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Tiivistelmä 
 
Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on perustunut oleellisesti 
huipputekniikan kehittämiseen, sen menestykselliseen hyödyntämiseen ja viennin määrä-
tietoiseen lisäämiseen. Tuloksena on ollut Suomen aseman merkittävä paraneminen kan-
sainvälisessä kilpailussa. Kansainvälisten vertailujen mukaan 1990-luvun lamasta toipu-
neessa Suomessa on pystytty menestyksellisesti yhdistämään tiedon ja osaamisen laaja-
alainen tuottaminen ja taloudellinen hyödyntäminen myös muihin tavoitteisiin kuten hyvin-
voinnin ja kestävän kehityksen edistämiseen. 
 
Tulevaisuuden kannalta taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen haaste on, 
kuinka pystymme yhä kovenevan globaalin kilpailun oloissa pitämään Suomen riittävän 
houkuttelevana liiketoiminnalle, työpaikoille ja elinympäristönä yleensä. Kansainvälisten 
haasteiden rinnalla on monia vastausta vaativia kansallisia kysymyksiä. On turvattava hy-
vinvointipalvelut väestön nopean ikääntymisen ja siihen liittyvien kasvavien veropaineiden 
oloissa, vähennettävä laman jäljiltä yhä korkealla pysyvää työttömyyttä ja ratkaistava muita 
inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen kentän ongelmia. Työllisyyttä on parannettava ja 
aluekehitystä tasapainotettava. 
  
Kansalliseen strategiaan 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston kuudes kolmivuotiskatsaus Osaaminen, innovaatiot 
ja kansainvälistyminen tarkastelee Suomen ja suomalaisen tieteen, teknologian ja inno-
vaatiotoiminnan lähivuosien haasteita erityisesti lisääntyvän kansainvälistymisen oloissa. 
Haasteena on kyetä hyödyntämään meneillään olevaa murrosta vahvistamalla kehityksen 
myönteisiä piirteitä.  
 
1990-luvun tärkeimpiä opetuksia on, että onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa on 
niin yritysten kuin yhteiskuntien menestyksen avaintekijä. Sen perusedellytyksiä ovat tek-
nologian ja liiketoiminnan huipputason osaaminen. Teknologisten innovaatioiden rinnalla 
tarvitaan kuitenkin määrätietoista panostamista sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen, 
jotta yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kehitys eivät eriydy talouden ja teknologian kehityk-
sestä. Näin määritelty toimintakokonaisuus muodostaa lähivuosien kansallisen strategian 
ytimen. 
 
Suomi osana globaaliyhteisöä 
 
Tieteen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiskehityksen taustalla ovat 
samanlaiset tekijät kuin globalisaatiossa ja siihen liittyvässä verkostoitumisessa yleisem-
minkin. Määrätietoinen pyrkimys innovaatioiden kehittämiseen ei voi rajoittua vain kansalli-
seen ympäristöön ja perinteiseen kansainväliseen yhteistyöhön. On kansainvälistyttävä 
koko innovaatiojärjestelmän tasolla ja kyettävä kansainvälistämään omat toiminnot ja kan-
salliset tiede- ja teknologiainstituutiot. 
 
Haasteet ovat kahdensuuntaisia. On kyettävä kilpailemaan ennen muuta laadulla osaavis-
ta tutkijoista ja tutkimusresursseista, hankkeista ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämis
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toiminnasta muiden maiden järjestelmien kanssa, ja toisaalta suomalaisilla toimijoilla tulee 
olla edellytykset osallistua ja hyödyntää avautuvia yhteistyömahdollisuuksia. 
 
Kansalliset kehittämishaasteet 
 
Kansallisen strategian menestyksellinen toteuttaminen edellyttää määrätietoisia kehittä-
mistoimia. Osaamisen keskeisiä vahvuuksia - kansallisia kompetensseja - on kehitettävä 
edelleen. Tämän rinnalla erityisen tärkeää on panostaa lupaaviin tutkimusaloihin ja niissä 
riittävän volyymin ja hyvän laatutason saavuttamiseen. 
 
Elinkeinoelämän perinteisten alojen uudistumista on nopeutettava edistämällä teknologis-
ten ja sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä yrityksissä. Ministeriöiden vastuuta on 
lisättävä strategisina kehittämisorganisaatioina ja kehittämistä tukevan sosiaalisen inno-
vaatiotoiminnan hyödyntämisessä. 
 
Innovaatiotoiminnan edellytyksiä on vahvistettava parantamalla Suomen Akatemian ja 
Teknologian kehittämiskeskuksen mahdollisuuksia huolehtia uusien kasvualojen, tutkimus-
lähtöisten innovaatioiden ja innovaatioympäristöjen kehittämisestä.  
 
Tutkimusorganisaatioita on kehitettävä elinkeinoelämän aktiivisina ja dynaamisina yhteis-
työkumppaneina. Yliopistoja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava niin, että se kannus-
taa yliopistoja aktiivisesti kehittämään koulutusta, tutkijankasvatusta ja tutkimusta sekä 
edistämään tutkimustulosten hyödyntämistä. Tiede- ja teknologianeuvoston tehtävänä on 
arvioida julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteet vuoden 2004 loppuun mennessä. 
 
Myös tietoyhteiskunnan perusvalmiuksiin on panostettava edelleen. Matematiikan ja luon-
nontieteiden osaamisen vahvistamistoimia on jatkettava ja tutkijanuramahdollisuuksia ke-
hitettävä näitä koskevien arviointien pohjalta.  
 
Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on lisättävä innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen 
nopeuttamiseksi ja innovaatiotoiminnan edellytysten kehittämiseksi. Pääkohteita on kolme: 
1) koulutus, tutkijanuran kehittäminen ja tutkimustiedon laaja-alainen lisääminen, 2) sosi-
aalisen ja teknologisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja 3) innovaatiorahoituksen 
joustava ja asiantunteva kehittäminen.  
 
Tieto ja osaaminen aluekehityksen ytimessä 
 
Alueet kohtaavat samat kansainvälistymisen haasteet, jotka vaikuttavat kansallisellakin 
tasolla - monesti vielä konkreettisemmin. Menestyksellinen vastaaminen haasteisiin edel-
lyttää alueiden omien kehitystekijöiden vahvistamista.  
 
Korkeakouluilla ja alueilla toimivilla tutkimuslaitoksilla on erityinen tehtävä lisätä alueella 
olevaa osaamispääomaa ja sen saattamista hyödyntäjien käyttöön. Työvoima- ja koulutus-
tarpeiden ennakointia tulee tähän liittyen kiireellisesti kehittää.  
 
Alueiden kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista on tehostettava julkisten ja yksityis-
ten toimijoiden yhteistyönä sekä muualla olevan tiedon ja osaamisen hyödyntämiseksi että 
erityisesti pk-yritysten tarvitsemien innovaatiopalvelujen parantamiseksi. 
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Kansalliseen strategiaan 
 
Suomea koetteli 1990-luvun alkuvuosina talouden syvä lama. Siitä selviytyminen onnistui 
oleellisesti huipputekniikan kehittämiseen ja hyödyntämiseen perustuvan, viennin lisäämi-
seen tähdänneen määrätietoisen toiminnan avulla. 1990-luvun jälkipuoliskon nopea talo-
uskasvu perustui niin ikään keskeisiltä osiltaan uuteen teknologiaan ja sen menestykselli-
seen hyödyntämiseen. 
 
Suomen viime vuosien taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ovat monessa suhteessa esi-
merkiksi kelpaavia. Tämä näkyy kansainvälisissä kilpailukykyselvityksissä ja muissa vertai-
luissa, joissa Suomi on vähitellen kohonnut kärkisijoille. Kysymys ei ole pelkästään talous-
kehityksestä, vaan esimerkiksi sen ja kestävän ympäristöpolitiikan onnistuneesta yhden-
tämisestä. Myönteisen kehityksen rinnalla on kuitenkin myös tekijöitä, joiden suhteen ei ole 
menestytty yhtä hyvin. Laman peruja on yhä tämän päivän ongelmista pahin eli parantu-
neesta työllisyydestä huolimatta korkealla pysynyt työttömyys. Muita ilmiöitä ovat 1990-
luvun jälkipuoliskolla eriytynyt aluekehitys sekä inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen ken-
tässä voimistuneet syrjäytymis- ja köyhyysuhat. Myös yleinen tietoyhteiskuntakehityk-
semme on kansainvälisesti vain keskitasoa. 
 
Suomessa jouduttiin uusimaan elinkeinoelämän, talouden ja myös sosiaalisia rakenteita 
jopa dramaattisella tavalla. Samalla se kuitenkin johti asemiemme paranemiseen kansain-
välisessä kilpailussa. Kehittynyt koulutusjärjestelmä ja muut pohjoismaista hyvinvointiajat-
telua toteuttavat korkeatasoiset infrastruktuurit olivat murroksessa ratkaiseva tuki. Voima-
kas panostus tieteelliseen tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen ovat edelleen paran-
taneet kehitysedellytyksiämme.  
 
Tulevaisuuden kannalta kestävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen 
haaste on, kuinka pystymme lisääntyvän kansainvälisen kilpailun oloissa pitämään Suo-
men riittävän houkuttelevana liiketoiminnalle, työpaikoille ja elinympäristönä yleensä. 
 
1990-luvun tärkeimpiä opetuksia on, että onnistuminen innovaatioiden tuottamisessa on 
niin yritysten kuin yhteiskuntien menestystekijä. Innovaatioista ja niiden tuottajista vallitsee 
avoin, jatkuvasti koveneva kansainvälinen kilpailu. Nopeus ja joustavuus sekä korkeata-
soinen tieto ja osaaminen ovat tässä kilpailussa strategisia etuja. Maat, joilla näitä etuja 
on, ovat muita paremmassa asemassa pyrittäessä hyödyntämään avautuvia uusia mah-
dollisuuksia. Suomi kuuluu tällä hetkellä näihin maihin. 
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Menestykselliseksi osoittautunutta toimintalinjaa tulee siten jatkaa ja edelleen vahvistaa. 
Sen keskeisten tavoitteiden joukkoon on samalla selkeästi otettava yhteiskunnallisesti ja 
sosiaalisesti kielteisten kehitystekijöiden torjuminen. On entistäkin määrätietoisemmin pa-
nostettava sekä teknologisten että sosiaalisten innovaatioiden tuottamiseen. Näin määritel-
ty toimintakokonaisuus muodostaa lähivuosien kansallisen strategian ytimen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A N S A L L I N E N  S T R A T E G I A 

Sosiaaliset ja teknologiset 
innovaatiot 

Innovaatiotoiminnan perusedellytykset, 
innovaatioympäristöt 

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehittäminen 
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1   Suomi osana globaaliyhteisöä 
 
Talouden ja teknologian globalisaatio on vauhdittanut kansainvälistymistä ja perinteisten 
raja-aitojen kaatumista. Ilmiönä globalisaatioon liittyy läheisesti verkostoituminen. Molem-
mille on ominaista pyrkimys nopeuteen, joustavuuteen ja tätä kautta parempaan tehokkuu-
teen ja tuloksellisuuteen. Yritystoiminta pyrkii sijoittumaan tuotannontekijöiden ja markki-
noiden kannalta edullisimmin. Kansainvälistymiskehitystä on erityisesti vauhdittanut elin-
keinoelämä, mutta myös julkiset toimijat ovat aktiivisesti siinä mukana.   
 
Tieteen ja tutkimuksen kansainvälistymiskehitys on niin ikään etenemässä kohti globaalia 
verkostoitumista. Kansainvälisyyden, kilpailun ja yhteistyön avulla parannetaan tutkimuk-
sen laatua, vähennetään päällekkäistä tiedon tuotantoa, kyetään yhdistämään olemassa 
olevia resursseja aiempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja suuntaamaan niitä tärkeisiin 
kohteisiin.  
 
Globalisaatio ei haasta vain taloutta, teknologiaa ja tutkimusta. Se vaikuttaa maihin ja alu-
eisiin yhteiskuntien perusrakenteita myöten. Elinkeinoelämän ja talouden rakenteiden rin-
nalla myös sosiaaliset rakenteet muuttuvat ja uusiutuvat. Kansallisen päätöksenteon teh-
tävänä on kyetä hyödyntämään meneillään olevaa murrosta vahvistamalla kehityksen 
myönteisiä piirteitä. Nopeus ja joustavuus sekä korkeatasoinen tieto ja osaaminen ovat 
strategisia etuja päätöksiä tehtäessä.  
 
Globalisaatio koskettaa syvällisesti suuriakin maita. Pienen maan kohdalla vaikutus on 
usein vielä suurempi. Suomen kaltaiselle pohjoismaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle se 
asettaa erityisiä haasteita muun muassa hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi väestön no-
pean ikääntymisen ja siihen liittyvien kasvavien veropaineiden oloissa. Haasteet vain kas-
vavat sekä EU:n laajentumisen että kehittyvien maiden teknologisen tason nousun myötä. 
Osuva esimerkki on oman perinteisen teollisuutemme tulevaisuus. Sen uudistuminen ja 
tuottavuuden paraneminen ovat edellytyksiä sille, että tuotanto ja työpaikat pysyvät Suo-
messa.  
 
Nykyiset vahvuutemme ovat pitkälti itse luotuja: koulutus- ja tutkimusjärjestelmä, osaava 
työvoima, hyvät infrastruktuurit - korkeatasoisen tiedon ja osaamisen perustekijät. Globaa-
lissa kilpailussa Suomen houkuttelevuus perustuu olennaisesti näihin tekijöihin. Vahvuuk-
sien säilymisestä ja kehittymisestä on jatkuvasti huolehdittava. Se edellyttää, että myös 
kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti. Haaste on erityisen 
suuri suoran kahdenvälisen yhteistyön alueella.     
 
Suomalaisen tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöintressit suuntautuvat kaikkialle maail-
maan, Euroopan rinnalla huomattavassa määrin Pohjois-Amerikkaan ja Kauko-Itään. Syy-
nä on yksinkertaisesti laatu, markkinoiden läheisyys ja yhteistyöstä saatava hyöty suh-
teessa niihin resursseihin, joita pienellä maalla ja sen elinkeinoelämällä on käytettävis-
sään: Yhdysvallat on edelleen suurin uuden tiedon tuottaja ja kaupallistaja. Japani ja Eu-
rooppa ovat muut johtavat tutkimuksen ja teknologian keskukset. Useat kehittyvät maat 
erityisesti Aasiassa ovat nopeasti nousemassa Euroopan rinnalle tai jopa ohi. Pyrkimys 
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optimoida yhteistyökenttä johtaa omalta kannalta rationaalisiin valintoihin. Globaali kan-
sainvälistyminen ja eurooppalainen yhteistyö kehittyvät rinnakkain. 
 
Euroopan tasolla tieteen ja teknologian kansainvälistämiskehitykseen vaikuttavat tällä het-
kellä näkyvimmin keskinäisen yhteistyön lisääntyminen EU:n laajenemisen, eurooppalai-
sen tutkimusalueen ERA:n ja EU:n tutkimuksen kuudennen puiteohjelman myötä. Saman-
aikaisesti EU:n jäsenmaat pyrkivät vahvistamaan kansallista tutkimustoimintaansa lisää-
mällä kansainvälistä yhteistyötä. Pyrkimys ilmenee konkreettisesti juuri ponnisteluissa yh-
teisen tutkimusalueen luomiseksi. Myös kilpailua eurooppalaisessa tutkimuksessa tulee 
lisätä. Kysymys ei ole yksin eurooppalaisesta kehityksestä, vaan yleisemmin kansainvälis-
tymisestä myös globaalissa mielessä. 
 
Eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteena on korkeatasoisimman tutkimuksen ja tutkijan-
koulutuksen mobilisointi koko mantereen tieteellisen ja teknologisen suorituskyvyn ja tätä 
kautta myös teollisen ja taloudellisen kilpailukyvyn kohottamiseksi maailman kärkeen. Eu-
roopan menestyminen globaalissa kilpailussa parantaa myös Suomen pitkän aikavälin ke-
hitysmahdollisuuksia. On etumme mukaista pyrkiä vauhdittamaan myös eurooppalaisen 
tiedon ja osaamisen kehitystä. 
 
Kilpailukykynäkökulman rinnalla kehittämishaasteet kohdistuvat myös innovaatiotoiminnan 
sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden suuntaan, niihin toimintaedellytyksiin ja kansa-
laismielipiteisiin, jotka määrittävät toimintalinjoja ja vaikuttavat oleellisella tavalla jäsenmai-
den sitoutumiseen kehittää tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Laaja-alaisesti määritelty, 
julkisen ja yksityisen sektorin hyvälle yhteistyölle rakentuva kansallinen innovaatiojärjes-
telmä on jo pitkään ollut suomalaisen tietoon ja osaamiseen perustuvan kehittämislinjan 
peruskäsite. Suomen panoksena eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioalueen kehittämis-
työhön voikin olla koko innovaatiojärjestelmää koskevan tarkastelunäkökulman korostami-
nen eurooppalaisessa keskustelussa ja sitä kautta toteutuva innovaatiotoiminnan osa-
alueiden kehittämisen parempi yhteistyö. 
 
Euroopan unionin laajentuminen tuo merkittäviä uusia piirteitä eurooppalaiseksi miellettyyn 
tutkimustoiminnan kokonaisuuteen. Eurooppalainenkin innovaatiotoiminta voi kehittyä vain 
monipuolisessa vuorovaikutuksessa muiden alueiden ja kolmansien maiden kanssa. Laa-
jentuminen merkitsee kuitenkin mittavia kehittämishaasteita ja lisäpanostuksia, ennen kuin 
uusien jäsenmaiden kansalliset järjestelmät on integroitu unionin toimintaan ja näiden 
maiden eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan tuomat hyödyt ovat saavu-
tettavissa. Samantapainen erityishuomio on tarpeen suhteessa useimpien kehittyvien mai-
den tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 
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2   Kansalliset kehittämishaasteet 
 
Suomessa on pystytty menestyksellisesti yhdistämään tiedon ja osaamisen laaja-alainen 
tuottaminen ja taloudellinen hyödyntäminen muihin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tavoit-
teisiin kuten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseen. On valtava haaste säilyttää 
hyvä asema ja kyetä jatkamaan myönteistä kehitystä yhä kovenevan kansainvälisen kilpai-
lun oloissa. Avaintekijöitä tässä ovat tuottavuuden ja työllisyysasteen nostaminen. Niissä 
onnistuminen vaatii menestyksellisiä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita. Hyvinvoinnin 
lisäämisen keskeiset perusedellytykset ovat määrätietoinen investointi tietoon ja osaami-
seen sekä niille rakentuvan, kansainvälisesti menestyvän yritystoiminnan kasvattaminen.  
 
 
2.1  Kansainvälistymisen erityishaasteet innovaatiojärjestelmälle 
 
Innovaatiojärjestelmän kansainvälistymiskehitykseen liittyy yleisimmällä tasolla kaksi haas-
tetta: yhtäältä suomalaisen järjestelmän tulee kyetä kilpailemaan osaavista tutkijoista ja 
muista tutkimusresursseista, hankkeista ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämistoimin-
nasta muiden maiden järjestelmien rinnalla ja toisaalta suomalaisilla toimijoilla tulee olla 
edellytykset osallistua ja hyödyntää avautuvia markkinoita.   
 
Kansalliset innovaatiojärjestelmät ovat monella tavoin yleisen kansainvälistymiskehityksen 
ytimessä. Julkisen päätöksentekijän on mahdollista vaikuttaa  järjestelmän avautumiseen, 
nopeuttaa sitä tai painottaa kehitystä eri suuntiin. Julkinen sektori ei kuitenkaan toimi yksin 
- yksityinen sektori, erityisesti yritykset, ovat monipuolisesti kehityskulussa mukana. Hyvä 
yhteistoiminta kuuluu olennaisena osana tuloksellisiin kansainvälistymisstrategioihin: toi-
miva yhteistyö ja kumppanuus ovat kansainvälistymispyrkimyksissä yhtä tärkeällä sijalla 
kuin mihin on totuttu kansallisella tasolla samojen toimijoiden kesken. 
 
Kansainvälistymisen haasteet ovat kahdensuuntaisia. Määrätietoinen pyrkimys tieteen ja 
teknologian kehittämiseen ei voi rajoittua vain kansalliseen ympäristöön ja perinteiseen 
kansainväliseen yhteistyöhön. Looginen kehittämistyön seuraava askel on pyrkiä kansain-
välistymään järjestelmätasolla ja kansainvälistämään omat kansalliset tiede- ja teknolo-
giainstituutiot. Tavoitteena on eräänlainen myönteisen kehityksen kierre: aktiivinen kan-
sainvälinen avautuminen hyödyttää eniten, jos yhteistyöhön on antaa tasavertainen panos, 
ja toisaalta tasavertaisuuden edellytyksenä on laajenevaan yhteistyöhön osallistuminen, 
sillä muuten jäädään kansainvälisestä kehityksestä jälkeen. Aktiivisuus yhteistyön kehittä-
misessä lisää myös mahdollisuuksia kansainvälistyä kotimaassa: dynaamisilla toimin-
taympäristöillä on kansainvälistä vetovoimaa. 
 
Kiinnostavimmat tieteelliset ongelmat löytyvät usein perinteisten tieteiden rajapinnoilta. 
Vastaavalla tavalla niiden lupaavimmat tutkimusmahdollisuudet löytyvät usein kansainväli-
sestä yhteistyöstä. Tutkijoiden intressissä on aina hyödyntää täysipainoisesti avoimia 
mahdollisuuksia. Henkisiä ja aineellisia resursseja yhdistämällä voidaan tutkia ongelmia tai 
saavuttaa tuloksia, jotka olisivat - ainakin samassa ajassa - yhden toimijan taikka maan 
ulottumattomissa, esimerkkinä vaikkapa ihmisen perimän tutkiminen. 'Maapallon avautu-
minen' on tehnyt mahdolliseksi sekä monenkeskisen tiedeyhteistyön kasvun että kansalli-
sen tutkimustoiminnan avaamisen muille maille tai kansainväliseen yhteistyöhön. 
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Suomen tieteen ja tutkimuksen laaja-alainen kehittyminen on ollut suoraan yhteydessä 
harjoitettuun kansainväliseen yhteistyöhön, sen määrään ja laatuun. Varsinkin 1990-luvulla 
voimistunut tutkimustoiminta on edelleen parantanut valmiuksiamme osallistua aktiivisesti 
kansainväliseen huippututkimukseen ja hyödyntää sen tuloksia. EU-yhteistyön rinnalla tär-
keän kanavan tähän tarjoaa osallistuminen kansainvälisiin tiede- ja teknologiajärjestöihin 
ja niiden suurhankkeisiin. Ne edustavat niin määrällisesti kuin laadullisesti huomattavaa 
osaa kansainvälisestä huippututkimuksesta. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei suin-
kaan aina ole suurhankkeiden edellyttämiä aineellisia ja henkisiä resursseja sen enempää 
tiedon ja osaamisen tuottamisen kuin niiden hyödyntämisenkään kannalta, mikä on koros-
tanut liittymisen tapauskohtaista harkintaa. Myös yleisemmät peruslinjaukset Suomen 
osallistumisesta kansainvälisiin järjestöihin ja suurhankkeisiin ovat kuitenkin tarpeen.  
 
Eurooppalainen tutkimusalue ERA on väline, jonka avulla pyritään tehostetun yhteistyön ja 
verkottumisen kautta määrätietoisesti nostamaan Euroopan koulutuksen, tutkimuksen ja 
tietointensiivisen yritystoiminnan laatua ja kilpailukykyä suhteessa maailman muihin johta-
viin keskuksiin. Toteutuessaan se ilmenee sekä Euroopan tason että kansallisen tason 
horisontaaliyhteistyön vahvistumisena. Suomen näkökulmasta ERA sisältää mahdollisuuk-
sia myös EU:n pohjoisen ulottuvuuden, lähialueilla ja Pohjoismaiden kesken toteutettavan 
yhteistyön tehostamiseen.  
 
Kansallisten tutkimusohjelmien ja organisaatioiden avautuminen ulkomaisille toimijoille 
tarjoaa omille tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille myös aiempaa enemmän mahdollisuuk-
sia toimia maan rajojen ulkopuolella. Varsinkin pienille maille tämä merkitsee avautuvien 
mahdollisuuksien kasvua ja laajemman asiantuntemuksen saamista käyttöön. Tämä kui-
tenkin edellyttää, että oman osaamisen taso on kyllin korkea. Suomella on tällä hetkellä 
hyvät edellytykset hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia monilla aloilla. Tutkijoiden suu-
rempi liikkuvuus, monikansallisten tutkimushankkeiden lisääntyminen ja huippuyksikköjen 
tiiviimpi verkottaminen vahvistavat samalla omaa tutkimusta ja parantavat sen laatua.  
 
Innovaatiojärjestelmän toimivuuden kannalta kansainvälistymishaasteet kohdistuvat järjes-
telmäpuutteiden ja järjestelmän jäykkyyksien poistamiseen. Tämä toteutuu parhaiten julki-
sen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Yleisimmin kysymys on esimerkiksi lainsäädännös-
tä: muun muassa verotusta, immateriaalioikeuksia taikka yliopisto-opiskelua koskevat 
säännöstöt vaikuttavat merkittävästi kansainvälisen yhteistyön määrään ja kotimaassa ta-
pahtuvan kansainvälistymisen mahdollisuuksiin. Ratkaiseva tekijä on kuitenkin laatu - mitä 
korkeatasoisempaa työtä omassa maassa kyetään tekemään, sitä paremmat mahdolli-
suudet on edetä uusiin avauksiin kansainvälisillä yhteistyöareenoilla. 
 
Tutkimuskentän toimijoiden tasolla kansainvälistymiskehitys koetaan konkreettisimmin. 
Tutkimusohjelmien avaaminen, kansainväliset määrärahahaut ja virantäytöt, omien yhteis-
työvalmiuksien parantaminen kielitaidosta alkaen, rahoitusinstrumenttien kansainvälistä-
minen ja laajenevan kansainvälisen yhteistyökentän asettamat vaatimukset kehittää vali-
koivaa päätöksentekoa asettavat kaikki suuria haasteita. Eturivissä oleminen vaikkapa 
tutkimustoiminnan verkottamisessa menestyksellisesti koko Euroopan tasolle vaatii kan-
sallisilta toimijoilta useimmissa tapauksissa uudenlaista ajattelua ja asennoitumista, uusia 
tietoja ja taitoja. Muutos on kuitenkin välttämätön, sillä puhtaasti kansallisia toimintaympä-
ristöjä ei enää ole.  
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Yritysten kansainvälinen toiminta on viime vuosien aikana edelleen monipuolistunut ja ul-
komaille suunnatut investoinnit lisääntyneet, kuten myös ulkomaiset sijoitukset Suomeen. 
Taantuneesta taloudesta huolimatta yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset näyttävät 
myös jatkavan kasvuaan - varsinkin ulkomaille suuntautuneet tutkimusinvestoinnit ovat 
kasvaneet. Valtaosa suomalaisen teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tehdään 
silti edelleen kotimaassa. Yritysten ulkomailla tapahtuvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
voimakas kasvu on osoitus sekä yritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä että mahdolli-
sesti kotimaan kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien rajallisuudesta.  
 
Siitäkin huolimatta, että yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta on kasvanut Suomessa  
poikkeuksellisen voimakkaasti, on kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen samanai-
kainen lisääntyminen johtanut siihen, että uusi tieto ja osaaminen perustuu enenevässä 
määrin ulkomailla tehtyyn tutkimukseen. Taustalla on ainakin kaksi tekijää. Monikansallis-
ten yritysten ulkomaisten tutkimusyksikköjen määrä on kasvanut kun toimintoja on hajau-
tettu eri maihin, mikä on puolestaan lisännyt yritysten sisäisen tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan kansainvälistymistä. Tämän seurauksena useimmissa maissa ulkomaisten yritys-
ten tutkimustoiminnan suhteellinen osuus on kasvussa. Lisäksi lukuisat kansainväliset ver-
kostot ja yhteistyösopimukset ovat lisänneet julkisten ja yksityisten toimijoiden kansainvä-
listä tutkimusyhteistyötä. 
 
