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Yhteenveto

Suomen sodanjälkeistä taloudellista kehitystä arvioitaessa voidaan havaita kolme eri
kehitysvaihetta, joissa kussakin on noudatettu tiettyä strategiaa. Ensin panostettiin fyysiseen
pääomaan. Seuraavassa kehitysvaiheessa 1970-luvulla ruvettiin korostamaan henkistä pää-
omaa ja koulutusta. Samalla lisättiin panostusta luonnontieteisiin ja insinöörikoulutukseen.
Tämän seurauksena teknisen alan koulutuksen saaneiden osuus työvoimasta on Suomessa
suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Saksassa. Tätä inhimillisen pääoman kehitys-
vaihetta seurasi 1980-luvulla enemmän kohdennettu tiettyjen menestysalojen, kuten
informaatioteknologian voimakas tukeminen. Nopean teknologisen kehityksen perusteella
voidaan todeta, että Suomen kansallinen innovaatiojärjestelmä on toiminut viime vuosi-
kymmenten aikana hyvin. Kansalliset menestystekijät muuttuvat kuitenkin ajan mittaan ja
tällä hetkellä Suomi on vaiheessa, jossa innovaatiojärjestelmä on uusien haasteiden edessä.

KNOGG (Knowledge, Growth and Globalisation) -projektin1 työpajaseminaarissa
1. huhtikuuta 2003 Espoossa käsiteltiin Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan (t&k)
haasteita ja muuttuvaa toimintaympäristöä. Seminaarissa nousi selkeästi esille julkisen
t&k-rahoituksen lisäämistarve. Vaikka Suomen t&k-toiminta on kansainvälisesti katsoen
hyvin korkealla tasolla, julkinen t&k-panostus ei ole samalla tasolla kuin muissa
teknologian eturintaman maissa. Tämä johtuu siitä, että julkista t&k-rahoitusta ei ole lisätty
vaikka yritysten t&k-menot ovat kasvaneet huomattavasti. Julkisella suoralla rahoituksella
voidaan korvata markkinapuutteita ja saada aikaan positiivisia ulkoisvaikutuksia. Suomi on
kuitenkin pieni maa, jossa mittakaavarajoitteet tulevat herkästi vastaan. T&k-politiikkaa ei
voida siksi rakentaa vain t&k-rahoituksen varaan. Samalla on myös kehitettävä
verkottumista ja yhteistyötä.

Työkulttuurilla on teknologisen kehityksen kannalta tärkeä merkitys, koska sen avulla
voidaan kehittää luovia ympäristöjä, joissa innovaatioiden syntymistä kannustetaan
organisatoorisin keinoin. Pienen maan kannalta on myös tärkeää panostaa osaamiseen ja
hyvään ammattikoulutukseen, jotta teknologian omaksumiskyky pysyy hyvänä. Ulkomaista
huippuosaamista tulisi pystyä houkuttelemaan entistä paremmin Suomeen. Tämän vuoksi
olisi tärkeää keskittyä Suomen vetovoimaisuuden parantamiseen, jotta pystyisimme
kilpailemaan  muiden länsieurooppalaisten maiden kanssa korkean luokan teknologisesta
osaamisesta. Teknologiapolitiikan suunnittelussa ei myöskään tule unohtaa ulkomaisten
suorien investointien merkitystä ja monikansallisten yritysten potentiaalisia vienti- ja
verotuloja. Liiketoimintaosaamiseen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti
innovaation loppupään kehitysvaiheessa kaivataan lisää tietämystä liiketoimintaosaamisesta
ja kaupallistamisesta.

