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LAUSUNTOYHTEENVETO MIETINNÖSTÄ TUTKIMUSLAITOKSET JA TUTKIMUSRAHOITUS
– EHDOTUS KOKONAISUUDISTUKSEKSI

Valtioneuvoston kanslia lähetti tutkimus- ja innovaationeuvoston asettaman asiantuntijaryhmän mie-
tinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus kokonaisuudistukseksi (valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 3/2012, http://vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=365039)
12.10.2012 päivätyn lausuntopyynnön, johon pyydettiin vastaukset 15.11.2012 mennessä. Valtio-
neuvoston kanslia on vastaanottanut mietinnöstä yhteensä 77 lausuntoa (Liite 1).

Hallitus käsitteli valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen jatkovalmiste-
lua iltakoulussaan keskiviikkona 10. lokakuuta. Hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen uudistuk-
sesta ja sen keskeisistä toimista valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012.

Hallitus korostaa iltakoululinjauksessaan, että tutkimuksen tulee toimia yhteiskunnan kehit-
tämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Valtion tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta
koskeva kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina 2014–2016 seuraavasti:

Monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta relevanttia tutkimusta vahvistetaan.
Tutkimuslaitoksia kootaan aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi kokonaisuuk-
siksi ottaen huomioon toiminnan laadun kehittämisedellytykset.
Tutkimustoimintaa tehostetaan ja tutkimuksen relevanssia parannetaan vapauttamalla re-
sursseja kiinteistä rakenteista ja tutkimuksen tukipalveluista.
Tutkimusrahoituksesta osa kootaan osoitettavaksi avoimen tutkimusrahoituksen välityksellä
tutkimuksen relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja monitieteisyyden vahvistamiseksi. Tavoit-
teena on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla et-
sitään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Kansallinen vastinrahoitus EU-hankkeisiin sisälly-
tetään samaan kokonaisuuteen.
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa
vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjaus-
ten mukaisesti.
Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
Vahvemmat ja suuremmat tutkimuslaitokset ja strategisesti suunnattavan tutkimusrahoituk-
sen kokoaminen mahdollistavat voimavarojen suuntaamisen uudelleen yhteiskunnan muut-
tuneiden tarpeiden mukaisesti.
Turvataan ja vahvistetaan tutkimuslaitosten strategista ohjausta valtioneuvoston tasolla.

Asiantuntijaryhmän ehdotukset

Kokonaisuudistuksen yleiset uudistamistavoitteet: Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätök-
senteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta
tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkä-
jänteisesti. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan
vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Tutkimuslaitosten rakenteellinen uudistaminen: Tutkimuslaitosten rakenteita tulee uudistaa
laitosten toiminta ja tehtävät huomioiden. Tutkimuslaitoksissa on laitoksia, jotka tulisi yhdistää kes-
kenään tutkimuslaitosten toiminnallisen ja taloudellisen perustan sekä monitieteisyyden ja tieteiden-
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välisyyden vahvistamiseksi. Osa tutkimuslaitoksista voidaan parhaimmin yhdistää yliopistoon. Kol-
manneksi on sellaisia tutkimuslaitoksia, jotka on säilytettävä erillisinä valtion tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksina niiden erityisen tehtävän perusteella.

1) Vuonna 2014 fuusioidaan
Ilmatieteen laitos ja Suomen Ympäristökeskus Ympäristön tutkimus- ja kehittämiskeskuksek-
si,
Geodeettinen laitos, maanmittaushallituksen paikkatieto- ja ilmakuvatoiminnot,
Suomen ympäristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoinformatiikka sekä mahdollisesti Puo-
lustusvoimien topografiatoiminnot Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi,
VTT Teknologian tutkimuskeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Mittatekniikan keskus Moni-
teknologiseksi tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi,
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi, sekä
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos sekä mahdollisesti Kansaneläkelaitoksen
tutkimusosasto Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi.

2) Vuonna 2014 Helsingin yliopistoon fuusioidaan
Kuluttajatutkimuskeskus, ja
Oikeuspoliittinen tutkimuskeskus.

3) Itsenäisinä laitoksina säilytetään
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA,
Kotimaisten kielten keskus KOTUS,
Säteilyturvakeskus STUK, ja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Tutkimusrahoituksen uudistaminen: Valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa
tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla valtioneuvoston käytettäväksi rahoitus-
ta valtion tutkimuslaitoksista asteittain vuosina 2014–2016 siten, että valtioneuvoston ja sen minis-
teriöiden tietotarpeiden tutkimukseen on käytettävissä 30 miljoonaa euroa sitomattomia tutkimusva-
roja.

Ministeriöiden pääluokissa eri talousarviomomenteille pirstoutunutta tutkimus-, seuranta-, ennakoin-
ti- ja arviointitoimintaa tulee koota ministeriöittäin yhdelle tai muutamalle talousarviomomentille
läpinäkyvyyden ja ohjattavuuden parantamiseksi. Ministeriöiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa
tulee ohjata ministeriökohtaisilla suunnitelmilla. Keskeisimmät hankkeet sovitetaan yhteen valtio-
neuvoston päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen kanssa.

Strategisen tutkimuksen vahvistamiseksi laajennetaan merkittävästi yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteis-
kunnan toimintoja ja palveluja tukevaa kilpailtua rahoitusta. Tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioi-
den rahoitusvälineiden rinnalle perustetaan kolmas kilpaillun rahoituksen pilari, strategisesti
suunnatun tutkimuksen rahoitusväline. Se rahoittaa ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka tar-
koituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tut-
kimuksen rahoitusvälineeseen kootaan yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja
tukeva kilpailtu tutkimusrahoitus siten, että strategiseen tutkimusrahoitukseen on vuonna 2016 käy-
tettävissä 200 miljoonaa euroa. Rahoitus kootaan asteittain vuosina 2014–2016 valtion tutkimuslai-
tosten tutkimusmäärärahoista (120 milj. euroa), Suomen Akatemian ohjelmaperusteista tutkimusra-
hoituksesta (20 milj. euroa) ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin innovaatio-
ja tutkimusrahoituksesta (60 milj. euroa). Strategisen tutkimuksen hallinnosta, päätöksenteosta ja
ohjelmatoimikuntien rakenteesta vastaa perustettava strategisen tutkimuksen neuvosto. Valtioneu-
vosto asettaa strategisen tutkimuksen neuvoston (puheenjohtaja ja 8 jäsentä) ja se sijoitetaan
Suomen Akatemiaan vuonna 2014. Neuvoston jäseniksi valitaan tunnustettuja tutkijoita ja tutkimuk-
sen asiantuntijoita, jotka edustavat tutkimuksen käyttäjiä ja joilla on kokemusta laajoista hallinnon,
elinkeino- ja muun työelämän ja tutkimuksen muutosten johtamisesta. Valtioneuvosto ohjaa strate-
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gisesti suunnattua tutkimusta määrittäen painopisteet ja teema-alueet ja vahvistaisi strategisen tut-
kimuksen ohjelman.

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön syventäminen: Synnytetään prosessi, jossa tut-
kimuslaitokset ja yliopistot muodostavat asteittain aitoja osaamisen keskittymiä (sopimusperusteiset
yhteenliittymät) sekä asteittain mahdollisesti yhteisen organisaation. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten
sopimusperusteisilla yhteenliittymillä tulee olla yhteisiä tutkimuslaitteita, laboratorioita ja tietovaran-
toja (mm. seuranta-aineistot, näyteaineistot, tilasto- ja rekisteriaineistot), ja tiivis yhteistyö tutki-
muksessa ja opetuksessa (mm. toisiaan täydentävien osaamisten yhdistäminen, yhteiset professuu-
rit, tehtävät ja yhteistä henkilökuntaa). Yhteenliittymissä yliopistot ja tutkimuslaitokset muodostavat
alueellisesti yhteisiä kampusalueita, joilla on yhteisiä toimintoja (mm. fyysisten voimavarojen ja tut-
kimusinfrastruktuurin yhteiskäyttö). Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittämisessä ta-
voitteena on luoda maailmanluokan osaamiskeskittymiä tutkimuksen, innovaatioiden ja korkeimman
opetuksen yhteistyönä.

Asiantuntijaryhmän ehdotusten huomioiminen annetuissa lausunnoissa organisaa-
tioryhmittäin

Taulukoiden lukeminen: Käytetyistä organisaatiolyhenteistä selvennys liitteessä 1; vahvennettujen otsikkojen kohdalla yleisen tason kan-
nanotot (ei sama kuin yksittäisten kannanottojen summa).

Ministeriöt samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoitteet
UM, OM, SM, PLM, VM, OKM,
MMM, LVM, TEM, STM*;
YM*

Tutkimuslaitosfuusiot SM*, MMM PLM*, VM*, OKM*, TEM* LVM, STM**
Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus SM*, PLM**, OKM MMM**, LVM*, YM**

Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus PLM***, OKM, MMM*** LVM**, YM***

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus OKM TEM*

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus

VM, MMM , YM

Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus VM STM**

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon TEM** VM**, OKM**, YM OM

Kuluttajatutkimus TEM** OKM**
Oikeuspoliittinen tutkimus OKM**, YM OM*
Laitosten säilyttäminen
itsenäisinä (Evira, KOTUS,
STUK, VATT)

MMM (Evira)

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

OM, SM, PLM
UM, VM***, OKM***,
MMM , LVM***, TEM, STM,
YM

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

UM, OM**, SM, TEM***
VM***, MMM , LVM***,
STM***, YM

Strategisesti suunnattu tutkimus OM
SM**, VM***, OKM***,
MMM , LVM***, YM UM*, TEM , STM

Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

OM, OKM, MMM, LVM,
STM , YM

*UM: Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeksi koottava 200 milj. summa vaikuttaa epärealistiselta
ja ylimitoitetulta. UM kiinnittää huomiota siihen, ettei julkisen tutkimuksen keskittäminen saa johtaa
perustutkimuksen aseman eikä tutkimuksen riippumattomuuden heikentämiseen.

*OM: Oikeusministeriö korostaa, että oikeusministeriölle ja valtioneuvostolle välttämättömän tieto-
tuotannon jatkuvuus on varmistettava. Jos päädytään siirtämään Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Helsingin yliopiston alaisuuteen, on varmistettava, että oikeusministeriön ohjausote tutkimuslaitok-
seen säilyy.
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**OM: Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan osalta koko valtioneuvoston yh-
teisten tutkimushakkeiden valmistelussa pienten tutkimusalojen huomioiminen saattaa osoittautua
haasteelliseksi. Ehdotuksessa ei esitetä ratkaisua siihen, miten hankittu tutkimustieto välitetään pää-
töksentekijöille ja miten tietoa käytännössä hyödynnetään.

*SM: Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdistäminen herättää joitakin kysymyk-
siä. Ilmatieteen laitos on hallinnonalan keskeinen ja arvostettu yhteistyökumppani monissa varau-
tumisen ja sisäisen turvallisuuden asioissa, jolloin SM:n näkökulmasta tulee pitää erityistä huolta sii-
tä, että yhteistyömahdollisuudet tai laitoksen toiminta näissä asioissa eivät vaarannu tutkimuslai-
tosuudistuksen missään jatkovaiheessa.

**SM: SM:n näkemyksen mukaisesti tulisi harkita tähän rahoitusvälineeseen maltillisempaa lähtöta-
soa ja tarkempia rakenteellisia suunnitelmia. Prosessin omistajat tulisi arvioida ja selvittää tarkem-
min. Tämä on SM:n hallinnonalalle erittäin tärkeä kysymys ja haluamme olla aktiivisesti mukana uut-
ta hallintoa jatkokehitettäessä.

*PLM: Uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että laitosten viranomaistehtävien suorittami-
nen ei vaarannu. Synergiaetuja voikin olla saatavissa uusien toimintatapojen käyttöön ottamisesta
uusien rakenteiden kehittämisen sijaan. Myös toimintatapojen muuttamiseen liittyviä vaihtoehtoja
tulisi jatkotyössä tarkastella perusteellisesti.

**PLM: Puolustusvoimia palvelevana turvallisuusviranomaisena on Ilmatieteen laitoksella keskeinen
rooli. Puolustusvoimien hyödyntämien viranomaispalvelujen turvaaminen ei saa missään olosuhteis-
sa vaarantua. Varsinaisen tutkimustoiminnan osalta voidaan luonnollisesti etsiä yhdistämiskohteita ja
sitä kautta säästöjä.

***PLM: Paikka- ja olosuhdetietoalaa tulee jatkossakin tarkastella puolustusvoimissa sotilastieduste-
luun liittyvänä kokonaisuutena eikä esityksessä kaavailtu fuusio topografiatoimintojen liittämisestä
Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseen ole mahdollinen.

PLM: Esityksen rahoitusosiota on täsmennettävä lisää. Esitettyihin tavoitteisiin siitä, että ministeri-
öillä tulisi olla nykyistä enemmän tutkimukseen vapaasti käytettäviä määrärahoja, jotka kootaan mi-
nisteriöiden pääluokissa, ei käy ilmi miten tavoite aiotaan saavuttaa.

*VM: Fuusioiden toteuttaminen edellyttää huolellista valmistelua, jonka suorittaminen esitetyssä ai-
kataulussa on vaikeaa. Mietinnössä on käsitelty varsin rajallisesti ehdotusten taloudellisia vaikutuk-
sia. Suunnitellut yhdistämiset saatavat aluksi vaatia lisärahaa ja mahdolliset säästöt toteutua vasta
pidemmällä aikavälillä. Jatkovalmistelujen osalta VM pitää tärkeänä, että määritellään selkeät tavoit-
teet rakenteiden uudistamisesta ja tukipalvelujen tehostamisesta saataville hyödyille sekä asetetaan
toteutusaikataulu ja vastuutahot. Yhteisiin tietojärjestelmiin ja toimitilajärjestelyihin tulee kiinnittää
alusta alkaen huomiota. Edelleen olisi hyvä sopia sama yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitus- ja
seurantamalli kaikille tutkimusta rahoittaville tahoille. Kyseisen mallin tulee huomioida valtionhallin-
non kustannuslaskentaa kehittävän hankkeen linjaukset sekä Kieku-tietojärjestelmä. Myös nykyistä
tulosohjausjärjestelmää tulisi miettiä uudelleen. Toteutuessaan mietinnön ehdotuksilla on vaikutuk-
sia valtion tutkimuslaitosten henkilöstöön. Tällöin tulee huomioida valtion virkamieslain (750/1994)
5a-5f §:ssä säädetty henkilöstön asemasta ja aseman järjestämisestä organisaation muutoksissa,
sekä 26.1.2012 annettu valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä
organisaation muutostilanteissa ja siihen liittyvä VM:n soveltamisohje (VM/201/00.00.02/2012) sekä
VM:n 15.2.2012 antama päätös muutosten johtamisesta ja muutosturvasta valtionhallinnossa
(VM/305.00.00.00/2012).

**VM: Tutkimuslaitosten tiiviimpi liittäminen yliopistoon voi parantaa tutkimuksen laatua sekä työn-
jakoa ja yhteistyötä. Mutta samalla tulee löytää malli, jolla turvataan se, että yliopistotutkimus hyö-
dyntää enenevässä määrin myös poliittista päätöksentekoa. Jatkovalmistelussa on turvattava se,
että tutkimuslaitosten piirissä syntynyt korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen perinne säilyy eheänä
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ja tutkimuslaitosten hoidossa olleita arvokkaita tietokantoja sekä muuta tutkimuksen infrastruktuuria
vaalitaan jatkossakin.

***VM: Mietinnön ehdotukset tutkimusrahoituksen rakenteen muuttamiseksi asettavat suuret vaa-
timukset tilaajaosaamiselle. Myös varojen hallinnointia järjestettäessä tulee tilaajaryhmän toiminnas-
ta vastaavalle organisaatiolle siirtää riittävät toimintamäärärahat tilaajaryhmän tehtävien hoitamista
varten. VM katsoo, että rahan lisäksi tässä yhteydessä olisi tärkeää harkita myös muita ohjausmeka-
nismeja sen varmistamiseksi, että tutkimusrahoitus vastaisi aikaisempaa paremmin yhteiskunnan
tarpeita. Yksi mahdollisuus olisi esimerkiksi määrätä tietty tavoitetaso tutkimusalueelle, jonka toivo-
taan kasvavan. Esityksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon myös julkisuudessa tehdyt ehdo-
tukset talouspolitiikkaa arvioivan ja talouspoliittista päätöksentekoa tukevan, korkeaa tieteellistä asi-
antuntemusta omaavan finanssipoliittisen neuvoston perustamiseksi.

*OKM: Mietinnössä esitetyt tutkimuslaitosten yhdistämiset ovat OKM:n näkemyksen mukaan keske-
nään eri kypsyysvaiheessa. Yhdistämisiä edistettäessä on ratkaistava, halutaanko sisällöllisesti vai
hallinnollisesti vahvat yksiköt. Mietinnössä esitetyt aikataulut eivät ole realistisia. OKM pitää välttä-
mättömänä, että yhdistettäviksi aiotut organisaatiot ja niiden henkilöstö saavat yhdistämistä suunni-
teltaessa mahdollisuuden osallistua suunnittelu- ja siirtymävaiheisiin. Osassa ehdotuksia on syytä
jatkaa yhdistymisten selvittämistä myös ulkopuolisella tuella. OKM pitää selvityksen huomattavana
puutteena, että ammattikorkeakouluja tutkimuslaitosten merkittävinä tutkimuskumppaneina ei ole
tunnistettu ja käsitelty tutkimuslaitosten rakenteiden uudistamisen ratkaisuesityksissä.

**OKM: OKM pitää Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen fuusiointia
Helsingin yliopistoon mahdollisina, mikäli niissä toteutuu myös yhdistettäviksi aiottujen tutkimuskes-
kusten voimavarojen pysyvä, täysimääräinen siirtyminen Helsingin yliopistolle. Lisäksi, henkilökun-
nan siirtyminen valtion tilivirastoista julkisoikeudellisen laitoksen oikeushenkilömuodossa toimivaan
yliopistoon vaatii jatkotyötä paitsi valtion virkamieslain säännösten määrittelemien tavoitteiden täyt-
tämiseksi toimintojen siirtotilanteessa, myös ylipäätään tutkimuskeskusten henkilökunnan siirtymi-
sestä yliopistotutkimuksen ja -koulutuksen tehtäviin.

