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Tutkimusmenot kasvavat voimakkaasti
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (t&k) käytettiin 
Suomessa noin 12,9 miljardia markkaa vuonna 
1995. Verrattuna vuoteen 1993 tämä tarkoittaa 17 
prosentin reaalikasvua (deflatoituna BKT:n mark- 
kinahintaindeksillä). Keskimääräinen vuotuinen kas
vuvauhti on näin ollen 8 prosenttia. Tutkimuspanos
tuksen osalta ollaan palattu 1980-luvun loppupuo
liskon kasvulukuihin. Vuosina 1989-93 keskimääräi
nen t&k-menojen vuosikasvu oh vain 1,8 prosenttia.

Kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana myös 
vuonna 1996, jolloin tutkimusmenojen arvioidaan 
olevan noin 14,8 miljardia.

Erityisen nopeaa t&k-menojen kasvu on ollut yri
tyssektorilla, reaalimuutos 1993-95 oli noin 27 pro
senttia. Myös korkeakoulujen tutkimusmenot kas- 
voivat selvästi, noin 12 prosenttia. Muun julkisen 
sektorin1 tutkimusmenot sen sijaan jopa nimellisar
voltaan hieman laskivat 1993-95.

Taulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, osuus bruttokansantuotteesta 
1985-1995 sekä arvio vuodelle 1996

Yritykset 
milj. mk %

Julkinen sektori 
milj. mk %

Korkeakoulut 
milj. mk %

Yhteensä 
milj. mk

BKT-osuus
%

1985 3082 58,7 1069 20,4 1097 20,9 5248 1,58
1987 4002 58,9 1389 20,5 1401 20,6 6792 1,75
1989 5499 61,6 1701 19,1 1726 19,3 8926 1,83
1991 5798 57,0 2126 20,9 2248 22,1 10172 2,07
1993 6234 58,4 2258 21,1 2185 20,5 10677 2,21
1995 8166 63,2 2226 17,2 2526 19,6 12918 2,37
1996* 9895 67,0 2191 14,8 2687 18,2 14773 2,60

*  Arvio

T&k-menojen osuus bruttokansantuotteesta jatkuvassa nousussa
T&k-menojen osuus bruttokansantuotteesta on kas
vanut edelleen. Vuonna 1995 osuus oh 2,37 prosent
tia. Vuonna 1996 sen arvioidaan olevan jo 2,6 pro
senttia.

Tutkimukseen käytettiin noin 33 600 työvuotta. 
Työvuosien määrä on kasvanut 10 prosenttia vuosina 
1993-95.

Ulkomainen tutkimusrahoitus lisääntynyt selvästi
Yrityssektorin kasvanut merkitys käy ilmi myös t&k- 
toiminnan rahoituksessa. Vuonna 1993 elinkeinoelä
män osuus tutkimustoiminnan kokonaismenojen ra
hoittajana oli 55 prosenttia, vuonna 1995 vastaava 
luku nousi 58 prosenttiin. Vieläkin suurempi suh
teellinen muutos on tapahtunut ulkomaisten rahoi
tuslähteiden osuudessa. Vuonna 1993 ulkomaisen 
t&k-rahoituksen osuus oli 1,8 prosenttia, kaksi vuot
ta myöhemmin luku oh 4,5 prosenttia. Suurten kon
sernien kansainvälistymisellä ja sisäisillä järjestelyillä

on suuri merkitys, sillä yritysten t&k:n ulkomaisesta 
rahoituksesta noin 80 prosenttia on peräisin saman 
konsernin ulkomaisista yksiköistä.

Myös korkeakoulujen ulkomainen tutkimusra
hoitus on selvästi noussut, nimellisarvoltaan 68 pro
senttia vuosina 1993-95. Samaan aikaan yritykset 
ovat lisänneet tilaustutkimuksiaan korkeakouluista 
(nimellismuutos 44 prosenttia) ja julkisista tutki
muslaitoksista (39 prosenttia).

1) Valtion hallinnonalat, julkiset tutkimuslaitokset, yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta [YTV).
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Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan 
vuosina 1993 ja 1995, milj. mk

Rahoituslähde
Suorittaja Yritykset Julkinen Korkea- Ulkomaat Yhteensä

sektori (ml. YVT) koulut
1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995 1993 1995

Yritykset 5533 7046 608 685 - - 93 433 6234 8166*
Julkinen sektori 190 264 2013 1893 - - 55 69 2258 2226
Korkeakoulut 100 144 666 764 1375 1544 44 74 2185 2526
Yhteensä 5823 7454 3287 3342 1375 1544 192 576 10677 12918

*  sisältää 2 milj. mk erittelemätöntä.

Tutkimustyö keskittyy alueellisesti
Lääneittäisessä tarkastelussa Uudenmaan osuus on 
ollut noin puolet t&k-menoista. Kaksi muuta yli 
kymmenen prosentin osuuden lääniä ovat olleet Tu
run ja Porin sekä Hämeen läänit. Viime vuosina

Oulun lääni on selvästi lisännyt suhteellista osuut
taan, vuonna 1995 sen osuus nousi yhdeksään pro
senttiin. Muiden läänien osuudet t&k-menoista ovat 
olleet selvästi pienemmät.

Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakauma lääneittäin vuosina 1987,1991 ja 1995

Lääni 1987
%

1991
%

1995
%

Uudenmaan 52,4 49,1 50,4
Turun ja Porin 13,6 12,0 12,9
Hämeen 12,2 12,2 11,5
Kymen 2,9 3,6 3,0
Mikkelin 0,7 0,7 0,6
Pohjois-Karjalan 1,3 1,7 1,4
Kuopion 2,3 2,8 2,3
Keski-Suomen 3,7 4,4 3,5
Vaasan 3,0 2,9 3,3
Oulun 6,0 7,6 9,1
Lapin 1,5 1,9 1,4
Ahvenanmaan maakunta 0,0 0,1 0,0
Erittelemätön 0,4 1,0 0,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
T8tk-menot yhteensä (milj.mk) 6792 10172 12918

Tutkimusmenot on nyt ensimmäistä kertaa luokitel
tu  maakunnittain. Koska Uudenmaan maakunta vas
taa kyseistä lääniä, niin myös tutkimusmenot keskit
tyvät läänitarkastelun tavoin Uudellemaalle. Eniten 
on keskittynyt julkisen sektorin tutkimustoiminta, 
noin kaksi kolmasosaa menoista käytetään Uudella
maalla, vähiten keskittynyttä on korkeakoulujen tu t

kimus, niiden osalta vastaava luku on 41 prosenttia. 
Muita tutkimustyön maakuntakeskuksia ovat Var- 
sinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa, joi
den kunkin osuus kokonaismenoista on 8-11 pro
senttia. Neljän eniten tutkimustyötä tekevän maa
kunnan yhteenlaskettu osuus kaikista t&k-menoista 
on lähes 80 prosenttia.
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Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnan ja sektorin mukaan 1995

Yritykset 

milj. mk

Julkinen 
sektori 
milj. mk

Korkea
koulut 
milj. mk

Yhteensä 
milj. mk %

Uusimaa 4049,5 1461,4 1002,1 6513,0 50,4
Varsinais-Suomi 986,4 59,2 334,1 1379,7 10,7
Satakunta 234,0 4,8 11,4 250,2 1,9
Häme 83,7 182,7 3,2 269,6 2,1
Pirkanmaa 681,4 150,6 299,9 1131,9 8,8
Päijät-Häme 129,6 0,5 0,4 130,5 1,0
Kymenlaakso 165,1 3,0 0,0 168,1 1,3
Etelä-Karjala 148,1 8,3 58,0 214,4 1,7
Etelä-Savo 46,2 16,6 2,9 65,7 0,5
Pohjois-Savo 110,6 46,9 134,7 292,2 2,3
Pohjois-Karjala 50,4 31,7 103,4 185,5 1,4
Keski-Suomi 210,9 60,4 174,7 446,0 3,5
Etelä-Pohjanmaa 54,3 0,3 1,7 56,3 0,4
Vaasan rannikkoseutu 304,7 5,6 37,6 347,9 2,7
Keski-Pohjanmaa 13,7 8,1 0,0 21,8 0,2
Pohjois-Pohjanmaa 763,5 106,8 250,4 1120,7 8,7
Kainuu 50,4 5,4 5,4 61,2 0,5
Lappi 82,1 70,7 27,6 180,4 1,4
Ahvenanmaa 1,0 3,3 0,0 4,3 0,0
Erittelemätön - - 78,511 78,5 0,6
Yhteensä 8165,6 2226,3 2526,0 12917,9 100,0

1) R a k e n n u s in v e s to in n it
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Yritysten tutkimus ja tuotekehitys

T&k-toiminnan menot kasvoivat 8 %
Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 
vuonna 1995 yhteensä 8 166 miljoonaa markkaa. 
Tutkimusmenojen reaalinen kasvu vuoteen 1994 
verrattuna oli kahdeksan prosenttia (taulukko 5). 
Yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työs
kenteli vuonna 1995 yhteensä 24 243 henkilöä, joil
le kertyi tutkimustyövuosia 17 798 (kuvio 1}. Tutki- 
mustyövuosien määrä lisääntyi edellisvuodesta va
jaalla 900:11a.

Vuoden 1995 t&k-toiminnan menoista tehdas
teollisuuden osuus oli 82 prosenttia. Tehdasteolli

suudessa menot kasvoivat reaalisesti edellisvuoteen 
verrattuna viisi prosenttia. Sähköteknisen teollisuu
den osuus kaikista yritysten t&k-toiminnan menois
ta oli vajaat 43 prosenttia ja tehdasteollisuuden t&k- 
toiminnan menoista vajaat 52 prosenttia. Sähkötek
nisessä teollisuudessa menot kasvoivat viidenneksen 
vuotta aiemmasta. Jos sähkötekninen teollisuus jäte
tään tarkastelun ulkopuolelle, vähenivät teollisuus
yritysten t&k-toiminnan menot edellisvuodesta re
aalisesti kahdeksan prosenttia.

