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Tiivistelmä 
 
 
 
Suomen strategiana on turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
kehitys. Suomessa on tähän saakka pystytty kansainvälisesti tunnustetulla tavalla yhdis-
tämään talouskehitys yhteiskunnan ja ympäristön muuhun kehittämiseen sekä kansalais-
ten hyvinvoinnin lisäämiseen. Taustalla on muiden tekijöiden rinnalla koko väestön hyvä 
koulutustaso sekä tiedon ja osaamisen entistä laaja-alaisempi kehittäminen ja käyttöönot-
to. Nämä kansalliset vahvuudet on säilytettävä myös jatkossa. Niistä on huolehdittava en-
tistä enemmän kansainvälisen yhteistyön kautta. 
 
Strategian toteutumisen keskeiset tekijät ovat kasvava työllisyys ja sitä vastaten aleneva 
työttömyys, korkea tuottavuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen, niiden tulosten hyödyntämisen sekä sosiaalisen ja teknologisen innovaatio-
toiminnan vahvistamisella on tässä oleellinen merkitys.  
 
Strategiaa on toteutettava globaalissa mittakaavassa. Tavoitteena on Suomen aseman 
monipuolinen vahvistuminen kansainvälisessä työnjaossa. Toteutuksessa tulee painottaa 
talouden ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä, valittuja osaamisen avainalueita. Innovatiivi-
suuden säilyttäminen näissä pyrkimyksissä on keskeistä.  
 
Taloutta, työllisyyttä ja hyvinvointia parantavien, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta saata-
vien hyötyjen realisoiminen edellyttää monipuolista ja uudistumiskykyistä yrityssektoria ja 
sitä, että Suomessa on jatkossakin merkittävissä määrin tuotannollista toimintaa. Keskei-
seksi kehittämisalueeksi tässä yhteydessä nousee eri tahot yhteen kokoavien laadukkai-
den innovaatioympäristöjen ja infrastruktuurien luominen ja vahvistaminen. 
 
Tiivistetysti lähivuosien koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka ovat onnistunei-
ta, jos niiden avulla kyetään etenemään tarkoitetulla tavalla sekä koko yhteiskunnan että 
innovaatiojärjestelmän kehittämisessä. Onnistuminen vaatii tutkimuksen ja osaamisen kor-
keaa laatua ja neuvoston tehtäväkentän kaikkien toimintojen terävöittämistä kaikilla tasoil-
la. Menestymistä arvioidaan politiikkatoimien kokonaisvaikutusten kautta. Kehittämisen 
keskeisiä periaatteita ovat toimintojen priorisointi, kansallinen ja kansainvälinen profiloitu-
minen sekä ennakointityöhön tukeutuva valikoiva päätöksenteko. Ne eivät yksin riitä, mut-
ta ne ovat keskeisiä elementtejä kaikissa kehittämistoimissa. Periaatteita tulee soveltaa 
niin sisältöjen, rahoituksen kuin rakenteiden kehittämiseen sen mukaan, mitä tässä linjara-
portissa esitetään.  
 
Kehittämistoimien tavoitteena on 1) edistää innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta ja 
uusiutumiskykyä; 2) vahvistaa osaamisperustaa; 3) parantaa tutkimuksen laatua ja koh-
dentumista; 4) vahvistaa tutkimustulosten käyttöönottoa ja kaupallistamista; sekä 5) taata 
toiminnoille riittävät taloudelliset edellytykset. Henkisten voimavarojen jatkuva kehittämi-
nen varmistaa korkeatasoisen osaamisen myös tulevaisuudessa.  
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1 Kansallinen strategia 
 
 
 
1.1 Strategian pääpiirteet 
 
 
Suomen strategiana on turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
kehitys. On edelleenkin kyettävä yhdistämään talouskehitys yhteiskunnan ja ympäristön 
muuhun kehittämiseen sekä kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Myönteistä kehitystä 
ylläpitävät muiden tekijöiden rinnalla koko väestön hyvä koulutustaso sekä tiedon ja 
osaamisen laaja-alainen kehittäminen ja käyttöönotto. Nämä kansalliset, pitkälti itse luodut 
vahvuudet on säilytettävä myös jatkossa. Globalisaation oloissa niistä on huolehdittava 
entistä enemmän kansainvälisen yhteistyön kautta. 
 
Strategian toteutumisen perusedellytykset ovat kasvava työllisyys ja sitä vastaten aleneva 
työttömyys, korkea tuottavuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen, niiden tulosten hyödyntämisen sekä sosiaalisen ja teknologisen innovaatio-
toiminnan vahvistamisella on tässä oleellinen merkitys. Erityisenä haasteena on palve-
lusektorin kehittäminen. Nämä tekijät ovat tärkeässä asemassa myös vastattaessa kulttuu-
riin ja ympäristöön kohdistuviin haasteisiin. 
 

Työllisyys on jatkuvasti parantunut, mutta ei aivan tavoitteiden mukaisesti. 
Kausitasoitettu työllisyysaste oli alle 69 prosenttia keväällä 2006. Työllisyyteen 
liittyy rinnakkaisia kysymyksiä, kuten julkisen talouden kestävyys, yhteiskun-
nallisesti kielteisten kehityssuuntien torjuminen ja työsuhteiden laatu ja kesto. 

  
 Työttömyys on jatkuvasti vähentynyt kautta maan. Maan sisäisen muuttoliik-

keen vaikutusta alueiden luvut eivät kuitenkaan kerro. Kausitasoitettu työttö-
myysaste oli 7½ prosenttia keväällä 2006. Suuri osa tästä on työvoiman van-
himpien ikäluokkien rakenteellista työttömyyttä. 

 
Talouden, työllisyyden ja hyvinvoinnin myönteinen kehitys on kiinteästi sidoksissa korkea-
tasoiseen koulutukseen, uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja soveltamiseen, inno-
vaatioihin sekä huipputeknologiaa hyödyntävään tuotantoon ja kauppaan. Samat tekijät 
vaikuttavat keskeisesti tuottavuuteen. Tuottavuuden kasvu on välttämätöntä niin julkisella 
kuin yksityisellä sektorilla ja erityisesti palveluissa. Yrityssektorilla tuottavuuden kasvatta-
minen on haaste kaikilla toimialoilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä – näin myös tuottavuu-
deltaan kansainvälisesti korkealla tasolla olevilla paperi- ja metsäteollisuuden, tietoliiken-
nelaitteiden valmistuksen ja metallien jalostuksen aloilla. Kansallisen strategian tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää lisäksi sekä kiinteiden että aineettomien investointien lisää-
mistä. 

 
Suomen bruttokansantuotteen kasvu on viime 10 vuoden aikana ollut OECD-
maiden kärkiluokkaa ja huomattavasti nopeampaa kuin EU-alueella keskimää-
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rin. Ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella mitaten olemme kansainvälisis-
sä vertailuissa kuitenkin vasta noin sijalla 15. Työn tuottavuus työtuntia kohti 
on Suomessa yhä alle EU15-alueen keskiarvon. 

 
Tuottavuus on teollisuudessa kansainvälistä huippua, palvelusektorilla vain 
EU:n keskitasoa. Toimialakohtaiset tuottavuuserot ovat lisäksi huomattavia, 
myös teollisuudessa. Julkisesta sektorista on esitetty varsin erilaisia tehok-
kuus- ja tuottavuusarviointeja, mikä osoittaa luotettavan mittaamisen nykyme-
netelmin hyvin vaikeaksi. Suurimmat tuottavuuspotentiaalit lienevät palvelujen 
kehittämisessä sekä uusia mahdollisuuksia luovien teknologioiden (ICT, nano, 
bio) tehokkaassa ja laaja-alaisessa soveltamisessa ja käyttöönotossa eri aloil-
la. Esimerkiksi ICT:n hyödyntämisaste pk-yrityksissä ja palveluissa on matala, 
ja teknologian mahdollistamat tuottavuushyödyt ovat sen mukaisesti realisoi-
matta. 

 
Investointiasteen kasvu ja tuotantokapasiteetin laajentaminen on ollut Suo-
messa varsin varovaista. Teollisuuden kiinteät investoinnit ovat kuitenkin kään-
tyneet loivaan kasvuun vuodesta 2004 alkaen; tämä on nostanut investointias-
teen lähelle Länsi-Euroopan keskitasoa. Kiinteiden investointien, erityisesti 
laajennusinvestointien, kasvattaminen yhdessä t&k-menojen kanssa on tärke-
ää niin tuotannon kuin innovaatiotoiminnankin säilymiseksi ja kehittymiseksi. 

 
Menestyminen kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa edellyttää myös tuot-
teiden ja palvelujen jalostusasteen nostamista. Painopistettä on kyettävä siir-
tämään voimakkaammin osaamis- ja teknologiaintensiiviseen korkean jalos-
tusarvon tuotantoon sekä lisäarvoa tuottavien arvoketjujen loppupäähän. 

 
Kilpailukykyä mitataan kansainvälisin vertailuin, joista tunnetuimmat ovat Euroopan komis-
sion Innovation Scoreboard (viimeksi 12.1.2006), WEF (28.9.2005) ja IMD (11.5.2006). 
Tarkastelujen kohteita ovat mm. tutkimus- ja innovaatiotoiminnan taso ja tuloksellisuus, 
bkt:n kasvu, vaihtotase, ympäristön tila ja monet sosiaaliset indikaattorit. Suomen vahvuu-
tena on ollut menestyä samanaikaisesti monella eri sektorilla näissä vertailuissa.  
 
Globalisaation vaikutus näkyy muutoksina Suomen elinkeinorakenteessa ja työmarkkinoil-
la. Teollisuudessa työpaikkojen määrä on vähentynyt. Uusia työpaikkoja on syntynyt pal-
velualoille sekä korkean osaamisen asiantuntija- ja tutkimustehtäviin. Työmarkkinakehityk-
selle on leimallista ammattirakenteen muutos ja osaamisvaatimusten kasvu. Tämä vaatii 
koulutuksen ja työelämän kokonaisvaltaista kehittämistä; kysymys on kyvystä nostaa kou-
lutuksen laatutasoa, parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja varmistaa riittävä kor-
kean osaamistason vaatimukset täyttävä koulutusvaranto. Koulutusjärjestelmän tehokkuus 
sekä koulutus- ja työvoimatarpeiden osuva ennakointi ovat keskeisiä kansallisen strategi-
an toteutumisen ja rajallisten voimavarojen tehokkaan käytön kannalta. 
 
Kansallisilla toimilla on ratkaiseva vaikutus myös globalisaation oloissa. Globalisaatioon 
liittyy monitahoista, ristiriitaistakin kehitystä, jonka hallinta on vaikeaa. Selkeimpiä globali-
saation ilmentymiä ovat suuret monikansalliset yritykset, joilla on johtava rooli maailman-
markkinoilla. Tästä huolimatta nekin kiinnittyvät sijaintialueisiinsa, toimivat niiden tarjoami-
en edellytysten pohjalta ja yrityksillä on kansallisia ja paikallisia erityispiirteitä. Siksi koti-
maassa harjoitettavalla politiikalla, strategisilla valinnoilla ja kilpailuetua luovilla kehittämis-
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toimilla on tärkeä merkitys. Muutospaineisiin vastattaessa on kyettävä säilyttämään vahva, 
ennakoiva ote. 
 

Maiden, alueiden ja toimijoiden keskinäinen riippuvuus kasvaa globalisaation 
edetessä tavalla, jossa kilpailu ja yhteistyö ovat rinnakkaisia ilmiöitä. Siksi on 
tärkeää kyetä tiivistämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta samanaikaisesti sekä 
kumppaneiden että kilpailijoiden kanssa. Onnistuminen tässä edellyttää inno-
vaatiojärjestelmän ja koulutuksen jatkuvaa uudistamista, reagointiherkkyyden 
parantamista sekä kykyä ennakoivasti mukautua muutoksiin. On osattava toi-
mia erilaisissa ympäristöissä ja uudella tavalla; korkea osaaminen ei yksin riitä. 
Tarvitaan sosiaalisia ja kulttuurisia valmiuksia ja taitoja. Koulutusjärjestelmä on 
kauttaaltaan kansainvälistettävä ja samalla on huolehdittava siitä, että työelä-
mään tulevilla on riittävät valmiudet kansainväliseen kanssakäymiseen. Koulu-
tuksen rinnalla on järjestelmätasolla kansainvälistettävä yhtä lailla tutkimusta ja 
innovaatiotoimintaa sekä niitä tukevia ohjaus-, rahoitus- ja tukiorganisaatioita. 

 
Kansallisen strategian kaikkiin perustekijöihin kyetään vaikuttamaan tehokkaalla ja oikein 
suunnatulla koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikalla. Kysymys on siitä, mikä 
on näiden politiikkojen oikea sisältö, jotta niiden myönteiset vaikutukset olisivat mahdolli-
simman mittavat ja ne jakautuisivat koko väestön hyväksi.  
 
Yleisellä tasolla vastaus on, että em. politiikkojen tulee kyetä vastaamaan globaalisti vai-
kuttaviin megatrendeihin ja samalla tukea kotimaisten toimintojen jatkuvaa kehittymistä 
nykyiseltä pohjalta. Trendeiksi on tunnistettu: 
 

- lisääntyvä kansainvälistyminen kaikilla tasoilla 
- elinkeino- ja yhteiskuntarakenteen jatkuva muutos 
- innovaatiodynamiikkaan kohdistuvat kilpailutekijät 
- t&k-toiminnan sisäiset muutokset: ammattimaistuminen, yhteistyö ja ver-

kottuminen, yksikköjen ja infrastruktuurien koon kasvu, tieteiden- ja tekno-
logioidenvälisyys. 

 
Suomalaisen yhteiskunnan erityistrendi on näiden ohella väestön ikääntyminen. Seuraavi-
en kahden vuosikymmenen aikana työmarkkinoille tulevien nuorten määrä on pienempi 
kuin poistuma työvoimasta. Tämä tulee kaventamaan julkisen talouden liikkumavaraa ja 
lisää paineita talouden kestävyydelle. Osaamisen tason ja riittävyyden sekä talouden ta-
sapainon varmistaminen ovat todellisia haasteita. Aktiivisen työuran jatkuminen yhä use-
amman kohdalla entistä pitempään on tässäkin suhteessa myönteistä.  
 
Politiikkoihin kohdistuvat kehittämisvaatimukset ovat kahdenlaisia. Politiikkojen on ensin-
näkin myötävaikutettava vahvasti koko yhteiskunnan kehittymiseen ja toiseksi niiden avulla 
on kyettävä parantamaan kehitystä tukevien innovaatioiden tuottamista ja koko innovaa-
tiojärjestelmän toimintakykyä. Tarvittavat politiikkalinjaukset rakentuvat vastaavasti nykyi-
sille vahvuuksille ja tarpeelle luoda uusia; tietoa, osaamista, koulutusta, tutkimusta ja inno-
vaatiotoimintaa on kehitettävä järjestelmällisesti ja jatkuvasti. 
 

Koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan sisältö määräytyy niiden 
kansalliseen strategiaan kohdistuvien vaikutusten kautta. Bottom-up-
näkökulmasta on perusteltua ylläpitää kattavaa, sisällöltään laaja-alaista ja 
korkeatasoista koulutusjärjestelmää. Koulutusvarannon, sen mitoituksen aloit-
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tain ja koulutustasoittain, tulee kuitenkin vastata nykyistä paremmin tulevai-
suudesta nähtyä työvoiman kysyntää. Yleinen panostaminen tähän kehittä-
mistyöhön ei kuulu tiede- ja teknologianeuvoston tehtäväkenttään, mutta am-
mattitutkijoiden ja tutkimusjärjestelmän osalta hyvinkin selkeästi. 

 
Top-down-näkökulmasta kysymys on siitä, mitä politiikkasuosituksia on syytä 
antaa kansallisesti ja mahdollisesti aluetasolla. Oleellista on varmistaa, että 
alue- ja paikallistason kehittämistoimet ja kansallinen politiikka ovat vuorovai-
kutuksessa ja yhdensuuntaisia. Kehittynyt ennakointitoiminta tulee tässä vah-
vasti mukaan päätöksenteon apuna. 

 
Demografiakysymykset eivät ole pelkkää työvoiman tarjonnan ja työvoimasta 
poistuvien määrällistä tarkastelua. Työmarkkinoiden muutos, kvalifikaatiomuu-
tokset ja pyrkimys rekrytointipohjan tietoiseen laajentamiseen vaikuttavat ko-
konaistilanteeseen vahvasti. Tiede- ja teknologianeuvoston erityistehtävänä 
on tarkastella tutkijakunnan uusiutumista ja kasvupotentiaalia uuden tiedon 
tuottamisessa ja soveltamisessa. Tähän tarkasteluun kuuluvat myös ulkopuo-
lisen lyhytkestoisen tutkimusrahoituksen kasvu ja projektipohjaisen toiminnan 
lisääntyminen sekä niihin liittyen pätkätöiden määrän kasvu. Ne vaikuttavat 
pitkällä aikavälillä epäedullisesti tutkimuksen jatkuvuuteen, tutkimusperäisen 
tiedon kumuloitumiseen ja osaamisperustan vahvistumiseen. 

 
Tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien profiloitumista edistetään sekä niiden sisäisin että 
välisin, koordinoiduin toimin. Profiloitumista tuetaan kannustimin ja ohjausmekanismein 
muun muassa rahoitusperiaatteita ja -instrumentteja sekä tulosohjausta kehittämällä. 
 

Keskeinen haaste on kansainväliseen huippuun yltävä tutkimus- ja innovaatio-
toiminta aloilla, jotka ovat kansantalouden, yhteiskunnan muun kehityksen se-
kä kansalaisten taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kannalta 
kaikkein tärkeimpiä. Muun ohella tämä vaatii toimintojen priorisointia, tutki-
musorganisaatioiden kansainvälistä ja kansallista profiloitumista sekä enna-
kointityöhön tukeutuvan valikoivan päätöksenteon vahvistamista. 

 
Valikoivan päätöksenteon vahvistaminen koskee kaikkia tasoja, myös sitä poliittista pää-
töksentekoa, jossa ratkaistaan yhteiskunnan ja talouden tulevia kehityssuuntia sekä pääte-
tään tavoitteiden toteutumisen kannalta välttämättömän tiedon ja osaamisen ja niiden hyö-
dyntämisen keskeisistä kehittämiskysymyksistä, mittavat kansainväliset tiede- ja teknolo-
giasitoumukset mukaan lukien. Onnistuneet valinnat ja priorisoinnit edellyttävät riittävää 
tietopohjaa ja määrätietoista päätöksentekoa. Päätöksenteon edellytyksiä ja valmistelu-
mekanismeja on siksi tarpeen vahvistaa. Tämä voi tapahtua tiivistämällä päätöksenteon ja 
asiantuntemukseen perustuvan neuvonannon välisiä yhteyksiä, vahvistamalla ennakoinnin 
ja arvioinnin osaamista sekä toteuttamalla näihin toimintoihin liittyviä kehittämishankkeita. 
 
Onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa on niin yritysten kuin yhteiskuntien menestyk-
sen avaintekijä. Suomessa on toteutettu tähän tähtäävää strategiaa viime vuosikymmenen 
alkupuolelta lähtien. Menestyminen edellyttää jatkossakin riittäviä investointeja, korkeata-
soista tutkimusta ja teknologian sekä liiketoiminnan huipputason osaamista.  
 
Teknologisten innovaatioiden rinnalla tarvitaan määrätietoista panostamista sosiaalisten 
innovaatioiden tuottamiseen ja tuotteistamiseen. Koko yhteiskunnan tasolla sosiaalisia 



 8

innovaatioita tarvitaan erityisesti varmistamaan, ettei taloudellinen ja teknologinen kehitys 
eriydy muusta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, ja luomaan taloudelle ja 
teknologian kehittämiselle suotuisa ja vakaa kasvualusta. 
 
Ministeriöillä on strategisina ohjaus- ja kehittämisorganisaatioina tässä kokonaisuudessa 
tärkeä rooli. Niiden tulee terävöittää toimintaansa muun ohella sosiaalisten innovaatioiden 
tuottamisen, tuotteistamisen ja hyödyntämisen edistämiseksi. Ministeriöiden oman osaa-
misen vahvistaminen sekä horisontaalisen yhteistyön tiivistäminen on niin ikään tarpeen. 
 

Kansallisen strategian toteutuminen edellyttää tiede-, teknologia- ja innovaa-
tiopolitiikan toimintakentässä myös jäljempänä tarkasteltavia asiakokonaisuuk-
sia: rakenteellisten haasteiden haltuunottoa, innovaatiotoiminnan laaja-alaista 
kehittämistä, osin edelliseen liittyen syrjäytymisen torjumista, sekä innovaa-
tiojärjestelmän tehokkuuden ja suorituskyvyn, sen oman tuottavuuden paran-
tamista.  

 
Markkinoiden toiminnan suoran ohjauksen ja sääntelyn sijasta valtion toiminta painottuu 
tänä päivänä talouden ja yhteiskunnan toimintakyvyn parantamiseen. Julkisen vallan teh-
tävänä on huolehtia innovaatiotoiminnan perusedellytyksistä eli siitä, että rahoitus, sää-
dösympäristö, infrastruktuurit, koulutus- ja tutkimusjärjestelmä jne. ovat korkeatasoisia ja 
että kyky reagoida ja vastata muutoksiin säilyy. Laajemmin tarkasteltuna kysymykseen 
tulevat muutkin toimintaan vaikuttavat tekijät, kuten energiahuollon toimivuuden varmista-
minen (energian saatavuus ja hinta, ympäristön kestävyys). Tavoitteena on varmistaa, että 
olosuhteet kilpailukykyisten, luovien innovaatioympäristöjen syntymiselle ovat suotuisat. 
 

Muutosten hyödyntäminen vaatii nopeutta ja joustavuutta, kykyä luoda tarvit-
tavia kriittisiä massoja, sekä tietenkin laatua ja relevanssia omassa toiminnas-
sa. Globalisaation oloissa on keskeistä luoda omia kehityspolkuja ja kilpai-
luetuja; kyse ei ole vain mukautumisesta ympäristön muutoksiin. 

 
Kansallisen strategian toteutuminen edellyttää kansallisten kompetenssien 
vahvistamista ja lupaavien tutkimusalueiden ja innovointimahdollisuuksien 
tunnistamista; kyse on olemassa olevien kilpailuetujen pitämisestä ja uusien 
luomisesta. Menestyminen edellyttää niin ikään kykyä 1) hankkia ulkomaista 
osaamista ja pääomaa; 2) osallistua monenkeskiseen yhteistyöhön; sekä 3) 
hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia globaalissa mittakaavassa. 

 
Panostukset tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ovat olleet Suomessa jo pitkään 
kansainvälisesti korkealla tasolla. Julkisten investointien pitkäjänteinen, enna-
koitavissa oleva lisääminen koulutukseen ja tutkimukseen on tärkeää. Samalla 
on entistä painokkaammin kiinnitettävä huomiota sellaisiin kehittämistoimiin ja 
rahoitukseen, joiden avulla tutkimustulosten hyödyntäminen ja kaupallistami-
nen tehostuvat. Tässä keskeistä on julkisten ja yksityisten toimijoiden kump-
panuuksien vahvistaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen. 
 

Kehitystä suoraan vauhdittavan toiminnan rinnalla tarvitaan luonnollisesti myös toimia, joi-
den avulla voidaan ehkäistä ja poistaa tasapainoisen kehityksen uhkia ja purkaa sen tiellä 
olevat esteet. Sitä, mistä tässä on kysymys, on tarkasteltu yksityiskohtaisesti tiede- ja tek-
nologianeuvoston laatimassa t&k-toiminnan SWOT-analyysissa, joka oli osa neuvoston 
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marraskuussa 2004 hyväksymää strategia-asiakirjaa ’Suomen tieteen ja teknologian kan-
sainvälistäminen’ (ks. liitetaulu).  
 
 
1.2 Sisällölliset painotukset 
 
 
Sisällöllisen kehittämisen alueella on keskeistä edistää kansallista strategiaa toteuttavia 
toimia. Suomen elinkeinoelämän vahvuusalat: metsä-, metalli- ja tietoteollisuus on kyettä-
vä pitämään vahvuuksina myös tulevaisuudessa. Uusia painotuksia on kyettävä luomaan 
niiden rinnalle sellaisesta lupaavien alojen joukosta, johon kuuluvat ainakin bioteknologia, 
uudet materiaalit, ohjelmisto-osaaminen, tietointensiiviset palvelut, koko hyvinvointiklusteri 
ja uusimpana nanoteknologia. Kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät uudet avaukset ovat niin 
ikään tärkeitä. Yleisesti voidaan puhua tarpeesta ymmärtää koko palvelusektori teollisuu-
den tavoin keskeiseksi kansalaisten hyvinvointia määrääväksi elinkeinoelämän osaksi. 
 
