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Hallituksen	puheenjohtaja

Suomalaisten	Keksijöiden	TukisääHö	SKTS	ja		

Suomalaisten	Keksijöiden	Tukiyhdistys	SKTY

Arvoisat	nuoret	innovaaLorit,	Hyvät	naiset	ja	herrat,

Suomi	nousuun	ja	keksijöiden	kannusHmet	kuntoon

Luovuus	 ja	 keksintöihin	 perustuvat	 innovaa2ot	 on	 syystä	 noste5u	 Suomen

taloudellisen	 nousun	 keskeisiksi	 tekijöiksi.	 Elinkeinoelämämme	 kilpailukyvyn

parantaminen	 ja	 sen	 menestyminen	 kiristyvässä	 globaalissa	 kilpailussa	 on

kansamme	hyvinvoinnin	kulmakivi.		

Suomi	on	tunnetus2	keksivien	ihmisten	maa.	Asukaslukuun	verra5una	meillä	on

aiemmin	 hae5u	 eniten	 paten5eja	maailmassa.	 Val2on	 Keksintösää2ön	 kau5a

kanavoiman	tuen	 laka5ua	yksityisille	keksijöille	vuoden	2014	alusta	on	heidän

patenEhakemustensa	määrä	romahtanut.	Liian	moni	suomalainen	keksintö	jää

valite5avas2	 nyt	 unohduksiin,	 koska	 monilla	 keksijöillä	 ei	 ole	 käyte5ävissään

keksintönsä	kehi5ämiseen	enää	rii5äväs2	tai	ei	ollenkaan	varoja.

Tämä	 ongelma	 on	 pikaises2	 hoide5ava,	 sillä	 vain	 kaupallises2	 onnistuneisiin

tuo5eisiin	 johtavien	 uusien	 keksintöjen	 avulla	 Suomi	 voi	 päästä	 todelliseen	 ja

kilpailukykyisiin	 tuo5eisiin	 ja	 palveluihin	 perustuvaan	 nousuun.	 Meidän	 on

saatava	 aikaan	 runsaas2	 l isää	 hyviä	 ja	 tehokkaas2	 hoide5uja

INNOVAATIOPROSESSEJA	 	 eri	 puolille	 maatamme.	 Tällaiset	 tapahtumat,	 joita

vastaavia	 onneksi	 nykyään	 järjestetään	 eri	 puolilla	 Suomea,	 edistävät

konkreeEses2	tätä	tavoite5a	ja	siitä	tahdon	järjestäjiä	lämpimäs2	kii5ää.



Innovaa2oprosessien	 käynnistämiseen	 ja	 läpiviemiseen	 aina	 tuo5eeksi

markkinoille	 on	 sekä	 julkisen	 e5ä	 yksityisen	 sektorin	 panoste5ava	 selkeäs2

nykyistä	enemmän.	

Suomeen	 tarvitaan	 toimiva	 ja	 konkreeEnen	 INNOVAATIOSTRATEGIA,	 jonka

kovan	 y2men	muodostavat	 keksinnöt	 ja	 joka	 sisältää	määrälliset	 ja	 laadulliset

tavoi5eet	 sekä	 keinot	 keksintötoiminnan	 tehostamiseksi	 ja	 innovaa2o-

prosessien	tehokkaaseen	läpivien2in	aina	tuo5eeksi	markkinoille.	

Tämä	 hanke	 hallituksen	 pitäisi	 väli5ömäs2	 panna	 alulle	 ja	 viedä	 yhtenä

kärkihankkeiden	osana	maaliin	viimeistään	ensi	vuoden	aikana.

Edellisen	 hallituksen	 edeltäjän	 innovaa2opoliiEnen	 selonteko	 eduskunnalle

vuodelta	 2008	 ja	 selvitys	 sen	 toimeenpanosta	 vuodelta	 2010	 sisälsivät	 hyviä

aineksia,	 mu5a	 ne	 eivät	 ole	 konkreeEnen,	 toteu5amiskelpoinen	 ja

tavoi5eellinen	 esimerkiksi	 vuoteen	 2020	 tähtäävä	 strategia.	 Sitä	 Suomi	 nyt

kipeäs2	tarvitsee!