Suomalaisen teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistyminen ja ulko-
maisten investointien lisääntyminen eivät ole yleensä johtaneet toiminnan supistumiseen 
Suomessa: kansainvälisesti menestyvät yritykset kasvattavat usein toimintojaan myös ko-
timaassaan. Ulkomaisten tutkimusinvestointien ohella ovat lisääntyneet myös kansainväli-
set yritysostot, fuusiot ja strategiset allianssit, jotka kohdistuvat entistä laajempaan toimi-
alakenttään. Yritysten ensisijaiset syyt kansainvälisten allianssien rakentamiseen ovat 
markkinoille pääsyn ohella tutkimus- ja kehittämistoiminnan, teknologian siirron ja lisen-
soinnin vahvistaminen. 
 
Innovaatiojärjestelmien kansainvälistyessä koulutuksen rooli korostuu entisestään. Laa-
tuun panostamisen rinnalla tarvitaan myös erityisiä toimenpiteitä alkaen kansainvälisten 
koulujen avaamisesta ja vieraskielisen opetuksen lisäämisestä oppilaitoksissa koulutuksen 
eri tasoilla. Suomalaisten kouluttaminen kansainvälisyyteen ja kansainvälisesti toimimi-
seen on yksi avaintekijä. Siihen on panostettava kaikilla koulutusasteilla ja määrätietoi-
simmin tutkijankoulutuksessa. Tähän ei kaikkialla suinkaan ole riittäviä valmiuksia, eivätkä 
ns. kansainväliset koulutusmarkkinat ole läheskään siihen mittaan kehittyneitä kuin vas-
taavat avoimet tutkimusmarkkinat ovat. Kysymys on sekä lainsäädännöllisistä yms. liikku-
vuuden ja muista esteistä että tarpeesta vahvistaa yksilötason valmiuksia kansainvälisesti 
toimimiseen.  
 
Kansallisten innovaatiojärjestelmien kansainvälistäminen on iso asia, vaikka siinä usein 
edetäänkin pienin askelin. Nopeus ja joustavuus ovat etuja tässäkin kehityksessä. Kan-
sainvälistäminen on joiltakin osin itseisarvo, esimerkiksi kun sen tavoitteena on yleinen 
tiedon lisääminen. Kaikki käytännöllisetkään tavoitteet eivät ole aineelliseen hyötyyn täh-
tääviä, esimerkkinä pyrkimys kansainvälisen järjestelmän vakauden lisäämiseen.  
 
Kansallisesta näkökulmasta 'oman' tieteen ja teknologian kehittyminen sekä kasvavat 
mahdollisuudet hyödyntää kansainvälisen yhteistyön tuloksia ovat kuitenkin vahvimmat 
liikkeellepanevat voimat kansallisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälistettäessä. Kykyyn 
hyödyntää tuloksia kotimaassa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Oleellista tu-
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losten kannalta on nähdä 'oma' perinteistä laajemmin. EU-alueella se merkitsee sen näkö-
kohdan hyväksymistä ja sen hyväksi toimimista, että nykyistä kehittyneempi tutkimusyh-
teistyö EU:n tasolla antaa sekä EU:lle että sen jäsenmaille ja alueille enemmän laajasti 
ymmärrettyä lisäarvoa kuin pelkästään kansallisesti toimiminen. Tällä tavoin myös ediste-
tään parhaiten sosiaalista kehitystä ja kilpailukykyä Euroopassa. 
 
 
2.2 Suomalainen lähtöasetelma 
 
Tietoon ja osaamiseen perustuvan kansallisen strategian menestyminen edellyttää, että 

• uutta korkeatasoista ja relevanttia tietoa ja osaamista kyetään jatkuvasti luomaan, 

• tieto ja osaaminen levittyvät tehokkaasti ja esteettä, 

• ulkomailla tuotetun uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämiskyky on hyvin 
kehittynyt, 

• koko yhteiskunnan läpäisevässä tiedon ja osaamisen kentässä on toimivat 
horisontaaliset yhteistyösuhteet, jolloin 

• verkottuminen yli sektorirajojen tapahtuu luontevasti. 
 
Niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tehtävien strategisten valintojen merkitys korostuu 
jatkossa. On selkeästi tunnistettava osaamisen keskeiset vahvuudet - kansalliset kompe-
tenssit - ja panostettava niiden määrätietoiseen ja kunnianhimoiseen kehittämiseen.  
 
Innovaatiojärjestelmän ominaispiirteet 
 
Suomen innovaatiojärjestelmä on suhteellisilla mittareilla nähtynä tehokas ja kilpailukykyi-
nen. Kansainvälisten, muun muassa OECD:n ja EU:n tekemien vertailujen valossa järjes-
telmä toimii hyvin. Järjestelmä on selkeä ja sen toiminta rakentuu julkisten ja yksityisten 
toimijoiden hyvän yhteistyön varaan. Suomessa tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa 
on harjoitettu laajasti määritellyn innovaatiojärjestelmän käsitettä soveltaen jo toistakym-
mentä vuotta, mikä osaltaan selittää hyvät arviot - muissa maissa vastaavanlainen tarkas-
telutapa on omaksuttu selvästi myöhemmin. Innovaatioympäristöjen kehittämiselle on 
Suomessa myös laaja poliittinen tuki. Näistä, pääosin itse luoduista lähtökohdista on erin-
omaiset edellytykset jatkaa suomalaisten innovaatioympäristöjen monitavoitteista kehittä-
mistä kansainvälisesti yhä kilpailukykyisemmiksi ja houkuttelevammiksi.  
 
Suomen koulutusjärjestelmä on kattava, suhteellisen hyvin resursoitu ja saanut tunnustus-
ta kansainvälisissä oppimis- ja laatuvertailuissa. Tietojen ja taitojen lisäämisen rinnalla on 
kiinnitettävä kasvavaa huomiota henkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen. Pohjois-
maisen hyvinvointiajattelun mukaisesti koulutus on pitkälti julkista palvelua ja jokaisen 
kansalaisoikeus. 1990-luvun alussa käynnistetty ammattikorkeakouluinstituution rakenta-
minen yliopistojen rinnalle on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Arvostelua on esitet-
ty siitä, että julkisena palveluna hoidettuun koulutukseen ei sisälly riittävästi kannustimia 
sen enempää oppilaitoksille kuin opiskelijoillekaan, jolloin muun muassa koulutuksen ja 
työelämän kohtaanto jää puutteelliseksi. Toisaalta kuitenkin pysyvä työllistyminen on sitä 
varmempaa, mitä pitemmälle kouluttaudutaan. Näiden kysymysten selvittelyyn on viime 
vuosina panostettu, samoin järjestelmän rakenteelliseen kehittämiseen. 
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Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi  ja suhteellinen panostus uuteen tietoon ja tek-
nologian kehittämiseen ovat kasvaneet nopeasti ja voimakkaasti. Suomi on maailman kär-
kimaita vertailtaessa eri maiden bruttokansantuotteeseen suhteutettuja tutkimuspanostuk-
sia. Tutkimustyötä tekevien osuus työllisestä työvoimasta on Suomessa selvästi OECD-
maiden suurin. Tutkimushenkilökunnan koulutustaso on samalla jatkuvasti parantunut. 
Tämän taustalla on Suomessa perinteisesti suuri koulutushalukkuus ja tieteellisen tutki-
muksen arvostus. Kansainvälisen ja kotimaisen kilpaillun tutkimusrahoituksen kasvu on 
ollut yksi viime vuosikymmenen merkittävimpiä tekijöitä, joka on vahvistanut suomalaisen 
tutkimuksen laatua.  
 
Innovaatiotoiminnan perusedellytykset ovat suhteellisessa katsannossa muiltakin osin 
pääpiirteittäin kunnossa. Kansainväliseen tiede- ja teknologiayhteistyöhön on panostettu 
viime vuosina määrätietoisesti, ja tietoteollisuuden voimakkaan kasvun myötä tietointensii-
vinen talous ja yritystoiminta ovat muutoinkin kehittyneet myönteisesti. Yrittäjäaktiivisuus ei 
Suomessa kuitenkaan ole toivotulla tasolla. Säädösympäristö on innovaatiotoimintaa suo-
siva ja innovaatiorahoitus on vähitellen vahvistunut muissakin suhteissa kuin tutkimuksen 
ja teknologian kehittämisen osalta. Tällainen on osapuilleen myös se kuva, mikä välittyy 
kansainvälisistä kilpailukykyselvityksistä. 
 
Suomalaiseen innovaatiojärjestelmään kuuluu kuitenkin myös muita peruspiirteitä. Yksi on 
järjestelmän pieni koko. Se näkyy siinä, että puhtaasti omin resurssein on yhtäältä vaikea 
saavuttaa kansainvälisesti riittävän suuria ja kiinnostavia tutkimuskokonaisuuksia ja toi-
saalta vaikea tuottaa laajassa mitassa uusia tutkimusavauksia. Vastaavasti tutkimustulos-
ten hyödyntäminen kaupallisina tai muina innovaatioina on usein vaikeaa pienten koti-
markkinoiden takia. Tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälinen verkottuminen on välttä-
mätöntä, kun valtaosa osaamisesta tuotetaan vastaisuudessakin Suomen ulkopuolella. 
Pienuuden edut, jotka ovat niin ikään todellisia, liittyvät lähinnä innovaatiojärjestelmän sel-
keyteen ja keskinäisen yhteistyön helppouteen. Hyvääkin yhteistyöhenkeä on kuitenkin 
vaalittava. 
 
Koulutuksen ja tutkimuksen resurssien rajallisuuden vuoksi osuva panostaminen lupaaviin 
tutkimusaloihin ja niissä riittävän volyymin ja laatutason saavuttaminen on erityisen tärke-
ää. Sama koskee uusia tietointensiivisiä kasvualoja ja niiden kehittymisen tukemista. Profi-
loituminen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön suuntaaminen valikoituihin vahvoihin yh-
teistyötahoihin on tästä lähtökohdasta perusteltua aina kun yhteistyön laadulliset edelly-
tykset täyttyvät. Verkostoyhteistyön yleistyminen niin tutkimuksessa kuin yrityksissä antaa 
samalla aiempaa enemmän menestymismahdollisuuksia myös kooltaan pienille korkeata-
soisille tutkimusryhmille ja -yksiköille. 
 
Kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen jatkumisen kannalta, osaltaan edelleen pienuuteen 
liittyen, ulkomailla tuotettu tieto, sen hyödyntäminen ja ulkomaisten opiskelijoiden, tutkijoi-
den ja asiantuntijoiden mittava saaminen Suomeen ovat ensisijaisen tärkeitä. Ulkomaisten 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden osuus on Suomessa edelleen EU:n pienin. Lahjakkaita ul-
komaisia opiskelijoita, kokeneita asiantuntijoita ja eteviä tutkijoita houkuttelevat Suomeen 
kansallisen ja kansainvälisen kilpailukykymme ydin: perusosaamisen, koulutuksen ja tut-
kimuksen korkea laatutaso. Jopa iskulauseenomaisina esteinä on puolestaan tapana lue-
tella outo kieli, korkea verotus ja epäsuotuisa ilmasto. 
 
Teknologian kehittämistä ja teknologisia innovaatioita on pidetty suomalaisen innovaatio-
toiminnan vahvimpana alueena. Sen erityisiksi haasteiksi on nähty immateriaalioikeuksiin, 
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yrittäjyyteen ja innovaatiorahoitukseen liittyvät kehittämiskysymykset. Sosiaalisen innovaa-
tiotoiminnan suhteelliseen heikkouteen innovaatiotoiminnan kokonaisuudessa on alettu 
kiinnittää aiheellista huomiota. Tämän alueen vahvistaminen teknologian rinnalla on suuri 
yhteiskunnan ja talouden kehittämisen haaste. Suomessa ei vielä ole selkeää sosiaalisten 
innovaatioiden kehittämisstrategiaa. Haaste kohdistuu sekä sosiaalisen kehittämisen vas-
tuuorganisaatioihin, työelämän kehittämiseen että yksilön kehityksen ja mahdollisuuksien 
turvaamiseen tutkimuslähtöisin innovaatioin. 
 
Globaalissa katsannossa on välttämätöntä ymmärtää entistä paremmin muun muassa il-
mastonmuutoksen kaltaisia ympäristömuutoksia sekä kulttuurisia ja sosiaalisia vuorovaiku-
tusprosesseja yksilön ja kansakuntien tasolta globaalitasolle saakka. 
 
Rakennemuutos lisää kehittämispaineita  
 
Suomen elinkeinorakenne on muuttunut lyhyessä ajassa huomattavasti tietovaltaisem-
maksi ja työvoiman koulutusvaatimukset ovat samalla kasvaneet. Muutos jatkuu nopeana 
tulevinakin vuosina. Uudet työpaikat syntyvät yhä useammin korkeaa osaamistasoa vaati-
ville aloille. Korkeasti koulutettujen ja tutkimustyötä tekevien suhteelliset osuudet työvoi-
masta ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen. Toimialojen tutkimustoiminnan volyymit ja 
kasvukehitykset eroavat kuitenkin toisistaan. Tietoteollisuuden suhteellinen osuus teolli-
suuden kasvusta, viennistä ja tutkimustoiminnasta on kasvanut merkittävästi. Kuvaavaa 
on, että yli puolet yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tehdään yhdellä toimialalla, 
sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Tietoteollisuuden työllistävä vaikutus onkin Suomes-
sa OECD-maista suhteellisesti suurin.  
 
Tietoteollisuudella arvioidaan olevan yhä kasvava merkitys maailmantalouden kehittymi-
sessä. Huolimatta alan tämän hetkisestä taantumasta tulevien vuosien kasvunäkymät ovat 
edelleen hyvin suotuisat. Tietoteollisuuden osaamistarpeet kasvavat niin ikään edelleen, 
minkä lisäksi tietoteknisen osaamisen vahvistaminen eri muodoissaan on 
tietoyhteiskunnan perusedellytys. Osaajien määrällisten kasvutarpeiden rinnalla eri osaa-
misalojen ja -tasojen kysynnän ja tarjonnan hyvä kohtaanto tulee entistäkin tärkeämmäksi. 
Sillä on suuri merkitys myös muiden alojen työllisyydelle. Kriittinen kysymys on, miten täs-
sä Suomessa onnistutaan rekrytointipohjan kaventuessa väestön ikärakenteesta johtuen 
jo lähivuosina. Ongelma on luonteeltaan yleinen ja korostunein aloilla, joilla rekrytointitarve 
on suurin.    
 
Keskeinen osa talouden kasvusta ja uusista työpaikoista syntyy palvelualoilla. Varsinkin 
osaamisintensiivisillä palvelualoilla saattaa lisäksi olla huomattava vaikutus muiden alojen 
kasvulle ja kehitykselle: toimivat ja tehokkaat elinkeinoelämän palvelut toimivat usein myös 
muiden alojen aktiivisina uudistajina. Palvelutoiminta on myös voimakkaasti kansainvälis-
tymässä, mikä osaltaan merkitsee kovenevaa kilpailua ja kasvavia tuottavuus- ja laatuvaa-
timuksia. Suomessa erityisesti osaamisintensiiviset palvelut, kuten tutkimus- ja kehittämis-
palvelut ja tietoliikennepalvelut, ovat lisääntyneet nopeasti. Kehitystä tulee vauhdittaa pa-
nostamalla kansainvälisen liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen palvelualoilla.  
 
Innovaatiotoiminnan yleiset edellytykset ovat palveluliiketoiminnassa pitkälti samankaltai-
sia kuin muillakin elinkeinotoiminnan alueilla. Usein palveluinnovaatiot eivät kuitenkaan ole 
teknisiä, vaan pikemminkin asteittaisia parannuksia olemassaoleviin prosesseihin. Tutki-
mus- ja kehittämistyötä tehdään tyypillisesti yhteistyössä asiakkaiden ja teknisten ratkaisu-
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jen toimittajien kanssa. Tämän vuoksi esimerkiksi aineettoman omaisuuden suojaus saat-
taa olla kaikkien osapuolten kannalta ratkaisevan tärkeää. 
 
Palvelujen markkinarakenteet poikkeavat usein teollisten tuotteiden markkinoista. Joillakin 
aloilla julkinen sektori on merkittävässä asemassa joko palvelujen tarjoajana, säätelijänä 
tai niiden ostajana. Rakenteelliset jäykkyydet voivat hidastaa palvelujen kehittymistä ja 
kansainvälistymistä. Palveluinnovaatioiden syntyminen on myös suuresti riippuvainen 
työntekijöiden henkilökohtaisesta osaamistasosta ja varsinkin tietointensiivisten palvelujen 
lisääntyessä osaamistarpeet kasvavat. Koulutuksen suunnittelussa on kiinnitettävä lisään-
tyvää huomiota kansainvälistyvien ja tietointensiivisten palveluelinkeinojen osaamistarpei-
siin.  
 
Useimmilla mittareilla Suomi voidaan luokitella uudeksi tai selvästi uusiutuvaksi taloudeksi. 
Kehitystä vauhdittavat tieto- ja viestintäteknologia, globalisoituva maailmantalous sekä 
verkostomaisiksi muuttuneet yritys- ja toimialarakenteet. Muutokset ovat tuoneet elinkei-
noelämään uusia, pysyviä erityispiirteitä. Pysyäkseen kilpailukykyisenä elinkeinoelämän 
on kyettävä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun teknologian ja liiketoiminnan huipputa-
son osaamisella.  
 
Suomen elinkeinoelämän erityisiä vahvuuksia ovat tieto- ja viestintäklusteri, metsäklusteri 
ja metalliklusteri. Näiden uudistumisesta ja kasvun edellytyksistä on pystyttävä huolehti-
maan myös tulevaisuudessa. Samanaikaisesti elinkeinopohjaa on edelleen laajennettava 
edistämällä määrätietoisesti sekä perinteisten että uusien, lupaavien alojen kehittymistä ja 
niitä tukevan osaamisen vahvistamista. Tällaisia ovat esimerkiksi bioala, ympäristöala, 
uudet materiaalit, tietotekniikka ja ohjelmisto-osaaminen sekä hyvinvointiklusteri ja osaa-
misintensiiviset palvelut.    
 
Uuden ja vanhan talouden yhdentämistarve nostettiin esiin valtion tutkimusrahoituksen 
vuosien 1997-1999 lisäysohjelman kansainvälisessä arvioinnissa (Liite 2). Kysymys on 
uusien teknologioiden, uudentyyppisten liiketoimintamallien ja yleisemmin uuden osaami-
sen saattamisesta voimakkaammin osaksi liiketoimintoja kaikilla toimialoilla. Tätä koskevia 
suosituksia tehtiin myös tiede- ja teknologianeuvoston 23.5.2001 tekemässä innovaatiopo-
liittisessa linjauksessa (Liite 3). Suositukset kohdistuivat siihen, että tietointensiivisten yri-
tysten perustamis- ja kasvuedellytysten turvaamisen ohella erityishuomiota kiinnitetään 
perinteisten alojen tuottavuuden kasvuun ja alojen muun kehityksen nopeuttamiseen. Tä-
mä tapahtuu mm. kannustamalla perinteisten alojen pk-yrityksiä uuden talouden mahdolli-
suuksien hyödyntämiseen tuotannon jalostusarvon nostamiseksi ja toiminnan tehokkuuden 
lisäämiseksi sekä parantamalla uuden yritystoiminnan perustamis- ja kasvuedellytyksiä. 
Työvoiman kehittämisen kannalta haasteet kohdistuvat ensisijaisesti yleisen osaamistason 
kohottamiseen sekä koulutuksen ja työelämän kohtaannon parantamiseen. Uusiutuviin 
osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää myös yrityksiltä kehittämistoimia ja kouluttautu-
misen saattamista kiinteäksi osaksi työntekoa. 
 
Tutkimustoiminnan kasvun ja kehityksen täysimääräinen hyödyntäminen niin kaupallisesti 
kuin koko yhteiskunnan kannalta asettaa merkittäviä kehittämishaasteita kansalliselle in-
novaatiojärjestelmälle. Kaupallisen hyödyntämisen haasteet kohdistuvat ensisijaisesti 
esteiden vähentämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimin: liiketoimintaosaamisen 
vahvistamiseen, aineettoman omaisuuden suojaan ja alkavien yritysten pääomarahoituk-
seen. Kehittämistarpeita on myös uusien teknologiayritysten nopean kansainvälistymisen 
ja viennin edistämisessä. Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen kehittämisen kentässä hyödyn-
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tämisen päävastuu on julkisella sektorilla, jonka kykyä huolehtia yhä vaativammista asian-
tuntija- ja kehittämistehtävistä tulee huomattavasti parantaa. Tutkimusosaamisen tehokas 
yhteiskunnallinen hyödyntäminen vain korostuu inhimillistä tietoyhteiskuntaa kehitettäessä. 
 
 
2.3. Innovaatiodynamiikan kehittäminen 
 
Suomen hyvä menestyminen kansainvälisissä osaamis- ja kilpailukykyvertailuissa tarkoit-
taa muun ohella sitä, että tulevaisuuden varalle ei ole entisessä mitassa valmiita, seuratta-
via malleja. Edessä on kuitenkin mittavia haasteita, joten kehityspolkuja on osattava luoda 
myös itse. 
 
Innovaatiotoiminnan laajentuvat yhteiskunnalliset rajapinnat 
 
Innovaatiopolitiikkaa ohjasi pitkään tarve lisätä erityisesti teknologisia innovaatioita. Se oli 
Suomessa laman voittamisen keskeisiä pyrkimyksiä, ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. 
Innovaatiot ovat kuitenkin samalla tavoin sosiaalisen ja kultuurisen kehityksen vauhdittajia, 
ja tämä innovaatiotoiminnan kenttä on samalla tavoin tärkeä. Teknologiset innovaatiot ovat 
sosiaalisen kehityksen välttämätön tekijä, mutta niiden rinnalle asettuu tarve tuottaa me-
nestyksellisiä sosiaalisia innovaatioita kaikilla yhteiskunnan toimintalohkoilla. Kääntäen, 
ilman sosiaalisia innovaatioita myös teknologisten innovaatioiden sisältämä hyöty jää ai-
nakin osittain saavuttamatta. 
 
Innovaatioiden keskeinen merkitys on samalla tavoin huomattu julkisessa hallinnossa. 
Strategisena lähtökohtana on tieteellisen tutkimuksen järjestelmällinen hyödyntäminen, 
jotta tietopääomaa voidaan vahvistaa ja näin luoda edellytykset valtionhallinnon innovaa-
tiotoiminnalle. Kesäkuussa 2001 hallituksessa käsitellyssä ministerityöryhmän kannan-
otossa keskushallinnon uudistamiseksi todetaan, että kyky käyttää tehokkaasti tutkimustie-
toa on edellytys tehokkaalle ja tulokselliselle työskentelylle sekä ministeriöissä että valtio-
neuvostotasolla. Ministeriöiden on kyettävä toimimaan verkostona. Tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää tietoon ja tietojärjestelmiin liittyvän päätöksenteon riittävää keskittämistä 
yhteensopivuuden takaamiseksi. 
 
Innovaatiotoiminnan kokonaiskuvassa ensi sijassa yritysten vastuulla on teknologisiin ja 
muihin innovaatioihin perustuva taloudellinen kehittäminen ja ensi sijassa julkisen sektorin 
vastuulla sosiaalisiin ja muihin innovaatioihin perustuva yhteiskunnallinen kehittäminen. 
Varsinkin ministeriöiden vastuullinen rooli strategisina kehittämisorganisaatioina on jatku-
vasti kasvamassa ja niille kuuluu myös oman alansa teknologian kehittämisvastuu yhteis-
työssä muun muassa Tekesin kanssa. Valtion tutkimuslaitoksia tulee kehittää samaan 
suuntaan. Muutokset perustelevat yhteistyön vahvistamista muidenkin tahojen kanssa. 
Aikaisempaa laajempi tehtäväkenttä edellyttää myös asianmukaisia resursseja.  
 
Julkisen ja yksityisen sektorin hyvä yhteistyö sekä teknologisten ja sosiaalisten innovaati-
oiden lisäämiseksi että niiden hyödyntämisen tehostamiseksi ja siten työllisyyden paran-
tamiseksi on talouden ja yhteiskunnan kokonaiskehityksen avaintekijöitä. Hyvin toimivat 
horisontaaliset ja vertikaaliset yhteistyöverkostot ovat tässä keskeisessä asemassa. Niiden 
avulla innovaatiotoiminnan rahoittajat, julkiset ja yksityiset tutkimusorganisaatiot ja tulosten 
hyödyntäjät voivat kehittää erityisesti temaattista, organisaatio- ja sektorirajat ylittävää oh-
jelma- ja hankeyhteistyötään kotimaassa ja kansainvälisesti.        
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Menestyksellisen innovaatiotoiminnan perusedellytysten, luovien innovaatioympäristöjen, 
kehittäminen ja ylläpito ovat tiedon ja osaamisen yhteiskunnassa julkisen sektorin keskei-
siä tehtäviä. Koulutus, tutkimus, innovaatiotoiminnan monipuolinen tukeminen ja sen es-
teiden poistaminen, korkeatasoiset infrastruktuurit, kansainvälisen tiede- ja teknologiayh-
teistyön edistäminen jne. ovat innovaatioiden menestyksellisen tuottamisen välttämättömiä 
edellytyksiä. Toimiva yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on tullut hyvin tärkeäksi kaikilla 
näillä tehtäväalueilla. 
 
Toteutuneet ja edelleen jatkuvat muutokset merkitsevät käytännössä sekä innovaatiojär-
jestelmän perinteisten toimijoiden tehtävien laajentumista osittain uusille alueille että inno-
vaatiotoiminnan edistämistehtävien tuloa myös muiden kuin niistä päätyökseen vastaavien 
toimijoiden tehtäväkenttään. Edellistä ilmiötä käsitellään jäljempänä, jälkimmäinen koros-
taa erityisesti sektoritutkimuksen strategista kehittämistarvetta sekä ministeriöiden näkö-
kulman laajentamista innovaatiotoimintaan ja sen hyödyntämiseen. 
 
Ministeriöissä strategiset kehittämistarpeet liittyvät kahteen samanaikaisesti vaikuttavaan 
muutostekijään julkisen sektorin toiminnassa. Ensinnäkin, ministeriöiden strateginen rooli 
on muutoksen alaisena. Verkostoyhteistyöllä sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa on ministeriöiden perustehtävienkin hoidossa kasvava merkitys. Entistä syvälli-
sempi, kattava sektoriosaaminen on tarpeen siirryttäessä hallinnon perinteisistä toiminta-
malleista yhteistyöverkostoihin rakentuvaan strategiseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. 
Toiseksi, sektoripolitiikkojen kehittämistyö perustuu sisällöllisesti yhä enemmän kotimaas-
sa ja ulkomailla tuotettuun tutkimustietoon, sosiaalisiin ja muihin innovaatioihin ja niiden 
tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ministeriöiden on entistä paremmin kyettävä ottamaan 
haltuunsa ja hyödyntämään uutta tietoa omien tehtäviensä hoidossa. Tämä edellyttää 
myös ministeriöiden ja hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjauksen jatkuvaa kehittämis-
tä. Kaikkiaan ministeriöt ovat kohdanneet entistä laajemman kehittämisvastuun haasteen, 
johon sektoritutkimuksen kehittäminen ja näkökulman laajentaminen innovaatiotoimintaan 
tarjoavat osaltaan vastauksen.  
 
Tiede- ja teknologianeuvosto suositteli edellisessä katsauksessaan ministeriöiden sitomat-
tomien tutkimusvarojen arviointia. Ministeriöt ovat teettäneet arviointeja yhteistoimin. Val-
mistuneiden arviointien perusteella on käynnistetty strategisia kehittämishankkeita, jotka 
tähtäävät haasteiden kohtaamiseen tulevaisuuden kannalta kestävällä tavalla. On käynnis-
tynyt selkeä laadullinen muutos, jossa ohjelmamuotoisen toiminnan lisäämisellä on tärkeä 
asema. 
 
Haasteisiin vastaaminen ja tarjoutuvien mahdollisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen 
edellyttävät aktiivista otetta, useimmissa ministeriöissä myös tutkimuksen ja innovaatio-
toiminnan resurssien vahvistamista ja osin niiden uudelleen suuntaamista. Näin voi toteu-
tua sosiaaliset ja teknologiset innovaatiot tasapainoisella tavalla integroiva yhteiskunnalli-
sen kehittämisen linja.     
 
