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Digivihreä kasvu syntyy uusista innovaatioista  
Teknologiateollisuuden ehdotukset innovaatiorahoituksen kasvattamiseksi kehysriiheen  

Suomen menestymisen mahdollisuudet koronakriisin jälkeen löytyvät digitalisaatiosta ja 
kestävästi uudistuvan teollisuuden kasvusta. Suomen haasteena on alhainen investointitaso. 
Panostuksia tarvitaan erityisesti tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Vuonna 2021 aleneva 
innovaatiorahoitus heikentää yritysten uudistumista, työllistämistä ja vientiä sekä heikentää 
edellytyksiä hallitusohjelman ilmasto- ja työllisyystavoitteiden toteutumiselta. Digivihreä 
kasvu varmistetaan parhaiten investoimalla osaamiseen, tekemällä Suomesta innovaatioihin 
ja investointeihin houkutteleva toimintaympäristö sekä panostamalla digitalisaatioon ja 
vähähiilisyys- ja kiertotalousratkaisuihin.  

Tuetaan uusia innovaatioita, yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä 
 Business Finlandin innovaatiorahoitusta (BF-valtuus) on kasvatettava merkittävästi. 

Suomessa julkinen rahoitus yrityksissä tehtävälle tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle on 

OECD-maiden häntäpäätä. Jotta päästäisiin hallitusohjelmassa asetettuun tavoitteeseen 

T&K-toiminnan neljän prosentin BKT-osuudesta vuonna 2030, julkisia TKI-panoksia pitää 

kasvattaa yli 100 miljoonalla eurolla joka vuosi. 

- Innovaatiorahoitusta tulee kohdentaa veturiyritysohjelman ja PPP-

kumppanuuksien kaltaisilla tavoilla, jotka ovat pitkäjänteisiä, ennakoitavia ja 

edistävät kumppanuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välillä. 

- Laajennetaan yritysten T&K-alihankintaa koskeva verovähennys (2021 alkaen) 

kattamaan myös esimerkiksi yrityksen oman T&K-toiminnan, kaupallistamiseen 

tähtäävien pilotti- ja demonstraatiolaitosten investoinnit, testaamisen, 

laboratoriokulut, immateriaalioikeuksien suojaamisen kulut sekä 

säädösvelvoitteiden (esim. CE-merkinnät) täyttämisestä aiheutuvat kulut. 

Suomeen sopivan laajan T&K-verovähennyksen valmistelu tulee aloittaa 

viivytyksettä.

- Kehysriihessä tarvitaan varauksia valtiontalouden kehyksiin, jotta neljän prosentin 

tavoite pysyy mahdollisena. Tämä edistää myös yritysten ja kumppanuuksien 

kannalta tärkeää ennakoitavuutta.

 Suomi saisi EU-rahoitusohjelmista huomattavasti nykyistä enemmän varoja, jos yritykset 

saisivat kotimaassa neuvontaa ja tukea hankkeidensa valmisteluun sekä EU-rahoituksen 

hakemiseen.   Kotimainen tukirahoitus maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti. 

Suomalaiset hankkeet ovat saaneet rahoitusta 1,32 mrd euroa vuosina 2014–2020, ja 

keskimääräinen onnistumisprosenttimme (14,6) on keskiarvon (16) alapuolella. 

 Käytetään julkisia hankintoja tavoitteellisesti elinkaarikestävien ja innovatiivisten 

ratkaisujen markkinoiden luomiseen. Jotta innovatiivisia julkisia hankintoja uskalletaan 

tehdä, tarvitaan vakuutuksen tyyppinen riskienhallintakeino. 

- Tehdään päätös hallitusohjelmassa mainitun riskienhallintavälineen valmistelusta 

ja käyttöönotosta nyt esimerkiksi Sitran v. 2019 selvityksessä luonnostellun mallin 

pohjalta. 

 Järjestetään suomalaisille vientiyrityksille kilpailijamaiden tasoiset vienninrahoituspalvelut 

Finnveran toimintamalleja kehittämällä ja poistamalla lainsäädännölliset esteet Finnveran 

suoralta ostajaluototukselta. 
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Suomen kestävän kasvun ohjelman määrärahat suunnattava teollisuuden 
kestävään uudistumiseen  
Paketin rahoituksesta valtaosa tulee käyttää Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi 
vauhdittamalla teollisuuden kestävää uudistumista ja digitalisaatiota, jotta vienti vetää ja 
työllisyys kasvaa. Elvytystoimien tulee olla tehokkaita, markkinaehtoisia, 
teknologianeutraaleja ja yrityslähtöisiä. Yhteistyön lisäämiseksi tutkimusyhteisöt toivovat 
yrityksille suunnattua rahoitusta, joka on tarkoitettu TKI-yhteistyöhön niiden kanssa. 

 Elpymispakettirahoituksella voidaan edistää neljän prosentin tavoitetta käynnistämällä 
uusia innovaatiorahoituksen ohjelmia, kuten veturiyritysohjelma, Business Finlandin 
kautta. 

 Sijoitukset uusiin julkisen ja yksityisen sektorin PPP-kumppanuuksiin 100 miljoonaa 
euroa vuosittain. 

 Tutkimusinfrastruktuurit ja innovaatioympäristöt: PPP-rahoitteisiin yhteishankittaviin 

TKI-infroihin julkista rahoitusta 100 miljoonaa euroa. Kun yritykset ovat mukana omalla 

rahoituksellaan, toiminta on automaattisesti tarvelähtöistä ja yritysten oma panostus 

TKI-toimintaan lisääntyy. 
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