Taulukko 5. Yritysten t&k-menot toimialoittain 1993-1995 ja arvioidut menot 1996

Toimiala T&k 1993 

milj. mk

T&k 1994 

milj. mk

T&k 1995 

milj. mk

Reaalinen
muutos-%
1994-1995

T&k 1996 

milj. mk

Reaalinen
muutos-%
1995-1996

Maa-, metsä- ja kalatalous 5 - 16 - 12 -28
Mineraalien kaivu 23 32 29 -10 37 +27
Tehdasteollisuus yhteensä 5269 6265 6708 +5 8257 +21

Elintarviketeollisuus 305 291 260 -13 280 +6
TEVANAKE-teollisuus* 31 31 43 +38 43 -2
Puunjalostusteollisuus 307 375 375 -2 427 +12
Kemian teollisuus 969 1108 1123 -1 1241 +9
M etalli-ja konepajateollisuus** 1267 1418 1286 -11 1299 -1
Sähkötekninen teollisuus 2183 2847 3479 +20 4820 +36
Muu teollisuus 207 195 142 -29 147 +1

Energia ja vesihuolto 131 151 75 -51 140 +83
Muut toimialat 806 983 1338 +33 1449 +7
Yrityssektori yhteensä 6234 7431 8166 +8 9895 +19

* )  Tekstiilit v a a tte e t n a h k a tu o tte e t ja lk in e e t 
* * )  M etallit, m e ta llitu o tte et k o n e e t kuljetusvälineet

Kuvio 1. Yritysten tutkimustyövuodet 
1981-1995
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Vuoden 1996 t&k-toiminnan menojen arvioitu kasvu 19 %
Vuonna 1996 yritykset arvioivat käyttävänsä tutki
mukseen ja tuotekehitykseen lähes 9,9 miljardia 
markkaa (edell. sivu, taulukko 4). Suunniteltujen 
menojen reaalikasvun arvioidaan olevan noin viiden
nes edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 1996 arvioiduista menoista lähes puolet 
kertyy sähköteknisen teollisuuden alalta, jossa myös 
menojen kasvu on erittäin nopeaa. Sähköteknisessä 
teollisuudessa t&k-toiminnan menojen arvioidaan

kasvavan 36 prosenttia vuotta aiemmasta. Puunja
lostusteollisuuden t&k-menojen kasvuksi arvioidaan 
kaksitoista prosenttia ja kemian teollisuuden kas
vuksi yhdeksän prosenttia. Koko tehdasteollisuuden 
menojen reaalikasvun ennakoidaan olevan 21 pro
senttia vuoteen 1995 verrattuna. Arviot perustuvat 
yrityksiltä keväällä 1996 kerättyihin tietoihin.

Kuvio 2. Yritysten tutkimusmenojen 
reaalinen kehitys 1991-1996, 
1991=100

*Suunnitellut menot vuodelle 1998
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Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus nousi edelleen
Vuonna 1995 yritysten tutkimus- ja kehittämistoi
minnasta 80 prosenttia rahoitettiin omilla varoilla ja 
loput ulkopuolisilla varoilla. Ulkopuolista t&k-toi- 
minnan rahoitusta kertyi yhteensä 1,6 mrd mark
kaa. Ulkopuolinen rahoitusosuus kasvoi yli kolme 
prosenttiyksikköä vuodesta 1993.

Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) osuus 
ulkopuolisesta rahoituksesta oli kolmannes (kuvio 
3) ja julkisten rahoituslähteiden yhteensä 41 pro
senttia. Ulkomaisten rahoituslähteiden osuus koko 
ulkopuolisesta rahoituksesta oli runsas neljännes.

Kuvio 3. Yritysten t&k-menojen ulko
puolinen rahoitus 1995

Muu rahoitus 2%

Kotimaiset yritykset 
30%

Palkkakustannukset yli 4,2 mrd markkaa
Yritysten t&k-henkilöstön palkkausmenot olivat 
vuonna 1995 runsaat 4,2 miljardia markkaa, mikä oli 
51 prosenttia kaikista t&k-toiminnan menoista (tau
lukko 6). Palkkausmenojen ohella suurimmat me
noerät muodostivat ostetut palvelut, m uut hankin
tamenot ja m uut käyttömenot.

Edellisvuoteen verrattuna palkkausmenojen 
osuus kaikista menoista pysyi ennallaan. Verrattuna

vuoden 1993 tietoihin palkkausmenojen osuus kai
kista menoista puolestaan laski viisi prosenttiyksik
köä. Vuoteen 1994 verrattuna muiden käyttö
menojen osuus kaikista t&k-menoista laski kaksi 
prosenttiyksikköä ja m uiden hankintamenojen 
osuus puolestaan kasvoi kaksi prosenttiyksikköä.

Taulukko 6. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 1991-1995 menolajeittain (käypiin hintoihin)

Rahoituslähde 1991
milj.mk %

1993 
milj. mk %

1994 
milj. mk %

1995 
milj. mk %

Palkkausmenot 3094 53 3449 56 3810 51 4205 51
Aineet, tarvikkeet 542 9 548 9 601 8 637 8
Ostetut palvelut 484 8 684 11 948 13 958 12
Rakennusten käyttömenot 269 5 330 5 363 5 443 5
Muut käyttömenot 786 14 686 11 948 13 936 11
Rakennusten hankintamenot 123 2 19 0 37 0 44 1
Muut hankintamenot 500 9 518 8 724 10 943 12
Yhteensä 5798 100 6234 100 7431 100 8166 100
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Tietoliikennevälineisiin 30 prosenttia menoista
Elektroniset piirit ja tietoliikennevälineet olivat yli
voimaisesti suurin tuoteryhmä, johon yritysten t&k- 
toiminta suuntautui. Koko yrityssektorin t&k-toi- 
minnan menoista 30 prosenttia (vajaat 2,5 mrd mk) 
kohdistui tähän tuoteryhmään.