Muutosten hallinta edellyttää myös, että ministeriöt jatkuvasti arvioivat omaa rooliaan ja 
integroivat tutkimus- ja innovaatiostrategiansa kiinteästi yleiseen kehittämistyöhön. 
Useimmilla hallinnonaloilla tämä vaatii strategioiden päivittämistä tarvelähtöisyyttä, enna-
kointia ja toiminnan vaikutusten arviointia painottaen. Tässä yhteydessä tulee myös arvioi-
tavaksi, millä tavoin valtion tutkimuslaitoksia tulee kehittää: mitä ministeriöiden uusi kehit-
tämisvastuu edellyttää hallinnonalan 'omien' tutkimuslaitosten osalta, laitosten kansainväli-
sen yhteistyön kehittäminen mukaan lukien. 
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Sektoriministeriöiden aktiivinen horisontaaliyhteistyö on välttämätön edellytys myös tieto-
yhteiskuntakehityksen merkittävälle etenemiselle valtionhallinnossa (eGovernment). Tässä 
suhteessa emme ole kansainvälisesti verrattuna erityisen edistyneitä - kärjen tavoittami-
nen edellyttää määrätietoisia, yhteistyössä toteutettavia kehittämistoimia. 
 
Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö laajenee ja tiivistyy 
 
Elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteyksien toimivuus ja yhteistyömuotojen joustavuus vai-
kuttavat merkittävästi tutkimusosaamisen leviämiseen ja sen myötä uusien innovaatioiden 
ja osaamispohjaisten yritysten syntymiseen. Samoin ne heijastavat tutkimusjärjestelmän 
kykyä reagoida elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin ja vastata sieltä nouseviin tutki-
mushaasteisiin. Suomessa koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisesti katsoen pieni vo-
lyymi asettaa lisäksi erityisvaatimuksia verkostoitumisen ja yhteistyön suhteen. 
 
Yhteyksien määrän nopean kasvun taustalta voidaan tunnistaa useita yleisiä kehitystekijöi-
tä. Tietotekniikka on tehnyt uuden tutkimustiedon etsimisen, jakamisen ja välittämisen en-
tistä nopeammaksi, helpommaksi ja edullisemmaksi. Myös yritysten tarve ja kiinnostus 
tutkimusyhteistyöhön on kasvanut, koska innovaatiot perustuvat kasvavassa määrin mo-
nialaiseen erityisasiantuntemukseen. Kun vielä talouden kasvu on ollut nopeinta aloilla, 
joilla innovaatiot ovat voimakkaasti tiedelähtöisiä, tutkimustiedon ja osaamisen kaupallinen 
arvo on kasvanut ja niille on syntynyt globaalit markkinat.  
 
Yritysten näkökulmasta tutkimusyhteistyön keskeinen perusta on yliopistojen, tutkimuslai-
tosten ja ammattikorkeakoulujen syvällinen osaaminen. Yliopistojen korkeatasoinen ja riip-
pumaton perustutkimus ja sen tarkoituksenmukaiset yhteydet elinkeinoelämään ovat myös 
elinkeinoelämän kannalta välttämättömiä. Tiede- ja teknologianeuvosto suositteli innovaa-
tiopoliittisessa linjauksessaan keväällä 2001, että strategista perustutkimusta yliopistoissa 
ja tutkimuslaitoksissa on vahvistettava ja niiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä (Liite 
3).  
 
Paitsi syntynyt tieto, myös osaava tutkijakunta on elinkeinoelämälle tärkeä voimavara. Yri-
tyksissä yhteistyön mahdollisuudet nähdäänkin entistä selvemmin, vaikka yhteistyöstä 
saatava hyöty ei synnykään itsestään. Tuloksellisuuden edellytyksenä on molemminpuoli-
nen hyöty ja keskinäinen luottamus. Siksi on tärkeää, että tutkimusorganisaatioiden ja 
elinkeinoelämän välisen yhteistyön periaatteet, yhteistyösopimukset ja käytännöt ovat sel-
keitä ja kaikkia osapuolia kannustavia. 
 
Yliopistojen rooli ja merkitys innovaatioiden edistäjänä tulee väistämättä edelleen kasva-
maan. Näin tapahtuu sekä koulutuksen että tutkimuksen alueella. Vuonna 2001 julkaistu 
tutkimus suomalaisten yliopistotutkijoiden yritysyhteyksistä osoittaa tutkijoiden tärkeim-
mäksi yhteistyömotiiviksi rahoituksen hankkimisen. Yhteistyöhyötyjä arvioitaessa elinkei-
noelämän tarpeiden parempi ymmärtäminen on tutkijoiden mielestä kuitenkin saatua rahoi-
tusta tärkeämpi tulos. Näiden tulosten laajentaminen instituution tasolle tarkoittaa sitä, että 
yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyön kantavana periaatteena on korkealaatuisen ja 
relevantin tiedon ja osaamisen saattaminen kaikkien yhteistyöosapuolten toimesta perin-
teistä laajempaan käyttöön. Sama pätee vastaavalla tavalla tutkimuslaitoksiin ja niiden 
yhteistyösuhteisiin. 
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Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä yliopistojen näkökulmasta tarkasteltaessa ko-
rostetaan usein koulutuksen ja tutkimuksen ohella yliopistojen ns. kolmatta, yhteiskunnal-
lista tehtävää, jota käsitellään tarkemmin jäljempänä. Näin ymmärrettynä yliopistojen rooli 
tiedon ja osaamisen yhteiskunnassa hahmottuu perinteistä laajemmaksi, aktiivisemmaksi 
ja dynaamisemmaksi. Monipuolisten kumppanuuksien tukena on koko yliopisto kaikkine 
perustehtävineen. Sama koskee soveltuvin osin ammattikorkeakouluja.   
 
Tiedon ja osaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttää, että yliopistoilla ja ammattikor-
keakouluilla on tähän tarvittavat juridiset, taloudelliset ja muut toiminnalliset edellytykset 
sekä riittävät kannusteet tulosten aikaansaamiseksi. Korkeakoulujen toiminnalliset ja juri-
diset puitteet eivät kuitenkaan ole vastanneet riittävän hyvin laajeneviin odotuksiin. Erityi-
sesti yliopistoissa yhteistyön luonne on muuttunut yksittäisen tutkijan tekemästä tutkimuk-
sesta laajoihin yhteistutkimushankkeisiin, joissa elinkeinoelämä on tiiviisti mukana. 
Yhteistyön yhtenä perusedellytyksenä on syntyvien omistus- ja käyttöoikeuksien yksiselit-
teisyys kaikkien osapuolten kannalta. Nykyinen työsuhdekeksintöjä koskeva lainsäädäntö 
on peräisin vuodelta 1967, jolloin ei vielä ollut vastaavaa tarvetta ottaa huomioon korkea-
koulujen laajoja yhteistutkimushankkeita. Tutkimustoiminnan muuttuminen on johtanut 
vaihteleviin rahoituskäytäntöihin ja monimutkaisiin sopimusjärjestelyihin. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön kesäkuussa 2002 valmistuneen työryhmämuistion mu-
kaan nykyisen lainsäädännön pohjalta ei voida riittävästi selkeyttää ja tehostaa korkeakou-
luissa tehtävien keksintöjen hyödyntämistä. Siksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 
liittyvistä oikeuksista tulisi laatia yksiselitteiset säädökset. Käytännössä tämä edellyttää 
sekä työsuhdekeksintölain, yliopistolain ja ammattikorkeakoululainsäädännön muuttamista 
että myös kokonaan uutta lainsäädäntöä. Ammattikorkeakouluissa tehtävien keksintöjen 
hyödyntämisen osalta työryhmä esitti vielä lisäselvityksen tekemistä. Työryhmä ei käsitellyt 
tekijänoikeuskysymyksiä. 
 
Yliopisto innovaatiojärjestelmässä   
 
Koulutuksen ja tutkimuksen - tiedon ja osaamisen - astuttua yhteiskuntien kehityksen etu-
näyttämölle niiden parantamiseen on alettu määrätietoisesti panostaa. Koulutuksen ja tut-
kimuksen laatu, määrä ja oikea kohdentuminen ovat haasteita kaikissa teollisuusmaissa. 
Parhaat yliopistot kilpailevat parhaista opiskelijoista ja yliopistot ovat laajentaneet kansain-
välistä koulutustarjontaansa myös ulkomaille. Toimenpiteet, joilla koulutuksen ja tutkimuk-
sen panostekijät ja myös tuotokset saadaan vaikutustensa osalta mahdollisimman tulok-
sellisiksi sekä tehokkuuden että laatuun perustuvan tuottavuuden mielessä, ovat moni-
muotoisen tutkimuksen, selvittelyn ja kokeilun kohteena. Yksi iso kysymys on, miten yli-
opisto instituutiona kestää ne paineet ja kasvavat odotukset, jotka siihen tulevan sosiaali-
sen, kulttuurisen ja taloudellisen kehityksen näkökulmista kohdistuvat - onko yliopistolla 
sisäistä uusiutumiskykyä myös keventää tehtäväkuormaa oloissa, joissa jatkuvasti kohda-
taan ja joudutaan ottamaan vastaan uusia haasteita. 
 
Tiedeyliopistojen perinteiset perustehtävät ovat vapaan tutkimuksen ja tieteellisen sivistyk-
sen edistäminen sekä tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen antaminen. Asia, josta 
tänään puhutaan, on uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämisen edistämistehtävän otta-
minen yliopistolakiin yliopistojen kolmantena perustehtävänä. Keskustelun taustalla ovat 
sekä hyödyntäjien yliopistoihin kohdistamat kasvavat odotukset että lainsäädännölliset 
kysymykset, jotka liittyvät yliopistojen hallintokulttuurin, liiketoiminnan ja tutkimusetiikan 
yhteensovittamiseen. Tarve löytää toimivia ratkaisuja näihin kysymyksiin on hyvin konk-
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reettinen, sillä meneillään oleva yliopistojen tehtävä- ja rahoitusrakenteen murros on sys-
teeminen, se ravistelee koko instituutiota perustehtäviä myöten.  
 
Kansainvälistyminen on välttämätöntä sekä tieteen kehityksen että hyödyntämisen näkö-
kulmasta. Uusi haaste yliopistoille ja koko korkeakoululaitokselle on kyetä yhdistämään 
syvällinen erikoisosaaminen ja monipuolinen asiantuntijuus hyödyntäjille ja yhdessä hei-
dän kanssaan tehtävissä hankkeissa. Pienen maan erityisenä haasteena on kriittinen 
massa: kyky osallistua täysipainoisesti kansainväliseen huippututkimukseen ja samanai-
kaisesti ylläpitää kykyä luoda uusia kompetensseja. Tässä joudutaan jälleen etsimään 
omia ratkaisuja, jotka voivat perustua vain hyvin toimivaan yhteistyöhön. 
  
Edelliseen liittyvä, myös kansainvälisessä kentässä esiintyvä kysymys on korkea-asteen 
koulutuksen tulevaisuus kokonaisuutena: miten sen eri osat - Suomessa yliopistot ja am-
mattikorkeakoulut - muotoutuvat ajan myötä yhdessä ja erikseen. Tämä haaste sisältää 
sekä toiminnallisia että institutionaalisia piirteitä.  
 
Yliopistojen sisällä kysymys on myös siitä, mitkä ovat yliopiston mahdollisuudet ja kyky 
järjestää taloutensa ja hallintonsa niin, että varsinainen toiminta voi joustavasti kehittyä ja 
että koulutukseen ja tutkimukseen sisältyy aina vahva kehittämisnäkökulma. Nykyisellään 
nämä vaatimukset eivät kaikilta osin täyty. Keskeisiä ovat korkea laatu ja relevanssi nope-
asti etenevän kansainvälistymisen oloissa, toiminnan sisäinen tehokkuus ja tasapaino 
esimerkiksi koulutus- ja tutkimustehtävän välillä sekä tieteenalarakenteen ja hallinnon so-
peutuminen kasvaviin monitieteisyyden vaatimuksiin. Viime kädessä kysymys on siitä, mi-
ten yliopisto itse edistää hyvien opettajien ja korkeatasoisten tutkijoiden kasvatusta, ura-
kehitystä yliopistossa sekä heidän rekrytointiaan yliopiston ulkopuolelta. Ilman nuoria  tut-
kijoita yliopisto ei voi säilyttää dynaamisuuttaan ja kykyä jatkuvaan uudistumiseen. 
 
Onnistuminen näkyy siinä, että yliopistoon kyetään luomaan dynaamisia toimintaympäris-
töjä. Se ei ole mahdollista yksin ulkopuolelta tulevien kehittämissysäysten avulla, niin te-
hokkaaksi keinoksi kuin yliopistojen kannustaminen kilpaillun tutkimusrahoituksen hankin-
taan kotimaasta ja ulkomailta onkin osoittautunut. Kilpailtu rahoitus tuottaa parhaat tulok-
set silloin, kun pitkäjänteinen perusrahoitus on kunnossa. Laaja-alaisen tietovarannon yl-
läpitäminen, kyky hyödyntää tarjoutuvat tieteelliset mahdollisuudet ja vastaava uusiutumis-
kyky koulutustoiminnassa heikkojenkin signaalien perusteella vaativat näkemystä, rohkeut-
ta ja omatoimisuutta ja myös aineellisia mahdollisuuksia reagoida riittävän nopeasti. Kan-
sallisen strategian toteuttaminen edellyttää yliopistojen perusrahoituksen vahvistamista 
osana inhimillisen tietoyhteiskunnan kehittämistoimia.  
 
Innovatiivisia toimintaympäristöjä luonnehtii vahva sitoutuminen tutkimukseen, määrätie-
toinen laadun ja kompetenssien kehittäminen sekä aito pyrkimys tulosten saavuttamiseen. 
Ne ovat joustavasti organisoituja, niiden yhteiskuntasuhteet toimivat hyvin ja ulkopuolisella 
rahoituksella on huomattava asema toimintojen ylläpidossa. Innovatiivisia ympäristöjä 
luonnehtivat myös selkeä tutkimusstrategia ja hyvin määritellyt tavoitteet, rekrytointipolitii-
kan suuri painoarvo sekä voimakas kansainvälinen suuntautuminen. 
 
Dynaamiset, innovatiiviset tutkimusympäristöt ovat käytännössä hyvinkin erilaisia, mutta 
tutkimuksen huippuyksikön aseman saavuttaneet tutkimusryhmät ovat tyypillisesti sellai-
sia. Ne ovat myös houkuttelevimpia työ- ja opiskelupaikkoja lupaavimmille nuorille tutkijoil-
le, eli niissä tapahtuu muuallakin yhteiskunnassa esiintyvää kompetenssin kasautumista. 
Se tuo huipputoimintoihin lisäpainoa ja kriittistä massaa. Huippuyksikkötasolle, dynaami-



 

 20

siin ja innovatiivisiin, houkutteleviin tutkimusympäristöihin pitää kyetä myös uusilla aloilla, 
ei vain vahvuutensa jo osoittaneilla. 
 
Kootusti voi todeta, että yliopistoihin kohdistuu samoja kansainvälisen, kansallisen ja alue-
tason haasteita kuin innovaatiojärjestelmään yleensä. Tämä kuvastaa yliopistojen keskeis-
tä merkitystä sekä innovaatioympäristönä että koko järjestelmän kannalta.  
 
Dynaamiset rakenteet 
 
Suomalaisen innovaatiojärjestelmän toiminta on useissa kansainvälisissä vertailuissa ja 
analyyseissa arvioitu erinomaiseksi. Rakenteissa kiitosta ovat saaneet erityisesti selkeät 
rahoitusrakenteet ja tiede- ja teknologianeuvoston koordinoiva rooli. Kansallisen innovaa-
tiojärjestelmämme kilpailukyky ei kuitenkaan selity pelkästään sen nykyisellä rakenteella, 
ovathan institutionaaliset rakenteemme samankaltaisia kuin useimmissa muissa Euroopan 
maissa. Järjestelmän saavuttaman kilpailukyvyn voidaan merkittävältä osin katsoa perus-
tuneen myös muun muassa määrätietoiseen ja laaja-alaiseen panostamiseen, järjestel-
män aktiiviseen toiminnalliseen kehittämiseen ja suomalaisten toimijoiden kehittämismyön-
teisiin asenteisiin.  
 
Innovaatiojärjestelmiä koskevien kansainvälisten vertailujen keskeisin tulos lienee, että 
yhtä ideaalista innovaatiojärjestelmän toimintamallia tai rakennetta ei ole tunnistettavissa. 
On sen sijaan löydettävissä useita hyvin toimiville innovaatiojärjestelmille tyypillisiä piirteitä 
ja ominaisuuksia, joita tulisi pyrkiä vahvistamaan. Samankaltaiseen lopputulemaan päätyy 
myös Tekesin teettämä innovaatiojärjestelmän rakenteiden kansainvälinen vertailututki-
mus. Hyvin toimiville innovaatiojärjestelmille tyypillisiä kehityssuuntia tutkimuksessa tun-
nistetaan kuitenkin kaksi: a) innovaatiojärjestelmän toimintojen hajauttaminen ja samanai-
kainen erikoistuminen siirtämällä palveluja lähemmäs loppukäyttäjiä ja siirtymällä entistä 
pienempiin yksiköihin, sekä b) pyrkimys hajautetun innovaatiojärjestelmän entistä tehok-
kaampaan koordinointiin ja ohjaukseen vahvistamalla innovaatiopolitiikan päätöksenteki-
jöiden tukitoimintoja, kuten ennakointia, innovaatiotutkimusta ja neuvonantoelimiä.  
 
Kansallinen innovaatiojärjestelmä on suunnittelumallina valtavasti kehittänyt, täsmentänyt 
ja jäsentänyt innovaatiopolitiikkaa, varsinkin järjestelmän toimijoiden keskinäistä vuorovai-
kutusta ja koordinointia. Innovaatiojärjestelmän rakenteellinen kehittäminen on - järjestel-
män toimivuudesta johtuen - jäänyt vähemmälle huomiolle. Kansalliselle innovaatiojärjes-
telmälle osin rinnakkaisen tarkastelukehyksen on 1990-luvun alusta lähtien tarjonnut teol-
listen klusterien tunnistaminen ja näiden ottaminen teknologiapolitiikan kohdentamisen 
yhdeksi apuvälineeksi. Neuvoston vuoden 1996 katsauksessa kohdennettiin osa valtion 
vuosien 1997-1999 tutkimusrahoituksen lisäyksestä ministeriöiden hallinnoimiin klusterioh-
jelmiin.  
 
Kansalliseen innovaatiojärjestelmään ei käsitteenä ole ollut helppo integroida rinnakkaisia 
tarkastelumalleja, kuten alueellisia innovaatiojärjestelmiä tai klustereita. Osin tästä syystä 
viime vuosina on pyritty löytämään kansallista innovaatiojärjestelmää täydentäviä tarkaste-
lukehikkoja, joissa järjestelmää on pyritty hahmottamaan yksittäisten toimijoiden näkökul-
masta. Tyypillinen esimerkki on käsite yritysten innovaatioympäristöt. Sitä hyödynnetään 
parhaillaan kauppa- ja teollisuusministeriön käynnistämässä yritysten innovaatioympäristö-
jen arvioinnissa. 
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Kansallisen innovaatiojärjestelmän rakenteellisen kehittämisen tarve on aika ajoin noussut 
esille myös tiede- ja teknologianeuvostossa, viimeksi tutkimusjärjestelmän kansainvälistä-
mistarkastelujen yhteydessä. Taustalla on kysymys siitä, ovatko pitkälti jo 1980-luvun 
alussa luodut institutionaaliset rakenteemme (Tekes perustettiin vuonna 1983) edelleen 
riittävän kattavia, joustavia, kannustavia, tehokkaita ja oppivia myös huomisen innovaatio-
toiminnassa. Kokonaisuutena innovaatiojärjestelmän rakenteita on neuvostossa käsitelty 
perusteellisesti vuonna 1994. Tuon jälkeen sekä tutkimuksen että yritystoiminnan muutok-
set ovat kuitenkin olleet huomattavia.  
 
Merkittävin innovaatiojärjestelmän rakenteellinen uudistaminen on koskenut ammattikor-
keakoulujärjestelmän perustamista ja sen vakinaistamista. Tiede- ja teknologiapolitiikkaa 
koskevan eduskuntakeskustelun kannalta merkittävä vahvistus on ollut eduskunnan tule-
vaisuusvaliokunnan perustaminen ja vakinaistaminen. Vuonna 1997 toimintansa aloitta-
neet työvoima- ja elinkeino(TE-)keskukset ovat parantaneet aluekehityksen edellytyksiä. 
Näiden lisäksi 1990-luvun aikana on toteutettu lukuisia laitos- ja ohjelmakohtaisia arvioin-
teja, joissa on tuotu esiin myös toimijoiden ja instituuttien rakenteita koskevia suosituksia. 
Tutkimuslaitoskentän viimeaikaiset muutokset koskevat mm. Maatalouden tutkimuskes-
kuksen ja Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen yhdistämistä Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskukseksi sekä Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen muuttumista Eläin-
lääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokseksi elintarvikeviraston perustamisen myötä.  
 
Valtion kilpaillun tutkimus- ja kehittämisrahoituksen keskittäminen suunnattavaksi ja hallin-
noitavaksi Suomen Akatemian ja Tekesin kautta on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuk-
si. Sen myötä tutkimuksen ja rahoituksen hallinnon asiantuntemus on vahvistunut ja järjes-
telmä on selkeä, läpinäkyvä ja tehokas. Vuosien 1997-1999 tutkimusrahoituksen lisäysoh-
jelman arvioinnin mukaan noudatettu tutkimusrahoituspolitiikka on kaikkiaan ollut erittäin 
onnistunutta (Liite 2). Suomen Akatemian ja Tekesin tehtäväkenttä on myös osoittautunut 
joustavaksi. Sitä on voitu aika ajoin, innovaatiopolitiikan toimintakentän laajetessa tarkistaa 
niin, että kokonaan uudet organisatoriset ratkaisut eivät ole tulleet tarpeellisiksi.  
 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on arvioitu vuonna 2002. Sitra on menestynyt 
hyvin yritysrahoituksessa ja muissa toiminnoissaan. Rahaston hallintorakenteen katsotaan 
soveltuvan myös tuleviin tarpeisiin. Haasteena on jatkaa menestyksellistä linjaa innovaa-
tiojärjestelmän muutostekijänä myös tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja 
kasvavassa määrin yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kans-
sa.  
 
Kun tiede- ja teknologiapoliittiset linjaukset kuuluvat lähinnä julkisen päätöksentekijän 
kenttään, kuuluu tutkimuksellisten prioriteettien asettaminen puolestaan tutkimusjärjestel-
män kaikille toimijoille. Suomessa tämäntyyppinen priorisointi tapahtuu 
pitkälle keskeisten rahoitus- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyönä ja yhdessä järjes-
telmän muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Järjestelmän suuntaamisen kan-
nalta olennainen kysymys on, kuinka hyvin olemassa olevat rakenteet tukevat mittavien, 
eri tahoilta esitetyistä tarpeista nousevien uudenlaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
käsittelyä. 
 
Kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta aiempaa merkittävämpään asemaan tulee innovaa-
tiojärjestelmän kyky suuntautua, erikoistua ja joustavasti sopeutua erilaisiin toimintaympä-
ristössä tapahtuviin muutoksiin. Järjestelmältä tällöin edellytettäviä ominaisuuksia ovat 
mm. joustavuus, mukautuvuus, reagointikyky, osaamisalojen kattavuus ja painotukset, 
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kilpailu ja kannustavuus sekä laatu ja kompetenssi. Rakenteellisen joustavuuden ja strate-
gisten valintojen ohella innovaatiojärjestelmän hyvän toiminnan perusvaatimuksina ovat 
erilaisten yhteiskunnallisten ja teknologisten kehityspolkujen ennakointi ja niitä koskevien 
ratkaisujen vaikutusten arviointi.   
 
Osaamisen klusterit voimistavat kehitystä 
 
Klusteriyhteistyön aktiivinen kehittäminen Suomessa alkoi 1990-luvun alussa. Sen lähtö-
kohtana olivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn klusterianalyysit ja vuonna 1993 
valmistunut, teollisiin klustereihin pohjautunut kauppa- ja teollisuusministeriön kansallinen 
teollisuusstrategia. Teollisuusstrategian yhteydessä tehty arvio kilpailukykyisistä yritysklus-
tereista muodosti myös lähtökohdan myöhemmille pohdinnoille sektoritutkimuksen rahoi-
tuksen suuntaamisesta klusteriohjelmiin.  
 
Tärkeä osa Suomen elinkeinoelämän klusterien menestyksestä on perustunut uusien tek-
nologisten sovellusten kehittämiseen. Suomen näkökulmasta klusterien kilpailukyky ja 
suurimmat haasteet liittyvät vastaisuudessakin teknologian ja osaamisen tehokkaaseen 
hyödyntämiseen, mutta aiempaa selvästi globaalimmassa toimintaympäristössä. On tär-
keää, että Suomi pystyy myös tulevaisuudessa tarjoamaan hyvän toimintaympäristön mo-
nipuoliselle joukolle kansainvälisesti kilpailukykyisiä tai sellaisiksi kehittymässä olevia elin-
keinoelämän klustereita. Avainasemassa tässä ovat korkeatasoisen osaamisen ylläpitämi-
nen ja eri alojen osaamisen joustava yhdistäminen. 
 
Edellä mainitun tutkimusrahoituksen lisäysohjelman arvioinnissa yhteistyöverkostoja ja 
klusteriohjelmia koskevat arviot ja kehittämissuositukset pohjautuivat arviointiryhmän teet-
tämiin klusteriohjelmien erillisselvityksiin. Loppuraportissaan arviointiryhmä toteaa: ’Kluste-
riohjelmilla on voitu käynnistää hedelmällinen yhteistyö sektoreiden välillä… Ohjelmista 
saatua oppia yhteistyöstä on kehitettävä ja laajennettava uusille alueille. Nykyisten kluste-
reiden tavoitteita on selvennettävä.’ Kokonaisuutena klusteritoiminta on arviointiryhmän 
mielestä innovaatiokokeilu, joka perustuu siihen, että kehitystä voidaan vauhdittaa tehok-
kaasti vahvistamalla talouden eri osapuolten yhteyksiä. Suurimmat uudet mahdollisuudet 
arviointiryhmä näkee alueilla, joilla luodaan kokonaan uusia yhteyksiä. Sellaisia ovat esi-
merkiksi alueet, joilla halutaan parempia julkisia palveluja ja joilla on innovatiivisia teolli-
suustuotteita ja prosesseja tällaisten parannusten toteuttamiseen. 
 
Viime aikoina on valmistunut muitakin klusteriohjelmien arvioita. Arviot ja kokemukset ovat 
enimmäkseen positiivisia. Yleinen käsitys on, että toimintamalli on sinänsä sekä onnistunut 
että soveltuva myös muuhun yhteistyönvaraiseen toimintaan kuin teollisten klusterien vah-
vistamiseen. Tiede- ja teknologianeuvosto on todennut ministeriöiden klusteriohjelmien 
tapaan rakennetuista tutkimusohjelmista, että ne ovat tehokas ja tuloksellinen tapa yhdis-
tää tarvelähtöinen ja tutkijalähtöinen näkökulma.  Ministeriöt ovat eri yhteyksissä myös itse 
vahvistaneet kiinnostuksensa jatkaa ja laajentaa klusteriohjelmien toimintamallia.  
 
Uudessa teknologiastrategiassaan Tulevaisuus on osaamisessa Tekes on yhdessä elin-
keinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kanssa määritellyt kansallisia osaamisklustereita. 
Tarkoituksena on ollut tunnistaa erityisesti ne vahvuusalueet, joissa suomalaisella osaami-
sella on tai saattaisi olla kasvava osuus maailmanmarkkinoista ja joissa myös maailman-
markkinat kasvavat. Strategia rakentuu kolmeen keskeiseen perusosaamiseen: tieto- ja 
viestintäteknologiaan, bioteknologiaan ja materiaaliteknologiaan. Tekesin strategiassa näi-
den teknologioiden lupaavimmat sovelluskohteet liittyvät erityisesti älykkäisiin tuotteisiin, 
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prosesseihin ja palveluihin, hyvinvoinnin sovelluksiin, kestävän kehityksen sovelluksiin ja 
palveluliiketoimintaan. Näiden soveltamisalojen menestykseen liittyy yleinen vaatimus ver-
kottuneen talouden hallinnasta ja siihen liittyvästä liiketoimintaosaamisesta.  
 
