävä rooli välillisesti tuottavuuden kasvattamisessa. Arvoa lisäävän, 

innovaatiotoiminnan kiihdyttämän tuottavuuskasvun avulla parannetaan myös työllisyysastetta, ja 

arvonnousu helpottaa osaltaan väestön ikääntymisen tuomia haasteita. Hallitusohjelmassa on monia 

positiivisia tavoitteita, joilla on kannustevaikutuksia yritysten innovaatiotoimintaan. Ne liittyvät mm. 

yhteistyöhön, kysyntälähtöisiin kannusteisiin (esim. innovatiiviset julkiset hankinnat, kokeilukulttuuri) ja 

yritysten toimintaympäristöön. Toivottavasti ne toteutuvat. Huolta kuitenkin aiheuttaa se, että julkisen 

vallan politiikkainstrumentit, rahoitusmekanismit ja rahoituksen allokaatio eivät tue riittävän vahvasti 

pitkäjänteistä tuottavuuskasvua ja elinkeinoelämän uudistumista.  

Toimenpidesuositus 8 

Talouspolitiikkaan lyhyen ja keskipitkän tähtäimen tavoitteiden ja toimenpiteiden 

rinnalle hallituksen tulisi selkeyttää ja kiteyttää innovaatiopolitiikan pitkän aikavälin 

tavoitteet ja toimenpiteet merkittävän tuottavuuskasvun saavuttamiseksi sekä 

elinkeinorakenteen ja yritysten liiketoimintojen uudistumiseksi.  
 

 

Kuva 10. Tutkijoiden ja kehittäjien osuus työvoimasta (%) suhteutettuna huipputeknologian osuuteen 

viennistä (%) 36.  

                                                           
36 ETLA (2018), Kotiranta, Annu & Tahvanainen, Antti-Jussi, ”Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä – Tuloksia 
yliopistomaailman valmiuksista edistää löydöksien käyttöönottoa”. ETLA Raportit No 80 https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-
Reports-80.pdf 

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-80.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-80.pdf
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Poliittiseen päätöksentekoon on saattanut vaikuttaa väärä tilastojen tulkinta.  Tilastojen mukaan 

Suomessa t&k-panostukset tai tutkijoiden lukumäärä (kuvassa 2) ovat korkeat verrattuna 

kansantaloudellisiin vaikutuksiin (huipputeknologian osuus viennistä kuvassa 2). Tilastot kertovat 

faktan kaupallistamisvajeesta, mutta tulkinta asian korjaamiseksi on ollut väärä, koska valtaosa 

tutkimuksesta on luonteeltaan sellaista, jolla ei edes tavoitella kansantaloudellisia hyötyjä ja 

yritysten uudistumista. Kuitenkin politiikka on reagoinut asiaan siten, että on leikattu yritysten 

uudistumiseen tähtäävän tutkimuksen rahoitusta, vaikka se jo aiemminkin on ollut alhaisella tasolla.  

Hallitus pyrkii toteuttamaan ”Evidence based” -politiikkaa, mikä on hyvä tavoite. Valitettavasti 

vaikuttavuusarvioinneissa ja ohjausindikaattoreissa Suomessa näyttää olevan vallalla periaate, että 

mitattavuus voittaa ohjaavuuden. Tämä koskee erityisesti tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, jossa 

vaikutukset ovat pitkäjänteisiä, usein välillisiä ja ainakin puoliksi ulkoisvaikutuksia. 37 

Esimerkiksi 

Yrityksiin suuntautuvan innovaatiorahoituksen kontrafaktuaalisissa arvioinneissa usein 

niputetaan kaikki rahoitetut hankkeet yhteen ja selvitetään muutoksia rahoitusta 

saaneissa yrityksissä lyhyellä aikajänteellä. Tällaiset tutkimukset otetaan vakavasti, 

vaikka niillä eivät mittaa todellisia vaikutuksia. Rahoitetuissa hankkeissa on voitu 

tavoitella ympäristövaikutuksia, osaamispohjan vahvistamista tai verkottumishyötyjä, 

joista kaikista hyödyt tulevat useamman vuoden viipeellä ja paljolti ulkoisvaikutuksina. 

Vain osassa hankkeista tavoitellaan suoria vaikutuksia niissä yrityksissä, jotka ovat 

saaneet rahoitusta tai joiden kautta on rahoitettu tutkimusorganisaatioita.  

VTV tarkasti yhden pienehkön ohjelman (metsätähteiden hyödyntäminen), jossa 

rahoituksen saajia olivat tutkimusyhteisöt, metsäteollisuusyritykset ja laitevalmistajat, 

selvittäen vain rahoituksen saajien työpaikkojen lisääntymisen ja päätyi muutamaan 

kymmeneen. Ohjelmassa oli asetettu tavoitteeksi, että metsätähteitä kerääviin 

urakointiyrityksiin (ei rahoituksen saajayrityksiin) syntyy 6000-7000 uutta työpaikkaa. 

Myöhemmin selvitettiin urakointiyrityksiin syntyneet uudet työpaikat, niitä oli yli 6000. 

2000-luvun alkupuolelle rahoitettiin biopolttoaineiden kehittämisen kilpailevia 

teknologioita tavoitteena luoda osaamispohjaa tulevaisuuden ratkaisuille. VTV arvioi 

ohjelman välittömät vaikutukset rahoitusta saaneissa yrityksissä vaatimattomiksi. 

Tänään tuo aikanaan luotu osaamispohja on laajasti yrityksissä käytössä. 