***OKM: OKM pitää hyvänä pyrkimystä ongelmalähtöisesti koota tutkimusvoimavaroja keskeisten
teemojen ympärille. Toteutustavasta OKM on kuitenkin eri mieltä mietinnön linjausten kanssa. Val-
tioneuvoston lyhyen ja pitkän tähtäyksen tutkimustavoitteiden aihekohtaiseen määrittelyyn olisi pe-
rusteltua kytkeä myös hallinnonalojen omat tutkimusalamäärittelyt vähintäänkin niin, että tavoitteet
eivät ole ristiriidassa keskenään. SHOK-toiminnan arvioinnin tulosten saamisen jälkeen on syytä ar-
vioida, kuinka valtionhallinnon strategisia tutkimustavoitteita edistetään. On välttämätöntä pohtia,
kenellä tai millä on riittävä ymmärrys maamme tutkimuspanosten perustellusta kohdentamisesta
tutkimuksen sisältöjen perusteella. OKM:n näkemyksen mukaan niin tutkijalähtöiselle kuin ohjausra-
kenteiden indusoimalle tutkimukselle on tarvetta jatkossakin. OKM pitää tärkeänä, että strategisesti
ohjatulle tutkimukselle ei luoda kangistavia ohjausrakenteita ja että tunnistetaan pienen maan ra-
joitteet toiminnalle. Mietinnössä jää epäselväksi, miten tilaajaryhmä tai strategisen tutkimuksen
neuvosto valikoi hallinnonaloilta nousevien esitysten perusteella priorisoitavat hankkeet. Lisäksi, mi-
ten toteutetaan viranomaistieto- ja tutkimustarpeet, joita ei priorisoida? Strategisen tutkimuksen
rahoituksen tulisi olla pikemminkin näkökulma tai rahoitusinstrumentti kuin uuden toimikuntaraken-
teen toimintaa. Esitettyjä henkilöstösiirtoja Tekesistä Akatemiaan ei tarvita, yhteistyö rahoittajaor-
ganisaatioiden välillä voidaan turvata muuten. Suomen Akatemian kansainvälisen arvioinnin tulokset
julkistetaan syyskuussa 2013, minkä jälkeen arvioidaan tarpeet muokata Akatemian hallintovirasto-
organisaatiota ja toimikuntarakennetta. Mietinnössä esitetty rahoitusratkaisu on ylimitoitettu ja epä-
realistinen. OKM on huolestunut esitettyjen rahoitusleikkauksien vaikutuksesta tutkimusorganisaati-
oiden tutkimuksen laatuun ja tutkimuslaitosten tutkimushenkilöstön ammattitaidon ylläpitoon.

*MMM: Tehtävän laajuus ja aikataulu huomioon ottaen asiantuntijaryhmä on suoriutunut tehtäväs-
tään hyvin. Ehdotuksiin ei juuri sisälly keinoja, joilla vahvistetaan päätöksentekijöiden sekä päätös-
ten valmistelijoiden kykyä hyödyntää olemassa olevaa tutkimus- ja kehittämistietoa. Tieteellinen tut-
kimus ja päätöksenteon tietotarpeet eivät tällä hetkellä kohtaa toisiaan riittävän hyvin eikä tutkittu
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tieto välity käytäntöön, mikä on tietoon perustuvan politiikan ja päätöksenteon kannalta yksi keskei-
simmistä ongelmista.

**MMM: MMM:n näkökulmasta IL:n ja SYKEn yhdistämisen sijaan olisi perusteltua selvittää, voitai-
siinko MMM:n ja YM:n hallinnonalojen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän yh-
teistyötä (LYNET) syventää kokoamalla myös eräitä SYKEn tehtäviä suunnitteilla olevaan Luonnon-
varakeskukseen.

***MMM: MMM katsoo, että vahvan paikkatietoalan tutkimus- ja osaamiskeskittymän luominen toi-
siinsa liittyviä toimintoja kokoamalla on hyvä ajatus, mutta sitä ei voi toteuttaa asiantuntijoiden eh-
dottamalla tavalla. MMM esittää vaihtoehtoa, jossa yhdistettäisiin Geodeettinen laitos, maanmittaus-
laitoksen Inspire-asiat ja paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen ja kehittämiseen liittyvä toiminta
sekä MMM:n tietopalvelukeskuksen Tieken toimialariippumaton tietojärjestelmien kehittäminen. Ko-
konaisuuteen voidaan tarvittaessa harkita liitettäväksi osia myös muilta hallinnonaloilta (esim. osa
SYKEn geoinformatiikasta), mutta uuden laitoksen perustaminen voidaan aloittaa MMM:n hallin-
nonalan sisällä. Puolustusvoimien topofrafikunta tulisi pitää erillään ja se tulisi olemaan yksi uuden
laitoksen asiakkaista. Maanmittauslaitoksen ilmakuvatoiminnot ja muuhun kuin paikkatietojen yh-
teiskäyttöön liittyvä kehittäminen on kiinteä osa maanmittauslaitoksen päätehtäviä eikä niitä ole pe-
rusteltua siirtää uuteen laitokseen. Yhteiskunnan eri toimialoilla tapahtuvaa paikkatiedon tuotantoa
ei ole tarkoituksenmukaista keskittää. Uuden laitoskokonaisuuden tehtävänä tulisi olla erityisesti
paikkatietoinfrastruktuurin yleiseen kehittämiseen liittyvän tutkimuksen tekeminen ja paikkatietojen
yhteiskäytön edistäminen.

MMM: Asiantuntijoiden esittämä vuosi 2014 on fuusion aikatauluksi liian tiukka. Realistisempi tavoi-
te on, että uusi laitos aloittaa toimintansa 1.1.2015. MMM katsoo, että LYNET-yhteenliittymämallia
tulee kehittää ja soveltaa edelleen, vaikka nykyisistä tutkimuslaitoksista muodostettaisiin suurempia
kokonaisuuksia.

MMM: Periaatteessa ajatus tilaajaperustaisen tutkimuksen laajentamisesta on hyvä, mutta sitä ei
voida toteuttaa ehdotetussa aikataulussa ja ehdotetulla rahoitusvolyymillä. Uusien rahoitusinstru-
menttien hyvänä puolena olisi, että ne vahvistaisivat tutkimuksen ohjausta politiikan ja päätöksente-
on kannalta tärkeisiin teemoihin ja tarjoaisivat välineet myös EU-tason tutkimusyhteistyöhön osallis-
tumiseen. Asiantuntijaryhmän ehdottamien summien ja aikataulun mukainen rahoitusjärjestely joh-
taisi käytännössä tutkimuslaitoksissa suuriin irtisanomisiin, toimipaikkojen sulkemisiin ja tutkimuslai-
tosten saamispääoman rapautumiseen. MMM epäilee, että VNK:ssa ja ministeriöissä ei ole riittäviä
voimavaroja ja teknisiä valmiuksia hallinnoida esitetty 30 milj. euron tutkimusrahoitusta, joka on
tarkoitettu valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteisiä tutkimus- ja selvitystarpeita varten. Strategisen
tutkimuksen neuvoston kokoonpanossa olisi vaikeaa varmistaa riittävä riippumattomuus ja riittävän
laaja-alainen asiantuntemus. Rahoituksen käyttösuunnittelu ja budjetointi olisi järjestettävä siten,
että eduskunta, ministeriöt ja virastot saisivat riittävän ajoissa tiedon varojen käyttöalueista ja halli-
tus pystyisi päättämään varojen käytöstä osana valtion budjettiprosessia.

*LVM: Ilmatieteen laitoksen (IL) yhdistäminen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa vaaran-
taa laitoksen laadukkaan operatiivisen toiminnan. IL ja SYKE tekevät jo nyt tiivistä ja hyvin koordi-
noitua yhteistyötä ja laitosten toiminnoista on poistettu päällekkäisyydet. LVM näkee, että jäykkien
rakenteiden ja rakenteellisten muutosten sijaan vaikuttavuutta voidaan usein parantaa tehokkaam-
min verkostoitumiseen pohjautuvilla toimintatavoilla rikkomatta ennestään tuloksellisesti ja laaduk-
kaasti toimivia kokonaisuuksia, kuten ennen kaikkea turvallisuusviranomaisena toimiva IL on.

**LVM: Sen sijaan, että perustettaisiin erillinen paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus, Geo-
deettisen laitoksen toiminnot tulisi yhdistää Geologian tutkimuskeskukseen tai Maanmittauslaitok-
seen, joiden substanssitoimintaa Geodeettisen laitoksen toiminnot tukisivat.

***LVM: Mietinnössä ehdotettu Suomen Akatemiaan sijoitettava uusi rahoitusmalli strategiselle tut-
kimukselle on rahoituksen suhteen ylimitoitettu kerättäväksi tutkimuslaitosten budjeteista, vaikka
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rahoituksen lisääminen pienemmässä mittakaavassa yhteiskunnallisia haasteita tukevaan pitkäjän-
teiseen strategiseen tutkimukseen onkin tarpeen. Ehdotetun uuden rahoitusvälineen ohjaus ja hal-
linnointi muodostuisi tutkimuksen laaja-alaisuuden vuoksi hyvin haasteelliseksi ja LVM:n toimialan
kannalta tulisi varmistaa, että se kohdistuisi riittävästi liikennettä ja viestintää sekä turvallisuutta
palvelevaan tutkimukseen ja kehittämiseen. LVM:llä on samanlainen huoli myös koskien VNK:lle hal-
linnoitavaksi ehdotetun valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvi-
tystoimintaa. Rahoituksen kohdistuminen tasapuolisesti tulisi varmistaa suuntaamalla rahoitusta mi-
nisteriökohtaisten tutkimus- ja kehittämissuunnitelmien kautta.

*TEM: TEM on 16.10.2012 asettanut selvitysmiehen laatimaan arvion ja toimenpide-ehdotuksen asi-
antuntijaryhmän rakenteiden kehittämistä koskevasta esityksestä. Selvitysmiehen tulee lisäksi tehdä
ehdotus VTT:n hallintomallin uudistamisesta ottaen huomioon laitoksen mahdollinen yhtiöittäminen.
Ministeriö piti selvitysmiehen asettamista välttämättömänä, koska rakenteiden uudistamisehdotuk-
sessa ei ole riittävästi huomioitu nopeasti kansainvälistyvää toimintaympäristöä ja käynnissä olevaa
talouden ja elinkeinoelämän mittavaa rakennemuutosta. Ministeriö ei siten pidä mahdollisena lausua
lopullista kantaansa rakenteiden kehittämisestä ennen selvitysmiehen analyysin ja suositusten val-
mistumista.

**TEM: Esityksen mukaan Kuluttajatutkimuskeskuksen voimavarat siirrettäisiin kokonaisuutena Hel-
singin yliopistolle kuitenkin niin, että nykyisistä voimavaroista 200.000 euroa siirrettäisiin perustetta-
valle Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tutkimus- ja selvitystoimintaa varten. Ministeriön näkemyksen
mukaan uudelle virastolle tulisi osoittaa resursseja siten, että siirrettävä rahoitus olisi 500.000 euroa,
joka sisältäisi noin viisi markkinoiden toimivuuden tutkimiseen erikoistunutta tutkijaa (n. 300 000
euroa) sekä muuhun kuluttajatutkimukseen ja selvityksiin käytettävissä olevaa toimintamenorahaa
(n. 200.000 euroa). Ministeriö pitää tärkeänä, että laaja-alainen kuluttajatutkimus palvelee ministe-
riön vastuulla olevia politiikkatarpeita myös esitetyssä uudessa hallintomallissa.

***TEM: TEM:n näkemyksen mukaan kyseinen valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiskunnal-
lista päätöksentekoa valmistelevaan ja tukevaan tutkimustoimintaan osoitettava rahoitus korvaisi
ehdotetun uuden strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen ja olisi myös mittakaavaltaan oikean-
suuntainen.

TEM: Uuden rahoitusvälineen perustaminen ei ole linjassa innovaatiojärjestelmän rakenteiden ke-
ventämisen ja yksinkertaistamisen tavoitteen kanssa. Ehdotettu uusi rahoitusväline ei myöskään rat-
kaise tai edistä julkisen tutkimuksen tuottaman tiedon laaja-alaista hyödyntämistä yhteiskunnassa.
Tekesin ja VTT:n tutkimusvarojen siirtäminen uuden rahoitusvälineen hallinnoitavaksi merkitsisi
voimavarojen siirtoa elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä palvelevasta tutkimuksesta ensi-
sijaisesti julkisen sektorin omia tarpeita palvelevaan tutkimukseen. VTT:n perusrahoituksen vähen-
täminen merkitsisi erityisesti EU:n ja muiden yhteisrahoitteisten hankkeiden merkittävää toimintavo-
lyymin alenemaa. Vaihtoehtona TEM esittää, että nykyisten rahoitusorganisaatioiden strategista yh-
teistyötä ja keskusteluyhteyttä vahvistetaan. Tämä koskee erityisesti tutkimuksen tuottaman tiedon
hyödyntämistä yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Yhteistyötä tulee kehittää erityisesti sellai-
sen tutkimuksen rahoittamiseksi, joka nykyisellään jää tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioiden
katvealueeseen. Samalla TEM:n ja OKM:n yhteistyötä näiden rahoittajaorganisaatioiden tulosohjauk-
sessa tulee vahvistaa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

*STM: Ministeriö katsoo, että tutkimuslaitosten ja t&k-yksikköjen on vahvistettava panostaan toimin-
tojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden selvittämisessä sekä päätöksenteon ja lainvalmistelun tues-
sa. Ministeriön mielestä tutkimuspolitiikan pääkysymyksiä tällä hetkellä ovat (1) olemassa olevan
tutkimustiedon parempi hyödyntäminen, (2) johdonmukainen ohjauksen, ammattityön ja tutkimuk-
sen kehittäminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi sekä (3) tutkimuslaitosten ja
yliopistojen yhteenliittymien parempi hyödyntäminen kansainvälisessä kilpailussa. Tutkimustiedon
nykyistä parempi hyödyntäminen on sisällöllinen ja toiminnallinen kehittämishaaste. Hyvät tilaukset
eivät ratkaise käytännön soveltamista. Kestävässä ratkaisussa tutkimuksen ja hallinnon vuorovaiku-
tus on välitöntä ja pitkän aikavälin yhteistyötä. Valtioneuvostossa olisi panostettava sisällölliseen yh-
teistyöhön; jossa paremman asioihin perehtymisen kautta edistetään tiedon hyödyntämistä.
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**STM: TULA-työryhmän esittämän THL:n, TTL:n ja Kelan tutkimusosaston fuusion sijaan on perus-
tellumpaa edetä syventämällä laitosten yhteistyötä, millä saavutetaan synergiaetuja ja kustannus-
säästöjä. Rakenteellisia muutoksia on jo tehty. Laitoksilla on oma tarkastelukulmansa ja oma profii-
linsa. Tutkimusohjelmien järkevällä yhteensovittamisella saavutetaan tarvittavat synergiaedut. Sosi-
aali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän, SOTERKOn toimintaa tehostetaan. Laitos-
ten toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja talouden sopeutusta ja tervehdyttä-
mistä jatketaan. Myös liiketoiminnan eriyttämiseen liittyvät kysymykset otetaan esille tarpeen mu-
kaan. Päällekkäisyyksiä on karsittu. Toisaalta on tarpeen paikata jo ilmeisiä päätöksenteon tietoauk-
koja, joita liittyy esimerkiksi vakuutustoimintaan, lyhyiden työsuhteiden ja työttömyyden turvavaiku-
tuksiin sekä toimintojen palvelujärjestelmien vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Tietovarannot,
biolääketiede ja nanoteknologia vaativat tuekseen kansallisia tki-strategioita. Tutkimuslaitosten ra-
kenteen kehittämisehdotuksissa tietovarantokysymyksiin viitataan vain ohimennen. Silloin jää huo-
maamatta, että valtion tutkimuslaitosten toiminnasta suuri osa liittyy keskeisten tietovarantojen
tuottamiseen, kehittämiseen ja vaativaan, laadun ja tuloksellisuuden varmistavaan käyttöön. Tämä
tietovarantotyö edellyttää usein sen kaltaista asiantuntemusta ja jatkuvuutta sekä pääsyä eri tieto-
lähteille, jota voi esiintyä vain julkisen vallan asiantuntijalaitoksissa. Toisaalta laadukkaat tietovaran-
not edellyttävät niiden rakentamisen ja kehittämisen kytkeytymistä tutkimustoimintaan jatkuvasti, ei
satunnaisina hankkeina.

***STM: Ministeriö katsoo, että keskitettyyn hanketoimintaan on valtioneuvoston tasolla tarve, mut-
ta toteaa, että järjestely voidaan toteuttaa raportin ehdotusta pienemmällä määrärahalla, jolloin ha-
kehallinto ei kasva liiaksi.

STM: Ehdotus johtaa raskaaseen koneistoon. Ehdotettu tilaajatason nosto vie tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa erilleen tulosten hyödyntämisestä. Omarahoitusosuuden pienentäminen rajaa muun
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja sen rahoittamisen mahdollisuuksia. Julkisten toi-
mijoiden ja yritysten käytännön tarpeista nousevalle tutkimusperustaiselle kehittämiselle jää vä-
hemmän tilaa. Määräaikaisen rahoituksen suhteellisen osuuden kasvu puolestaan johtaa väistämättä
osaamispohjan murenemiseen. Sosiaaliset innovaatiot edellyttävät yhteiskehittämistä käytännön
toimijoiden, palvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa. Tässä on valtion tutkimuslaitosten erityinen
potentiaali, joka poikkeaa myös yliopistojen mahdollisuuksista.

STM: Työryhmän ehdottamat yhteiset kampukset ja maailmanluokan osaamiskeskittymät ovat
kannatettava, jos niiden rakentamisessa voidaan samalla säästää välineellisiä kuluja. Suurten ja vä-
häisessä käytössä olevien toimitilojen rakentamista on syytä välttää. Tärkeimmät ajankohtaiset tar-
peet liittyvät alan asiantuntijuuden ja tietovarantojen hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkijakouluis-
sa sekä kansainvälisissä yhteishankkeissa. Kokemukset EU:n puiteohjelmien rahoituksen hankinnas-
ta viittaavat selvästi siihen, että hyviä tuloksia voidaan saavuttaa sellaisilla konsortioilla, joissa suo-
malaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset ovat yhteistyössä.

