
Lausunto OKM/134/050/2012

13.11.2012

Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite VNK/1318/05/2011

Asia Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus 

kokonaisuudistukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyydettynä lausuntonaan esittää ao. mietinnöstä 
seuraavaa:

Tutkimusjärjestelmä: Suomen kokoisessa maassa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää 
on nykyaikaisesti mahdollista ja perusteltua strategisesti kehittää kokonaisuutena. 2010 
alusta voimaantullut yliopistouudistus ja käynnissä oleva ammattikorkeakoulujen 
hallinnollisen ja taloudellisen aseman uudistaminen selkeyttävät korkeakoulujen 
profiileita, työnjakoa ja yhteistyötä. Paikallisesta, alueellisesta, kansallisesta ja 
kansainvälisestä näkökulmasta on välttämätöntä, että julkisen tutkimusjärjestelmän 
kolmas merkittävä sektori, tutkimuslaitoskenttä, saa mahdollisuuden uudistua 
toimintamallien ja ongelmalähtöisen tutkimuksen tekemisen edellytysten 
nykyaikaistamisen kautta. Uudistuksessa on pyrittävä edistämään tutkijmusjärjestelmän 
toimintaa kokonaisuudessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että tutkimustyö nähdään prosessina, jossa 
samassa työssä parhaimmillaan voi syntyä perustavanlaatuisia uusia tieteellisiä 
havaintoja, sovellettavaa osaamista sekä kaupallistettavia tuotteita tai palveluita. 
Tutkimuksen karsinoiminen joko tavoitteen, teknologian tai tieteenalan mukaan ei 
entistä monialaisempien kysymyksenasetteluiden ja niin ajankohtaisten ihmiskunnan 
suurten haasteiden aikana ole tarpeellista.

Sekä korkeakouluja että tutkimuslaitoksia tai näiden toimipisteitä on eri puolella 
Suomea. Yhteistyön mahdollisuuksia on etsitty ja hyödynnetty useilla paikkakunnilla, 
joilla kaikilla ei ole yliopistoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää selvityksen 
huomattavana puutteena, että ammattikorkeakouluja tutkimuslaitosten merkittävinä 
tutkimuskumppaneina ei ole tunnistettu ja käsitelty tutkimuslaitosten rakenteiden 
uudistamisen ratkaisuesityksissä. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö tutkimuslaitosten 
kanssa on laajaa, ainoastaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa yksikään 
ammattikorkeakouluista ei tee yhteistyötä. Kaikkien muiden tutkimuslaitosten 
yhteistyökumppaneihin ammattikorkeakoulut kuuluvat, ja lähes kaikilla 
tutkimuslaitoksilla on selvästi enemmän kuin yksi ammattikorkeakoulupartneri. 
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Yhteistyöllä on erilaisia muotoja. Näin ollen opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että 
ammattikorkeakoulut olisi pitänyt huomioida mietinnön esityksissä ja 
ammattikorkeakoulut tulisi yliopistojen lisäksi huomioida mietinnöstä mahdollisesti 
seuraavissa politiikkatoimissa.

Julkisten tutkimusorganisaatioiden rakenteellinen kehittäminen: Mietinnössä 
esitetyt tutkimuslaitosten yhdistämiset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen 
mukaan keskenään eri kypsyysvaiheessa. Tilanneanalyysiä vaikeuttaa mietinnössä 
esitetyt rahoitusratkaisut. Yhdistämisiä edistettäessä on ratkaistava, halutaanko 
sisällöllisesti vai hallinnollisesti vahvat yksiköt. Esimerkiksi, Ilmatieteen laitoksen 
viranomaistehtävät (kuten säätilan ennustaminen) ja Suomen ympäristökeskuksen 
toiminta (kuten geenimuunneltujen organismien käytön politiikkatoimet) eivät 
välttämättä sisällöllisesti tue toisiaan, vaikka hallinnollisesti saataisiin vahva, tosin 
vähintään kahdessa paikassa toimiva organisaatio. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että mietinnössä esitetyt aikataulut eivät ole 
realistisia. Vertailun vuoksi: sekä vuoden 2010 alusta toteutettua yliopistouudistusta ja 
siihen liittyneitä rakenteellisia ratkaisuja että käynnissä olevaa ammattikorkeakoulujen 
taloudellista ja hallinnollista uudistamista on valmisteltu aktiivisesti vuodesta 2005. 
Ammattikorkeakoulu-uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 2015 alussa 10 vuoden 
valmistelun jälkeen. Voi olla, että osa mietinnössä esitetyistä yhdistymisistä on 
mahdollista toteuttaa esitetyissä aikatauluissa (vaikkapa työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalalla toimivien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian 
tutkimuskeskuksen ja Mittatekniikan keskuksen yhdistäminen).

