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40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 

Momentille lisätään 5 000 000 euroa. 

Valtuus  

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2016 myöntää enintään 256 015 000 

eurolla. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan 5 000 000 euron lisäys aiheutuu rahoituspäätösten maksatusarvioiden 

tarkentumisesta. Myöntämisvaltuuden 15 000 000 euron lisäys talousarvioesityksen 241 015 000 euroon 

nähden kohdennetaan ICT-alan rakennemuutoksen vuoksi irtisanottavien osaajien työllistymisen 

vauhdittamiseen. Myöntämisvaltuuden kertaluonteinen lisäys käytetään uusien yritysten perustamiseen, 

alkavien yritysten kansainvälisen kasvun suunnitteluun sekä kansainvälistä kasvua tukevien osaajien 

palkkaamiseen olemassa oleviin yrityksiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtäviin.  

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan menoja 2 100 000 euroa vuonna 2017, 6 800 000 

euroa vuonna 2018, 4 000 000 euroa 2019, 1 500 000 euroa vuonna 2020 ja 600 000 euroa vuonna 2021. 

 

2016 III lisätalousarvio     5 000 000 

2016 talousarvio 330 370 000 

2015 tilinpäätös 367 194 625 

2014 tilinpäätös 386 295 557  
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Perustelumuistio 

32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 
 
Tekes ehdottaa momentille 32.20.40 5 000 000 euron lisäystä määrärahoihin. Määrärahan lisäystarve liittyy 
tehtyjen rahoituspäätösten maksatusarvioiden tarkentumiseen. Arviot määrärahan tarpeesta perustuvat 
aiempien vuosien toteumiin perustuvaan tilastolliseen malliin, eikä ennuste näin ollen ole pystynyt 
huomioimaan tutkimuslaitoskentässä tapahtuneiden suurten rakenteellisten muutosten vaikutuksia. 
Tutkimuslaitosuudistukset hidastivat merkittävästi rahoitettujen hankkeiden etenemistä ja siirsivät 
maksatuksia normaalia myöhempiin vuosiin. Nyt hankkeet ovat lähteneet etenemään, mikä näkyy 
maksatushakemusten lisääntymisenä. Tekes arvioi, että vuoden 2016 määrärahoihin tarvitaan 5 000 000 
euron lisämääräraha vuoden 2016 talousarviossa. 
 
Ehdotettu myöntämisvaltuuden 15 000 000 euron lisäys liittyy elinkeinoelämän rakennemuutoksen 
aiheuttamiin mittaviin irtisanomisiin. Lisärahoitus kohdistetaan Tekesin Digiboosti-rahoituskokonaisuuteen, 
jonka tavoitteena on uudistumis- ja kasvuhaluisten pk-yritysten viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan 
merkittävä kasvattaminen. Keskeisinä keinoina ovat yritysten liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen 
kehittäminen ja asiakastarpeen ja muun markkinatiedon hankinta kohdealueilta. Erityisesti panostetaan pk-
yritysten digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. 
 

Tarkoitus on saada monipuolista innovaatiotoimintaan liittyvää osaamista kansainvälisen liiketoiminnan 
tueksi. Määrärahaa voidaan myöntää myös tutkimusorganisaatioille digitaalisen osaamisen vahvistamiseksi 
ja sen hyödyntämiseksi asiakasyrityksissä.  
 
Vuoden 2016 talousarviossa Tekesille myönnettiin 10 miljoonan euron kertaluonteinen lisäys ICT-alan 
rakennemuutoksen vuoksi irtisanottavien ICT-osaajien työllistymisen vauhdittamiseen. Tämä rahoitus on 
mahdollistanut Tekesin panostukset Digiboostiin. Pääkohderyhmänä eivät ole olleet Tekesin olemassa 
olevat asiakkaat vaan rahoituksella on aktivoitu uusia pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan. Maakunnissa 
olevia potentiaalisia yrityksiä kannustetaan uudistumaan ja laajentamaan toimintaansa kansainväliseen 
liiketoimintaan. Nyt esitettävä lisärahoitus mahdollistaisi Digiboostin jatkamisen ja sen laajentamisen 
kattamaan muitakin kansainvälisen liiketoiminnan kannalta keskeisiä osaamisia. 
 
Digiboosti- rahoitus on käynnistynyt vuoden 2015 lopulla ja Tekes on rahoittanut kesäkuuhun 2016 
mennessä 142 hanketta hyvin erilaisille pk-yrityksille yhteensä noin 7 miljoonalla eurolla. Yrityksillä on 
selvästi olemassa tarpeita, joihin heillä ei löydy osaamista omasta takaa. Tekes tekee jo rahoitettujen 
Digiboosti -hankkeiden hyödyllisyydestä asiakaskyselyn ja sen pohjalta onnistumisarvioinnin syksyllä 2016, 
minkä pohjalta rahoituskokonaisuutta laajennetaan koskemaan muitakin kasvun kannalta keskeisiä 
osaamisia. 
 
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan menoja 2 100 000 euroa vuonna 2017, 6 800 000 

euroa vuonna 2018, 4 000 000 euroa 2019, 1 500 000 euroa vuonna 2020 ja 600 000 euroa vuonna 2021. 