 Palvelusektori on keskeinen kehittämiskohde samalla, kun sen merkitys kan-

santalouden ja työllisyyden osalta kasvaa. Palvelujen vienti on nopeasti kas-
vanut ja vuonna 2005 viennin arvo, yli 9,7 miljardia euroa, ylitti vastaavan 
tuonnin lähes neljällä miljardilla eurolla. Tämä oli yli 40 prosenttia tavaroiden ja 
palveluiden ulkomaankaupan koko ylijäämästä. Palvelujen erityishaasteita 
ovat: tuottavuuden ja laadun kehittäminen; tutkimus- ja innovaatiotoiminnan li-
sääminen; julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien kehittäminen; 
kansainvälistyminen ja liitynnät vientiteollisuuteen. Yksi nopeimmin kasvavista 
palvelujen osa-alueista on liike-elämän palvelut. Ne tukevat muiden alojen t&k- 
ja innovaatiotoimintaa ja edesauttavat toimialojen uudistumista ja kansainvälis-
tymistä. Näillä palveluilla on kasvava rooli toimialojen ja klustereiden välisessä 
teknologian ja osaamisen siirrossa. 

 
Yleisemmällä tasolla kysymys on kansainvälisesti kilpailukykyisten tieteen ja teknologian 
osaamiskeskittymien ja huippuyksiköiden synnyttämisestä ja vahvistamisesta. Tiede- ja 
teknologianeuvosto on hyväksynyt tähän tähtäävän strategian kesäkuussa 2006. Visiona 
ovat kansainväliset tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan strategisen huippuosaami-
sen keskittymät elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä 
osaamisen aloilla. Tavoitteena on kohdentaa keskittymiin jo olemassa olevia ja myös uusia 
t&k-resursseja uudella tavalla selkeästi aikaisempaa suuremmassa mitassa.  
 
Osaamiskeskittymien kanssa samaan kokonaisuuteen liittyy keskeisten, laajojen infra-
struktuurien kehittäminen ja niiden hyödyntämisen parantaminen. Tiede- ja teknologianeu-
vosto on syksyllä 2004 antanut yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet valmisteltaessa kan-
sallisesti suhtautumista suuriin kansainvälisiin tieteellisiin infrastruktuureihin. Vastaava 
valmistelu on parhaillaan käynnissä kansallisen mittaluokan infrastruktuurien osalta. Teh-
tävä on haasteellinen useasta syystä. Panostaminen tämän kokoluokan infrastruktuureihin 
(esimerkkinä Tieteen tietotekniikan keskus CSC tai Suomen viisi biokeskusta) on ollut 
enemmän poikkeus kuin sääntö, mistä syystä myöskään soveltuvia rahoitusmalleja ei ole 
kehitetty. Tämä on vakava puute nykytilanteessa, arvioitaessa eurooppalaisia infrastruk-
tuurialoitteita (ESFRI) ja keskeisten hankkeiden ja niiden hyödyntämisen vaatimia kansalli-
sia panostuksia.   
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Julkiseen tutkimusjärjestelmään kohdistuu yllä sanotun johdosta kovia haasteita. Yliopisto-
jen kehittämisen tavoitteena on kaikilta osin korkeatasoinen, Suomen (elinkeinoelämän, 
koulutuksen ja tutkimuksen) vahvuusalueilla kansainvälisesti huipulla oleva yliopistolaitos, 
jonka sisäinen uudistumis- ja reagointikyky tuottavat jatkuvasti myös uusia tutkimusavauk-
sia. Sektoritutkimuksen kehittämistä varten valtioneuvoston kanslia on asettanut työryh-
män, jonka tehtävänä on laatia kokonaissuunnitelma sektoritutkimuksen ja sen resurssien 
kohdentamiseksi yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaan. VTT:llä on erityinen teh-
tävä kehittää edelleen kilpailukykyään ja perusosaamistaan Suomen kannalta tärkeillä, 
valituilla painopistealoilla.  
 

Sisällöllistä kehittämistä tuetaan sekä rahoituksen että rakenteellisin keinoin. 
Tiede- ja teknologianeuvosto tulee ottamaan kantaa useaan mittavaan hanke-
ehdotukseen, joissa on kysymys kooltaan merkittävien yksikköjen luomisesta 
valituille aloille, tulevien eurooppalaisten infrastruktuurien vaatimista kotimai-
sista investoinneista Suomelle tärkeillä aloilla tai totuttua suurempien kansallis-
ten infrastruktuurien luomisesta ja resursoinnista tutkimustoiminnan yleiseksi 
kehittämiseksi. Mihinkään näistä ei tällä hetkellä ole valmiita ratkaisumenette-
lyjä eikä rahoitusmekanismeja. Toimiviin ratkaisuihin pääsy edellyttää asian-
tuntija- ja rahoitusorganisaatioiden ja poliittisen päätöksentekijän hyvää yhteis-
työtä sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimivaa kumppanuutta.    

 
Korkeatasoisten innovaatioympäristöjen merkityksen ymmärtäminen on johtanut myös 
alueiden aktivoitumiseen uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäjinä. Yritysten kilpailuetuja 
luodaan ja ylläpidetään paikallisten toimijoiden ja paikallistasolla tehtävien päätösten kaut-
ta. Alueiden innovaatiotoiminnan kehittämisessä niiden oma rooli on keskeinen. Samalla 
on tärkeää, että alueellisten ja kansallisten toimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa paranne-
taan ja että 1.1.2007 alkavaa uutta osaamiskeskusohjelmaa painotetaan selkeästi huip-
puosaamiseen ja sen hyödyntämiseen. 31.5.2006 päättyneen aiehaun perusteella voidaan 
sanoa, että alueiden kiinnostus kansainväliseen tasoon yltävien aluelähtöisten klusterien 
kehittämiseen on huomattavan suurta kautta maan.  
 
 
1.3 Rahoitusperiaatteet 
 
 
Suomen tutkimusrahoitus on kansainvälisten vertailujen valossa kehittynyt erittäin suo-
tuisasti. Sekä yksityinen että julkinen panostus t&k-toimintaan on niin EU- kuin OECD-
alueenkin kärkeä. Kansallinen panostus on sekä määrältään että suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen kasvanut jatkuvasti aina t&k-tilastoinnin aloittamisesta Suomessa 1970-luvun 
alussa. Vuonna 2004 tutkimusvolyymi oli 5 250 miljoonaa euroa, mikä vastasi 3,5 prosent-
tia bruttokansantuotteesta. Vuotta 2005 koskevat ennakkotiedot viittaavat kasvun jatkumi-
seen.  
 
Kehityksen tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin rahoituksessa olevan rakenteellisia heik-
kouksia niin julkisen kuin yksityisen sektorin puolella.  
 
Yrityssektori näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa hyvin tutkimusintensiivisenä. Yritys-
ten osuus t&k-toiminnasta on 70 prosenttia eli lähes 3 700 miljoonaa euroa ja sen rahoi-
tuksestakin 68 prosenttia. Sektorin sisällä teollisuuden osuus on laskenut 82 prosentista 
vuonna 1998 alle 80 prosentin vuonna 2004. Tämä johtuu lähinnä kahdesta tekijästä: tie-
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tointensiivisten palvelujen volyymin ja suhteellisen osuuden vahvasta kasvusta sekä muun 
kuin elektroniikkateollisuuden t&k-toiminnan heikosta kehityksestä. Kun Nokian vetämän 
elektroniikkateollisuuden tutkimusvolyymi kasvoi aikavälillä 1998–2004 nimellisesti 83 pro-
senttia, oli muun teollisuuden vastaava nimelliskasvu vain 19 prosenttia. Elektroniikkateol-
lisuuden osuus teollisuuden koko tutkimusvolyymista kasvoikin tänä aikana kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, 71 prosenttiin ja lähes 2 100 miljoonaan euroon vuonna 2004. Suomen 
teollisuuden kahden perinteisen tukijalan, puunjalostusteollisuuden ja metalliteollisuuden, 
osuudet pienenivät ja olivat vuonna 2004 yhteensäkin vain 16 % koko teollisuuden tutki-
musvolyymista.     
 
Pienten, alle 10 hengen yritysten t&k-toiminta on kasvanut nimellisestikin em. vuosina var-
sin vähän, alle seitsemän prosenttia. Hidas kasvu ei kerro niinkään tutkimusrahoituksen 
heikosta saatavuudesta vaan pikemminkin aloittavien, tutkimuslähtöisten yritysten määrän 
pysymisestä vähäisenä. Näiden yritysten pääomahuollon varsinainen ongelma on, että 
yksityinen riskipääoma karttaa sijoituksia aloittaviin yrityksiin; tämä innovaatiorahoituksen 
alue on 90-prosenttisesti julkisten rahoittajien vastuulla.     
 
Julkisen sektorin tutkimusrahoitusta on 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien leimannut voi-
makas panostaminen kilpailtuun rahoitukseen – sen osuus valtion tutkimusrahoituksesta 
on kasvanut kymmenessä vuodessa 25 prosentista 42 prosenttiin vuonna 2005. Rahoitta-
jaorganisaatioiden rahoitusvolyymi on ko. aikana kasvanut erittäin merkittävästi, kuten 
seuraavat tilastokeskuksen tiedot osoittavat:  
 
 
Valtion tutkimusrahoitus käyvin hinnoin 1991–2005 (M€): 
 
 
  1991 1995      | 1996 2000 2005 
                 |  
Suomen Akatemia   75,6   77,1     |   84,4 153,8 223,5 
Tekes  156,5 243,9     | 246,2 390,8 448,4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yhteensä  232,1 321,0     | 330,6 544,6 671,9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yliopistot  226,3 220,4     | 258,6 346,4 416,7 
Tutkimuslaitokset 209,9 194,6     | 196,1 215,8 259,4 
Muu tutkimusrahoitus 131,5 158,0     | 153,4 189,1 248,7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaikki yhteensä 799,7 894,0     | 938,8         1295,9        1596,7 
============================================================ 
Vertailukelpoiset aikasarjat katkeavat sekä 1991, 1995 että 1996. Vuosi 2006 ei myöskään ole vielä vertailu-
kelpoinen, koska siitä ei vielä ole käytettävissä kaikkien lisätalousarvioiden sisältämää rahoitusta. Tästä 
syystä seuraava reaalimuutostarkastelu on tehty kolmessa osassa: 1991–1995, 1996–2000 ja 2000-2005.  
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Valtion tutkimusrahoituksen reaalimuutos, %: 
 
 
   1991–1995   1996–2000    2000-2005 
 
Suomen Akatemia  -    4,9      + 64,1         + 25,7   
Tekes   + 45,1      + 42,9          -   0,8 
Yliopistot   -    9,2      + 20,6         +   4,0 
Tutkimuslaitokset  -  13,6       -   0,9         +   4,0 
Tutkimus-EVO*         -                    ..                  - 40,7 
Muu tutkimusrahoitus  + 12,0       - 23,9             + 38,9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yhteensä   +   4,2      + 24,3         +   6,7 
 
* Valtion korvaus erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan, vuodesta 1997 
 
 
Yliopistojen perusrahoituksen kehitys nojaa Suomessa lakiin korkeakoululaitoksen kehit-
tämisestä. Laki säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966 ja nykyisen lain mukaan yli-
opistoille on taattu tietty perusrahoituksen vuotuinen reaalilisäys vuosina 2005–2007. On 
tunnettua, että yliopistot joutuvat käyttämään valtaosan lakisääteisestä lisäyksestä vuokra- 
ja muihin kiinteistömenoihin, eli varsinainen toiminnallinen perusrahoitus ei ole juurikaan 
kasvanut. Eri ministeriöiden alaisten tutkimuslaitosten perusrahoituksen vaatimaton kasvu 
puolestaan viittaa muun ohella ministeriöiden pyrkimykseen saada tutkimuslaitokset li-
säämään ulkopuolisen tutkimusrahoituksensa määrää ja osuutta. Ulkopuolisen tutkimus-
rahoituksen osuus onkin kasvanut kymmenessä vuodessa keskimäärin kahdeksan pro-
senttiyksikköä 44 prosenttiin vuonna 2006. Kahdestakymmenestä tutkimuslaitoksesta kui-
tenkin vain kaksi (VTT ja Suomen ympäristökeskus SYKE) ylittää keskiarvon. 
 
Ulkopuoliselle hankerahoitukselle on sekä yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa edelleen 
ominaista se, että rahoituksen ns. yleiskustannusosuus on alimitoitettu. Tämä on mahdol-
lista muun muassa siksi, että ko. organisaatioiden kustannuslaskentaa ei ole kehitetty 
asianmukaisella tavalla. Valtiovarainministeriö onkin asettanut työryhmän, jonka tehtävänä 
on muun muassa kehittää yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskennassa noudatetta-
via, mahdollisimman yhtenäisiä periaatteita. Työryhmän määräaika on kesäkuun 2007 
loppuun.   
 
Ulkopuolisen rahoituksen toinen kehittämiskohde liittyy verotukseen. Yritysten korkeakou-
luille tekemien, tutkimuksen rahoitukseen suunnattujen lahjoitusten verovapausraja on 
niinkin pieni kuin 25 000 euroa. Sen nostaminen edistää korkeakoulujen ja yritysten yhteis-
työsuhteiden kehittymistä molempia hyödyttävällä tavalla.      
 
Rahoittajaorganisaatioiden merkityksen huomattava kasvu on samalla korostanut niiden 
roolia ja vastuuta koko julkisen tutkimusjärjestelmän toiminnasta. Myös Suomen innovaa-
tiotukijärjestelmän kansainvälisessä arvioinnissa vuonna 2003 tähän kiinnitettiin huomiota.  
Lineaarisen innovaatiomallin korvautuminen vuorovaikutukseen innovaatioprosessin eri 
vaiheissa perustuvalla mallilla on laajentanut organisaatioiden tehtäväalueita ja vauhditta-
nut niiden limittymistä. Kehitystrendit vahvistavat toisiaan siten, että mikäli kilpaillulla tutki-
musrahoituksella on edelleen etusija rahoituksen kokonaisuudessa, rahoittajaorganisaa-
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tioiden on välttämättä laajennettava tehtäväkenttäänsä esimerkiksi instrumentoinnin ja 
muun infrastruktuurin rahoittamisen alueelle.      
 
Tutkimustoiminnan volyymin nopea kasvu on asettanut haasteita myös tutkijankoulutuksel-
le sen varmistamiseksi, että tutkimushenkilökunnan koulutustaso pysyy hyvänä toiminnan 
laajentuessa. Tässä on tähän saakka onnistuttu hyvin, kuten jäljempänä kohdassa 'Hen-
kisten resurssien vahvistaminen' todetaan. Tutkijakoulujen kehittyminen, tohtorintutkintojen 
tulevalle määrälle annettu paino yliopistojen perusrahoituksessa ja tutkijankoulutuksen 
pitkään jatkunut sitominen Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen ovat olleet tässä kes-
keisiä. Samaan aikaan on kuitenkin jäänyt vaille riittävää huomiota panostaminen väittelyä 
seuraaviin tutkijanuravaiheisiin. Niitä ei ole kehitetty kasvaneen tutkimustoiminnan vaati-
malla tavalla. Se on koko tutkimusjärjestelmälle ja myös rahoittajaorganisaatioille suuri 
haaste.  
 
Hallituksen strategia-asiakirjan (HSA) 2006 mukaan 'julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta 
lisätään tavoitteena nostaa yksityisen ja julkisen tutkimusrahoituksen bkt-osuus neljään 
prosenttiin kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä'. Tutkimusrahoituksen kasvattami-
nen ei tietenkään ole itsetarkoitus. Oleellista tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittisten ta-
voitteiden toteutumisen kannalta on, että tutkimusrahoitus on pitkäjänteistä ja sen kehitys 
ennakoitavissa. Julkisella rahoituksella lisätään panostuksista saatavia hyötyjä. Se myös 
kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimusinvestointejaan ja vahvistamaan innovaatiotoimin-
taansa. Rahoitusta tulee selkeästi suunnata sisällöllisten tavoitteiden toteuttamiseen ja 
samanaikaisesti t&k-toiminnan pirstoutuneisuuden ja muiden heikkouksien vähentämi-
seen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että tutkimusorganisaatioiden rahoitusra-
kenne (suora budjettirahoitus ja kilpailtu rahoitus) on perustehtävien vakaan hoitamisen ja 
osaamisperustan pitkän aikavälin kehittämisen kannalta tasapainossa ja kestävällä pohjal-
la. Nämä periaatteet koskevat sekä jo olevan rahoituksen käyttöä että uutta rahoitusta, 
jonka tarpeellisuudesta sinänsä Suomessa on laaja yksimielisyys. 
 
Rahoituksen suuntaamista tulee konkreettisesti ohjaamaan tiede- ja teknologianeuvoston 
käynnissä oleva osaamiskeskittymä- ja infrastruktuurityö. Mainitussa HSA 2006:ssa tode-
taan, että näiden mukaisiin toimiin valmistaudutaan seuraavan budjettikehyksen valmiste-
lussa (alkuvuodesta 2007). 
 
Yritysten eri kehitysvaiheet ja niihin liittyvät erilaiset tarpeet eivät ole rahoituksen osalta 
tulleet kokonaisuutena riittävästi huomioiduiksi. Innovaatiorahoituksen kenttään ja rahoi-
tusinstrumenttien toimimiseen kokonaisuutena ei ole tiede- ja teknologianeuvostonkaan 
taholta vielä kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen rajapinnas-
sa ilmenevää epäjatkuvuutta on ryhdytty poistamaan julkisin toimin t&k-toiminnan rahoit-
tamisen ja yksityisten pääomasijoittajien toiminnan väliin osuvalla riskirahoituksella. Tässä 
innovaatioprosessin vaiheessa on myös muita panostusta vaativia kehittämiskohteita, eri-
tyisesti liiketoimintaosaamisen ja yleisemmin yrittäjäksi ryhtymisen alueella. 
 
Eurooppalainen kehitys tutkimus- ja innovaatioalueineen ja ehdotettuine innovaatiomarkki-
nasopimuksineen on Suomelle tärkeä sekä tutkimuksen että yritystoiminnan näkökulmas-
ta.      
 

Yleinen sanonta 'kehitetään nykyiseltä pohjalta' ei tarkoita sitä, että toimintojen 
sisällöllinen kehittäminen voi toteutua vain uusien resurssien avulla. Yleinen 
tarve terävöittää ja fokusoida toimintoja kohdistuu kirjaimellisesti olemassa 
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olevaan toimintakenttään. Rahoituksen pirstoutuneisuuden vähentäminen 
suurempien kokonaisuuksien muodostumiseksi on keskeinen periaate. Uudet 
resurssit kohdennetaan sisällöllisten tarpeiden mukaan tarvittaessa räätälöity-
jä rahoitusmekanismeja käyttäen. Valmiuksien parantaminen vahvuuksien yl-
läpitämiseksi ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on toinen keskei-
nen periaate.  

 
 
1.4 Rakenteiden kehittäminen 
 
 
Innovaatiojärjestelmän joustavuus, sen hyvä uudistumiskyky, on kansallisen strategian 
toteutumisen edellytys. Neuvosto kiinnitti tähän huomiota edellisessä raportissaan, jossa 
neuvosto asetti itselleen tehtävän arvioida koko julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellista 
kehitystä.  
 
Erityinen syy hankkeeseen ryhtymiselle oli siinä, että tiede-, teknologia- ja innovaatiopoli-
tiikkaa oli harjoitettu lähes saman perusorganisaation toimesta jo kahdenkymmenen vuo-
den ajan, Tekesin perustamisesta vuonna 1983 lähtien. Ammattikorkeakoulujen perusta-
minen 1990-luvun alussa, niiden vakinaistaminen vuonna 2000 ja julkisen innovaatiopalve-
lujärjestelmän kehittäminen työvoima- ja elinkeino(TE-)keskusten myötä vuonna 1999 ovat 
toki olleet erittäin tärkeitä toimia. Vanhempien kansallisten toimijoiden: Suomen Akatemi-
an, Tekesin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten merkitys koko järjestelmän toiminnassa on 
kuitenkin samanaikaisesti jatkuvasti kasvanut, ja niiden aikaisemmin erillään olleet tehtä-
väkentät ovat alkaneet limittyä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uusia muotoja ja tarpeita 
vastaavalla tavalla. Oli siis täysi syy selvittää, miten tämä perinteinen organisaatio kyke-
nee vastaamaan haasteisiin, joustamaan ja uudistumaan. 
 
Neuvoston arviointihanke johti vuonna 2005 valtioneuvoston periaatepäätökseen julkisen 
tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä. Päätös on tämän raportin liitteenä. 
Neuvoston omaa työtä tuettiin lukuisilla erillisselvityksillä, jotka valottivat korkeakoulujen, 
ministeriöiden ja valtion tutkimuslaitosten sekä julkisen tutkimusjärjestelmän ja muun yh-
teiskunnan rajapinnassa toimivien välittäjäorganisaatioiden rakenteellisia kysymyksiä.  
 
Julkisen tutkimusjärjestelmän perusrakenteen ei katsota vaativan radikaaleja muutoksia. 
Valtioneuvoston päätös edellyttää kuitenkin varsin monipuolisten kehittämistoimien toteut-
tamista. Ministeriöiden onkin määrä raportoida päätöksen toimeenpanosta tiede- ja tekno-
logianeuvostolle ja valtioneuvostolle, ensimmäisen kerran vuoden 2006 puolivälissä. 
Tarkoituksena on toteuttaa sellaisia rakenteellisia kehittämistoimia, joiden avulla voidaan 
tukea kansallisen strategian toteuttamiseen tähtäävää koulutus-, tiede-, teknologia- ja in-
novaatiopolitiikkaa. Tästä yleistavoitteesta johtuen päätös sisältää myös sisällöllisiä ja toi-
minnallisia kehittämisperiaatteita. Tässä raportissa niitä käsitellään asianomaisissa yhte-
yksissä. Ne ohjaavat lähivuosien politiikkatoimenpiteitä samalla painolla kuin päätöksen 
selkeästi rakenteita koskevat kohdat. 
 
Järjestelmätasolla on päätetty vahvistaa kansallisen neuvonannon ja päätöksenteon vuo-
rovaikutusta. Tässä tarkoituksessa tiede- ja teknologianeuvostoa koskeva asetus on uusit-
tu vuoden 2006 alusta: neuvoston toimikausi on muutettu eduskunnan vaalikauden mittai-
seksi, neuvoston sihteeristöä on vahvistettu ja keskeiset sektoritutkimusalat otetaan huo-
mioon määrättäessä ministerijäseniä neuvostoon. Talouspoliittinen ministerivaliokunta kä-
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sittelee hallituksen piirissä valmistavasti tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan keskeiset 
kysymykset. Hallitus järjestää kerran vaalikaudessa eduskunnalle mahdollisuuden nämä 
politiikkalohkot kokoavaan keskusteluun. 
 
Julkisen tutkimusjärjestelmän keskeiset asiantuntijaorganisaatiot ovat Suomen Akatemia, 
Tekes ja Sitra. Niiden keskinäisen yhteistyön vahvistuminen on tärkeää varsinkin tutkimus- 
ja innovaatiorahoituksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja nykyistä suurempien toiminta-
kokonaisuuksien muodostamiseksi. 
 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut muodostavat suomalaisen korkeakouluverkon, joka on 
kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen tiheä ja alueellisesti kattava. Korkeakouluverk-
ko muodostuu 20 yliopistosta ja 29 ammattikorkeakoulusta. Korkeakoulututkintoon johta-
vaa koulutusta annetaan Suomessa yli 100 paikkakunnalla. Tämän lisäksi yliopistoilla on 
lukuisia tutkimus- ja koeasemia sekä korkeakoulutuksen alueellista tarjontaa vahvistavia 
aikuiskoulutuksen yksiköitä eri paikkakunnilla.  
 
Kehitys on johtanut korkeakoulutuksen sirpaloitumiseen - lukuisten pienten, kapea-alaisten 
toimintayksiköiden syntymiseen. Tähän on osaltaan vaikuttanut alueiden vahva usko kor-
keakoulutuksen myönteisiin vaikutuksiin. Sitä ilmentävät muun muassa yliopistojen yli 200 
lahjoitusprofessuuria ja rakennerahastovaroin toteutetut koulutushankkeet. Korkeakoulu-
tuksen yleiset laatu- ja tehokkuusvaatimukset eivät ole näissä hankkeissa aina kaikin osin 
toteutuneet. Toisaalta korkeakouluverkko on haluttu alueellisesti kattavaksi, jotta maan 
kaikki lahjakkuusreservit saadaan tehokkaaseen käyttöön ja edistämään koulutuksellista 
tasa-arvoa. Nuorisoikäluokkien pieneneminen lisää kuitenkin tarvetta koulutus- ja yksikkö-
rakenteen kriittiseen tarkasteluun. 
 