Teknologisen kehityksen ja sen taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtä-
minen ja huomioiminen innovaatiopolitiikan suuntaamisessa ja kehittämisessä edellyttävät 
tuekseen huomattavaa asiantuntemusta. Näihin liittyvää tutkimusta harjoitetaan Suomessa 
50-60 yksikössä, mutta kokonaisuutena ala on edelleen hajanainen. Tiede- ja teknolo-
giahallinnon erityisenä tehtävänä onkin huolehtia oman sektorinsa tutkimuksen kehitty-
misedellytyksistä, osallistua verkostoyhteistyöhön ja hyödyntää tuloksia tehokkaasti omas-
sa toiminnassaan. 
 
Teknologian tutkimusta on huomattavasti vahvistanut kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
Tekesin yhdessä käynnistämä ProACT -tutkimusohjelma. Se on merkittävästi lisännyt tut-
kimuksen volyymiä ja kansainvälistä näkyvyyttä. Samalla tutkimuksen piiriin on saatu uu-
sia tutkijoita ja tuoreita näkökulmia. Ohjelmassa mukana oleville projekteille on luotu hyvät 
edellytykset tehdä haastavaa tutkimustyötä pitkäjänteisesti ja osana laajempaa tutkimus-
organisaatiota, jossa on merkittävästi mukana myös tulosten hyödyntäjien edustajia. Jat-
kossa suurimmat kehittämishaasteet liittyvät huippuosaamisen ja tarvelähtöisen sovelta-
van tutkimuksen vahvistamiseen. 
 
Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen ennakointi ja niiden huomioiminen tulevan toiminnan 
suuntaamisessa on luonnollinen osa kaikkien tutkimusorganisaatioiden strategiatyötä. En-
nakointia tehdään yhä enemmän kansainvälisenä yhteistyönä. Haasteena on laaja-alainen 
ja oman toiminnan kannalta relevantti ennakointi ja vain harvemmin puhtaasti teknologian 
kehityksen tarkastelu. Tutkimuslaitosten on yhdessä hallinnon ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa kyettävä entistä tehokkaammin ennakoimaan muutoksia ja ilmiöitä, kehit-
tämään uusia mahdollisuuksia ja ratkaisumalleja sektoripolitiikoille sekä arvioimaan kriitti-
sesti toteutettua politiikkaa. Myös ennakointiin liittyvien toimintatapojen kehittäminen on 
tärkeää. 
 
Teknologian järjestelmällinen ennakointitoiminta on vahvistunut eräissä keskeisissä orga-
nisaatioissa kuten valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, Tekesissä, Suomen Akate-
miassa ja joissakin yliopistoissa. Alueiden tarpeista lähtevää ennakointitoimintaa on myös 
käynnistetty muun muassa TE-keskusten toimesta alueellisten teknologiastrategioiden 
yhteydessä. 
 
Ennakoiva tutkimus ja sen hyödyntäminen koetaan myös useimmissa ministeriöissä tär-
keänä ja toiminnan kehittämiseen olennaisesti kuuluvana osana. Suurimmat haasteet liit-
tyvät ennakoinnissa tarvittavien resurssien ja siihen liittyvän osaamisen vahvistamiseen. 
Ministeriöiden ja hallinnonalojen välinen horisontaaliyhteistyö voi tuoda tässä suhteessa 
ilmeisiä etuja muun muassa yhteishankkeiden toteuttamisessa, ennakointimenetelmien 
kehittämisessä ja kokemusten vaihtamisessa sekä ennakoinnin tulosten laaja-alaisessa 
hyödyntämisessä.  
 
Ennakoinnin kansallisen organisoitumisen ja tarpeiden perusteellisen selvitystyön jälkeen 
on ilmeistä, että ennakointityössä on aika siirtyä laajempien ja konkreettisempien hankkei-
den käynnistämiseen. Edellytykset ovat olemassa suomalaisesta näkökulmasta lähtevän 
kansallisen ennakointihankkeen toteuttamiselle. Yhteistyöverkoston rakentaminen sekä 
ennakointimenetelmien ja -tarpeiden seuranta ei yksinään riitä ylläpitämään tutkijoiden, 
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yritysten ja muiden toimijoiden mielenkiintoa tulevaisuusnäkemyksen muodostamiseen ja 
siihen panostamiseen.  
 
Henkisten resurssien jatkuva kehittäminen  
 
Kansainvälisesti korkea koulutustaso ja toimiva koulutusjärjestelmä ovat Suomen selkeitä 
vahvuuksia. Oppivelvollisuuskoulun suorittaa käytännössä koko ikäluokka. Kansainväliset 
oppimisvertailut puolestaan osoittavat, että suomalainen peruskoulu on myös tasoltaan 
hyvä. Oppimistuloksia tietenkin voi ja myös tulee parantaa.  
 
Toisen asteen koulutus jakautuu lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen. 
Tämän koulutusasteen tutkinnon suorittamista pidetään vähimmäisvaatimuksena tiedon ja 
osaamisen yhteiskunnan työtehtäviin. Vajaat 85 prosenttia ikäluokasta suorittaa nykyään 
tämän  koulutusasteen tutkinnon.  Tämä  antaa  aiheen  kantaa  erityistä  huolta niistä noin 
10 000 nuoresta, jotka vuosittain päättävät toisen asteen opintonsa kesken taikka eivät 
edes aloita niitä. Alle toisen asteen koulutuksen omaavien työttömyysaste on Suomessa 
EU:n korkein, 19 prosenttia vuonna 2000 EU:n keskiarvon oltua 12 prosenttia. Edelleen, 
nuorisotyöttömyys on Suomessa korkealla tasolla: 20 prosenttia vuonna 2001 työttömyys-
asteen oltua kaikkiaan yhdeksän prosenttia. Kolmanneksi, 15-24-vuotiaiden nuorten työlli-
syysaste on Suomessa hyvin alhainen, vain noin 30 prosenttia. Meillä ei ole riittävästi pa-
neuduttu niihin sosiaalisiin, psyykkisiin ja muihin tekijöihin, jotka yksilön tasolla vaikuttavat 
osin näkyvän koulutushaluttomuuden ja osin yleisen koulutusjärjestelmän riittämättömän 
vetovoiman taustalla aina siihen mittaan, että se ylittää sosiaalisen syrjäytymisenkin uhan.    
 
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä myös todeta toisen asteen tutkintojen vuotuinen ko-
konaismäärä: se on lähes 70 000 eli laskennallisesti miltei 110 % yhden nuorisoikäluokan 
koosta. Ammatillisten perustutkintojen osuus koko määrästä on puolet. Näennäisen para-
doksin taustalla on ennen muuta monen ylioppilaan hakeutuminen toisen asteen ammatil-
lisen koulutuksen piiriin. Voidaan puhua päällekkäiskoulutuksesta, mutta lopputuloksena 
on suhteellisesti suuri ja keskeisen tärkeä ammatillisten osaajien joukko.  Koulutuksen 
kansallista tärkeyttä osoittaa, että koulutuspaikkojen tarjonta ei ole esteenä toisen asteen 
tutkinnon saavuttamiselle. Koulutuksen laatuun ja relevanssiin työelämän kannalta on kui-
tenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. 
 
Ammatillisen koulutuksen perustutkinnoista 45-50 prosenttia suoritetaan teknis-
luonnontieteellisillä aloilla. Koulutuksen aloittaneista vastaava osuus on hieman pienempi. 
Toisen asteen koulutuksen kehittämiskeskustelut ovat viime vuosina paljolti keskittyneet 
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden liian vähäiseen suosioon lukion ainevalinnoissa. 
Kysymys on sekä tietoyhteiskunnassa yleensä tarvittavista valmiuksista että korkea-
asteen koulutuksen rekrytointipohjan kapeudesta. Rekrytointipohjan vahvistamiskeskuste-
lussa on esitetty varsinkin tyttöjen kiinnostuksen lisäämistä matemaattisia aineita kohtaan. 
Toivomuksella on perusteensa: tyttöjä on Suomen lukioiden oppilasmäärästä 60 prosent-
tia. Heistä laajan matematiikan kursseja lukee vain kolme kymmenestä, kun pojista näin 
tekee yli puolet.  
 
Korkea koulutushalukkuus myös korkea-asteen opintoihin on suomalaisen yhteiskunnan ja 
koulutusjärjestelmän keskeisiä vahvuuksia. Korkea-asteen instituutiot, yliopistot ja ammat-
tikorkeakoulut, tarjoavat aloituspaikan vuosittain laskennallisesti yli 70 prosentille nuori-
soikäluokasta. Silti paikoista on kova kilpailu. Yliopistoissa aloitti vuonna 2001 yli 20 000 
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uutta opiskelijaa ja ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneita nuoria oli vielä enem-
män, yli 25 000. Hakijoita korkeakouluihin oli yli 120 000.  
 
Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2001 kaikkiaan 14 000 ja ylempiä kor-
keakoulututkintoja yliopistoissa yli 11 500. Tämä on laskennallisesti yli 40 prosenttia yh-
destä 20-30 -vuotiaiden ikäluokasta. Lukuihin voidaan lisätä vielä 1 900 vuonna 2001 suo-
ritettua tieteellistä jatkotutkintoa.  
 
Luvut ovat sekä väestömäärään että ikäluokkien kokoon nähden suuria. Kaikkiaan voidaan 
puhua Suomen ja suomalaisten kansainvälisesti hyvästä koulutustasosta, joka  paranee 
edelleen. Koulutuksen laatuun panostamisen rinnalla tärkeä tekijä tässä on vasta kym-
menkunta vuotta toiminut ammattikorkeakoulu, jonka vaikutus korkea-asteen koulutuksen 
tarjonnan lisäämisessä on ollut ratkaiseva. Myös laadullisesti ammattikorkeakoulu-
uudistus on onnistunut, minkä kesällä 2002 valmistunut OECD-arvio osaltaan vahvistaa.    
 
Teknis-luonnontieteellisten alojen osuus korkea-asteen aloituspaikoista on varsin suuri. 
Vuonna 2001 aloittajia oli 18 500 eli 40 % korkea-asteen opinnot aloittaneiden koko mää-
rästä ja laskennallisesti jopa 30 prosenttia yhdestä kokonaisesta nuorisoikäluokasta. Kui-
tenkin myös näiden alojen koulutukseen halukkaita oli runsaasti: yliopistoihin hyväksyttiin 
hieman alle ja ammattikorkeakouluissa opintonsa aloitti hieman yli 40 prosenttia aloille ha-
keneista. 
 
Suurista hakija- ja sisäänottomääristä huolimatta jo lukiokoulutuksen kohdalla todettu nais-
ten aliedustus on tekniikan alan opintojen huomiota herättävin piirre Suomessa: naisten 
määrä ja osuus ovat yliopistoissa viidenneksen ja neljänneksen välillä, olipa kysymys alan 
uusista tai kaikista perustutkinto-opiskelijoista, jatko-opiskelijoista taikka suoritetuista pe-
rus- ja tohtorin tutkinnoista. Kuitenkin naisten osuus kaikista yliopisto-opiskelijoista samoin 
kuin perustutkinnoista on jo pitkään ollut yli puolet ja tohtorin tutkinnoistakin osuus on jo 45 
prosenttia. 
 
Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan vastaavat luvut ovat samalla 
tasolla kuin yliopistoissa. Vuosi 1996 oli vuonna 2002 päättyneen kansallisen, matematii-
kan ja luonnontieteiden osaamisen laajan kehittämisohjelman käynnistysvuosi. Ohjelma on 
parhaillaan arvioitavana. Yksi tavoitteista oli saada naisten osuus tekniikan alan uusista 
opiskelijoista nousemaan yli 30 prosentin. Tässä ei ole onnistuttu siitäkään huolimatta, että 
peruskoulussa tyttöjen ja poikien osaamiserot  matematiikassa ja luonnontieteissä ovat 
kaventuneet ja monilla osa-alueilla kokonaan hävinneet. Ylempien koulutusasteiden valin-
toihin tämä kehitys ei kuitenkaan ole ainakaan vielä sanottavasti vaikuttanut.  
 
Miesten aliedustus korkea-asteen opinnoissa kasautuu vastaavalla tavalla tietyille aloille. 
Miesten osuus yliopisto-opiskelijoista on alle viidenneksen kasvatustieteissä, psykologias-
sa, terveystieteissä ja eläinlääketieteessä, terveystieteissä jopa alle kymmenen prosenttia. 
Erityistä huolta on kannettu peruskoulun luokanopettajien sukupuolijakautumasta: opetta-
jista 70 prosenttia on naisia. Tilanne ei ole ainakaan paranemassa, sillä vuosina 1997-
2001 koulutukseen hyväksytyistä miehiä oli alle neljännes. Ammattikorkeakouluissa sosi-
aali- ja terveysalan nuorten koulutuksessa vuonna 2001 olleista miehiä oli vain 12 prosent-
tia. Tässäkään ei ole tapahtunut muutoksia.    
  
Kiinnostus tieteellisiä jatko-opintoja kohtaan näkyy hakeutumisessa tutkijakoulujen avoi-
mesti kilpailtaviin opiskelijapaikkoihin. Jokaista opiskelijapaikkaa kohden on keskimäärin 
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viisi hakijaa. Teknis-luonnontieteellisillä aloilla hakupaine on pienin, mutta niilläkin hakijoita 
on neljä yhtä opiskelijapaikkaa kohden. Vuonna 1995 toimintansa aloittaneiden määräai-
kaisten tutkijakoulujen vaikutus on näkynyt sekä vuosittain valmistuvien tohtorien määrän 
kasvuna että keskimääräisen väittelyiän alenemisena. Valmistuneiden määrä on kasvanut 
noin 700:sta vuonna 1994 yli 1200:n vuonna 2001. 
 
Jatkokoulutettujen työllisyystilanne on hyvä ja kasvualoilla kysyntä ylittää valmistuvien 
määrän. Yksi tulevaisuuden haasteita on, miten yhdistää syvällinen erikoisosaaminen laa-
ja-alaisempaan asiantuntijuuteen koulutuksessa. Tulevien vuosien kehittämistoimia palve-
lee Suomen Akatemiassa parhaillaan meneillään oleva, opetusministeriön pyytämä selvi-
tys tohtoritarpeesta eri tieteenaloilla sekä valmistuneiden tohtorien sijoittumisesta työelä-
mään. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2002 loppuun mennessä. 
 
Kasvatus ja koulutus ovat tiedon ja osaamisen yhteiskunnan perusedellytys. Väestötasolla 
kysymys on sekä koulutustason nostamisesta että syrjäytymisen ehkäisemisestä siten, 
että periaatteessa koko ikäluokka suorittaisi toisen asteen päättötutkinnon. Tällä koulu-
tusasteella tehdään myös tärkeät valinnat jatko-opiskeluun ja ammattiuraan suuntautumi-
sesta. Yhteiskunnan asiana on turvata kansalaisten oikeus perusopetukseen ja mahdolli-
suudet muuhun koulutukseen.  
 
Tietointensiiviseen yritystoimintaan yhä enemmän rakentuvan talouden tuleva kehitys riip-
puu oleellisesti rekrytoitumisesta näiden tehtävien edellyttämään koulutukseen. Tässä 
suhteessa pienen maan rekrytointipohjan rajat tulevat varsin nopeasti vastaan. Niitä voi-
daan yrittää ja on yritetty siirtää kauemmaksi monellakin tavoin: koulutusreiteillä olevat 
pitkät odotusajat, pitkät kokonaisvalmistumisajat ja paikoin runsas keskeyttäminen ovat 
tunnistettuja esteitä, joiden poistamista eri tavoin on esitetty. Toisentyyppinen keino on 
yrittää laajentaa rekrytointipohjaa muiden maiden kansalaisiin. Aikuisväestön osalta avain-
sanoja ovat elinikäinen oppiminen - mukaan lukien niin omaehtoinen toiminta kuin työvoi-
man osaamistason kehittäminen henkilöstökoulutuksen avulla - sekä työssä jaksamiseen 
liittyvät ohjelmat ja muut toimenpiteet.  Kaikki kehittämistoimet ovat tässä tarpeen, mukaan 
lukien koulutusjärjestelmän reagointikyvyn parantaminen työelämän muutoksiin. 
 
Suomen etuna on kansainvälisesti suuri koulutushalukkuus. Tutkijanura kiinnostaa nuoria 
niin ikään, toisin kuin useimmissa muissa maissa. Näillä seikoilla on yhteytensä tieteen, 
tekniikan ja tutkijakunnan Suomessa nauttimaan korkeaan arvostukseen, minkä vuonna 
2001 julkaistu tiedebarometri osoitti. Tutkimustoiminnassa on Suomessa yli kaksi prosent-
tia työllisestä työvoimasta, mikä on selvästi OECD-maiden korkein luku. Tutkimustoimintaa 
voidaan silti edelleen kasvattaa henkilökunnan pätevyyden ja koulutustason heikentymät-
tä. Kansainvälistymiskehityksen ja yhteistyön hyödyntämisen kannalta Suomen edellytyk-
set ovat näistä syistä poikkeuksellisen hyvät varsinkin omilla vahvoilla tutkimusaloillamme. 
On vain huolehdittava siitä, että tutkijankoulutetun ja muun tutkimushenkilökunnan lisää-
misen edellytyksenä olevat välttämättömät koulutus- ja tutkimusresurssit saadaan käyttöön 
- korkeatasoista tutkimusta ei voi olla ilman korkeatasoisia tutkijoita. Tutkijoiden urakehi-
tysmahdollisuuksia tulee lisätä ja tutkijanuran  tulee ylipäätään tarjota kannustimia nykyistä 
enemmän. Tieteellinen tutkimus tulee saada eteville nuorille tutkijoille aidoksi uravaihtoeh-
doksi myös taloudellisesti.             
 
Henkisten resurssien kehittymisellä on myönteinen vaikutus kaikilla tasoilla, yksilön valin-
nanmahdollisuuksien lisääntymisestä aluekehitykseen, kansallisen strategian menestymi-
seen ja kansainvälisen yhteistyön avautuvien mahdollisuuksien entistä parempaan hyö-
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dyntämiseen. Tämä kehittämishaaste osuu tiedon ja osaamisen yhteiskunnan ja samalla 
koko innovaatiojärjestelmän perustaan.  
 
Innovaatiorahoitus 
 
Suomen tutkimusvolyymin trendinä on ollut kaksinkertaistua kymmenessä vuodessa. Näin 
on ollut ainakin 1970-luvun alusta lähtien, jolloin virallinen tutkimustilastointi Suomessa 
aloitettiin. 1990-luvun jälkipuoliskolla kasvu kuitenkin kiihtyi niin, että vuonna 2000 rahoi-
tuksella mitattu volyymi oli 2,5-kertainen vuoden 1991 tilanteeseen verrattuna. Vuodesta 
1970 volyymi on kymmenkertaistunut. 1990-luvun jälkipuoliskoon sisältyi sekä erittäin suu-
ria tietoteollisuuden tutkimustoiminnan lisäyksiä että valtion tutkimusrahoituksen erikseen 
päätetty lisäysohjelma. Lopputulemana ollaan 2000-luvun alussa tilanteessa, missä Suo-
messa käytetään tutkimus- ja kehittämistoimintaan yli 4,5 miljardia euroa vuodessa. Määrä 
vastaa noin 3,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suhteellisella tutkimuspanostuksella 
mitaten Suomi kuuluu nykyään maailman terävimpään kärkeen.  
 
Nopea ja aikaisemmasta edelleen kiihtynyt muutos kuvaa hyvin sekä rakennemuutoksen 
vauhtia että sen tärkeyttä. Merkillepantavaa on, että rahoituksen kasvuun liittynyt henkilös-
tön lisäys on toteutunut niin, että Suomessa tutkimustyötä tekevien keskimääräinen koulu-
tustaso on jatkuvasti parantunut. Selittävien tekijöiden joukosta on syytä mainita erikseen 
vuoden 1995 alusta käynnistynyt tutkijakoulujärjestelmä sekä hyvin koulutettujen naisten 
määrän ja osuuden selkeä kasvu tutkimushenkilöstössä.    
 
Kasvaneen tutkimusrahoituksen vaikutukset talouteen, työllisyyteen ja yritystoimintaan on 
arvioitu myönteisiksi. Vaikuttavuuden luotettava arviointi on monella tavoin vaikeaa, mutta 
olemassaoleva aineisto vahvistaa yksiselitteisesti positiivista kuvaa Suomen kehityksestä. 
 
Tutkimusrahoituksen vahva kasvu on nostanut esiin monenlaisia kehittämiskysymyksiä. 
Yksi on yliopistojen perusrahoituksesta käyty keskustelu, joka liittyy yhtäältä laaja-alaisen 
perustutkimuksen ja tietopohjan vahvistamiseen ja toisaalta henkisten resurssien, varsin-
kin tutkijankoulutuksen kehittämiseen. Tietopohjan vahvistaminen on välttämätöntä sekä 
muualla tuotetun tiedon hyödyntämiseksi Suomessa että tulevaisuudessa avautuvien uu-
sien mahdollisuuksien kannalta. Myös nuorten tohtorien jatkokoulutus ja sijoittuminen ovat 
nousseet esille. Kaikissa on kysymys vastaamisesta kestävällä tavalla tiedon ja osaamisen 
kasvaneeseen kysyntään. 
 
Toinen keskustelun aihe on ollut innovaatiorahoituksen kehittäminen sen turvaamiseksi, 
että kasvaneen tutkimustoiminnan tulokset kyettäisiin tehokkaasti hyödyntämään teknolo-
gisina ja sosiaalisina innovaatioina. Tässä suhteessa Suomessa on tehtyjen tutkimusten 
valossa edelleen selviä puutteita. 
 
Kolmas kehittämiskysymys koskee julkisen ja yksityisen tutkimusrahoituksen suhdetta. Se 
on 1990-luvulla nopeasti pienentynyt. Julkisen rahoituksen osuuden oltua 45 prosenttia 
koko tutkimusrahoituksesta vuonna 1991 se oli vuonna 2000 alle 29 prosentin. Tätä kehi-
tystä on pidetty monella tavoin haitallisena riippumatta siitä, että julkinen tutkimusrahoitus 
on Suomessa kansainvälisesti korkealla yhden prosentin tasolla bruttokansantuotteesta. 
Samaan julkisen ja yksityisen tutkimusrahoituksen tasapainokeskusteluun kuuluu esitetty 
huoli julkisen tutkimusrahoituksen kansainvälisesti pienestä osuudesta yritysten tutkimus-
toiminnan kokonaisuudessa.  
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Tutkimusorganisaatioiden perusrahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen suhde on neljäs 
huomiota osakseen saanut kysymys. Ulkopuolisen rahoituksen kasvulla on tähdätty sekä 
tutkimuksen laadun ja relevanssin paranemiseen että tutkimuksen avulla aikaansaatavaan 
käytännölliseen hyötyyn. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten perusrahoituksen on oltava sekä 
määrältään että suhteessa muuhun rahoitukseen kyllin vahva turvaamaan tieteellisen tie-
topohjan vahvistuminen ulkopuolisten tahojen ajankohtaisesta kiinnostuksesta riippumatta. 
Nykyiseen, keskimäärin 50:50-tilanteeseen on tultu noin kymmenessä vuodessa; 1990-
luvulle tultaessa niin yliopistojen kuin tutkimuslaitostenkin perusrahoituksen osuus oli kaksi 
kolmannesta niiden tutkimusmenoista. Nykytilanteeseen on tultu erilaisin kehityskuluin: 
yliopistojen tutkimustoiminnan perusrahoituksen volyymi on kasvanut puolella aikavälillä 
1989-2000, kun taas tutkimuslaitosten vastaava volyymi on supistunut kymmenen prosent-
tia.   
 
Edellä mainittu valtion tutkimusrahoituksen lisäysohjelma kasvatti julkisen tutkimusrahoi-
tuksen volyymia neljänneksellä vuodesta 1996 vuoteen 1999. Valtion tutkimusrahoituksen 
osuus bruttokansantuotteesta nousi korkeimmillaan yli 1,1 prosentin vuonna 1997. Rahoi-
tuksen reaalikasvun pysähdyttyä vuonna 1999 bkt-osuus on vähitellen laskenut ja vuonna 
2003 se on arvion mukaan samalla alle yhden prosentin tasolla kuin vuonna 1996, ennen 
lisäysohjelman käynnistymistä. Valtion tutkimusrahoituksen kehitys on siten koko aikaväliä 
1996-2003 tarkastellen noudattanut hyvin tarkoin bkt:n kasvukehitystä. Julkisen tutkimus-
rahoituksen näin mitattu painoarvo yhteiskunnan ja talouden uusiutumiskehityksessä ei - 
lisäysohjelmasta huolimatta - siis sittenkään ole kasvanut.  
 
Lisäysohjelman mukaiset resurssit kanavoitiin ensisijaisesti julkisille rahoitus- ja asiantunti-
jaorganisaatioille, Teknologian kehittämiskeskukselle ja Suomen Akatemialle, sekä yliopis-
tojen perusrahoitukseen. Yksi peruste menettelylle oli pyrkimys lisätä tutkimukseen kilpai-
lun kautta suunnattavaa rahoitusta. Kilpaillun tutkimusrahoituksen osuus valtion koko tut-
kimusrahoituksesta ylittääkin nykyään 40 prosenttia. Tämä on julkisen tutkimusrahoituksen 
merkittävin rakennemuutos viime vuosien aikana. Lisäysohjelmaan sisältyi uutena asiana 
nimettyjen ministeriöiden vastuulla olevien klusteriohjelmien käynnistäminen ja toteuttami-
nen. Lupaavaksi osoittautunutta klusteritoimintaa jatketaan ja kehitetään jo tehtyjen arvi-
ointien perusteella, kuten edellä on selostettu. 
 
Julkisen tutkimusrahoituksen kehittäminen on tarpeen rahoituskapeikkojen poistamiseksi 
ja uusien avausten nopeuttamiseksi. Tärkeä uudenlaista panostusta vaativa alue on sosi-
aalisten ja kulttuuristen innovaatioiden edistäminen. Se edellyttää rahoitus- ja tutkimusor-
ganisaatioiden sekä ministeriöiden ja muiden hyödyntäjien sitoutumista innovaatioiden 
yhteistyönvaraiseen tuottamiseen. Etenkään julkisen hallinnon resursseja ei kaikilta osin 
ole mitoitettu tämän toiminnan rahoituksen ja tehokkaan hyödyntämisen edellyttämällä 
tavalla. 
 
Yrityssektorin tutkimustoiminnan kokonaiskasvu on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien 
erittäin nopeaa. Sektorin suurten kasvulukujen takaa löytyy kuitenkin toimialojen tutkimus-
intensiivisyyden vahvasti eriytyvä kehitys. Sähkötekninen teollisuus on kasvattanut Suo-
messa tehtävää tutkimustaan niin, että toimialan tutkimusvolyymi, 1 725 miljoonaa euroa 
vuonna 2000, ylittää jo 55 prosenttia koko yrityssektorin tutkimustoiminnasta. Kansallisesta 
tutkimuspanoksesta toimialan osuus on noin 40 prosenttia. Sähköteknisen teollisuuden 
tutkimustoiminta on myös kansainvälistä; suurin yritys eli Nokia-konserni sijoitti tutkimuk-
seen vertailuvuonna 2000 kaikkiaan yli 2,5 miljardia euroa. Kansainvälistyville yrityksille on 
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kaikilla toimialoilla luonteenomaista, että kasvava osa niiden tutkimustoiminnan kokonais-
kasvusta tapahtuu ulkomailla. 
 
Muun kuin sähköteknisen teollisuuden tutkimustoiminnan kasvu on ollut hidasta. Kun säh-
köteknisen teollisuuden tutkimusvolyymi lähes kaksinkertaistui Suomessa vuosina 1997-
2000, muiden suurten toimialojen: metalli-, kemian- ja puunjalostusteollisuuden vastaava 
kasvu oli noin neljännes. Osaamisintensiivisiin palveluihin liittyvä yritysten tutkimustoiminta 
on sen sijaan kasvanut ripeästi, samaan tahtiin kuin sähköteknisessä teollisuudessa. 
 