                                                
1 KNOGG on kaksivuotinen, EU-rahoitteinen tutkimusprojekti (thematic network). Projektissa kuuden pienen
eurooppalaisen maan (Hollanti, Irlanti, Kreikka, Slovenia, Unkari ja Suomi (koordinaattori)) tutkijat selvittävät tiede- ja
teknologiapolitiikan rakenteita ja merkitystä kussakin maassa. Projektin tavoitteena on esittää millaisilla toimenpiteillä
voitaisiin tehostaa osaamisperusteista kasvua pienissä EU-maissa.
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1 Johdanto

Suomen sodan jälkeistä taloudellista kehitystä arvioitaessa voidaan havaita kolme eri
kehitysvaihetta, joissa kussakin on noudatettu tiettyä strategiaa. Ensin panostettiin fyysiseen
pääomaan. Seuraavassa kehitysvaiheessa 1970-luvulla ruvettiin korostamaan henkistä
pääomaa ja koulutusta. Samalla lisättiin panostusta luonnontieteisiin ja insinööri-
koulutukseen. Tämän seurauksena teknisen alan koulutuksen saaneiden osuus työvoimasta
on Suomessa suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Saksassa. Tätä inhimillisen
pääoman kehitysvaihetta seurasi 1980-luvulla enemmän kohdennettu tiettyjen menestys-
alojen, kuten informaatioteknologian voimakas tukeminen. Nopean teknologisen kehityksen
perusteella voidaan todeta, että Suomen kansallinen innovaatiojärjestelmä on toiminut viime
vuosikymmenten aikana hyvin. Kansalliset menestystekijät muuttuvat kuitenkin ajan
mittaan ja tällä hetkellä Suomi on vaiheessa, jossa innovaatiojärjestelmä on uusien
haasteiden edessä.

Tällä hetkellä Suomen teknologiapolitiikka on uusien haasteiden edessä. Suomessa
panostettiin 1990-luvulla erityisesti informaatioteknologiaan (information and
communication technology (ICT)). Tämä edesauttoi Suomen kehittymistä yhdeksi
maailman kilpailukykyisimmistä maista. Lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan ole
odotettavissa uusia vallankumouksellisia teknologioita, joten Suomen on keskityttävä
nykyisen vahvan teknologisen kilpailukyvyn säilyttämiseen. Kasvua edistävän talous-
politiikan suunnittelussa t&k-politiikka on keskeisessä asemassa. T&k-politiikan rinnalla on
tärkeää käydä keskustelua koulutusjärjestelmän kehittämisestä ja ammatillisen koulutuksen
suunnittelusta.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus järjesti Espoon Innopolissa 1.4.2003 KNOGG-
projektiin kuuluvan kansallisen työpajaseminaarin, jonka otsikko oli ”Suomen tiede- ja
teknologiapolitiikan haasteet ja muuttuva toimintaympäristö”. Työpajaseminaarissa käytiin
keskustelua siitä, kuinka t&k-politiikkaa tulisi kehittää, jotta Suomen asema teknologian
eturintamassa turvattaisiin. Seminaarin tulokset tullaan hyödyntämään KNOGG-projektin
neljännen työvaiheen (WP4) kansallisen raportin valmistelussa.

KNOGG-projekti on kaksivuotinen EU:n rahoittama ja Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen koordinoima tutkimusprojekti, jossa kartoitetaan pienten eurooppalaisten maiden
tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kokemuksia ja kehittämistarpeita kasvupolitiikan
välineenä. KNOGG-projekti kuuluu EU:n 5. puiteohjelman 4. osaohjelmaan nimeltä
”Improving Human Potential and the Socio Economic Knowledge Base”.
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2 Julkisen sektorin rooli tuotekehityksen rahoittamisessa

Panostus t&k-toimintaan on monien t&k-alan asiantuntijoiden mielestä nykyisellään
Suomessa riittämätöntä. Ei ole kuitenkaan selvää, että pelkästään panostusta nostamalla
voitaisiin saavuttaa parempia tuloksia. Koska pienten- ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) sektorille suuntautuvaa julkista rahoitusta ei tällä hetkellä ole koordinoitu ja
vastuu siitä on jaettu liian monelle taholle, yksittäisten rahoituspäätösten vaikutukset jäävät
usein huomaamattomiksi kansantalouden tasolla, mikäli niillä ei ole toivottuja ulkois-
vaikutuksia. Näiden ulkoisvaikutusten ymmärtämiseen ja julkisen t&k-rahoituksen
suunnitteluun tulisi panostaa paljon voimavaroja, koska vain kokonaisvaltaisella t&k-
politiikalla voidaan aidosti saavuttaa myönteisiä kasvuvaikutuksia.