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää välttämättömänä, että yhdistettäviksi aiotut 
organisaatiot ja niiden henkilöstö saavat yhdistämistä suunniteltaessa mahdollisuuden 
osallistua suunnittelu- ja siirtymävaiheisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokemuksen 
mukaan korkeakoulujen yhdistymisissä onnistuneisiin ratkaisuihin päästiin vain 
yhdistyneiden organisaatioiden oman työn ja tahdon avulla.

Tietoisena tutkimuslaitoskentän rakenteiden monikymmenvuotisesta 
selvitystyöhistoriasta opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin esittää, että osassa
ehdotuksista on syytä jatkaa yhdistymisten selvittämistä myös ulkopuolisella tuella. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan yhdistämisissä on syytä myös 
tarkkaan harkita, onko syntyvällä yksiköllä riittävät taloudelliset ja henkiset voimavarat 
toimia alalla, varsinkin, jos aiempaa tutkimustraditiota ja/tai vakiintuneita 
yhteistyörakenteita on vähän (kuten Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
perustaminen, jonka lähtökohdat eivät näytä vankoilta).

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämiseksi mietinnön mukaan 
’asetetaan useampivuotinen kehittämisprosessi’. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, 
että tämän esityksen suuntaisia prosesseja on käynnissä jo useita. Esimerkiksi, 
tutkimuksen infrastruktuuripolitiikan toimet ovat hallitusohjelman mukaisesti 
aktiivisessa toteutusvaiheessa poikkihallinnollisessa yhteistyössä Suomen Akatemian 
nimitettyä kansallisen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän. Toimijoiden 
omista tarpeista sekä paikallisina ja alueellisina strategisina linjauksina on usealla 
paikkakunnalla toteutettu korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työ- ja elinkeinoelämän 
rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisia, jotka vastaavat mietinnön esityksiä 
(esimerkiksi Oulun yliopiston, VTT:n ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
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yhteistyörakenteet ml. yritysyhteistyö). Yhteistyötä ja työnjakoa korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kesken on esitysten mukaisesti mahdollista entisestään tehostaa, 
kuitenkin tutkimustoimijoiden ja niiden sijaintialueiden erityispiirteet ja strategiset 
lähtökohdat huomioiden.

Mietinnössä esitetään Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen 
tutkimuskeskuksen fuusiointia Helsingin yliopistoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
pitää fuusioita mahdollisina, mikäli niissä toteutuu myös yhdistettäviksi aiottujen 
tutkimuskeskusten voimavarojen pysyvä, täysimääräinen siirtyminen Helsingin 
yliopistolle. Lisäksi, tutkimuskeskusten henkilökunnan (virkamiesten) siirtyminen 
valtion tilivirastoista julkisoikeudellisen laitoksen oikeushenkilömuodossa toimivaan 
Helsingin yliopistoon vaatii jatkotyötä paitsi valtion virkamieslain säännösten 
määrittelemien tavoitteiden täyttämiseksi toimintojen siirtotilanteessa, myös ylipäätään 
tutkimuskeskusten henkilökunnan siirtymisestä yliopistotutkimuksen ja –koulutuksen 
tehtäviin.  

Ohjaus: Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että eri lähtökohdista strategista 
tutkimusta tehdään jo nyt niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Valtioneuvoston 
strategisesti ohjaama tutkimus rinnastuu opetus- ja kulttuuriministeriön mielestä 
mielenkiintoisella tavalla SHOK-toimintaan, jossa kansantaloudelle merkittävien 
toimialojen toimijat koottiin yhteiseen rakenteeseen edistämään yhteisten 
tutkimushankkeiden käynnistämistä ja toteutusta. Mietinnön mukaan strategisesti 
ohjatussa tutkimuksessa vahvistettaisiin valmiuksia rakenteiden sijaan, mikä 
mahdollistaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ketterämmän reagoinnin. 
SHOK-toiminnan arvioinnin tulosten saamisen jälkeen on syytä arvioida, kuinka 
valtionhallinnon strategisia tutkimustavoitteita edistetään. 