Yrityksiin suuntautuvan julkisen tutkimusrahoituksen määrä ja osuus yritysten tutkimustoi-
minnan menoista luonnollisesti vaihtelevat toimialalta toiselle. Teollisuudessa osuus on  
pienempi kuin palvelusektorilla ja sähköteknisessä teollisuudessa se on pienin, alle kaksi 
prosenttia. Valtion tutkimusrahoituksesta suuntautuu kuitenkin taloudellisen kehityksen ja 
teollisuuden edistämiseen (puolustusteollisuus pl.) yli 40 prosenttia. Osuus on EU-maiden 
toiseksi korkein. EU:n keskiarvo on 20 prosenttia. 
 
Kasvaneet tutkimuspanostukset ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Tämän osoittavat sekä 
kansainväliset arvioinnit ja tilastot että erillistutkimukset. Suomalaisten tieteellisten julkai-
sujen määrä ja bibliometrisin menetelmin todettu laatu ovat kehittyneet myönteisesti. 
Suomen tieteen kansainvälinen näkyvyys ja tunnettuus ovat 1990-luvulla selvästi parantu-
neet. Suhteellisilla mittareilla Suomi sijoittuu OECD-maiden joukossa keskimäärin sijoille 
viidestä kymmeneen.  
 
Teknologisen kehityksen soveltamisen alueella Suomi on kärkisijoilla tieto- ja tietoliikenne-
tekniikan aloilla, mittareina esimerkiksi huipputekniikkatuotteiden kauppatase tai patentoin-
ti Yhdysvalloissa. Muilta osin Suomessa voi arvioida olevan selkeitä kehittämistarpeita, 
joihin osaltaan voidaan vastata innovaatiorahoituksen ja sen kehittämisen avulla. 
Tutkimusosaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttää yhä useammin nopeaa ja hyvin 
kohdennettua panostamista kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi. Varsinkin pienille 
teknologiayrityksille tämä asettaa mittavia haasteita.  
 
Kaupallisen hyödyntämisen näkökulmasta katsottuna Suomen voimakkaasti kasvanut ja 
korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tarvitsee tuekseen liiketoiminnan ja kan-
sainvälistymisen osaamista, yhteistyö- ja jakelukanavia niin kotimaisille kuin kansainvälisil-
le markkinoille sekä riittävät ja toimivat pääomasijoitusmarkkinat. Pääomasijoittamisesta 
onkin viime vuosien aikana muodostunut eräs keskeisimpiä  innovaatioiden hyödyntämi-
sen ja kansainvälistämisen rahoituslähteitä. Sijoituskohteisiin vaikutukset ovat moninaisia: 
yritysten oman pääoman lisäksi vahvistuvat myös mahdollisuudet jatkorahoitukseen, kan-
sainväliset yhteistyö- ja jakelukanavat sekä liiketoimintaosaaminen kokonaisuudessaan. 
 
Julkinen pääomasijoitustoiminta kohdistuu valtaosaltaan tutkimusosaamisen kaupallista-
misen kannalta kriittiseen siemen- ja käynnistysvaiheen rahoittamiseen, kasvun ja kan-
sainvälistymisen ollessa sitäkin selvemmin yksityisten ja kansainvälisten pääomasijoittaji-
en toimikenttää. Näiden rinnalla vaikeammin tilastoitavat yksityishenkilöiden suorat sijoi-
tukset muodostavat merkittävän osan alkaville teknologiayrityksille kohdistuvista pääoma-
sijoituksista. Yksityistä sijoittamista tulisikin kannustaa ja pääomien kiertoa nopeuttaa esi-
merkiksi tätä tukevilla verokäytännöillä.  
 
Vaikka tehdyt pääomasijoitukset ovat kappalemääräisesti jatkuvasti lisääntyneet, on suo-
malaisten pääomasijoitusten koko edelleen kansainvälisesti keskimääräistä pienempi. 
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Tämä lisää tarvetta ulkomaiseen rahoitukseen ja rahoittajien yhteistyöhön varsinkin kan-
sainvälistymisvaiheessa olevissa yrityksissä. Pääomasijoitustoimialan kansainvälistyessä 
Suomeen ohjautuu yhä enemmän ulkomaista pääomaa. Suomeen tehtyjä ulkomaisia ra-
hastomuotoisia sijoituksia näyttää kuitenkin haittaavan niiden veroseuraamusten epäedul-
lisuus suhteessa suoraan yrityksiin tehtyihin sijoituksiin. Ulkomaisten rahastojen poissaolo 
rajoittaa kotimaisten pääomasijoitusmarkkinoiden kehitystä ja kansainvälistymistä.  
 
Viimeaikainen osakemarkkinoiden kehitys on selvästi rajoittanut varsinkin listautumalla 
toteutettavia pääomasijoittajien irtautumismahdollisuuksia ja muutenkin hillinnyt alan kas-
vua. Uusien pääomien kerääminen on vaikeutunut ja riskinotto vähentynyt. Suhdanne-
herkkyys heijastuu kohteiden valinnassa entistä suurempana selektiivisyytenä. Sekä sijoi-
tuskohteilta että sijoittajilta edellytetään entistä vankempaa näyttöä kansainvälistymisky-
vystä ja liiketoimintaosaamisesta.  
 
Suomalaista innovaatiotoiminnan rahoitustilannetta voi yleispiirteisesti luonnehtia siten, 
että suhteellisilla mittareilla Suomen kehitys on viime vuosina ollut keskimäärin kansainvä-
listä huippu- tai ainakin hyvää keskitasoa, trendipoikkeuksena valtion tutkimusrahoituksen 
reaalikasvun pysähtyminen. Käytännössä väkiluvun ja kansantalouden pienuus tulevat 
kuitenkin esiin. Johtopäätöksenä on tarve yhtäältä määrätietoisesti edelleen 'laajentua 
ulospäin' eli kansainvälistyä ja toisaalta 'laajentua sisäänpäin' eli panostaa toimintojen te-
hostamiseen, laadulliseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Määrällinen kasvattaminen on 
edelleen sekä mahdollista että välttämätöntä. Esimerkiksi rekrytointipohjan kapeus asettaa 
kuitenkin selviä rajoituksia. Huomiota tuleekin entistä enemmän kiinnittää yhtäältä julkisen 
tutkimus- ja teknologiarahoituksen ja muiden panostekijöiden jakautumiseen tutkimusaloit-
tain ja toimialoittain ja toisaalta innovaatiorahoituksen joustavaan ja asiantuntevaan kehit-
tämiseen. Aineellisen ja henkisen perustan kattava vahvistaminen on edelleen välttämä-
töntä. Sen rinnalla on kuitenkin kyettävä selkeisiin tärkeiden ja lupaavien alojen priorisoin-
teihin.   
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3   Tieto ja osaaminen aluekehityksen ytimessä 
 
Kansainvälistymisen tuomat kasvavat kilpailukyky- ja osaamisvaatimukset samoin kuin 
niihin liittyvät mahdollisuudet koskettavat kaikkia alueita niiden lähtökohdista, sijainnista tai 
koosta riippumatta. Kysymys on samalla tavalla kilpailukykyisten innovaatioympäristöjen 
luomisesta kuin kansallisellakin tasolla. 
 
Alueiden kehitys riippuu yhä selvemmin siitä, miten alueen omat kehitystekijät vahvistuvat 
ja kuinka hyvin ne saadaan toimivaan yhteistyöhön sekä keskenään että kansallisen ja 
kansainvälisen tason kanssa. Kestävän ja tasapainoisen kehityksen perustana on alueiden 
omien valmiuksien ja osaamisen vahvistaminen, yhtenä esimerkkinä tietoyhteiskuntakehi-
tyksen perusvalmiudet. Tässä suhteessa myös alueiden lähtökohdat ovat erilaisia.  
 
Kansainvälistyminen tuo kahdensuuntaisia verkostoitumistarpeita alueiden innovaatiotoi-
mintaan. Yhtäältä pyrkimyksenä on vahvistaa kansallista innovaatiopalveluverkostoa ja 
kehittää sitä yhä paremmin alueiden omia tarpeita vastaavaksi. Koulutus-, tiede-, teknolo-
gia- ja innovaatiopolitiikan suunnasta on kyettävä tukemaan ja myös ohjaamaan aluekehi-
tystä niin, että kansallisen tason ja aluelähtöiset toimenpiteet vahvistavat mahdollisimman 
hyvin toisiaan. Haasteena on tiedon ja osaamisen ja niiden hyödyntämisen parantaminen 
avoimen kansainvälisen kilpailun kestävälle tasolle kaikilla alueilla alueiden luontaisia vah-
vuuksia edelleen kehittäen.  
 
Kansallinen innovaatiopalveluverkosto ei kuitenkaan vähennä alueiden omista tarpeista 
lähtevän, erikoistuneen verkostoitumisen tarvetta. Oman osaamisen ja yhteistyön täyden-
tämiseksi on kyettävä verkottumalla hankkimaan sellainen tieto ja osaaminen, jota alueella 
ei suoraan ole saatavissa. Haasteena on erityisesti riittävän suurten, kansainvälisesti kiin-
nostavien ja kilpailukykyisten osaamiskokonaisuuksien muodostaminen ja niiden määrätie-
toinen kehittäminen ja hyödyntäminen. Mitä pienemmästä alueesta ja erikoistuneemmasta 
osaamisesta on kysymys, sitä todennäköisemmin myös täydentävää osaamista, yhteistyö-
kumppaneita ja laajempaa hyödyntäjäkuntaa on haettava oman alueen ulkopuolella.  
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen samoin kuin alueilla toimivien tutkimuslaitosten rooli 
aluekehityksessä vahvistuu edelleen tiedon ja osaamisen yhä kasvavan merkityksen myö-
tä. Korkeakoulut vastaavat alueen osaamispotentiaalin kehittämisestä ja kasvavassa mää-
rin myös tiedon ja osaamisen saattamisesta yhteistyössä hyödyntäjien käyttöön. Yliopisto-
jen yrityskontaktit ovat pitemmästä perinteestä johtuen laajempia ja tehokkaampia kuin 
ammattikorkeakoulujen, esimerkiksi yritysten tutkimusrahoitusta suuntautui yliopistoille 
vuonna 2000 lähes kymmenkertainen määrä ammattikorkeakoulujen vastaanottamaan 
rahoitukseen verrattuna. Toisaalta alueen yritystoiminnan vähäisyys saattaa vaikuttaa niin, 
että yliopiston kiinnittyminen alueeseensa jää ammattikorkeakoulua heikommaksi. 
 
Kansallisen korkeakoulupolitiikan näkökulmasta kysymys on sen ja aluekehityspolitiikan 
järkevästä ja tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta. Toimintojen tavoitteena on 
kansainvälisesti korkea laatu, jonka saavuttaminen edellyttää myös rakenteellista kehittä-
mistä. Hajautetun korkeakoululaitoksen vaarana on pirstoutuminen yhä pienempiin ja yhä 
monilukuisempiin yksikköihin. Korkeakouluyksikköjen on oltava riittävän laajoja ja moni-
puolisia tavoitteisiin pääsemiseksi. Korkeakoulujen alueellista kehittämistä selvittänyt ope-
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tusministeriön työryhmä onkin tästä syystä esittänyt maan korkeakouluverkon rakenteelli-
sen kehittämisen jatkamista. Yliopistojen tulee jatkaa profiloitumiskehitystään ja ammatti-
korkeakoulujen pieniä yksiköitä tulee koota suuremmiksi, monialaisiksi kokonaisuuksiksi. 
Suomen 29 vakinaista ammattikorkeakoulua antavat tutkintoon johtavaa koulutusta yli 80 
paikkakunnalla. Ensimmäisenä kehittämistoimena opetusministeriö on edellyttänyt yliopis-
tojen ja ammattikorkeakoulujen laativan yhteiset aluestrategiat vuoden 2002 loppuun 
mennessä. Ammattikorkeakoulujen aluevaikutuksia on myös päätetty vahvistaa kehittä-
mällä ja laajentamalla aluekehityksen huippuyksikkötoimintaa ammattikorkeakouluissa.   
 
Alueiden kehityseroja ja -mahdollisuuksia koskevissa tarkasteluissa Suomessa käytetään 
perusjakona useimmiten maakuntajakoa. Korkeatasoisen tiedon ja osaamisen kehittämi-
sen näkökulmasta jako on pulmallinen: pienen, viisimiljoonaisen väestön jakaminen kah-
teenkymmeneen vielä pienempään ryhmään ei välttämättä tarjoa lähtökohtaa sen enem-
pää kansalliselle kuin aluelähtöisellekään kehittämiselle. Opetusministeriön vuosia 2003-
2013 koskeva aluekehittämisstrategia ilmaisee asian seuraavasti: 'yliopistokoulutukseen 
parhaiten soveltuvana aluejakona voidaan pitää maakuntaa karkeampaa, maakuntaryh-
mistä muodostuvaa aluejakoa. Maakuntajako soveltuu pääosin ammattikorkeakoulutuk-
seen.'  Aluekehitystarkasteluissa niin ikään usein käytetystä maakuntien jaosta edelleen 
82 seutukuntaan opetusministeriön strategiassa yksinkertaisesti todetaan, että se ei sovel-
lu korkeakoulutuksen tarkasteluun. Koulutuksesta tässä sanottu pätee samalla tavoin tut-
kimukseen. 
 
Käytetystä aluejaosta riippumatta on selvää, että Suomen aluekehitys on ollut epätasaista 
1990-luvun alkupuolen lamasta toivuttaessa. Tiedon ja osaamisen suurimmat keskittymät, 
kärjessä pääkaupunkiseutu, Oulun talousalue sekä Tampereen ja Turun seudut, ovat me-
nestyneet hyvin sekä kansainvälisesti että suhteessa muihin alueisiin kotimaassa. Suuret 
yliopistokaupungit ovat muodostuneet tietovaltaisen uuden talouden kehittymisen keskuk-
siksi. Tiedon ja osaamisen lisäksi myös uusi yritystoiminta, vaurauden kasvu ja muuttoliike 
ovat keskittyneet niiden vaikutusalueille.  
 
Keskittymiskehityksestä on tehty kahdensuuntaisia johtopäätöksiä. Yhtäältä katsotaan, 
että avain hitaammin kehittyvien alueiden aseman suhteelliseen paranemiseen on panos-
tamisessa samoihin kohteisiin, jotka ovat vahvimpien keskusten menestyksen taustalla: 
varsinkin tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamiseen lisäämällä etenkin korkea-asteen kou-
lutusta näillä aloilla sekä tietoteollisuusyritysten sijoittumiseen alueelle. Toisaalta on nähty 
alueiden kehityksen olevan ennen muuta alueiden luontaisten vahvuuksien varassa, siinä 
miten kunkin alueen osaamispääoma, yrityskanta ja sosiaalinen pääoma yhdessä toimivat 
aluekehityksen vahvistamiseksi. Avoimen kansainvälisen kilpailun kestävä taso on näin 
ajatellen mahdollista saavuttaa monella muullakin toimialalla kuin tietoteollisuudessa, jos-
sa kilpailu on kaikkein kovinta. Kysymys on 'oppivasta' taloudesta, jossa innovaatiotoimin-
taa harjoittavien yritysten osuutta alueen yrityskannasta pyritään määrätietoisesti lisää-
mään. Menestyminen vaatii tehokasta yhteistyötä, toimivaa verkottumista ja uuden tekno-
logian hallintaa sen hyväksi, että omilla vahvuusaloilla kyetään nostamaan toiminnan laa-
tua ja tuottavuutta myönteisen kehityksen vauhdittamiseksi.  
 
Verkottuminen on sitä tärkeämpää mitä vähemmän omaa osaamista ja muita vahvuuksia 
alueella itsellään on. Kansallisten innovaatiopalveluja ja -asiantuntemusta tarjoavien julkis-
ten organisaatioiden palveluverkostoa on edelleen vahvistettava alueilla siten, että palvelut 
ovat helpommin saavutettavissa omien tai muiden alueilla toimivien organisaatioiden (esi-
merkiksi TE-keskusten, tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen) kautta. Tämän rinnalla on 
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tehostettava yrityksille suunnattua koulutusta sekä aktivointi- ja esiselvitystoimia osaamis- 
ja yrittäjyyspotentiaalin kasvattamiseksi. Uusia mahdollisuuksia omalla alueella tarjoaa 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrätietoinen, toistensa koulutusaloja synergisesti 
täydentävä yhteistyö. Erityisesti pk-yritysten kannalta on tärkeää, että korkeakoulujen asi-
antuntemus välittyy joustavasti niiden käyttöön. 
 
Koulutuksen ja työelämän kohtaanto koetaan konkreettisimmin alueilla ja paikallisesti. Sitä 
koskevan ennakoinnin kehittäminen on kiireellinen tehtävä. Väestön koulutustasossa ei ole 
alueiden kesken Suomessa oleellisia eroja, mikä sinänsä antaa kehittämistoimille hyvän 
pohjan. Yritystoiminnan ja edelleen työpaikkojen jakautumisessa eroja on paljonkin, mikä 
näkyy sekä muuttoliikkeenä että työttömyysluvuissa ja muutoin hyvinvointieroina alueiden 
kesken. Suurimmat tuottavuuden kasvun ja sen myötä muun kehityksen mahdollisuudet 
ovat siellä, missä perinteinen teollisuus kykenee nopeimmin ja tehokkaimmin hyödyntä-
mään ja soveltamaan uutta teknologiaa ja osaamista omaan yritystoimintaansa, tuotteisiin 
ja tuotantoon. Alueiden keskusten vahvalla sitoutumisella kehittämiseen on tässä huomat-
tava merkitys. Tällaisilla strategisilla panostuksilla monipuoliseen tuotantorakenteeseen 
lisätään myös työllistymisen kannalta vaikeimmassa asemassa olevien, vanhimpien ja 
nuorimpien ikäluokkien mahdollisuuksia työmarkkinoilla.        
 
Osaamiskeskusohjelma edustaa aluelähtöisen, huipputietoon ja -osaamiseen nojaavan 
kehittämisen kärkeä. Ohjelma on osoittautunut toimivaksi ja siihen valitut osaamisalat 
osoittavat hyvinkin monipuolisia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä kehitysmahdollisuuksia 
löytyvän kautta maan. Ohjelman väliarviointi osoittaa kuitenkin eroja sekä osaamisalojen 
että -keskusten välillä. Lähivuosien tunnistetut kehittämistarpeet liittyvät muun muassa 
alueellisten ohjelmien kansainvälistämiseen, osaavan henkilöstön riittävyyteen, osaamis-
keskusten rooliin kansallisessa innovaatiojärjestelmässä, huippuyksikköpolitiikan ja am-
mattikorkeakoulujen mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä uuden, osaamisintensiivisen 
liiketoiminnan riskirahoituksen kehittämiseen. Aluelähtöisten ohjelmien kansainvälinen yh-
teistyö on ollut toistaiseksi suhteellisen vähäistä ja varsinkin osaamispohjaista yhteistyötä 
tulisi vahvistaa ulkomaisten korkeatasoisten keskusten kanssa. Vuodet 1999-2006 katta-
vaa toista ohjelmaa on päätetty täydentää ja laajentaa vuoden 2003 alusta lukien. Ohjel-
man laajentaminen lisää haasteita sen pitämiseksi jatkossakin aluelähtöisen kehittämisen 
kärkihankkeena. Kärkiasema edellyttää osaamiskeskusten ja osaamisalojen jatkuvaa fo-
kusointia ja terävöittämistä.   
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4   Johtopäätökset ja suositukset 
 
Suomen viime vuosien kehitys on monessa suhteessa kansainvälisestikin esimerkiksi kel-
paava. Myönteisen kehityksen rinnalla on kuitenkin myös tekijöitä, joiden suhteen 1990-
luvun alun lamavuosista toipuminen ei ole onnistunut yhtä hyvin. Näistä pahin on korkealla 
pysynyt työttömyys. Muita ovat 1990-luvun jälkipuoliskolla eriytynyt aluekehitys sekä voi-
mistuneet syrjäytymis- ja köyhyysuhat. Myös yleinen tietoyhteiskuntakehityksemme on 
kansainvälisesti vain keskitasoa. 
 
Suomen nykyiset vahvuudet ovat pitkälti itse luotuja. Näitä ovat koulutus- ja tutkimusjärjes-
telmä, osaava työvoima ja vahvat perusrakenteet.  Maapallon avautuminen, talouden ja 
teknologian globalisaatiokehitys, on kuitenkin haastanut kansalliset järjestelmät kansainvä-
liseen kilpailuun. Kansallisesti tehtävänä on kyetä hyödyntämään meneillään olevaa mur-
rosta vahvistamalla kehityksen myönteisiä piirteitä. Haaste on valtava yritystoiminnan ja 
työmarkkinoiden kansainvälistyessä ja EU:n laajenemisen osaltaan edelleen nopeuttaessa 
muutosta.    
 
Toteutuneen kehityksen tärkeimpiä opetuksia on, että onnistuminen innovaatioiden tuot-
tamisessa on menestyksen keskeinen tekijä. Sen myötä on mahdollista lisätä liiketoimin-
tamahdollisuuksia, kehittää julkista sektoria, nostaa tuottavuutta ja parantaa työllisyysas-
tetta. Näin voidaan turvata väestöltään ikääntyvän hyvinvointiyhteiskunnan taloudellinen 
pohja myös tulevina vuosina. Suomalaisen innovaatiotoiminnan vahvin alue on ollut tekno-
logian kehittäminen ja teknologiset innovaatiot. Suhteellisesti heikompaa sosiaalisen inno-
vaatiotoiminnan kenttää on tulevia kehitysmahdollisuuksia ajatellen selvästi vahvistettava. 
Tämä voidaan toteuttaa yhteistyönä laadittavan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisstra-
tegian avulla.  
 

• Menestykselliseksi osoittautunutta kansallista kehittämislinjaa jatketaan ja 
vahvistetaan edelleen. Sen mukaisesti panostetaan teknologisten ja sosiaalis-
ten innovaatioiden tuottamiseen sekä niille rakentuvan, kansainvälisesti me-
nestyvän yritystoiminnan laajentamiseen. Näin määritelty toimintakokonaisuus 
on keskeinen osa lähivuosien kansallista strategiaa. 

 
Kansalliset innovaatiojärjestelmät ovat kansainvälistymiskehityksen ytimessä. Tieteen ja 
tutkimuksen kansainvälistymiskehityksen taustalla ovat samanlaiset tekijät kuin globalisaa-
tiossa ja siihen liittyvässä verkostoitumisessa yleisemminkin. Kansainvälisyyden, kilpailun 
ja yhteistyön avulla parannetaan tutkimuksen laatua, vähennetään päällekkäistä tiedon 
tuotantoa, olemassa olevia resursseja kyetään yhdistämään aiempaa suuremmiksi koko-
naisuuksiksi ja suuntaamaan niitä tärkeisiin kohteisiin. Määrätietoinen pyrkimys tieteen ja 
teknologian kehittämiseen ei voi rajoittua vain kansalliseen ympäristöön ja perinteiseen 
kansainväliseen yhteistyöhön. On kansainvälistyttävä järjestelmätasolla ja kansainvälistet-
tävä omat toiminnot ja kansalliset tiede- ja teknologiainstituutiot. 
 
Innovaatiojärjestelmän kansainvälistymisen haasteet ovat kahdensuuntaisia. On kyettävä 
kilpailemaan ennen muuta laadulla osaavista tutkijoista ja tutkimusresursseista, hankkeista 
ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnasta muiden maiden järjestelmien kans-



 

 35

sa, ja toisaalta suomalaisilla toimijoilla tulee olla edellytykset osallistua ja hyödyntää avau-
tuvia yhteistyömahdollisuuksia. 
 

• Tiedon, osaamisen ja innovaatioiden lisäämiseksi panostetaan määrätietoi-
sesti kansainväliseen tiede- ja teknologiayhteistyöhön niin Euroopassa kuin 
globaalisti. Koulutuksen kansainvälistämistä tehostetaan vastaavasti tutki-
muksen yhteistyömalleja hyödyntäen. 

 
Suomen innovaatiojärjestelmä on suhteessa kansantalouden kokoon tehokas ja kilpailuky-
kyinen. Koulutusjärjestelmä on kattava, suhteellisen hyvin resursoitu ja saanut tunnustusta 
kansainvälisissä arvioinneissa ja vertailuissa. Tutkimuksen volyymi ja panostus uuteen 
tietoon ja teknologian kehittämiseen ovat kasvaneet nopeasti. Innovaatiotoiminnan perus-
edellytykset ovat suhteellisesti katsoen muiltakin osin pääpiirteittäin kunnossa. Järjestel-
män pieni koko on pysyvä haitta kansainvälisessä yhteistyössä ja kilpailussa. Innovaatioi-
den kotimarkkinat ovat pienet. Suurten, kiinnostavien tutkimuskokonaisuuksien saavutta-
minen on vaikeaa, samoin uusien tutkimusavausten tuottaminen laajassa mitassa. Näihin 
haasteisiin voidaan osaltaan vastata parantamalla korkeatasoisen asiantuntemuksen saa-
tavuutta ja järjestelmän uudistumiskykyä.  
 
Julkisella ja yksityisellä sektorilla tehtävien strategisten valintojen merkitys korostuukin jat-
kossa. Suomen elinkeinoelämän erityisiä vahvuuksia ovat tieto- ja viestintäklusteri, metsä-
klusteri ja metalliklusteri. Näiden uudistumisesta ja kasvun edellytyksistä on huolehdittava 
myös tulevaisuudessa. Samanaikaisesti tulee edistää muiden tärkeiden sekä uusien, lu-
paavien alojen kehittymistä ja niitä tukevan osaamisen vahvistamista. Tällaisia aloja on 
sekä elinkeinoelämän piirissä että sosiaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen alueella. 
Nopeana jatkuva rakennemuutos vaatii tuekseen sosiaalisen innovaatiotoiminnan vahvis-
tamista. Myös päätöksenteon mekanismeja on kehitettävä, sillä tulevaisuuden varalle ei 
ole entisessä mitassa valmiita, seurattavia malleja - kehityspolkuja on osattava luoda myös 
itse. 
 

• Osaamisen keskeisiä vahvuuksia - kansallisia kompetensseja -  kehitetään 
edelleen. Tämän rinnalla on erityisen tärkeää panostaa lupaaviin tutkimusaloi-
hin ja niissä riittävän volyymin ja hyvän laatutason saavuttamiseen. Tällaisia 
ovat esimerkiksi bioala, ympäristöala, tietotekniikka ja ohjelmisto-osaaminen 
sekä hyvinvointiklusteri ja osaamisintensiiviset palvelut. 

 
Tutkimustoiminnan kasvun ja kehityksen täysimääräinen hyödyntäminen asettaa merkittä-
viä kehittämishaasteita. Kaupallisen hyödyntämisen haasteet kohdistuvat lähinnä sen es-
teiden vähentämiseen. Erityisen ajankohtaisia ovat yrittäjyyteen, innovaatiorahoitukseen ja 
immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset. Perinteisillä toimialoilla keskeistä on kyetä no-
peuttamaan uuden tiedon ja osaamisen avulla tuottavuuden kasvua, alojen kansainvälis-
tymistä ja muuta kehitystä. Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen kehittämisen kentässä julkisen 
sektorin kykyä huolehtia yhä vaativammista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä tulee 
oleellisesti parantaa. 

 
• Tutkimustoiminnan tehokkaan kaupallisen hyödyntämisen esteiden poistami-
seen panostetaan. Elinkeinoelämän perinteisten alojen uudistumista nopeute-
taan edistämällä teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden hyödyntämistä 
yrityksissä. Ministeriöiden vastuuta strategisina kehittämisorganisaatioina ja 
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kehittämistä tukevan sosiaalisen innovaatiotoiminnan hyödyntämisessä lisä-
tään.   