Opetusministeriö esitti keväällä 2004 koulutustarjonnan ennakointityön yhteydessä alueel-
lisen koulutustarjonnan suuntaa-antavat mitoittamistavoitteet. Selkeimmät väestökehityk-
seen perustuvat korkea-asteen koulutuksen vähentämispaineet kohdistuvat pääosin Itä- ja 
Pohjois-Suomeen. Yliopistokoulutuksessa pääkaupunkiseudun metropolialueen koulutus-
tarjontaa voitaisiin supistaa jonkin verran. Yliopistojen tulisi parantaa yhteistyötään ja yh-
distää vahvuuksiaan. Niin pääkaupunkiseudun kuin muidenkin yliopistojen olisi profiloidut-
tava tutkimustoiminnassaan voimakkaammin. 
 
Viime vuosina yliopistojen alueellista vaikuttavuutta on pyritty vahvistamaan yhteistyön ja 
verkottumisen avulla. Kuuden kaupunkiseudun (Lahti, Kajaani, Kokkola, Mikkeli, Pori ja 
Seinäjoki) hajanainen yliopistotoiminta on koottu kokonaisuudeksi, josta käytetään yliopis-
tokeskus-nimitystä. Yhteistyön kehittäminen edelleen ammattikorkeakoulujen kanssa sekä 
parantaa alueellista vaikuttavuutta että tehostaa resurssien käyttöä.  
 
Korkeakoulujen tutkintojärjestelmää on viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Kehittämis-
työllä on pyritty vastaamaan paitsi kansainväliseen kehitykseen myös työelämän ja muun 
yhteiskunnan tarpeisiin. Tavoitteeksi on asetettu, että noin puolet ikäluokasta suorittaa 
korkeakoulututkinnon. Tämä on vaativa tavoite, kun kaikki suomalaiset korkeakoulututkin-
not ovat vähintään kolmen vuoden täyspäiväisiä opintoja edellyttäviä.  
 
Suomen kolmiportainen korkeakoulututkintojen järjestelmä on periaatteiltaan selkeä. On-
gelmana ovat olleet pitkät tutkintoajat ja korkeakoulutuksen suhteellisen alhainen läpäisy. 
Korkeakoulusektorilta toiselle siirtyminen ei ole kaikin osin ongelmatonta opintojen hyväk-
silukemiseen liittyvien puutteiden vuoksi.  
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Euroopan tasolla tutkintojen kehittämisen perusajatuksena on tutkintojen viitekehysmalli 
(European Qualifications Framework). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkinnoille asetetaan 
osaamistavoitteet eikä tutkintoja määritellä niiden vaatiman suorittamisajan tai -tavan mu-
kaan. Ajattelu rakentuu vahvasti elinikäisen oppimisen periaatteelle ja yksilöllisille koulu-
tuspoluille.  
 
Tästä näkökulmasta arvioiden Suomen korkeakoulututkintojen järjestelmä ei tarjoa riittä-
västi joustavuutta eikä rakennu riittävässä määrin opiskelijoiden todellisen osaamisen ar-
viointiin sektorilta toiselle tai alalta toiselle siirryttäessä. 
 
Myös tutkimustoiminnan kehittäminen ja sen pitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä 
edellyttää rakenteellisia toimia. Varsinkin huippututkimus rakentuu yhä enemmän vahvojen 
osaamiskeskittymien ja ns. kriittiseen massaan yltävien luovien tutkimusympäristöjen ja 
korkeatasoisten infrastruktuurien varaan. Näiden puute on havaittu muun muassa teknii-
kan alan koulutuksessa ja tutkimuksessa. Toimintojen fokusointi ja tarpeelliseksi nähty 
alan taloudellisten resurssien vahvistaminen liittyvät kiinteästi yhteen. 
 
Toimenpiteitä korkeakouluverkon kokoamiseksi on käynnistetty. Ammattikorkeakoulusek-
torilla on 2000-luvulla tehty valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten mukaisia yksik-
köjen yhdistämispäätöksiä ja toimintojen uudelleen organisointia. Koulutusta on koottu 
suurempiin ja toimivampiin yksiköihin mm. Rovaniemellä, Oulun seudulla, Turun seudulla 
ja ruotsinkielisessä koulutuksessa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Ammattikorkea-
koulujen toimipisteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2003 vuoteen 2005 kymmenellä 
yksiköllä. 
 
Yliopistosektorilla on 2000-luvulla lakkautettu mm. rakentamistekniikan osasto Oulun yli-
opistossa ja terveydenhuoltoalan koulutus Helsingin yliopistossa. Käynnissä on selvitykset 
kolmen taideyliopiston yhteistyön ja sen rakenteiden vahvistamisesta ja kauppatieteellisen 
alan yhteistyöverkostoista Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi yliopistot ovat tehneet merkit-
täviä uudistuksia sisäisissä rakenteissaan ja lisänneet verkostomaista yhteistyötä.  
 
Monilla yliopistopaikkakunnilla on ryhdytty sellaisten kampusten luomiseen, joissa yliopis-
tot, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut ja yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan. Läheinen 
sijainti lisää sektorien välistä vuorovaikutusta, tutkijoiden liikkuvuutta sekä innovatiivisten 
tutkimusympäristöjen kehittymistä. Kampusyhteistyön myötä voidaan lisätä ja tiivistää sek-
toreiden välisiä hankkeita, lisätä infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä ja vahvistaa investoin-
teja suomalaiseen tuotantoon ja osaamiseen.   
 
Korkeakoululaitosta kehitetään jatkossakin yliopistoista ja ammattikorkeakouluista koostu-
vana kokonaisuutena, 'Suomen yliopistona ja ammattikorkeakouluna'. Keskeiset kehittä-
misperiaatteet ovat erikoistuminen ja verkottuminen. Korkeakouluverkon rakennetta uudis-
tetaan kokoamalla korkeakoulujen yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi vähentämällä 
toimipisteiden määrää. Alueellinen korkeakouluverkko säilyy, vaikka yksiköitä on vähem-
män ja ne ovat suurempia. Samoilla paikkakunnilla sijaitsevien yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen välistä yhteistyötä tulee parantaa. Korkeakoulujen yhdistyminen niiden omien 
analyysien pohjalta on monessa tapauksessa realistinen kehittämisvaihtoehto. Opetusmi-
nisteriön linjaukset ja aktiivisuus korkeakoulujen tulosohjauksessa ovat kuitenkin tarpeen 
rakenteellisia uudistuksia toteutettaessa.  
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Voimavarojen parempi käyttö edellyttää päällekkäisten toimintojen karsimista, 
korkeakoulusektoreiden välisen yhteistyön syventämistä ja yksikköjen muo-
dostamista nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Nuorisoikäluokkien piene-
neminen edellyttää korkeakoulutuksen mitoituksen tarkistamista ja koulutustar-
jonnan uudelleen kohdentamista. Korkeakoulutuksen tarjontaa tulee ohjata 
kummallakin sektorilla yhtenäisten periaatteiden mukaan, jotta varmistetaan 
alakohtainen, alueellinen ja kieliryhmittäinen tasapaino sekä vältetään päällek-
käisyyksiä. Täydennyskoulutuksen ja avoimen korkeakoulun rakenteita ja jär-
jestelyjä tulee tehostaa opetusministeriön, korkeakoulujen muiden ylläpitäjien 
ja korkeakoulujen yhteistyönä.  
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tukipalveluja, kirjasto- ja tietopalveluja, 
kansainvälistä toimintaa, aikuiskoulutusta, innovaatiopalveluja ja yritysten 
kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan hoitaa nykyistä taloudellisemmin yhdis-
tämällä korkeakoulujen toimintoja ja kehittämällä niille erilaisia yhteistyömalle-
ja. Toimintojen rationalisointi tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden parantaa 
perustehtävien laatua ja vaikuttavuutta. 

 
Myös eurooppalaisessa keskustelussa korkeakoulujen rahoitusvajeen ja vanhanaikaisen 
ohjauksen ja hallinnon on todettu olevan Euroopan kilpailukyvyn parantamisen keskeisim-
piä haasteita. EU:n komission mukaan korkeakoulumenojen tulisi olla vähintään kaksi pro-
senttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteena on oltava voimavarojen parempi käyttö siten, 
että resursseja ei hukata päällekkäiseen ja hajanaiseen toimintaan tai ylimitoitettuun insti-
tutionaaliseen rakenteeseen.  
  
Yliopistojen taloudellista toimivaltaa on tarkoitus lisätä. Yliopistojen nykyistä itsenäisempi 
taloudellinen asema ja tulosohjauksen ja tilivelvollisuuden rinnalla liikkumavaraa antava, 
kaikkiin yliopistoihin ulotettava rahastotalous luovat edellytyksiä strategiselle kehittämiselle 
yliopistojen omin toimenpitein.  
 

Taloudellisen toimivallan lisääminen antaa yliopistoille uusia mahdollisuuksia 
rakenteelliseen uudistumiseen ja kumppanuuksien luomiseen muiden tahojen 
kanssa. Toimivallan lisääminen vaatii kuitenkin rahoituksen ja talouden koko-
naishallinnan saattamista yliopistoissa laajenevan vastuun vaatimalle tasolle. 
Tämä edellyttää yliopistojen johtamisen ja hallintorakenteiden määrätietoista 
uudistamista. 

 
Sektoritutkimuksen volyymi on noin puolet korkeakoulusektorin tutkimustoiminnasta. Kai-
killa ministeriöillä on sektorivastuu hallinnonalalla tarvittavan tutkimuksen kehittämisestä ja 
hyödyntämisestä. Suomessa on 20 valtion tutkimuslaitosta kaikkiaan kahdeksalla hallin-
nonalalla, minkä lisäksi eduskunnan yhteyteen perustetaan vuoden 2007 alusta käynnisty-
vä kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitos. Laitoksen perustana on nykyinen Ulkopoliitti-
nen instituutti, jonka nimi myös siirtyy uudelle laitokselle. 
 
Sektoritutkimuksen kenttää on pidetty varsin hajanaisena eikä valtion tutkimuslaitosten 
katsota muodostavan funktionaalista kokonaisuutta. Mainittu valtioneuvoston periaatepää-
tös edellyttikin ministeriöiden laativan hallinnonalan kattavat sektoritutkimuksen kehittämis- 
ja hyödyntämisohjelmat. Ohjelmien valmistuttua on asetettu päätöksen niin ikään edellyt-
tämä työryhmä laatimaan kokonaissuunnitelmaa valtion sektoritutkimuksen ja sen resurs-
sien kohdentamiseksi yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaan.  
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Sektoritutkimuksen keskeinen lähtökohta on yhteiskunnan tutkimustarve. Yhteiskunnan 
kaikilla toimintalohkoilla on varmistuttava siitä, että tarvittava tutkimustieto on saatavissa 
ajallaan käyttöön ja että tietoa myös hyödynnetään hallinnossa ja päätöksenteossa sekä 
julkisten palvelujen kehittämisessä. Sektoritutkimusta on perinteisesti tarkasteltu yhden 
tutkimuslaitoksen tai hallinnonalan kehittämisen näkökulmasta. Muun muassa tästä johtu-
en sektoritutkimuksen resurssit eivät kokonaisuutena jakaudu tarkoituksenmukaisella ta-
valla. 
 
Sektoripolitiikat perustuvat yhä enemmän kotimaassa ja ulkomailla tuotettuun tutkimustie-
toon, sosiaalisiin ja muihin innovaatioihin ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sektori-
tutkimuksen kokoava tarkastelu sekä hallinnonalojen samoin kuin tutkimusorganisaatioi-
den väliset yhteistyö- ja työnjakokysymykset ovat siten hyvin ajankohtaisia. Tutkimuksen 
funktionaalisen kehittämisen rinnalla on tarkasteltava tutkimuksen katvealueita ja tulevia 
tutkimustarpeita sekä parannettava sektoritutkimusjärjestelmän dynamiikkaa. Valtioneu-
voston kanslian asettaman työryhmän työ kestää vuoden 2006 loppuun. 
 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on erityistapaus valtion tutkimuslaitosten joukossa. 
Pohjoismaiden suurimpana tutkimuslaitoksena sen merkitys soveltavan teknillisen tutki-
muksen ja teknologian kehittämisen laaja-alaisena asiantuntijalaitoksena on poikkeukselli-
sen suuri. VTT:n kilpailukyvyn ja perusosaamisen kehittyminen on yhteydessä toiminnan 
painoalojen valintaan ja niiden perusrahoituksen vahvistamiseen. VTT:tä uudistetaan tek-
nologian kehittäjästä innovaatioiden kehittäjäksi. Resurssilisäykset kohdistetaan tämän 
mukaisesti strategiseen teknologiseen perustutkimukseen, markkinoiden, nousevien tek-
nologioiden ja yritysten kilpailukyvyn ennakointiin sekä teknologian, palvelujen ja liiketoi-
minnan konseptuaaliseen kehittämiseen. 
 
Erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa toimivia välittäjäorganisaatioita on 
Suomessa useita satoja. Tiedepuistojen, teknologiakeskusten ja yrityshautomojen rinnalla 
on erilaisia julkisia ja yksityisiä innovaatiopalveluja sekä kuntakohtaisia järjestelyjä. Kaup-
pa- ja teollisuusministeriöllä on periaatepäätöksen mukaan erityinen vastuu kehittää kan-
sallisen sekä alue- ja paikallistason toimintoja vahvistavia ja yhdistäviä prosesseja. Tekno-
logiakeskuksilla on tässä merkittävä rooli. Näitä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin jäl-
jempänä, kohdassa 'Innovaatiodynamiikan parantaminen'.      
 
Rakennearviointi ja hallituksen sen pohjalta päättämät toimet ovat selkeästi osoittaneet, 
että ilman rakenteellista kehittämistä koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittiset 
tavoitteet jäävät saavuttamatta. Kysymys on kuten rahoituksenkin kohdalla uusiin tavoittei-
siin pyrkimisestä, olemassa olevien kilpailuetujen vahvistamisesta sekä SWOT-
analyysissa havaittujen heikkouksien poistamisesta ja uhkien torjumisesta. Toimintojen 
priorisointia, ns. kriittiseen massaan yltäviä yksikkökokoja ja niiden vaatimaa resurssien 
kokoamista julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä ei käytännössä kyetä toteutta-
maan, jos rakenteet eivät tue tarvittavaa profiloitumista ja nykyistä valikoivampaa päätök-
sentekoa. 

 
Ministeriöt raportoivat periaatepäätöksen toimeenpanosta valtioneuvostolle 
tiede- ja teknologianeuvoston kautta 30.6.2006 mennessä. Neuvosto antaa 
raporttien perusteella toimenpanosta oman arvionsa. Sektoritutkimuksen osal-
ta konkreettiset toimenpiteet hahmottuvat asetetun työryhmän toimesta vuo-
den 2006 loppuun mennessä. 
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1.5 Kansainvälistyminen kehittämistoimien ytimessä 
 
 
Kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen kehityksen yhteyksien tiivistymisen myötä maa-
ilmantalouden suhdanteiden vaikutus kaikkiin taloudellisiin toimijoihin on tullut entistä suu-
remmaksi ja suoremmaksi. Markkina- ja yhteistyösuhteet ovat syventyneet ja kilpailu kiris-
tynyt tuotannosta, työstä ja kriittisistä menestystekijöistä, kuten osaavasta työvoimasta ja 
pääomista. Näissä olosuhteissa Suomenkin innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen 
haasteet ja vaatimukset korostuvat. 
 
Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistäminen on tarpeellista kolmesta 
toisiinsa liittyvästä syystä: 1) omat henkiset ja taloudelliset voimavaramme ovat rajalliset ja 
merkittävä osa tarvitsemastamme tiedosta ja osaamista tuotetaan ulkomailla; 2) kansain-
välinen yhteistyö on keino parantaa tutkimuksen laatua, poistaa päällekkäisiä toimintoja ja 
koota kotimaisia tahoja ja rahoitusta yhteisiin hankkeisiin; 3) tieteen ja teknologian globali-
soitumisessa mukana oleminen ja siihen vaikuttaminen on Suomen etujen mukaista, sa-
moin osallistuminen syvenevään ja lisääntyvään EU-tason t&k-toimintaan Lissabonin stra-
tegiaa tukien. Oma huipputason osaaminen on edellytys erityisesti pyrittäessä vuorovaiku-
tukseen johtavien globaalien keskusten ja toimijoiden kanssa. Siksi kansallisen osaamis-
pohjan systemaattinen kehittäminen ja uusien vahvuusalueiden aikainen tunnistaminen on 
ensiarvoista. Tässä onnistuminen johtaa itseään vahvistavaan myönteiseen kehitykseen. 
 

Vain kansallisesta näkökulmasta rakentuva toimintojen kehittäminen ja laadun  
varmistus eivät riitä kansainvälisessä kilpailussa menestymiseksi. Kotimaisten  
tutkijoiden, rahoittajien ja yritysten on asemoitava itsensä kansainväliseen 
toimintaympäristöön sekä kehitettävä tavoitelähtöisesti strategista osaamis-
taan ja yhteistyövalmiuksiaan. Valmiuksien parantaminen vaatii koulutus- ja 
innovaatiojärjestelmän jatkuvaa kehittämistä elinkeino- ja yhteiskuntaraken-
teen muutosta vastaavalla ja innovaatiodynamiikkaa lisäävällä tavalla. 

 
Kansainvälinen yhteistyö ei ole erillistoiminto; se on kiinteä osa suomalaista 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja sen kehittämistä. Kotimaiseen ja kansainvä-
lisenä yhteistyönä toteutettuun toimintaan kohdistuvat samat laatu- ja rele-
vanssivaatimukset. 

 
Kansainvälistymisen haasteet ja kehittämiskysymykset ovat kolmitahoisia. Kyse on suo-
malaisten tutkijoiden, laitosten ja yritysten harjoittamasta yhteistyöstä ulkomailla, vastaavi-
en ulkomaisten tahojen toiminnasta Suomessa sekä yhteistyöstä, jota toteutetaan saman-
aikaisesti eri maissa. Kaikki nämä on otettava kehittämistoimissa huomioon.  
 

Jotta globaali tiede- ja teknologiayhteistyö olisi tuloksellista, on sitä kohdennet-
tava sellaisille maantieteellisille alueille ja tutkimusaloille, jotka ovat Suomelle 
erityisen tärkeitä tai joilla maassamme on korkeatasoista erityisosaamista tai 
kehityspotentiaalia. Tähän tarvitaan koko tutkimus- ja innovaatiokentän kokoa-
via näkemyksiä tavoitteista sekä tutkimusorganisaatioiden, rahoittajien ja elin-
keinoelämän yhteisiä toimia. 
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Ns. kotikansainvälistymisen ydinkysymyksiä on, miten kykenemme laajentamaan koulu-
tuksen ja tutkimuksen rekrytointipohjaa, houkuttelemaan ulkomailta lisää uutta osaamista, 
investointeja ja (t&k-intensiivisiä) yrityksiä. Tähän mennessä tässä on onnistuttu vain tyy-
dyttävästi, mikä näkyy muun muassa ulkomaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantunti-
joiden pieninä määrinä sekä Suomen negatiivisena investointitaseena. Tosin ulkomaiset 
suorat investoinnit eivät ole viime vuosina kasvaneet muuallakaan Länsi-Euroopassa, pää-
suuntien ollessa Aasia, uudet EU-maat ja Venäjä. Erityisen ahkerasti ulkomaille ovat sijoit-
taneet suomalaiset teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden yritykset. Suomeen tulleista 
sijoituksista valtaosa on kohdentunut palvelualoille sekä ICT-yrityksiin; teollisuuden osuus 
sijoituksista on ollut alle 20 prosenttia. Suomen kokonaistutkimusrahoituksesta puolestaan 
ulkomailta tulee hieman yli kolme prosenttia, mikä on OECD:n matalimpia lukuja. Toisaalta 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten ulkomailta saama rahoitusosuus on hyvää eurooppalaista 
keskitasoa ja se on kasvanut suotuisasti. 
 
Globalisaation eteneminen on muuttanut valtioiden ja valtioryhmittymien keskinäisiä voi-
masuhteita ja asetelmia. Suomen perinteisesti vahvat yhteistyö- ja markkina-alueet, Länsi-
Eurooppa ja Yhdysvallat, eivät ole enää itsestään selviä dynaamisen kasvun kärkialueita. 
Yritykset ovat siirtäneet toimintojaan sellaisiin matalan kustannustason maihin, tähän 
mennessä eritoten Aasian nopeasti kasvaviin talouksiin, joissa on riittävä koulutus- ja 
osaamistaso. Nousevat taloudet kehittävät tutkimusjärjestelmiään ja uutta teknologiaa 
määrätietoisesti.  
 
EU-alueen talouskasvu ja kilpailukyky eivät ole viime vuosina merkittävästi kohentuneet. 
Yhdysvaltain etumatkaa ei ole näissä suhteissa sen paremmin kuin t&k-toiminnan tasossa 
ja tuloksellisuudessa onnistuttu kuromaan. EU ei ole myöskään riittävän houkutteleva ul-
komaisten osaajien ja investointien näkökulmasta: EU-maiden t&k-investointitase on nega-
tiivinen sekä Yhdysvaltain että Japanin kanssa. Esimerkiksi vuosina 1997–2002 negatiivi-
nen tutkimusinvestointitase Yhdysvaltoihin kasvoi yli viisinkertaiseksi, noin 300 miljoonasta 
eurosta lähes kahteen miljardiin euroon. 
 
EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toteutus on yhä pirstoutunutta. Parannettavaa on 
myös erityisesti pk-yritysten integroinnissa EU-hankkeisiin ja niiden valmisteluun. Kehittä-
mispyrkimykset ovat usein irrallisia; eri toimien vuorovaikutussuhteita ei riittävästi tunniste-
ta ja synergiaedut jäävät tavoittamatta. Näissä kysymyksissä tulisikin edetä entistä suunni-
telmallisemmin ja strategisemmin, yhteisten näkemysten ja tavoitteenasettelujen kautta.  
Tässä yhteydessä jäsenmaiden omaa itsenäistä päätäntävaltaa kehittämiskysymyksissä ei 
tule heikentää. 
 
Ratkaisevaa on kyky edistää eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA) siten, että Eurooppaan 
onnistutaan luomaan toimivat, avoimet tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sisämarkkinat. 
Sama koskee korkeakoulutuksen kehittämistä Euroopan tasolla. EU-alueen hajanaisia 
voimavaroja voitaisiin tällöin käyttää tehokkaammin, EU olisi houkuttelevampi alueen ulko-
puolelta tuleville yrityksille, tutkijoille ja sijoituksille, tutkimustulosten hyödyntäminen ja in-
novaatioiden tuottaminen tehostuisivat ja monitieteiselle ja teknologioidenväliselle tutki-
mukselle syntyisi suotuisia toimintaympäristöjä. Jäsenmaiden tutkimus- ja kehitystyön 
voimavaroja yhdistämällä ja verkottamalla saadaan tätä kehitystä edistäviä laatua, tuotta-
vuutta ja kilpailukykyä vahvistavia vaikutuksia. Perusedellytys on, että EU-maat itse sitou-
tuvat kehittämään innovaatiojärjestelmiään ja yhteistyötään sekä lisäämään tutkimusrahoi-
tusta Lissabonin ja Barcelonan tavoitteiden mukaisesti ja todellisen ERA:n luomiseksi. 
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EU-alue on Suomen kannalta joka tapauksessa keskeinen ja myös luontevin kansainväli-
sen toiminnan viitekehys. Eurooppalaisen tutkimusalueen tulevaisuuden kannalta ajankoh-
taisia kysymyksiä ovat muun muassa tutkimuksen 7. puiteohjelman käynnistyminen vuo-
den 2007 alussa, Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) toiminnan aloittaminen sekä vast-
ikään alkanut keskustelu Euroopan teknologiainstituutin (EIT) mahdollisesta perustamises-
ta. Muita, lupaavia piirteitä ERA:n kehityksessä ovat kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelman 
käynnistyminen, eurooppalaisten teknologiayhteisöjen (ETP) perustaminen, yhteisten tek-
nologia-aloitteiden (JTI) suunnittelu ja toteutus, ERA-NET-toimintamallin yleistyminen sekä 
eurooppalaisen tietoyhteiskuntaohjelman i2010 toteuttaminen. 
 
Korkeatasoisen tutkimuksen vahvistaminen Euroopassa on tärkeää. Euroopan huipputut-
kimuksen, innovointikyvyn ja kilpailukyvyn parantaminen on kaikkien etujen mukaista.  

 
Tutkimuksen kansainvälistymisen edistämiseksi ja ERA:n kehityksen  
vauhdittamiseksi suomalaisten vastuuorganisaatioiden tulee olla entistä aktiivi-
sempia suhteessa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja EU:ssa tehtä-
vään tutkimukseen. On oltava valmiuksia tehdä ja tukea uusia avauksia. Suo-
malaisten tutkijoiden ja yritysten tulee lisätä osallistumistaan EU-ohjelmiin tär-
keiden tutkimusalojen ja osaamispohjamme vahvistamiseksi. 