Eräs keskeinen t&k-politiikan lähtökohta on että Suomi on pieni maa, jonka merkitys
globaaleilla markkinoilla on pieni. Suomi ei voi olla itseriittoinen t&k-toiminnan suhteen.
Tämän takia kansainvälisen yhteistyön edelleen kehittäminen t&k-toiminnassa on Suomen
kannalta ehdottoman tärkeää. Tässä kehityksessä yksi oleellisimpia tekijöitä on liikkuvuus.
Siksi olisi kannustettava korkeasti koulutetun työvoiman liikkuvuutta myös ulkomailta
Suomeen päin, ei pelkästään päinvastoin. Pelkästään kansainvälisen yhteistyön varaan ei
kuitenkaan voida nojautua vaan on myös varmistettava kotimaisen koulutuksen laatu.

Suomi on viime vuosina ollut useissa kilpailukykymittauksissa maailman kärjessä.
Eduskunnan vuonna 1996 päättämä julkisen t&k-tuen korotus on ollut olennaista 1990-
luvun lopun teknologian kehityksen kannalta ja se on mahdollistanut monia suuria
hankkeita. Julkinen t&k-tuki on usein ratkaiseva, koska julkiset ja yksityiset t&k-
panostukset tukevat toinen toisiaan. Nykyisessä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen
yhteensovittamisessa on kuitenkin ongelmia. Julkisen t&k-panostuksen osuus on
pienentynyt suhteessa yksityiseen t&k-panostukseen. Toinen ongelma liittyy yritysten riski-
rahoitukseen. Rahoitusjärjestelmä näytti toimivan hyvin 1990-luvun lopun kasvusuhdanteen
aikana. Viime aikoina kasvusuhdanteen laantuminen on kuitenkin vähentänyt riskirahoitusta
huomattavasti. Julkisessa t&k-tuessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota
riskipääomamarkkinoiden  kehittämiseen erityisesti niin, että riskirahoituksen saatavuus
taattaisiin myös taloudellisen taantuman aikana. Samalla huomiota tulisi kiinnittää
innovaatioketjun loppupäähän, eli tulosten kaupallistamisen tukemiseen.

Tähänastisten tutkimustulosten perusteella ei ole täysin selvää mikä tulisi olla valtion rooli
t&k-toiminnan rahoituksessa. Joissakin tutkimuksissa kyseenalaistetaan valtion
osallistuminen t&k-toiminnan rahoitukseen kokonaan. Erityisesti pienen maan kohdalla osa
valtion t&k-tuesta päätyy ulkomaisten kuluttajien kuluttajaylijäämäksi, eli yleiset hyödyt
julkisesta t&k-tuesta kertyvät pitkälti ulkomaisille kuluttajille ja vain yksityiset hyödyt
jäävät yrityksille, eli kotimaahan. Suomen kotimaiset markkinat ovat myös pienet ja
joillakin aloilla vähän kilpaillut. Tämän seurauksena tuotantopanokset ovat kalliita. Näin
ollen onnistuneessa t&k-politiikassa olennainen osa tulisi olla tiukka kilpailupolitiikka.

Lisäksi on muistettava, että myös t&k-toiminnassa on etuja. Kullakin t&k-alalla on niin
sanottu kriittinen massa, eli pienin mahdollinen t&k-intensiteetti, jolla kyetään tuottamaan
taloudellisesti merkittäviä innovaatioita. Suomen kokoisessa pienessä kansantaloudessa ei
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pystytä saavuttamaan kriittistä massaa kovin monella toimialalla. Toisin sanoen suuretkaan
suhteelliset kotimaiset panostukset eivät välttämättä johda teknologisiin läpimurtoihin, joita
voitaisiin hyödyntää taloudellisesti. T&k-politiikan ja aluepolitiikan välille on tehtävä
selkeä erottelu. T&k-tukea ei voi pitää aluepolitiikan välineenä, koska menestyvät
teknologiakeskukset edellyttävät toimintojen keskittymistä ja kriittistä massaa.