 
Menestyksellisen innovaatiotoiminnan perusedellytyksiin kuuluu luovien innovaatioympä-
ristöjen kehittäminen ja ylläpito. Ne ovat tiedon ja osaamisen yhteiskunnassa julkisen sek-
torin keskeisiä tehtäviä. Talouden ja yhteiskunnan muutokset merkitsevät kaikkiaan sekä 
innovaatiojärjestelmän perinteisten toimijoiden tehtävien laajentumista että innovaatiotoi-
minnan edistämistehtävän tuloa myös muiden kuin niistä päätyökseen vastaavien toimijoi-
den tehtäväkenttään. Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän sekä julkisen hallinnon toimijat 
ovat kohdanneet entistä laajemman kehittämisvastuun. Se kohdistuu myös yleiseen tieto-
yhteiskuntakehitykseen, jota on määrätietoisesti vauhditettava. Näihin haasteisiin haetaan 
vastauksia myös valtion keskushallinnon uudistamistyössä.  
 

• Innovaatiotoimintaa ja sen edellytyksiä vahvistetaan parantamalla Suomen 
Akatemian ja Teknologian kehittämiskeskuksen mahdollisuuksia huolehtia laa-
jenevasta vastuualueestaan uusien kasvualojen, tutkimuslähtöisten innovaati-
oiden ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Myös ministeriöiden tutkimus-
, kehittämis- ja asiantuntijaresursseja vahvistetaan sekä suunnataan osin uu-
delleen. 

 
Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteyksien kehittyminen ja tiivistyminen ovat konkreettisia 
osoituksia yliopistojen, tutkimuslaitosten ja myös ammattikorkeakoulujen tehtäväkentän 
laajenemisesta. Tutkimustulosten hyödyntämisen edistäminen kuuluu nykyään jo kaikkien 
tutkimusorganisaatioiden  perustehtäviin. Yritysten kannalta tutkimusyhteistyön perusta on 
yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden syvällinen osaaminen. Osaava tutkijakunta 
on syntyneen tiedon rinnalla elinkeinoelämälle samalla tavoin tärkeä voimavara. 
 

• Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteyksien vahvistumista tuetaan kehittämäl-
lä tutkimusorganisaatioita aktiivisina ja dynaamisina yhteistyökumppaneina. 
Samalla huolehditaan tutkimusorganisaatioiden resurssien tasapainoisesta 
kehittymisestä. Yhteistyön sääntöjä ja menettelytapoja selkeytetään ja kehite-
tään entistä kannustavammiksi. 

 
Sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen liittyvät odotukset ovat kohdistu-
neet yliopistoihin koko painollaan. Kasvaviin odotuksiin liittyy avoinna olevia lainsäädän-
nöllisiä kysymyksiä, jotka kohdistuvat yliopistojen hallintokulttuurin, liiketoiminnan ja tutki-
musetiikan yhteensovittamiseen. Meneillään oleva yliopistojen tehtävä- ja rahoitusraken-
teen murros on systeeminen, se haastaa koko instituution sen perustehtäviä myöten. 
 
Uusi haaste yliopistoille ja koko tutkimusjärjestelmälle on kyetä yhdistämään korkeatasoi-
nen erikoisosaaminen ja monipuolinen asiantuntijuus hyödyntäjille ja yhdessä heidän 
kanssaan tehtävissä hankkeissa. Osittain tähän liittyvä laajempi kysymys on korkea-
asteen koulutuksen tulevaisuus kokonaisuutena; miten sen eri osat tulevaisuudessa muo-
toutuvat yhdessä ja erikseen. 
 
Yliopistoilla on oltava mahdollisuudet ja kyky järjestää taloutensa ja hallintonsa niin, että 
varsinainen toiminta voi joustavasti kehittyä. Viime kädessä kysymys on siitä, miten yli-
opisto itse edistää hyvien opettajien ja korkeatasoisten tutkijoiden kasvatusta, urakehitystä 
yliopistossa sekä heidän rekrytointiaan yliopiston ulkopuolelta. Onnistuminen näkyy siinä, 
että yliopistoon kyetään luomaan dynaamisia toimintaympäristöjä.     
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• Yliopistoja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan niin, että se kannustaa yli-
opistoja aktiivisesti kehittämään koulutusta, tutkijankasvatusta ja tutkimusta 
sekä edistämään tutkimustulosten hyödyntämistä. Yliopiston omaa vastuuta ja 
uudistumiskykyä painotetaan. Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan kan-
sallisen strategian toteuttamiseksi ja osana inhimillisen tietoyhteiskunnan ke-
hittämistoimia. 

 
Innovaatiotoiminnan perusrakenteet kohtaavat kansainvälisen kilpailun samalla tavoin kuin 
toiminta muiltakin osin. Suomen innovaatiojärjestelmän rakenne on 1990-luvulla kehittynyt 
muun muassa ammattikorkeakoulujen ja työvoima- ja elinkeino(TE-)keskusten perustami-
sen myötä; muissa suhteissa uudet tehtävät ja haasteet on otettu vastaan laajentamalla ja 
uudistamalla organisaatioiden tehtäväkenttää. Esimerkiksi valtion merkittävästi lisätyn kil-
paillun tiede- ja teknologiarahoituksen keskittäminen suunnattavaksi ja hallinnoitavaksi 
Suomen Akatemian ja Tekesin kautta on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. 
 
Innovaatiojärjestelmän joustavuus: kyky suuntautua, erikoistua ja sopeutua erilaisiin kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin on tulevaisuudessa yhä tärke-
ämpi kilpailutekijä. Suomen Akatemia ja Tekes ovat tältäkin kannalta keskeisiä organisaa-
tioita. Molempien toimintaa myös parhaillaan arvioidaan, Akatemian alkuvuoteen 2004 
mennessä ja Tekesin osana yritysten innovaatioympäristöjen arviointia kevääseen 2003 
mennessä. Ministeriöiden tutkimustoiminnan rahoitusrakennetta on kehitetty varsinkin yh-
teistyönä toteutettavien klusteriohjelmien avulla; ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja tu-
lokselliseksi tavaksi yhdistää tarvelähtöinen ja tutkijalähtöinen näkökulma. Ohjelmamalli 
soveltuu hyvin myös sosiaalisen innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. 
 

• Innovaatiojärjestelmän joustavuutta parannetaan lisäämällä Suomen Akate-
mian ja Teknologian kehittämiskeskuksen kilpailtavaa tiede- ja teknologiarahoi-
tusta. Niiden toimintaa kehitetään ja suunnataan tarvittaessa uudelleen käyn-
nissä olevien arviointien perusteella. Ministeriöt lisäävät yhteistyössä toteutet-
tavia klusteriohjelmia ja niiden rahoitusta. Tiede- ja teknologianeuvosto seuraa 
koko julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellista kehitystä ja laatii siitä arvion 
vuoden 2004 loppuun mennessä. 

 
Rakenteellisen joustavuuden rinnalla ja strategisten valintojen tukena innovaatiojärjestel-
män hyvän toiminnan perusvaatimuksia ovat erilaisten yhteiskunnallisten ja teknologisten 
kehityspolkujen ennakointi ja niitä koskevien ratkaisujen vaikutusten arviointi. 

 
Teknologisen kehityksen ja sen taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtä-
minen ja kytkeminen innovaatiopolitiikan suuntaamiseen ja kehittämiseen edellyttävät tu-
ekseen huomattavaa asiantuntemusta. Tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen ennakointi ja 
niiden huomioiminen tulevan toiminnan suuntaamisessa on luonnollinen osa innovaatiojär-
jestelmän kaikkien toimijoiden strategiatyötä. Haasteena on laaja-alainen, oman toiminnan 
kannalta relevantti ennakointi, joka voi vain harvoin olla puhtaasti teknologisen kehityksen 
tarkastelua. Ennakointityötä on kansallisesti jo organisoitu ja sen tarpeita on perusteelli-
sesti selvitetty. 
 

• Ennakointityössä on aika siirtyä laajempien ja konkreettisempien hankkeiden 
käynnistämiseen. Tarvitaan suomalaisesta näkökulmasta lähtevä, jo muodos-
tuneen ennakoinnin yhteistyöverkoston toteutettava kansallinen ennakointi-
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hanke, jonka avulla voidaan tukea kansallisen strategian toteutusta ja etsiä uu-
sia kehityspolkuja.   

 
Kansainvälisesti korkea koulutustaso ja toimiva koulutusjärjestelmä ovat Suomen selkeitä 
vahvuuksia. Niihin liittyy kansalaisten suuri koulutushalukkuus. Kasvatus ja koulutus ovat-
kin tiedon ja osaamisen yhteiskunnan perusedellytyksiä. Väestötasolla kysymys on sekä 
koulutustason nostamisesta että syrjäytymisen estämisestä siten, että periaatteessa koko 
ikäluokka suorittaisi toisen asteen päättötutkinnon. On paneuduttava määrätietoisesti niihin 
sosiaalisiin, psyykkisiin ja muihin tekijöihin, joista johtuen joka vuosi jopa 10 000 nuorta 
uhkaa jääminen vaille tietoyhteiskunnan perusvalmiuksia. Sen seurauksia ovat etenkin 
nuorten työttömyyden pysyminen edelleen korkeana ja sen myötä yhä kasvavat työllisty-
misvaikeudet. 
 
Tutkijanura on säilyttänyt Suomessa kiinnostavuutensa siitäkin huolimatta, että ammatti-
tutkijoiksi aikovien urakehitysmahdollisuuksiin on tähän mennessä kiinnitetty vähemmän 
huomiota. Jatkokoulutettujen työllisyystilanne on hyvä ja tutkijakoulujen opiskelijapaikoista 
on kova kilpailu, hakijoita on ollut 4-5 jokaista avoinna olevaa koulutuspaikkaa kohden. 
Näin on myös teknis-luonnontieteellisillä aloilla, joiden suosio muutoin ja varsinkaan toisen 
asteen koulutuksen piirissä ei vastaa työelämän suunnasta tulevia tarpeita. 
 
Koulutuksen ja työelämän kohtaanto on sekä laadun että määrän kannalta kriittinen sosi-
aalisen ja taloudellisen kehityksen tekijä. Nopeasti kasvavilla työvoimapula-aloilla työpaik-
koja jää syntymättä ja mahdollisuuksia hyödyntämättä. Mittavin tulevien vuosien haaste on 
voittaa ne rekrytointivaikeudet, jotka johtuvat suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisestä ja 
yleensä väestön vanhenemisesta.  
 

• Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien saavuttamiseen panostetaan.  Matema-
tiikan ja luonnontieteiden osaamisen lisäämiseen tähtääviä toimia jatketaan 
kansainvälisen arvioinnin pohjalta. Tohtorintutkintoa seuraavaan tutkijanuraan 
panostetaan ja urakehitysmahdollisuuksia lisätään ottaen huomioon Suomen 
Akatemian vuoden 2002 loppuun mennessä valmistuvan tohtoriselvityksen tu-
lokset. 

 
Tutkimusrahoitus on Suomessa kehittynyt myönteisesti. Yhdessä muun innovaatiorahoi-
tuksen kanssa sillä on ratkaisevasti nopeutettu yhteiskunnan ja talouden rakennemuutos-
ta. Tärkeä osuus tässä oli vuosina 1997-1999 toteutetulla valtion tutkimusrahoituksen li-
säysohjelmalla, joka osaltaan kiihdytti myös yksityisen sektorin tutkimusinvestointeja ja 
vahvisti niiden suotuisia vaikutuksia. Lisäysohjelma osoitti selvästi, miten keskeinen vaiku-
tus julkisen sektorin tiede- ja teknologiapoliittisilla toimenpiteillä on koko yhteiskunnan ja 
talouden uudistumiskykyyn ja -nopeuteen. Myönteistä kehitystä vahvisti hyvä yhteistyö eri 
sektoreiden kesken. 
 
Julkisin varoin ylläpidetyn tutkimustoiminnan volyymi ei ole kasvanut vuoden 1999 jälkeen. 
Valtion tutkimusrahoituksen painoarvo kansantaloudessa palaakin vuonna 2003 samalle 
alle yhden prosentin tasolle bruttokansantuotteesta, jolla se oli vuonna 1996, ennen li-
säysohjelman alkamista. Rakennemuutos jatkuu kuitenkin edelleen, ei vähiten globalisaa-
tion ja muun kansainvälistymisen johdosta. Siihen liittyy myös kielteisiä ja eriarvoistavia 
piirteitä, joiden torjumiseksi tarvitaan sosiaalisiin ja teknologisiin innovaatioihin perustuvia 
konkreettisia toimia. Väestön ikääntyminen lisää uuden tiedon ja osaamisen tarpeita aivan 
uuteen mittaan. Hyvinvoinnin lisäämisen perusedellytykset ovat määrätietoinen investointi 
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tietoon ja osaamiseen sekä niille rakentuvan, kansainvälisesti menestyvän yritystoiminnan 
kasvattaminen.  
 
Tutkimusosaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttää yhä useammin innovaatiorahoituk-
sen tehostamista, nopeaa ja hyvin kohdennettua panostamista kansainvälisille markkinoil-
le pääsemiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tarvitsevat tuekseen liiketoiminnan ja 
kansainvälistymisen osaamista, yhteistyö- ja jakelukanavia niin kotimaisille kuin kansain-
välisille markkinoille sekä riittävät ja toimivat pääomasijoitusmarkkinat. Pääomasijoittami-
sen kenttää on tarpeen kehittää niin julkisen ja yksityisen kotimaisen kuin ulkomailta Suo-
meen suuntautuvan sijoitustoiminnan alueella. 
 
Suomen vahvuudet perustuvat nykyisin yhä selvemmin tietoon ja osaamiseen, hyvään 
koulutukseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen. Näitä vahvuuksia ei ole varaa menettää, 
vaan uusien haasteiden edessä yhteistyössä edelleen kehittää. On kyettävä lisäämään 
sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita ja vahvistamaan kansallisia kompetensseja kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä. Tämä vaatii tutkimus- ja innovaatiorahoituksen lisää-
mistä ja osin sen uudelleen suuntaamista. Ilman julkisia lisäpanostuksia innovaatiojärjes-
telmä ei myöskään pysty turvaamaan elinkeinoelämän lähivuosien kasvumahdollisuuksia. 
 

• Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta lisätään innovaatiojärjestelmän kansainvä-
listymisen nopeuttamiseksi ja innovaatiotoiminnan edelleen kehittämiseksi ko-
timaassa. Rahoituksen kehittämisen pääkohteita on kolme: 1) koulutus, tutki-
januran kehittäminen ja tutkimustiedon laaja-alainen lisääminen, 2) sosiaalisen 
ja teknologisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen, ja 3) innovaatiorahoituk-
sen joustava ja asiantunteva kehittäminen.  

 
Neuvosto esittää yksityiskohtaiset rahoitussuosituksensa tämän jakson lopussa. Suositus 
on samalla neuvoston esitys kevään 2003 hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Neuvoston 
käsityksen mukaan julkista rahoitusta on lisättävä bruttokansantuotteen arvioitua kasvua 
nopeammin. Tutkimusrahoituksen osalta kysymys on 300 miljoonan euron tasokorotukses-
ta vuoden 2002 tasosta vuoteen 2007. Rahoituksen lisäämisen rinnalla tutkimus- ja rahoi-
tusorganisaatioiden tulee jatkuvasti kehittää omaa päätöksentekoaan ja tehostaa asiantun-
tevaa tärkeiden ja lupaavien alojen priorisointia.   
 
Tiedon, osaamisen ja innovaatioiden merkitys on jatkuvasti korostunut myös aluekehityk-
sessä. Kysymys on ennen muuta siitä, että alueen omat kehitystekijät: osaamispääoma, 
yrityskanta ja sosiaalinen pääoma yhdessä toimivat aluekehityksen vahvistamiseksi. Kes-
tävän ja tasapainoisen kehityksen perusta on alueiden omien valmiuksien ja osaamisen 
vahvistamisessa. Toimiva kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ovat välttämättömiä hy-
viin tuloksiin pääsemiseksi.  
 
Kansainvälistyminen koskettaa kaikkia alueita. Tiedon ja osaamisen suurimmat keskitty-
mät ovat menestyneet hyvin sekä kansainvälisesti että suhteessa muihin alueisiin koti-
maassa. Tieto- ja tietoliikennetekniikkasektori ovat erityisesti vauhdittaneet kasvua ja kehi-
tystä. Suurimmat tuottavuuden kasvun ja sen myötä muun kehityksen mahdollisuudet ovat 
kuitenkin siellä, missä perinteinen teollisuus kykenee nopeimmin ja tehokkaimmin hyödyn-
tämään ja soveltamaan uutta teknologiaa ja osaamista omaan yritystoimintaansa, tuottei-
siin ja tuotantoon.  
 



 

 40

Kehitystä voidaan vauhdittaa kahdensuuntaisella verkostoitumisella. Yhtäältä tulee edel-
leen vahvistaa kansallista innovaatiopalveluverkostoa ja kehittää sitä vastaamaan yhä pa-
remmin alueiden tarpeita. Toisaalta tarvitaan alueiden omista tarpeista lähtevää, erikoistu-
nutta verkostoitumista. Mitä pienemmästä alueesta ja erikoistuneemmasta osaamisesta on 
kysymys, sitä enemmän täydentävää osaamista, yhteistyökumppaneita ja laajempaa hyö-
dyntäjäkuntaa on haettava oman alueen ulkopuolelta. 
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rooli aluekehityksessä vahvistuu edelleen ja samalla 
tulee entistä tärkeämmäksi niiden hyvä yhteistoiminta alueilla. Kansallisen korkeakoulupo-
litiikan suunnasta kysymys on sen ja aluekehityspolitiikan asianmukaisesta yhteensovitta-
misesta. Tavoitteena on toimintojen kansainvälisesti korkea laatu, mikä edellyttää myös 
rakenteellisia kehittämistoimia. Korkeakouluyksikköjen on oltava riittävän laajoja ja moni-
puolisia tavoitteisiin pääsemiseksi. 
 
Koulutuksen ja työelämän kohtaanto alueella ja paikallisesti osoittaa konkreettisesti, miten 
kehittämistoimissa on onnistuttu, miten alueen osaamispääoma, yrityskanta ja sosiaalinen 
pääoma käytännössä tukevat toisiaan. Heikoimman kohtaannon alueisiin tulee kiinnittää 
eniten huomiota tehostamalla erityisesti toimia työvoiman kysynnän lisäämiseksi alueen 
omien vahvuuksien pohjalta. Avainasemassa on innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten 
määrän lisääminen. Ympäröiviä seutuja vahvemmilla keskuksilla on erityinen tehtävä vah-
vistaa omia aluevaikutuksiaan kehityksen vauhdittamiseksi. 
 

• Aluekehityksessä jatketaan ja kehitetään toimenpiteitä kestävän ja tasapai-
noisen kehityksen turvaamiseksi kautta maan. Korkeakouluilla ja alueilla toimi-
villa tutkimuslaitoksilla on erityinen tehtävä lisätä alueella olevaa osaamispää-
omaa ja sosiaalista pääomaa ja niiden saattamista hyödyntäjien käyttöön. Kan-
sallista ja kansainvälistä verkostoitumista tehostetaan julkisten ja yksityisten 
toimijoiden yhteistyönä  sekä muualla olevan tiedon ja osaamisen hyödyntämi-
seksi että erityisesti pk-yritysten tarvitsemien innovaatiopalvelujen parantami-
seksi. 
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Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta koskevat suositukset 
 
Tiede- ja teknologianeuvosto katsoo, että julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on vuo-
sina 2003-2007 lisättävä tasokorotuksena yhteensä 405 miljoonalla eurolla seuraavan tau-
lukon mukaisesti. Suositus on samalla neuvoston esitys kevään 2003 hallitusohjelmaneu-
votteluja varten. 
 
       Tutkimusrahoitus, M€  Muun rahoituk-  
   2002        lisäys*)   2007 sen lisäys, M€ 

Yliopistolaitos:**)   
- tutkimusrahoitus  375   45 420  
- perusrahoituksen muu lisäys    105 
   
Rahoitusorganisaatiot:***) 
- Suomen Akatemia  185   70 255 
- Teknologian kehittämiskeskus   400 120 520 
   
Muu tutkimusrahoitus: 
- Tutkimuslaitokset  235   40 275 
- Ministeriöt   205   25 230 

Yhteensä: 
- Tutkimusrahoitus                     1400 300              1700 
- Muu rahoitus     105 

Lisäykset yhteensä  300 +        105     =        405 
 
*) Vuoden 2003 rahanarvon mukaan. 
 
**) Yliopistojen perusrahoituksesta käytetään tutkimukseen laskennallisesti 30 prosenttia, jolloin 

perusrahoituksen 150 miljoonan euron kokonaislisäys jakautuu tutkimusrahoituksen 45 mil-
joonan euron lisäykseen ja muun perusrahoituksen 105 miljoonan euron lisäykseen. 

 150 miljoonan euron lisäykseen vuosina 2003-2007 sisältyy perusrahoituksen lakisääteinen 
lisääminen vähintään 30 miljoonalla eurolla vuonna 2003 ja vähintään 20 miljoonalla eurolla 
vuonna 2004. 

 
***) Tarkoittaa Akatemian ja Tekesin myöntämisvaltuuksia ja toimintamäärärahoja sekä Tekesin 

selvitys- ja kehittämismäärärahoja. 
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Keskeiset kehittämistarpeet 
 
 
Yliopistot 

• peruskoulutuksen kehittäminen työvoimatarpeen ennakointia vastaavalla tavalla ja alueiden tarpeet 
huomioon ottaen ja siten, että tutkintojen suoritusajat lyhenevät   

• tutkijanuran edistäminen tutkijankoulutusta ja yliopistojen virkarakennetta kehittämällä 

• yliopistojen 'kolmannen tehtävän' vaatimat resurssit, sosiaaliset innovaatiot, laitekanta, huipputason 
liiketoimintaosaamisen vahvistaminen  

• läpikäyvät kansainvälistymisen uudet vaatimukset: sen osaamisvaatimusten kohottaminen, 
ulkomaiseen osaamiseen linkittyminen, koulutuksen kansainvälistäminen 

 
Suomen Akatemia 

• Akatemian kansainvälisen strategian toteuttaminen eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) oloissa, 
tutkimusohjelmien kansainvälistäminen ja ohjelmajohtajien palkkaaminen 

• tutkijanuran edistäminen: tutkijakoulut ja niiden kansainvälistäminen, post doc -vaiheen 
tutkijanpaikkojen lisääminen  

• valikoiva tutkimusrahoitus: tutkimuksen huippuyksiköt ja niiden kansainvälinen verkottaminen, 
avaukset uusien lupaavien alojen kehittämiseen 

• tehtävien laajennus: tutkimuslähtöisten sosiaalisten innovaatioiden lisääminen yhteistyössä 
ministeriöiden ja muiden tahojen kanssa 

• rahoitusjärjestelmän kansainvälistämisestä ja toiminnan laajentumisesta johtuvat lisäykset 
toimintamenoihin 

 
Tekes 

• uusien teknologiayritysten syntymisen ja kasvun edistäminen 

• kansainvälistymisen ja kansainvälisen teknologiayhteistyön vahvistaminen ja integrointi 

• perinteisten alojen uudistaminen, alueellisen vaikuttavuuden lisääminen 

• uudet alat, ennakoinnin kehittäminen, liiketoimintaosaaminen 

• teknologista kehittämistä tukevan sosiaalisen innovaatiotoiminnan edistäminen muun muassa 
klusteriohjelmin yhteistyössä ministeriöiden ja muiden tahojen kanssa 

  
Tutkimuslaitokset 

• kansainvälistymisen ja kansallisen horisontaaliyhteistyön vahvistaminen 

• tutkimuslähtöisen sosiaalisen innovaatiotoiminnan edistäminen muun muassa klusteriohjelmin ja 
siihen liittyen ennakoivan toiminnan vahvistaminen 

• edelliseen liittyen strategisen perustutkimuksen vahvistaminen 
 

Ministeriöt 

• sosiaalisten innovaatioiden ja palveluinnovaatioiden edistäminen yhteisin klusteriohjelmin sekä siihen 
liittyvä strategiatyö ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettava ennakointi  

• edelliseen liittyen inhimillisen tietoyhteiskuntakehityksen vahvistaminen ja sen avaamien 
mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen (eGovernment) 

• ammattikorkeakoulujen aluevaikutuksen vahvistaminen kehittämällä niiden tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan perusedellytyksiä 

• innovaatiorahoituksen kehittäminen innovaatioympäristöjen kansainvälisen arvioinnin tulosten pohjalta 
sekä poistamalla verotukselliset esteet ulkomaisen riskirahoituksen tarjonnan lisäämiselle Suomessa. 
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                     LIITE 1 
 
 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 2000-2002 
 
 
 
Tiede- ja teknologianeuvoston viides toimikausi alkoi 1.3.1999 ja päättyi 28.2.2002. Neu-
vosto kokoontui tänä aikana kymmenen kertaa. Erityisiä teemakokouksia oli kaksi: 
25.10.2000 pidetty yhteiskokous talousneuvoston kanssa aiheena 'Alueellinen kehitys ja 
aluepolitiikka Suomessa' sekä 8.11.2001 pidetty kokous tutkimuksen ja elinkeinoelämän 
yhteyksistä. Neuvoston tiedejaosto kokoontui 20 kertaa ja teknologiajaosto samoin 20 ker-
taa. 
 
Neuvostosta annettua asetusta muutettiin 1.6.1999 voimaantulleella asetuksella, jonka 
mukaan valtioneuvosto voi erikseen määrätä neuvostoon enintään neljä muuta ministeriä 
aikaisemman enintään kahden sijasta. Samalla neuvostossa edustettuina olevien tahojen 
joukkoon merkittiin yliopistot lakkautetun korkeakouluneuvoston sijaan. 
 
Hallituksen syksyllä 1996 päättämän valtion tutkimusrahoituksen lisäysohjelman vaikutuk-
sia arvioineen riippumattoman asiantuntijaryhmän loppuraportti julkistettiin 12.12.2000. 
Tiede- ja teknologianeuvosto oli laatinut rahoituslisäysten käyttösuunnitelman tavoitteena 
tehostaa innovaatiojärjestelmän toimintaa talouden, yritystoiminnan ja työllisyyden hyväksi. 
Ote Sitran yliasiamies Aatto Prihtin johdolla toimineen arviointiryhmän raportista on tämän 
katsauksen liitteenä 2. 
 
Neuvoston pysyvät tehtävät ovat koskeneet 1) tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kehitystä 
ja rahoituksen tuloksellisuutta, 2) sektoritutkimuksen ja klusteriyhteistyön kehittämistä ja 3) 
kansainvälistä tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa. Viimeksimainitulta alueelta neu-
vosto hyväksyi 31.5.2000 eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevan muis-
tion. Tämän katsauksen liitteenä 3 on neuvoston 23.5.2001 hyväksymä innovaatiopoliitti-
nen linjakannanotto ja liitteenä 4 samassa kokouksessa hyväksytty kannanotto ministeriöi-
den sektoritutkimuksen strategisesta kehittämisestä. 
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Ote Sitran raportista                     LIITE 2 
Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi 
Marraskuu 2000 
 
 
 
 
4   Tulevaisuuden toimintalinjoja 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto totesi vuonna 1996 tiedon ja osaamisen olevan ratkai-
sevan tärkeää taloudellisen kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiselle. 
Tähän ajatukseen tietopohjaisesta yhteiskunnasta perustui päätös lisätä julkista tutkimus-
rahoitusta, jonka vaikuttavuutta meitä pyydettiin arvioimaan. Rahoituksen lisäämistä kos-
kevan päätöksen pohjana olleet oletukset ovat sittemmin osoittautuneet oikeiksi, ja kehitys 
on ollut ennakoituakin nopeampaa. Tieteen ja teknologian nopea kehitys, teollisuuden ja 
tieteen globaalistuminen, siirtyminen tietopohjaiseen talouteen ja inhimillisen pääoman 
kasvava merkitys kilpailutekijänä vaikuttavat kansalliseen kilpailukykyyn.  
 
Tehtävänämme on ollut arvioida tutkimuksen lisärahoituksen vaikutuksia, mutta olemme 
tutkineet myös Suomessa myönnetyn tutkimusrahoituksen vaikutuksia yleensä. Teke-
mämme selvitykset kattoivat Suomen innovaatiojärjestelmän tärkeimmät toimijat, ja niissä 
käytettiin useita erilaisia menetelmiä. Tulokset viittaavat yksiselitteisesti siihen, että nouda-
tettu tutkimusrahoituspolitiikka on ollut erittäin onnistunutta. 
 

• Ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden ja tieteellisten julkaisujen perusteella voidaan 
sanoa, että Suomen perustutkimus on erittäin korkeatasoista. Suomen osuus kan-
sainvälisestä tutkimuksesta on kasvanut huomattavasti, ja maassamme laadittuihin 
tutkimuksiin viitataan yhä useammin. Näin Suomi on pitkän aikavälin tutkimusinves-
tointien avulla parantanut asemiaan sekä absoluuttisesti että suhteessa muihin mai-
hin. 
 
• Tieteen ja teollisuuden keskinäistä verkottumista pidetään kansainvälisesti Suomen 
vahvuutena, ja tälläkin alueella on kahden viime vuosikymmenen aikana edistyttty 
huomattavasti. Suomen tiede on myös entistä kansainvälisempää. 
 
• Teollisuuden t&k-menot ovat kasvaneet merkittävästi samaan aikaan kun julkisen 
rahoituksen osuutta on lisätty. Yritysten t&k-panostuksen kasvulla on havaittu olevan 
selvä vaikutus tuottavuuden kasvuun. Lisäksi suomalaisten suuryritysten menestyk-
sen on todettu leviämisvaikutuksen kautta hyödyttäneen myös pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä. 
 
• T&k-toiminta vaikuttaa tuottavuuden ohella myös työllisyyteen. Yritysten t&k-
panostus yhdessä osaamistason nostamisen ja makrotaloudellisten edellytysten 
kanssa myötävaikuttaa työpaikkojen syntyyn. 
 
• T&k-toiminnan alueellinen merkitys on osoitettu selvästi. Korkeasti koulutetun työ-
voiman merkitys alueen tuottavuudelle on sekin kiistaton. 
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• Klusteriohjelmissa syntyneen uudenlaisen yhteistyön voidaan odottaa tuottavan ko-
ko kansakuntaa hyödyttäviä tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tuloksia muun mu-
assa hyvinvoinnin ja perinteisen teollisuuden uudistamisen alueilla. 
 

Näistä saavutuksista huolimatta on varaa vielä parantaa nykyisiä toimintatapoja ja kehittää 
uusia vastaamaan muuttuvan ympäristön haasteisiin jo tällä vuosikymmenellä. Mieles-
tämme pitäisi seuraavaksi 

• parantaa yksilöiden, sektoreiden ja järjestelmien osaamista 

• kehittää julkista ja yksityistä t&k-toimintaa yhdessä 

• laajentaa näkökulmaa innovaatioon ja ongelmanratkaisuun 

• tasapainottaa huipputeknologia, uuden ja vanhan talouden integrointi ja teknologian 
leviäminen 

• vahvistaa Suomen kansainvälistä vetovoimaa ja vaikutusta 

• torjua syrjäytymistä (alueet, työvoima, yksilöt). 
 
Seuraavassa käsitellään analyysiin perustuvia ehdotuksia, jotka on kuitenkin tarkoitettu 
vain näistä peruslinjauksista käytävän keskustelun pohjaksi. 
 
Ehdotukset 

1. Tutkimusrahoitukselle on asetettava jatkuvasti kunnianhimoisia tavoitteita. 
2. Perustutkimuksen edellytyksiä on parannettava. 
3. Klusteritoimintaa on kehitettävä. 
4. Uusi ja vanha talous on yhdistettävä. 
5. Innovaatiotoimintaan on kiinnitettävä enemmän huomiota. 
6. Työvoiman tulevaan pätevyystasoon on panostettava.
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VALTION TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTO                  LIITE 3 
23.5.2001 
 
 
 

Innovaatiopolitiikan linja: 
Osaava, oppiva ja kilpailukykyinen Suomi 
 
1  Innovaatiopolitiikan päämäärät 
 
Kansainvälinen taloudellinen ja teknologinen kehitys vaikuttavat voimakkaasti kansallisella 
ja aluetasolla elinkeinorakenteisiin, yritysten liiketoimintamalleihin sekä työvoiman ja koko 
yhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Kehitykseen vaikutetaan ja sen tarjoamia uusia mah-
dollisuuksia hyödynnetään innovaatiopolitiikalla: laajalla, yli sektorirajojen ulottuvalla inno-
vaatiotoiminnan edellytysten määrätietoisella kehittämisellä. Toimiva ja tehokas kansalli-
nen innovaatiojärjestelmä ja alueelliset järjestelmät korostuvat yhä keskeisempinä tekijöinä 
taloudellisen kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin luomisessa. 
 
Suomella on erinomaiset edellytykset hyödyntää käynnissä olevaa kehitystä. Talouden 
näkymät ovat edelleen hyvät, työllisyys on kohentunut ja työttömyys vähentynyt. Panostus 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan on varsinkin yksityisellä sektorilla kasvanut voimakkaasti. 
Hallitus on käynnistänyt useita toimenpiteitä, jotta myös julkisen sektorin ylläpitämä koulu-
tus- ja tutkimusjärjestelmä voisi kehittyä yhteiskunnan muutosvaatimusten tahdissa. Esitys 
yliopistojen perusrahoituksen lakisääteisestä kehittämisestä on äskettäin annettu edus-
kunnalle. Keväällä 2000 hyväksytty periaatepäätös valtion omaisuuden myynnistä vuonna 
2000-2003 saatavien tulojen käytöstä ja siinä päätetyt toimenpiteet ovat toinen esimerkki 
tulevaisuuteen suuntautuvista panostuksista.  
 
1990-luvun jälkipuoliskolla toteutetut julkiset tutkimusinvestoinnit ovat olleet talouden, työl-
lisyyden ja yritystoiminnan kannalta hyvin kohdistuneita ja tuottavia. Tiede- ja teknologia-
neuvosto katsoo, että menestyksellistä kehittämislinjaa on jatkettava. Uudet, täydentävät 
ja tarkkaan kohdennetut kehittämistoimet varmistavat kansallisen innovaatiojärjestelmän 
pysymisen kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Kehittämistoimet kohdistuvat korkea-
asteen peruskoulutukseen ja -tutkimukseen, tutkijankoulutukseen sekä tutkimusosaamisen 
hyödyntämisen ja yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen. Lisäksi tiedon ja osaamisen 
tuottajien ja hyödyntäjien välistä verkostoyhteistyötä on tiivistettävä.  
 
2  Koulutus- ja tutkimuspolitiikka 
 
Suomalaisen innovaatioympäristön kilpailukyvyn säilyttäminen ja työllisyyden parantami-
nen edellyttävät, että panostuksia jatketaan sekä osaamistason kohottamiseksi kaikilla 
aloilla että osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi varsinkin nopeasti kasvavilla, 
tietointensiivisillä aloilla. Naisten osuuden vahvistamisella on tässä erityinen merkitys. Ke-
hittämistoimia tulee toteuttaa kaikilla koulutustasoilla yleissivistävä ja ammatillinen perus-
koulutus mukaan lukien. Innovaatiopolitiikan näkökulmasta korkea-asteen kiireellisimmät 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet kohdistuvat yliopistojen toimintaedellytysten 
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turvaamiseen, koulutusrakenteiden ja opetussisältöjen jatkuvaan uudistamiseen sekä pe-
rus- ja soveltavan tutkimuksen vahvistamiseen. 
 
Yliopistojen kehittäminen 

Hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2002 talousarvioesitykseen liittyvän esityksen 
korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakiesityksessä 
otetaan huomioon yliopistojen palkkakustannuksissa tapahtuvat muutokset, minkä li-
säksi yliopistojen toimintamäärärahaa esitetään korotettavaksi vuonna 2002 vähintään 
40 miljoonaa euroa, vuonna 2003 vähintään 30 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 vähin-
tään 20 miljoonaa euroa.  
Yliopistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi osoitettavaa määrärahaa tulee suunnata 
perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen sekä opinto-ohjauksen tehostamiseen siten, 
että tutkintojen suoritusajat lyhenevät. Jokaisen yliopiston edellytetään laativan perus-
tutkintojen kehittämisen strategia, jonka tärkeänä tavoitteena on opintoaikojen merkittä-
vä lyhentäminen.  

 
Koulutuksen muu kehittäminen  

Ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta tulee turvata nykytasolla. Koulutuksessa on 
huolehdittava erityisesti talouden, työllisyyden ja työvoiman kysynnän kannalta keskeis-
ten alojen tarpeista. Koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta tulee parantaa myös vakiinnut-
tamalla työpaikoilla tapahtuva oppiminen osaksi ammatillista peruskoulutusta ja liittä-
mällä tutkintoihin näytöt yhdessä työelämän kanssa. 
Kansallinen tietoteollisuusohjelma vuosille 1998-2002 tulee toteuttaa ja valmistella jat-
ko-ohjelma vuosille 2003-2007. Opetusministeriön tehtävänä on laatia korkeaa osaa-
mista vaativille nopean kasvun aloille toimenpideohjelma ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-
opiskelijoiden määrän merkittäväksi kasvattamiseksi. Kaikille kansalaisille tulee tarjota 
vuoteen 2005 mennessä mahdollisuudet hankkia itselleen soveltuvat tietotekniikan pe-
rustaidot niin, että puolet nyt vailla näitä taitoja olevasta väestöstä on ne hankkinut.   
Työvoiman saannin turvaamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi keski-ikäisen aikuis-
väestön ammatillista koulutusta tulee lisätä, osaamistasoa nostaa ja vanhentunutta kou-
lutusta uusia erityisesti heidän tarpeisiinsa suunnatulla koulutustarjonnalla. 
 

Perustutkimuksen ja strategisesti suunnatun tutkimuksen kehittäminen 
Sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen edellytysten turvaamiseksi tiedon ja 
osaamisen perustaa on vahvistettava edelleen laaja-alaisesti. Tällöin on erityisesti huo-
lehdittava uuden tiedon tuottamisen edellytysten ylläpitämisestä ja vahvistamisesta. Yli-
opistojen perusrahoituksen lisäämisen rinnalla Suomen Akatemian ja Teknologian kehit-
tämiskeskuksen (Tekes) resursseja tulee vahvistaa perustutkimuksen, tutkijankoulutuk-
sen ja luovien tutkimusympäristöjen kehittämiseksi. Opetusministeriön tehtävänä on 
selvittää, vaatiiko kehittämistyö erityistä investointiohjelmaa. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä tutkimushenkilöstön kehittämiseen, tieteidenvälisen tutkimuksen vahvistami-
seen sekä perus- ja soveltavan tutkimuksen yhteyksien tiivistämiseen.  
Strategista perustutkimusta on vahvistettava yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ja niiden 
keskinäistä yhteistyötä on lisättävä. Asianomaisten ministeriöiden ja tutkimuksen rahoi-
tusorganisaatioiden tehtävänä on turvata lupaavien kasvualojen kehitysedellytykset. 
Tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteyksien monipuolinen kehittäminen on tärkeää. Bio-
alalla tarvitaan myös  teollisuuden kasvua ja kehittymistä tukevia toimia.  



 

 48

 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansainvälistäminen  

Kansainvälistä yhteistyötä ja sen hyödyntämistä on tehostettava. Vastuuorganisaatioi-
den tulee lisätä suomalaisten tutkimus- ja teknologiaohjelmien kansainvälistä vuorovai-
kutusta. Euroopan unionissa tulee tehostaa ohjelmatason yhteistyötä vapaaehtoisuuden 
pohjalta, huolehtia suomalaisten tutkimusyksikköjen täysipainoisesta osallistumisesta 
huippuyksikköjen verkostoihin ja hyödyntää aktiivisesti muut eurooppalaisen tutkimus-
alueen (ERA) ja tietoyhteiskuntakehityksen (eEurope) tarjoamat mahdollisuudet. 
Kansainvälistä tiede- ja teknologia- sekä rahoitusyhteistyötä on vahvistettava johtavien 
keskusten kanssa EU:n ulkopuolella.   

 
3  Talous- ja elinkeinopolitiikka 
 
Suomalaisen innovaatiojärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen vaatii sekä tiedon ja 
osaamisen perustan että huippuosaamisen edelleen vahvistamista. 1990-luvun määrätie-
toiset panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan näkyvät nyt tutkimustulosten määrälli-
senä ja laadullisena vahvistumisena. Tulokset on hyödynnettävä täysimääräisesti niin 
kaupallisesti kuin yhteiskunnankin kannalta. Tietointensiivisten yritysten perustamis- ja 
kasvuedellytysten turvaamisen ohella erityishuomiota on kiinnitettävä perinteisten alojen 
kehityksen nopeuttamiseen.  
 
Perinteisten alojen pk-yritysten kannustaminen uuden talouden mahdollisuuksien 
hyödyntämiseen 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee käynnistää yhteistyöohjelma, jossa kehitetään pe-
rinteisillä aloilla toimiville yrityksille uusia liiketoimintamalleja (perustuen mm. sähköi-
seen kaupankäyntiin) sekä uudentyyppisiä johtamis-, organisaatio- ja tuotantomuotoja. 
Perinteisten alojen ja niillä toimivien yritysten tarpeita ja mahdollisuuksia selvittävää tut-
kimusta on vahvistettava yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. 

 
Uuden yritystoiminnan perustamis- ja kasvuedellytysten parantaminen 

Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä uusilla osaamispohjaisilla kasvualoilla on tehostettava 
elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Esimerkkejä tällaisista ovat teknologialähtöiset 
palvelut, bioteknologia ja ohjelmistotuotteet.  
TE-keskusten resursseja tulee vahvistaa pienyrityksille suunnatun johtamis- ja kansain-
välistymiskoulutuksen lisäämiseksi sekä yrityshautomoiden toiminnan ja tehokkuuden 
kehittämiseksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Tekesin haasteena on tukea yhteis-
työssä uudentyyppisten, virtuaalisten hautomoiden ja yrityskiihdyttämöjen perustamista 
hyödyntäen kansainvälisiä kokemuksia ja toimintamalleja. Uusien yritysten käynnistys- 
ja alkuvaiheen pääomarahoitusta tulee vahvistaa yksityisten ja julkisten rahoittajien yh-
teistyönä.  

 
Osaamisen kaupallinen ja yhteiskunnallinen hyödyntäminen 

Tutkimustulosten hyödyntämistä on tehostettava ja huolehdittava siitä, että saatava hyö-
ty jakautuu oikeudenmukaisesti. Opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön 
tulee asettaa työryhmä tekemään ehdotukset yliopistoissa luodun aineettoman omai-
suuden suojaukseen ja hyödyntämiseen liittyvien säännösten, käytäntöjen ja palvelujen 
selkeyttämiseksi. Yliopistojen kustannuslaskentaa ja laskutusperusteita on kehitettävä.   
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Tekesin resursseja tulee lisätä liiketoimintaosaamisen edelleen vahvistamiseksi. Tekno-
logiaohjelmien suunnittelussa ja hankkeiden käynnistämisessä on painotettava asia-
kasnäkökulmaa. Yhteistyötä pääomarahoittajien kanssa on tiivistettävä jo ohjelmien al-
kuvaiheessa. Entistä enemmän huomiota on kiinnitettävä pk-yrityshankkeiden kaupalli-
sen hyödyntämisen edellytyksiin ja niiden parantamiseen. 
 

4  Työvoimapolitiikka ja työelämän kehittäminen 
 
Suomen kehittyminen tiedon ja osaamisen yhteiskuntana vaatii tehokkaita toimia työelä-
män uusiin osaamistarpeisiin ja vaatimustasojen kohoamiseen vastaamiseksi. Työikäisen 
väestön osaamistason nostaminen ja ylläpitäminen edellyttävät, että työelämää ja sen yh-
teistyöverkostoja kehitetään sekä yritysten kilpailukyvyn että työllistyvyyden parantamisek-
si. Myös osaamistarpeiden arviointia ja tutkimusta on vahvistettava ja uuden teknologian ja 
uusien liiketoimintamallien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä perinteisissä pk-
yrityksissä nopeutettava.  
 
Yleisen osaamistason kohottaminen sekä koulutuksen ja työelämän kohtaannon 
parantaminen 

Osaamistasoa on kohotettava koulutuspoliittisten toimenpiteiden ohella vahvistamalla 
työelämän ja työmarkkinoiden sekä osaamisen tason muutosten analysointia ja tutki-
musta. Työministeriön ja opetusministeriön tulee valmistella tarkempi toimenpideohjel-
ma. Kohtaantoa tulee parantaa määräaikaisin, alakohtaisin ohjelmin opetusministeriön 
ja työministeriön tehtäväjaon mukaisesti. Opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuteen ja 
maahanmuuttajien koulutustarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 
Työvoiman ja työelämän kehittäminen  

Uusiutuviin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää myös yrityksiltä kehittämistoimia ja 
kouluttautumisen saattamista kiinteäksi osaksi työntekoa. Yrityksiä tulee kannustaa 
omaksumaan oppivan organisaation toimintamalleja. Kansallista työelämän kehittämis-
ohjelmaa tulee laajentaa kattamaan myös uuden teknologian hyödyntämiseen perustu-
vien ja uusien, verkostomaisten toimintamallien käyttöönotto sekä näitä tukevat uudet 
työnteon muodot. Työministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulee käynnistää yh-
teinen hanke tukemaan yrityksiä omaksumaan uutta teknologiaa ja uusia liiketoiminta-
malleja.   

 
5  Alueiden innovaatiotoiminta 
 
Alueiden tasapainoisen ja kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen keskeisenä 
edellytyksenä on aktiivinen ja kannustava innovaatioympäristö. Alueiden innovaatiotoimin-
nan kehittäminen tulee perustaa alueiden omiin luontaisiin vahvuuksiin ja verkostoitumi-
seen muiden alueiden, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yliopistoilla ja 
ammattikorkeakouluilla on tässä erityinen tehtävä uuden tiedon ja osaamisen tuottajina 
sekä levittäjinä yhteistyössä hyödyntäjien kanssa. 
 
Alueiden osaamisvalmiuksien kohottaminen  

Kansallisten innovaatiopalveluja ja -asiantuntemusta tarjoavien julkisten organisaatioi-
den palveluverkostoa on vahvistettava alueilla siten, että palvelut ovat helpommin saa-
vutettavissa omien tai muiden alueilla toimivien organisaatioiden (esimerkiksi TE-
keskusten, tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen) kautta. Tämän rinnalla on tehostettava 
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yrityksille suunnattua koulutusta sekä aktivointi- ja esiselvitystoimia osaamis- ja yrittä-
jyyspotentiaalin kasvattamiseksi. Osaamiskeskusohjelman perusresursseja tulee lisätä 
tiede- ja teknologianeuvoston esittämällä tavalla ja käynnistyneitä toimintoja vahvistaa 
tukemaan entistä paremmin alueiden omien osaamisalojen kasvua ja kehittymistä.  
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on seurata ja kehittää yhdessä ao. ministeri-
öiden kanssa alue- ja teknologiatukien kohdistuvuutta ja vaikuttavuutta. TE-keskusten 
toimintaa kehittämispalvelujen tarjoajina on vahvistettava edelleen lisäämällä niiden 
teknologia- ja liiketoiminta-asiantuntemusta ja tiivistämällä yhteistyötä innovaatioympä-
ristön muiden toimijoiden kanssa. 

 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa tulee suunnata nykyistä enemmän alu-
eiden osaamistason ja yrittäjyyden edellytysten kehittämiseen. Yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen tulee tehostaa keskinäistä yhteistyötään ja verkottumista alueen muiden 
toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusmahdollisuudet tulee hyö-
dyntää nykyistä tehokkaammin alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Ammatti-
korkeakoulujen osaamisen ja yritysten uusien toimintamallien kehittämiseen ja levittä-
miseen liittyvää alueellista erityistehtävää on vahvistettava.  
 

6  Horisontaaliset toimintatavat 
 
Innovaatiojärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä tulee edelleen parantaa. Eri sektoreil-
la ja toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa, mutta ratkaisevaa on, että järjestelmä 
toimii tehokkaasti kokonaisuutena. Keskeisten teknologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen 
kehittämisohjelmien tulee tukea toisiaan ja kaikkien sektorien on osaltaan huolehdittava 
merkittävien tietoyhteiskuntahankkeiden yhteensopivuudesta yli sektorirajojen. Tämän 
varmistamiseksi on tarpeen säännöllisesti arvioida yhteistyölle perustuvien innovaatioym-
päristöjen toimintaa ja tuloksellisuutta ja hankkia uutta tietopohjaa tulevia kehittämistoimia 
varten.   
 
Kotimaisen ja kansainvälisen verkottumisen ja yhteistyön voimistaminen 

Hallinnonalojen, koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten, yritysten sekä julkisten ja yksi-
tyisten rahoittajien yhteistyötä tulee edelleen parantaa. Ministeriöiden ja muiden julkis-
ten vastuuorganisaatioiden tulee toimia verkottumista ja muuta yhteistyötä edistävästi 
sekä kansainvälisellä, kansallisella että aluetasolla. Säädösten ja hallinnollisten määrä-
ysten tulee tukea yhteistyön kehittymistä ja samalla yhteiskunnan kokonaiskehitystä. 
Laajoja tutkimus- ja teknologiaohjelmia suunnittelevilla ja toteuttavilla organisaatioilla on 
erityinen velvoite vahvistaa ohjelmilla myös verkostoyhteistyön kehittymistä. 
Sektoriministeriöiden välistä tutkimusyhteistyötä on lisättävä. Valtion tiede- ja teknolo-
gianeuvosto valmistelee  yleissuosituksen sektoriministeriöiden tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen klusteriohjelmista saatuja 
kokemuksia ja toimintamalleja. 

 
Tieteen ja teknologian tutkimuksen, arvioinnin ja ennakoinnin kehittäminen 

Opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on huolehtia tieteen ja 
teknologian tutkimuksen, arvioinnin ja ennakoinnin järjestämisestä ja edistää tulosten 
hyödyntämistä. Julkisten rahoittaja- ja tutkimusorganisaatioiden tehtävänä on jatkuvasti 
seurata ja arvioida tieteen ja teknologian kehitystä, panna toimeen kehitystä ennakoivia 
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tutkimuksia ja selvityksiä sekä aktiivisesti edistää tutkimuksen, kansalaisten ja päätök-
sentekijöiden vuoropuhelua. KTM:n ja Tekesin käynnistymässä oleva tutkimusohjelma 
'Teknologian, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vuorovaikutus' on näissä suhteissa mer-
kittävä avaus. Sen rinnalla on tieteen ja teknologian tutkimuksen, arvioinnin ja enna-
koinnin yliopistollisia perusrakenteita vahvistettava ja käynnistettävä näiden alojen jär-
jestelmällinen tutkijankoulutus.  
Tiede- ja teknologiahallinnon tehtävänä on käynnistää vuonna 2002 suomalaisten inno-
vaatioympäristöjen arviointityö yhteistyössä muiden vastuutahojen kanssa. Ensi vai-
heessa kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on toimeenpanna teknologiapolitiikan 
keskeisten toteuttajien strateginen arviointi.  
Ministeriöiden sitomattoman tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja sen rahoituksen arvioin-
ti tulee toteuttaa kaikissa ministeriöissä vuoden 2002 loppuun mennessä arvioinnin jo 
käynnistäneiden ministeriöiden (liikenne- ja viestintäministeriö, työministeriö, ympäris-
töministeriö) työn pohjalta. 

 
7  Kustannukset, toimeenpano ja seuranta  
 
Neuvoston linjauksen toimeenpano edellyttää julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen 
lisäämistä. Vastuuorganisaatioiden tulee suunnata myös nykyisiä resurssejaan päätöksen 
edellyttämiin kehittämiskohteisiin. Lisäystarpeet kohdistuvat yliopistojen perusrahoituksen 
lakisääteisen kehittämisen rinnalla julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen muuhun, 
kohdennettuun vahvistamiseen uusiin haasteisiin vastaamiseksi ja innovaatiojärjestelmän 
toiminnassa todettujen puutteiden korjaamiseksi. 

Yliopistojen perusrahoitusta tulee lisätä vuosina 2002-2004 tasokorotuksena vähintään 
hallituksen esityksen mukaiset 90 miljoonaa euroa. Rahoitusta on suunnattava erityises-
ti opetuksen ja sen perusedellytysten kehittämiseen. 
Julkinen t&k-rahoitus tulee saattaa vuoteen 2004 mennessä tiede- ja teknologianeuvos-
ton esittämälle tasolle 1,04 % bruttokansantuotteesta. Kysymys on tasokorotuksena 230 
miljoonasta eurosta vuoteen 2001 verrattuna.    
Linjauksessa esitettyjen toimenpiteiden valmistelu-, toteutus- ja seurantavastuu jakau-
tuu valtion tiede- ja teknologianeuvoston, talouspoliittisen ministerivaliokunnan, valtio-
neuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken. 
Rahoitus- ja muiden toimenpiteiden asianmukaisen kohdentumisen varmistamiseksi 
myöhempinä vuosina opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön tulee huoleh-
tia yhdessä rahoituksen käyttöä koskevan riippumattoman väliarvioinnin toteuttamisesta 
vuoden 2003 alkuun mennessä.    
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VALTION TIEDE- JA TEKNOLOGIANEUVOSTO                  LIITE 4 
23.5.2001 
 
 
 
Ministeriöiden sektoritutkimuksen strateginen kehittäminen 
 
 
Tiivistelmä 
 
Ministeriöiden strateginen rooli on muuttumassa yhä osaamiskeskeisempään suuntaan. 
Verkostoyhteistyölle rakentuva kehittäminen ja vaikuttaminen lisäävät syvällisen ja katta-
van sektoriosaamisen merkitystä entisestään. Samanaikaisesti sektoripolitiikkojen kehit-
täminen perustuu yhä enemmän luotettavaan tutkimustietoon ja sen tehokkaaseen hyö-
dyntämiseen.       
 
Muutosten hallinta edellyttää, että ministeriöt jatkuvasti arvioivat omaa rooliaan ja integroi-
vat tutkimusstrategiansa kiinteästi yleiseen kehittämistyöhön. Useimmilla hallinnonaloilla 
tämä vaatii tutkimusstrategian päivittämistä tarvelähtöisyyttä, ennakointia ja toiminnan vai-
kutusten arviointia painottaen. 
 
Lisäksi sektoritutkimuksen kotimaista ja kansainvälistä verkottumista ja muuta yhteistyötä 
on vahvistettava. Ohjelmamuotoista tutkimusyhteistyötä on lisättävä etenkin klusteriohjel-
mista saadut kokemukset ja niitä koskevat arvioinnit hyödyntäen. Yhteistyön tiellä olevat 
rakenteelliset esteet: jäykät ja vanhentuneet säädökset, organisatoriset esteet, epätarkoi-
tuksenmukaisesta työnjaosta johtuvat toiminnalliset haitat jne. on tunnistettava ja raivatta-
va.  
 
Myös sektoritutkimuksen resursseja on vahvistettava sekä mahdollisuuksien mukaan bud-
jettiteitse että lisäämällä resurssien yhteiskäyttöä ja tehostamalla kilpaillun tutkimusrahoi-
tuksen hankintaa avoimilta tutkimusmarkkinoilta. Ministeriöiden sitomattomien tutkimusva-
rojen arviointi tulee saattaa kaikissa ministeriöissä päätökseen vuoden 2002 loppuun 
mennessä. 
 
Tiede- ja teknologianeuvoston helmikuussa 1999 ministeriöille antamat sektoritutkimuksen 
konkreettiset kehittämissuositukset ovat edelleen ajankohtaisia ja niiden toteuttamista tulisi 
aktiivisesti jatkaa koko kansallisen innovaatiojärjestelmän toiminnan tehostamiseksi. 
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23.5.2001 
 
 
 
Ministeriöiden  sektoritutkimuksen strateginen kehittäminen 
 
Sektoritutkimuksen kehittäminen on kuulunut valtion tiede- ja teknologianeuvoston pysyviin 
tehtäviin valtioneuvoston toimeksiannosta vuodesta 1993 lähtien. Neuvosto on vuosien 
mittaan antanut ministeriöille useita suosituksia sektoritutkimuksen kehittämisestä, viimek-
si helmikuussa 1999. Käsillä oleva kannanotto jatkaa pitkäjänteistä kehittämislinjaa. Kan-
nanotto painottaa verkostoyhteistyön ja hyödyntäjänäkökulman merkitystä tulevissa kehit-
tämistoimissa. Toimenpiteitä vauhdittaa meneillään oleva arviointityö, joka kohdistuu mi-
nisteriöiden sitomattomiin tutkimusvaroihin ja niiden käyttöä ohjaaviin ministeriöiden stra-
tegisiin linjauksiin.  
 