 
Elinkeinoelämän tulee osallistua aktiivisesti Suomen kannalta tärkeisiin ETP- ja JTI-toimiin. 
Samalla on tärkeää, että ETP:t ja JTI:t kyetään linkittämään ko. aihepiirejä koskeviin kan-
sallisiin ja alueellisiin tutkimus- ja teknologiaohjelmiin. Onnistuminen tässä edellyttää tiivis-
tä vuorovaikutusta ja selkeää työnjakoa kotimaisten toimijoiden kesken, kriittisen massan 
varmistamista keskeisillä osaamisalueilla sekä onnistunutta, toisiaan täydentävää osaami-
sen kytkentää eri toimintatasojen ja ohjelmien välillä. 
 
Eurooppalainen orientaatio ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan kumppanuuksia ja yhteistyötä 
osaamiseltaan parhaiden kanssa heidän sijainnistaan riippumatta. Tutkimus- ja innovaatio-
toiminnassa ja niitä tukevassa politiikassa on olennaista yhdistää globaalin, ERA:n ja Itä-
meren piirin yhteistyön näkökulmat. Tiivis integroituminen globaaliin toimintaympäristöön 
on välttämätöntä oman kehityksen ja kilpailukyvyn edistämiseksi ja edellytys sille, että 
Suomi voi kantaa vastuunsa yhteisistä ongelmista, kuten ympäristöuhista, terveydestä, 
turvallisuudesta, köyhyydestä ja ravinnon riittävyydestä. 
 
Globaalin kilpailun haasteisiin vastaaminen edellyttää osaamista ja innovatiivisuutta koros-
tavan strategian onnistunutta toteutusta. Kyse on samalla sellaisten kilpailuetujen painot-
tamisesta, jotka eivät liiku tai ole kopioitavissa yhtä herkästi kuin muut tuotannon osateki-
jät. Inhimilliset resurssit – eritoten uuden tiedon luominen, ns. hiljainen tieto ja erikois-
osaaminen – ovat yhä suhteellisen paikkasidonnaisia. Osaaminen ja sen kumuloituva kas-
vu ovat siten myös globalisaation oloissa alueellisia ilmiöitä, mikä puolestaan korostaa 
korkeatasoisten innovaatioympäristöjen merkitystä. Näiden luominen ja vahvistaminen on 
Suomen menestymisen kannalta keskeistä. 
 

Suomen kilpailu- ja yhteistyökyvyn paraneminen edellyttää selkeitä toimintojen 
priorisointeja, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kansainvälistä profiloitumis-
ta ja valikoivan päätöksenteon kehittämistä. Kehittämisvaatimukset kohdistuvat 
sekä toimintojen laatuun että relevanssiin, mikä edellyttää yhteisiä ponnistuk-
sia innovaatiojärjestelmän kaikilta toimijoilta: ministeriöiltä, rahoittajilta, tutki-
musorganisaatioilta ja elinkeinoelämältä. On kyettävä luomaan kansainvälises-
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ti korkeatasoisia ja kiinnostavia osaamiskeskittymiä, tutkimuskokonaisuuksia 
sekä t&k-yksiköitä ja -ohjelmia. Kyse on myös yhteistyömahdollisuuksien 
markkinointi- ja liiketoimintaosaamisesta. 

 
Suomalaisyritykset ovat olleet aktiivisesti mukana talouden kansainvälistymisessä. Teolli-
suusyritysten investoinnit ulkomaille ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti. Kotimaisten 
teollisuusyritysten t&k-toiminnasta noin 40 prosenttia tehdään ulkomailla. Osuus ei ole vii-
me vuosina merkittävästi muuttunut. Tämän valossa Suomi on yhä t&k-toiminnan kannalta 
suotuisa ympäristö. Aseman säilyttäminen on kuitenkin haasteellista. Toisaalta läsnäolo 
nousevilla markkinoilla – esimerkiksi Kiinassa, Venäjällä, Intiassa tai uusissa EU-
jäsenmaissa – on usein ollut elinehto sille, että tuotannollinen toiminta on pysynyt ja osin 
laajentunutkin Suomessa. 
 

Suomalaisten toimijoiden ulkomailla hankkimaa osaamista ja kokemuksia tu-
lee välittää tehokkaammin kotimaahan. Vaatimus kohdistuu niin julkisten tut-
kimusorganisaatioiden ja yritysten kansainväliseen toimintaan kuin tutkimus- 
ja innovaatioympäristöjen kansainvälistämistä tukeviin projekteihin ja rakentei-
siin.  
 

Esimerkkejä uusista kansainvälistymishankkeista ovat opetusministeriön Aasia-
toimintaohjelma (2006), kauppa- ja teollisuusministeriön yhdessä Finpron ja Tekesin kans-
sa perustama Finland-China-innovaatiokeskus Shanghaihin keväällä 2005 sekä valmisteil-
la olevat innovaatiokeskukset Kaliforniaan ja Pietariin. 
 
Kansainvälisten infrastruktuurien merkitys kasvaa edelleen. Olemme jäsenenä kaikissa 
EU-alueen keskeisissä, hallitusten välisiin sopimuksiin perustuvissa t&k-organisaatioissa 
(CERN, ESA, ESO jne.). Osallistumme myös käynnissä olevaan uusien eurooppalaisten 
infrastruktuurien valmisteluun ESFRI-foorumilla. Kansallisella tasolla ollaan niin ikään akti-
voitumassa, esimerkkinä Helsingin yliopistolle valmisteltavaksi annettu suunnitelma Mole-
kyylilääketieteen tutkimuskeskuksen perustamisesta. Tavoitteena on luoda kansainväli-
nen, Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n ja pohjoismaisten alan tutkimuslai-
tosten kanssa verkottuva keskus. Keskuksen toiminta käynnistyy suunnitelmien mukaan 
vuoden 2007 alussa. Yhteistyötä kotimaisten biokeskusten ja muiden toimijoiden välillä 
tiivistää myös vastikään perustettu 'sateenvarjo-organisaatio' Biokeskus Suomi (Biocenter 
Finland). 
 

Kansainvälisten organisaatioiden ja hankkeiden sekä muiden eurooppalaisten  
yhteistyöjärjestelyjen tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödyntää nykyistä  
paremmin eri hallinnonalojen sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden  
yhteistyönä. 

 
Eurooppalaisen yhteistyön rakenteelliseen uudistumiseen, kansainvälisen verkottumisen ja 
liikkuvuuden lisäämiseen ja jäsenmaiden tutkimusohjelmayhteistyön edistämiseen pyritään 
samanaikaisesti monin eri toimin. Yksi keskeinen keino on kannustaa jäsenmaita avaa-
maan kansallisia tutkimus- ja teknologiaohjelmia ja rahoitusta eurooppalaiselle kilpailulle. 
Suomi on tässä kehityksessä aktiivisesti mukana. On kuitenkin edettävä harkiten: toimin-
nan periaatteista ja pelisäännöistä on yhteisesti sovittava ennen yksittäisten ohjelmien ja 
niiden rahoituksen avaamista. Eräitä mahdollisia tutkimusaloja on jo identifioitu, ja niillä 
voidaan konkreettisesti edetä ERA-NET-instrumentin avulla. 
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Pohjoismaisen tutkimusyhteistyön toimivia esimerkkejä ovat tutkijakoulut ja huippuyksiköt. 
Vuorovaikutusta tulee kehittää vastaavalla tavalla edelleen muilla aloilla kuten innovaatio-
toiminnassa yhteisten intressien ja kansallisten prioriteettien pohjalta. Pohjoismaiset aktivi-
teetit ovat yhä kiinteämmin osa laajempaa Itämeren piirissä ja edelleen muissa kansainvä-
lisissä yhteyksissä, kuten EU:n pohjoisen ulottuvuuden piirissä toteutettavaa tutkimusyh-
teistyötä. 
 
Koulutuksen kansainvälistäminen on väistämätöntä, ja sitä tulee vauhdittaa tutkimuksen 
yhteistyömalleja hyödyntäen niin Euroopassa kuin kolmansien maiden suuntaan, vuoro-
vaikutteiset yhteiset ohjelmat mukaan lukien. Se edistää myös Suomeen muuttaneiden 
ulkomaalaisten kotoutumista, välttämättömän kielitaidon hankkimista ja heidän osaami-
sensa hyödyntämistä taloudessa ja yhteiskunnassa. Toisessa suunnassa toimia vaadi-
taan, jotta korkea-asteen koulutuksesta voitaisiin kehittää uusi ja merkittävä kansainväli-
sen palveluliiketoiminnan sektori Suomelle. 
 

Kaiken kaikkiaan kansainvälistyminen muodostaa suuren kehittämiskokonai-
suuden. Siinä tarvitaan sekä kotimaisten toimijoiden aktivoitumista että yhteis-
työtä kansainvälistymisen edistämiseksi. Suomesta puuttuu vielä aktiivinen, 
osaamispohjainen maahanmuuttopolitiikka ja sitä tukeva lainsäädäntö. Ulko-
maisten avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden verotuksen poikkeusmenettelyn 
jatkaminen on niin ikään varmistettava. Näiden kysymysten edistäminen vaatii 
myös tiede- ja teknologiahallinnon aktiivisia toimia.  

 
Liikkuvuuden lisääminen (tutkimus)organisaatioiden välillä ja yli sektoreiden sekä koti-
maassa että kansainvälisesti on yksi keskeisistä innovaatiojärjestelmän kehittämisalueista. 
Samalla kun Suomessa tarvitaan enenevästi ulkomaisia henkisiä voimavaroja, tulee suo-
malaisten tutkijoiden työskentelyä ulkomailla lisätä ja sen kestoa pidentää. Opiskelijoiden 
ja tutkijoiden halu lähteä ulkomaille on viime vuosina laantunut ja suomalaiset ovat hyö-
dyntäneet varsin heikosti EU:n liikkuvuutta edistäviä instrumentteja. Suomen osuus 6. pui-
teohjelman liikkuvuusrahoituksesta on ollut alle prosentin, kun koko rahoitusosuutemme 
EU:n tutkimusbudjetista on noin 1,5 prosenttia. Ulkomaisten opiskelijoiden määrät ovat 
kehittyneet Suomessa myönteisesti, mutta esimerkiksi ulkomaalaisten osuus kaikista jat-
ko-opiskelijoista on yhä EU-alueen pienimpiä. Viimeksi Helsingin yliopisto on uudessa 
strategiassaan asettanut tavoitteeksi nostaa ulkomaisten jatko-opiskelijoiden osuus 15 
prosenttiin vuoteen 2009 mennessä (vuonna 2005 osuus oli 9 %). Opetusministeriön aset-
tama tutkijankoulutuksen kehittämistyöryhmä on esittänyt, että ulkomaisten tohtorikoulutet-
tavien osuus tutkijakouluissa tulee nostaa nykyisestä runsaasta viidestä prosentista kes-
kimäärin 20 prosenttiin.  
 
Vierailevien tutkijoiden määrät ovat pysyneet ennallaan viime 10 vuotta, suuren osan vie-
railuista ollessa yhä alle kuukauden mittaisia. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten haasteena 
on järjestää paremmat edellytykset kutsua ja vastaanottaa ulkomaisia osaajia; yhtäältä 
kysymys on henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkojen uudistamisesta ja toisaalta esimerkiksi 
järjestelyistä, joilla tutkimusyksiköt yhdessä ohjaus- ja rahoitusorganisaatioiden ja elinkei-
noelämän kanssa luovat valituilla aloilla ulkomaisille tutkijoille pitkäkestoisiakin paikkoja. 
 
Suomen Akatemian ja Tekesin käynnistämä Finland Distinguished Professor (FiDiPro) -
rahoitusohjelma on uusi avaus kansainvälisesti korkeatasoisten tutkijoiden saamiseksi 
Suomeen totuttua pitemmäksi aikaa. Ohjelman avulla on mahdollista vahvistaa kotimais-
ten tutkimusorganisaatioiden tieteellistä ja teknologista osaamista sekä aikaansaada uutta 
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kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksen ja yritysten t&k-toiminnan välille. Ohjelman ensim-
mäinen aiehaku oli hyvin lupaava; sen perusteella on pyydetty yhteensä 35 varsinaista 
hakemusta. Ohjelman päästyä varsinaisesti liikkeelle on sen vaikutusten jatkuva seuranta 
ja jatkokehittäminen tarpeen. Ohjelman kokonaisvaikutuksia tulee arvioida vuoteen 2010 
mennessä. 
 
 
1.6 Horisontaaliset kehittämistoimet 
 
 
Horisontaalinen yhteistyö on viime vuosina noussut monesta syystä keskeiseksi kehittä-
miskohteeksi tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa. Tiede- ja teknologianeuvosto 
käsitteli horisontaaliyhteistyön ulottuvuuksia ja vaikutuksia ensimmäisen kerran kattavasti 
vuoden 1996 linjaraportissaan. Tuolloin näkökulmana oli tiede- ja teknologiapolitiikan ja 
muiden politiikkalohkojen välisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyön nähtiin silloin kuten 
nytkin avaavan mahdollisuuksia uusille innovaatioille ja niiden myönteisen vaikutuksen 
leviämiselle yhteiskuntaan. Yhteistyö avaa myös uusia mahdollisuuksia löytää ratkaisuja 
moniin yhteiskunnan ongelmiin.  
 
Horisontaaliyhteistyötä korostavan ns. horisontaalisen innovaatiopolitiikan perushavainto 
on, että innovaatiot syntyvät ja leviävät merkittävässä määrin yhteiskunnan eri toimintaloh-
koilla ja vastaavien sektoripoliittisten: talous- ja elinkeino-, työvoima-, sosiaali- ja terveys-, 
ympäristö- tai energiapoliittisten jne. toimien myötä. Näkökulma painottaa yhteistyötä toi-
minnan kaikilla tasoilla ja tätä kautta toimintojen hallinnan (governance) merkitys korostuu. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös julkisten tutkimus- ja muiden aineistojen käyttöönsaannin 
helpottaminen eri aloilla tehtävän tutkimuksen tarpeisiin.  
 
Horisontaaliyhteyksien vahvistamisen pääkeinot ovat rakenteelliset kehittämistoimet ja 
verkostoitumisen vahvistaminen. Molempia selvästikin tarvitaan, sillä kysymys ei ole pel-
kästään tiede- ja teknologiapolitiikan yhteyksistä eri sektoreihin vaan myös aivan uuden-
laisten synergisten yhteyksien luomisesta.  
 

Aikaisemmin erillään olleiden toimintojen lähentyminen luo rajapintoja, joissa 
voi syntyä uudenlaisia ideoita, tuloksia ja innovaatioita. Muutos korostaa tie-
teen, teknologian ja sektoritutkimuksen ja niistä vastaavien ministeriöiden yh-
teistyön vahvistamista. Tieteidenvälisyys ja teknologioidenvälisyys sekä sosi-
aalisen ja teknologisen innovaatiotoiminnan integrointi ovat keskeisiä politiik-
katoimin vahvistettavia horisontaaliyhteistyön alueita. Kansainvälinen tiede- ja 
teknologiayhteistyö ovat läpäiseviä horisontaalisia toimintamuotoja. Järjestel-
mätasolla kehitystä voidaan osaltaan vauhdittaa tiede- ja teknologianeuvoston, 
talousneuvoston ja tietoyhteiskuntaneuvoston yhteistyöllä. 
 

Sosiaalinen innovaatiotoiminta on kokonaisuudessaan horisontaalinen, yhteiskunnan kaik-
ki toimintalohkot läpäisevä kehittämiskohde. Tiede- ja teknologianeuvosto piti edellisessä 
linjaraportissaan (2002) sosiaalisten innovaatioiden kehittämisstrategian laatimista selvänä 
haasteena. Sitran sosiaalisten innovaatioiden tutkimushankkeessa (2004) sosiaalinen in-
novaatiotoiminta yhdistettiin yhteiskunnan eri rakenteisiin liittyviin uudistuksiin, jotka paran-
tavat yhteiskunnan suorituskykyä. Sosiaalinen innovaatio muuttaa yhteiskunnan, yhteisön 
tai yksilöiden tapaa toimia, vaikka se ei aina näykään tuote- tai palvelumarkkinoilla. Merkit-
tävissä teknologisissa innovaatioissa on aina sosiaalinen ulottuvuus – yksittäisen sosiaali-
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sen innovaation merkittävyys on usein sen sijoittumisessa laajemman järjestelmän muu-
tosprosessiin. Sosiaalinen innovaatio on itsessään suhteellisen harvoin liiketoiminnan koh-
teena.   
 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat keskeinen horisontaaliyhteistyön kohde. Infrastruktuurien yh-
teiskäyttöä on tehostettava niin tutkimuslaitteistojen, tutkimus- ja koeasemien, tutkimusai-
neistojen valtakunnallisten kokoelmien ja tietokantojen kuin arkistojen ja kirjastojen osalta. 
Esimerkiksi julkisin varoin koottujen tutkimus- ja rekisteriaineistojen saattaminen nykyistä 
avoimempaan tutkimuskäyttöön on jo pitkään esillä ollut keskeinen kysymys, jonka ratkai-
suun tarvitaan sekä lainsäädännöllisiä toimia että joustavia sopimusmenettelyjä. 
 
 
1.7 Henkisten resurssien vahvistaminen 
 
 
Suomen tutkimushenkilöstön määrällinen kasvu on ollut nopeaa. Tutkimuksessa työsken-
telee nykyään lähes 80 000 henkeä, kun määrä vielä kymmenen vuotta sitten oli alle 50 
000. Lisäys selittyy tutkimusrahoituksen kasvulla; tutkimusvolyymi kasvoi vuodesta 1995 
vuoteen 2005 yli kaksinkertaiseksi. Samalla henkilöstön koulutustaso on koko ajan paran-
tunut ja naisten osuus tutkijoista on kasvanut.  
 
Tutkimushenkilöstön osuus työllisestä työvoimasta on Suomessa niin EU- kuin OECD-
alueenkin selvästi suurin, lähes 2½ prosenttia. Tähän ovat vaikuttaneet Suomen tietoteolli-
suuden erittäin nopeasti kasvanut tutkimusaktiivisuus sekä väestömäärään nähden laaja 
korkea-asteen koulutus. Nopeaa kasvua on määrätietoisesti tuettu, esimerkkeinä vuonna 
1995 käynnistetty järjestelmällinen tutkijankoulutus, vuosina 1997–1999 toteutettu valtion 
tutkimusrahoituksen lisäysohjelma, vuosina 1998–2002 toteutettu tietoteollisuuden koulu-
tuksen lisätoimenpideohjelma ja samoihin aikoihin käynnissä olleet ns. LUMA-talkoot kou-
lulaisten ja opettajaksi aikovien kiinnostuksen lisäämiseksi matematiikan ja luonnontietei-
den opintoja kohtaan. Kehitystä on tukenut myös suomalainen peruskoulu, joka on saanut 
kansainvälisesti näkyvää tunnustusta OECD:n toimeenpanemissa oppimistulosten kan-
sainvälisissä vertailuissa, ns. PISA-tutkimuksissa. 
 
Tutkimuksen rekrytointipohja on nykyään hyödynnetty varsin tehokkaasti, eikä korkea-
asteen koulutusta ole mahdollista laajentaa ainakaan kotimaisin voimin. Tulevien vuosien 
pienenevät nuorisoikäluokat kaventavat pohjaa entisestään. Korkea-asteen ja toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen väliset koulutusmäärien mitoituskysymykset ovatkin tulleet 
entistä tärkeämmiksi. Koulutuksen ja työelämän kohtaantoa on kyettävä parantamaan niin 
kansallisesti kuin alue- ja paikallistasolla; työvoimapulaan yhdistyy edelleen korkea raken-
teellinen työttömyys. 
 
Kysymys on laajasta kokonaisuudesta, siitä, missä määrin kotimainen rekrytointipohja yli-
päätään riittää sen työvoimatarpeen tyydyttämiseen, jonka aiheuttavat eläkkeelle poistuvat 
suuret ikäluokat, väistämätön tarve voimistaa tietoyhteiskuntakehitystä sekä huoli yhteis-
kunnan fyysisten infrastruktuurien pysymisestä kehittyneellä tasolla. Sekin tulee nähtäväk-
si, mikä vaikutus kokonaistilanteeseen on työvoiman vapaalla liikkuvuudella EU:n sisä-
markkinoilla. Haasteellisia ovat myös sekä korkea-asteen että tohtorikoulutuksen mitoitus-
kysymykset niin kokonaismäärien kuin aloittaisen kohdentamisen osalta.  Eräillä aloilla 
opiskelijoiden ja tutkijoiden sukupuolijakautuma on pysynyt varsin vinona, ja naisten tutki-
januralla on edelleen esteitä, joita ei ole kyetty poistamaan.  
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Henkisten resurssien vahvistamiseksi ja koulutustarpeiden tyydyttämiseksi on 
välttämätöntä laajentaa rekrytointipohjaa, kansainvälistää perus- ja jatkokoulu-
tusta sekä parantaa koulutuksen laatua. Näihin haasteisiin vastaaminen on 
välttämätöntä koko EU-alueella, jotta henkisten resurssien riittävyys sekä tutki-
ja- ja muun asiantuntijakunnan uusiutuminen kyetään varmistamaan. Globaali 
kilpailu parhaista tutkijoista ja opiskelijoista on koko ajan kiristymässä. 

 
 Koulutuksen ja tutkimuksen korkeaan tasoon perustuva kahdensuuntainen 
 kansainvälistyminen ja liikkuvuuden lisääminen ovat kehittämistyössä keskei-
siä. Siihen tarvitaan myös uusia resursseja.  

 
1990-luvulta lähtien Suomessa on tavoiteltu tutkijankoulutuksen voimakasta kasvua ja sii-
nä on onnistuttu varsin hyvin. Tohtorin tutkinnon suorittaneiden määrä on kolminkertaistu-
nut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Vuosittain valmistuvien tohtoreiden määrä, 1 422 
vuonna 2005, nousee lähivuosina valtioneuvoston vahvistaman kehittämissuunnitelman 
mukaan edelleen noin 1 600:aan.   
 
Tohtorin tutkinnon suorittaneista kaksi kolmannesta eli noin 10 000 tohtoria toimii tutkimus- 
ja kehittämistehtävissä. Valtaosan heistä työllistää julkinen sektori ja erityisesti yliopistot, 
joissa työskentelee 60 prosenttia tutkimustyössä olevista tohtoreista. Yliopistoissa tohto-
reiden määrää on kasvattanut ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvan tutkimustoiminnan 
kasvu. Tulevaisuudessa kaikille ammattimaiselle tutkijanuralle aikoville tohtoreille ei voida 
nykylaajuudessa tarjota tutkijan tehtäviä yliopistosektorilla; tavoitteena on, että yhä suu-
rempi osa tohtorin tutkinnon suorittaneista voisi siirtyä väittelyn jälkeen työskentelemään 
tutkimus- ja muihin tehtäviin yliopistolaitoksen ulkopuolelle.  
 
Tutkijakoulujärjestelmää on 2000-luvulla kehitetty niin, että koulutus luo vahvan perustan 
ammattimaiselle tutkijanuralle ja antaa myös monipuolisia valmiuksia toimia vaativissa asi-
antuntijatehtävissä ammattimaisen tutkijanuran ulkopuolella. Tutkijakouluista valmistuneet 
tohtorit ovatkin sijoittuneet muita tohtoreita useammin yliopistolaitoksen ulkopuolelle yrityk-
siin, ulkomaille ja tutkimuslaitoksiin. Tutkijakouluista valmistutaan myös selvästi nuorempi-
na kuin tohtorit keskimäärin. Valtioneuvoston asettamasta tavoitteesta huolimatta tutkija-
kouluista ei ole ainakaan vielä kehittynyt tärkeintä väylää tohtorin tutkintoon, vaan valtaosa 
tohtoreista valmistuu muuta kautta.  
 