Kymmenen suurinta tuoteryhmää (kuvio 4) kat
toivat yli 2/3 kaikista yritysten t&k-menoista. Vuo
teen 1994 verrattuna kymmenen suurimman tuote
ryhmän joukkoon nousivat elintarvikkeet ja ulko
puolelle jäi energiaan ja vesihuoltoon liittynyt 
t&k-toiminta.

Kuvio 4. Yritysten t&k-menot, 
suurimmat tuoteryhmät 1995

Tietoliikennevälineet 
Sähköiset koneet 

Lääkkeet
Massa, paperi ja paperituotteet 

Teollisuuskemikaalit 
Instrumentit 

Tietojenkäsittelypalvelu 
Massa- ja paperikoneet 

Tietoliikenne 
Elintarvikkeet

milj.mk

Valtaosa t&k-toiminnasta tuotekehitystä
Yritysten t&k-menoista 79 prosenttia kohdistui 
tuotteisiin ja 16 prosenttia prosesseihin ja tuotanto
menetelmien kehittämiseen (kuvio 5). Loput viisi 
prosenttia menoista liittyi sellaiseen perus- tai sovel
tavaan tutkimukseen, jolla ei ole välitöntä tuote- tai 
prosessisovellusta.

Menojen kohdentumisessa tapahtui selvä -muutos 
vuoteen 1993 verrattuna, sillä tuotteisiin kohdistu
van t&k-toiminnan menojen osuus kasvoi em. vuo
desta neljä prosenttiyksikköä. Prosesseihin liittyneen 
t&k-toiminnan menojen osuus puolestaan pieneni 
viisi prosenttiyksikköä.

Kuvio 5. Yritysten t&k-toiminnan 
menojen kohdistuminen, 
1993 ja 1995
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Julkisen sektorin tutkimus- ja 
kehittämistoiminta

Tutkimustyövuodet vähenivät kolme prosenttia
Julkisella sektorilla tutkimustyötä teki vuonna 1995 
yhteensä 8 787 henkilöä. Tutkimustyötä tehneistä 
lähes 58 prosenttia oli korkeakoulututkinnon suorit
taneita. Tutkimustyövuosia kertyi vuonna 1995 yh
teensä 6 691, mikä oli kolme prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 1993 (taulukko 7). Ammatillista kou

lutusta vailla olevien tutkimustyövuodet vähenivät 
lähes neljänneksen. Sitä vastoin tohtorin koulutuk
sen omaavien työvuodet lisääntyivät kahdeksantois
ta prosenttia. Jos avustava henkilökunta jätettäisiin 
tarkastelun ulkopuolelle, olisivat tutkimustyövuodet 
lisääntyneet kaksi prosenttia vuodesta 1993.

Taulukko 7. Julkisen sektorin tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan vuonna 1995

Koulutus Työvuodet Osuus, % Muutos 1993-1995, %
Tohtorit 797 11,9 +18
Muu korkeakoulu 2903 43,4 -3
Muu tutkinto 1968 29,4 +4
Ei ammatillista koulutusta 1023 15,3 -24
Yhteensä 6691 100.0 -3

Tutkimusmenot 2,2 mrd mk
Julkisen sektorin tutkimustoiminnan menot olivat 
2 226 miljoonaa markkaa vuonna 1995. Nimellisesti 
menot vähenivät vuoteen 1993 verrattuna runsaan 
prosentin ja reaalisesti vajaat viisi prosenttia. Kaikis
ta menoista oli käyttömenojen osuus 91 prosenttia 
ja investointien yhdeksän prosenttia. Vuoteen 1993 
verrattuna rakennusinvestoinnit vähenivät selvästi.

Julkisen sektorin tutkimusmenoista yksityisen voit
toa tavoittelemattoman toiminnan osuus oli runsaat 
kolme prosenttia.

Vuonna 1995 kotimaiset yritykset rahoittivat jul
kisen sektorin tutkimustoimintaa 264 miljoonalla 
markalla. Vuonna 1993 vastaava summa oli 190 mil
joonaa markkaa.
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KTM:n hallinnonala kasvatti osuuttaan
Tutkimusmenoilla mitattuna noin 46 prosenttia val
tionhallinnon tutkimustyöstä tehtiin kauppa- ja 
teollisuusministeriön alaisissa laitoksissa (kuvio 6). 
Vuoteen 1993 verrattuna ministeriön osuus kasvoi

vajaat kaksi prosenttiyksikköä. Maa- ja metsätalous
ministeriön hallinnonalan osuus koko valtionhallin
non tutkimusmenoista oli noin neljännes.