Monissa maissa yritysten t&k-panostuksia tuetaan verohelpotuksilla. Suomessa tällainen
tukimuoto ei kuitenkaan ole saanut kannatusta. Työpajan osanottajien mielestä vero-
helpotukset kannustinmekanismina eivät ole järkevä tapa edistää yritysten t&k-toimintaa.
Verotuksen sijasta olisi useimpien mielestä tärkeää lisätä julkista t&k-panostusta ja
palauttaa tasapaino yksityisen t&k-panostuksen ja julkisen tuen välillä.

Julkisen t&k-politiikan yksi tärkeimmistä rooleista tulisi olla yritysten toimintaympäristön
kehittäminen. Politiikan ensisijaisena tavoitteena on luoda sellaiset puitteet, että korkean
teknologian yrittäjyys on kannattavaa. Tämän vuoksi osaamistasoa tulisi edelleen nostaa ja
perustutkimukseen tulisi panostaa entistä enemmän voimavaroja. Lisäksi tutkimuslähtöisten
hankkeiden kaupallistaminen voidaan edistää julkisella t&k-rahoituksella. Julkisilla
rahoitusmuodoilla voidaan myös korjata markkinoiden epäonnistumisia.

Michael Queen (2002) on esittänyt nelikentän eri rahoitusmuodoista ja niiden suhde riskiin
ja tuottoihin.

Kuvio 1. Markkinapuute (Equity gap)

    RISKI

            TUOTTO

      Julkinen tuki                      Riskipääoma-

   (market failure)                       sijoittajat

      Pankkilainat                           Muut

                                              pääomasijoitukset

Lähde: Queen, M. (2002).

Nelikentän kaksi ulottuvuutta ovat riski ja tuotto. Näistä muodostuu nelikenttä, joihin eri
rahoitusmuodot voidaan sijoittaa. Lainat ovat riskiulottuvuudella matalan riskin rahoitus-
muoto, jonka odotetut tuotot voivat olla joko matalat tai korkeat. Matalan riskin ja korkean
tuoton ruutuun sijoittuu myös pääomasijoittaminen. Riskirahoitus täyttää sen nelikentän
osan, jossa sekä riski että tuotot ovat korkeat. Yksi ruutu nelikentässä jää täyttämättä jos
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julkista rahoitusta ei oteta huomioon. Tämä johtuu luonnollisesti yksityisten sijoittajien
haluttomuudesta investoida korkean riskin ja matalan tuoton kohteisiin. Epätäydellinen
informaatio on toinen syy sille, että yksityistä rahoitusta on vaikea houkutella investoimaan
t&k-toimintaan. Mahdolliset tukipolitiikan perustelut liittyvät ulkoisvaikutuksiin tai
yksityisen sektorin heikkoon riskinottokykyyn. Julkista tukea voidaan perustella myös sillä,
että julkinen t&k-rahoitus voi toimia yksityisen rahan ja osaamisen kanavointimekanismina,
joka luo yhteydet yksityisten pääomasijoittajien ja yritysten välille.

Suomessa riskirahoitusmarkkinat ovat suhteellisen pienet sen vuoksi, että rahoitusmarkkinat
eivät ole yhtä kehittyneet kuin monessa muussa maassa. Rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet
Suomessa suhteellisen myöhään ja tästä syystä monet rahoitusinstrumentit, kuten
riskirahoitus, ovat maassamme vielä toistaiseksi lapsenkengissä.
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3 Uuden työkulttuurin luominen

Innovatiivisen työkulttuurin kehittäminen on vaativa haaste johon voidaan vastata vasta kun
teknologian kehittämisohjelmat ja teknologiaverkostot ovat kunnossa. Peter Senge (1990)
on teoksessaan The Fifth Discipline esittänyt tapoja, joilla tietämyksen luomisprosesseja
voidaan kehittää. Hänen mukaansa luomisprosessien kehittäminen on keskeisin tapa edistää
esimerkiksi ICT:n kehittymistä. Sengen mukaan tulee kiinnittää huomiota systeemiajattelun
kehittämiseen, yhteisoppimiseen ja yhteisten visioiden luontiin. Tämä puolestaan edellyttää
uuden työkulttuurin luomista. Uuden työkulttuurin rakentaminen tähtää siihen, että
siirryttäisiin vanhoista kansallisista teollisista rakenteista ja fordistisista menetelmistä
uuteen globaaliin informaatiopainotteiseen ja verkottuneeseen talouteen.