Määrällinen ja aloittainen tohtoritarve tulee arvioida sekä tutkintotavoitteita asetettaessa ja 
tutkijakoulupaikkoja suunnattaessa että jatko-opiskeluoikeuksia myönnettäessä. Vastuu 
tohtorikoulutuksen mitoituksesta ja aloittaisesta suuntaamisesta on opetusministeriöllä, 
Suomen Akatemialla ja yliopistoilla. Tutkijakoulupaikkojen kohdentamisella ei yksin voida 
merkittävästi vaikuttaa koulutuksen kokonaismitoitukseen tai aloittaiseen jakaumaan; toh-
torikoulutuksen oikea mitoittaminen ja alakohtainen suuntaaminen ovat kysymyksiä, jotka 
tulee ratkaista yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  
 
Vuoden 2006 alussa julkistetussa tohtorikoulutuksen kansainvälisessä arvioinnissa tuotiin 
esille suomalaisen tohtorikoulutuksen erityispiirteitä (kuten väitöskirjakeskeisyys), puutteita 
ja kehittämishaasteita. Arvioinnin keskeinen viesti oli, että vaikka tutkijakoulujärjestelmä on 
kiistatta tuonut suomalaiseen tutkijankoulutukseen suunnitelmallisuutta, laatua ja tehok-
kuutta, järjestelmä silti kaipaa edelleen kehittämistä. Järjestelmä on arvioitsijoiden mukaan 
pirstaleinen, monet tutkijakoulut ovat liian pieniä ja erityisaloille suuntautuneita. Koulujen 
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tulisi olla nykyistä suurempia, niitä tulisi olla vähemmän ja niiden pitäisi olla valtakunnalli-
sesti verkottuneita.  
 
Tutkijakoulujen tulisi, samoin kuin yliopistossa annettavan tohtorikoulutuksen ylipäätään, 
liittyä yliopistojen huippuyksiköihin, vahvoihin tutkimusaloihin ja yliopistojen tutkimusstrate-
gioissaan määrittelemiin painoaloihin. Tutkijakouluja ja niissä annettavaa opetusta tulee 
kansainvälistää muodostamalla ulkomaisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kans-
sa yhteisiä tohtorikoulutusohjelmia ja lisäämällä ulkomaisten opiskelijoiden määrää tutkija-
kouluissa. Myös tutkijankoulutuksessa annettavia työelämävalmiuksia tulee edelleen kehit-
tää.     
 
Vuoden 2006 alkupuolella valmistuneessa opetusministeriön työryhmäraportissa tohtori-
koulutuksen kehittämisestä esitetään tutkijakoulupaikkojen määrän nostamista nykyisestä 
1450 paikasta 2000 paikkaan vuoteen 2012 mennessä ja tutkijakoulujen koordinaattorei-
den määrän lisäämistä.  Esityksellä ei tähdätä niinkään tohtorikoulutuksen laajentamiseen 
vaan siihen, että jatko-opiskelijoista nykyistä suurempi osa pääsisi systemaattisen tohtori-
koulutuksen piiriin ja saisi sitä kautta myös paremmat työelämävalmiudet. Ammattimainen 
tutkijanura joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan muiden uravaihtoehtojen kanssa ja tämä 
kilpailu tulee kiristymään ikäluokkien pienentyessä. Vielä toistaiseksi rekrytointi tutkijan 
ammatteihin on onnistunut, mutta Suomessakin pitää varautua jo monissa muissa maissa 
vallitsevaan tilanteeseen, jossa näin ei enää ole.  
 
Suomessa ei ole varsinaisia tutkijanuria, vaan tutkimusorganisaatiot rakentuvat virka-
hierarkioiden varaan. Tohtorin tutkinnon suorittaneilla tulisi kuitenkin olla mahdollisimman 
hyvät ja tasavertaiset edellytykset ammattimaiselle tutkijanuralle pääsemiseen ja sillä ete-
nemiseen. Ennen kaikkea tulee varmistua siitä, että meillä on jatkossakin laadukas ja riit-
tävä tutkijakunta koko tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeisiin. Valtioneuvoston aset-
tama tutkimusrahoituksen tavoite, 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, tarkoittaa merkittä-
vää tutkimusaktiivisuuden lisäystä ja siten myös kasvavaa tutkimushenkilöstön tarvetta. 
Korkeasti koulutetun tutkijakunnan tarvetta lisää myös tavoite nostaa tohtorin tutkinnon 
suorittaneiden osuus tutkimushenkilöstöstä nykyisestä noin 13 prosentista 20 prosenttiin.  
 
Opetusministeriön asettaman tutkijanuratyöryhmän hahmottelema neliportainen tutki-
januramalli tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin. Tutkijanuramalli kattaa yliopistojen ja valtion 
tutkimuslaitosten ohella soveltuvin osin tutkijanuran myös muilla sektoreilla. Malli rakentuu 
Suomen Akatemian, Tekesin ja mahdollisimman laajasti myös säätiöiden rahoitusinstru-
menttien sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten virkarakenteen rinnakkaiseen kehittämi-
seen. Lähtökohtana on tutkijanuran eri vaiheiden selkiyttäminen ja nimikkeistön yksinker-
taistaminen kaikilla sektoreilla sekä ulkopuoliseen arviointiin perustuva eteneminen tutki-
janurilla yhtenäisten kriteereiden perusteella.  
 
Työryhmän ehdottamassa mallissa ensimmäisen tutkijanuravaiheen muodostavat tohtori-
koulutettavat. Seuraava porras käsittää tutkijatohtorivaiheen ja tämän jälkeen vuorossa on 
akatemia- ja yliopistotutkijaporras. Neljäntenä, ylimpänä portaana on akatemiaprofessorin, 
professorin tai tutkimusprofessorin virka. 
 
Tutkijanuramallin toteuttaminen edellyttää tutkimustoimintaa tukevia rakenteellisia uudis-
tuksia. Mainittu tutkijanuratyöryhmä pitää tärkeänä, että yliopistojen yksikkökokoa kasvate-
taan niin, että tavoitteena ovat vähintään 5-10 professorin laitokset. Yliopistojen tulee laa-
tia selkeät koulutus- ja tutkimusstrategiat ja profiloitua ydinosaamisalueilleen. Strategioi-



 28

den toteuttaminen perustuu perusrahoituksen ja ulkopuolelta hankitun tutkimusrahoituksen 
tehokkaaseen yhteiskäyttöön. Osana strategian toteuttamista virkoja tulee kyetä siirtä-
mään alalta toiselle tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet huomioiden. Yliopistojen tulee si-
toutua lahjakkaiden tutkijoiden pitempiaikaiseen tukemiseen, mikä vaatii riskinottokykyä. 
Tohtoreiden osuutta valtion tutkimuslaitosten ja yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
henkilöstöstä tulee lisätä aktiivisella rekrytointipolitiikalla.  
 
Tutkijanuramallin rahoitus perustuu yhteisrahoitteisuuteen, joka on tehokkain keino saada 
tarvittavat resurssit uuden tutkijanuramallin kehittämiseen. Malli voidaan toteuttaa pääasi-
assa olemassa olevia voimavaroja hyödyntämällä ja niitä tehokkaasti kohdentamalla. Lisä-
rahoituksen keskeiset kohteet ovat Akatemian tutkijatohtorijärjestelmän laajentaminen ja 
akatemiatutkijoiden määrän lisääminen, yliopistojen yliopistotutkijoiden virkojen perustami-
nen ja tutkijanvirkojen jatkokausien rahoittaminen Akatemian ja yliopistojen yhteistyönä. 
Lisäksi työryhmä esittää Suomen Akatemian yleiskustannusosuuden nostamista. 
 

Tutkijanuran suurimpia ongelma-alueita ovat tutkijoiden pätkätyöläisyys, vai-
keus liikkua tutkijanuralla eri sektorien välillä, ulkopuolisen tutkimusrahoituksen 
ja urakehityksen hankala yhdistäminen, naisten hidas eteneminen tutkijanural-
la, kansainvälisen liikkuvuuden vähäisyys, ulkomaisten tutkijoiden vähäinen 
määrä, tutkijoiden taloudellinen asema ja tutkijankoulutuksen mitoitus. 
 
Tutkijanuran kehittäminen vaatii toimenpiteitä tutkijanuran houkuttelevuuden 
varmistamiseksi, tutkijatohtorikoulutuksen kehittämiseksi ja tutkijanuraa koske-
van tietopohjan parantamiseksi. Perustilastot ja tarvearviot ovat yhä puutteelli-
sia sekä tasotarkasteluja että alakohtaista mitoitusta ajatellen. Kehittämistyön 
etenemistä ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa varten on tarpeen pe-
rustaa laajapohjainen yhteistyöryhmä, joka edustaa eri toimijoiden asiantun-
temusta. 
 
 

1.8 lnnovaatiodynamiikan parantaminen 
 
 
Innovaatiojärjestelmä toimii hyvin, kun se 1) varmistaa henkisten resurssien riittävyyden ja 
laaja-alaisen osaamisperustan uudistumisen; 2) voimistaa uuden tieteellisen ja teknologi-
sen tiedon ja osaamisen luomista ja kumuloitumista sekä muualla luodun tiedon ja osaa-
misen saattamista tehokkaasti kotimaisten toimijoiden käyttöön; 3) vahvistaa tiedon ja 
osaamisen omaksumis- ja hyödyntämiskapasiteettia sekä edistää innovaatioiden tuotta-
mista, leviämistä ja kaupallistamista. Kahta ensimmäistä teemaa on käsitelty raportin ai-
emmissa luvuissa. Seuraavassa keskitytään kolmanteen kehittämiskokonaisuuteen. 
 
Innovaatiojärjestelmän dynamiikan ja toimintakyvyn parantaminen vaatii järjestelmän kehit-
tämistä kokonaisuutena, ei vain yksittäisten alojen, organisaatioiden tai instrumenttien 
kautta. Järjestelmän sisäisen toimintakyvyn parantaminen edellyttää raportissa edellä käsi-
teltyjä rakenteellisia ja sisällöllisiä kehittämistoimia sekä kansainvälistymiseen ja horison-
taalitoimiin – toimintojen hallintaan ja koordinointiin – kohdistuviin haasteisiin vastaamista. 
Näiden rinnalla tarvitaan jatkuvaa panostamista laatuun ja relevanssiin sekä tiede-, tekno-
logia- ja rahoitusyhteistyöhön. 
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Politiikkatasolla harvoin esillä ollut, mutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti yhä tärke-
ämmäksi tullut alue on toimiva infrastruktuuripolitiikka erityisesti kansallisen mittaluokan 
osalta. Kuten edellä on todettu, tiede- ja teknologianeuvosto on osaltaan vauhdittamassa 
tämän alueen kehitystä: neuvoston asettama johtoryhmä on valmistellut kansallisen 
osaamiskeskittymästrategian rinnalla linjaukset infrastruktuuripolitiikan kehittämiseksi. 
 
Innovaatiojärjestelmä on niin vahva kuin sen heikoin osa-alue. EU:n Innovation Score-
board 2005:n mukaan Suomella ei suuria heikkouksia ole. Esimerkiksi innovaatiotoiminnan 
output alkaa olla panosten tasolla muihin maihin verrattuna; sen näkyminen uusina työ-
paikkoina ja bkt:n kasvuna on vain vielä riittämätöntä. Scoreboard pitää suomalaisyritysten 
innovaatiotoiminnan ominaispiirteenä sitä, että yritykset mieluummin innovoivat itse kuin 
hankkivat käyttöönsä muualla tuotettuja innovaatioita. Tämä nähdään heikkoutena, eli 
suomalaiset olisivatkin huonoja ostajia eivätkä niinkään huonoja myyjiä. Suomen erityise-
nä haasteena on myös se, että 57 prosenttia yrityksistä (50 % teollisuus- ja 63 % palvelu-
yrityksistä) ei harjoita innovaatiotoimintaa; luku on kansainvälisesti varsin korkea. 

 
Suotuisan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen varmistaminen kove-
nevan globaalin kilpailun oloissa edellyttää, että kykenemme pitämään Suo-
men riittävän houkuttelevana liiketoiminnalle, työpaikoille ja elinympäristönä 
yleensä. Korkeatasoisesta osaamisesta ja maailmanluokan innovaatioympäris-
töistä huolimatta Suomen vetovoima varsinkin teollisen tuotannon ja huippu-
tekniikan investointikohteena on yhä suhteellisen heikko. Jälkeenjääneisyy-
teen näissä suhteissa tulee puuttua ja kyetä kääntämään vahvuutemme todel-
liseksi kilpailueduksi. 
 
Toisesta suunnasta nähtynä erityishaasteena on tutkimuksen ja innovaatiotoi-
minnan laadun sekä innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuuden parantami-
nen edelleen ja tavalla, joka tukee korkeatasoisen ja monipuolisen osaamisen 
muuntumista kannattavaksi liiketoiminnaksi ja uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.  

 
Talouden ja yhteiskunnan muutoksiin vastaamiseksi on vahvistettava omaa osaamista ja 
erikoistuttava. Kysymys on riittävistä investoinneista aineettomaan pääomaan ja sen yhä 
paremmasta hyödyntämisestä – innovaatiodynamiikan parantamisesta – sekä tätä tukevis-
ta yli sektorirajojen ulottuvista kehittämistoimista. Innovaatiodynamiikan parantaminen 
edellyttää julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistä näkemystä keskeisistä kehittämistar-
peista sekä tätä tukevista aloitteista ja toimista. Monenkeskisen vuorovaikutuksen edistä-
miseksi tarvitaan uudenlaisia yhteistyömalleja ja -välineitä sekä rakenteellisia muutoksia. 
 
Innovaatiotoimintaa edistävän politiikan keskeisiä haasteita ovat kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason vuorovaikutuksen tiivistäminen sekä näistä tasoista muodostuvan toimin-
nallisen kokonaisuuden vahvistaminen. Samalla tulee kyetä kytkemään kotimaiset kehit-
tämistoimet kansainväliseen toimintaympäristöön. Luovien innovaatioympäristöjen merki-
tyksen kasvu ja tutkimusintensiivisten keskusten menestyminen on aktivoinut alueita 
osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen paikallisesti tehtävien päätösten avulla, 
alueellisten kilpailuetujen pohjalta. Kansallisten strategioiden ja toimien yhteydet alueilla 
tapahtuvaan, alueiden omista tarpeista lähtevään kehittämiseen ovat kuitenkin vielä riittä-
mättömiä. Tämä näkyy muun muassa innovaatiotukipalveluja tarjoavien julkisten ja yksi-
tyisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten välittäjäorganisaatioiden suurena määränä. 
Erityisenä haasteena on julkiset ja yksityiset toimijat ja kansalliset ja alueelliset innovaatio-
ympäristöt yhdistävien strategiaprosessien luominen. 
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On varmistettava, että alue- ja paikallistason kehittämistoimet ja kansallinen 
politiikka ovat vuorovaikutuksessa ja yhdensuuntaisia. Tätä tukevien strategia-
prosessien kehittämisessä tulee edetä monessa eri suunnassa, ei keskitetysti 
yksittäisen vastuuviranomaisen tai intressiryhmän vetämänä. Keskeisiä toimi-
joita ovat kauppa- ja teollisuusministeriö yhdessä opetusministeriön ja sisäasi-
ainministeriön kanssa. Aluetasolla kokoavia toimijoita ovat TE-keskukset ja 
Tekes sekä teknologiakeskukset. Myös VTT:n alueellisiin innovaatioympäris-
töihin kiinnittyvänä toimijana tulee osallistua prosesseihin. Kokonaisuuteen on 
kytkettävä alueelliset ja paikalliset, usein yksityiset toimijat sekä koulutus- ja 
tutkimusorganisaatiot. 
 

 Strategiaprosessien avulla parannetaan vuorovaikutusta merkittäviä syner-
giaetuja tavoittavalla tavalla, poistetaan eri toimijoiden ja instrumenttien pääl-
lekkäisyyksiä ja paikataan katvealueita sekä tehostetaan voimavarojen käyt-
töä. Tämän rinnalla tulee vahvistaa välittäjäorganisaatioiden omaa osaamis-
pohjaa ja tätä tukevaa koulutusta ja kehittää vaikuttavuusarviointia. 

 
Julkisten innovaatiopalveluiden (rahoitus, koulutus, neuvonta, kansainvälistyminen) saata-
vuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta on tarpeen parantaa huomattavasti. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön hallinnonalalla kehittämistoimien tavoitteena on eri organisaatioiden yh-
teisten palvelumallien ja -yksiköiden luominen. Vuonna 2005 käynnistettiin ns. kasvuyri-
tyspalvelu (Tekes, TE-keskukset, Finnvera, Finpro). Se on osa meneillään olevaa rahoitus- 
ja palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta. Uudistuksilla on varmistettava, että t&k-
toimintaa kyetään edistämään kaikilla alueilla ja että koko maan tutkimus- ja innovaatiopo-
tentiaali on kehittämistoimien piirissä. 
 
Julkisten tukien tehokkuuden ja markkinoiden häiriöttömän toiminnan näkökulmasta ei ole 
kuitenkaan perusteltua, että julkisella rahoituksella puututaan kaikkiin innovaatioprosessin 
vaiheisiin, esimerkiksi yritysten rahoittamiseen ja neuvontaan siemen- ja käynnistämisvai-
heesta kasvuun asti. On kyettävä entistä tarkemmin rajaamaan julkiset toimet kohteisiin, 
joissa on markkinapuutteita ja joissa julkisten organisaatioiden omissa toimissa on pääl-
lekkäisyyksiä. Mainitun kokonaisuudistuksen jälkeen on sen toimivuutta jatkuvasti seurat-
tava. Palvelujen vaikuttavuutta tulee säännöllisesti arvioida. Arvioinnin vaatimaa syste-
maattista tietopohjaa tulee vahvistaa. Jatkossa innovaatiopalveluiden organisoinnissa tar-
vitaan myös rakenteellisia uudistuksia. 
 
 Julkisten ja yksityisten innovaatiopalvelujen tarjoajien työnjaon selkeyttämistä 

sekä yhteistyön tiivistämistä tulee jatkaa. Niiden on kyettävä varmistamaan 
toimiensa tarkoituksenmukaisuus ja palveluiden kokonaistoimivuus ja tehok-
kuus. Lähtökohtana on, että palvelut tuotetaan yksityisten toimesta ja että jul-
kinen sektori luo puitteet tälle toiminnalle. Julkisia osaamisen ja teknologian 
siirtopalveluja tulee kehittää yhtäältä markkinapuutteiden korjaamiseksi ja toi-
saalta julkisen sektorin omiin toimiin liittyvien hallinto- ja järjestelmäpuutteiden 
poistamiseksi. 
 

Julkisen innovaatiopalvelujärjestelmän kehittämistyössä on erityistä huomiota kiinnitettävä 
kansainvälistymistä tukeviin, monenkeskistä yhteistyötä edistäviin valikoituihin toimiin: 
markkinoille pääsyyn ulkomailla ja kansainvälistymiseen kotimaassa. Suomalaisia tutkijoita 
ja yrityksiä tulee kannustaa yhteistyöhön osallistumiseen. Tästä syystä muun muassa  
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Suomen Akatemia, Tekes ja Sitra ovat viime aikoina vahvistaneet vuorovaikutusta Japa-
nin, Kiinan, Intian, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat 
omalähtöisesti jatkaneet verkottumistaan ja tätä kautta tiivistäneet kansainvälistä yhteis-
työtä. 
 

Kansainvälistymistä tukevien organisaatioiden on yhdessä koordinoitava tuki-
toimiaan sekä kohdennettava toimet tarvelähtöisesti siten, että ne vahvistavat 
sekä EU:n piirissä toteutettavaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa että globaali-
en korkeatasoisten kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tässä yhteydes-
sä on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten osallistumisedellytysten pa-
rantamiseen.  
 

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan myönnettävän valtiontuen perusteet ja kriteerit perustu-
vat EU:n säädöksiin, joita komissio on uudistamassa. Tavoitteena on, että säädökset vas-
tavat paremmin t&k-toiminnan nykyistä luonnetta ja osaamisintensiivisen (yritys)toiminnan 
tukitarpeita. Hyväksyttävän tuen piiriin on tulossa käytäntöjä, jotka menevät nykyistä pi-
demmälle innovaatiotoiminnan alueella ja mahdollistavat enemmän ohjelmien ja klusterei-
den käynnistämiseen, osaamisen ja teknologian hyödyntämiseen sekä liikkuvuuden edis-
tämiseen liittyviä toimia. On huolehdittava siitä, että Suomessa hyödynnetään täysimääräi-
sesti säädösuudistusten myötä avautuvat uudet innovaatiotoiminnan edistämismahdolli-
suudet. 
 
Tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta vastaavien julkisten toimijoiden ja elinkeinoelämän kes-
kustelu kehittämistarpeista on edistynyt myönteisesti. Yhteistyön monipuolistumisesta ja 
tiivistymisestä kertovat erilaiset klusteripohjaiset kehittämishankkeet sekä Tekesin tekno-
logiaohjelmat, joita on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa tarvelähtöisemmiksi, teknolo-
gioidenvälisiksi ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä laaja-alaisemmin edistäviksi. Huomiota 
on kiinnitetty palvelujen kehittämiseen, liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen lisäämiseen 
sekä kansainvälistymiseen. Julkiset toimijat ovat myös kiinnittäneet enemmän huomiota 
elinkeinoelämän tieto- ja osaamistarpeisiin sekä sektorirajat ylittävien kumppanuuksien 
lisäämiseen. 
 
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä voidaan tiivistää muun muassa erilaisten yhteis-
työfoorumien, tutkimus- ja teknologiaohjelmien, tutkimuksen huippuyksiköiden ja tutkijan- 
koulutuksen sekä tiede- ja teknologianeuvostossa valmisteltujen strategisen huippuosaa-
misen keskittymien kautta. Yritysten koottu näkemys kehittämisteemoista ja -tarpeista 
edistäisi kanssakäyntiä julkisten toimijoiden kanssa. Yritysten tulisikin jatkaa klusteripoh-
jaista yhteisten tutkimusagendojen rakentamista. Tämä tukisi kotimaisen kehittämisen rin-
nalla myös esimerkiksi osallistumista eurooppalaisiin teknologiayhteisöihin ja yhteisiin tek-
nologia-aloitteisiin ja niiden tulosten tehokkaampaa hyödyntämistä. 
 
Tutkimustoiminnan laatu ja kyky hyödyntää tietoa ja osaamista vaativat sekä julkisilta että 
yksityisiltä toimijoilta riittäviä, pitkäjänteisiä investointeja. Siksi innovaatiopolitiikan tavoit-
teena on saada yritykset lisäämään t&k-toimintaansa ja yhä useampi yritys harjoittamaan 
tutkimusta ja innovaatioiden tuottamista ja tuotteistamista. Investointien rinnalla tarvitaan 
kannustimia ja joustavia rakenteita sekä säädösympäristöä, joka edistää tutkimusta, inno-
vaatioita ja niiden käyttöönottoa. 
 
Julkisen rahoituksen, kuten Tekesin ja Suomen Akatemian toiminnan vaikuttavuudesta 
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden t&k-toimintaan on annettu hyviä arvioita. Toisin kuin 
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monessa muussa maassa, julkista t&k-tukea saaneet yritykset ovat itsekin lisänneet tutki-
musinvestointejaan. Tämä on ollut yksi peruste lisätä julkista tutkimus- ja innovaatiorahoi-
tusta. Rahoitusvaikutusten sekä saavutettujen välillisten ja liiketoiminnallisten tulosten li-
säksi rahoitusta saaneet yritykset ovat usein myös muuttaneet toimintatapojaan ja käyttäy-
tymistään tavalla, joka on vahvistanut koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä sekä uuden 
tiedon ja osaamisen hyödyntämiskykyä. Rahoituksen kerrannaisvaikutukset tiedon ja 
osaamisen levitessä laajemmin ympäristöön nostavat entisestään arvioita tukien koko-
naisvaikuttavuudesta. Aktivointitoimiin ja kannustinmekanismien toimivuuteen tulee kuiten-
kin kiinnittää enenevästi huomiota. On kyettävä paremmin selvittämään kannustimien tuot-
tama lisäarvo tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle ja se, tuottavatko toimet tavoiteltuja tulok-
sia. 
 
Verotukseen liittyvät kannustimet ovat yleisiä OECD-maissa, mutta Suomessa niitä ei ole 
juurikaan käytetty. Kansainvälisten vertailututkimusten perusteella monipuolisilla t&k-
toiminnan tuilla saavutetaan parempi kokonaisvaikutus ja taloudellinen tehokkuus kuin 
yleisillä verokannustimilla. On kuitenkin kehittämisalueita, joissa tulisi muiden keinojen 
ohella selvittää mahdollisuutta käyttää myös verotuksellisia keinoja. Varsinkin siemen- ja 
käynnistymisvaiheessa olevien teknologiayritysten rahoituksessa on puutteita. Tilannetta 
voidaan parantaa yksityisiin pääomasijoituksiin kohdistuvilla kannustimilla, kuten uusiin 
teknologiayrityksiin tehtyjen sijoitusten tuottojen verokohtelun lieventämisellä siltä osin kuin 
varat investoidaan uudelleen samantyyppisiin alkaviin yrityksiin. 
 