Kuvio 6. Julkisen sektorin tutkimus
menot hallinnonaloittain, 
1995 Muu hallinnonala

M aa-ja
metsätalousministeriö 
24,3 %

Lääketieteen ja tekniikan tutkimusosuudet kasvoivat
Tekniikan osuus julkisen sektorin tutkimustoimin- puolestaan väheni noin kolme prosenttiyksikköä 
nasta oli työvuosilla mitattuna lähes 40,5 prosenttia vuodesta 1993. Luonnontieteiden, yhteiskuntatie- 
(kuvio 7). Lääketieteen ja tekniikan osuudet kasvoi- teiden ja humanististen tieteiden osuudet pysyivät 
vat jonkin verran vuoteen 1993 verrattuna. Maa- ja suunnilleen ennallaan vuoteen 1993 verrattuna, 
metsätalouteen kohdistuvan tutkimuksen osuus
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Korkeakoulujen tutkimustoiminta

Korkeakoulujen tutkimusmenot kääntyivät nousuun
Vuonna 1995 korkeakoulujen tutkimusmenot olivat 
2 526 miljoonaa markkaa. Reaalista kasvua vuoteen 
1993 verrattuna on lähes 12 prosenttia. Muutos 
edelliseen kaksivuotiskauteen on selvä, sillä vuosina

1991-93 korkeakoulujen tutkimusmenot laskivat 
noin kuusi prosenttia. Tutkimustyö vuosia tehtiin 
vuonna 1995 kaikkiaan 9 142 , vuonna 1993 vastaa
va määrä oli 8 422 työvuotta.

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuuden kasvu pysähtynyt
Vuosina 1991-93 ulkopuolisen rahoituksen osuus 
korkeakoulujen tutkim usm enojen rahoituksessa 
kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä, eli se nousi 41 
prosenttiin. Tämän jälkeen kasvu on taittunut, sillä 
vuonna 1995 ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 
pysynyt käytännössä muuttumattomana.

Suhteellisesti eniten rahoitusosuuttaan ovat li
sänneet ulkomaiset rahoittajat sekä kotimaiset yri

tykset. Eniten on laskenut luokka korkeakoulujen 
omat varat (eli ne, jotka eivät sisälly suoraan budjet
tirahoitukseen], mutta tämä selittyy tilastointiperus
teiden muutoksella. Suurin rahoittaja on Suomen 
Akatemia, jonka rahoitus kasvoi 65 miljoonaa mark
kaa vuosina 1993-95.

Kuvio 8. Korkeakoulujen tutkimus
toiminnan rahoitus 1995 Ulkopuolinen 

rahoitus 40 %

rahoitus
2 0 %

Omat varat 3%

Tekes
16%

Suomen
Akatemia
37%
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Tutkimusmenojen kasvuvauhdissa
Suhteellisesti eniten tutkimusmenojaan ovat lisän
neet Svenska Handelshögskolan ja Kuopion yliopis
to. Turun yliopistossa ja Helsingin kauppakorkea
koulussa vuoden 1995 tutkimusmenot olivat nimel
lisarvoltaan vuoden 1993 tasolla. Myös Oulun yli
opistossa on ollut keskimääräistä alhaisempi kasvu
vauhti.

eroja korkeakoulujen välillä
Ulkopuolisen rahoituksen osuus on selvästi suu

rin Tampereen teknillisessä korkeakoulussa sekä Tek
nillisessä korkeakoulussa Otaniemessä, näissä mo
lemmissa noin kaksi kolmasosaa tutkimustyöstä ra
hoitetaan ulkopuolisin varoin. Pienin merkitys 
ulkopuolisella rahoituksella on Svenska Han
delshögskolanissa, Helsingin kauppakorkeakoulussa 
ja Vaasan yliopistossa.

Taulukko 8. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan menot vuonna 1995, menojen nimellismuutos 1993-95 sekä 
ulkopuolisen rahoituksen osuus korkeakouluitta^

Korkeakoulu
Tutkimusmenot 

milj. mk

Menojen
nimellismuutos 1993-95
%

Ulkopuolisen 
rahoituksen osuus 
%

Yhteensä 2526 16 40

Tiedekorkeakoulut yhteensä 2429 16 41
Helsingin yliopisto 11 618 20 38
Turun yliopisto 218 1 36
Äbo Akademi 110 17 44
Oulun yliopisto 257 8 36
Tampereen yliopisto 141 18 30 1
Jyväskylän yliopisto 175 27 34
Teknillinen korkeakoulu 324 15 64
Helsingin kauppakorkeakoulu 29 0 18
Svenska Handelshögskolan 22 46 8
Turun kauppakorkeakoulu 21 20 36
Vaasan yliopisto 27 27 18
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulii 58 18 40
Tampereen teknillinen korkeakoulu 165 26 68
Kuopion yliopisto 134 34 36
Joensuun yliopisto 105 25 30
Lapin yliopisto 25 12 24

Taidekorkeakoulut yhteensä 18 - 20
Sibelius-Akatemia21 5 - 6
Taideteollinen korkeakoulu 10 -1 31
Teatterikorkeakoulu 3 -25 0
Kuvataideakatemia -

Erittelemättömät rakennusinvestoinnit 79 - -

1) Muutokseen 1993-95 vaikuttaa Eläinlääketieteellisen korkeakoulun liittäminen Helsingin yliopistoon 
2} Tilastointiperusteiden muutos (menot 1993 noin 1 mmk)
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Taidekorkeakoulujen tutkimusmenoiksi vuonna 
1995 on laskettu 18 miljoonaa markkaa. Nimellis- 
kasvua edelliseen tilastovuoteen verrattuna ei ole 
laskettu Sibelius-Akatemian muuttuneen tilastoin
nin vuoksi. Kaikkiaan taidekorkeakoulujen merkitys 
tutkimustoiminnan kokonaismenojen osalta on var
sin pieni, alle prosentin. Lisäksi on syytä huomata,

että tilastossa käytettävä tutkimustoiminnan määri
telmä soveltuu huonosti taidekorkeakouluihin. Esi
merkiksi Kuvataideakatemian osalta tutkimusmeno
ja ei ole laskettu, koska sen on katsottu keskittyvän 
opetuksen ohella pelkästään taiteelliseen toimin
taan.