*YM: Mietintö keskittyy hyvin vahvasti valtion tutkimuslaitosten tutkimustoimintaan, niiden muut
tehtävät (pitkäaikaisaineistojen kerääminen, tietovarantojen ylläpito ja muut tutkimusinfrastruktuuri-
tehtävät; asiantuntija- ja viranomaistehtävät) saavat hyvin vähän huomiota. Mikäli ehdotettuja uu-
distuksia viedään läpi, olisi tärkeää, että tulosohjaus näiden muidenkin tehtävien osalta olisi toimivaa
ja tehokasta. Olisi myös tärkeää, että tutkimus ja laitosten muut tehtävät tutkisivat entistä parem-
min toisiaan.

**YM: Tiettyjä synergiaetuja on havaittavissa. Synergiaa ei kuitenkaan ole niin paljon, että YM kan-
nattaisi laitosten yhdistämistä. Kannatamme jo nyt hyvän yhteistyön lisäämistä.

***YM: Koemme että tämä ehdotus ei ole linjassa muiden ehdotusten kanssa; mietinnössä tavoit-
teena ovat vahvat toimialakeskukset, mutta tässä tärkeä työkalu erotettaisiin toimialasta. Erikoista
on  myös  se,  että  IL:n  paikkatiedon  ja  kaukokartoituksen  tutkimusta  ja  palvelua  ei  esitetä  uuteen
paikkatietokeskukseen. Vaihtoehtoisesi säädöspohjaa tulee kehittää sellaiseksi, että paikkatietoai-
neistojen yhteiskäyttöisyys voidaan taata – ovatpa tiedot valtion, kuntien tai yksityisten yritysten
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tuottamia ja hallinnoimia. Lisäksi MMM:n hallinnonalalle voidaan luoda toimialariippumattoman paik-
katietoinfrastruktuurin keskus (Geodeettinen laitos, osia Maanmittauslaitoksesta + muiden organi-
saatioiden toimialariippumattomat paikkatietoja koskevat toiminnot, mikäli sellaisia on). Lisäksi LY-
NET:in avulla lisätään paikkatieto-osaajien verkostomaista yhteistyötä (tutkimuslaitokset ja yliopis-
tot).

YM: Ehdotukseen siirtää Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Helsingin yliopistoon sisältyy pidemmällä
tähtäimellä huomattavia riskejä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Uusi yliopistolaki ja yliopistojen
uusi rahoitusmalli antavat yliopistoille vapauden päättää kyseisten tutkimusalojen jatkamises-
ta/lopettamisesta sen jälkeen, kun sopimuskausi päättyy. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen teke-
miä tutkimuksia lainsäädäntöprosesseista sekä säädösten vaikuttavuudesta tulisi jatkaa ja laajentaa
ja tällaisella tutkimuksella ja selvitystoiminnalla tulisi olla keskeinen sija niin valtioneuvoston päätök-
sentekoa tukevassa tutkimuksessa kuin strategisesti suunnatussa tutkimuksessakin.

YM: Mietinnön ehdotukset voivat hyvin toteutettuna lisätä t&k-toiminnan vaikuttavuutta. Työryh-
män ehdotukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia tuottaa entistä kokonaisvaltaisempaa tietoa suuriin
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Toteutus pitää kuitenkin tehdä huomattavasti pienemmillä summilla ja
hallitusti, jotta laitosten toimintaa ei vaaranneta. Tulevaisuudessakin seurannat, tietojärjestelmät ja
muut yhteiskunnan kannalta keskeiset infrastruktuurit tulee rahoittaa suoraan valtion tutkimuslaitos-
ten toimintamomenteilta eikä ulkoisella projekti- tai ohjelmarahoituksella. Uusi malli ei myöskään
saa vaarantaa asiantuntija- ja viranomaispalveluita.

Tutkimuslaitokset samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoitteet
VATT, Kotus, Metla, MTT,
RKTL, Mikes, VTT*, THL,
TTL*, SYKE

Tutkimuslaitosfuusiot VATT*, Evira*, Metla*, MTT,
RKTL* Mikes

Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus SYKE* IL*

Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus GL* SYKE**

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus Mikes*, VTT** GTK*

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus Metla*, MTT*, RKTL*, SYKE

Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus

THL*, TTL**

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon KTK OPTULA, SYKE***

Kuluttajatutkimus KTK* SYKE***
Oikeuspoliittinen tutkimus OPTULA*, SYKE***
Laitosten säilyttäminen
itsenäisinä (Evira, KOTUS,
STUK, VATT)

VATT, STUK*

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen VATT**, KTK

Kotus*, Metla*, RTKL**,
GTK**, Mikes, VTT***,
THL**, SYKE

GL, Evira**, MTT**, IL**,
STUK*

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

Metla RKTL**, THL**, TTL***, SYKE

Strategisesti suunnattu tutkimus Metla*, RKTL**, SYKE THL**, TTL
Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

VATT, GL, Evira, MTT, RKTL,
IL, GTK, VTT, THL, TTL,
STUK, SYKE

*Optula: Esityksellä haetaan ratkaisua, joka kasvattaisi tutkimuksen politiikkaohjausta yleisellä tasol-
la, mutta vahvistaisi samalla yliopistoissa tehtäviin alan perustutkimuksen asemaa. Tavoitteiden yh-
distäminen ei ole aivan ongelmatonta. Raportissa ratkaisua lähdettiin etsimään fuusiosta Helsingin
yliopistoon. Fuusion toteuttamistapa kuitenkin jätettiin auki. Vaihtoehtoisena toteuttamistapana tuo-
daan esiin myös sopimusperusteisen yhteistyön lisääminen. Laitos suhtautuu näihin painotuksiin
myönteisesti. Laitos pitää myös molempia etenemistapoja mahdollisina. Toisaalta, ratkaisua ei ole
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tarve sitoa mihinkään jo käytössä olevaan organisointimalliin, on muitakin toimintavaihtoehtoja. Op-
tula pitää välttämättömänä, että tehtävä ratkaisu turvaa laitoksen aseman ja resurssit myös jatkos-
sa. Se, että Helsingin yliopistolle osoitettaisiin tulossopimukseen perustuva erityistehtävä kriminolo-
gisen ja muun oikeuspoliittisen tutkimuksen tukemiseksi vuosina 2014-2018, on takeena selvästi riit-
tämätön. Se sisältää riskin koko tutkimusalan lakkauttamisesta. Organisointimallin on myös turvatta-
va vuosikymmenten työn tuloksena syntyneiden tietovarantojen ja seurantajärjestelmien säilyminen
sekä niiden varaan rakennettujen pitkäjänteisten tutkimusten ja tutkimusohjelmien jatkuvuus. Edel-
lytetään siten pysyvää lakiin perustuva asemaa sekä vähintäänkin nykytasoisia tutkimusresursseja
joilla varmistetaan, että laitos kykenee täyttämään sille laissa asetetut kansalliset erityistehtävät
myös jatkossa. Yliopistolaki näyttää tarjoavan mahdollisuudet myös erillisten, yliopistojen ja muiden
rahoittajien yhteisten tutkimusyksiköiden perustamiseen. Eri vaihtoehtojen kartoitus sekä asian vaa-
tima jatkovalmistelu olisi syytä osoittaa työryhmälle, jossa on edustettuna riittävä asiantuntemus
Optulasta, OM:stä sekä HY:sta. Oli ratkaisu mikä hyvänsä, sen on myös turvattava henkilöstön ny-
kyiset eläke- ja palkkaedut täysimääräisinä.

*VATT: VATT pitää perusteltuna työryhmän lähestymistapaa laitosrakenteen kehittämisessä. Lisäksi
hajallaan eri tutkimuslaitoksissa olevien taloudellista tutkimusta tekevien yksiköiden ja tutkijaryhmi-
en liittäminen VATT:iin tarjoaisi mahdollisuuden taloustieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi edel-
leen.

**VATT: Ministeriöt ohjaavat tutkimuksen suuntautumista tulosohjausprosessissa. Nykyisessä käy-
tännössä tutkijoille on jäänyt toisinaan huomattavaa liikkumatilaa toimintansa suunnittelussa ja koh-
dentamisessa, mikä on voinut olla hyödyllistä mm. tutkimuksen pitkäjänteisyyden ja tutkimusosaa-
misen kehittämisen kannalta. Tutkimuslaitostason kokemus useilla hallinnon aloilla on yleisesti otta-
en se, että tässä ohjaustoiminnassa on ollut paljon parantamisen varaa. Ehdotettu ohjauksen keskit-
täminen valtioneuvoston tasolle valtioneuvoston kansliaan voi johtaa tutkimuksen aiempaa parem-
paan kohdentumiseen, mutta synnyttää samalla merkittävän haasteen, joka koskee niin ohjaustoi-
minnan resursseja ja osaamista kuin sen organisointiakin. Uhkana on, että nykyjärjestelmän puut-
teet (tilaajaosaamisen niukkuus, tutkimustarpeiden puutteellinen välittyminen) säilyvät ja periytyvät
uuteen järjestelmään. Valtioneuvosto on siis ottamassa itselleen todella mittavan ja vaativan ohjaus-
tehtävän. VATT suosittaa siksi, että uusiin ohjausmenetelmiin siirrytään asteittain. On myös tärkeää,
että jo etukäteen päätetään uuden ohjausjärjestelmän toimivuuden arvioinnista.

*Kotus: Asiantuntijaryhmän laskelmiin sisältyy se ongelma, että kaikki mietinnössä tutkimusmenoina
mainittu rahoitus ei kohdistu tutkimustyöhön, vaan se kohdistuu jatkuvasti tehtävään muuhun asian-
tuntijatyöhön. Strategista tutkimusrahoitusta tarvitaan, mutta se on syytä koota maltillisesti ja harki-
tusti. Vain pitkäjänteinen tutkimus voi antaa todellisia eväitä yhteiskunnan suurten ongelmien ratkai-
semiseksi.

*GL: Geodeettinen laitos suhtautuu esitettyyn uudistusmalliin pääosin myönteisesti, mutta laitosten
yhdistämiseen liittyviä yksityiskohtia tulee tarkentaa niin, että yhdistämisen lähtökohtana käytetään
toimintoja, eikä niinkään yksikköjä. Maanmittauslaitoksen osalta ainoastaan yleisen paikkatietojen
käytön tehostamiseen ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvän kehittämis- ja tukitoimin-
nan siirtämisen kansalliseen Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseen. Geodeettinen laitos
pitää työryhmän esittämää fuusiomallia parempana vaihtoehtona koota paikkatietoalan yleisiä tutki-
mus-, kehittämis- ja tukitehtäviä osaksi MMM:n hallinnonalalla valmisteilla olevaa laajempaa tieto- ja
paikkatietotekniikan kehittämiskeskusta, jonka suunnittelu ja käynnistäminen on yksi hallinnonalan
vaikuttavuus- ja tuottavuushankkeista (ns. ELMAhanke). MMM:n hallinnonalalle syntyvä uusi tieto-
ja paikkatietotekniikan kehittämiskeskus olisi kooltaan merkittävästi suurempi, kuin asiantuntijaryh-
män esittämä keskus ja se kykenisi tuottamaan yhteiskunnalle käytännössä samat paikkatietoalan
tukipalvelut jopa tehokkaammin puuttumatta eri laitosten tuotannolliseen toimintaan. Suomen ym-
päristökeskuksen paikkatietotutkimus ja geoinformatiikka voidaan myös liittää tähän uuteen laitok-
seen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
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*Evira: Asiantuntijaryhmän esittämä tutkimuslaitoskentän rakenteen uudistaminen muodostamalla
rakenteellisesti vahvoja laitoksia sekä tutkimuksen tieteidenvälisyyden ja monitieteisyyden vahvista-
minen ovat Eviran mielestä oikeansuuntaisia toimia.

**Evira: Tulosohjausta ei tule korvata esitetyllä uudella mekanismilla, vaan ministeriöiden tulosohja-
us tutkimuslaitossektorilla tulee turvata ja vahvistaa. Tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksesta tulee
asteittain vain osa koota sitomattomiksi tutkimusvaroiksi. Nämä tulee käyttää valtioneuvoston ja sen
ministeriöiden päätöksentekoa tukeviin tutkimushankkeisiin.

*Metla: Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava tosiasia, että luonnonvaratutkimus tarvitsee
myös tulevaisuudessa tutkimusinfrastruktuurin. Metlan edellytetään asetuksen mukaan "huolehtivan
tutkimustoiminnan pitkäaikaisista kenttäkokeista, tutkimusmateriaaleista ja tietovarannoista" sekä
"seuraavan metsävarojen, metsien terveydentilan ja metsien hyödyntämisen kehitystä, huolehtivan
metsänjalostustoiminnasta sekä tuottavan tiedot metsätilastoja varten". Uudistuksen eivät saa vaa-
rantaa näiden tehtävien edellyttämää infrastruktuuria.

**Metla: Rahoitusrakenteen muutos esitetyssä muodossa on erittäin suuri haaste ja se on pidettävä
Metlan toimintoja raunioittavana tekijä. Muutos on myös iso henkilöstö- ja osaamisriski, koska sen
seurauksena joudutaan ajamaan alas osa tutkimusinfrastruktuurista ja irtisanomaan henkilöitä. Näin
kadotetaan avainosaamisia strategisen perustutkimuksen avainalueilta. Metlan talousarviorahoituk-
seen on sisällytetty myös viranomaistoiminnon talousarviorahoitus, mikä ei ole tutkimustoimintaa.
Rahoituksen siirtyminen lisääntyvästi hankerahoitukseen suuntaa painetta määräaikaisiin työsuhtei-
siin ja on m uutos nykyiseen valtion työnantajapolitiikkaan. Luonnonvaratutkimusta tekevien laitos-
ten (Metla, MTT, RKTL) kannalta rahoitusrakenteen radikaali muuttaminen yhtä aikaa laitosfuusion
toteuttamisen kanssa on erityisen ongelmallista. Avoimeen kilpailuun siirrettävän rahoituksen osuus
tulee vielä harkita. Rahoitusrakenteen muutos pitäisi toteuttaa vähitellen ja ajoittaa laitosfuusion
jälkeen.

*MTT: Valtion jäykkä kiinteistöpolitiikka hidastaa tarpeettomasta kiinteistömassasta ja sen kustan-
nuksista luopumista, vaikka virasto sopeuttaisi kiinteistöjen käyttöä toiminnan muutosten mukaan.
Fuusion aikataulua MTT esittää siirrettäväksi vuoden 2015 alkuun, johon jo aloitettu valmistelu täh-
tää.

**MTT: Kilpailtavalla rahoitusinstrumentilla ei pystyttäsi turvaamaan seurantojen, asiantuntijatehtä-
vien sekä viranomaistehtävien ja niiden kaltaisten tehtävien jatkuvuutta. Vuoteen 2013 mennessä
tehtyjen leikkausten jälkeen valtion budjettiraha käytetään lähes kokonaisuudessaan tutkimusinfra-
struktuurin ja tutkimuksen yleisiin tukipalveluihin. Jo ensimmäinen lisäleikattu miljoona edellyttää
infran kustannuksen leikkausta. Tämä tarkoittaa mm. toimipaikkaverkoston supistamista. Tutkimus-
laitosten olisi vaikea ylläpitää ja kehittää osaamistaan, koska rahoitukseen liittyvän epävarmuuden
vuoksi asiantuntijoiden palkkaaminen pitkäaikaisiin vakituisiin työsuhteisiin tulisi mahdottomaksi.
Valtion työantajapolitiikkaa on arvioitava uudella tavalla. Tutkimuslaitosten tulee voida joustavasti
sopeuttaa henkilöstön määrää tilauskannan mukaan.

*RKTL: Mietinnössä esitettyä fuusioiden toteuttamisen aikataulua RKTL pitää liian tiukkana ja esittää
sen myöhentämistä ja jaksottamista vuosille 2015-2016. RKTL:n ja muiden laitosten fuusioiden ja
rahoitusmallin uudistuksen toimeenpanon tukemiseksi tulisi osoittaa lisäresursseja sekä suunnitte-
luun että totuttamiseen. Parhaiten tämä toteutuisi yhteisin hankkein, jossa helpotettaisiin fuusioihin
liittyvää strategiatyötä, lainsäädäntötyötä, henkilöstön asemaan liittyviä kysymyksiä, palkitsemisjär-
jestelmien kehittämistä, muutoksenjohtamista, tietojärjestelmien yhdenmukaistamista yms. Hank-
keiden toteuttaminen voisi esim. tapahtua Kaiku ja Kieku –ohjelmien kautta sekä HAUSin avustuk-
sella ja VK:n henkilöstöpalveluyksikön tuella. Fuusioiden liittäminen osaksi ministeriöiden vaikutta-
vuus ja tuloksellisuus –hankkeita tukisi edelleen niiden hallittua toteuttamista.

**RKTL: Mietinnössä esitetty rahoituksen kokonaismuutos vaarantaisi useiden kansallisten ja kan-
sainvälisten velvoitteiden totuttamisen nykytasollaan. RKTL esittää, että tutkimuslaitoksilta VNK:n ja
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Suomen Akatemian kautta kilpailtavaksi suunniteltua rahoituksen määrää tarkasteltaisiin uudelleen
siten, että laitokset pitkällä aikajänteellä pystyvät toteuttamaan niille annetut lakisääteiset ja viran-
omaistehtävät. RKTL esittää rahoitusmallin aikataulun merkittävää pidentämistä. RKTL esittää, että
kilpailtavaksi suunnitellun tutkimusrahoituksen määrää pienennetään ja arvioidaan suhteessa henki-
löstöön ja toimipaikkaverkostoon kohdistuviin vaikutuksiin. Tutkimusrahoituksen merkittävä siirto
strategiseksi, kilpailluksi rahoitukseksi voi vaarantaa pienten, mutta yksittäiselle politiikkalohkolle tai
hallinnonalalle merkittävien tieteenalojen ja aihealueiden tutkimuksen maassamme. Tämä voi vai-
kuttaa haitallisesti toimialan elinkeinojen ja lainsäädännön kehittämiseen ministeriöiden tiedonsaan-
nin vaikeutuessa.