Alkavien teknologiaintensiivisten yritysten rahoitus ja muu tukeminen edellyttävät koko jär-
jestelmän yhteistoimintaa, yksinään toimijat eivät onnistu. Julkista innovaatiorahoitusta 
saaneet tutkimuslähtöiset yritykset eivät usein kykene kehittämään toimintaansa tuen va-
rassa niin pitkälle, että ne ovat houkuttelevia myös yksityisten rahoittajien kannalta. Julki-
set tuet eivät tule optimaalisesti käytetyiksi, jos kehittämistoimet jäävät kesken ennen kuin 
ne alkavat kiinnostaa laajemmin. Yritystä ei myöskään tulisi perustaa liian aikaisin – esi-
merkiksi pääomia vaativassa pitkäkestoisessa tutkimusvaiheessa tai muussa sellaisessa 
tilanteessa, jossa tuottoisan liiketoiminnan käynnistäminen ei ole lähiaikoina realistista. 
Alkavien yritysten rahoituksen kokonaistilannetta heikentävät lähtökohtaisesti usein riittä-
mätön riskinottokyky, liian korkeat sijoitetun pääoman tuottovaatimukset ja rajallisten pää-
omien sijoittaminen liian moneen kohteeseen. 
 

Rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksiin sekä julkisen ja yksityisen riski- ja 
pääomarahoituksen työnjako- ja yhteistyökysymyksiin tulee kiinnittää enem-
män huomiota. Julkiset sijoittajat ovat keskittyneet erityisesti siemenvaiheen 
rahoitukseen, yksityiset taas nopean kasvuvaiheen yritysten ja yritysostojen 
rahoittamiseen. Yritysten eri kehitysvaiheet ja niihin liittyvät erilaiset rahoitus- 
tarpeet eivät ole tulleet riittävästi huomioiduksi. Rahoitusjärjestelmän katvealu-
eisiin tulee puuttua palveluntarjoajien yhteistyöllä ja välittäjäorganisaatioiden 
osaamista kehittämällä. 
 
Aloittavien ja kasvuyritysten rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi tulee 
selvittää yksityisille pääomasijoittajille suunnattavien kannustimien käyttöönot-
tomahdollisuudet, ml. verotuskäytäntöjen uudistaminen (uudelleen)sijoittamista 
suosivaksi ja siten, että teknologiaintensiivisten yritysten mahdollisuudet saada 
rahoitusta pääomamarkkinoilta paranevat. 
 



 33

Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen ovat yhä vähäisiä. Sijoituksia olisi kyettävä lisää-
mään, jotta kotimaisten yritysten ja pääomasijoittajien ulkomaille tekemät investoinnit voi-
taisiin osaltaan korvata ja jotta Suomen pääomainvestointitase ei olisi pysyvästi negatiivi-
nen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä säädösperustaan sekä toimiin, joiden avulla Suo-
meen kanavoituu enemmän korkeaan osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin perus-
tuvia, uutta liiketoimintaa luovia investointeja. Kansallista yhteistyötä ja verkottumista on 
tehostettava kansainvälistymisen vahvistamiseksi. Kansainvälistymistä edistävien organi-
saatioiden (Finpro, lnvest in Finland, Tekes, Sitra, Suomen Akatemia, VTT jne.) tulee yh-
teistoimin panostaa kansainvälisen yhteistyön kahdensuuntaiseen vahvistamiseen. 
 
Toimivien innovatiivisten markkinoiden luominen on keino tukea tutkimus- ja innovaatio-
toimintaa, tehostaa tulosten hyödyntämistä uusina tutkimusavauksina tai liiketoimintamah-
dollisuuksina sekä parantaa tuottavuutta ja hyvinvointia. Tässä yhteydessä keskeisiä in-
strumentteja ovat julkiset hankinnat sekä niiden kehittäminen erityisesti tutkimukseen kan-
nustavalla sekä innovaatioita lisäävällä tavalla. Tämä voi tapahtua samanaikaisesti yritys- 
sektorin innovatiivisuutta aktivoiden. 
 
Julkisten hankintojen taloudellinen kokonaisarvo on huomattava, yli 20 miljardia euroa. 
Hankinnoista osa on sellaisia, joissa julkinen sektori voisi joko itse toimia useammin vaati-
vana asiakkaana, välittäjänä asiakasryhmille tai koota intressiryhmät yhteistyötä lisäävällä 
tavalla. Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistäminen julkisten hankintojen kautta edel-
lyttää hankintakriteerien ja kannustimien kehittämistä sekä vastuutahojen hankintaosaami-
sen ja yhteistyön lisäämistä. Se edellyttää myös hankintoja tukevien uusien toimintamalli-
en luomista ja käyttöönottoa. Potentiaalisia sovellusalueita ovat erityisesti hyvinvointipalve-
lut, energia ja ympäristö sekä yhteiskunnalliset infrastruktuurit, lähinnä viestintä, liikenne ja 
rakentaminen. Samalla on arvioitava nykyisten instrumenttien toimivuus innovatiivisten 
hankintojen kannalta ja tunnistettava kohteet, joihin voidaan suunnatuilla hankinnoilla 
myönteisesti vaikuttaa. EU:n piirissä ollaan parhaillaan määrittelemässä julkisten hankinto-
jen hyviä käytäntöjä ja edistämässä niiden käyttöönottoa. Suomen tulee olla tiiviisti muka-
na kehittämistyössä, jotta tämän tähän asti vähäiselle huomiolle jääneen kannustinmeka-
nismin sovellusmahdollisuuksia voitaisiin paremmin arvioida. 
 
Innovaatiojärjestelmän dynamiikan sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden 
parantamiseksi on tarpeen kohdentaa kehittämistoimia yrittäjyyden edistämiseen ja kasvu- 
yrityksiin. Erityisesti alkavien teknologiayrityksien määrää tulee kyetä lisäämään, sillä ne 
ovat kansantalouden kannalta tärkeitä; yritykset monipuolistavat elinkeinoelämää, ovat 
tehokkaita uuden teknologian soveltajia sekä usein myös nopeasti kasvavia ja uusia työ-
paikkoja luovia. Selvitysten perusteella kasvuyrittäjyys on Suomessa korkeintaan kansain-
välistä keskitasoa. Vuosittain identifioiduista 1 500–2 000 osaamis- ja innovaatioperustai-
sesta liikeideasta siemenrahoituskelpoisiksi osoittautuu vähemmän kuin kymmenesosa, ja 
näistäkin vain pieni osa saa riskirahoitusta. Harva näistäkään lopulta osoittautuu kasvuyri-
tykseksi. 
 
Varsinkaan korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät ole kiinnostuneita yrityksen perustami-
sesta. Alueelliset ja alakohtaiset erot ovat kuitenkin huomattavia: esimerkiksi yliopistotut-
kinnon pääkaupunkiseudulla vuosina 1999–2002 suorittaneet ovat ryhtyneet suhteellisesti 
kaksi kertaa useammin yrittäjiksi kuin muualla maassa valmistuneet keskimäärin. Ammat-
tikorkeakoulujen kohdalla tilanne on päinvastainen. Vähiten yrittäjäksi ryhdyttiin tekniikan 
alalta. Yrittäjäksi siirrytään suureksi osaksi palkkatyön kautta, työkokemuksen ja koulutus- 
taustan vaikuttaessa päätökseen. 
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Yrittäjien koulutustaso on noussut jo pitkään. Asenteet ja ilmapiiri eivät kuitenkaan vielä-
kään ole parhaat mahdolliset, epäonnistumiseen suhtaudutaan hyvin negatiivisesti. Kor-
keakouluissa on alettu antaa enenevästi yritystoimintaa ja yrittäjyyttä palvelevaa koulutus-
ta. Myönteisiä ovat opetusministeriön yrittäjyyskasvatusta edistävät toimet, yliopistojen 
yrittäjyysstrategiat ja yritystoiminnan tuntemusta tukevan opetuksen saattaminen osaksi 
perusopintoja sekä hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelma. Opiskelijoita ja työelämässä 
toimivia tulee rohkaista kokeilemaan erilaisia uravaihtoehtoja, yrittäjyyden ja palkkatyön 
yhdistämistä ja yritystoiminnan erilaisia toteutusmuotoja. Koulutuksella ja neuvonnalla on 
tässä huomattava merkitys. Yrittäjyyden edistämiseksi on kiinnitettävä huomiota myös toi-
miin, jotka kohdentuvat yrittäjiin henkilöinä, ei vain yritykseen kokonaisuutena. 
 

Korkeasti koulutettujen yrittäjyyden edistämisen tarpeet liittyvät koulutuksen ja 
neuvonnan parantamiseen sekä yleisen yrittäjyysilmapiirin ja liiketoiminta-
osaamisen edistämiseen. Yrittäjyyden kehittämistoimien tulisi kohdentua myös 
lainsäädännön toimivuuteen (kilpailu- ja työlainsäädäntö, työnantajavelvoite- ja 
palkkauskysymykset, konkurssikäytännöt), toimeentulokysymyksiin (sosiaali-
turva- ja verotusasiat) sekä yritystoiminnan rahoitukseen, eritoten tutkimusin-
tensiivisten yritysten tarpeisiin. 
 

Palvelusektori kattaa bruttokansantuotteesta jo yli 70 prosenttia. Tästä yksityisten palvelu-
jen osuus on noin kaksi kolmannesta ja julkisten palvelujen kolmannes. Palveluiden kas-
vava merkitys kansantaloudelle, työllisyydelle ja tuottavuudelle tarkoittaa, että niiden mo-
nipuolinen kehittäminen niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla on entistä tärkeämpää. 
Varsinkin osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden tulee olla keskeinen kehittämis-
kohde. Palvelusektorilla harjoitettava tutkimus- ja innovaatiotoiminta on Suomessa suh-
teellisen vaatimatonta. 
 
Palvelualojen tutkimusintensiteetti on huomattavasti matalampi kuin teollisuuden. Suo-
messa palveluiden osuus koko yrityssektorin t&k-menoista on noin 20 prosenttia. Osuus 
on puolet pienempi kuin Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin selvästi yli EU:n keskitason. Pal-
velusektorin tutkimusmenot ovat tällä vuosikymmenellä kasvaneet reippaammin kuin teol-
lisuuden. Kasvusta vastaa käytännössä kuitenkin vain neljä alaa: tietojenkäsittely, tutkimus 
ja kehittäminen, tekninen palvelu ja eräät osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut. Vain 
runsas kolmannes palveluyrityksistä harjoittaa innovaatiotoimintaa. Ne myös tekevät yh-
teistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa vähemmän kuin muut yritykset. 
 
Kansainvälisesti teollisuuden osuus taloudesta ja työllisyydestä on Suomessa korkea. 
Kasvava osa teollisuusyrityksistä harjoittaa myös palveluliiketoimintaa, ja niiden liikevaih-
dosta kasvava osa tulee tuotteisiin ja prosesseihin kytketyistä palveluista. Myönteisen ke-
hityksen jatkaminen edellyttää, että teollisuus- ja palveluyritykset vahvistavat tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaansa ja luovat yhteisiä toimintastrategioita ja -malleja. Teollisuuden ja 
palveluiden perinteinen, selkeä erottelu ei ole elinkeinoelämän kehittämisen kannalta tässä 
suhteessa perusteltua. 
 
Palveluihin liittyvissä innovaatioissa yhdistyvät usein teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot. 
Jälkimmäiset kytkeytyvät esimerkiksi tiivistyviin tuottaja-käyttäjä-vuorovaikutussuhteisiin, 
rakenteiden kehittämiseen ja sitä tukeviin toimintamalleihin. Olemassa olevan teknologian, 
esimerkiksi ICT:n, monipuolinen hyödyntäminen on myös keskeistä, sillä se mahdollistaa 
uudenlaisten yhteistyö-, toiminta- ja hallintotapojen toteutuksen. Julkisella sektorilla on eri-
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tyinen tehtävä tukea innovaatioiden luomista ja tuotteistamista ja luoda niille uusia toimin-
ta-alustoja. 
 
Kaiken kaikkiaan kyse on innovatiivisten palveluiden edistämisestä koko elinkeinoelämäs-
sä tavalla, joka tukee uusien tuotteiden luomista, parantaa palvelujen tuottavuutta ja kan-
sainvälistä kilpailukykyä sekä vahvistaa liiketoimintaosaamista ja -johtamista. Näihin on 
muun muassa Tekes puuttunut vastikään käynnistämillään teknologiaohjelmilla. Niissä on 
oleellista, että teknologian kehittämistä ja liiketoimintaosaamista viedään integroidusti 
eteenpäin. Riittävän tiedon ja osaamisen varmistaminen edellyttää myös palveluja koske-
van tutkimuksen vakiintumista sekä kriittisen massan saavuttamista ja kansainvälisen 
huippututkimuksen tason tavoittamista avainalueilla. 
 
Innovaatiojärjestelmän toimivuuden ja tiedon ja osaamisen leviämisen kannalta korkeasti 
koulutettujen liikkuvuuden edistäminen on keskeistä. Työntekijän siirtyminen työpaikasta 
toiseen siirtää tehokkaimmin henkilöihin sitoutunutta, ns. hiljaista tietoa ja osaamista. Liik-
kuvuutta edistäviä tiede- ja teknologiapoliittisia keinoja on viime aikoina otettu runsaasti 
käyttöön EU- ja OECD-maissa. Liikkuvuutta on kyettävä lisäämään järjestelmän kaikilla 
tasoilla, erityisesti yli sektorirajojen. Kyse on varsinkin yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
elinkeinoelämän välisestä liikkuvuudesta, minkä tulisi olla nykyistä selvästi vilkkaampaa. 
Tutkimusyhteistyössä ja sopimustutkimuksessa syntyneitä henkilökohtaisia kontakteja yri-
tysten ja yliopistojen välillä tulee hyödyntää paremmin. 
 
Sektorirajat ylittävää liikkuvuutta voidaan edistää monin keinoin, joita ei Suomessa ole vie-
lä riittävästi hyödynnetty. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten pitkäjänteinen sitoutuminen 
yliopistojen toimintaan ja yhteistyön lisääminen koulutuksessa; yrityksissä toimivien anta-
man opetuksen lisääminen yliopistoissa; liikkuvuuden tukiohjelmat yliopistosta valmistu-
neen palkkaamiseksi t&k-työhön (erityisesti pk-)yrityksissä; tutkijoiden sapattivapaat, joita 
voitaisiin käyttää työskentelyyn yrityksissä; räätälöidyt tutkimusorganisaatioiden jatkokou-
lutus- ja tutkimusohjelmat teollisuudessa toimiville; yritysten ja yliopistojen väliset sopi-
mukset määräaikaisesta tutkijanvaihdosta, esimerkiksi teollisuudessa toimiville osoitettavat 
määräaikaiset virat yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. 
 
 Kotimaisen liikkuvuuden lisäämisen rinnalla on edistettävä kansainvälistä liik-

kuvuutta. Liikkuvuutta tulee tukea lisäämällä siihen osoitettuja resursseja, luo-
malla tähän kannustimia sekä hyödyntämällä ahkerammin kansainvälisiä, var-
sinkin EU:n liikkuvuusinstrumentteja. Keskeistä on yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten oma aktiivisuus, strategisten pitkäkestoisten kumppanuuksien rakenta-
minen ja tätä tukevat kestävät rahoitusratkaisut. 

 
Innovaatiotoiminnan dynamiikan laaja-alainen edistäminen, tiede- ja teknologiapolitiikan 
instrumenttien kehittäminen, toimien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen se-
kä valikoiva päätöksenteko vaativat tuekseen arviointitoiminnan ja ennakoinnin vahvista-
mista ja tähän liittyvän osaamisen lisäämistä. 
 

Julkisten toimien vaikutusten selvittäminen asettaa uusia vaatimuksia arviointi-
toiminnan ja ennakoinnin kehittämiselle. Esimerkiksi julkisten t&k- ja innovaa-
tiotukien vaikutusten todelliseen laajuuteen, pitkäkestoisuuteen ja monimutkai-
siin vaikutusmekanismeihin on kiinnitettävä enemmän huomiota niin innovaa-
tiotutkimuksessa kuin rahoittajaorganisaatioiden taholla. Tämän edistämisessä 
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Suomen Akatemialla ja Tekesillä on keskeinen rooli yhdessä ministeriöiden 
sekä asiantuntijatahojen, julkisten ja yksityisten tutkimuslaitosten kanssa. 

 
Ennakointiaktiviteetit ovat viime vuosina merkittävästi lisääntyneet. Niillä on onnistuttu kor-
jaamaan aiemmin havaittuja ongelmia, kuten toiminnan hajanaisuutta ja systeemisen nä-
kökulman puutetta. Keskeisiä hankkeita tällä hetkellä ovat valtioneuvoston ennakointiver-
kosto, KTM:n ennakointifoorumi ja Sitran käynnistämä kansallinen ennakointiverkosto. 
 
Kesäkuussa 2006 valmistui Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen ennakointihanke 
FinnSight 2015. Hanke koostui kymmenestä asiantuntijapaneelista, joiden aihepiirit olivat 
oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta; palvelut ja palveluinnovaatiot; hyvinvointi ja 
terveys; ympäristö ja energia; infrastruktuurit ja turvallisuus; bio-osaaminen ja -yhteiskunta; 
tieto ja viestintä; ymmärtäminen ja inhimillinen vuorovaikutus; materiaalit; sekä globaali 
talous. Paneelit tunnistivat yhteensä yli 80 osaamisaluetta, joihin panostamalla Suomessa 
voidaan saavuttaa tieteen ja teknologian läpimurtoja ja kehittää uusia innovaatioita. 
 

Ennakoinnin laaja-alaista kehittämistä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan nä-
kökulmista on tarpeen jatkaa. Ennakointiin on osoitettava riittävät voimavarat, 
ja toimijoiden sitoutumista hankkeisiin tulee vahvistaa. Ennakoinnin tiivis kyt-
kentä päätöksentekoon on oleellista. Tämä edellyttää, että tulokset ovat laa-
dukkaita ja hyödynnettävässä muodossa. Kehittämistoimilla on kyettävä tiivis-
tämään hallinnonalojen sisäistä ja niiden välistä yhteistyötä. Erityisesti poikki-
hallinnollisen ennakointitoiminnan edellytyksiä tulee vahvistaa. Tarve kansalli-
selle kootulle hankkeelle, jossa tiede- ja teknologiaennakointi on integroitu laa-
jempaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen näkökulmaan, on yhä olemassa. 
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2 Lähivuosien kehittämisohjelma 
 
 
 
Suomen strategiana on turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
kehitys tulevinakin vuosina. Tiedon ja osaamisen määrätietoinen kehittäminen ja niiden 
nopea ja joustava hyödyntäminen ovat strategian toteutumisen keskeisiä edellytyksiä. Tä-
mä vaatii tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan panostekijöiden vahvistamista edel-
leen. 
 
Tarjontalähtöisen kehittämisen rinnalla on kuitenkin selkeästi vahvistettava tarve- ja kysyn-
tälähtöisiä toimintoja. Näin voidaan voimistaa tutkimus- ja koulutusinvestointien työllisyyttä, 
tuottavuutta ja kilpailukykyä edistäviä vaikutuksia. Vaatimuksen taustalla on joukko globaa-
leja muutostekijöitä, jotka vaikuttavat kaikissa maissa. Suomessa trendeiksi on tunnistettu 
lisääntyvä kansainvälistyminen sekä kotimaassa että ulkomailla, elinkeino- ja yhteiskunta-
rakenteen jatkuva muutos, innovaatiodynamiikkaan kohdistuvat kilpailutekijät sekä itse 
t&k-toiminnassa meneillään olevat muutokset. Suomalaiselle yhteiskunnalle on lisäksi 
ominaista väestön ikääntyminen. Muutostekijät asettavat kehittämistyölle monenlaisia 
haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan kansantalouden, sosiaalisen ja kulttuurisen kehi-
tyksen sekä kansalaisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Näistä tarpeista seu-
raa vaatimus sisällöt, rahoituksen ja rakenteet yhdistäväksi lähivuosien tiede-, teknologia- 
ja innovaatiopolitiikan kehittämisohjelmaksi. 
 
Rahoitus asettaa kehittämisohjelmalle taloudelliset puitteet. Hallituksen vuoden 2006 aika-
na tekemien päätösten perusteella lähivuosien t&k-rahoitustilanne näyttää seuraavalta:           
 
T&k-rahoituslaskelma: 
 
          2005 2006    2007   2008   2009   2010   2011 
 
Valtio, milj. €         1595 1680    1700   1800   1900   2000   2100 
Koko tutkimuspanos, milj. €    5400 5720    5940   6250   6620   7000   7250 
T&k, % bkt:sta          3,50    3,55     3,6       3,7     3,85     4,0      4,1 
_____________________________________________________________ 
 
Laskelma perustuu seuraaviin lähtökohtiin: 
 
1) Hallituksen kehyspäätös 21.3.2006 
2) Hallituksen strategia-asiakirjapäätös 20.4.2006 
3) Bkt:n kasvuarviot/valtiovarainministeriö 23.3.2006 
4) Vuosien 2007-2011 lisäykset vuoden 2006 rahanarvon mukaan 
 
Hallituksen kehyspäätöksen mukainen valtion keskeisten tutkimusresurssien lisääminen 
keskimäärin viidellä prosentilla vuodessa vuodesta 2007 vuoteen 2011 saakka tarkoittaa 
noin sadan miljoonan euron vuotuista lisäystä julkiseen tutkimusrahoitukseen ko. aikavälil-
lä. Mikäli kansallisen tutkimuspanoksen kasvulle asetettu neljän prosentin bkt-osuustavoite 



 38

saavutetaan kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä, kuten hallitus on edellyttänyt, 
pysyy julkisen tutkimusrahoituksen osuus varsin tarkoin nykytasolla eli lähes 30 prosentis-
sa. Oleellista kokonaistavoitteen saavuttamiselle on kuitenkin se, miten muista rahoitusläh-
teistä, ennen kaikkea kotimaisilta yrityksiltä tuleva rahoitus tulee kehittymään. Julkisen val-
lan tehtävänä tässä on luoda ja ylläpitää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan perusedellytyk-
siä ja kehittää toimintaympäristöjä niin, että vaativat kokonaistavoitteet voidaan saavuttaa.  
 
Sisällöllisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista pelkästään 
lisäämällä panostekijöitä. T&k-toimintaan on Suomessa investoitu varsinkin 1990-luvun 
lamavuosien jälkeen kansantalouden kokoon nähden runsaasti. Lisäykset on kuitenkin 
osittain suunnattu kansallisen tutkimusjärjestelmän hajanaisuutta edistävästi. Panosteki-
jöiden osin epätarkoituksenmukainen organisointi on johtanut joukkoon pieniä, päällekkäis-
tä työtä tekeviä yksikköjä, joiden tutkimustoiminnalle ei ole riittävästi huipputason aineelli-
sia eikä henkisiä resursseja. Yksiköillä on vain rajoitetut mahdollisuudet osallistua aikai-
sempaa suurempia yhteistyökokonaisuuksia suosivaan kansainväliseen tutkimusyhteis-
työhön. On välttämätöntä kyetä kokoamaan hajallaan olevia resursseja niin, että mittaluo-
kaltaan vaativiinkin tutkimustehtäviin voidaan tarvittaessa kansallisesti tai kansainvälisenä 
yhteistyönä ryhtyä.  
 
Rahoituskysymykset asettuvat siten tässä kuvatulla tavalla yhteyteen rakenteiden kehittä-
misen kanssa. Valtioneuvoston huhtikuussa 2005 tekemä periaatepäätös edellytti monien 
rahoituksen ja rakenteet yhdistävien toimien täytäntöönpanoa. Julkisten tutkimusrahoittaji-
en on kehitettävä keskinäistä yhteistoimintaansa ja yhteistyötä yksityisten ja ulkomaisten 
rahoittajien kanssa huipputason osaamiskeskittymien vahvistamiseksi ja lisäämiseksi. 
Suomen Akatemian ja Tekesin on kehitettävä yhdessä Sitran ja muiden rahoittajien kans-
sa keskinäistä rahoitus- ja muuta yhteistyötään tutkimus- ja innovaatiorahoituksen vaikut-
tavuuden parantamiseksi ja nykyistä suurempien toimintakokonaisuuksien muodostami-
seksi ja toteuttamiseksi. Rahoittajien on arvioitava nykyisiä ja kehitettävä tarvittaessa uusia 
toimintatapoja ja rahoitusinstrumentteja erityisesti tieteidenvälisen ja teknologioidenvälisen 
tutkimuksen edistämiseksi sekä ulkomaisten huippuosaajien saamiseksi Suomeen. Kor-
keakoululaitoksen kehittämistoimet on suunnattava opetusministeriön johdolla yksiköiden 
toiminnan vaikuttavuuden, laadun sisällön ja tehokkuuden varmistamiseen ja edistämiseen 
suuntaamalla voimavaroja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistamalla verkottumista 
sekä tehostamalla johtamista ja toiminnan arviointia. Yliopistojen suoraa budjettirahoitusta 
on suunnattava myös rakenteiden ja yliopistojen omien ohjausjärjestelmien uudistamiseen. 
Kilpailtua rahoitusta on lisättävä korkeakoulujen uudistumisen ja erikoistumisen tukemi-
seksi. Ministeriöiden on lisättävä sitomatonta tutkimusrahoitustaan ja kehitettävä rahoitus- 
ja muuta yhteistyötään Suomen Akatemian ja Tekesin kanssa. Tutkimuslaitosten on han-
kittava nykyistä enemmän ulkoista tutkimusrahoitusta ja lisättävä sen osuutta t&k-
toiminnassaan. VTT:n perusrahoitusta tulee vahvistaa Suomen kannalta tärkeillä, valituilla 
painopistealoilla. 
 