Tieteenaloittainen jakautuma ennallaan
Tutkimusmenojen jakautum inen kuudelle pää- nontieteet, joihin kohdistuu vajaa puolet korkea- 
tieteenalalle on pysynyt lähes samana kuin vuonna koulujen tutkimustoiminnan menoista.
1993. Suurimmat tieteenalat ovat tekniikka ja luon-

Kuvio 9. Korkeakoulujen tutkimus
toiminnan menot päätieteen- 
alan mukaan vuonna 1995

Yhteiskunta
tieteet 
18,6%

Maatalous-ja 
metsätieteet 
4,1 %

Humanistiset 
tieteet 
11,2 %

Lääke-ja 
hoitotieteet 
18,6 %

Luonnontieteet 
22,7 %

Tekniikka 
24,8 %
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Myöskään ulkopuolisen rahoituksen osuuksissa 
eri tieteenaloilla ei ole vertailuajanjaksolla 1993-95 
tapahtunut suuria muutoksia. Humanistisissa tie
teissä, joissa ulkopuolisen tutkimusrahoituksen 
osuus on alhaisin, on laskua kolme prosenttiyksik

köä. Selvästi suurin merkitys ulkopuolisella rahoi
tuksella on tekniikassa, jossa sen osuus on 63 pro
senttia eli kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi 
lääketieteissä.

Kuvio 10. Ulkopuolisen tutkimus
rahoituksen osuus korkea
kouluissa päätieteenalan 
mukaan vuonna 1995
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Määritelmät ja aineisto

Yleistä
Tilastokeskus on laatinut tutkimus- ja kehittämistoi
mintaa (t&k) koskevaa tilastoa vuodesta 1971 alkaen 
joka toiselta vuodelta (vuonna 1995 toteutettiin ns. 
välikysely, jolloin yrityksiltä kerättiin keskeisimmät 
tiedot vuoden 1994 t&k-toiminnasta). Tilasto perus
tuu yrityksiltä, julkiselta sektorilta sekä korkeakou
lulta saatuihin tietoihin. Tässä julkaisussa esitetyt 
yritysten tiedot vuoden 1996 t&k-toiminnasta pe
rustuvat yritysten ilmoittamiin suunniteltuihin me
noihin. Julkisen sektorin ja korkeakoulujen osalta 
vuoden 1996 menotiedot perustuvat vuoden 1995 
kyselyihin sekä Suomen Akatemian selvitykseen tu t
kimus- ja kehittämistoiminnan menoista valtion 
vuoden 1996 tulo- ja menoarviossa (ns. budjet- 
tian älyysi).

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&dk) tarkoite
taan systemaattista toimintaa tiedon liseiämiseksi ja 
tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Sii-

Yritykset
Tiedot kerättiin postikyselynä suoraan yrityksiltä. 
Vuoden 1995 kyselyssä ei käytetty otantaa, kuten 
pienten yritysten osalta aiemmin meneteltiin. T&k- 
toiminnan tietoja kysyttiin yrityksiltä, joissa oli vä
hintään kymmen työntekijää ja jotka toimivat teh
dasteollisuuden, tietojenkäsittelypalvelun tai tekni
sen palvelun toimialoilla. Perusjoukkoon sisältyivät 
myös ilman kokorajoitusta yritykset, jotka aiemmis
sa kyselyissä (1993/1994) olivat ilmoittaneet har
joittaneensa t&k-toimintaa samoin kuin yritykset, 
joiden toimiala oli tutkimus ja kehittäminen. Perus
joukkoa täydennettiin lisäksi teknologiakeskuksissa 
ja tietoliikenteen toimialalla toimineilla yrityksillä. 
Lisäksi perusjoukkoon sisällytettiin eri rekistereistä 
poimittuja yrityksiä, joiden arvioitiin harjoittavan 
t&k-toimintaa.

Ns. päälomake (jossa tiedusteltiin yksityiskohtai
sesti t&k-toiminnan tietoja) lähetettiin aluksi vähin
tään 100 työntekijän yrityksille, jotka toimivat teh

den sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus 
sekä kehittämistyö.

Tilasto kattaa Suomessa tehdyn tutkimus- ja ke
hittämistyön. Tilaston laadinnassa noudatetaan 
OECD:n ja EU:n suosituksia.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa kuvaavien ti
lastojen vaikeutena on määritelmän mahdollinen 
erilainen tulkinta eri yksiköissä. Koska on mahdollis
ta antaa vain yleisiä ohjeita t&k-toiminnan rajaami
seksi, jää määritelmän yksityiskohtainen soveltami
nen käytännössä tietojen antajille.