*IL: Ehdotettu yhdistäminen ei tuottaisi taloudellisia eikä toiminnallisia hyötyjä nykytilanteeseen ver-
rattuna. Uudistuksessa ei ole syytä keskittyä hyvin toimivien koneiden korjaamiseen. IL ja SYKE ovat
laatineet suunnitelman yhteistyön lisäämiseksi entisestään perustamalla yhteisen tulvakeskuksen
sekä merentutkimuksen, ilmastotutkimuksen, kaukokartoituksen ja öljyntorjunnan aloilla (IL:n lau-
sunnon liite 2). Suunnitelma on LVM:n ja YM:n tilaama.

**IL: Ilmatieteen laitoksen tapauksessa budjettirahoitteinen t&k (39%) suuntautuu IL:n viranomais-
tehtäviin, joita ovat mm. sää- ja meripalvelumenetelmien kehitystyö sekä ilmanlaadun viranomais-
seuranta. Nämä liittyvät IL:n lakisääteisiin tehtäviin, joita ei voida kilpailuttaa. Muu ja muu t&k-
toiminta (61%) rahoitetaan jo nykyisellään kilpaillulla rahoituksella. IL kannattaa tutkimuslaitosten
rahoituksen nykyistä harkitumpaa kohdentamista, mutta pitää esitettyjä summia ylimitoitettuina.

*GTK: Toimivaa, aktiivista ja synergisesti vahvistuvaa toimintamallia ei kannata vaarantaa – eikä
varsinkaan hajottaa – ilman perusteellista arviota mahdollisten rakenteellisten muutosten vaikutuk-
sista. Toiminnan ytimenä on luonnonvarastrateginen suhdanneriippumaton toiminta – tavoitteena
tutkimuksen riippumattomuus, puolueettomuus ja pitkäjänteisyys. Näistä lähtökohdista yhtiömalli ei
sovellu GTK:n toiminta-ajatuksen toteuttamiseen. GTK esittää, että geologisen tutkimuksen ja tiedon
turvaaminen ja alan osaamisen kehittäminen valtakunnan yhtenä keskeisenä voimavarana ja kilpai-
lutekijänä turvataan parhaiten säilyttämällä alan tutkimus- ja osaamiskeskus GTK itsenäisenä orga-
nisaationa ja valtion tutkimuslaitoksena. Samalla säilytetään toimialan uskottavuus kansainvälisessä
tutkimusyhteisössä ja EU:ssa sekä toimialan sidosryhmä- ja asiakaskunnassa tulevaisuudessakin.
Osaamisprofiilia voisi täydentää tutkimustoimintaan orientoituneen GL:n ja GTK:n yhdistäminen.
Maankuoren tutkimuksen ja gravimetrian kiistattoman synergian ohella teoreettisen paikkatieto-
osaamisen integrointi GTK:n geo-osaamiseen voisi avata mielenkiintoisia mahdollisuuksia mallinta-
misen kehittämisessä.

**GTK: Tutkimusrahoituksen kerääminen ja kohdentaminen suhdannelähtöisesti ei tue geologisen
tutkimuksen tavoitteita ja aikajännettä. GTK:n näkökulmasta raportissa esitetty rahoitusmalli voisi
täydentää nykyisen kaltaista rahoitusmallia, mutta ei korvata sitä. Ajankohtaisten ja ennakoimatto-
mien uusien tutkimusaiheiden tai tutkimusohjelmien rahoitusvälineenä se voisi osaltaan edistää tut-
kimuksen voimavarojen suuntaamista tutkimuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Rahoitusmallin
soveltuvuus vaihtelee tutkimuslaitoksittain niiden tehtäväalueiden ja tutkimuksen luonteen mukai-
sesti.

*KTK: KTK kannattaa esitystä siirtää tutkimuskeskus osaksi Helsingin yliopistoa eri vaihtoehtoja kar-
toittaen. Ehdotuksen mukaisesti asetetaan OKM:n tulossopimuksessa HY:lle erityistehtävä kuluttaja-
tutkimuksen ylläpitämiseen vuosina 2014-2018. Jo siirtovaiheessa on tärkeää sopia, miten kansalli-
sen tehtävän jatkuvuus turvataan tämän kauden jälkeen. Jatkuvuuden arviointikriteereinä voisivat
olla siirtyvän laitoksen integroituminen yliopistoon henkilöstön, toiminnan tuloksellisuuden ja talou-
den osalta. Muutos tulee toteuttaa siten, että henkilöstön osaaminen säilyy ja työssä uudistuminen
vahvistuu. Muutoksen osalta todetaan myös, että KTK:lla on joitakin viranomaisrajapinnassa olevia
oikeuksia, joiden jatko tulee arvioida.

*MIKES: MIKES muodostuu kahdesta toimialasta, MIKES-metrologiasta ja FINAS-
akkreditointipalvelusta. Mahdollinen yhdistäminen on toteutettavissa, mutta aiheuttaa joitakin suo-
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ria, epätoivottuja seuraamuksia. Akreditointielimelle asetetut riippumattomuusvaatimukset huomi-
oon ottaen on selvää, että FINAS ei voi toimia osana esitettyä tutkimus- ja kehittämiskeskusta, joka
tarjoaa monipuolisesti vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja. FINAS-akkreditointipalvelun toi-
minta tulee organisoida siten, että akkreditoinnille asetetut riippumattomuus- ja puolueettomuus-
vaatimukset tulevat läpinäkyvästi toteutumaan. Akkreditointitoiminnan tulee säilyä yhtenä kokonai-
suutena ja osana julkista toimintaa. Tärkeimpänä asiana mahdollisessa yhdistymisessä on se, että
MIKES-metrologia säilyy omana brändinään. Kokonaisuuden säilyttäminen varmistaa kansainvälisen
tutkimuksen tason ja toiminnan tehokkuuden sekä tukee parhaiten metrisopimuksen toteuttamiseen
liittyviä kansallisia etuja. Kokonaisuuden säilyttäminen voi toteutua esim. pääorganisaatioon sijoite-
tun erillisen osaston kautta. Metrologian eurooppalainen rahoitusjärjestelmä edellyttää metrologialai-
tokselta tietynlaista itsenäisyyttä. MIKES on allekirjoituksellaan sitoutunut EMRP:n omarahoitusosuu-
teen. Tämä sulkee pois ehdotetun Suomen Akatemiaan kerätyn rahoituksen anomisen. Toinen Aka-
temiarahoitukseen liittyvä negatiivinen piirre on se, että mittanormaalien ylläpito ja kehitys on pitkä-
jänteistä, eikä voi perustua mahdolliseen saatavaan rahoitukseen Akatemiasta. Jos yhdistämisiä to-
teutetaan, on myös selvitettävä mitä toimintoja voidaan liittää kansallisen metrologiatoiminnan yh-
teyteen. Mahdollinen yhdistäminen ei saa vaarantaa kansalliseen metrologiajärjestelmään kuuluvien
sopimuslaboratorioiden toimintaa.

*VTT: Innovaatiopoliittinen tarkastelukulma on jäänyt raportissa hyvin ohueksi. Selvityksessä on jä-
tetty huomioimatta Euroopan Komission oman tutkimuslaitoksen JRC:n rooli ja mahdollisuudet osal-
taan tukea myös jäsenmaan poliittista päätöksentekoa. Tässä kontekstissa pitäisi arvioida, tarvitaan-
ko kansallisesti kaikkea nykyistä sektoritutkimustamme, ja mikä eurooppalaisen tutkimustoiminnan
rooli kansallisen päätöksenteon tukemisessa voisi olla.

**VTT: VTT:n osalta raportissa esitettyihin rakenteellisiin muutoksiin yksityiskohtaisesti ei tässä vai-
heessa ole aihetta ottaa kantaa, koska TEM on asettanut selvitysmiehen arvioimaan esitettyjä raken-
teellisia muutoksia. Toinen selvitysmiehen erilliskysymys on VTT:n hallintomallin muuttaminen viras-
tomuodosta johonkin muuhun. Rakenteellisen tarkastelun ulottaminen myös eri julkisten toimijoiden
harjoittamaan ja yksityisen sektorin kanssa kilpailevaan toimintaan olisi perusteltua.

***VTT: Valtion budjetin kautta saatavan rahoituksen osuus VTT:llä on vuonna 2012 vain n. 32%.
Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää pitää julkisen ja toimeksiantotutkimuksen suhde oikeana, eikä
kilpailun kautta tulevan rahoituksen osuutta VTT:llä ole järkevää kasvattaa.  On myös huomioitava,
että valtion budjettirahoituksen sitoutuminen vastinrahoituksena EU:n ja muihin vastaaviin yhteisra-
hoitteisiin hankkeisiin on VTT:n kohdalla merkittävää. Sektoritutkimuslaitosten rahoitusrakenne on
sen sijaan täysin erilainen kuin VTT:n, painottuen budjettirahoitukseen.

*THL: STM:n hallinnonalalla mittava fuusio on jo tehty. THL:n ja TTL:n fuusio ei enää toisi lisähyö-
tyä.

**THL: THL kannattaa tietysti päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan resurssien vahvistamista.
Mutta se ei voi tapahtua heikentämällä tutkimusinfrastruktuuria, eli keräämällä näitä resursseja pois
laitoksilta, mikä tosiasiassa merkitsisi laitosten pysyvien asiantuntija- ja tietovarantojen heikentämis-
tä. Laitosten keskeinen rooli on, irrallisten tutkimusten tuottamisen sijasta, tiedon pysyvä siirtäminen
ja hyödyntäminen kansallisen informaatio-ohjauksen käytettäväksi. Tällaisen toiminnan rahoituksen
vahvistaminen on kansallinen etu. Laitokset reagoivat itse uusiin haasteisiin, muistaen että tutki-
muksessa tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja asiantuntemuksen kumuloitumista eikä vain nopeasti
reagoivaa hypähtelyä aiheesta toiseen. Ja substanssiministeriön tulosohjaus, täydennettynä sopival-
la maan hallituksen ja VNK:n yleisellä ohjauksella ja erityistoiveilla on samalla välttämätöntä. On
huomattava, että uuden rahoituselimen pystyttäminen on monella tavalla ongelmallista. Tutkijat jou-
tuvat nykyistäkin useammin rakentamaan elämänsä toistuvien pätkätyösuhteiden varaan. On erik-
seen arvioitava, miten lisääntyvä kilpailu rahoituksesta voi parantaa tai heikentää tutkimustahojen
yhteistyötä pienessä maassa.
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*TTL: TTL:n näkemyksen mukaan työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää tut-
kimuslaitosuudistukselta, että varmistetaan riittävä tutkimuslaitosten perusrahoitus, parannetaan
työelämän kehittämistoiminnan rahoituksen ohjausta ja kehittämistoiminnan laatua, vahvistettaan
SA:n monitieteellisiä tutkimusohjelmia yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöalustoina ja otetaan
ohjelmissa huomioon työelämän tarpeet, lisätään EU-tutkimusyhteistyötä ja EU:ssa vaikuttamista
työelämän tarpeiden näkökulmasta, tehostetaan tutkimustiedon hyödyntämistä hallituksen päätök-
senteossa lisäämällä VNK:n rahoitusta tilaustutkimukseen 3-5 milj. euroon ja kehittämällä tutkimus-
tiedon hyödyntämisen toimintatapoja, hyödynnetään SOTERKOa ja vastaavia verkostoja yhteis-
työalustoina.

**TTL: TTL katsoo, että työelämän kehittäminen ei hyödy yhdistämisestä. TTL esittää, että Suomea
profiloidaan Euroopan tason toimijaksi työelämän kehittämisessä, ja siten lisätään Suomen vaikutta-
vuutta EU:ssa. Suomen tulisi ehdottaa ja edistää eurooppalaisen työhyvienvointi-instituutin perus-
tamista, joka kehittäisi verkostomaista toimintatapaa synnyttämään vahvoja yhteishankkeita työelä-
män kehittämisen alueelta hyödyntäen mm. tulevan Horizon –ohjelman.

***TTL: TTL kannattaa ehdotusta, mutta pitää ehdotettua rahoitusta ylimitoitettuna. Jo 3-5 milj.
euron rahoituksella voitaisiin koota huomattava määrä tutkimustietoa valtioneuvoston päätöksente-
koon. Tutkimustiedon hyödyntämistä tulisi parantaa käyttämällä selvitysraportteja dialogisempia työ-
tapoja tiedon välittämisessä.

*STUK: STUK on perustehtävältään viranomainen ja kansallinen asiantuntijalaitos, jonka tutkimus-
ja kehitystoiminta on kohdennettu perustehtävää tukevaksi ja jonka tutkimusaiheiden valintoihin
vaikuttavat turvallisuustyön ajankohtaiset tarpeet. Toisaalta laboratorio- ja laiteinfrastruktuuri to-
teuttaa myös varautumista normaalista poikkeaviin säteilytilanteisiin. STUK myös ylläpitää toimialan-
sa kansalliset mittanormaalit. Perustehtävästä johtuen mietinnön mukaiset strategisen tutkimuksen
kriteerit ovat STUKin ulottumattomissa. STUK ei tee eikä sen pidä pyrkiäkään tekemään strategista
politiikkatutkimusta. STUKiin kohdistuu jatkuvasti suuri yhteiskunnallinen paine. STUKilta odotetaan
riippumattomuutta, asiantuntevuutta ja uskottavuutta viranomaisena ja alansa asiantuntijana. Tut-
kimus- ja kehitystoiminta on osa rakennetta, jolla tämä luodaan ja ylläpidetään. STUKin soveltava
tutkimus kytkeytyy tiukasti perustehtävään. Sen substanssia ei toteuteta muissa tutkimuslaitoksissa,
eikä siinä käytettävää infrastruktuuria ole muissa tutkimuslaitoksissa. STUK katsoo, että sen tutki-
mus- ja kehitystoimintaa ei voi rinnastaa muihin valtion tutkimuslaitoksiin mietinnössä esitetyllä ta-
valla (rahoituksesta esitetään leikattavaksi noin 50 % strategiseen tutkimusrahoitukseen). STUKin
tutkimus tulisi käsitellä perustehtävän kautta erilliskysymyksenä.

*SYKE: SYKE ei vastusta IL:n ja SYKEn yhdistämistä, mutta yhdistämisen mahdolliset hyödyt nykyti-
laan verrattuna jäävät vähäisiksi. Uudistuksia tehtäessä kannattaakin varmistaa se, ettei menetetä jo
olemassa olevia vahvuuksia. Tämä edellyttää yhdistämisestä saatavien synergiahyötyjen ja mahdol-
listen kielteisten vaikutusten avointa arviointia. Tässä vaiheessa voidaan vain todeta, että lähtökoh-
taisesti mikään toiminto ei laitosten yhdistämisessä häviä. Tutkimuksessa ja myös tietyissä operatii-
visissa tehtävissä on mahdollista saavuttaa lisäsynergiaa. Toisaalta jo nyt yhteistyö on tiivistä ja jat-
kuvaa, joten yhdistämisen lisäarvoa ei pidä yliarvioida. Mikäli ehdotettu Ympäristön tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus perustetaan, sen luonnollinen sijoituspaikka on YM:n hallinnonalalla. Erityisen haas-
teen muodostaa kolmen hallinnonalan (YM, LVM, MMM) yhteinen tulosohjaus. Se edellyttää erittäin
hyvin toimivaa yhteistyötä myös ministeriöiden kesken.

**SYKE: Ehdotus on ristiriidassa muiden ehdotusten kanssa, joiden tavoitteena on vahvojen toimi-
alakeskusten muodostaminen. Tämä ehdotus erottaisi keskeisen työkalun sen hyödyntämisestä.
Paikkatietojen käyttöä yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tulisi Suomessa vahvistaa. Tätä var-
ten tulisi koota paikkatietoa tuottavat ja hyödyntävät tahot miettimään millä keinoilla voidaan edel-
leen vahvistaa yhteensopivien paikkatietojärjestelmien luontia, ylläpitoa ja hyödyntämistä. SYKEn
näkemyksen mukaan haasteet eivät liity niinkään valtionhallinnon organisaatiorakenteeseen vaan
siihen miten valtion, kuntien ja yksityisen sektorin tuottamat paikkatiedot saadaan paremmin toimi-
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maan yhteen. Kuntien ja yksityisten saaminen mukaan edellyttää neuvotteluja, ohjausta ja mahdolli-
sesti jopa muutoksia lainsäädännössä.

***SYKE: Ehdotukseen siirtää KTK ja OPTULA Helsingin yliopistoon sisältyy pidemmällä tähtäimellä
huomattavia riskejä toiminnan jatkuvuuden kannalta. OPTULA:n tekemiä tutkimuksia lainsäädäntö-
prosesseista sekä säädösten vaikuttavuudesta tulisi jatkaa ja laajentaa ja tällaisella tutkimuksella ja
selvitystoiminnalla tulisi olla keskeinen sija niin valtioneuvoston päätöksentekoa tukevassa tutkimuk-
sessa kuin strategisesti suunnatussa tutkimuksessakin. Mikäli kuluttajatutkimuksen jatkuvuutta osa-
na Helsingin yliopistoa ei pystytä takaamaan, ilmastonmuutoksen ja vihreän talouden tietotarpeita
palvelevassa tutkimuksessa, parhaat synergiahyödyt saavutettaisiin sijoittamalla KTK:ssa ns. Kestä-
vät elinympäristöt ja innovaatiot –ryhmä SYKEen.

SYKE: SYKE pitää hyvänä sitä, että valtioneuvoston ja ministeriöiden tietotarpeita tukeva tutkimus
ja selvitystyö on ehdotuksessa erotettu strategisesti suunnatusta tutkimuksesta. SYKEn mielestä 5-
10 milj. euroa vuodessa olisi sopiva suuruusluokka ainakin alkuvuosina. Valtioneuvoston päätöksen-
tekoa tukevan tutkimuksen hankkeissa ei tulisi edellyttää omarahoitusosuutta.

