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Aalto Yliopiston kauppakorkeakoulu ja Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys, SKTY järjestävät nyt jo toisen 

kerran yhdessä seminaarin INNOVAATIOT KASVUN MOOTTORIKSI. Nyt ovat järjestäjiksi mukaan tulleet 

myös Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiö ja FIBAN ry, mikä on kovin ilahduttavaa ja kaikille osallistujille 

myös tulevan tarjoilun muodossa miellyttävää. Kiitän teitä jo etukäteen sekä siitä että seminaariimme 

tuomastanne sisällöllisestä annista. 

Viimevuotisen seminaarin tulokset kokosi raportiksi nytkin läsnä oleva SKTY:n sihteeri Lila Lindroos. Se 

osaltaan johti yhdistyksen viime keväänä yhteistyössä Keksintösäätiön ja Vakuutusyhtiö Fennian kanssa 

järjestämän Maailman henkisen omaisuuden päivän Suomen tilaisuuden ryhmätöihin, joista koottu raportti 

MHOP 2015 on löytänyt tiensä monen päättäjän pöydälle ja toivottavasti vähitellen johtaa koko maamme 

innovaatioalan toivomiin tuloksiin. 

Suomeen on saatava moninkertainen määrä tehokkaasti hoidettuja ja riittävästi rahoitettuja, uusiin 

keksintöihin ja muihin luovan työn tuloksena syntyneisiin oivalluksiin perustuvia innovaatioprosesseja, jotka 

hyvällä yhteistyöllä myös johtavat konkreettisiin tuloksiin eli työtä ja tuloja tuoviin, erityisesti vientiin 

tähtääviin tuotteisiin ja palveluihin. Oikeita toimia toteuttamalla mahdollisuuksien ylärajaa ei ole olemassa. 

Nykyisessä kriittisessä taloudellisessa tilanteessa Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa jättää suurta 

kansallista voimavaraamme, ihmisten luovuuden ja kekseliäisyyden tuloksia hyödyntämättä. Toisin kuin on 

kovaa vauhtia tapahtumassa, emme saisi jäädä kilpailijamaistamme jälkeen, vaan meidän pitäisi pyrkiä 

takaisin kärkipaikoille kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna. Emme saa jäädä voivottelemaan 

menetettyä Nokia-boomia tai pakotteiden vuoksi pienentynyttä Venäjä-kauppaa. Pelkät säästöt, pakkolait 

ja rakenneuudistukset eivät riitä.  Meidän on luotava uutta ja saatava se myydyksi maailmalle.   

Vaihtoehtoja ei ole! 

Tämä on perustamisestaan 26.4.2004 saakka ollut SKTY:n tavoite, jota se on ajanut sekä lukuisten 

eduskunnalle, hallituksille että erityisesti kauppa- ja teollisuus-, nyttemmin työ- ja elinkeinoministeriölle 

osoitettujen kirjelmien muodossa, tulevana keväänä jo 12. kerran järjestämillään Maailman henkisen 

omaisuuden päivän Suomen tilaisuuksilla, Keksijän Päivillä ja lukuisilla tämän kaltaisilla seminaareilla.  

Joudumme kuitenkin vakavasti kysymään, missä on vika, kun tilanne niin keksijöillä kuin luovien alojen 

toimijoilla yleensäkin ja koko Suomella menee koko ajan vain huonommaksi?  

Olemmeko ehdottaneet vääriä toimenpiteitä? Puuttuuko meiltä poliittista tahtoa, uskoa vai kykyä luoda 

suotuisia edellytyksiä luoville aloille yleensä ja keksijöille erityisesti? Kuitenkin, kuten myöhemmin tänään 

tulemme kuulemaan, luovien alojen merkitys maailman kaupassa on räjähdysmäisesti kasvanut. 

 Tästä kasvusta pienen Suomen olisi lahjakkaitten ja hyvin koulutettujen ihmistensä avulla luontevaa ja jopa 

itsestään selvää saada huomattavasti kokoansa suurempi siivu. Suomen talous voidaan nopeasti kääntää 

jyrkästä laskusta jyrkkään nousuun luovan talouden ja erityisesti uusien suojattavissa oleviin keksintöihin 

perustuvien innovaatioiden avulla. Innovaatiot ovat Suomen taloudellisen nousun todellinen moottori! 



Tähän seminaariin olemme saaneet puhujiksi, panelisteiksi ja osanottajiksi sekä vastuunkantajia että 

maamme eturivin osaajia. Uskomme järjestäjien taholla, että tässä seminaarissa syntyy uusia ajatuksia ja 

ehdotuksia, joita tehokkaasti eteenpäin viemällä ja toteuttamalla saamme Suomen talouden käännetyksi 

uuteen nousuun. Nyt on koolla sellainen joukko niin nuoria kuin varttuneempia eri alojen osaajia ja 

tahtoihmisiä, että positiivisia tuloksia on pakko syntyä. Toivottavasti media, jota on tilaisuudesta 

tehokkaasti informoitu, levittää viestiämme runsaasti eri puolille yhteiskuntaa ja erityisesti päättäjille. 

Meistä itsestämme, suomalaisista, meidän luovuudestamme, kyvykkyydestämme ja tahdostamme on 

menestyksemme kiinni. Kuunnelkaamme markkinoiden toivomuksia, luokaamme kysyntälähtöisesti uusia ja 

kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja maailman jatkuvasti kasvaville ja vaurastuville markkinoille. 

Löytäkäämme omat markkinarakomme ja osatkaamme myydä, myydä ja vielä kerran myydä! 

Arvoisat osanottajat, 

Lausun teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tähän Innovaatiot kasvun moottoriksi II seminaariin. Jo teidän 

läsnäolonne on arvokas panos Suomen talouden nousuun kääntämiseen tähtäävässä operaatiossamme, 

jota tukee jokainen täällä esiintuotu uusi, kriittinen ja/tai rakentava ajatus sekä seminaarin tuloksena 

aikaansaatu uusi tuloksiin johtava toimenpide.  

Ennen kuin kakkua voi jakaa, se on leivottava. Tämä vanha viisaus ei pala tulessakaan ja siksi nyt siis töihin. 

Tervetuloa tuloksiin tähtäävään seminaariimme ja viekää täältä saamanne eväät mennessänne ja käyttäkää 

ne omaksi ja Suomen iloksi ja hyödyksi. 

    