Toimintakulttuuria on samalla muutettava tulevaisuutta painottavaksi. Tällä hetkellä on
meneillään kehitysvaihe, jossa useat yrittäjät jo toimivat verkostoyhteistyössä ja jossa
painotetaan osapuolten vuorovaikutusta. Tässä kehitysvaiheessa valtion taloudellinen tuki
menee kehitysprojekteille joissa korostetaan innovatiivisuutta. Uuden toimintakulttuurin
luominen taas tähtää ympäristöön, jossa yhteistyö on korvattu monitieteellisillä prosesseilla
ja arvoverkoilla. Julkishallinnon rooli on toimia markkinoiden synnyttäjänä. Innovaatioiden
sijasta korostetaan uusia sosiaalisia ja organisatorisia innovaatioita. Kansalliset asenteemme
ovat edelleenkin ongelma, koska epäonnistumista pelätään ja usein tyydytään liian
vaatimattomaan menestykseen.

Suomen kaltainen pieni kansantalous voi olla etulyöntiasemassa tämänkaltaisessa
kehityksessä. Valtioneuvosto korostaakin selonteossaan ”Tasapainoisen kehityksen Suomi
2015” (7/2001), että Suomen on otettava tavoitteekseen kehittää uuden luomisen yhteis-
kunta ja yhdistää vahvuuksiaan, jotka ovat korkeatasoinen tietoyhteiskunta sekä sosiaalinen
ja alueellinen eheys. Suomi on mietinnön mukaan ollut teknologian edelläkävijämaa ja tämä
asema on jatkossakin turvattava myös julkisen vallan toimenpitein.
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4 Kansainvälistyminen: suorat investoinnit, liikkuvuuden
edut ja osaamisen kehittäminen

Suomessa työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on ollut varsin vähäistä tiukan
maahanmuuttopolitiikan ja byrokratian takia. USA:ssa, Australiassa ja Kanadassa on
aktiivisen, työmarkkinoiden tarpeesta lähtevän maahanmuuttopolitiikan avulla pyritty
aktiivisesti rekrytoimaan hyvin koulutettua ulkomaista työvoimaa. Maahanmuuttoa on
pyritty edistämään myös Euroopassa, esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa.
Ruotsissa ollaan esimerkiksi siirrytty järjestelmään, jossa työlupa myönnetään
automaattisesti, mikäli työnantaja ottaa ulkomaalaisen työntekijän vakituiseen
työsuhteeseen yritykseensä. Suomen teknologisen kehityksen kannalta olisi tärkeää pystyä
luomaan aktiivinen maahanmuuttopolitiikka joka varmistaa huippuosaamisen saamisen
maahamme.

T&k-intensiteetin tulisi heijastua kansainväliseen kauppaan. T&k-intensiteetin ja korkean
teknologian viennin välillä on selkeä yhteys OECD-maissa. Poikkeuksina ovat Ruotsi ja
Irlanti, jotka eivät ole pystyneet kasvattamaan vientiään voimakkaan t&k-panostuksen
avulla. Tällöin vientitulot jäävät ainakin suoranaisesti hyödyntämättä. Irlannissa t&k-
toiminta on ulkomaisten monikansallisten yritysten käsissä, joten tulosten
kaupallistamisesta kertyvät voitot eivät ainakaan laajassa mittasuhteessa jää Irlantiin.

Suomi on lähestymässä Ruotsin mallia, jossa yritykset kansainvälistyvät, mutta samalla
kotimaisen t&k-toiminnan tuotokset käytetään muualla. Voidaan puhua ruotsalaisesta
paradoksista, jolla tarkoitetaan sitä, että korkeasta t&k-panostuksesta huolimatta siitä
saatava kaupallinen hyöty näkyy kotimaassa heikosti.