Vuoden 1999 suositukset ja niiden toteutuminen 
 
Tiede- ja teknologianeuvosto tarkasteli kannanotossaan sektoritutkimuksen 1990-luvun 
kehitystä ja arvioi sen perusteella tulevia kehittämistarpeita. Yleisarvio kehittämistoimien 
suunnasta oli kauttaaltaan myönteinen. Toisaalta neuvosto katsoi, että kaikilla hallin-
nonaloilla kehittämistyötä tulee jatkaa ja mikäli mahdollista nopeuttaa. Yleisarvio pohjautui 
tarkasteltuihin teemoihin, joita olivat toteutetut tutkimuslaitosarvioinnit ja laitosten muu ke-
hittäminen, ministeriöiden toteuttamat kehittämistoimet, ministeriöiden ja tutkimuslaitosten 
tutkimusrahoituksen kehittyminen, sekä alueilla ja paikallisesti tapahtunut kehitys. Neuvos-
ton kriittisin arvio kohdistui horisontaaliyhteistyön vähäisyyteen ministeriöiden ohjaamassa 
tutkimuslaitosten toiminnallisessa kehittämisessä. 
 
Neuvoston kannanotto tähtäsi tutkimuslaitosten kehittämiseen toiminnallisen yhteis-
työn pohjalta. Tähän nähtiin kaksi perusvaihtoehtoa: verkottumiseen perustuva yhteistyö 
sekä laitosten rakenteellinen kehittäminen. Vaihtoehdot ovat rinnakkaisia, molempia on 
voitava tarvittaessa käyttää koko tutkimusjärjestelmän kehittämisen näkökulman voimis-
tamiseksi laitoskohtaisen, hallinnonalan tai sektoritutkimuksen sisäisen kehittämistarkaste-
lun sijasta. Konkreettinen tutkimuslaitoskentän tarkastelu nojautui laitosten ryhmittelyyn 
luontoa tai luonnonvaroja tutkiviin laitoksiin, ihmistä yksilönä tai toimintaympäristössään 
tutkiviin laitoksiin sekä kulttuuria ja yhteiskuntaa tutkiviin laitoksiin. Ryhmien sisällä nähtiin 
useita mahdollisuuksia toimintojen ja yhteistyön kehittämiseen. Vuoden 1999 kannanoton 
tarkastelu osoittaa, että mahdollisuuksia on edelleen hyödyntämättä. 
 
Näkyvimmät tutkimuslaitoskentässä vuoden 1998 jälkeen tapahtuneet muutokset ovat 
Maatalouden tutkimuskeskuksen ja Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen yhdistä-
minen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseksi 1.3.2001 lukien sekä Eläinlääkintä- 
ja elintarvikelaitoksen muuttuminen Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokseksi samasta 
päivämäärästä lukien. Laitoksen elintarvikevalvonnan osaston tehtävät siirrettiin tuolloin 
perustettuun Elintarvikevirastoon.  
 
Vuoden 1999 kannanoton suositukset koskivat tutkimuslaitosten funktionaalista kehittä-
mistä, lähinnä ministeriöiden vastuulla olevaa toiminnallista kehittämistä sekä tarvittavia 
jatkoselvityksiä. Jatkoselvityksiä suositeltiin muun muassa yhteiskuntatieteellisen sektori-
tutkimuksen ja -tutkimuslaitosten kehittämiseksi; tähän tähtäävä selvitys ei ole käynnisty-
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nyt. Toinen selvitystyön suositeltu kohdealue oli tutkimuslaitosten yhteistyö yliopistojen 
kanssa eräillä nimetyillä aloilla. Alat olivat yhteiskunta- ja taloustieteellinen tutkimus, maa-
talous-metsätieteellinen tutkimus sekä geologia. Viimeksimainittua koskeva selvitystyö on 
käynnistymässä OPM:n ja KTM:n yhteistyönä. Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyökysy-
myksiä muun muassa yliopistojen kanssa on tarkasteltu tuoreessa työryhmämuistiossa, 
mutta muilta osin suositus ei ole johtanut toimenpiteisiin. Ministeriöille suunnatuista toimin-
nallisista suosituksista STM:n ns. tutkimuksen EVO-varojen käytön arviointia koskeva on 
konkretisoitunut: varojen käyttöä koskeva STM:n selvitysmiesraportti on juuri valmistunut. 
 
Verkostoyhteistyön kehittämiseen nähtiin keinoina muun muassa tutkimusohjelmatoimin-
nan priorisointi sekä käynnistynyt klusteriyhteistyö. Molempien katsottiin parantavan ver-
kostoyhteistyötä ja aikaansaavan rahoituksellisesti entistä merkittävämpiä tutkimuskoko-
naisuuksia. Yhteistyön kehittyminen tutkimuslaitosten, yliopistojen ja elinkeinoelämän välil-
lä nähtiin tärkeäksi. Klusteriyhteistyö katsottiin myös luontevaksi tavaksi vahvistaa rahoitta-
jaorganisaatioiden, Teknologian kehittämiskeskuksen ja Suomen Akatemian, yhteyksiä 
tutkimuslaitoksiin. 
 
Tutkimuslaitosten tasolla horisontaaliyhteistyötä tutkimusjärjestelmän sisällä tuli parantaa 
muun ohella yhteisin ja osa-aikaisin viroin, henkilövaihdon avulla, kaksisuuntaisella yhteis-
työllä tutkijan- ja muussa koulutuksessa sekä kehittämällä huippuyksikköverkostoa.   
 

Neuvoston vuonna 1999 antamat kehittämissuositukset ovat edelleen ajankohtaisia. 
Yleisemmällä tasolla sektoritutkimuksen kentässä korostuvat aikaisempaa enemmän 
kansainvälinen toimintaympäristö, erityisesti eurooppalaisen tutkimusalueen ERA:n 
kehittyminen, sekä sektorirajat ylittävän monipuolisen verkottumisen strateginen mer-
kitys. 

 
Uusimmat selvitykset ja suositukset 
 
Katsaus 2000 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston tammikuussa 2000 julkistetussa katsauksessa tar-
kastellaan erityisesti tiedon ja osaamisen haasteita julkisen sektorin näkökulmasta. Sosi-
aalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kehittämisen tukeminen on tarkastelussa tärkeällä 
sijalla. 'Taustalla on tarve jatkuvasti parantaa ministeriöiden strategiseksi resurssiksi ym-
märretyn sektoritutkimuksen laatua, relevanssia ja vaikuttavuutta.'  
 
Sektoritutkimusta ja sen organisaatioita on pyritty kehittämään samanaikaisesti osana se-
kä julkista tutkimusjärjestelmää että valtion keskushallintoa. Ministeriöt ovat kehittämis-
työssä keskeisessä asemassa. 'Ministeriöiden kyvystä hyödyntää sektoritutkimusta riippuu 
pitkälti uuden tiedon yhteiskunnalliseen kehittämiseen välittymisen määrä ja nopeus. Mi-
nisteriöiden johdon sitoutuminen tietovaltaisen hallintokulttuurin toteuttamiseen läpi linjaor-
ganisaation on tästä syystä erityisen tärkeää. Tämä parantaa myös ministeriön vastuulla 
olevaa hallinnonalan laitosten tulosohjausta sekä ministeriöiden kykyä toimia tarvittaessa 
asiantuntevana ja vaativana asiakkaana hallintoa ja julkisia palvelujärjestelmiä kehitettä-
essä.' 
 
Ministeriöiden sitomattomat tutkimusvarat olivat Katsaus 2000:ssa todetun mukaan merkit-
tävin järjestelmällisen arvioinnin ulkopuolella vielä ollut julkisen tutkimustoiminnan osa-
alue. Tiede- ja teknologianeuvosto katsoi, että ministeriöiden tulisi teettää tai teetättää si-
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tomattomien tutkimusvarojensa arvioinnit ulkopuolisilla organisaatioilla. Arviointityö käyn-
nistyi keväällä 2000 ministeriöiden omasta aloitteesta niiden yhteistyönä. LVM:n hallinnon 
kehittämiskeskuksella HAUS:lla teettämän arvioinnin raportti on jo valmistunut ja YM:n 
vastaava raportti on valmistumassa. Niiden tuloksia tarkastellaan jäljempänä. Myös TM:n 
ja PLM:n sitomattomien tutkimusvarojen arviointityö on käynnissä. Tiede- ja teknologia-
neuvosto on esittänyt, että  
 

saatujen kokemusten pohjalta myös muissa ministeriöissä tulee toteuttaa sitomatto-
man tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja sen rahoituksen arviointi vuoden 2002 lop-
puun mennessä.  

 
Klusteritoimintaa (ks. liite) suositellaan kehitettäväksi edelleen ja siinä luotua verkostoyh-
teistyön mallia sovellettavaksi muihinkin tutkimusohjelmiin. Neuvosto toteaa, että varsi-
naisten teollisten klusterien rinnalla uusia ohjelmia voidaan käynnistää muillakin aloilla. 
Ympäristö ja terveys, ympäristöteknologia, turvallisuus ja riskien hallinta sekä pohjoisuu-
den tarjoamien etujen hyödyntäminen ovat esillä olleita esimerkkejä mahdollisista aihepii-
reistä. Neuvosto katsoo klusteriyhteistyön mekanismit jo niin kehittyneiksi, että uusien oh-
jelmien valinnassa ja käynnistämisessä voidaan siirtyä normaalimenettelyyn eli samaan, 
kilpailuun perustuvaan rahoitusmenettelyyn, jota ohjelmien sisällä toteutettavissa hank-
keissakin sovelletaan. 'Käytännössä tämä tarkoittaa sektoriministeriöiden ja rahoitusorga-
nisaatioiden: Tekesin ja Suomen Akatemian entistä tiiviimpää yhteistyötä jo ohjelmien 
suunnitteluvaiheesta ja sen rahoituksesta alkaen.' 
 
Normaalimenettelyyn siirtymiseen ministeriöissä kuuluu myös se, että klusteriohjelmia ei 
toteuteta erillään ministeriöiden muusta tutkimustoiminnasta. Ohjelmat ja niiden rahoitus 
muodostavat keskeisen verkostoyhteistyön kehittämisinstrumentin osana laajempaa koko-
naisuutta. Rahoitusorganisaatioiden suunnassa tiede- ja teknologianeuvoston kannanoton 
tarkoitus on johtaa entistä aktiivisempaan otteeseen koko kansallisen innovaatiojärjestel-
män kehittämiseksi.   
 
Tutkimusrahoituksen lisäysohjelman arviointi 
 
Valtion tutkimusrahoitusta lisättiin erillisellä päätöksellä tasokorotuksena 1 500 miljoonaa 
markkaa vuosina 1997-1999. Lisäyksellä tavoiteltiin kansallisen innovaatiojärjestelmän 
toiminnan tehostamista talouden, yritystoiminnan ja työllisyyden hyväksi. Hankkeen tulok-
sellisuuden arviointia varten kutsuttu asiantuntijaryhmä sai työnsä valmiiksi joulukuussa 
2000. Arviointiraportissa tarkastellaan yhteistyöverkostoja ja klusteriohjelmia omana jak-
sonaan. Ryhmä tukeutui arviossaan osin teettämiinsä tutkimushankkeisiin, joista yksi koh-
distui lisäysohjelman myötä käynnistettyjen klusteriohjelmien taloudelliseen arviointiin. 
 
Sitran yliasiamies Aatto Prihtin johtama arviointiryhmä katsoo raportissaan, että  
 

'klusteriohjelmilla on voitu käynnistää hedelmällinen yhteistyö sektoreiden välillä, jos-
kaan lopullisia tuloksia ei vielä ole ehtinyt tulla näkyviin. Ohjelmista saatua oppia yh-
teistyöstä on kehitettävä ja laajennettava uusille alueille. Nykyisten klustereiden ta-
voitteita on selvennettävä.'  

 
Ryhmä katsoo edelleen, että ohjelmissa syntyneen uudenlaisen yhteistyön voidaan odot-
taa tuottavan koko kansakuntaa hyödyttäviä tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tuloksia 
muun muassa hyvinvoinnin ja perinteisen teollisuuden uudistamisen alueilla.  
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Kokonaisuutena ottaen klusteritoiminta on ryhmän mielestä innovaatiokokeilu, joka perus-
tuu siihen, että kehitystä voidaan vauhdittaa tehokkaasti vahvistamalla talouden eri osa-
puolten yhteyksiä. Klustereissa on huomattavat voimavarat saatu käyttöön suhteellisen 
pienin investoinnein. Suurimmat uudet mahdollisuudet ryhmä näkee alueilla, joilla luodaan 
kokonaan uusia yhteyksiä. Näitä ovat esimerkiksi alueet, joilla halutaan parempia julkisia 
palveluja ja joilla on innovatiivisia teollisuustuotteita ja prosesseja tällaisten parannusten 
toteuttamiseen. Raportin mukaan hyvinvointiklusterissa tuotteet ja palvelut ovat sulautu-
neet toisiinsa, ja sikäli se edustaa innovatiivisuuden huippua. Tuloksia saadaan aikaan, 
kun sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajat saatetaan yhteen teollisuuden ja yksityisten pal-
velujen kanssa. Mukana ovat myös ne tahot, jotka luovat palveluille puitteet ministeriöissä. 
 
Sitomattomien tutkimusvarojen arviointi 
 
Sitomattomien tutkimusvarojen arviointi on käynnistynyt keväällä 2000 usean ministeriön 
yhteistyönä. Yhteistyön tarkoituksena on muun ohella tuottaa vertailukelpoista aineistoa, 
tunnistaa hyviä käytäntöjä ja tätä kautta parantaa horisontaaliyhteistyön edellytyksiä. Arvi-
ointien avulla selvitetään ministeriöiden sitomattoman tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tehtäviä ja rooleja sekä niihin vaikuttavia kehitystekijöitä, johtamisen ja siihen liittyvän yh-
teistyön menettelyjen tarkoituksenmukaisuutta, tavoitteiden asettamista ja toteutumista 
sekä tulosten käyttöä ja vaikuttavuutta. 
 
Arviointityöstä tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella on mahdollista esittää 
joitakin yleisiä näkökohtia, jotka ovat myös jäljempänä esitettävien kehittämissuositusten 
taustalla: 
  

Hallinnon ja politiikkojen uskottavuus ja hyväksyttävyys edellyttävät laajenevasti tut-
kimuksellista näyttöä ja luottamusta herättävää osaamista. Tämän ajatuksen toteut-
taminen on mahdollista vain, jos ministeriön strategiatyö,  johtaminen ja tutkimusstra-
tegiat on integroitu tiiviisti toisiinsa. 
 
Ministeriöiden tulisi vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuutta ja painoa 
omien sektoripolitiikkojensa valmistelussa, ministeriön strategiatyössä ja hallin-
nonalan ohjauksessa sekä näihin liittyvissä arvioinneissa. 
 
Ministeriöiden yhteistyö nimenomaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarpeel-
lista ja hyödyllistä. Hallinnonalajako jäsentää entistä heikommin yhteiskunnallisia on-
gelmia ja prosesseja. Yhteisellä tutkimuksella luodaan tietopohjaa ja osaamista, jota 
näiden sektorirajat ylittävien asioiden käsittely vaatii. Tutkimusohjelmilla on tässä 
suuri merkitys. 

 
Sektoritutkimuksen rahoitus 
 
Valtion tutkimusrahoituksen vuosina 1997-1999 toteutettu lisäysohjelma kasvatti merkittä-
västi Teknologian kehittämiskeskuksen, Suomen Akatemian ja yliopistojen tutkimusresurs-
seja. Valtion tutkimuslaitosten suoran tutkimusrahoituksen muutokset ovat niihin verrattuna 
vähäisiä. Ministeriöiden muun tutkimusrahoituksen muutos on ollut negatiivinen. Se johtuu 
kahdesta syystä: valtion kiinteistölaitoksen muuttaminen liikelaitokseksi vuonna 1999 vä-
hensi VM:n tilastoitua tutkimusrahoitusta merkittävästi, eikä sektoriministeriöiden varsinai-
nenkaan tutkimusrahoitus ole kasvanut lisäysohjelmaan sisältyneestä klusterirahoituksesta 
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huolimatta. Klusterirahoitusta saaneidenkin ministeriöiden tutkimusvarat ovat jopa nimelli-
sesti supistuneet, ainoana poikkeuksena työministeriö. Suomen Akatemian budjettianalyy-
sin mukaan määrärahakehitys on vuodesta 1997 vuoteen 2001 ollut varsinaisten talousar-
vioiden mukaan seuraava (milj. markkaa): 
 

    1997  2001 muutos, %  

Yliopistot   1 575 2 080 + 32 
Suomen Akatemia     567 1 099 + 94 
Teknologian kehittämiskeskus 1 639 2 379 + 45 
Valtion tutkimuslaitokset  1 166 1 313 + 13  
Muu tutkimusrahoitus  1 256 1 153 -    8 

Yhteensä   6 203 8 024 + 29 

 
Tilastokeskuksen tutkimustilaston mukaan valtion tutkimuslaitosten oman tutkimusrahoi-
tuksen 1990-luvun alkupuolella alkanut supistuminen jatkui vielä vuonna 1999, kuten seu-
raava taulukko osoittaa (milj. markkaa): 
 

Tutkimuslaitokset   1993  1997 1999 muutos, % 
      1993-1999 

Oma rahoitus  1 279 1 204 1 196 -    6 
Ulkopuolinen rahoitus     657    904 1 151 + 75 

Yhteensä   1 936 2 108 2 347 + 21 

 
Tutkimuslaitosten ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus laitosten tutkimusvolyymista on 
samana aikana kasvanut 34 prosentista 49 prosenttiin. Suomen Akatemian budjettianalyy-
sin mukaan laitosten rahoitusrakenne on vuoden 1999 jälkeen pysynyt samankaltaisena: 
ulkopuolisen tutkimusrahoituksen (palvelututkimus ja yhteisrahoitteinen tutkimustoiminta) 
keskimääräiseksi osuudeksi vuonna 2001 on arvioitu 48 1/2 prosenttia. Merkillepantavaa 
on, että vain kahden laitoksen, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäris-
tökeskuksen, ulkopuolinen tutkimusrahoitus ylittää keskiarvon. Kolmessa pienessä laitok-
sessa (Geodeettinen laitos, Merentutkimuslaitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) 
osuus on alle kymmenen prosenttia. Suurista tutkimuslaitoksista pienin ulkopuolisen tutki-
musrahoituksen osuus, 11 1/2 prosenttia, on Metsäntutkimuslaitoksessa. Hyödyntäjä- ja 
yhteistyönäkökulman tulisikin olla painokkaasti esillä nykyistä useamman tutkimuslaitok-
sen tulosohjauksessa ja kehittämisstrategiassa. 
 
Tiivistelmänä hallinnonalojen tutkimusrahoituksen kehityksestä voi todeta niin ministeriöi-
den kuin tutkimuslaitostenkin omien resurssien pysyneen usean vuoden ajan osapuilleen 
samalla nimellistasolla.  

 
Tutkimusvolyymin kasvu on haettu avoimilta tutkimusmarkkinoilta, ja näin pitäisi 
myös jatkaa: kasvaviin tutkimushaasteisiin on mahdollista vastata vain lisääntyvän 
tutkimus- ja rahoitusyhteistyön avulla.  
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 Sektoritutkimuksen strateginen kehittäminen  
 
Ministeriöiden sektoritutkimuksen strateginen kehittämistarve liittyy kahteen samanaikai-
sesti vaikuttavaan muutostekijään julkisen sektorin toiminnassa. Ensinnäkin, ministeriöiden 
strateginen rooli on muutoksen alaisena. Verkostoyhteistyöllä sidosryhmien ja muiden yh-
teistyötahojen kanssa on ministeriöiden perustehtävienkin hoidossa kasvava merkitys. En-
tistä syvällisempi, kattava sektoriosaaminen on tarpeen siirryttäessä hallinnon perinteisistä 
toimintamalleista yhteistyöverkostoihin rakentuvaan strategiseen kehittämiseen ja vaikut-
tamiseen. Toiseksi, sektoripolitiikkojen kehittämistyö perustuu sisällöllisesti yhä enemmän 
kotimaiseen ja ulkomailla tuotettuun tutkimustietoon ja niiden tehokkaaseen hyödyntämi-
seen. Ministeriöiden on entistä paremmin kyettävä ottamaan haltuunsa ja hyödyntämään 
uutta tietoa omien tehtäviensä hoidossa. Kaikkiaan ministeriöt ovat kohdanneet entistä 
laajemman kehittämisvastuun haasteen, johon sektoritutkimuksen kehittäminen tarjoaa 
osaltaan vastauksen.   
 
Osaamiskeskeisen strategian menestyksellinen toteuttaminen edellyttää hyvin hoidettua 
sektoritutkimusta. Ministeriöiden tutkimustoiminnan kokonaisuus muodostuu monesta teki-
jästä. Näitä ovat  

• hallinnonalan tutkimusstrategia, jolla tuetaan sektorin yleistä kehittämisstrategiaa;  

• sektoritutkimuksen ohjaus, rahoitus ja teettäminen välineinään hallinnonalan tutki-
muslaitosten tulosohjaus ja perusrahoitus sekä sitomattomien tutkimusvarojen käyttö;  

• jossakin tapauksessa yhä myös oman tutkimuksen tekeminen; 

• eri tahoilta hankitun tai tulevan tutkimustiedon haltuunotto ja hyödyntäminen; sekä  

• monipuolinen ja kehittyvä yhteistyö niin muiden ministeriöiden ja rahoittajien kuin tut-
kimusorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa.  

 
Kansainvälinen yhteistyö on entistä selvemmin myös ministeriöiden vastuulla olevan tut-
kimustoiminnan läpikäyvä piirre. Pitkäjänteinen, ohjelmamuotoinen tutkimustoiminta on 
vähitellen vahvistunut.  
 
Tiede- ja teknologianeuvosto on eri aikoina tarkastellut näitä tekijöitä ja antanut niitä kos-
kevia kehittämissuosituksia. Aikaisempia kannanottoja täydentäen voidaan kokoavasti to-
deta seuraavaa: 
 

Ministeriöiden strategiatyöskentelyä tulee edelleen kehittää ja integroida hallin-
nonalan tutkimusstrategian kehittäminen siihen nykyistä paremmin. Tämä edellyttää 
ministeriön johdon sitoutumista osaamiskeskeiseen kehittämistyöhön. 
 
Tutkimusstrategian lähtökohta on tarvelähtöisyys, joka perustuu yllä todetun laajan 
kehittämisvastuun periaatteeseen. Kehitysvaihtoehtojen ennakointi, tulevaan kehityk-
seen vaikuttaminen ja oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi ovat strategian kes-
keisiä alueita tutkimustoiminnalle asetettavien yleisten vaatimusten: laadun, rele-
vanssin, tehokkuuden ja tuloksellisuuden rinnalla. 
 
Tutkimusstrategian menestyksellinen toteutus edellyttää ministeriöissä ja tutkimuslai-
toksissa asianmukaisia aineellisia ja asiantuntijaresursseja. Kuten edellä on todettu, 
kasvaviin tutkimushaasteisiin on mahdollista vastata vain lisääntyvän tutkimus- ja ra-
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hoitusyhteistyön avulla. Tutkimuslaitosten kykyyn toimia avoimilla tutkimusmarkkinoil-
la on kiinnitettävä muun muassa tulosohjauksessa jatkuvaa huomiota.  
 
Verkostoyhteistyön kehittymisen edellytyksenä kuitenkin on, että osallistujilla on sel-
keät omat osaamisalueet ja toisiaan täydentävät intressit, jotka kannustavat yhteis-
työhön. Klusteriohjelmien tapaan rakennetut yhteiset tutkimusohjelmat ovat myös te-
hokas ja tuloksellinen tapa yhdistää tarvelähtöistä ja tutkijalähtöistä näkökulmaa 
edustava kiinnostus ja resurssit.    

 
Yhteistyön edellytyksiä voidaan joissakin tapauksissa vahvistaa myös tutkimuslaitosten 
sijoittamispäätöksillä. Tiede- ja teknologianeuvosto on jo aikaisemmin viitannut Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston kaavailtuun lähentymiseen. Parhail-
laan on käynnissä suunnittelu- ja valmistelutyö, jossa useammankin tutkimuslaitoksen on 
mahdollista sijoittua nykyistä toimivampaan yhteistyöympäristöön.  
 

Tutkimuslaitosten fyysisen sijoittamisen tarjoamat yhteistyö- ja synergiaedut on hyö-
dynnettävä täysimääräisesti. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat Ilmatieteen laitoksen ja 
Merentutkimuslaitoksen sijoittuminen Kumpulan kampusalueelle ja valmistelu, joka 
tähtää Suomen ympäristökeskuksen sijoittumiseen Viikin kampusalueelle. 
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 LIITE 

 
Mikä on klusteri? 
 
Alunperin kysymys on ollut teollisuuden kilpailukykyisistä, kansantalouden sisään rakentu-
neista verkottuneista kehitysblokeista. Niihin liittyvät läheisesti potentiaaliset menestysalat, 
joista voi syntyä uusia kilpailukykyisiä klustereita. Klusteri-käsitteen käyttö on kuitenkin 
vähitellen laajentunut niin, että sillä voidaan tarkoittaa hyvinkin erilaisia funktionaalisia kes-
kittymiä. Esimerkiksi teollisten klusterien rinnalla vaikuttavat teknologia- ja osaamiskluste-
rit, ja aluepolitiikan piirissä puhutaan alueellisista kehitysklustereista: erilaisten aluekehi-
tyksen tekijöiden kasautumisesta myönteisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.  
 
Kaikissa tapauksissa klusterille on luonteenomaista samanaikainen vertikaalinen ja ho-
risontaalinen verkottuminen. Tässä onnistuminen avaa uusia kehitysmahdollisuuksia kai-
kille yhteistyöosapuolille, ja tästä syystä tiede- ja teknologianeuvosto onkin suositellut klus-
teri-käsitteellä luonnehditun yhteistyömallin omaksumista myös muissa kuin alkuperäisis-
sä, teollisissa klusteriohjelmissa. On myös myönteistä, että usealla hallinnonalalla ollaan 
jatkamassa klusteritoimintaa uusien ohjelmien muodossa. Tätä on voitu tukea konkreetti-
sesti sen avulla, että ns. klusteriministeriöiden tutkimusrahoituksen lisäysohjelmasta vuo-
sina 1997-1999 saamat rahoituslisäykset on voitu pitää ministeriöiden budjettikehyksissä 
myös vuoden 1999 jälkeen. Klusteritoimintamalli yhdistää yhteistyö- ja kilpailunäkökulmat 
tasapainoisella tavalla - kilpailtua tutkimusrahoitusta käytetään yhteistyössä yhteisten tut-
kimusohjelmien toteuttamiseen.  
 
Ensimmäiset klusteriohjelmat käynnistyivät tiede- ja teknologianeuvoston aloitteesta neu-
voston nimeämillä aloilla: 

• elintarvikeklusteri, vastuuministeriönä MMM 

• metsäklusteri (MMM) 

• tietoliikenneklusteri (L(V)M) 

• kuljetusklusteri (L(V)M) 

• hyvinvointiklusteri (STM) 

• ympäristöklusteri (YM). 
 
Samaan rahoituskokonaisuuteen kuului kansallisen työelämän kehittämisohjelman (vas-
tuuministeriönä TM) vahvistaminen eräiltä osin sekä KTM:lle osoitettu määräraha kluste-
riyhteistyön kehittämiseen.  Lisäysohjelmaan kuului ylipäätäänkin ns. korvamerkittyjen tut-
kimusvarojen osoittaminen asianomaisille ministeriöille tiede- ja teknologianeuvoston ni-
meämiin kohteisiin. Tämän ylhäältä ohjatun menettelyn sijaan tiede- ja teknologianeuvosto 
on Katsaus 2000:ssa esittänyt siirtymistä kilpailuun perustuvaan normaalikäytäntöön, ku-
ten tässä muistiossa on todettu.  
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