SYKE: Isot strategisesti merkittävät tutkimusaiheet ansaitsevat suuriakin tutkimuspanostuksia. Silti
200 milj. euroa vuodessa tuntuu ainakin alkuvaiheessa ylimitoitetulta. Rahoitusrakenteen muutokset
tulee tehdä hallitusti ja varmistaa se, ettei heikennetä laitosten mahdollisuuksia ulkopuolisen, esim.
EU-rahoituksen hankintaan. Ministeriöiden, Suomen Akatemian ja Tekesin tulisi uudessa mallissa
siirtyä yhteisrahoitteisesta tutkimuksesta kokonaiskustannusmalliin ilman laitosten omarahoitusta.
Strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusvälineen osalta olisi arvioitava tulisiko projektien ohella
rahoittaa myös ohjelmia tai määräaikaisia keskuksia. Tutkimustoiminnan toimintamenorahoituksen
muutos ehdotuksen mukaisella tavalla voi heikentää tutkimustoiminnan ja muun toiminnan yhteyttä,
jos tutkimustoiminta ohjautuu jatkossa pääosin kilpailtujen strategisten hankkeiden mukaisesti, ja
muille tehtäville tulosohjauksen kautta asetettavat tavoitteet ovat sektorikohtaisia ja hyvin operatii-
visia. Kielteinen kehitys voidaan välttää laitosten tulosohjauksen sekä pitkäjänteisen tutkimuksen
yhteensovittamisella siten, että ne tukevat toisiaan. Mikäli tutkimuslaitosrakennetta uudistetaan
luomalla hyvin suuria tutkimuslaitoksia, se vähentää strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusvä-
lineen hyötyjä.

SYKE: SYKEn Helsingin toimipaikan uudesta toimitalosta HY:n Viikin kampusalueelle on olemassa
esitys. Toimitalon myötä Viikkiin muodostuisi Euroopan mittakaavassakin merkittävä ympäristö- ja
biotieteiden keskittymä. Se mahdollistaisi myös tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön. Päätös Sy-
nergiatalon rakentamisesta tulisi tehdä vielä tämän syksyn aikana, jolloin talo voisi olla valmis 2015
ja vastaisi työryhmän linjauksia.
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Yliopistot samaa mieltä varauksia eri mieltä
Yleiset uudistamistavoitteet UNIFI*, AYO, HY, ISY, JY,

LY, TTY*, TaY, VY
Tutkimuslaitosfuusiot AYO*, ISY*, JY*, TaY*, TY UNIFI**,
Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus HY*, OY

Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus HY, TY* OY

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus OY*

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus OY

Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus OY**

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon HY** UNIFI**

Kuluttajatutkimus HY**, TY*
Oikeuspoliittinen tutkimus HY**, TY*
Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

HY***, ISY**, JY**, LY,
OY***, TaY, TY, VY*

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

AYO**, HY

Strategisesti suunnattu tutkimus AYO***, TY UNIFI, HY***, JY**, TTY**
Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

AYO, HY, ISY, JY, LY, OY,
TTY, TaY, TY, VY**

*UNIFI: Korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon kokoaminen ja koordinointi
sekä yhteistyö eri hallinnon eri sektoreiden ja toimijoiden välillä on välttämätöntä.

**UNIFI: Onnistumisedellytykset ovat parhaimmat silloin, kun fuusio perustuu organisaatioiden
omaan päätökseen, sille on olemassa sekä hyöty että tarve ja fuusiolla on saatavissa toiminnallista
ja taloudellista etua. Tutkimuslaitosten fuusioinneista yliopiston kanssa UNIFI ry toteaa yleisesti, että
keskeisenä periaatteena tulee olla, että myös siirtyvien laitosten resurssit siirtyvät pysyvästi yliopis-
tolle.

*AYO: Monitieteinen ja hallinnolliset siilot rikkova tutkimusyhteistyö on Aalto-yliopiston mielestä yh-
teiskunnallinen etu. Aalto-yliopisto pitää tätä tavoitetta toimivana ottamatta tässä vaiheessa kantaa
yksittäisten laitosten yhdistämisiin tai siirtämisiin.

**AYO: Aalto-yliopisto pitää tämän toiminnan vahvistamista tarpeellisena, jotta nopeakin reagointi
tietotarpeisiin on mahdollista ja toiminnalle voidaan osoittaa vapaasti rahoitusta. Tulevan rahoituk-
sen suuruus ja muutoksen aikataulu tulee vielä harkita omana kysymyksenään.

***AYO: Tutkimuksen kokoaminen tieteenrajat tai ministeriöiden tai hallinnonalojen välisten siilojen
yli mahdollistaa yhteiskunnan isoihin haasteisiin vastaamisen ja yhteiskunnan kehittymisen dynaami-
semmin kuin tiukasti tietylle sektorille rajautunut toiminta. Yliopistojen pitkäjänteisen perustutki-
muksen ja sektoritutkimuslaitosten tutkimushankkeiden vuorovaikutus vahvistaa edellytyksiä strate-
giseen tutkimukseen. On myös tärkeää huomata, että näillä ratkaisuilla voidaan luoda myös kilpai-
luetua suomalaisille yrityksille. Yritysten rooli strategisen tutkimuksen tulosten hyödyntäjinä on syytä
tunnistaa. Rahoituksen kilpailullisuus houkuttaa luomaan tutkimusyhteistyötä ja houkuttaa osaavia
tutkijoita ja tutkimusryhmiä. Aalto-yliopisto korostaa, että rahoituksen perusteena tulee olla tutki-
muksen laatu ja vaikuttavuus. Arvioinnin painopiste tulee asettaa ensin toiminnan vaikuttavuuteen
ja sen jälkeen sen tutkimukselliseen laatuun.

*HY: Mietinnössä ehdotettu Ilmatieteen laitoksen ja Suomen Ympäristökeskuksen rakenteellinen
fuusio tuo tuskin toiminnallisia hyötyjä nykytilanteeseen verrattuna. Kumpulan kampuksella oleva
Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyö on erinomainen esimerkki tutkimuslaitoksen ja
yliopiston välisestä yhteistyöstä, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana nostanut suomaisen
ilmakehätutkimukseen kansainväliseen kärkeen. Tätä merkittävää, kansainvälisesti johtavaa asemaa
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ei pidä horjuttaa. Esillä ollut Suomen ympäristökeskuksen sijoittuminen Viikin kampukselle taas vah-
vistaisi merkittävästi voimakkaan osaamisen keskittymän muodostumista Viikissä.

**HY: Helsingin yliopisto suhtautuu periaatteellisesti myönteisesti Kuluttajatutkimuskeskuksen ja
Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen liittämiseen yliopistoon, kunhan tutkimuslaitokset siirtyvät yli-
opistoon pysyvällä ja täysimääräisellä rahoituksella. Tutkimuslaitosten siirtyessä yliopistolle niiden
rahoitus tulee järjestää sillä tavoin, etteivät ne pidemmälläkään tähtäimellä tule rasittamaan yliopis-
ton taloutta. Yliopisto pidättää itsellään oikeuden valita mahdollisen fuusion yhteydessä siirtyvät yk-
siköt ja henkilöstön. Jos fuusioratkaisuun päädytään, yliopisto päättää, miten siirtyvät tutkimuslai-
tokset sijoittuvat yliopisto-organisaatioon. Mahdollinen muutos täytyy suunnitella siten, että fuusioi-
tavat yksiköt integroituvat saumattomasti yliopiston toimintaan.

***HY: Ehdotus, jonka mukaan strategisen tutkimuksen rahoitus siirretään nimenomaan Suomen
Akatemian vastuulle, on hyvä edellyttäen, että Akatemian autonominen asema säilyy myös ehdote-
tun rahoitusmuodon suhteen. Ehdotus mahdollistaa sen, että suomalainen tutkimus pystyy omalta
osaltaan vastaamaan nykyistä paremmin suuriin globaaleihin haasteisiin. Ehdotus Akatemian ohjel-
marahoituksen suuntaaminen strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen ei ole oikeaan osunut.
Olennaisen tärkeää on, ettei rakenteellisella uudistuksella alenneta vapaasti haettavaan tieteelliseen
tutkimukseen suunnattua rahoitusta. On tärkeää, etteivät uudistukset vaaranna yliopistojen saaman
rahoituksen tasoa. Perustutkimuksen rahoitusta ei tule vähentää strategisen tutkimusrahoituksen
kustannuksella. Tutkimuslaitosten rahoituksen nykyistä harkitumpi kohdentaminen ja tutkimuksen
tason nostaminen kilpailun kautta on kannatettavaa.

*ISY: Yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa esitetään koottavaksi
yhteen ja näin vapautetaan rahoitusta avoimempaan kilpailuun. Yliopisto pitää suuntausta kannatet-
tavana. Yliopisto ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisiin laitosten yhdistämisesityksiin. Uusien suurem-
pien kokonaisuuksien toteuttaminen ei saa häiritä jo rakennettuja, usein pitkäaikaiseen paikalliseen
yhteistyöhön perustuvia verkostoja. Valtion tutkimuslaitoksilla on myös alueellisiin erityispiirteisiin
liittyviä tehtäviä ja toimintoja, ja uudistuksen yhteydessä tulee huomioida mahdollisuus säilyttää ket-
terät reagointimenetelmät myös niiden huomioimiseen.

**ISY: Tutkimusvoimavarojen kokoaminen ja suuntaaminen vaalikausittain ei saa vaarantaa perus-
tutkimuksen toteutuksen edellytyksiä. Jo nyt vastuu myös policy-relevantin tutkimuksen edistämises-
tä on monilla aloilla pääasiassa yliopistoissa.

*JY: Jyväskylän yliopisto pitää tärkeänä, että esitetyissä fuusioissa monitieteisen ja yhteiskunnan
kannalta relevantin tutkimustiedon lisäksi myös spesifisen ennakointi-, seuranta- ja arviointitiedon
asiantuntemus säilyy uusissa yhteenliittymissä vahvana. Sektoritutkimuslaitoksilla on myös yhteis-
kunnan kannalta tärkeitä velvoitteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista siirtää yliopistoille.

**JY: Jyväskylän yliopisto kannattaa strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustamista Suomen
Akatemian yhteyteen. Akatemian rooli sen yhteyteen sijoitetun strategisen tutkimusneuvoston myö-
tä laajenisi tieteellisen perustutkimuksen lisäksi isojen yhteiskunnallisten haasteiden tutkimuksen
tukijaksi ja asiantuntijaorganisaatioksi. Tämä sopii hyvin myös Euroopan Unioniin uusiin tiedepoliitti-
siin linjauksiin. Strategisen tutkimuksen rahoitus ei kuitenkaan saa vähentää Suomen Akatemian va-
paaseen perustutkimukseen myöntämää rahoitusta. Jyväskylän yliopisto pitääkin ehdottoman tär-
keänä, että strategiseen tutkimukseen valittavat ohjelmat ja niistä myönnetyt rahoitukset ovat riittä-
vän pitkäkestoisia, mielellään 5-10 vuotta. Vain näin voidaan mahdollistaa pitkäjännitteinen asian-
tuntemuksen kasvattaminen ja kansainvälinen kilpailukyky, mikä takaa riittävän vankan tutkimustie-
don päätöksenteon tueksi. Kilpailtu strateginen rahoitus edistää entisestään tutkimuslaitosten ja yli-
opistojen välistä yhteistyötä ja varmistaa sen, että päätöksenteon tukena on nykyistä paremmin
käytössä myös yliopistojen perustutkimuksellinen tieto ja monitieteinen osaaminen.

*OY: VTT:n, GTK:n ja MIKESin fuusio voi heikentää mahdollisuuksia mineraalisten luonnonvarojen
tutkimuksessa.
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**OY: THL:n ja TTL:n fuusiosta saadaan synergiaetuja liittyen yhteisiin tutkimusteemoihin, tietoai-
neistojen yhteiskäyttöön ja laboratorioiden optimaaliseen yhteistyöhön. STM:n hallinnonalan tutki-
musyhteenliittymä SOTERKO on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Tälle omaehtoiselle yhteistyön
kehittämiselle tulisi antaa tilaa ja aikaa niin, että mahdollinen fuusio toteutuisi myöhäisemmässä
vaiheessa.

***OY: Oulun yliopisto kannatta mietinnössä esitettyä uutta rahoitusvälinettä strategisesti suunnat-
tua tutkimusta varten, mutta pitää esitettyjä rahoitusmäärien muutoksia liian suurina ja muutosten
aikataulua liian kireänä. Rahoitukseen tulevat muutokset eivät saa vaarantaa yliopiston perusrahoi-
tusta ja perustutkimusta. Ehdotukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen tutkimuk-
seen yhteiskunnallisesti relevanteilla alueilla ja lisäävät t&k-toiminnan vaikuttavuutta. Muutokset
vahvistavat myös mahdollisuuksia kansainvälisen rahoituksen kanavointiin.

*TTY: TTY näkee tutkimuslaitosten ohjauksen yhtenäistämisen valtionhallinnossa erittäin tärkeäksi.
Tutkimuslaitosten tulee toimia yli ministeriörajojen.

**TTY: TTY:n mielestä on erittäin tärkeää, ettei strategisesti suunnattu tutkimusrahoitus vähennä
vapaasti kilpailtua tutkimusrahoitusta ja on myös yliopistojen haettavissa. Ohjelmien tulee olla riittä-
vän pitkäaikaisia ja rahoitusmäärältä sen suuruisia, että parhaat toimijat osallistuvat hakuihin ja oh-
jelmiin.

*TaY: Mietinnössä ehdotettuja toimenpiteitä tutkimuslaitosten rakenteiden uudistamisesta voidaan
pitää perusteltuina. Toimenpiteiden keskiössä täytyy olla päällekkäisten ja koordinoimattomien ra-
kenteiden uudistaminen ja sitä kautta resurssien parempi kohdistuminen varsinaiseen tutkimustyö-
hön. Rakenteita tarkasteltaessa täytyy kiinnittää huomiota myös henkilöresurssien tarkoituksen mu-
kaiseen jakaantumiseen kullakin toimintasektorilla. Sektoritutkimuslaitoksilla on luonteva tehtävä
toimia kansallisten tietovarantojen kokoajana ja säilyttäjänä, ja laitosten budjettirahoitus tulisikin
ohjata nimenomaan tietovarantojen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tietovarantojen täytyy kui-
tenkin olla saatavilla kaikille tutkimusta harjoittaville toimijoille, jotta kilpaillulle rahoitukselle asetetut
tavoitteet toteutuisivat. Viranomaistehtävistä erillisen tutkimustoiminnan rahoituksen tulisi sen sijaan
perustua kilpailtuun rahoitukseen. Kokonaisuudistuksen tavoitteeksi mainitaan mm. se, että rahoite-
taan ongelmakeskeistä tutkimusta. Terminologisesti voitaisiin puhua ratkaisukeskeisestä tutkimuk-
sesta. Rakenteita uudistamalla uudistetaan myös asenneilmastoa. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen
yhteistyötä lisäävät kannusteet auttaisivat osaltaan laajapohjaisten osaamiskeskusten muodostumi-
sessa.

*TY: Yliopisto näkee asiantuntemuksen alueellisuuden uudistuksen keskeisenä voimavarana. Yliopis-
to esittää, että paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus sijoitetaan Turkuun.  Yliopisto haluaa
myös kiinnittää huomiota oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja kuluttajatutkimuslaitoksen asemaan.
Mikäli siirtäminen nähdään välttämättömänä, tulee harkita muitakin mahdollisuuksia kuin Helsingin
yliopisto.

*VY: Ehdotettava läpinäkyvyyden, suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden lisääntyminen ministe-
riöille osoitetun tutkimusrahoituksen edelleen jakamisessa on kannatettavaa ja tukee suomalaisen
tutkimusrahoitusjärjestelmän kokonaiskuvan selkiytymistä. Ennen uudistuksen toteuttamista on huo-
lehdittava siitä, että tutkimusrahoitusjärjestelmän kokonaisuudessa suunnataan riittävästi resursseja
vapaaseen tieteelliseen tutkimukseen.

**VY: Tutkimuslaitosten ja yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen on kannatettavaa ja tärkeää
kansallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Osaamiskeskittymiä ja kriittistä massaa muodostettaessa
tärkeää on kuitenkin ennen kaikkea sisältö- ja osaamisperustaisen yhteistyön kehittäminen riippu-
matta siitä, missä yliopistojen tai tutkimuslaitosten yksiköt maantieteellisesti sijaitsevat.
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Muut tutkimusta te-
kevät organisaatiot samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoitteet Arkistolaitos, Etla*, Palkan-
saajien tutkimuslaitos

Tutkimuslaitosfuusiot Etla Kela
Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus Kela

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon Etla

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

Etla*, Palkansaajien tutki-
muslaitos*, PTT*

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

Etla, Palkansaajien tutkimuslai-
tos*, PTT*

Strategisesti suunnattu tutkimus Etla, Palkansaajien tutkimuslai-
tos*, PTT*

*Etla: Tutkimuksen riippumattomuus poliittisista päätöksentekijöistä on varmistettava. Strategisesti
suunnatun tutkimuksen teemojen valinta ja varsinaiset yksittäiset rahoituspäätökset on pidettävä
erillään. Samalla tavalla jälkikäteen tehtävien, politiikkaa ja sen toteuttajia arvioivien tutkimusten
rahoitus on pidettävä erillään arvioinnin kohteesta. Ehdotukset muodostavat hyvän pohjan uudistuk-
sille, eikä uudistuksia koskevia päätöksiä ole enää syytä lykätä.

*Palkansaajien tutkimuslaitos: Asiantuntijatyöryhmän esitykset tutkimusvarojen uudelleen kohden-
tamisesta parantavat tutkittuun tietoon pohjautuvaa toimintapolitiikkaa ja vapauttavat yhteiskunta-
politiikkaa palvelevia tutkimusvoimavaroja historiallisesti syntyneistä ja vanhentuneista laitosraken-
teista. Tarvitaan myös uudelleen arviointia siitä, painottuuko nykyinen yhteiskuntapoliittinen tutki-
mus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitus kokonaisuudessaan riittävässä määrin tärkeiksi katsottuihin
yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

*PTT: Eri ministeriöiden tulosohjattu sektoritutkimus ei ole kovin tehokas tapa tuottaa tutkimusta ja
ohjata tutkimustoimintaa. Suomessa on monia eri yhteisöjen ylläpitämiä voittoa tavoittelemattomia
yleishyödyllisiä tutkimuslaitoksia, joissa on osaamista ja halukkuutta osallistua kilpailutukseen.