Suomessa on oltu huolestuneita siitä, että kotimaiset yritykset siirtävät t&k-toimintaansa
ulkomaille. Todellisuudessa näin ei ole kuitenkaan käynyt. Suomalaisten yritysten
ulkomainen t&k-toiminta on syntynyt pääosin ulkomaisten yritysostojen kautta. Raimo
Lovion mukaan Suomen kymmenen suurimman yrityksen tavoitteena ei ole siirtää t&k-
toimintaa ulkomaille. Yksi perusteluista on se, että kustannus/hyöty -suhde on Suomessa
erinomainen.

Pienen maan kannalta on myös tärkeää kehittää teknologian tuontia ja sen käyttöönottoa.
Ulkomaisten t&k-resurssien käytön tehostaminen ja kansainvälisen tutkijoiden liikkuvuuden
helpottaminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen kannalta, koska emme voi ainakaan lyhyellä
tähtäimellä suunnata koulutusjärjestelmää tyydyttämään kaikkien nopeasti kehittyvien
alojen osaamisperustaa. Esimerkiksi työlupakäytäntöön liittyvää byrokratia on vähennettävä
sekä ulkomaisten sopeuttamista Suomeen on helpotettava julkisin keinoin.

Suomeen ei ole tähän saakka riittävässä määrin pystytty houkuttelemaan kansainvälistä
huippuosaamista. Ongelma on lähinnä ollut maantieteellinen sijainti ja ilmasto. Olisi
tärkeää, että Suomen vetovoimaisuutta kehitettäisiin mm. niin, että tutkijakunnan taso
pystyttäisiin turvaamaan kansainvälisellä liikkuvuudella. Vetovoimaisuuden kehittäminen
edellyttää todennäköisesti myös verotuksellisten keinojen harkitsemista ja korkeasti
koulutetun työvoiman ansiotason parantamista. On myös syytä pohtia keinoja, joiden avulla
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Suomeen voidaan houkutella ulkomaista pääomaa. Suomen nykyinen suorien sijoitusten
politiikka perustuu miltei pelkästään suomalaisten yhtiöiden kansainvälistymisen
edistämiseen.
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5 Koulutuksen ja perustutkimuksen merkitys

Väestön ikääntymisen seurauksena lähitulevaisuudessa tulee olemaan kasvava tarve
ammatillisen koulutuksen omaavasta työvoimasta. Työvoiman riittävän tarjonnan
turvaaminen tulee siten nousemaan yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Helpottamalla
työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta voidaan lisätä työmarkkinoiden joustavuutta ja
osaavan työvoiman tarjontaa.

Yksi tapa parantaa maan houkuttelevuutta ulkomaisten yritysten sijaintipaikaksi on
organisoida yliopistotutkimus uudelleen ja kasvattaa akateemisen tutkijakunnan kansain-
välistä liikkuvuutta. Suomessa on tällä hetkellä hyvin vähän kansainvälisiä tutkijoita ja
akateemiset työmarkkinat ovat varsin kehittymättömät. On muistettava, että korkeasti
koulutetun työvoiman määrä ja laatu ratkaisevat sen, kuinka hyvä maan teknologian
vastaanottokyky on. Korkeasti koulutettu työvoima on edellytys myös maan hyvälle
innovaatiokyvylle.

Perustutkimukseen tulisi siten kiinnittää entistä enemmän huomiota ja kehittää
korkeakoulututkimusta. Tämä tutkijoiden laadun kehittäminen on haastava prosessi, joka ei
onnistu pelkästään rahoitusta lisäämällä. Tutkijakunnan koko asettaa t&k-toiminnalle
rajoitteita ja näin ollen t&k-rahoituksen lisäämisellä on laskeva rajatuotto. Mikäli
suomalaista tutkijakuntaa ei voida enää kasvattaa, t&k-investointien lisääminen saattaa
pahimmassa tapauksessa pelkästään nostaa tutkijoiden palkkoja.
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6 EU-ohjelmat ja verkottumisen edut

EU:n t&k-rahoituksesta kilpailevat kansainvälisesti verkostoituneet hankkeet ovat
houkuttelevia suomalaisten tutkijoiden kannalta, koska kotimainen rahoitus ei aina riitä
toteuttamaan suuria hankkeita. Lisäksi kansainväliset tutkijahankkeet luovat
verkostoitumisen etuja, jotka ovat välttämättömiä monella alalla, jotta pystyttäisiin
saavuttamaan merkittäviä edistysaskeleita.