Kaikki nämä valtioneuvoston kannanotot tähtäävät siihen, että tieteen, teknologian ja inno-
vaatiotoiminnan rahoitus, rahoitusmekanismit ja keskeisten koulutus- ja tutkimusorgani-
saatioiden rakenteet vastaavat toisiaan ja että ne tukevat täysipainoisesti t&k-toiminnalle 
asetettavia sisällöllisiä tavoitteita. Rahoittajayhteistyö ja voimavarojen kokoaminen on yksi 
selkeä kehittämislinja. Toinen on tutkimusorganisaatioiden rakenteiden, talouden hallinnan 
ja johtamisen kehittäminen niin, että päästään periaatepäätöksen mukaiseen keskeiseen 
sisällölliseen tavoitteeseen: kansainväliseen huippuun yltävään t&k-toimintaan aloilla, jotka 
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ovat kansantalouden, yhteiskunnan muun kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannal-
ta kaikkein tärkeimpiä. 
 
Useimpien yllä todettujen periaatepäätöksen kohtien toimeenpanossa on edistytty. Kriitti-
sin kohta koko julkisen tutkimusjärjestelmän toimintakyvyn kannalta on korkeakoululaitok-
sen rakenteellinen uudistuminen niin, että se voi kaikilta osin toimia täysipainoisesti kor-
keatasoisena osana kansallista innovaatiojärjestelmää ja kansainvälistä koulutus- ja tie-
deyhteisöä. Uudistumista on kyettävä vauhdittamaan niin tulosohjauksen avulla kuin muin 
rahoituksen ja rakenteellisen kehittämisen keinoin, mukaan lukien korkeakoulujen omien 
mahdollisuuksien lisääminen ja kannustaminen itse toteutettaviin kehittämistoimiin. 
 
Sisältöjen kehittämisen keskeiset kriteerit ovat kansainvälisen huippulaadun rinnalla hyvä 
tarve- ja asiakaslähtöisyys (relevanssi) sekä aineellisten ja henkisten resurssien saatavuus 
ja organisoituminen laatu- ja relevanssivaatimuksia vastaavalla tavalla. Aineellisten re-
surssien osalta infrastruktuurien ajantasaisuus ja niiden kansainvälinen kilpailukyky ovat 
nousseet yhä selvemmin toiminnan rahoituksen rinnalla keskeisiksi vaatimuksiksi. Sisältö-
jen kehittäminen jakautuu siten resurssien suuntaamisen kannalta kolmelle taholle: kes-
keisten kohdealueiden tunnistamiseen, oikeiden rahoitusinstrumenttien valintaan ja 
asianmukaisen infrastruktuurin ja muiden perusedellytysten varmistamiseen. 
 
Lähivuosina on kyettävä suuntaamaan resursseja entistä fokusoidummin. Julkisen ja yksi-
tyisen sektorin tärkeimpiä uusia yhteistyökohteita ovat perustettavat strategisen huip-
puosaamisen keskittymät. Ne ovat kansainvälisiä tieteen, teknologian ja innovaatiotoimin-
nan huippuosaamisen keskittymiä sellaisilla aloilla, jotka ovat elinkeinoelämän ja yhteis-
kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Tiede- ja teknologianeuvosto on katsonut, että 
konkreettisiin toimiin on ensi vaiheessa ryhdyttävä seuraavilla teema-alueilla: 1) energia ja 
ympäristö (esimerkkinä ympäristömyötäinen energiantuotanto); 2) metallituotteet ja ko-
neenrakennus (esimerkkinä liikkuvat työkoneet ja kulkuneuvot sekä valmistus- ja automaa-
tiotekniikka); 3) metsäklusteri (esimerkkinä puun ja materiaalien laaja hyödyntäminen sekä 
älykkäät tuotteet); 4) terveys ja hyvinvointi (esimerkkinä ikääntyneiden hyvinvointi sekä 
yksilöllisen lääkehoidon ja diagnostiikan kehittäminen); sekä 5) tieto- ja viestintäteollisuus 
ja -palvelut (esimerkkinä tulevaisuuden tietoyhteiskunnan palvelut ja tuotteet). Opetusmi-
nisteriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulee asettaa johtoryhmä ohjaamaan ja arvioi-
maan strategian toteuttamista. 
 
Strategisen huippuosaamisen keskittymät tarkoittavat myös uudenlaisten rahoitusmeka-
nismien tuloa suomalaiseen t&k- ja innovaatiotoimintaan. Keskittymissä on kysymys tutki-
mustoiminnasta, joka ennakoi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeita 5–10 vuoden aika-
jänteellä. Jo tämä vaatii keskittymään osallistuvilta yrityksiltä, yliopistoilta, tutkimuslaitoksil-
ta ja rahoittajaorganisaatioilta uudenlaista sitoutumista yhteistyössä harjoitettavaan toimin-
taan. Toimijoilla on oltava selkeä, yhteinen visio ja kohdennettu strategia. Sitoutuminen 
keskittymään voi olla eriasteista, mikä tarkoittaa samalla eriasteisia mahdollisuuksia vai-
kuttaa toimintojen suuntautumiseen. Keskittymän ydinryhmän osallistujat muodostavat 
keskittymän yleismallissa ns. voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön.   
 
Huippuosaamisen keskittymien rinnalla on tärkeää vahvistaa sellaisia tärkeitä ja lupaavia 
aloja kuin bioteknologia, uudet materiaalit, nanoteknologia, ohjelmisto-osaaminen ja 
osaamisintensiiviset palvelut. Huippuosaamisen keskittymien ja vuoden 2007 alusta käyn-
nistyvään uuteen osaamiskeskusohjelmaan valittavien osaamisklusterien välinen synergia 
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on asianmukaisesti varmistettava ensisijaisesti teknologiahallinnon ja aluekehityksen ohja-
usorganisaatioiden yhteistyönä.  
 
Toinen tärkeä uusi rahoitusinstrumentti on edellä jo mainittu FiDiPro eli Suomen Akatemi-
an ja Tekesin yhteinen ohjelma ulkomailla toimivien korkeatasoisten tutkijoiden saamiseksi 
Suomeen työskentelemään 2–5 vuodeksi. Rahoituksen hakijana on suomalainen yliopisto 
tai tutkimuslaitos, mikä korostaa toimintoja profiloivaa ohjelman tavoitetta. 
 
FiDiPro-ohjelma on tarkoitettu vahvistamaan Suomessa tehtävän tieteellisen tutkimuksen 
kärkitasoa. Pyrkimys aidon tutkijanurajärjestelmän luomiseen Suomeen vaatii suoraan 
huippuihin panostamisen rinnalla pitkäjänteisiä investointeja väittelyn jälkeisiin ja professo-
ritasoa edeltäviin tutkijankoulutuksen ja itsenäisen tutkijan uravaiheisiin. Tämä tarkoittaa 
määrätietoisia toimia opetusministeriön tutkijanuratyöryhmän hahmotteleman neliportaisen 
tutkijanuramallin aikaansaamiseksi. Kiireellisimmät toimet koskevat ns. itsenäistymisvai-
heen tutkijanpaikkojen lisäämistä Suomen Akatemiassa ja yliopistoissa sekä ryhtymistä 
yliopistojen virkarakenteen kehittämiseen tutkijanuramallin toteutumista edistävään suun-
taan.   
 
Kansallisen mittaluokan infrastruktuurien kehittämiseen tulee kiinnittää resursoinnissa ai-
van uudenlaista huomiota. Suomesta on puuttunut kansallinen infrastruktuuripolitiikka ja 
sen myötä myös ne mekanismit, jotka luontevasti soveltuvat tällaisten hankkeiden arvioin-
tiin ja rahoittamiseen. On tarpeen ryhtyä pikaisiin toimiin muissa maissa tehtävälle tutki-
mukselle tässä suhteessa annetun etumatkan kiinnikuromiseksi. Perustan kehittämistoimil-
le antaa tiede- ja teknologianeuvostossa valmisteltu infrastruktuurien kehittämisohjelma. 
Sen mukaan ensi vaiheessa on tärkeintä ja ajankohtaisinta kartoittaa nykyinen kansallisen 
mittaluokan infrastruktuuri, tarpeet sen uusimiseen ja kehittämiseen sekä tarpeet ja mah-
dollisuudet hyödyntää kansainvälisiä infrastruktuureja. Työllä on vahva yhteys myös ns. 
kotikansainvälistymisen edistämiseen. Perustyötä varten opetusministeriön ja kauppa- ja 
teollisuusministeriön tulee asettaa julkisia ja yksityisiä tahoja edustava asiantuntijaryhmä, 
jolla olisi myös pysyvä tehtävä arvioida pitemmän aikavälin tarpeita ja antaa uusia infra-
struktuurihankkeita koskevia kannanottoja.  
 
Tässä sanottu merkitsee koottuna sitä, että tulevat resurssit ja rakenteita ja toimintoja uu-
distamalla käyttöön saatava osa nykyisistä resursseista tulee suunnata ensisijaisesti seu-
raaviin kohteisiin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 
Valtion tutkimusrahoituksen lisäys 2007–2011, miljoonaa euroa: 
 
Lisäykset esitetään seuraavassa tasokorotuksena vuoden 2007 tasosta vuoden 2006 ra-
hanarvon mukaan, ensin käyttökohteittain ja sen jälkeen organisaatioittain: 
 
 
Lisäykset käyttökohteittain 
 
 Strategisen huippuosaamisen keskittymät  130  
 
 Infrastruktuurit      20 
 
 Tutkijanuran kehittäminen     50 
 
 Tutkijakoulujen kehittäminen     15 
 
 Suomen Akatemian yleiskustannusosuuden nosto   20 
 
 Kilpaillun tutkimus- ja teknologiarahoituksen lisäys   60 
  
 Yliopistojen perusrahoituksella lisättävä tutkimusrahoitus   60* 
 
 Tekniikan alan tutkimus ja koulutus     20 
 
 Sektoritutkimus, ml. VTT:n perusrahoitus    25 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Yhteensä     400 
  

* Tarkoittaa yliopistojen perusrahoituksen kumulatiivista 4 x 50 miljoonan euron 
lisäystä vuosina 2008–2011. Tutkimukseen käytetään siitä laskennallisesti 30 %.  

 
 
Lisäykset organisaatioittain 
 
 Suomen Akatemia    110 
 
 Tekes     145 
 
 Yliopistot     120 
 
 Ministeriöt ja tutkimuslaitokset     25 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 Yhteensä     400 
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Liitetaulu: Suomen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan globaali toimintaympäristö: 
haasteet, muutostekijät ja mahdollisuudet. 
 

Vahvuudet Mahdollisuudet ja keinot 
- Suomi kansainvälistynyt nopeasti: kv. organisaatioi-
den ja järjestöjen toimintaan osallistuminen runsasta 
- Tiede- ja teknologiapolitiikkaa toteutettu pitkäjäntei-
sesti ja panostusta t&k-toimintaan pidetään tärkeänä 
- Korkeatasoiset ja toimivat koulutus-, tutkimus- ja inno-
vaatiojärjestelmät 
- Innovaatiojärjestelmän avoimuus, tiivis yhteistyö ja 
kilpailukyky 
- Korkea kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus 
- Korkea väestön koulutustaso 
- Korkeasti koulutettujen maastamuutto suhteellisen 
vähäistä 
- Naisten osuus tutkijoista ja tohtorintutkinnon suoritta-
neista kansainvälisesti korkea 
- Tutkijoiden määrä suuri ja osuus työllisistä korkea 
- Tutkimuksen määrä, laatu ja vaikuttavuus kansainväli-
sesti korkealla tasolla 
- Aktiivinen kansainvälinen patentointi 
- Suomella maana hyvä maine: luotettava, turvallinen 
- Osaamisintensiivinen yritystoiminta pysynyt hyvin 
kotimaassa 
- Elinkeinoelämän ja julkisen tutkimuksen hyvä yhteis-
työ 
- Suomalaiset yritykset kansainvälisesti verkottuneita. 

- Innovaatioympäristöjen toimivuus ja tehokkuus lisäävät 
kansainvälistä kilpailukykyämme <-> järjestelmän toimin-
tojen ja organisaatioiden kansainvälistäminen 
- Osaamisen ja innovaatioympäristöjen vahvistaminen 
tuo maahan ulkomaisia investointeja ja henkisiä voima-
varoja sekä parantaa asemaamme houkuttelevana yri-
tystoiminnan sijaintialueena 
- Osaamista haetaan sieltä, missä se on parasta: yhteis-
työ globaalia ja monipuolista, ei vain EU-keskeistä 
- Pienuuden ja syrjäisyyden korvaaminen aktiivisella, 
strategisesti perustellulla yhteistyöpolitiikalla 
- Pirstoutuneiden voimavarojen priorisoitu kokoaminen 
- Luovuuden ja innovaatiotoiminnan ennakkoluuloton ja 
riittävä tukeminen 
- Ennakointitoiminnan vahvistaminen ja kytkeminen pää-
töksentekoon ja strategiseen ohjaukseen 
- Sosiaalisten innovaatioiden toteuttaminen ja tuotteis-
taminen 
- Asemien vahvistaminen kansainvälisissä yhteistyöeli-
missä (järjestöt) ja t&k-organisaatioissa 
- Innovaatiojärjestelmän organisatorisen ja toiminnallisen 
rakenteen ja työnjaon tehostaminen; 
- Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen kehittäminen 
- Yritysmyönteisen ilmapiirin luominen ja yrittäjyyden 
kannustaminen kasvuun 
- T&k-intensiivisten ja huippuosaamista hyödyntävien 
kasvuyritysten ja niiden syntymisen tukeminen. 

Heikkoudet ja kehittämisen reunaehdot  Uhat 
- Voimakas riippuvuus globaaleista suhdanteista 
- Kaukainen sijainti markkinaytimistä ja syrjässä Euroo-
pan keskuksista 
- Houkuttelevuuden ja kasvun ongelmat: pienet koti-
markkinat, kapea väestöpohja, pieni kielialue, ankara 
ilmasto 
- Kansainvälisyys eurooppalaisittain uutta ja vähäistä 
- Rajalliset taloudelliset ja henkiset voimavarat: tiedon 
ja osaamisen volyymi monilla aloilla pieni, tieteellisen 
tutkimuksen kärki vain harvojen varassa 
- Ongelmat riskirahoituksessa (määrä, saatavuus, ky-
synnän ja tarjonnan kohtaanto) 
- Puutteet markkinointi- ja liiketoimintaosaamisessa 
sekä tieto- ja innovaatiojohtamisessa 
- Vähäinen määrä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 
kumpuavia spin-off-yrityksiä 
- Fragmentoitunut tutkimustoiminta: resurssit sidottu 
moniin pieniin yksiköihin 
- Ulkomaisten korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden 
sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden pieni määrä 
- Uusien kasvuorientoituneiden yritysten määrä pieni 
- Yrityksiä ja niiden osia siirtyy ulkomaille 
- Ulkomaisia suoria investointeja suuntautuu Suomeen 
vähän; investointitase negatiivinen. 

- Kansainvälinen taloudellinen lama ja Euroopan taan-
tuminen 
- Suomi ei houkuttele ulkomaisia suoria sijoituksia, t&k-
investointeja, asiantuntijoita, tutkijoita ja opiskelijoita 
- Suomen aktiivisuus laskee ja rooli EU:ssa ja globaalis-
sa yhteistyössä pienenee 
- EU:n toimintaedellytykset heikkenevät: sisäiset ristirii-
dat kasvavat, sitoutuminen ja yhteistyö vähenevät  
- Kansalliset intressit ylipainottuvat kv. yhteistyössä 
- Fokus puuttuu: osallistutaan liian moneen liian pienillä 
resursseilla 
- Tutkimuksen yhteys taloudelliseen kehitykseen, työlli-
syyteen, hyvinvointiin ja innovaatioihin heikkenee 
- Pienenevät ikäluokat ja ikääntyminen heikentävät ta-
louden tasapainoa ja liikkumavaraa sekä osaavan työ-
voiman tarjontaa 
- Säädösympäristö ei tue tutkimustulosten siirtymistä 
t&k-organisaatioista yrityksiin ja tulosten kaupallistamista 
- Osaamisen saatavuus työmarkkinoilla riittämätöntä: 
koulutus ei suuntaudu kyllin tarvelähtöisesti 
- Uusien t&k-intensiivisten yritysten määrä pienenee 
- Julkisen t&k-rahoituksen myönteinen kehitys pysähtyy 
- Yritysten t&k-menot kääntyvät laskuun 
- Yritykset lisäävät osaamisintensiivisten toimien siirtoa 
ulkomaille 
- Aivovienti kasvaa: korkea osaaminen siirtyy ulkomaille. 
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LIITE 1 
 
 
 
 
VALTION TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTO 2003-2005 
 
 
 
Tiede- ja teknologianeuvoston kuudes toimikausi alkoi 1.3.2002 ja päättyi 28.2.2005. Neu-
vosto kokoontui tänä aikana 11 kertaa. 1.3.2005 aloittanut neuvosto ehti vuoden 2005 ai-
kana kokoontua 4 kertaa. Erityisiä teemoja on ollut neljä: Suomen tieteen ja teknologian 
kansainvälistäminen (ks. liite 2), Helsingissä 26.5.2004 pidetty yhteiskokous Viron tutki-
mus- ja kehitysneuvoston kanssa, 7.11.2003 pidetty teemakokous aiheena Suomen tie-
teen tila ja taso, sekä julkisen tutkimusjärjestelmän rakennearviointi, jonka pohjalta valtio-
neuvosto antoi 7.4.2005 periaatepäätöksen julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta 
kehittämisestä. Neuvoston tiedejaosto kokoontui 25 kertaa ja teknologiajaosto samoin 25 
kertaa. 
 
Osana sanotun periaatepäätöksen toimeenpanoa neuvostosta annettiin 27.10.2005 uusi 
asetus, joka tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Neuvoston nimi muuttui samalla tiede- ja 
teknologianeuvostoksi. Muita muutoksia ovat neuvoston toimikauden muuttuminen edus-
kunnan vaalikauden mittaiseksi eli normaalisti nelivuotiseksi, keskeisten sektoritutkimus-
ministeriöiden painottaminen määrättäessä ministerijäseniä neuvostoon, neuvoston työva-
liokunnan lakkauttaminen, sekä neuvoston sihteeristön vahvistuminen. Uusi asetus on ko-
konaisuudessaan liitteenä 4. 
 
Neuvoston pysyviä tehtäviä ovat olleet: 1) tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kehitys; 
2) henkisten resurssien kehittäminen; ja 3) kansainvälinen tiede-, teknologia- ja innovaa-
tiopolitiikka. Tutkimusrahoituksen osalta on mainittava hallituksen keväällä 2003 tekemä, 
koko vaalikauden kattava eli vuoteen 2007 ulottuva budjettikehyspäätös, jonka mukaisesti 
rahoitusta on vuosina 2003-2006 lisätty. Lisäykset perustuvat tiede- ja teknologianeuvos-
ton edellisessä linjaraportissaan joulukuussa 2002 antamiin määrällisiin suosituksiin. 
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LIITE 2 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 
12.11.2004 
 
 
 
 
SUOMEN TIETEEN JA TEKNOLOGIAN KANSAINVÄLISTÄMINEN (TIIVISTELMÄ) 
 
 
 
Suomi menestyy globaalissa toimintaympäristössä vahvistamalla tietoperustaa ja osaamis-
ta, investoimalla laadukkaaseen koulutukseen ja tutkimukseen, kehittämällä tuotanto- ja 
yritysrakenteita ja kansainvälistä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista sekä parantamalla 
innovointikykyä ja tietopääoman hyödyntämistä. Suomen tutkimusstrategia rakentuu ny-
kyisille vahvuuksille ja tarpeelle luoda uusia; tietoa, osaamista, koulutusta, tutkimusta ja 
innovaatiotoimintaa on kehitettävä järjestelmällisesti ja jatkuvasti. Laaja-alaisen kansainvä-
lisen yhteistyön lähtökohtina ovat korkea laatu ja relevanssi. 
 
Strategian tavoitteena on: 
 
- tukea Suomen omaa kehitystä ja kilpailukykyä sekä vastuunkantoa yhteisten ongelmien 

ratkaisemisessa 
- tukea talouden ja ympäristön kestävää kehitystä sekä edistää työllisyyttä, hyvinvointia, 

sosiaalista koheesiota ja kulttuurista monimuotoisuutta 
- vahvistaa Suomen innovaatiojärjestelmän integroitumista kansainväliseen tieteeseen, 

teknologian kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan  
- yhdistää tasapainoisesti globaali, eurooppalainen ja kansallinen näkökulma tutkimustoi-

minnassa ja innovaatiojärjestelmän kehittämisessä 
- edistää kansainvälistymistä omassa maassa sekä osallistumista kansainvälisen tutki-

musyhteistyön eri muotoihin: viralliseen ja vapaamuotoiseen, monenkeskiseen ja 
kahdenväliseen 

- lisätä korkean osaamisen työpaikkoja ja tutkimustoimintaa Suomessa. 
 
Suomen asemaa korkean osaamisen ja tiedon yhteiskuntana sekä luotettavana ja arvos-
tettuna yhteistyökumppanina vahvistetaan. Tavoitteita tukevina strategisina valintoinaan 
Suomi: 
 
- jatkaa innovaatioympäristöjen kehittämistä ja siten varmistaa korkeatasoisen tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan 
- vahvistaa elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä ja parantaa yhteistyön edellytyk-

siä etenkin maailman johtavien t&k-keskusten kanssa 
- pyrkii maamme vetovoiman lisäämiseen, kohteina ulkomaiset investoinnit, kansainvälisen 

luokan infrastruktuurit, ulkomaiset ja monikansalliset yritykset, uusi liiketoiminta sekä 
ulkomaiset asiantuntijat, tutkijat ja opiskelijat 

- vahvistaa aktiivisesti pohjoisilla alueilla ja Itämeren piirissä tehtävää tutkimusyhteistyötä 
- vaikuttaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti EU:n piirissä tehtävän tutkimuksen sisältöön 

ja tavoitteisiin 
- vaikuttaa tutkimuksen aseman vahvistamiseen ja voimavarojen lisäämiseen EU:ssa 
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- pyrkii varmistamaan, että: 
 - EU:n tutkimuksen päätavoite on tukea Lissabonin strategian toteutumista 
 - EU:n tutkimusrahoitus tähtää aina eurooppalaiseen lisäarvoon 
 - EU:n toimet lisäävät monenkeskistä verkottumista, yhteistyötä ja uuden tiedon 

luomista, levittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa 
- EU:n yhteistyö kolmansien maiden ja osapuolten kanssa kasvaa ja monipuolistuu 

- edistää yritysten osallistumista eurooppalaisen t&k-yhteistyön ja sen tuottamien tulosten 
hyödyntämiseen 

- pyrkii osaltaan vahvistamaan korkeatasoisen perustutkimuksen asemaa ja rahoitusta 
Euroopassa. 

