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Tampereen yliopiston lausunto lakiesityksestä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä

Tampereen yliopisto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Sanna Marinin hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä
verovuosina 2021–2024.

Yliopisto näkee hallituksen esityksen kannatettavaksi ja hyvin perustelluksi. Suomi on
asettanut tavoitteekseen nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin. Tavoite ei voi toteutua ilman yritysten selvästi nykyistä
merkittävämpää panostusta yliopistoihin ja muihin tutkimustoimijoihin. Kaikki toimet,
jotka motivoivat yrityksiä lisäämään TKI-panoksia Suomeen, ovat yliopiston mielestä lähtökohtaisesti toivottuja.
Hallituksen lakiesitys motivoi yrityksiä yhteistyöhön yliopistojen ja tutkimuslaitosten
kanssa. Tätä kautta yhteistyö kohdistuu sellaisille TRL (technology readiness level) -tasoille, jotka tulevat uudistamaan yritysten toimintoja. Tampereen yliopisto tukee tätä voimakkaasti.
Lakiesityksessä ehdotettu tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys luo yhdessä
suorien yritystukien kanssa hyvän kokonaisuuden, joka tukee tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä Suomessa. Tampereen yliopisto korostaa, ettei lakiesityksen toteutuminen saa johtaa suorien yritystukien vähentämiseen. Yritystukien negatiivisesta kehityksestä voi pahimmillaan seurata suurten yritysten TKI-toiminnan siirtymistä pois Suomesta, mistä koituisi merkittävää haittaa myös yliopistoille.
Tampereen yliopisto kiinnittää huomiota siihen, että mikäli vähennyskelpoisten kustannusten verovuosikohtainen alaraja tulee olemaan ehdotettu 10 000 euroa, tämä jättää
PK-yritykset käytännössä kokonaan ehdotetun verotuen ulkopuolelle. PK-yrityksille, erityisesti tiedelähtöisille, voitaisiin määrätä pienempi alaraja mahdollistamaan niiden nopeampi kasvu.
Ehdotettu alihankintalaskumalli on yliopiston mielestä selkeä toimintatapa. Tulkitsemme
mallia niin, että laskuun voidaan, normaaleja laskutuskäytäntöjä käyttäen, sisällyttää tutkimustyön aiheuttamat infrastruktuurikulut ja muut välilliset kulut.
Lopuksi Tampereen yliopisto huomauttaa, että vaikka lakiesityksen kohdistaminen tutkimukseen on perusteltua, usein uusien teknologioiden ja prosessien hyödyntäminen yrityksissä vaatii myös koulutusta. Ehdotamme siten harkittavaksi mahdollisuutta sisällyttää
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laajempiin hankkeisiin myös selkeästi sen teemoihin kohdistuva rajoitettu koulutusosio
(esimerkiksi enimmillään 10 % hankkeen kustannuksista).
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Allekirjoitus Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Tampereen yliopiston asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa Tampereen yliopistolta.
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