Käynnissä ja suunnitteilla olevien uudistusten edetessä on välttämätöntä pohtia, kenellä 
tai millä on riittävä ymmärrys maamme tutkimuspanosten perustellusta kohdentamisesta 
tutkimuksen sisältöjen perusteella. Esimerkiksi, Suomen Akatemian 8.10.2012 
julkistaman Tieteen tila 2012 –raportin mukaan suomalainen, Akatemian rahoittama 
tutkijakunta on jo ennen ihmiskunnan suurista haasteista käynnissä olevaa keskustelua 
kohdentanut merkittävän osan tutkimuksesta ao. haasteiden alalle. Toisaalta, julkisen 
rahoituksen mekanismit ovat tunnistaneet tämän tutkimuksen rahoittamalla aiheisiin 
liittyvää tutkimusta ennen suurista haasteista alkanutta laajaa keskustelua. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan niin tutkijalähtöiselle kuin ohjausrakenteiden 
indusoimalle tutkimukselle on tarvetta jatkossakin.

Mietinnössä käytetään termiä strateginen tutkimus päätöksenteon kannalta keskeisiin 
pidemmän tähtäyksen kysymyksiin kohdistuvasta tutkimuksesta ja termiä tilaajamalli
nopeampisyklisestä päätöksentekoa palvelevasta analyysi-, katsaus- ja synteesityöstä. 
Asiantuntijaryhmän esityksen mukaan valtioneuvoston yleisistunto päättää tutkimuksen 
suuntaamisesta ja valtioneuvoston yhteinen tilaajaryhmä tilaa ministeriöiden ja 
valtioneuvoston kanslian yhdessä valmisteleman suunnitelman mukaiset tutkimukset, 
ilmeisesti tutkimuslaitoksilta. Kaikkien tutkimusorganisaatioiden haettavissa olisi 
asiantuntijaryhmän esittämä strategisen tutkimuksen rahoitus, jonka jakautumisesta 
hakijoille ja hankkeille esityksen mukaan päätettäisiin Suomen Akatemiaan 
perustettavassa strategisen tutkimuksen neuvostossa. Strategisen tutkimuksen neuvosto 
asettaisi itselleen tutkimusohjelmatoimikuntia. Valtioneuvoston piirissä laadittaisiin 
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tutkimusasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä pitkän aikavälin tietotarpeisiin perustuva 
tutkimusteemalista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että strategisesti ohjatulle tutkimukselle ei 
luoda kangistavia ohjausrakenteita ja että tunnistetaan pienen maan rajoitteet 
toiminnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee lausuntonsa rahoitus-kohdassa 
olemassa olevia rakenteita, joita ohjauksessa voitaisiin hyödyntää uusien toimijoiden 
sijaan. Valtionhallinnolle on haaste olla ohjaukseen riittävällä tarkkuudella perillä 
tieteen- ja toimialojen kehityksestä ja mahdollisuuksista. Yleisestikin, strategisen 
tutkimuksen suuntaamisessa on tärkeää pystyä asettamaan riittävän ohjaavia, mutta 
kuitenkin väljästi toteutettavissa olevia tavoitteita. Valtionhallinnossa tähän 
tavoitteeseen on sitä haasteellisempaa päästä, mitä useammista lähtökohdista sitä 
valmistellaan. Mietinnössä jää epäselväksi, miten tilaajaryhmä tai strategisen 
tutkimuksen neuvosto valikoi hallinnonaloilta nousevien esitysten perusteella 
priorisoitavat hankkeet. Lisäksi, miten toteutetaan viranomaistieto- ja tutkimustarpeet, 
joita ei priorisoida?