Tutkimuksen rahoitta-
jat samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoitteet Sitra, Suomen Akatemia,
Tekes

Tutkimuslaitosfuusiot Sitra*, Tekes*
Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus Sitra*

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus Sitra*

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus Sitra*

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon
Kuluttajatutkimus Tekes*
Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

Suomen Akatemia*, Sitra,
Tekes

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

Suomen Akatemia**, Tekes**

Strategisesti suunnattu tutkimus Suomen Akatemia*** Sitra**, Tekes***
Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

Suomen Akatemia, Tekes

*Sitra: Sitra pitää ehdotusta koota tutkimuslaitokset aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja vah-
vemmiksi kokonaisuuksiksi lähtökohdiltaan erittäin tarpeellisena. Siiloista irti pääseminen edellyttää
myös ministeriörajojen ylittäviä rakenteellisia uudistuksia. Luonnonvaratutkimuksen osalta Sitra pitää
tärkeänä sekä kansallisen luonnonvarastrategian että valtioneuvoston luonnonvaraselonteon lähtö-
kohtaa, jonka mukaan keskeisiä luonnonvarasektoreita – biotalous, vesitalous ja mineraalitalous se-
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kä näihin kytkeytyviä ekosysteemipalveluja – tulisi tarkastella yhtenä synergisenä kokonaisuutena.
Sitra pitää parhaimpana ratkaisuna bio-, mineraali- ja vesitalouden tutkimuksen kokoamista yhteen
tutkimuslaitokseen. Vaihtoehtoisesti LYNET-yhteistyöverkoston toiminta-alaa tulisi pyrkiä laajenta-
maan ja toimintamallia kehittämään siten, että se kykenisi tarjoamaan foorumin eri luonnonvara-
alojen yhteiselle, synergiselle tutkimukselle. Suomalaisen Cleantech-osaamisen ja puhtaan teknolo-
gian edistämisen kannalta näemme hyvänä VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen yhteistyön tiivistämi-
sen.

**Sitra: Mietinnössä tutkimusrahan käytön suuntaamisesta vastaava strategisen tutkimuksen neu-
vosto on sijoitettu Suomen Akatemiaan, mitä Sitra pitää järkevänä. Tämä edellyttää kuitenkin uu-
denlaista tilaajaosaamista, jossa asiakaslähtöisyys on entistä korostuneemmassa asemassa ja jossa
tutkimusehdotuksia arvioidaan paitsi tieteellisin kriteerein, myös yhteiskunnallisen relevanssin näkö-
kulmasta. Moni yksityiskohta vaatii vielä tarkennuksia, minkä vuoksi järjestelyn toimivuutta on tässä
vaiheessa vaikea arvioida.

*Suomen Akatemia: Yhteiskunnan tarpeista kumpuavat tutkimusaiheet eivät noudata hallinnonalo-
jen rajoja. Siten ehdotus tällaisen tutkimuksen rahoituksen kokoamisesta suurempiin kokonaisuuk-
siin on kannatettava. Kilpailullinen tutkimusrahoitus mahdollistaa parhaimpien tutkijoiden ja tutkija-
ryhmien valikoitumisen tutkimuksen tekijöiksi. Suomen Akatemia kannatta näistä syistä uuden stra-
tegisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin luomista.

**Suomen Akatemia: Suomen Akatemian näkemyksen mukaan on tarpeellista, että valtioneuvoston
ja ministeriöiden käytössä on riittävä määrä sitomatonta tutkimus- ja selvitysrahoitusta, jotta nope-
alla aikataululla tarvittavaa päätöksentekoa tukevaa työtä pystytään tekemään. Rahoituksen määrä
ja siirtymäaikataulu tulee pohtia erikseen.

***Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen ohjaus, organisointi ja hyödyntäminen ovat uuden
rahoituspilarin luomisessa keskeisiä kysymyksiä, ja niihin liittyy paljon avoimia asioita. Ohjauksen
pitää olla toisaalta riittävän ohjaavaa mutta samalla väljää. Kankeita rakenteita tulee välttää ja ole-
massa olevia organisaatioita tulee hyödyntää. Suomen Akatemian näkemys mahdollisesta tavasta
näiden asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta: Strategisen tutkimuksen rahoituksen käytön suun-
taviivoista päättää valtioneuvosto strategisen tutkimuksen neuvoston esityksestä. Päätöksissä sovi-
taan teemoista sekä resursoinnin yleisestä linjauksesta useaksi vuodeksi yhtä aikaa. Tutkimus- ja
innovaationeuvosto voi myös olla mukana suunnittelussa. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat stra-
tegisen tutkimuksen rahoituksen käytöstä valmistellaan strategisen tutkimuksen neuvostossa. Stra-
tegisen tutkimuksen neuvosto kirjoittaa tarkemman suunnitelman ja jakaa laajan teeman osiin osa-
ohjelmiksi, kirjoittaa ja pitää yllä työohjelmaa, päättää arviointikriteereistä, nimeää kullekin osaoh-
jelmalle johtoryhmän jne. Strategisen tutkimuksen neuvoston sijoittaminen Suomen Akatemiaan
edellyttää Akatemian hallintoviraston lisäresursointia. Mietinnössä esitetty Tekesin henkilöstön siirto
Akatemiaan ei sovellu tähän. Tutkimushankkeita tulee arvioida relevanssin ja tutkimuksellisen laa-
dun perusteella. Akatemian näkemyksen mukaan yksi vaihtoehto arvioinnin toteuttamisessa on käyt-
tää kaksivaiheista prosessia, jossa ensimmäisessä vaiheessa pääpaino on relevanssin arviointi ja toi-
sessa vaiheessa tarkastellaan enemmän tutkimuksellista laatua. Ensimmäisessä vaiheessa käytettäi-
siin lähinnä ministeriöiden, elinkeinoelämän ja suomalaisen tutkimuskentän asiantuntemusta; toises-
sa vaiheessa voidaan soveltuvin osin käyttää ulkomaisia asiantuntijoita. Hankearvioinnin järjestämi-
nen tällä tavoin vaatii laajennuksia Suomen Akatemian nykyisiin toimintatapoihin ja eri hallinnonalo-
jen laajaa osallistumista valmisteluun ja hankkeiden arviointiin. Rahan siirrolla kilpaillun rahoituksen
piiriin on vaikutuksia henkilöstön tilanteeseen. Henkilöstökysymykset tulee selvittää huolella samoin
kuin siirtymäajan kysymykset. Ehdotettu 200 milj. euron osuus on niin suuri, että siihen pääsy tuskin
on henkilöstökysymysten ja muiden seikkojen takia mahdollista esitetyssä aikataulussa. Tekesin ra-
hoituksesta ehdotettu 60 milj. euron siirto ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Suomen Akatemia tut-
kimusohjelmista osa on hyvin perustutkimuksellisia. Näillä ohjelmilla on myös hyvin selkeä roolinsa
perinteisessä tiederahoituksessa. Näin ollen on myös harkittava yksityiskohtaisemman analyysin pe-
rusteella sitä, tuleeko Akatemian nykyistä rahoitusta siirtää strategisen tutkimuksen neuvoston käyt-
töön.
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*Tekes: Tutkimuslaitosten rakenteiden uudistamiseen ja yhteistyön kasvattamiseen kohdistuvat eh-
dotukset ovat sekä substanssin näkökulmasta, että tavoiteltuja hyötyjä ajatellen oikean suuntaisia ja
perustuvat pääosin tarkoituksenmukaisiin valintoihin. Yhdistymiset synnyttäisivät uusia mahdolli-
suuksia myös innovaatiotoiminnalle. Yksityisenä kysymyksenä esiin nousee esitys sijoittaa Kuluttaja-
tutkimuskeskus Helsingin yliopistoon. Keskus palvelee paljon myös kysyntälähtöisen innovaatiotoi-
minnan kehittämistä – onko HY tiedeyliopistona se taho, josta kuluttajatutkimuksen tulokset ja
osaamisen vaikuttavuus saadaan tehokkaimmin talouden kestävän kehityksen tueksi? Ehdotettu
muutos edellyttäisi joltain osin HY:n oman profiilin uudistumista.

**Tekes: Sirpaleisten määrärahojen kokoaminen ja osoittaminen tähän tarkoitukseen on perustel-
tua, volyymiä kannattaa peilata todelliseen tarpeeseen. Määrärahojen ohella valtioneuvostolla tulisi
olla käytössään strategisen intelligenssin toiminto, joka tukisi valtioneuvostoa erilaisten vaihtoehto-
jen analysoinnissa ja skenaarioiden rakentamisessa. Näin tuotettu tieto saataisiin vietyä päätöksen-
tekoon ennustettavana muutoksena.

***Tekes: Esitys on sinänsä mielenkiintoinen, mutta valitettavasti oleellinen komponentti puuttuu ja
mittaluokka on epärealistinen. Valtion tutkimuslaitosten nykyisten tutkimusmäärärahojen uudelleen
organisointi ja kilpailuasteen lisäys on hyvä lähtökohta – tutkimus suuntautuu hyödynnettävään
suuntaan ja organisaatioiden kilpailukyky ja osaaminen kasvavat. On kuitenkin hyvin oleellista millä
prosessilla Suomen haasteet valitaan, niihin liittyvä tutkimusstrategia luodaan ja tulosten hyödyntä-
minen varmistetaan. Ehdotus ei sisällä tähän uskottavaa mallia. Tulevaisuusselontekoprosessia kan-
nattaisi hyödyntää pilottina, jossa luodaan jatkuva toimintamalli politiikkatyötä tukevan tutkimuksen
suuntaamiseen ja hyödyntämiseen. Strategisen sektoritutkimuksen rahoittaminen suurelta osin Te-
kesin tutkimusrahoilla merkitsisi merkittävää resurssien siirtoa elinkeinoelämän uudistumista ja kil-
pailukykyä palvelevasta tutkimuksesta ensisijaisesti julkisen sektorin omia tarpeita palvelevaan tut-
kimukseen. Uuden toimintatavan lähtökohtiin nähden 200 milj. euroa on ehdottomasti liian suuri.
Jos malliin halutaan mennä, tuloksellisen toiminnan takaamiseksi on syytä kasvattaa ensin osaamis-
ta sekä yhteiskunnallisten haasteiden hankkeistamisessa, että itse prosesseissa. Toimintamalli on
syytä valita tiukasti tavoitteeseen peilaten. Ehdotettu neuvosto on yksi vaihtoehto, mutta malliin olisi
tarpeen miettiä myös vaihtoehtoja, joilla toiminta saataisiin integroitua olemassa oleviin rakenteisiin.
Jos toiminta kaikesta huolimatta sijoitetaan Akatemian yhteyteen, Akatemian tulee täydentää osaa-
mistaan ja tehdä isojakin rakenteellisia uudistuksia. Lausunnossa esitetty henkilöiden siirto Tekesistä
Akatemiaan ei ongelmaa ratkaise.
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Työ- ja elinkeinoelä-
män järjestöt samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoitteet
Akava, EK*, JHL, MTK,
SAK+STTK, SMT, Tehy,
TEK*, YKL*

Tutkimuslaitosfuusiot EK**, TEK** Akava*, JHL*, Tieteenteki-
jöiden liitto*

Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus SLC Pardia, SMT*

Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus
Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus JHL, Pardia

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus

JHL, MTK*, Pardia*

Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus Tehy* Akava*, JHL, Lääkäriliitto, Par-

dia, SAK+STTK*
Fuusiot Helsingin yliopis-
toon JHL*

Oikeuspoliittinen tutkimus Pardia**

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen EK, Tehy**, TEK***

Akava, MTK**,
SAK+STTK**

JHL**, Lääkäriliitto*, Par-
dia, SMT, Tieteentekijöiden
liitto**, YKL

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

EK*** Akava**, SAK+STTK**, TEK Pardia, Tieteentekijöiden liit-
to***, YKL

Strategisesti suunnattu tutkimus SAK+STTK***, Tehy**, TEK Akava*** EK , Pardia
Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

EK , JHL, Tehy

*Akava: Ehdotetut laitosrakenteet vaativat lisävalmistelua. Uudistuksessa on varmistettava, että val-
tion tutkimustoiminnan voimavarat säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Tutkimuslaitosten fuusi-
oita arvioitaessa on lähtökohdaksi otettava laitosten vahvuuksien ja perustehtävien kehittäminen.
On erittäin tärkeää, että tutkimuslaitosten omaleimainen ja monipuolinen yhteiskuntapoliittinen teh-
tävä tunnistetaan ja tunnustetaan. Fuusioiden yhteydessä on varmistuttava, että yhtään merkittävää
tutkimusalaa ei sijoiteta sellaiseen organisaatioon jossa sillä ei ole kehittymismahdollisuuksia. Esityk-
set yhdistymisistä näyttävät noudattavan melko pitkälle perinteisiä ministeriörajoja. Nimenomaan
yhteiskunnallinen päätöksenteko ja globaali kilpailu edellyttäisivät yhä enemmän poikkihallinnollista
ja monitieteistä lähestymistä. Akava näkee, ettei esitys riittävästi pyri vastaamaan tähän haastee-
seen. Akava pitää ongelmallisena esitetyistä fuusioista THL:n, TTL:n ja Kelan tutkimusyksikön yhdis-
tämistä. Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka hallinnossa ovat myös työ-
markkinaosapuolet. Tämä edustus tulee jatkossakin turvata ja siten varmistaa tiivis yhteys työelä-
mään ja sen tarpeisiin. Laitosten erilaiset säädöspohjat ja poikkeavat tutkimuskohteet merkitsisivät
fuusiovaiheessa tutkimuksen tuloksellisuuden vaarantamista useiksi vuosiksi.

**Akava: Tarve päätöksentekoa välittömästi tukevien tutkimushankkeiden rahoitusinstrumentin
käyttöönotolle on ilmeinen. Poliittisella valmistelulla ja tutkimustoiminnalla on kuitenkin omat lähtö-
kohtansa, minkä vuoksi esimerkiksi hankkeiden aikataulutuksen pitää perustua myös tutkimusten
laadukkaaseen totuttamiseen. Akava näkee myös haastavana esityksen 30 milj. euron siirtämisestä
tutkimuslaitosten perusrahoituksesta suoraan valtioneuvoston hallintaan.

***Akava: Akava näkee ehdotetun kilpaillun rahoituksen osuuden liian suurena. Ehdottomasti se on
liian suuri toteutettavaksi esitetyssä aikataulussa. Rahan siirryttyä vapaasti kilpailutettavaksi koko-
naismäärää ovat jakamassa myös yliopistot, yksityiset tutkimusyritykset ja ulkomaiset toimijat. Tut-
kimuksen rahoituksessa tilaajaperusteisuutta voidaan lisätä maltillisesti. Sen kasvattaminen tulee
kuitenkin tehdä ensisijaisesti tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisen lähtökohdista eikä poliittisen
ohjauksen lisäämisen helpottamiseksi. Akava näkee ongelmallisena, kuinka esitys mahdollistaa tut-
kimuslaitosten omaehtoisen tutkimustyön, mikäli perusrahoituksen osuus on erittäin niukka. Vahvaa
perusrahoitusta edellyttää jo tutkimusinfrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen, kuten laitein-
vestoinnit ja tutkimusaineistojen hankinta. Kilpailutettu rahoitus ja sen määräaikaisuus eivät saa ai-
nakaan yksinään olla perusteita työsuhteiden määräaikaisuudelle. Jos kokonaisuudistus johtaa hen-
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kilöstöjärjestelyihin, tulee niiden kohteiksi joutuviin soveltaa muutosturvan parhaita käytäntöjä. Aka-
va pelkää, että kohdentamaton kilpailtu rahoitus on myös helpompi kohde rahoitusleikkauksille kuin
suorat leikkaukset yksittäisen tutkimuslaitoksen budjetista.

*EK: EK katsoo, että valtion tutkimuslaitosjärjestelmää koskevat konkreettiset muutokset on toi-
meenpantava jo tämän hallituskauden aikana ja kokonaisuudistus olisi toteutettava vuosina 2014-
2016 pääosin hallituksen iltakoulussa 10.10.2012 tehdyn linjauksen mukaisesti. Päällekkäisyydet on
poistettava ja työnjakoa ja yhteistyötä on lisättävä tutkimuksen vaikuttavuuden parantamiseksi.
Tutkimuslaitosten perusrahoitusta on myös ohjattava enemmän kilpailulle ja sektorirajat ylittävälle
yhteistyölle. Tutkimuslaitosten tulee tuottaa myös elinkeinoelämän kannalta relevanttia tietoa liike-
toiminnan ja teknologioiden kehittämisen tueksi ja laitosten tulee huomioida elinkeinoelämän ja
Suomen kilpailukyvyn kehittämisen näkökulmat tutkimustoiminnassaan.

**EK: Laitosten rakenteellisissa fuusioissa keskeinen tavoite tulisi olla osaamisten yhdistäminen ja
täydentäminen yli organisaatiorajojen, sekä tutkimustoiminnan vaikuttavuuden parantaminen. Fuu-
siot tulisivat johtaa hallinnollisten kustannusten säästämiseen ja toiminnan taloudelliseen tehostami-
seen. Fuusioista saatavia säästötavoitteita ei tule heikentää esim. henkilöstön irtisanomista koskevi-
en tarpeettoman pitkien suoja-aikojen avulla. Tutkimuslaitoksiin kohdistettavat resurssit tulee suun-
nata ensisijaisesti tutkimuslaitosten varsinaiseen toimintaan, eli laadukkaaseen tutkimukseen ja asi-
antuntijatyöhön. EK pitää myös tärkeänä, että elinkeinoelämän kannalta keskeisten tutkimusaluei-
den, kuten esim. työterveyden ja teknologian ja innovaatioiden kehittämisen osalta fuusiot eivät saa
johtaa näiden tutkimusalueiden heikentymiseen uusissa laitoksissa. Tutkimuslaitosten vahvasti yksi-
tyisillä markkinoilla kilpaileva konsultointiliiketoiminta tulee toimia valtion budjettirahoituksen ulko-
puolella.

