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ASIA: Lausunto mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – 
ehdotus kokonaisuudistukseksi (VNK/1318/05/2011) 

BirdLife Suomi on tutustunut mietintöön ja lausuu sen johdosta seuraavaa: 

Tutkimusrahoituksen uudistuksen lähtökohtana on tilaajaperusteisen tutkimuksen laajentaminen: 

osa nykyisistä tutkimuslaitosten varoista ja muista varoista siirretään haettavaksi ja osoitettavaksi 

kaikille tutkimusta tekeville hakijoille avoimen tutkimusrahoituksen välityksellä. Käytännössä tämä 

tarkoittaisi sitä, että tutkimuslaitosten budjettirahoitusta leikattaisiin puoleen nykyisestä. 

Uudistusta perustellaan sillä, että kysyntälähtöisyys auttaa suuntaamaan niin perustutkimusta kuin 

soveltavaa tutkimusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksen mukainen tilanne johtaa kuitenkin 

helposti lyhytjänteiseen tiedepolitiikkaan, jossa rahoitus kohdentuu kulloisenkin ”muoti-ilmiön” 

tutkimiseen. Yliopistotutkimuksen rahoitus on ollut pääosin projektiluonteista  jo kauan, minkä 

vuoksi esimerkiksi pitkäaikaista seurantaa vaativan tutkimuksen toteuttaminen on ollut yliopistoissa 

hyvin vaikeaa. Seuranta-aineistoa tuottava tutkimus onkin keskittynyt tutkimuslaitoksiin.  

Seurantatutkimukseen on vaikea saada projektiluonteista rahoitusta, koska välittömiä 

tutkimushyötyjä tai -tuloksia ei ole yleensä osoitettavissa. Pitkäaikaisseurantaan pohjautuvien 

aineistojen arvo korostuu ajan myötä, jopa useiden vuosikymmenten aikana. 

Esityksessä tuodaan useaan kertaan esille tutkimuslaitosten korkealaatuiset seuranta-aineistot ja 

seurannan tarve. Esitetyt toimenpiteet tutkimusrahoituksen uudistamiseksi eivät kuitenkaan 

huomioi, miten nämä tarpeet turvataan jatkossa. Näiltä osin pidämme uudistusesitystä 

epäonnistuneena ja epätarkkana. 

Pidämme todennäköisenä, että tutkimuslaitosten budjettirahoituksen väheneminen johtaa siihen, että 

nykyisiä pitkäaikaisseurantoja joudutaan lopettamaan ja seuranta-aineistojen laatu kärsii. Laadukas 

seuranta-aineisto on kuitenkin avainasemassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, ympäristön tilan ja 

luonnon monimuotoisuuden muutosten tutkimisessa. 

Esitettyjen tutkimuslaitosten yhdistämisten vaikutuksia on etukäteen hankala arvioida, mutta 

pelkäämme myös niillä olevan negatiivisia vaikutuksia tutkimukselle. Kustannustehokkuuden 

nimissä toteutettu toimintojen keskittäminen suuriin yksiköihin ei ole kiistatta paras ratkaisu 



tutkimuksen kannalta ja voi johtaa myös toiminnaltaan hyvin erityyppisten laitosten yhdistämiseen. 

Prosesseihin liittyy aina myös henkilökunnan muutosvastarintaa, mikä vaikuttaa paitsi työyhteisön 

henkeen myös työpanokseen. 

Esityksen pohjaksi tulisikin saada ulkopuolisen tahon selvitys siitä, onko viime vuosina toteutetuilla 

tutkimuslaitosten yhdistämisillä (esimerkiksi merentutkimuslaitoksen jakaminen ilmatieteen 

laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kesken) saatu enemmän ja tieteellisesti 

korkealaatuisempaa tutkimusta, onko tieteellisesti pätevimpien (eniten tieteellisissä julkaisusarjoissa 

julkaisevien) henkilöiden määrä organisaatiossa muuttunut, ja onko pitkäaikaisia aikasarjoja 

keskeytynyt uudistusten myötä. Näkemyksemme mukaan nyt esitetyt muutosehdotukset on tehty 

ilman kattavaa käsitystä laitosten yhdistämisen kokonaisvaikutuksista lähinnä taloudellisin 

perustein. 
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