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TKI-rahoituslaki - Suomi pärjää vain maailman parhailla innovaatioilla 
 
Suomen hyvinvoinnin kulmakivi on yritystemme menestys kansainvälisillä markkinoilla. Vienti tuo 
työpaikkoja, talouskasvua ja verotuottoja. Suomi on ollut innovaatiotoiminnan huipulla, ja sen 
perintönä meillä on kokoomme nähden hämmästyttävä joukko omassa markkinasegmentissään 
maailman johtavia yrityksiä. Innovaatiokyvykkyytemme on palautettava takaisin huipulle. 
Avainasemassa ovat lisäinvestoinnit TKI-toimintaan, maailmanluokan huippututkimus sekä luovat 
ja osaavat ihmiset.  
 
TKI-toiminnan julkinen rahoitus yrityssektorin hankkeisiin puolittui 2010-luvulla, mutta onneksi 
Suomen Akatemian saama rahoitus jatkoi kasvua.  Yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa 
Suomi on 2010-luvun päätösten seurauksena OECD:n heikoimpia maita. Yliopistotutkimuksen 
rahoituksessa olemme reilusti kärkikymmenikössä.  
 
Valmisteilla oleva TKI-rahoituslaki on saatettava voimaan ja julkinen TKI-rahoitus 
vuoteen 2030 asti vahvistettava seuraavassa hallitusohjelmassa. Rahoituslain 
toteutuksessa ja pitkän tähtäimen rahoitussuunnitelmassa on huomioitava erityisesti seuraavaa: 

1. Suomen TKI-politiikan heikoin lenkki on yrityksille suunnattu avustusmuotoinen tki-
rahoitus. Kun julkisia tki-investointeja kasvatetaan, vähintään puolet lisärahoituksesta tulee 
suunnata yritysten innovaatiotoiminnan avustusmuotoiseen tukemiseen. Se houkuttelee 
yrityksiä lisäämään innovaatiopanostuksiaan Suomessa.   

2. Julkiseen tutkimukseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. Julkisen 
tutkimuksen rahoitus on Suomessa jo kohtuullisella tasolla. Siksi julkisen sektorin 
tutkimukseen kohdistuva lisärahoitus on suunnattava tutkimukseen, joka mitattavasti 
kasvattaa Suomen talouskasvua, hyvinvointia ja julkisen sektorin tuottavuutta keskipitkällä 
tähtäimellä.  

3. Vuoteen 2030 ulottuvalla jaksolla suunniteltua julkisten tki-panostuksen korotusta ei tule 
leikata missään tilanteessa. Kahdeksan vuotta on lyhyt aika puhuttaessa pitkäjänteisestä 
tutkimuksesta. Jos yksityiset panostukset eivät lisääntyisi suunnitellussa suhteessa julkisten 
panostusten kanssa, tulisi rahoitusta kohdentaa tehokkaammin yksityisiä tki-investointeja 
vivuttavaksi. 

4. Digivihreän siirtymän vuoden 2030-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää satojen 
miljardien vuosittaisia yksityisiä lisäinvestointeja. TKI-rahoitussuunnitelmaa 
valmisteltaessa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. 
Julkisen rahoituksen tulee vivuttaa tehokkaasti yksityistä rahoitusta ja aktivoida 
osallistumista uutta luoviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.  

5. Pelkkä TKI-rahoituksen lisääminen ei riitä. On myös huolehdittava siitä, että sekä 
yliopistoihin että yrityksiin on tarjolla riittävästi kotimaisia ja ulkomaisia osaajia sekä TKI-
työhön että yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tämä edellyttää työhön johtavan 
maahanmuuton merkittävää sujuvoittamista ja korkeakoulutuksen jatkuvaa kehittämistä 
yhdessä yritysten kanssa.  
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