
                     Budjettiriihitavoitteet  2019

Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan ohjelman 
tki-asteen nostamiseksi 4 %:iin BKT:sta.

Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset haluavat vauhdittaa Suomen innovaatioinvestointeja yhdessä 
julkisen sektorin kanssa siten, että Tutkimus- ja Innovaationeuvoston asettama 4% kansallinen tki-panostus 
bkt:sta saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite 1: Hallitusohjelmassa osoitettu määräaikainen TKI-lisärahoitus käytetään avustusmuotoisena 
yritysvetoisille innovaatiohankkeille/-ohjelmille, joiden tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen tai 
olemassa olevan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantaminen kestävällä tavalla esimerkiksi digitalisaatiota tai 
tekoälyä hyödyntämällä. Nopean vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tunnistetaan teollisia, tuotantoon vietäviä 
ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja. Teknologiateollisuus tekee selvitystä edelläkävijäverkostojen ja 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi ja uusien kasvuekosysteemien synnyn edistämiseksi.

Tavoite 2: Puhtaiden, ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden ja nykyisten tuotantoprosessien kehittämistä 
ja vientiä edistetään systemaattisesti suuntaamalla TKI-rahoitusta puhtaiden teknologioiden pitkäjänteiseen 
tutkimukseen sekä laadukkaisiin tutkimus- ja innovaatioekosysteemeihin.   

Tavoite 3: Yritysten ja valtion yhdessä määrittelemille Suomen vahvuusalueille muodostetaan julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusmallilla toimivia strategisia ohjelmia hallituskaudeksi. 

Tavoite 4: Tunnistetaan Suomen kannalta relevantteja tutkimusteemoja ja viedään näitä EU:n tutkimus- ja 
innovaatiorahoituksen teemoihin, sekä tuetaan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden innovaatio- ja 
liiketoimintayhteistyön rakentamista.

Energiaverotuksen uudistus ohjaa teollisuutta hallitusti ei-fossiilisen energian käyttöön. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on välttämätöntä luopua fossiilisen energian käytöstä teollisuudessa. 
Muutoksen on tapahduttava suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Tavoite 1: Luovutaan energianintensiivisen teollisuuden sähköveron ja polttoaineiden energiaveron 
palautuksista (ns. energiaveroleikkurista). Säästö valtiolle 218 M€. 

Tavoite 2: Sähkövero alennetaan EU-sallimalle minimitasolle koko teollisuudessa. Nykytasoon verrattuna 
valtio menettää arviolta 260 M€ verotuloja.

Tavoite 3: Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi jatkuu nykytasolla myös nykyisen 
päästökauppakauden päättymisen jälkeen, ja se rahoitetaan kasvavilla päästökauppatuloilla 
(periaateratkaisu). 

Tavoite 4: Puhtaiden teknologioiden kehittämiselle jahiilineutraaliudelle tehdään toimialakohtaiset tiekartat 
yritysten ja valtionhallinnon yhteistyönä. 

Osaajapulan helpottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä sekä ammatillisessa että 
korkeakoulutuksessa.

Tavoite 1: Teknisten yliopistojen aloituspaikkojen määräaikaisen lisäämisen johdosta tarvitaan teknisille 
yliopistoille lisärahoitusta laadukkaan koulutuksen toteuttamiseksi 5 milj. euroa jo vuodelle 2020. 

Tavoite 2: Tekniikan alan ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään vastaamaan todellisia kustannuksia. 
Pysyvä lisärahoitustarve on 30 milj. euroa vuodessa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen 
tason nostoon kohdistetaan kertaluonteisia eriä 3-6 milj. euroa per vuosi.
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