 
Keskeisiä keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ovat: 
 
- julkisen tutkimusrahoituksen pitkäjänteinen lisääminen, jatkuva panostaminen koulutuk-

seen sekä osaamisperustan ja infrastruktuurin vahvistaminen ja monipuolistaminen 
- tutkimusjärjestelmän pirstoutuneisuuden vähentäminen kansainvälisessä yhteistyössä 

tarvittavien, riittävän suurten kokonaisuuksien muodostamiseksi ja vahvistamiseksi  
- kaikilla järjestelmän tasoilla tehtävä priorisointi, erikoistuminen, valintojen tekeminen sekä 

tätä tukevan strategisen päätöksenteon vahvistaminen ja toimenpiteiden kehittämi-
nen 

- kansainvälisesti korkeatasoisen, kilpailukykyisen osaamispohjan ja vahvuusalueiden sys-
temaattinen kehittäminen yhteistyöedellytysten parantamiseksi johtavien globaalien 
kumppanien kanssa 

- kansainvälistymiseen liittyvien näkökohtien sisällyttäminen kaikkeen koulutusta, tiedettä, 
teknologiaa ja innovaatiotoimintaa koskevaan päätöksentekoon 

- tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan verkottumisen edistäminen kotimaassa ja 
kansainvälisesti sekä tutkimusalojen sisällä että niiden välillä 

- valtionhallinnon ja muun julkisen sektorin proaktiivinen rooli kansainvälistymiskehitykses-
sä, erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvissä ja muissa kansainvä-
listen toimien valmisteluissa 

- julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tehostaminen kansainvälistymisen ja sen hyö-
dyntämisen kehittämisessä sekä infrastruktuurien vahvistamisessa 

- muutosten ja uusien ilmiöiden sekä niiden avaamien mahdollisuuksien ennakointikyvyn 
parantaminen 

- ennakoinnin tiivis kytkeminen päätöksentekoon ja tutkimus- ja innovaatiopoliittiseen stra-
tegiseen ohjaukseen 

- kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden esteiden ja hidasteiden poistaminen, lainsää-
däntöä tarvittaessa muuttamalla, sekä rekrytointipolitiikan uudistaminen ja tutkijanuran ke-
hittäminen. 
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LIITE 3 
 
Valtioneuvosto 
7.4.2005 
 
 
 
VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JULKISEN TUTKIMUSJÄRJESTELMÄN 
RAKENTEELLISESTA KEHITTÄMISESTÄ 
 
 
Suomen kansallisena pyrkimyksenä on kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja ta-
loudellinen kehitys. Hyvä työllisyys, tuottavuus ja kilpailukyky ovat sen keskeisiä tekijöitä. 
Tutkimuksen ja teknologisen kehitystyön ja niiden tulosten hyödyntämisen määrätietoisella 
tehostamisella on tässä oleellinen merkitys. Ne ovat tärkeässä asemassa myös vastatta-
essa kulttuuriin tai ympäristöön kohdistuviin haasteisiin. Julkisen tutkimusjärjestelmän ra-
kenteelliset kehittämistoimet tukevat  tavoitteiden saavuttamista kansainvälisen toimin-
taympäristön jatkuvasti muuttuessa.  
 
 
Järjestelmätaso 
 
1. Julkista tutkimusjärjestelmää kehitetään toiminnallisena kokonaisuutena nykyiseltä poh-
jalta tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja relevanssin jatkuvaksi parantamiseksi. Ke-
hittämistoimet suunnataan toimintojen priorisoinnin, tutkimusorganisaatioiden kansainväli-
sen ja kansallisen profiloitumisen sekä ennakointityöhön tukeutuvan valikoivan päätöksen-
teon vahvistamiseen. Keskeisenä haasteena on kansainväliseen huippuun yltävän t&k-
toiminnan kehittäminen aloilla, jotka ovat kansantalouden, yhteiskunnan muun kehityksen 
ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta kaikkein tärkeimpiä. Kehittämistoimien toteutuksesta 
vastaavat aina ne organisaatiot, joihin kehittämistarpeet kohdistuvat. Globaalikehitys, eu-
rooppalaisen tutkimusalueen ERA:n muotoutuminen sekä Itämeren piirin yhteistyön tiivis-
tyminen vaativat kaikilla tasoilla erityishuomion kiinnittämistä kansainväliseen tiede- ja tek-
nologiayhteistyöhön.    
 
2. Julkiset tutkimusrahoittajat kehittävät keskinäistä yhteistoimintaansa ja yhteistyötä yksi-
tyisten ja ulkomaisten rahoittajien kanssa huipputason osaamiskeskittymien vahvistami-
seksi ja lisäämiseksi. On tärkeää, että tutkimusorganisaatioiden perusrahoitus ja kilpailtu 
rahoitus täydentävät toisiaan tasapainoisesti. Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
yhteisiä hankkeita lisätään ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistetään tutkimusjär-
jestelmän toiminnan kehittämiseksi sekä tutkimuslähtöisen sosiaalisen ja teknologisen in-
novaatiotoiminnan edistämiseksi.  
 
3. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen on koko tutkimus-
järjestelmän keskeinen kehittämistavoite. Kansainvälistä tiedottamista suomalaisen tieteen 
ja teknologian tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista parannetaan ja edistetään Suomes-
sa tapahtuvaa kansainvälistymistä myös lainsäädäntötoimin. Tutkimusjärjestelmän kaikki-
en toimijoiden mahdollisuuksia, kykyä ja mekanismeja vastaanottaa ulkomaisia tutkijoita ja 
muita erityisasiantuntijoita parannetaan. Opetusministeriö huolehtii yhdessä muiden minis-
teriöiden kanssa tämän päätöksen edellyttämien henkisten resurssien sekä tutkijanurien 
kehittämisestä.  



 47

 
 
Päätöksenteko- ja ohjausorganisaatiot 
 
4. Hallitus järjestää  kerran vaalikaudessa eduskunnalle tilaisuuden kokoavaan tiede-, tek-
nologia- ja innovaatiopoliittiseen keskusteluun, jonka perustana ovat valtioneuvoston hy-
väksymä koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma 
sekä valtion tiede- ja teknologianeuvoston kerran toimikaudellaan laatima linjaraportti. 
 
5. Kansallisen tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittisen neuvonannon ja poliittisen päätök-
senteon yhteyksiä valtioneuvoston piirissä vahvistetaan. Talouspoliittinen ministerivalio-
kunta käsittelee valmistavasti myös näiden sektorien keskeiset kysymykset. Opetusminis-
teri osallistuu näitä asioita käsiteltäessä valiokunnan päätöksentekoon. Mahdolliset muut 
järjestelyt ajoittuvat vaalikauden vaihtumiseen. 
 
6. Samassa tarkoituksessa valtion tiede- ja teknologianeuvostoa kehitetään valtioneuvos-
ton keskeisenä asiantuntijaelimenä kaikissa tärkeissä tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliit-
tisissa kysymyksissä. Neuvoston toimikausi muutetaan nelivuotiseksi ja neuvostolle mää-
rätään opetusministeriöön sijoitettava päätoiminen pääsihteeri. Myös keskeiset sektoritut-
kimusalat otetaan huomioon neuvoston kokoonpanossa.  
 
7. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan asemaa opetusministeriössä ja kauppa- ja 
teollisuusministeriössä vahvistetaan erityisesti hallinnonalojen sisäisen yhteistyön ja kan-
sallisen horisontaaliyhteistyön kehittämiseksi. Eri ministeriöiden sektoritutkimuksen ja kes-
kinäisen yhteistyön vastaavat kehittämistoimet ovat tämän päätöksen kohdissa 17-19.  
 
8. Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus kehittävät yhdessä Sitran ja muiden 
rahoittajien kanssa keskinäistä rahoitus- ja muuta yhteistyötään tutkimus- ja innovaatiora-
hoituksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja nykyistä suurempien toimintakokonaisuuksien 
muodostamiseksi ja toteuttamiseksi. Rahoittajien tulee arvioida nykyisiä ja kehittää tarvit-
taessa uusia toimintatapoja ja rahoitusinstrumentteja erityisesti tieteidenvälisen ja teknolo-
gioidenvälisen tutkimuksen edistämiseksi sekä ulkomaisten huippuosaajien saamiseksi 
Suomeen.  
 
9. Valtion tiede- ja teknologianeuvoston johdolla laaditaan 30.6.2006 mennessä kansalli-
nen strategia kansainvälisesti kilpailukykyisten tieteen ja teknologian osaamiskeskittymien 
ja huippuyksiköiden synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Strategiaan sisällytetään myös 
esitykset laajojen infrastruktuurien kehittämisestä ja niiden hyödyntämisen parantamisesta.  
 
 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
 
10. Yliopistolaitoksen kehittämisen tavoitteena on kaikilta osin korkeatasoinen, Suomen 
vahvuusalueilla kansainvälisesti huipulla oleva yliopistojärjestelmä, jonka sisäinen uudis-
tumis- ja reagointikyky tuottavat jatkuvasti myös uusia tutkimusavauksia ja -aloitteita. Am-
mattikorkeakouluja kehitetään alueellisina vaikuttajina niiden tehtävänmäärittelystä ja yri-
tysten käytännön tarpeista lähtien. Korkeakoululaitosta ei laajenneta. Kehittämistoimet 
suunnataan opetusministeriön johdolla yksiköiden toiminnan vaikuttavuuden, laadun, sisäl-
lön ja tehokkuuden varmistamiseen ja edistämiseen suuntaamalla voimavaroja suurem-
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miksi kokonaisuuksiksi, vahvistamalla verkottumista sekä tehostamalla johtamista ja toi-
minnan arviointia. 
 
11. Yliopistot parantavat kansainvälistä kilpailukykyään profiloitumalla sekä panostamalla 
tutkimuksen laatuun, monitieteisyyteen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkijakuntaan.  
Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tulee yhdessä opetusministeriön kanssa varmistaa kor-
keakouluyksikköjen riittävä koko ja monipuolisuus sekä panostaa korkeatasoisen, alueiden 
työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen tehtävänä olevan 
soveltavan t&k-toiminnan kehittämiseen yhteistyössä hyödyntäjien kanssa. Kansainvälistä 
koulutustarjontaa kehitetään lisäämällä vieraskielistä perus- ja tutkijankoulutusta Suomes-
sa, tuottamalla myös muissa maissa toteutettavia koulutusohjelmia ja parantamalla ulko-
maalaisille suunnattuja palveluja. Selvitetään ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoi-
den opintojen maksullisuutta syksyn 2005 talousarvioneuvotteluissa tehtäviä päätöksiä 
varten. Kohdissa 10 ja 11 otetaan huomioon ruotsinkielisen yliopisto- ja korkeakoululaitok-
sen erityispiirteet.  
 
12. Yliopistojen johtamista, strategista suunnittelua ja tutkimushallintoa vahvistetaan ja 
tutkimustoimintaa kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi ns. kriittisten massojen, syner-
giaetujen ja monitieteisten tutkimuskokonaisuuksien lisäämiseksi. Yliopiston strategista 
johtamista ja hallintoa uudistetaan ottaen huomioon yliopiston tehtävien ja toimintaympä-
ristön muutoksesta johtuvat kasvavat vaatimukset. Tutkimuksen johtamisen koulutusta 
lisätään.  
 
13. Yliopistojen taloudellista toimivaltaa lisätään lainsäädäntötoimin kansallisen ja kan-
sainvälisen huippuosaamisen ja verkostoitumisen edellytysten parantamiseksi. Saatetaan 
opetusministeriön johdolla rahoituksen ja talouden kokonaishallinta yliopistoissa laajene-
van vastuun vaatimalle tasolle uudistamalla kustannuslaskentaa siten, että kaikkien toimin-
tojen todellisia kustannuksia voidaan läpinäkyvästi ja yhtäläisin perustein seurata ja  ottaa 
rahoituksessa huomioon. Yritysten korkeakouluille tekemien, tutkimuksen rahoitukseen 
suunnattujen lahjoitusten verovapausrajan nostamista selvitetään.  
 
14. Yliopistojen suoran budjettirahoituksen laskentamenettely uudistetaan opetusministeri-
ön johdolla. Perustoimintojen vahvistamisen rinnalla nykyistä merkittävämpi osa rahoituk-
sesta kohdennetaan koulutus- ja tutkimustoiminnan laadun perusteella,  alakohtaiset eri-
tyispiirteet huomioon ottaen. Rahoitusta suunnataan myös rakenteiden ja yliopistojen omi-
en ohjausjärjestelmien uudistamiseen. Kilpailtua rahoitusta lisätään korkeakoulujen uudis-
tumisen ja erikoistumisen tukemiseksi sekä opetuksen ja tutkimuksen laadun nostamisek-
si. Tuloksellisuusmittareita uudistetaan opetusministeriön johdolla tavoitteen edellyttämällä 
tavalla.  
 
15. Osakeomistusta vastaan tapahtuvaa immateriaalioikeuksien siirtomahdollisuutta kor-
keakouluilta yrityksille, joissa korkeakoulut ovat osakkeenomistajina mukana, laajennetaan 
ja joustavoitetaan lainsäädäntötoimin. Korkeakouluilla tulee olla ajantasaiset, eri välittäjä-
organisaatioiden tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottavat, yritysyhteistyötä sekä tekno-
logian ja tutkimustulosten siirtoa koskevat strategiat. Yliopistojen tulee lisäksi laatia yliopis-
toyhtiöitä koskevat selkeät toimintamallit. 1.8.2005 voimaantulevan lainsäädännön toimi-
vuus tarkistetaan tarvittaessa.  
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16. Opetusministeriö valmistelee yhteistyössä eri tahojen kanssa vuoden 2005 loppuun 
mennessä  tämän päätöksen huomioon ottavan koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitet-
tavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman tarkistuksen valtioneuvoston hyväksyttäväksi.  
 
 
Sektoritutkimus ja valtion tutkimuslaitokset 
 
17. Kaikki ministeriöt arvioivat hallinnonalallaan valtioneuvoston kanslian, opetusministeri-
ön ja kauppa- ja teollisuusministeriön syksyllä 2004 julkaisemissa raporteissa olevat, sek-
toritutkimusta ja sen hyödyntämistä sekä ministeriöissä että tutkimuslaitoksissa koskevat 
ehdotukset ja laativat arvioinnin sekä tämän periaatepäätöksen pohjalta hallinnonalan sek-
toritutkimuksen aikataulutetut kehittämis- ja hyödyntämisohjelmat. Ohjelmat toimitetaan 
valtion tiede- ja teknologianeuvostolle 30.9.2005 mennessä. Kehittämisohjelmat laaditaan 
yhteistyössä niiden muiden hallinnonalojen kanssa, joita raportin ehdotukset samanaikai-
sesti koskevat.  
 
18. Sektoritutkimuksen kehittämisohjelmien valmistuttua hallitus asettaa työryhmän laati-
maan kokonaissuunnitelman valtion sektoritutkimuksen ja sen resurssien kohdentamiseksi 
yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaan. 
 
19. Kaikki ministeriöt nimeävät vastuuhenkilön tai -yksikön, jonka tehtävänä on johtaa ja 
koordinoida hallinnonalan sektoritutkimuksen strategista suunnittelua ja tutkimusresurssien 
käyttöä sekä kehittää tutkimusten hyödyntämismekanismeja. 
 
20. Ministeriöt lisäävät sitomatonta tutkimusrahoitustaan ja kehittävät rahoitus- ja muuta 
yhteistyötään Suomen Akatemian ja Teknologian kehittämiskeskuksen kanssa. Tulosohja-
usta kehitetään yhdessä hallinnonalan tutkimuslaitosten kanssa sen varmistamiseksi, että 
laitosten tehtävät sekä hallinnonalan tarvitseman tutkimustiedon tuottamisessa että perus-
kompetenssin kehittämisessä toteutuvat ja että toiminnan vaatimat yhteistyöverkostot vah-
vistuvat. 
 
21. Tutkimuslaitokset hankkivat nykyistä enemmän ulkoista tutkimusrahoitusta ja lisäävät 
sen osuutta t&k-toiminnassaan. Ministeriöt ja tutkimuslaitokset kehittävät tutkimusrahoituk-
sensa hallintaa ja kustannuslaskentaa sekä yhtenäistävät laskutusperusteita siten, että 
toimintojen todellisia kustannuksia voidaan asianmukaisesti seurata ja ottaa rahoituksessa 
huomioon. 
 
22. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) roolia innovaatiopolitiikan toteuttajana 
vahvistetaan. VTT kehittää kilpailukykyään ja perusosaamistaan erityisesti Suomen kan-
nalta tärkeillä, valituilla painopistealoilla, ja kohdassa 9 edellytetyn kansallisen strategian 
mukaisella tavalla. Valittujen alojen perusrahoitusta VTT:ssä tulee vahvistaa.   
 
 
Välittäjäorganisaatiot 
 
23. Kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla kehitetään kansallisen innovaatiopolitiikan 
sekä alue- ja paikallistason toimijat että innovaatioympäristöt yhdistäviä strategiaprosesse-
ja. Tähän liittyen teknologiakeskusten asemaa ja toimintaedellytyksiä osana kansallista 
innovaatioympäristöä vahvistetaan.          
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24. Osaamisen ja teknologian siirtopalvelujen kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on 
yksityisten palvelujen ja niiden edellytysten parantaminen. Julkiset palvelut suunnataan 
markkina- ja järjestelmäpuutteiden poistamiseen. Rahoittajien yhteistyötä kehitetään yh-
teisten palvelumallien avulla siten, että kansainväliset ja kansalliset prosessit ja verkostot 
tavoittavat aluetason tehokkaasti.  
 
25. Osaamiskeskusohjelman kohdentumista huippuosaamiseen ja sen hyödyntämiseen 
parannetaan ja ohjelman yhteyksiä innovaatiopolitiikkaan vahvistetaan. Ohjelmassa toimi-
vien julkisten organisaatioiden työnjakoa selkeytetään ja yhteistyötä tiivistetään. 1.1.2007 
alkava seuraava ohjelma saatetaan nykyistä selkeämmin osaksi kansallista innovaatiopoli-
tiikkaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi kauppa- ja teollisuusministeriön vastuuta uudessa 
ohjelmassa laajennetaan.   
  
26. Välittäjäorganisaatioihin kohdistuvat innovaatiopoliittiset toimet suunnataan elinkeino-
politiikassa osaamisintensiivisyyden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Välittäjäorganisaatiot 
tiivistävät keskinäistä yhteistyötään ja verkottumistaan julkisten tutkimusorganisaatioiden 
kanssa. Välittäjäorganisaatioiden osaamispohjaa vahvistetaan ja lisätään tätä tukevaa 
koulutusta. Kauppa- ja teollisuusministeriö tehostaa välittäjäorganisaatioiden vaikuttavuu-
den arviointia.   
 
 
Päätöksen toteutumisen seuranta ja arviointi 
 
27. Ministeriöt raportoivat valtioneuvostolle tämän päätöksen edellyttämistä kehittämispää-
töksistä ja toteutetuista toimista. Ensimmäiset toimeenpanoraportit tulee toimittaa valtion 
tiede- ja teknologianeuvostolle 30.6.2006 mennessä. Neuvosto esittää raporteista arvionsa 
ja tekee esitykset tarpeellisiksi katsomistaan jatkotoimenpiteistä. Esitykset yhteensovite-
taan kohdassa 18 mainitun työryhmän työn kanssa. 
 
28. Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus käynnistävät yhteistyössä julkisen 
tutkimusjärjestelmän rakenteellisten kehittämistoimien vaikutuksia koskevan selvitystyön 
osana ko. organisaatioiden tehtävänä olevaa yleistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vai-
kutusten arvioinnin kehittämistä.    
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LIITE 4 
 
 
 
 

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005 

Valtioneuvoston asetus   847/2005 

tiede- ja teknologianeuvostosta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään: 

1 § 

Tiede- ja teknologianeuvosto 

Tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyvien kysymysten käsittele-
mistä varten on tiede- ja teknologianeuvosto. 

2 § 

Neuvoston tehtävät 

Neuvoston tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna: 

1) seurata tieteen ja teknologian kansainvälistä kehitystä ja siitä aiheutuvia Suomen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämistarpeita; 

2) käsitellä keskeiset tiede- ja teknologiapolitiikkaa koskevat asiat sekä valmistella valtioneuvostol-
le näitä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia; 

3) käsitellä tieteellisen tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen yleistä kehittämistä; 

4) käsitellä teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä sekä teknologian vaikutusten arviointia; 

5) käsitellä tärkeät kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevat asiat; 

6) käsitellä julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kehittämistä ja suuntaamista; 

7) käsitellä tärkeät tiedettä, teknologiaa ja tieteellistä koulutusta koskevat lainsäädäntöasiat; sekä 

8) tehdä toimialaansa koskevia aloitteita ja esityksiä valtioneuvostolle ja sen ministeriöille. 

3 § 

Neuvoston kokoonpano 

Neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, opetusministeri ja kauppa- ja teollisuusministe-
ri varapuheenjohtajina sekä valtiovarainministeri ja enintään neljä muuta ministeriä, jotka valtio-
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neuvosto määrää. Ministerijäseniä määrättäessä tulee huolehtia siitä, että tutkimuksen kannalta kes-
keiset hallinnonalat tulevat neuvostossa edustetuiksi. 

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kymmenen muuta jäsentä, joiden tulee olla neuvoston 
toimialaan perehtyneitä. Neuvostossa tulee olla Suomen Akatemian, Teknologian kehittämiskes-
kuksen, yliopistojen, elinkeinoelämän ja työntekijöiden edustus. Valtioneuvosto määrää muut kuin 
ministerijäsenet eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Heidän toimikautensa jatkuu kunnes 
uudet jäsenet on määrätty. 

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, 
opetusministeriö määrää kauppa- ja teollisuusministeriötä kuultuaan hänen tilalleen uuden jäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

4 § 

Neuvoston jaostot 

Neuvostossa on asioiden valmistelua varten tiedejaosto ja teknologiajaosto. Neuvosto voi siirtää 
päätösvaltansa erikseen nimeämässään asiassa jaostolle. 

Tiedejaoston puheenjohtajana on opetusministeri ja teknologiajaoston puheenjohtajana on kauppa- 
ja teollisuusministeri. Opetusministeriö määrää lisäksi yhden jäsenen tiedejaostoon sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriö yhden jäsenen teknologiajaostoon. Kumpikin näistä toimii jaostonsa varapu-
heenjohtajana. Neuvosto määrää jaostojen muut jäsenet keskuudestaan. 

Neuvosto voi asioiden valmistelua varten asettaa keskuudestaan myös muita jaostoja. 

Neuvosto ja sen jaostot voivat kuulla pysyviä ja tilapäisiä asiantuntijoita. 

5 § 

Neuvoston toiminta 

Neuvosto ja sen jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohta-
jansa kutsusta. 

Neuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
kuusi muuta jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 
lukien läsnä on vähintään puolet jaoston jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

6 § 

Sihteeristö 

Neuvostolla on asioiden valmistelua varten sihteeristö, johon kuuluu valtion talousarvion rajoissa 
päätoiminen pääsihteeri ja vähintään kaksi päätoimista pääsuunnittelijaa. 

Pääsihteeri johtaa sihteeristön työskentelyä. Pääsihteerin nimittää valtioneuvosto neuvostoa kuultu-
aan. Tiedejaoston sihteerinä toimivan pääsuunnittelijan nimittää opetusministeriö ja teknologiajaos-
ton sihteerinä toimivan pääsuunnittelijan kauppa- ja teollisuusministeriö neuvostoa kuultuaan. Pää-
sihteeri ja pääsuunnittelijat nimitetään enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
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Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä perehty-
neisyys ja käytännössä osoitettu johtamistaito. 

Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä 
perehtyneisyys. 

Neuvoston kansliatehtävät hoidetaan opetusministeriössä. 

 

7 § 

Palkkiot 

Neuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajille, jäsenille, asiantuntijoille ja sihteereille maksettavien 
kokouspalkkioiden suuruuden vahvistaa opetusministeriö. Matkoista aiheutuvat kustannukset kor-
vataan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

8 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

Tällä asetuksella kumotaan valtion tiede- ja teknologianeuvostosta 12 päivänä joulukuuta 1986 an-
nettu asetus (934/1986) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan asetuksen nojalla 
asetettu valtion tiede- ja teknologianeuvosto toimii tässä asetuksessa tarkoitettuna neuvostona ja sen 
toimikausi jatkuu kunnes uudet jäsenet on tämän asetuksen voimaantuloa seuraavien eduskuntavaa-
lien jälkeen määrätty. 

Tämän asetuksen voimaantullessa jatkaa valtion tiede- ja teknologianeuvoston sihteeristö tässä ase-
tuksessa tarkoitetun neuvoston sihteeristönä. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin. 

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005 

Opetusministeri  
Antti Kalliomäki 

Korkeakouluneuvos  
Juhani Hakkarainen 
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TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTO 
 
puheenjohtaja 
pääministeri Matti Vanhanen 
 
varapuheenjohtajat 
opetusministeri Antti Kalliomäki 
kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 
 
valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 
ympäristöministeri Jan-Erik Enestam 
työministeri Tarja Filatov 
kulttuuriministeri Tanja Saarela 
 
kehittämisjohtaja Eija Hietanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo, Nokia Corporation 
pääjohtaja Erkki Leppävuori, Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
akatemiaprofessori Risto Nieminen, Teknillinen Korkeakoulu 
professori Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto 
pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, Teknologian kehittämiskeskus 
toimitusjohtaja Juha-Matti Savola, Juvantia Pharma Ltd. 
rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto 
professori Terttu Vartiainen, Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto 
pääjohtaja Raimo Väyrynen, Suomen Akatemia 
 
pysyvät asiantuntijat 
valtiosihteeri Risto Volanen 
kansliapäällikkö  Markku Linna  
kansliapäällikkö  Erkki Virtanen  
ylijohtaja Sakari Karjalainen 
ylijohtaja  Paula Nybergh 
 
sihteeristö 
pääsihteeri  Esko-Olavi Seppälä 
pääsuunnittelija Kai Husso 
pääsuunnittelija  Marja Pulkkinen 
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