Seuraavassa esitetään yleisluonteinen kuvaus ai
neiston keruumenetelmistä kullakin sektorilla. Me
nojen reaalimuutosta laskettaessa on käytetty brut
tokansantuotteen markkinahintaindeksiä. Yksityis
kohtaisempi menetelmäkuvaus esitetään vuoden 
1997 alkupuolella ilmestyvässä laajassa Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta 1995 taulukkopaketissa.

dasteollisuudessa ja lisäksi aiemmin t&k-toimintaa 
raportoineille yrityksille samoin kuin yrityksille, jot
ka olivat saaneet valtion tuotekehitystukea. Muut 
perusjoukon yritykset saivat aluksi suppean esi- 
kyselyn. Niille yrityksille, jotka esikyselyssä ilmoitti
vat harjoittaneensa t&k-toimintaa vuonna 1995, lä
hetettiin myöhemmin päälomake. Pääkyselyn saa
neiden yritysten osalta vastausprosentti oli 76.

Edellä kuvattu yrityskyselyn menetelmämuutos 
aiheutui tarpeesta tuottaa EU:n t&k-toiminnan tilas- 
tosuosituksen mukaisia aluetietoja. Pääkyselyyn lii
tetyllä aluelomakkeella yritykset ilmoittivat kunta
kohtaisesti tiedot t&k-henkilöstöstä, t&k:hon käyte
tyistä työvuosista sekä t&k-toiminnan menoista. 
Tässä julkaisussa aluetietoja esitetään ensimmäistä 
kertaa maakuntatasolla. Maakunnat muodostavat 
EU:n alueluokituksen NUTS 3-tason (NUTS=No- 
menclature des Unités Territoriales Statistiques).
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Julkinen sektori
Menetelmä on sama kuin edellisinä vuosina. Tiedot 
kerättiin postikyselynä t8dc-toimintaa harjoittavilta 
yksiköiltä. Julkiseen sektoriin sisältyvät valtion hal
linnonalat, julkiset tutkimuslaitokset sekä yksityiset 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Perusjoukon 
muodostivat vuoden 1993 tilaston mukaan t&k-toi- 
mintaa harjoittaneet yksiköt. Perusjoukkoa täyden
netään kunkin tiedonkeruun yhteydessä sellaisilla 
yksiköillä, joiden arvioidaan harjoittavan tutkimusta. 
Julkisen sektorin kyselyn vastausprosentti oli 98.

Julkisen sektorin laitosten tietoja on täydennetty 
valtion kiinteistölaitoksen toimittamilla tiedoilla ra-

Korkeakoulut
Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
kuvaava tilasto on tuotettu yhdistämällä seuraavista 
lähteistä saadut tiedot:
-  Tilastokeskuksen tekemä erilliskysely, jossa ky

syttiin korkeakoulujen vastuualueiden budjetti- 
rahoitteisten virkojen ja toimien lukumäärät ja 
tehdyt henkilötyövuodet virkaryhmittäin, valti
on talousarviosta saaduista varoista maksetut 
tutkijoiden päätoimiseen työskentelyyn osoite
tut apurahat, ulkopuolisella rahoituksella teh
dyn tutkimustyön menot rahoituslähteittäin ja 
menolajeittain ja korkeakoulujen omilla varoilla 
tehdyn tutkimustyön menot. Tutkimustyötä teh
neet vastuualueet luokiteltiin yhdelle tai useam
malle tieteenalalle.

-  Tilastokeskuksessa tehty korkeakouluhenkilös- 
tön ajankäyttötutkimus 1991-1992.

-  Korkeakoulujen henkilöstön käsittävä erillistu- 
lostus valtion kuukausipalkkajärjestelmästä 
(HEPLA)

-  Suomen Akatemian tekemä selvitys Akatemian 
viranhaltijoista, tutkimusmenoista ja - työvuosis
ta.

-  Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tieto- 
kannan tiedot korkeakoulujen määrärahoista

-  Valtion kiinteistölaitoksen kautta maksetut kor
keakoulujen rakennusten käyttö- ja hankinta
menot.

Tilasto kattaa kaikki Suomen tiede- ja taidekorkea
koulut. Yliopistollisista keskussairaaloista mukana 
on vain sen henkilökunnan tutkimustyö, jolla on 
samanaikaisesti virka yliopiston laitoksella tai jotka 
ovat Suomen Akatemian tutkijoita. Muu sairaaloi-

kennusten käyttö- sekä hankintamenoista. Ilmoite
tu t menot lisättiin aineistoon laitoksille arvioidun 
tutkimusosuuden perusteella. Lomaketiedustelun 
tietoja täydennettiin lisäksi ulkopuolisen rahoituk
sen osalta Suomen Akatemian viranhoitajia koske
villa tiedoilla.

Myös julkisen sektorin kyselyyn liitettiin aluelo- 
make, jossa tiedonantajia pyydettiin kuntakohtaises
ti ilmoittamaan tiedot tutkimushenkilöstöstä, tutki- 
mustyövuosista ja tutkimusmenoista.

den henkilökunta ei ole mukana. Tämä alentaa lä
hinnä lääke- ja hoitotieteiden tutkimusmenoja.

