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Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business
Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä
Lausuntopyyntö 22.6.2017; TEM/1334/03.01.01/2017

Suomen yliopistot UNIFI ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laiksi Innovaatiokeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä
osakeyhtiöstä. UNIFI kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
1.

Tutkimuksen ja elinkeinoelämän välinen TKI-yhteistyö

UNIFI katsoo, että hallituksen lakiesitys uhkaa luoda maamme innovaatiojärjestelmään
tutkimuksen ja yritystoiminnan välille katvealueen. Nykymuotoisella Tekesillä on ollut
tärkeä rooli yliopistojen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön edistämisessä. Suomen
yliopistot UNIFI ry tähdentää tämän yhteiskunnallisesti vaikuttavan – erityisesti uutta
teknologiaa kehittävän sekä teollisuutta ja elinkeinoelämää uudistavan tutkimus- ja
kehittämistoiminnan merkitystä.
Rahoituskeskuksen ja Business Finland Oy:n muodostamalle kokonaisuudelle on
lakiehdotusten perusteluissa todettu tavoitteiksi ”innovaatioiden ja teknologioiden keinoin
uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, vahvistaa elinkeinoelämän kansainvälistä
kilpailukykyä, parantaa tuottavuutta ja työelämän laatua, lisätä vienti- ja matkailutuloja sekä
luoda työllisyyttä ja hyvinvointia”.
Mikäli yliopistojen ja yritysten välinen tiivis yhteistyöperinne, joka on kansainvälisestikin
tunnustettu tki-järjestelmämme menestystekijä, vaurioituu, on oletettavaa, että edellä
mainittuja tavoitteita on vaikea saavuttaa. Pelkkä tutkimustulosten hyödyntämisen tuki ei
riitä. Tästä syystä Tekesin nykyisen ydintoimintoalueen tulisi näkyä esitysluonnoksessa ja sen
perusteluissa nykyistä voimakkaammin.
2.

Rahoitustoiminnan päätösten valmistelu ja esittely

Lakiehdotuksessa tarkoituksena on siirtää viraston tekemiin päätöksiin liittyvä valmistelutyö
Business Finland osakeyhtiöön. Yhtiön työntekijä voisi toimia virastossa virkavastuullisena
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valmistelijana ja esittelijänä rahoituskeskuksen tekemissä rahoitustoimintaan liittyvissä
päätöksissä, mukaan lukien rahoitus-, muutos-, maksatus- ja takaisinperintäpäätökset.
Suomen yliopistot UNIFI ry pitää tärkeänä, että uuden organisaation rahoitustoiminnassa
haun ja päätöksenteon prosessit ovat selkeitä, yksinkertaisia ja asiakaslähtöisiä.
Rahoitustoiminnassa palvelujen yleiseen laatuun, päätöksentekokriteerien läpinäkyvyyteen
ja päätöksenteon vastuukysymyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
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