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Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen 
 
 
Haaste 10: Suomen ja Helsingin seudun TKI-panostukset jäävät jälkeen kilpailijametropolialueista   

  

Mistä on kysymys: 

 

Tavoitteena tulee olla Helsingin seudun TKI-panostusten nostaminen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta 

vuoteen 2030 mennessä sekä varmistetaan TKI-rahoituksen pitkäjänteisyys ja sen riittävyys yli hallituskausien. 

Valtion rahoituksen osuus yritysten T&K-menoista on Suomessa alle EU- ja OECD-maiden keskiarvojen.   

  

Helsingin seudun Suomen TK-menoista on 49,7 %. TK-menot/asukas ovat kasvaneet vuosina 2010–2020 Helsingin 

seudulla 3,8 %, Malmössä 12,5 %, Kööpenhaminassa 15,8 %, Tukholmassa 24,1 %, Oslossa 27,9 % ja Göteborgissa 

81,1 %. (Helsingin seudun visio 2050.)     

  

Viime vuosina Suomen T&K-menojen BKT-osuus on ollut hienoisessa nousussa. Yritysten T&K-menot ovat 

kasvaneet vuodesta 2017 alkaen, mutta kasvu ei ole riittävää 4 %:n T&K-intensiteetin tavoitteen saavuttamiseen 

vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen kansantuote on jäänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana jälkeen 

muiden Pohjoismaiden kehityksestä. Merkittävä syy tähän on, että työn tuottavuus on vuoden 2008 

finanssikriisin jälkeen kasvanut Suomessa vaimeasti.  

  

Suomen T&K-menoista julkisen sektorin osuus on noin kolmasosa ja yksityisen sektorin osuus on noin kaksi 

kolmasosaa. Julkisen sektorin T&K-rahoituksesta 2/3 kohdistuu korkeakoulusektorille, viidesosa julkiselle 

sektorille (ml. yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta) ja noin 12 prosenttia yrityksille. (Parlamentaarisen 

TKI-työryhmän raportti 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163709/VN_2021_95.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

   

  

Toimenpide: Valtion TKI-rahoituksen kasvattaminen toteutetaan säätämällä rahoituslaki, joka määrittää 

vuotuisen valtion TKI-menojen tason siten, että tavoite toteutuu. Lain rinnalla laaditaan lakisääteinen 

kehyskautta pidempi TKI-rahoituksen suunnitelma, joka vahvistaa sitoutumista TKI-rahoituksen ja -toiminnan 

kehittämiseen sekä täsmentää rahoituksen käyttöä ja sisältöä.  

 

Toimenpide: Otetaan käyttöön pysyvät ja nykyistä laaja-alaisemmat TKI-toiminnan verokannustimet.  

 

 

 

 

 

 

 

https://helsinki.chamber.fi/wp-content/uploads/2022/06/mdi_helsingin-seudun-visio-2050_raportti_web.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163709/VN_2021_95.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Toimenpide: TKI-lisävähennyksen käyttöalaa tulisi laajentaa siten, että yrityksillä olisi mahdollisuus nykyistä 

vapaammin valita se lisävähennyksen kriteerit täyttävä tutkimusorganisaatio, josta on saatavissa toiminnan 

kannalta paras asiantuntemus myös ETA-alueen ulkopuolelta.  

 

Toimenpide: Tehostetaan ulkomaisen rahoituksen kotiuttamista korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten ja 

kaupunkien TKI-toimintaan. Pilotoidaan Helsingin seudulla palvelua, joka tukee hakujen valmistelua, hakemuksia 

tukevaa verkostoitumista ja hakuprosessia tavoitteena lisätä voitettua rahoitusta seudun TKI-ekosysteemille.   

Toimenpide: Otetaan korkeakoulujen ohjauksen ja rahoituksen osaksi innovaatiotoimintaan kannustavat 

tulosmittarit. Hautomo- ja innovaatiotoimintaan käyttöön pitkäaikainen rahoitus Ruotsin Business Finlandia 

vastaavan toimijan Vinnovan tyyliin.  

 

 