On tärkeää, että tutkijakunta osallistuu tutkimusrahoituskeskusteluun ja –
päätöksentekoon. Suomen kokoisessa maassa ollaan jo nyt tilanteessa, jossa samoilla 
henkilöillä on useita luottamustoimia. Lisäksi, jos perustetaan vielä uusia 
rahoituksenkanavointimenettelyitä, lisätään entisestään tilanteita, joissa hallintolain 
esteellisyysperusteiden mukaiset jääviydet kangistavat päätöksentekoa.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano kattaa suuren osan valtioneuvoston 
toimialoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan tutkimus- ja 
innovaationeuvoston toiminta tulisi arvioittaa, missä yhteydessä voitaisiin tarkastella 
sen mahdollisuuksia muiden jo olemassa olevien rakenteiden lisäksi edistää 
valtioneuvostotason koordinointia tutkimuskysymysten aihepiirien määrittelyssä.

Strategisen tutkimuksen rahanjaossa pärjääminen voi muodostua joillekin 
organisaatioille kohtalonkysymykseksi. Jos on tarkoitus määritellä alat esimerkiksi 
suurten globaalien haasteiden tasolla, ei välttämättä tarvita kansallisesti uutta menettelyä 
toteamaan niiden merkitys. 

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää hyvänä pyrkimystä ongelmalähtöisesti 
koota tutkimusvoimavaroja keskeisten teemojen ympärille. Toteutustavasta opetus- ja 
kulttuuriministeriö on kuitenkin eri mieltä mietinnön linjausten kanssa. Pienen maan ja 
rajallisten julkisten taloudellisten resurssien jakaminen rajalliselle tutkijakunnalle 
monilla eri menettelyillä voi hyvistä pyrkimyksistä huolimatta entisestään pirstaloittaa 
tutkimusjärjestelmäämme. Sektoriministeriöt määrittelevät jo nyt tavoitteita 
hallinnonaloillaan tehtävälle tutkimukselle, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalla yliopistosairaaloille valtion talousarviosta terveyden tutkimukseen 
kohdennettu rahoitus perustuu erikseen määriteltävien aiheiden tutkimiseen. 
Valtioneuvoston lyhyen ja pitkän tähtäyksen tutkimustavoitteiden aihekohtainen 
määrittelyyn olisi perusteltua kytkeä myös hallinnonalojen omat tutkimusalamäärittelyt 
vähintäänkin niin, että tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään.

Rahoittajaorganisaatioilla, kuten Suomen Akatemialla ja Tekesillä, on valmius ja kyky 
käsitellä ja arvioida tutkimusrahoitushakemuksia erilaisista näkökulmista. Akatemian 
rahoituspäätöksissä on pyritty korostamaan jo osoitettua tieteellistä erinomaisuutta, ja 
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Tekes on painottanut rahoitettavissa hankkeissa syntyvän tiedon käytettävyyttä ja 
hyödyntämistä paitsi liiketoiminnassa, myös yhteiskunnassa muuten. Mietinnössä 
tarkoitetun strategisen julkisen tutkimuksen arviointi on niin haluttaessa mahdollista 
toteuttaa nykyisissä rakenteissa ja esityksen mukaisesti hoitaa Suomen Akatemiassa, 
mutta strategisen tutkimuksen rahoituksen tulisi olla pikemminkin näkökulma tai 
rahoitusinstrumentti kuin uuden toimikuntarakenteen toimintaa. Esitettyjä 
henkilöstösiirtoja Tekesistä Akatemiaan ei tarvita, yhteistyö rahoittajaorganisaatioiden 
välillä voidaan turvata muuten. Opetus- ja kulttuuriministeriö huomauttaa lisäksi myös, 
että Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi on käynnissä. Arvioinnin tulokset 
julkistetaan syyskuussa 2013, minkä jälkeen arvioidaan tarpeet muokata Akatemian 
hallintovirasto-organisaatiota ja toimikuntarakennetta.

