
  LAUSUNTO 

 

  12.9.2022  

 

1 (2) 

 
 

 

 

 

Valtiovarainministeriö 

 

 

Asia: TKI-verokannustin yrityksille 

 

Viite: VN/11517/2022  

 

 

1. Yleistä 

 

Sivistystyönantajat (myöhemmin Sivista) kiittää pyynnöstä lausua tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

yhdistelmävähennyksen käyttöönotosta verotuksessa. Sivista yhtyy näkemyksissään Elinkeinoelämän 

keskusliitto EK:n sekä muiden elinkeinoelämän järjestöjen lausunnossaan esittämiin yhteisiin näkemyksiin 

kaikilta osin.  

 

Ehdotettu T&K-verokannustin on tarpeellinen ja tavoitteiltaan kannatettavana. Erityisen tärkeää on, että 

ehdotettu T&K-verokannustin on pysyvä. Yrityksille verotuksen ja toimintaympäristön ennakoitavuus on 

keskeinen tekijä pohdittaessa T&K-toiminnan sijaintipaikkaa. On hyvä, että esitetty lisävähennys on 

rakenteeltaan neutraali ja tarjolla kaikille T&K-toimintaa tekeville yrityksille koosta, toimialasta, tutkimus- ja 

kehityshankkeesta, sovellettavasta teknologiasta tai muista ominaisuuksista riippumatta. Kannatamme 

hallituksen esityksessä olevaa linjaa, jonka mukaan verovelvollisen lisävähennyskelpoisuuden arvioinnissa on 

sovellettava ennemmin laajaa kuin suppeaa tulkintaa. Yhdymme elinkeinoelämän järjestöjen huoleen siitä, 

että valittu hybridimalli tekee T&K-verokannustimesta hallinnollisesti raskaamman.  

 

2. Erityisiä huomioita korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta 

 

Sivista esittää, että yritysten verovähennysoikeus kohdistetaan ostopalvelujen lisäksi myös korkeakoulujen 

kanssa yhteisrahoitteisena tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ostopalveluna tehtävän 

tutkimuksen yritys rahoittaa kokonaisuudessaan, kun taas yhteisrahoitteisessa tutkimuksessa yritys/yritykset 

ja korkeakoulu/korkeakoulut sekä mahdollisesti esimerkiksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät osallistuvat 

yhdessä tutkimuksen kuluihin. Yritysten kilpailukyvylle arvokasta T&K- toimintaa tapahtuu molemman 

kaltaisissa tutkimushankkeissa. Lakialoitteen tavoitteena olevan T&K-toiminnan kannustamisen kannalta 

molemmat toteuttamistavat ovat merkityksellisiä.  

  

Sivista ehdottaa lisäksi, että verovähennysoikeus kohdistuu myös korkeakouluille, koulutuksen järjestäjille ja 

niiden rinnalla toimiville tukisäätiöille tehtäviin tutkimustoimintaan osoitettaviin lahjoituksiin. 

 

 

3. Vaikutukset koulutusjärjestelmään kokonaisuutena 

 

Sivista katsoo, että yritysten T&K-verovähennyksen laajentaminen lisää potentiaalia sekä yritysten ja 

korkeakoulujen että yritysten ja yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien väliseen yhteistyöhön. 

Verovähennysoikeus koskisi myös koulutusalalla toimivia yrityksiä sekä koulutustoimijoiden omistamia 

palveluyrityksiä, mikä voi edistää koulutusalan viennin ja palvelujen kehittämistä.  

 

T&K-toiminta on keskeinen tuottavuuden kasvun lähde. Tuottavuuden kasvu taas on avain kestävään 

talouskasvuun ja sitä kautta myös julkisesti rahoitettujen palveluiden ylläpitämiseen. Kannustamalla yrityksiä 

T&K-toiminnan lisäämiseen luodaan edellytyksiä myös koulutuspalveluiden monikanavaiselle rahoitukselle. 
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Helsingissä 12.9.2022 

 

Sivistystyönantajat ry 

 

Heikki Kuutti Uusitalo, johtaja 

 

Heikki Holopainen, päällikkö, korkeakoulut ja kansainvälisyys 

[Tekijän sähköposti] 

 

Sivistystyönantajat edustaa 340 koulutus- ja tutkimusalan sekä kasvatus- ja kulttuurialan työnantajaa. 

Jäsentemme palveluksessa on noin 60 000 palkansaajaa. Olemme Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen. 