Määritelmät
Oman eli budjettirahoitteisen tutkimuksen menoil
la tarkoitetaan valtion tulo- ja menoarvion korkea- 
koulumäärärahoilla tehtyä tutkim ustoim intaa. 
Omaan rahoitukseen luetaan myös valtion kiinteis
töviraston maksamat rakennusten käyttö- ja hankin
tamenot.

Ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen luetaan 
korkeakoulujen tilinpidon kautta kulkevat muut 
kuin korkeakoulumäärärahat, Suomen Akatemian 
viranhaltijoiden tutkimusmenot sekä korkeakoulu
jen omista budjettirahoituksen ulkopuolisista va
roista maksetut tutkimustoimintaan käytetyt varat 
(korkeakoulujen rahastojen ja säätiöiden tutkimus
rahoitus ja liiketoiminnan tuotto). Rahoitustiedot 
on kysytty arvonlisäverottomina.

Oman rahoituksen tutkimustyövuodet on lasket
tu  painottamalla korkeakoulujen ilmoittamat henki
lötyövuosien määrät Tilastokeskuksen vuoden 
1991-92 ajankäyttötutkimuksen virkaryhmittäisillä 
ja tieteenaloittaisilla tutkimusosuuksilla. Tutkimuk
sen apuhenkilökunnan työajan tutkimusosuus arvi
oitiin samaksi kuin vastuualueen tutkimushenkilö
kunnan tutkimusosuus keskimäärin. Vastuualueen 
hallintohenkilökunnan tutkimusajankäyttö määri
teltiin 10 prosentiksi.

Omalla rahoituksella tehdyn tutkimuksen palk
kausm enot laskettiin virkaryhm ittäisten medi- 
aanipalkkojen perusteella niille korkeakouluille, jot-
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ka eivät voineet toimittaa tietoja palkkausmenoista. 
Palkkausmenoihin lisättiin lomakorvaukset, sosiaali
turvamaksut ja eläkemaksut. Lasketut palkkaus
menot kohdistettiin ajankäyttökertoimien mukai
sesti tutkimukseen. Omalla rahoituksella tehdyn 
tutkimuksen m uut käyttömenot laskettiin korkea
koulun tutkimuspalkkojen osuudella korkeakoulun 
kaikista palkkausmenoista. Tutkimuspalkkoihin las
kettiin mukaan myös korkeakoulun budjettivaroista 
maksetut palkanluonteiset apurahat. Tutkimuksen 
käyttömenoihin sisältyvät myös tutkimusta palvele
vien laitosten (hallinto, kirjastot, laskentakeskukset, 
kielikeskukset, m uut palvelulaitokset) tutkimuksel
le kohdistetut palkkaus- ja käyttömenot.

Ulkopuolisen rahoituksen tutkimustyövuodet 
laskettiin HEPLAsta arvioidun tutkijoiden ja apu- 
henkilökunnan mediaanipalkan avulla, johon lisät
tiin henkilösivukustannukset.

Vertailtavuus aikaisempiin tilastoihin
Tiedot on nyt kerätty vastuualuetasolla kun aiempi
na vuosina keruu kohdistui laitos- tai osastotasoon.

Tutkimustyövuosien laskenta perustuu ilmoitet
tuihin henkilötyövuosiin aikaisempien vuosien vir
kojen ja toimien lukumäärän asemesta. Korkeakou
lut voivat palkata henkilöstöä toimintamenorahalla 
perustamatta virkaa tai tointa ja vastaavasti myös

täyttämättä olevat virat tulevat paremmin otetuksi 
huomioon. Tämä vaikuttaa eniten tutkijoiden ja 
tutkimuksen apuhenkilökunnan tutkimustyövuosi
en määriin. Eniten tutkimustyövuosia lisäävät uute
na ryhmänä tutkijoihin sisältyvät Opetusministeriön 
tutkijankouluohjelmassa mukana olevat (93 ohjel
maa, joissa 949 jatkokoulutuspaikkaa). Ulkopuoli
sella tutkimusrahoituksella tehtyihin työvuosiin vai
kuttaa hieman lisäävästi nyt käytetty pienempi hen- 
kilösivukulukerroin (n. 32 %), joka alentaa 
tutkimustyövuoden hintaa. Ulkopuolinen tutkimus
rahoitus kysyttiin arvolisäverottomana, mikä pie
nentää esim. yritysten todellisen rahoituksen mää
rää.

Maksullisen palvelutoiminnan tuloylijäämän 
poistuminen korkeakoulujen kirjanpidosta pienen
tää korkeakoulun omin varoin tehdyn tutkimuksen 
menoja verrattuna aikaisempiin tilastovuosiin.

Taidekorkeakoulujen tutkimustoimintaa arvioi
taessa on käytetty määritelmällisesti samaa tutki
muksen ajankäyttökerrointa kaikille virkaryhmille. 
Yleensäkin tutkimustoiminnan määrittely näille 
korkeakouluille on ongelmallista. Suurin osa Sibe- 
lius-Akatemian tutkimuksen kasvusta edelliseen ti
lastoon verrattuna johtuukin tutkimuksen erilaisesta 
määrittelystä. Tämän vuoksi taidekorkeakouluja tu
lisikin tarkastella omana ryhmänään.
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