***EK: EK pitää ehdotettua tilaajaperusteisen tutkimuksen mallia hyvänä. Kilpaillun rahoituksen
osuus tilaajaperusteisen tutkimuksen mallissa voisi olla esitettyä isompi. EK pitää kannatettavana
myös mietinnössä olevaa ehdotusta koota ministeriöiden eri talousarviomomenteille pirstaloitunutta
t&k-rahoitusta yhdelle tai muutamalle talousarviomomentille. Tällä vahvistetaan rahoituksen lä-
pinäkyvyyttä ja ministeriöiden strategisempaa otetta oman hallinnonalansa kannalta tärkeiden tut-
kimusteemojen rahoittamiseen.

EK: EK suhtautuu erittäin varauksellisesti ehdotettuun strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen.
Uuden strategisen tutkimuksen rahoituspilarin perustaminen Suomen Akatemian yhteyteen ei sel-
keytä tutkimusjärjestelmän kokonaisuutta, vaan päinvastoin monimutkaistaa sitä. Tekesin rahoitusta
ei tulisi suunnata enempää yhteiskuntapoliittiseen tutkimukseen ehdotetun instrumentin kautta. Te-
kesin yhteisrahoitteisen tutkimuksen kautta valtion tutkimuslaitokset, etunenässä VTT, osallistuvat
vahvasti myös yritysyhteistyöhön, johon pitää olla jatkossakin riittävästi varoja käytössä.

EK: EK kannatta vahvempien osaamisen keskittymien rakentamista ja yhteistyömallien kehittämis-
tä tutkimuslaitosten ja yliopistojen välille. Myös ammattikorkeakouluja tulisi tarkastella osana keskit-
tymiä. ”Osaamisen keskittymiä” hahmoteltaessa pitäisi ottaa huomioon rajapinnat jo olemassa olevi-
en keskittymien, kuten Strategisen huippuosaamisen keskittymien ja valmisteilla olevien innovaa-
tiokeskittymien (INKA-ohjelma) osalta. Alueellisesti tutkimuslaitosten ja yliopistojen osaaminen tulisi
kytkeä osaksi INKA-ohjelman innovaatiokeskittymiä ja niitä koskevaan neuvottelumenettelyyn.

*JHL: JHL:n mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstön näkemykset ja osaaminen hyödynne-
tään kehittämissuuntia kartoitettaessa. Valtion yhteistoimintalaki ja -sopimukset sekä niiden hanki
edellyttää henkilöstön kuulemista muutosten suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Yhdistämisessä on
huolehdittava työehdot turvaavan harmonisoinnin lisärahoituksesta ja uuden laitoksen rahoituspoh-
jan riittävyydestä ja vakaudesta.

**JHL: JHL pitää erittäin huolestuttavana esitystä, jossa puolet laitosten tutkimusrahoituksesta siir-
rettäisiin SA:n ja VNK:n kilpailutettavaksi. Sinänsä ajatus siitä, että tutkimusrahoitusta voitaisiin
kohdentaa joustavammin tärkeiksi koetuille alueille, on mielekäs. Ongelmallista on kuitenkin se, että
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pysyvää tutkimusrahoitusta siirrettäisiin kilpailutettavaksi rahoitukseksi. Asiantuntijoiden, jotka ny-
kyisin hankkeita vetävät ja hakevat rahoitusta, työajasta merkittävä osa kuluu rahoitushakemusten
kirjoittamiseen ja muuhun tutkimusbyrokratiaan ja heikentää heidän mahdollisuuttaan osallistua tut-
kimukseen ja asiantuntijatyöhön. Laitosten pysyvä osaaminen katoaisi ja laitosten nykyisten tietova-
rantojen kerääminen, ylläpito ja hyödyntäminen vaarantuisivat. On ristiriitaista, että samalla esite-
tään tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön lisäämistä. Miten todennäköistä tämä on, kun orga-
nisaatiot kilpailisivat entistä voimakkaammin samasta rahoituksesta. Tutkimuspainotuksen siirtämi-
nen muuttuvien tarpeiden mukaan on toki kannatettava ajatus. Tämä olisi kuitenkin mahdollista to-
teuttaa ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tulosohjausta kehittämällä. Strategisemmilla ja pitkäjän-
teisemmillä tulossopimuksilla olisi mahdollista siirtää laitosten panostusta uusille alueille.

*Lääkäriliitto: Kilpaillun rahoituksen osuus esityksessä on kohtuuttoman suuri ja sitä esitetään toteu-
tettavaksi liian nopeassa aikataulussa. Uudistuksessa on varmistettava valtion tutkimustoiminnan
voimavarojen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla.

 *MTK: Uudistuksella on kyettävä ohjaamaan resursseja tutkimukseen hallinnosta. Kokonaisuudis-
tuksen tulee tähdätä tutkimusvastuussa olevien henkilöiden osuuden kasvuun ja keskijohdon resur-
soinnin vähentämiseen, mikä on kirjattava selkeästi mahdollisiin fuusiosopimuksiin. MTK toivoo tar-
kempia tietoja siitä, miten luonnonvaroihin koskeva tutkimus VTT:lla ja GTK:ssa kytketään luonnon-
varakeskuksen toimintaan elinkeinoja edistävällä tavalla. MTK edellyttää, että SYKEn ympäristötut-
kimuksen liittäminen uuteen luonnonvarojen tutkimuskeskukseen selvitetään. MTK vaatii, ettei uu-
distusta tehdä nyt esitetyllä aikataululla, vaan aikataulua siirrettäisiin ainakin vuoden 2015 alkuun.

**MTK: MTK esittää, ettei 200 milj. euron avointa rahoitusta kerätä työryhmän raportissa esitetyllä
tavalla eli suhteessa talousarviorahoitukseen. Rahoituspohjan muuttamisen tulee olla suhteessa lai-
tosten kokonaisrahoitukseen.

*Pardia: Pardia vaatii, että kaikki jatkovalmistelu on tapahduttava yhteistoiminnassa laitosten ja nii-
den henkilöstön ja henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa.

**Pardia: Mikäli uudistusta ryhdytään totuttamaan, on turvattava laitoksen toiminta sekä tietovaran-
tojen ja seuranta-/indikaattorijärjestelmien pysyvyys sekä henkilöstön asema ja voimavarat. Asian-
tuntijaryhmän arvioima kevyempi vaihtoehto olisi tässä tapauksessa järkevin valinta.

*SAK+STTK: TTL:n toiminta itsenäisenä tutkimuslaitoksena on turvattava nykyisin voimavaroin. Esi-
tetty tutkimusrahoituksen uudistus ei toimi kaikkien laitosten osalta. Tavoitteet on mahdollista saa-
vuttaa myös kehittämällä voimakkaasti VNK:n johdolla ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tulosohja-
usta tai muuttamalla kilpailutetun ja tutkimuslaitosten budjettirahoituksen suhteita maltillisemmin.
Strategisemmilla ja pitkäjänteisemmillä tulossopimuksilla olisi myös mahdollista siirtää niiden laitos-
ten panostusta, joissa se on tarkoituksen mukaista, uusille alueille. Joka tapauksessa jatkovalmistelu
on tehtävä yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten ja niiden henkilöstön ja henkilöstöä edustavien jär-
jestöjen kanssa. SAK:n ja STTK:n mielestä uudistuksen jatkovalmistelussa on harkittava tarkoin mi-
ten tutkimuslaitosten rahoituksen uudelleenjärjestely parantaa tutkimuksen laatua ja varmistaa tut-
kimuslaitosten muut kehittämis-, koulutus- ja palvelutehtävät.

**SAK+STTK: Tutkimusrahoituksen kohdentaminen joustavammin tärkeiksi koetuille alueille on si-
nänsä perusteltua. Henkilöstölle ongelmallinen tavoitteesta tulee kuitenkin silloin, kun se pyritään
saavuttamaan ensisijaisesti muuttamalla pysyvä tutkimusrahoitus kilpailutettavaksi rahoitukseksi.
Esitetty tilaajamalli ja kilpailtavan rahan osuuden kasvattaminen tuottaa epävakaita työsuhteita,
koska yleensä rahoituksen määräaikaisuus merkitsee myös määräaikaisia työsuhteita. Esitys muut-
taisi täysin valtion henkilöstöpolitiikan suunnan. Tarkastelua vaatii myös se, miten laajan mandaatin
tutkimuslaitosten strategista ohjausta suorittava valtioneuvosto ja sen alainen strateginen neuvosto
saa. Avoimen ja eteenpäin katsovan yhteiskunnan edun mukaista on, että tasapaino tieteellisen va-
pauden eli tutkimuspohjaisen tutkimustarpeista lähtevän tiedon hankinnan ja toisaalta poliittisen
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päätöksenteon pohjaksi tehtävän tutkimuksen välillä säilyy. Tutkimusta koskevan päätöksenteon ja
rahoituksen keskittäminen yhdelle taholle voi osoittautua ongelmalliseksi.
***SAK+STTK: Strategisen tutkimuksen neuvosto on kannatettava toimielin, jos sen jäsenet edus-
tavat riittävän monipuolisesti yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän sektoreita. Neuvoston
toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. SAK:lle ja STTK:lle on tärkeää, että palkansaajia kosket-
tavat aiheet ja näkökulma ovat mukana aihioissa, jotka nostetaan strategisen tutkimuksen kärkeen.
SAK ja STTK esittävät, että strategisesta tutkimuksesta vastaava neuvostossa olisi myös konkreettis-
ta työelämän ml. työmarkkinatoiminnan- osaamista ja sellaisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät
työpaikkojen toimintaa laajasti.

*SMT: Suomen Merentutkijat ry pitää asiantuntijaryhmän ehdotusta IL:n ja SYKEn yhdistämisestä
merentutkimuksen kannalta riittämättömänä ja esittää, että harkittaisiin mereen liittyvät luonnontie-
teellisen tutkimuksen kokoamista yhteen ainakin IL:sta, SYKEsta, RKTL:sta ja GTK:sta. SMT toivoo,
että käsillä olevassa uudistuksessa kansallisen merentutkimuksen arvo ja potentiaali nähtäisiin kau-
konäköisesti osana Euroopan laajuista kehitystä ja kansallista profiloitumista Itämeren alueen johta-
vana toimijana, jotta suomalainen yhteiskunta jatkossakin saisi yhä enemmän tarvittavaa monialais-
ta ja luotettavaa meriä koskevaa tutkimustietoa.

*Tehy: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen tutkimus-
osaston yhdistämisessä on varmasti olemassa mahdollisuus päällekkäisen toiminnan karsimiseen ja
resurssien suuntaamiseen oikeaan suuntaan. Ohjauksella ja johtamisella tähän olisi ollut mahdolli-
suus jo aikaisemminkin, vaikka kyseessä ovat olleet itsenäiset valtionhallinnon organisaatiot. Kun
päällekkäisyyksiä puretaan, tulee erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että vapautuvat resurssit
osoitetaan määriteltyyn ydintehtävään, eikä uusiin hallinnon portaisiin. Työterveyslaitoksella on ollut
merkittävä ja näkyvä tehtävä työikäisen väestön tutkimuksessa sekä kehittämisinterventioiden tuot-
tamisessa. Tämä tehtävä-alue ei saa hävitä rakenteellisten muutosten mukana. Kokonaisuudistusta
kuvaavassa asiakirjassa ei oteta lainkaan kantaa aluetyöterveyslaitosten asemaan. Asia tulee ehdot-
tomasti selvittää. Suurin puute näiden tutkimuslaitosten toiminnassa on ollut tutkitun tiedon johta-
misessa ja implementoinnissa, hyötykäytössä ja jalkauttamisessa käytännön työtoimintaan.

**Tehy: Tietoperusteiselle johtamiselle ja toiminnan ohjaamiselle on sosiaali- ja terveydenhuollossa
todella tarve. Hyvinvointipalveluiden tuottaminen vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti, resurssit
huomioiden, on haastavaa. Julkisella sektorilla kaksitasoinen päätöksenteko, virkamiehet ja poliitti-
set päättäjät, edellyttää tutkitun tiedon tulosten tulkintaa kansan kielelle. Ongelmia ei ratkaista yk-
sinomaan vastuuministeriön, STM:n, hankkeiden tai politiikkaohjelmien avulla. Strategisesti suunnat-
tu tutkimus on päättäjien päätöksenteon tueksi tärkeää, jos sitä osataan hyödyntää. Strategisen tut-
kimuksen neuvosto on kannatettava toimielin, jos sen jäsenet edustavat riittävän monipuolisesti yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreita. Neuvostolla on haastava ja vastuullinen tehtävä ja toi-
minnan tulee olla avointa sekä läpinäkyvää. Ohjelmatoimikuntien perustaminen on kannatettavaa,
mutta sektorikohtaisten ministeriöiden oman tutkimusrahoituksen olemassaolo ja tarve tulee perus-
tella huolella.

*TEK: TEKin mielestä esitys on hyvä avaus valtion tutkimuslaitoskentän kokonaisuudistusta ja rahoi-
tuksen kehittämistä varten, jolle on olemassa tarvetta. Esityksessä olisi pitänyt kuitenkin painottaa
voimakkaammin kansainvälistymisen tuomia haasteita ja toisaalta sitä, mitä tutkimuslaitoksilta vaa-
ditaan, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menes-
tymismahdollisuuksia kovenevassa globaalissa kilpailussa. Tässä muutoksessa on huomioitava tek-
nologisen osaamisen vahvistaminen. Erityistä huomiota on myös jatkossa kiinnitettävä siihen, että
valtioneuvoston sekä muun poliittisen päätöksenteon piirissä hyödynnettäisiin tutkimuslaitosten työn
tuloksia nykyistä paremmin ja laajemmin.

**TEK: TEKin mielestä muutosprosessissa pitää olla pitkäjänteinen, vastuullinen ja avoin suunnitel-
ma siitä, millaisia vaikutuksia mahdollisilla järjestelyillä on henkilöstöön ja miten ne hoidetaan. TEKin
mielestä esitettyjen fuusioiden osalta on tehtävä vielä tarkempaa selvitystyötä. Työryhmän raportti
kuvaa fuusioita varsin yleisellä tasolla ja nyt on selvitettävä, että miten toteutettavat fuusiot vaikut-
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tavat kunkin laitoksen perustehtävän toteutukseen ja toimintaedellytyksiin. Fuusioiden kanssa sa-
maan aikaan tehtävä rahoitusmallin muutos saattaa kuitenkin vaikuttaa heikentävästi joidenkin pien-
ten mutta tärkeiden tutkimusalojen resursointiin. Samankaltaisia riskitekijöitä liittyy myös tilanteisiin,
jossa fuusioitavien laitosten koon välillä on huomattavia eroja tai jokin yksikkö joutuu sellaiseen uu-
teen laitokseen, jossa sillä ei ole toimintaedellytyksiä.

***TEK: TEKin mielestä tilaajaperusteisuutta voidaan lisätä maltillisesti. Sen kasvattaminen tulee
kuitenkin tehdä ensisijaisesti tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisen lähtökohdista eikä poliittisen
ohjauksen lisäämisen helpottamiseksi.

TEK: TEKin mielestä tällä rahoituselementillä on riski päätyä liiallisen poliittisen ohjauksen piiriin.
Mikäli rahoituselementin hallinnointi halutaan toteuttaa esitetyllä tavalla, on sen yhteyteen perustet-
tava poliittisesti riippumaton asiantuntielin takaamaan tutkimuksen korkeatasoisuuden ja riippumat-
tomuuden.

TEK: TEKin mielestä tällä rahoitusuudistuksella on merkittäviä mahdollisuuksia vahvistaa suoma-
laista tutkimustoimintaa ja kohdentaa sitä kansallisesti merkittävimpien tutkimusalojen tarpeisiin.
Tältä osin onkin tärkeää suunnitella rahoitusmekanismi niin, että se hyödyttää koko suomalaista yh-
teiskuntaa ja vahvistaa kestävän kehityksen mukaista aineetonta talouskasvua.
*Tieteentekijöiden liitto: Laitosrakenteet vaativat lisävalmistelua ja tarkennuksia, jotta pystytään
muodostamaan toimivia kokonaisuuksia. Aikataulu laitosten yhdistämisille on liian tiukka.

**Tieteentekijöiden liitto: Tieteentekijöiden liitto vastustaa tutkimusrahoituksen näin voimakasta
keskittämistä ja poliittista ohjausta. Valtion tutkimustoiminnan rahat on säilytettävä vähintään nykyi-
sellä tasolla. Uusi rahoitusväline on määrältään liian mittava. Se luo tutkimuslaitoksiin epävarmuu-
den, lisää määräaikaisia palvelussuhteita sekä vähentää henkilöstön motivaatiota pitkäjänteiseen
tutkimukseen. Rahoituksen siirto tutkimuslaitoksista tarkoittaisi käytännössä joidenkin yhteiskunnal-
lisesti tärkeiden tutkimusalueiden alasajoa. Korkeatasoinen tutkimus on mahdollista vain ajantasai-
sen infrastruktuurin avulla. Kilpaillun rahoituksen suuri osuus saattaa vaikuttaa siihen, että tutkimus-
laitosten laitteistoa ei pystytä pitämään ajan tasalla. Tutkimuslaitokset toimivat myös asiantuntijaor-
ganisaatioina, viranomaistahoina, kehittämis- ja tiedonvälitystehtävissä ja maksullisessa palvelutoi-
minnassa. Tutkimustyö tuottaa tietoa kaikkiin näihin tehtäviin. Tutkimuslaitokset keräävät muun
muassa mittavia tietovarantoja ja tekevät luonnonvarakartoituksia. Nämä tehtävät vaarantuisivat
rahoituksen vähenemisen vuoksi. Sinänsä ajatus, että tutkimusrahoitusta voitaisiin kohdentaa jous-
tavammin tärkeiksi koetuille alueille, on mielekäs. Tätä voidaan toteuttaa ministeriöiden ja tutkimus-
laitosten tulosohjausta kehittämällä. Pitkäjänteisillä suunnitelmilla voidaan ohjata panostusta uusille
alueille.

***Tieteentekijöiden liitto: Mikään tutkimuksen rahoitusmallin muutos ei ratkaise tätä ongelmaa,
vaan tarvitaan toimijoita, jotka ymmärtävät riittävästi sekä tutkimuksen että politiikan kieltä.