Tämä	 MINNOFEST	 tapahtuma	 ja	 sen	 tuloksena	 syntyneet	 kymmenet

mielikuvitusrikkaat	 ja	 toteu5amiskelpoiset	 ratkaisut	 osoi5avat,	 e5ä	 jo

opiskeluikäisistä	 läh2en	 suomalaisista	 löytyy	 runsaas2	 LUOVUUTTA,

ROHKEUTTA	 JA	 INTOHIMOA	 tar5ua	 haasteisiin	 ja	 synny5ää	merki5äviä	 uusia

palvelu-	ja	tuoteinnovaa2oita	ja	jopa	patentoitavissa	olevia	keksintöjä.	

Tätä	toimintaa	Keksijöiden	tukisää2ö	mielellään	tukee.	Olisi	väl5ämätöntä,	sekä

yksityissektori	e5ä	val2ovaltakin	tahtoisivat	osoi5aa	enemmän	mielenkiintoa	ja

taloudellista	 tukea	 sekä	 tälle	 ja	 vastaaville	 hankkeille	 e5ä	 keksintötoiminnan

myös	taloudelliselle	edistämiselle	yleensä.	

Suomalaisten	Keksijöiden	TukisääHön	tavoite	on

- tukea	taloudellises2	yksityisten	keksijöiden	toimintaedellytyksiä	



- 	 edistää	 keksijän	 mahdollisuuksia	 esitellä	 keksintönsä	 rahoi5ajille	 ja

mahdollisille	yhteistyökumppaneille	
- ja/tai	 kannustaa	 häntä	 oman	 yrityksensä	 perustamiseen	 ja	 patenE-

prosessin	läpiviemiseen.

Suomalaisten	Keksijöiden	tukiyhdistyksen	tavoite	puolestaan	on

− edistää	ja	tukea	keksijöiden	toiminnan	yleisiä	edellytyksiä
− koho5aa	keksintötoiminnan	ja	keksijöiden	arvostusta
− toimia	yhdyssiteenä	keksijöiden,	yritysten	ja	muiden	toimijoiden	välillä	
− kehi5ää	keksijöiden	2etotaitoa	esitelmä-	ym.	2laisuuksia	järjestämällä
− toimia	 yhteistyössä	 alan	 eri	 toimijoiden,	 kuten	 Keksijöiden	 Keskuslii5o

kanssa.	
Uskon	tämänkin	2laisuuden	osaltaan	vievän	innostusta	ja	osaamista	keksimisen
mielenkiintoisella,	 mu5a	 usein	 haasteellisella	 polulla,	 yhä	 useamman
suomalaisen	 2etoisuuteen	 ja	 tuo5avan	 Suomeen	 	 runsaas2	 uusia	 maailman
markkinoillakin	menestyviä	tuo5eita	ja	palveluja.

Vetoomus

Vetoan	 kaikkiin	 suomalaisiin	 ja	 erityises2	 elinkeinoelämän	 johtoon,	 e5ä
osallistuisi5e	 vaikka	 pienelläkin	 panoksella	 Suomalaisten	 keksijöiden
tukisää2ön	 varainhankintaan	 ja	 siten	 keksijöitä	 tukemalla	 au5aisi5e	 Suomea
kilpailukyvyn	 paranemisen	 ja	 viennin	 elpymisen	 kau5a	 uuteen	 nousuun.
Tämähän	on	maamme	nykyisen	hallituksen	virallinen	ja	olkoon	se	myös	meidän
kaikkien	tavoite.	

Lopuksi	tahdon	kii5ää	kaikkia	MINNOFEST	tapahtuman	järjestäjiä	ja	osano5ajia
ja	onnitella	nyt	palki5avia	parhaita	innovaa5oreita.
Kiitos!