 

Toimenpidesuositus 9 

Valtioneuvoston tulee ohjata riittävästi rahoitusta sellaisiin selvitys- ja 

tutkimustoiminnan (VN TEAS) -hankkeisiin, joissa kehitetään innovaatiopolitiikan 

vaikuttavuusarvioinnin menetelmiä siten, että kyetään mittaamaan pitkäjänteisiä, 

paitsi suoria, myös välillisiä ja ulkoisvaikutuksia. Tällaista oikeaan ohjaavuuteen 

perustuvaa vaikuttavuusmittausta tulee soveltaa myös ohjausmalleissa kuten 

esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmalleissa. 

                                                           
37 Ilkka Ylhäinen – Petri Rouvinen – Tero Kuusi, Katsaus yksityisen t&k-toiminnan ja sen julkisen rahoituksen vaikuttavuuteen. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 57/2016 http://vnk.fi/documents/10616/2009122/57_Katsaus+yksityisen+t%26k-
toiminnan+ja+sen+julkisen+rahoituksen+vaikuttavuuteen/69eb3edd-eb75-464b-bc7d-98e8a73593b5?version=1.1 

http://vnk.fi/documents/10616/2009122/57_Katsaus+yksityisen+t%26k-toiminnan+ja+sen+julkisen+rahoituksen+vaikuttavuuteen/69eb3edd-eb75-464b-bc7d-98e8a73593b5?version=1.1
http://vnk.fi/documents/10616/2009122/57_Katsaus+yksityisen+t%26k-toiminnan+ja+sen+julkisen+rahoituksen+vaikuttavuuteen/69eb3edd-eb75-464b-bc7d-98e8a73593b5?version=1.1
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Toimenpidesuositukset kootusti 

1. T&k-toiminnan rahoituksen epätasapaino tulee korjata ja lisätä merkittävästi yritysten 

kannusteita innovaatiotoimintaan. Politiikan perusperiaatteisiin pitää kuulua rahoitukseen 

liittyvän riskin hyväksyminen ja ulkoisvaikutusten tavoittelu, mikä luo edellytykset kansallisen, 

yrityksiä palvelevan osaamispohjan pitkäjänteiseen rakentamiseen. Tavoitteeksi tulee asettaa, 

että yritystemme innovaatiotoiminta lisääntyy ja julkinen rahoitus yritysten t&k-toiminnalle 

kasvaa vuosittain 2019-2022 siten, että saavutamme OECD-maiden keskitason. 

2. Rahoituskannusteita yhteistyölle tulee merkittävästi lisätä siten, että yritysten ja 

tutkimusyhteisöjen yhteistyö laajenee ja tehostuu ja että syntyy kilpaillulla julkisella rahoituksella 

tuettuja PPP (public-private-partnership) -rakenteita. Ne suuntaavat rahoitusta tehokkaasti ja 

nopeuttavat tulosten hyödyntämistä. 

3. Politiikassa tulee tavoitella työmarkkinajoustojen lisäksi koulutusjärjestelmän uudistusta, joka 

kannustaa nykyistä merkittävästi vahvemmin ja laajemmin jatkuvaan elinikäiseen 

kouluttautumiseen. 

4. Hallituksen tulee mahdollistaa innovaatiopolitiikan toimijoiden sisällölliset valinnat tehtäviksi 

yhteistyörakenteissa eri toimijoiden (yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset) kanssa.  

5. Hallituksen tulee linjata Työ- ja elinkeinoministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön roolit 

tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa siten, että vastuut ja velvoitteet ovat selkeä ja että 

innovaatiopolitiikkaan kuuluu osana myös elinkeinoelämälle tärkeän kansallisen osaamispohjan 

rakentaminen ja eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Viimeksi mainittujen tulee kuulua Työ- 

ja elinkeinoministeriön vastuulle. 

6. Vaikka yliopistojen rahoitusmallia kannattaisi yksinkertaistaa, siihen tulee innovaatioiden 

ruokkimiseksi lisätä merkittävät kannusteet tutkimustulosten hyödyntämiseksi. Jos helposti 

mitattavien indikaattoreiden tuottaminen on vaikeaa, pitää käyttää arvioivia menettelyjä. 

Indikaattorien ohjaavuus on tärkeämpää kuin tarkka mitattavuus.  

7. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kannusteiden ja rahoitusmenetelmien pitää tukea myös tieteen 

laadun näkökulmasta myös tutkimusta, joka on ongelmalähtöistä, monitieteistä, kansainvälistä ja 

eri tahojen yhteistyöhön kannustavaa, sisältäen myös yritysyhteistyön.  

8. Talouspolitiikkaan lyhyen ja keskipitkän tähtäimen tavoitteiden ja toimenpiteiden rinnalle 

hallituksen tulisi selkeyttää ja kiteyttää innovaatiopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteet ja 

toimenpiteet merkittävän tuottavuuskasvun saavuttamiseksi sekä elinkeinorakenteen ja yritysten 

liiketoimintojen uudistumiseksi.  

9. Valtioneuvoston tulee ohjata riittävästi rahoitusta sellaisiin selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN 

TEAS) -hankkeisiin, joissa kehitetään innovaatiopolitiikan vaikuttavuusarvioinnin menetelmiä 

siten, että kyetään mittaamaan pitkäjänteisiä, paitsi suoria, myös välillisiä ja ulkoisvaikutuksia. 

Tällaista oikeaan ohjaavuuteen perustuvaa vaikuttavuusmittausta tulee soveltaa myös 

ohjausmalleissa kuten esimerkiksi korkeakoulujen rahoitusmalleissa. 

 