Tällä hetkellä EU:n t&k-politiikka rakentuu pääosin Lissabonin strategian varaan. Tämä
strategia luonnosteltiin EU:n huippukokouksessa Lissabonissa vuonna 2000 ja sen
tavoitteena on luoda Euroopasta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamis-
perusteinen talous vuoteen 2010 mennessä.

Suurimmat EU:n t&k-tuen rahoituskanavat ovat tutkimusrahoitusohjelmat. Rahoitusta
myönnetään myös hakijamaihin. EU:n tavoitteena on koota pirstoutunut tutkimustoiminta
yhteen ja muodostaa eurooppalainen tutkijayhteisö nykyisen kansallisten yhteisöjen tilalle.
Toinen tavoite on luoda globaali lähestymistapa tieteeseen. EU:n Barcelonan huippu-
kokouksessa vuonna 2002 sovittiin, että EU:n yhteiseksi tavoitteeksi tulisi lisätä t&k-
rahoitusta kolmeen prosenttiyksikköön bruttokansantuotteesta, josta kaksi kolmannesta
tulisi olla yritysten omaa panostusta. Edellä kuvatusta kokonaisuudesta syntyy European
Research Area, joka osaltaan mahdollistaa Lissabonin kokouksen tavoitteiden
saavuttamisen.

EU:n kuudennessa puiteohjelmassa on kehitetty uusia projektityyppejä joille tutkimus-
rahoitusta jaetaan. Näistä keskeisimmät ovat integroidut projektit (Integrated Project (IP)) ja
huippuosaamisen verkostot (Networks of Excellence (NoE)). Edellytys projektin läpi-
menolle hakuprosessissa on se, että kansallinen ponnahduslauta on kunnossa eli kansallisen
innovaatiojärjestelmän on oltava toimiva. Suomessa on kahden edellisen puiteohjelman
aikana opittu hyvin menetelmät ja on luotu omat verkostot, joissa osataan toimia tehokkaasti
– toimintamallit on siis omaksuttu hyvin.

Kokemuksesta voidaan todeta, että Suomen kansallinen ponnahduslauta on ainakin tähän
saakka luonut hyvät puitteet onnistuneille hankkeille, jotka ovat menestyneet hyvin
kansainvälisessä rahoituskilpailussa. Suomalaiset olivat mukana EU:n viidennessä puite-
ohjelmassa 1359 hankkeessa. Näiden kautta Suomeen kanavoitui 300 miljoonaa euroa, eli
2,5 % puiteohjelman budjetista, joka on huomattavasti enemmän kuin maan maksuosuus
budjetista, eli 1,5 %.  Puiteohjelmat ovat olleet tärkeitä t&k-toiminnan kansainvälistäjiä ja
ovat tukeneet vahvasti verkottumista. Tätä kansainvälistä verkottumista kannattaa edistää ja
toteuttaa kaikissa maan osaamiskeskuksissa.
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7 Päätelmät

Päivän puheenvuoroista voidaan päätellä, että on syytä lisätä julkista t&k-panostusta.
Kriittisiä kysymyksiä ovat kuinka inhimillistä omaksumis- ja vastaanottokykyä voidaan
edistää ja mitkä ovat organisaatioiden tämänhetkisten toimintamallien vahvuudet ja
heikkoudet ja kuinka heikkouksia voidaan parantaa. Selvää on, että kansallisen innovaatio-
järjestelmässä pitäisi pyrkiä avoimuuteen ja mahdollisimman hyvään yhteistyöhön eri
tahojen välillä. Suurissa linjauksissa olisi tärkeää se, että t&k-politiikan toimijat olisivat
yksimielisiä mihin suuntaa järjestelmää tulisi kehittää, jotta voitaisiin saavuttaa
mahdollisimman tehokas ja toimiva t&k-politiikka.

Yliopistotutkimus kärsii osin kannustinongelmasta. Huippulaatuisen tutkimuksen
tuottamisesta ei palkita eikä aktiivisuuteen kannusteta muillakaan keinoin. Kun
tuottamattomuus ei johda toimenpiteisiin on olemassa se vaara, että perustutkimuksen
määrä ja laatu heikkenevät. Myöskään opetuksen laadun parantamista ei millään keinoin
palkita tai tueta. Nykyinen yliopistojen sisäinen rahanjakopolitiikka on johtanut
tilanteeseen, jossa vain tutkintojen lukumäärä ratkaisee.

Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota Suomeen suuntautuviin ulkomaisiin sijoituksiin ja
kuinka niiden määrää voitaisiin lisätä. Osaamisperusteisessa kasvussa kotimainen
lahjakkuuspotentiaali ei riitä eli ulkomaalaista korkeasti koulutettua työvoimaa tulisi pystyä
houkuttelemaan Suomeen.
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Liite 1. Ohjelma

Suomen tiede- ja teknologiapolitiikan
haasteet ja muuttuva toimintaympäristö

KNOGG työpajaseminaari 1.4.2003,
Innopoli 2, sali Edison 1, Tekniikantie 14, Espoo

Buffet lounas 11.00

1. Avaus VATT/Reino Hjerppe 12.00

2. KNOGG – tuloksia ja kysymyksiä
VATT/Tuomo Heikkilä
VATT/Juha Kilponen 12.10

3. Onko julkinen T&K-panostus riittävä ja oikein kohdennettu?
Dipoli/Markku Markkula 12.30
Kommenttipuheenvuorot:
Eduskunta/Paavo Löppönen 12.50
HKKK/Otto Toivanen 13.00
Keskustelu 13.10

Kahvi/Tee 13.30

4. Miten julkinen valta voi edistää yritysten T&K-toimintaa?
Innopoli/Ilpo Santala 14.00
Kommenttipuheenvuorot:
Etla/Pekka Ylä-Anttila          14.20
Sitra/Anu Nokso-Koivisto 14.30
Keskustelu 14.40

5. EU:n puiteohjelmien kokemukset ja haasteet
VTT/Martin Ollus 15.00
Kommenttipuheenvuorot:
Tekes/Petri Peltonen 15.20
Keskustelu 15.35

6. Yhteenveto ja loppukeskustelu
VATT/Jaakko Kiander 15.50
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Liite 2. Osanottajaluettelo

KNOGG TYÖPAJASEMINAARIN OSALLISTUJAT 1.4.2003

Berg Pekka TKK tutkimusjohtaja
Berghäll Elina VATT ekonomisti
Halme Kimmo KTM pääsuunnittelija
Heikkilä Tuomo VATT projektipäällikkö
Heinonen Kimmo Culminatum projektipäällikkö
Hellsten Erkki TT johtaja
Hjerppe Reino VATT ylijohtaja
Holstila Eero Culminatum toimitusjohtaja
Kangaspunta Seppo KTM projektipäällikkö
Kekkonen Timo KTM ylijohtaja
Kiander Jaakko VATT tutkimusprofessori
Kilponen Juha SP projektitutkija
Kuitunen Soile VTT erikikoistutkija
Kulkki Seija CKIR johtaja
Kutinlahti Pirjo VTT erikoistutkija
Kuusi Osmo VATT erikoistutkija
Launonen Riitta SA tiedesihteeri
Laurila Ilkka P. MTT tutkimusjohtaja
Laurila Tatu Culminatum projektipäällikkö
Leppälahti Ari TK tutkimuspäällikkö
Luhtala Tero TK yliaktuaari
Löppönen Paavo Eduskunta valiokuntaneuvos
Maliranta Mika TK tilastopäällikkö
Markkula Markku TKK toimitusjohtaja
Nokso-Koivisto Anu SITRA johtaja
Nuutinen Anu SA projektisihteeri
Ollus Martin VTT johtava tutkija
Peltonen Petri TEKES johtaja
Penttinen Heli CKIR projektipäällikkö
Pohjola Hannele TT osastopäällikkö
Romanainen Jari TEKES johtaja
Santala Ilpo Innopoli johtaja
Santavirta Torsten VATT apulaistutkija
Seppälä Esko-Olavi OPM pääsuunnittelija
Tainio Risto HKKK professori
Toivanen Otto HKKK professori
Ylä-Anttila Pekka ETLA tutkimusjohtaja
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