*YKL: YKL:n näkemyksen mukaan yhteiskuntamme päätöksenteon tulee jatkossakin nojautua luo-
tettavaan ja pitkäjänteiseen, riippumattomaan tutkimustoimintaan. Sen varmistamiseksi ja edistämi-
seksi tarvitsemme yhteiskunnan todellisten tarpeiden mukaisesti toimivan tutkimuskentän, jossa po-
liittinen ohjaus ei näyttele liian suurta osaa ja jossa tarpeellisilla tutkimusaloilla on aidot toiminta-
edellytykset.
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Muut sidosryhmät samaa mieltä varauksia eri mieltä

Yleiset uudistamistavoit-
teet

Arene*, Maanmittauslaitos,
Paikkatietoasiain neuvotte-
lukunta, Puolustusvoimat,
Suomalainen Tiedeakate-
mia, TSV, VTV*

Tutkimuslaitosfuusiot Arene TSV BirdLife Suomi ry

Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus Kuntaliitto

Arctia Shipping Oy, Finavia,
Liikenneturva, MetOffice, Puo-
lustusvoimat, Rajavartiolaitos,
SLL, Trafi, Vaisala

Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus Kuntaliitto*

Maanmittauslaitos*, Paikkatie-
toasiain neuvottelukunta, Puo-
lustusvoimat, SLL

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus VTV**

Terveyden ja hyvinvoinnin
tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntaliitto**

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon

Kuntaliitto, Suomalainen
Tiedeakatemia, TSV

Oikeuspoliittinen tutkimus Kuntaliitto
Laitosten säilyttäminen
itsenäisinä (Evira, KOTUS,
STUK, VATT)

Kuntaliitto (VATT)

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

Arene, Kuntaliitto, Puolus-
tusvoimat, Suomalainen
Tiedeakatemia

TSV*, VTV***
BirdLife Suomi ry, Maanmit-
tauslaitos, Paikkatietoasi-
ain neuvottelukunta

VN:n ja ministeriöiden tutki-
mus- ja selvitystoiminnan vah-
vistaminen

Suomalainen Tiedeakatemia VTV***

Strategisesti suunnattu tutki-
mus Kuntaliitto*** Arene**, Suomalainen Tie-

deakatemia*, TSV*, VTV***
BirdLife Suomi ry*, Maanmitta-
uslaitos**

Tutkimuslaitosten ja yli-
opistojen yhteistyön syven-
täminen

Arene, Kuntaliitto, Tie-
deakatemia, TSV

*Arene: Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria, joiden molempien tehtäviin kuuluu tutkimus. Yli-
opistojen tutkimus painottuu voimakkaammin perustutkimukseen, kun taas ammattikorkeakoulujen
tki-toiminnalta edellytetään enemmän alueellisesti vaikuttavaa soveltavaa tutkimusta. Jos mietintö
lähtee siitä, että valtion tutkimustehtävä on nimenomaan alle vaalikauden mittaisista ja suoraan
päätöksenteon perustaksi käytettävän, helposti hyödynnettävän ja vaikuttavan tiedon tuottamista,
pitäisi koko maan kattavan ammattikorkeakouluverkoston ja edellä mainitun alueellisen ja sovelta-
van tutkimustehtävän liittämisen mietintöön olla itsestäänselvyys. Arenen näkemyksen mukaan ei
ole mitenkään mahdollista jättää ammattikorkeakoulusektoria pois yhtenä keskeisenä alan toimijana.

**Arene: Ottaen huomioon Akatemian tähänastisen suhtautumisen ammattikorkeakoulujen tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan ja sen rahoitukseen Arene esittää erityisen huolensa jo nykyisin laajan
sekä tulevaisuudessa laajenevan ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten hankeyhteistyön rahoi-
tuksen toteutumisesta.

*BirdLife Suomi ry: Esityksen mukainen tilanne johtaa helposti lyhytjänteiseen tiedepolitiikkaan, jos-
sa rahoitus kohdentuu kulloisenkin ”muoti-ilmiön” tutkimiseen. Seurantatutkimukseen on vaikea
saada projektiluonteista rahoitusta, koska välittömiä tutkimushyötyjä tai –tuloksia ei ole yleensä
osoitettavissa. Pitkäaikaisseurantaan pohjautuvien aineistojen arvo korostuu ajan myötä, jopa usei-
den vuosikymmenten aikana. Esitetyt toimenpiteet tutkimusrahoituksen uudistamiseksi eivät huomi-
oi, miten nämä tarpeet turvataan jatkossa.

*Kuntaliitto: Kuntaliiton näkemyksen mukaan paikkatietoalan perustutkimus- ja kehitystoiminnan
resurssien kokoaminen yhteen vaikuttaa hyödylliseltä. Sen sijaan paikkatietotekniikan soveltamista
tukevien toimintojen irrottaminen substanssiorganisaatioista voisi vaikeuttaa merkittävästi paikkatie-
totekniikan soveltamisella tavoiteltavaa toiminnan tehostamista sekä valtionhallinnossa että kunnis-
sa.
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**Kuntaliitto: Esitetty voimavarojen kokoaminen voi merkitä myös kuntien hyvinvointipalveluiden,
niiden tarpeen ja rahoituksen tutkimusedellytysten paranemista. Tästä on kuitenkin huolehdittava
tilaajaohjauksen kautta.

***Kuntaliitto: Tämä toimintatavan muutos on varmaan tärkein mietinnössä ehdotettu uudistus.
Kuntatutkimuksen, kuntien palveluiden, talouden ja toimintaympäristöjen tutkimuksen edellytyksiä
pitää pikemminkin vahvistaa eivätkä ne saa uudistusten yhteydessä heikentyä. Alan tuntemusta pi-
tää olla mukana strategisen tutkimuksen neuvostossa.

*Maanmittauslaitos: Ei ole perusteita eriyttää paikkatietoprosessien kehittämistoimintaa operatiivisis-
ta tuotantoprosesseista tieteelliseksi tai muuksi tutkimustoiminnaksi. Missään tapauksessa ei tulisi
toimia siten, että eri organisaatioista kootaan paikkatieto-osaaminen ja se eriöidään omaan tutki-
mus- ja kehittämiskeskukseen, vaan paikkatieto-osaamista tulee kasvattaa osana substanssiproses-
seja.

**Maanmittauslaitos: Ei ole perusteltua siirtää selvitysmiesraportissa tarkoitetulla tavalla systemaat-
tisesti määrärahoja pieneltä erityisalalta niin sanotun strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen.

*Suomalainen Tiedeakatemia: Yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaan tutkimus- ja selvitystoi-
mintaan  suunnitellaan  käytettäväksi  200  milj.  euroa  vuonna  2016.  Tästä  osa  on  tarkoitus  koota
Suomen Akatemian ohjelmaperusteisesta tutkimusrahoituksesta. Suomalainen Tiedeakatemia pitää
tätä virheenä – se merkitsee tärkeän perustutkimuksen pahaa rahoitusvajetta. Suomen Akatemian
tutkimusohjelmat syntyvät nykyisin tiedeyhteisön sisällä, joten resurssien siirtäminen ulkopuolisen
tilaajaorganisaation käytettäväksi, on paljon dramaattisempi muutos kuin ehdotuksessa annetaan
ymmärtää. Mietinnön ehdotus tutkimuksen kilpailuttamisesta on sinänsä kannatettavaa. Tämän käy-
tännön toteutus vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja tarpeettoman byrokratian välttämistä.
Tiedeakatemia haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pienten tutkimusrahojen tiheä kilpai-
luttaminen on jo nyt siirtänyt suomalaisen tieteen resursseja kohtuuttoman paljon tutkimuksesta
hallinnointiin.

*TSV: Valtuuskunta pitää pitkäjänteistä yhteiskunnan merkittävien haasteiden tutkimusta tärkeänä.
Toteutuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tutkimuslaitosten hallinnolliset yhteiskunnalliset
tehtävät rahoitetaan. Kilpailtuun rahoitukseen siirtyminen lisää lyhytaikaisia työsuhteita, joita julki-
sella sektorilla on pyritty vähentämään. Tämä olisi hyvä huomioida kilpaillun rahoituksen suhteellista
osuutta määritettäessä.

*VTV: Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteena oleva tietoon perustuvan politiik-
kavalmistelun vahvistaminen onnistuu vain, jos tutkimuksessa saatava tieto välittyy tehokkaasti poli-
tiikkavalmisteluun. Tämä edellyttää sitä, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden valmiuksia tilata
tutkimusta käytettäväksi vahvistetaan. Toiseksi politiikkavalmistelussa tulee olla mukana henkilöitä,
jotka riittävästi tuntevat myös tutkimuskenttää ja siten osaavat hyödyntää tutkimustietoa. Kolman-
neksi tutkimuslaitoksilla tulee olla riittävä käytännön yhteys myös politiikkavalmisteluun. Näiden
seikkojen varmistamiseksi tarvitaan riittävästi tehtäväkiertoa tutkimuksen ja politiikkavalmistelun
välillä. Tarkastusvirasto toteaa, että esim. finanssipolitiikan vaihtoehtoja ja vaikuttavuutta sekä esim.
lainsäädännön arviointitutkimuksen vahvistamisen voidaan katsoa olevan näiden tavoitteiden mu-
kaista. Tällainen tutkimus kehittäisi julkisen keskustelun kautta finanssipolitiikan strategisten tavoit-
teenasettelujen, finanssipolitiikan hallinnan ja vakauden, toteutumista. Toisaalta finanssipoliittisen
tutkimuksen kehittäminen tukisi finanssipoliittisen neuvoston, joka finanssipoliittisen tavoitteiden ja
julkisen talouden vastuullisuuden valvojana olisi jo itsessään raportissa tarkoitettu poliittisen päätök-
senteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi, toimintaa.

**VTV: Tutkimusrahoitusuudistuksen yhteydessä tulisi selvittää, olisiko perustettavaksi esitetyn tut-
kimus- ja kehittämiskeskuksen toiminnot, huomioon ottaen kyseisen keskuksen toiminnan markki-
naehtoisuus, mahdollista järjestää yhtiöittämällä sen toiminnot.
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***VTV: Miltei kaikille ministeriöille on jo tällä hetkellä budjetoitu tutkimusrahoitusta. Strategiseen
tutkimusrahoitukseen suunnitellut 200 miljoonaa euroa ja valtioneuvoston omiin hankkeisiin suunni-
tellut 30 milj. euroa ovat nykytilanteessa vaarassa pikemminkin pirstoa tutkimusrahoitusta ja tuottaa
jälleen uusia eriytyneitä rakenteita, kuin parantaa kokonaisuuden hallintaa. Periaatteessa sinänsä
kokoaminen yhteen voi parantaa rahoituksen läpinäkyvyyttä, jos kokoamisessa onnistutaan. Kunkin
ministeriön tutkimustoiminnan ja muiden tutkimusmäärärahojen ympärille on kuitenkin muodostunut
omia tutkimuksen tilaamisen ja hyödyntämisen käytäntöjä. Uudistuksen onnistumisessa on tärkeää,
että jatkovalmistelussa mietitään miten uudessa rakenteessa ajankohtaiset tutkimustarpeet välitty-
vät strategisen tutkimuksen ”tilaukseksi” konkreettisesti ja mitkä ovat tuotetun tiedon hyödyntämi-
sen konkreettiset polut ja esteet eri ministeriöissä.

Yhteenveto samaa mieltä varauksia eri mieltä
Yleiset uudistamistavoitteet 11 min, 10 tl, 9 yo, 3 tto, 3

tr, 9 tej, 7 ms = 52

Tutkimuslaitosfuusiot 2 min, 5 tl, 5 yo, 1 tto, 2 tr,
2 tej, 1 ms = 18

4 min, 1 tl, 1 yo, 3 tej, 1 ms
= 10 2 min, 1 tto, 1 ms = 4

Ympäristön tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus 1 tej 3 min, 1 tl, 1 tr, 1 ms = 6 3 min, 1 tl, 2 yo, 2 tej, 9 ms =

17
Paikkatiedon tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus 2 yo 3 min, 1 tl, 1 ms = 5 2 min, 1 tl, 1 yo, 4 ms = 8

Moniteknologinen tutkimus- ja
kehittämiskeskus 1 min 1 min, 2 tl, 1 tr, 1 ms = 5 1 tl, 1 yo, 2 tej = 4

Luonnonvara- ja biotalouden
tutkimus- ja kehittämiskeskus

3 min, 4 tl, 1 yo, 3 tej = 11 1 tr

Terveyden ja hyvinvoinnin tut-
kimus- ja kehittämiskeskus 1 tej, 1 ms = 2 1 min, 1 yo = 2 1 min, 2 tl, 1 tto, 5 tej = 9

Fuusiot Helsingin yliopis-
toon

1 min, 1 tl, 1 yo, 1 tto, 1 tej,
3 ms = 8 3 min, 2 tl, 1 yo = 6 1 min

Kuluttajatutkimus 1 min , 1 tl, 2 yo = 3 1 min, 1 tl, 1 tr = 3
Oikeuspoliittinen tutkimus 2 yo, 1 ms = 3 2 min, 2 tl, 1 tej = 5 1 min
Laitosten säilyttäminen
itsenäisinä (Evira, KOTUS,
STUK, VATT)

1 min, 2 tl, 1 ms = 4

Tutkimusrahoituksen uusi-
minen

3 min, 2 tl, 8 yo, 3 tto, 3 tr,
3 tej, 4 ms = 26 8 min, 8 tl, 3 tej, 2 ms = 21 5 tl, 6 tej, 3 ms = 14

VN:n ja ministeriöiden tutkimus-
ja selvitystoiminnan vahvistami-
nen

4 min, 1 tl, 2 yo, 3 tto, 2 tr, 1
ms = 13 5 min, 4 tl, 1 ms, 1 ms = 11 3 tej

Strategisesti suunnattu tutkimus 1 min, 2 yo, 3 tto, 1 tr, 3 tej, 1
ms = 11

6 min, 3 tl, 4 yo, 2 tr, 1 tej, 4
ms = 20 3 min, 2 tl, 2 tej, 2 ms = 9

Tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen yhteistyön syventämi-
nen

6 min, 12 tl, 10 yo, 2 tr, 3
tej, 4 ms = 37

Käytetyt lyhenteet: ministeriöt (min), tutkimuslaitokset (tl), yliopistot/unifi (yo), muut tutkimusta tekevät organisaatiot (tto), tutkimuksen
rahoittajat (tr), työ- ja elinkeinoelämän järjestöt (tej), muut sidosryhmät (ms)
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Lausunnot mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus - ehdotus kokonaisuudistukseksi

Ministeriöt:
1. UM: ulkoasiainministeriö
2. OM: oikeusministeriö
3. SM: sisäasiainministeriö
4. PLM: puolustusministeriö
5. VM: valtiovarainministeriö
6. OKM: opetus- ja kulttuuriministeriö
7. MMM: maa- ja metsätalousministeriö
8. LVM: liikenne- ja viestintäministeriö
9. TEM: työ- ja elinkeinoministeriö
10. STM: sosiaali- ja terveysministeriö
11. YM: ympäristöministeriö

Tutkimuslaitokset:
12. OPTULA: Oikeuspoliittinen

tutkimuslaitos
13. VATT: Valtion taloudellinen

tutkimuskeskus
14. Kotus: Kotimaisten kielten keskus
15. GL: Geodeettinen laitos
16. Evira: Elintarviketurvallisuusvirasto
17. Metla: Metsäntutkimuslaitos
18. MTT: Maa- ja elintarviketalouden

tutkimuskeskus
19. RKTL: Riista- ja kalatalouden

tutkimuslaitos
20. IL: Ilmatieteenlaitos
21. GL: Geologian tutkimuskeskus
22. KTK: Kuluttajatutkimuskeskus
23. MIKES: Mittatekniikan keskus
24. VTT
25. THL: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
26. TTL: Työterveyslaitos
27. STUK: Säteilyturvakeskus
28. SYKE: Suomen ympäristökeskus

Yliopistot:
29. UNIFI: Suomen yliopistot ry
30. AYO: Aalto yliopisto
31. HY: Helsingin yliopisto
32. ISY: Itä-Suomen yliopisto
33. JY: Jyväskylän yliopisto
34. LY: Lapin yliopisto

35. OY: Oulun yliopisto
36. TTY: Tampereen teknillinen yliopisto
37. TaY: Tampereen yliopisto
38. TY: Turun yliopisto
39. VY: Vaasan yliopisto

 Muut tutkimusta tekevät organisaatiot:
40. Arkistolaitos
41. Etla: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
42. Palkansaajien tutkimuslaitos
43. PTT: Pellervon taloustutkimus
44. Kela: Kansaneläkelaitos

Tutkimuksen rahoittajat:
45. Sitra
46. SA: Suomen Akatemia
47. Tekes

Työ- ja elinkeinoelämän järjestöt:
48. Akava
49. EK: Elinkeinoelämän keskusliitto
50. JHL: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
51. MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain

Keskusliitto
52. Palkansaajajärjestö Pardia ry
53. SAK ja STTK
54. Suomen Lääkäriliitto
55. SMT: Suomen Merentutkijat ry
56. SLC: Svenska lantbruksproducenternas

centralförbund slc r.f.
57. Tehy ry
58. TEK: Tekniikan akateemisten liitto ry
59. Tieteentekijöiden liitto
60. YKL: Ympäristöasiantuntijoiden

keskusliitto

Muut sidosryhmät:
61. Arctia Shipping Oy
62. Arene: Ammattikorkeakoulujen

rehtorineuvosto
63. BirdLife Suomi ry
64. Finavia Oyj
65. Suomen Kuntaliitto
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66. Liikenneturva
67. Maanmittauslaitos
68. Met Office
69. Paikkatietoasiain neuvottelukunta
70. Puolustusvoimat
71. Rajavartiolaitos
72. Suomalainen tiedeakatemia
73. SLL: Suomen luonnonsuojeluliitto
74. TSV: Tieteellisten seurain valtuuskunta
75. Trafi: Liikenteen turvallisuusvirasto
76. Vaisala Oyj
77. VTV: Valtiontalouden tarkastusvirasto


