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johtaja Erja Heikkinen 
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Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Mäkynen avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

Todettiin läsnäolijat ja todettiin, että jatkossakin varajäsenet voivat osallistua kokouksiin 

siten, että varsinainen jäsen tai pysyvä asiantuntija pitää puheenvuorot jos hän on paikalla. 

Jos varsinainen jäsen on estynyt, varajäsen voi pitää puheenvuoroja.  

  

  

2. Työryhmän toimeksianto 

 



Puheenjohtaja totesi työryhmän asettamispäätöksessä määritellyn toimeksiannon. Käytiin 

perusteellinen keskustelu toimeksiannon sisällöstä ja sen rajaamisesta. Lähetekeskustelussa 

ei tullut esiin yhteensovittamattomia näkemyksiä.  Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja 

totesi keskustelun olleen tärkeä ja että puheenjohtaja ja sihteeristö huolehtivat, että esitetyt 

näkökannat tulevat huomioiduksi työn edetessä.  

 

Sovittiin, että työryhmä seuraa muiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 

liittyvien ryhmien ja prosessien etenemistä ja huolehtii, ettei tarpeetonta päällekkäistä työtä 

tehdä. Työryhmän lyhyen toimikauden aikana pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia 

materiaaleja. 

 

3. Työryhmän työsuunnitelma  

 

Puheenjohtaja esitteli luonnoksen työryhmän työsuunitelmaksi. Osana työsuunnitelmaa 

käsiteltiin myös sidosryhmätyötä ja viestintää sekä työryhmän kokousaikataulu. Työryhmä 

kävi työsuunnitelmasta keskustelun, jossa sovittiin seuraavista  täydennyksistä (lisäykset 

kursivoituina): 

- työvaiheeseen 2, toinen ranskalainen viiva: ”Tavoitteena on, että työryhmä sitoutuu 

yhteisesti näihin periaatteisiin työryhmän toimeksiannon reunaehdot huomioiden.” 

- työvaiheeseen 2, lisätään ranskalainen viiva: ”Lisäksi kartoitetaan yksityisen TKI-

toiminnan volyymiin vaikuttavan yritysten toimintaympäristön tekijät, ml. verotus ja 

sääntely”. 

- työvaiheeseen 3, kolmas ranskalainen viiva: ”Analysoidaan eri vaihtoehtojen 

vaikutukset em. ulottuvuuksien suhteen sekä yritysten TKI-toiminnan volyymin suhteen 

ja tarkastellaan eri vaihtoehtoja suhteessa toisiinsa” 

- työvaiheeseen 3 lisätään T&K-verokannustinta koskeva maininta. 

 

 

4. Työryhmän kokousaikataulu  

 

Todettiin, että suunnitelma työryhmän kokousten rytmityksestä sisältyy työsuunnitelmaan ja 

sovittiin, että seuraavien kokousten ajankohdista sovitaan heti ensimmäisen kokouksen 

jälkeen. Todettiin, että varajäsenet ja pysyvien asiantuntijoiden varajäsenet kutsutaan 

kokouksiin, mutta varajäsenellä on puheoikeus vain jos hän on kokouksessa jäsenen tai 

pysyvän asiantuntijan sijaan.  

 

 

5. Työryhmässä käsiteltävien asiakirjojen jakamisen ja julkistamisen periaatteet 

 

Työryhmän työssä pyritään mahdollisimman laajaan avoimmuuteen. Työryhmän pöytäkirjat 

julkistetaan ja samoin esimerkiksi työsuunnitelma. Luonnosmateriaalien julkistamisesta 

sovitaan erikseen.   

 

 

6. Muut asiat 

 

Keskusteltiin lyhyesti työsuunnitelmaan sisältyvästä kansainvälisestä seminaarista. 

Seminaarin pidetään etänä ja siihen pyritään saamaan tiiviitä korkean tason kansainvälisiä 

esityksiä työryhmän työn keskeisistä teemoista.  

 



Sovittiin, että kokousten pöytäkirjat tarkastetaan mahdollisimman nopeasti kokouksen 

jälkeen. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Vähämäki ja Kai 

Mykkänen.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.36. 

 

 

 ----- 

 

Pöytäkirjan tarkastajat Kai Mykkänen ja Ville Vähämäki ovat hyväksyneet pöytäkirjan 

18.8.2021 sähköpostitse.  