Mietinnössä esitetty rahoitusratkaisu, jossa Suomen Akatemialta nopealla aikataululla 
otettaisiin 20 miljoonaa euroa, Tekesiltä 60 miljoonaa euroa ja tutkimuslaitosten 
budjeteista vajaa kolmannes (120 miljoonaa euroa) strategisen rahoituksen varannoksi, 
on ylimitoitettu ja epärealistinen. Esityksessä  Esitys sisältää näkemyksen, että nykyisin 
rahoitusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kautta rahoitettu tutkimus ei sisältäisi 
strategisia elementtejä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on huolestunut esitettyjen rahoitusleikkauksien 
vaikutuksesta tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen laatuun ja tutkimuslaitosten 
tutkimushenkilöstön ammattitaidon ylläpitoon. Jos tutkimuslaitos ei pärjää esitetyssä 
strategisen tutkimuksen rahoitusmenettelyssä (ei saa kilpailtua rahoitusta toimintaansa), 
miten varmistetaan tutkimuksen laatu ja tutkimushenkilöstön osaamisen taso ja 
osaamisen kehittäminen tilaajamenettelyyn perustuvissa tehtävissä ja 
viranomaistoiminnoissa? Esitys seurauksineen näyttää olevan ristiriidassa 
hallitusohjelman mukaisen osaamispohjan kehittämistavoitteen ja sille perustuvan 
kilpailukyvyn säilyttämisen ja kasvattamisen kanssa.

Mietinnössä ei käsitellä kansallisia EU-hankkeiden vastinrahoituksia. Sen sijaan hallitus 
iltakoulussaan 10.10.12 on yhteenvedon mukaan todennut, että ’ kansallinen 
vastinrahoitus EU-hankkeisiin sisällytetään samaan [strategisen rahoituksen] 
kokonaisuuteen’. Opetus- ja kulttuuriministeriön tietojen mukaan ao. vastinrahoitus 
koko tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme tasolla on satojen miljoonien eurojen 
suuruusluokkaa, mikä on syytä huomioida linjauksia tehtäessä.

Tutkimustyön henkilövoimavarat: Opetus- ja kulttuuriministeriön käsityksen mukaan 
mietinnön esitysten henkilöstövaikutukset ovat huomattavat. Mietinnön mukaan 
tutkimuslaitoksia rahoitetaan ja ohjataan tulevaisuudessakin kahdella mekanismilla. 
Viranomaistutkimusta tehdään tilaajamallissa valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen 
mukaisissa asioissa, ja strategista tutkimusta pidemmän tähtäyksen kysymyksissä 
edistetään, jos kilpailtua rahoitusta aiheeseen onnistutaan saamaan. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö pitää tutkimusosaamisen takia välttämättömänä, että 
tutkimuslaitosten henkilökunnan on mahdollista laitoksen aiheisiin sopivissa 
kysymyksissä tulevaisuudessakin tehdä tutkimusta myös muilla julkisesti kilpailtavilla 
rahoituksilla tai tilaustutkimuksena. Osaamisen ylläpito ja laajentaminen on 
huomioitava myös henkilöstömitoituksessa. Esitetyt rahoitusleikkaukset voivat mm. 
henkilöresurssien vähentämisen vuoksi lamaannuttaa tutkimuslaitoksen toiminnan 
pitkäksi aikaa. 
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Suomessa on OECD-maista eniten tutkimushenkilökuntaa, mutta tutkimushenkilöstöstä 
vain 15,8 % on koulutettu tutkijaksi (tohtoritaso). Huomioiden perinteisen 
savupiipputeollisuuden toimialojen murroksen ja osaamisintensiivisten alojen 
rakennemuutoksen on toistaiseksi epäselvää, miten erityisesti muun kuin 
tohtorikoulutetun tutkimushenkilöstön uudelleen sijoittuminen työelämään tapahtuu. 
Lisäksi, mitkä ovat tutkimuslaitosten mahdollisuudet edistää entistä ennustettavampaa 
ja läpinäkyvämpää uraa tutkimuksessa tilanteessa, jossa tutkimuslaitoksissa on 
vakituisessa työsuhteessa mietinnön kaavailemaa tulevaisuutta varten liikaa työväkeä? 
Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että tutkimustyön henkilöstörakenteet 
myötävaikuttavat tutkimusorganisaatioiden välisen yhteisyön ja työnjaon kansalliseen 
tehostamiseen sekä edesauttavat kansainvälisyyttä toimintatapana myös tilanteessa, 
jossa toiminnan resursointi vähenee.

Tutkimustiedon hyväksikäyttö päätöksenteossa: Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 
mietinnön näkemyksen tutkimustiedon hyödyntämisen edistämisen tarpeellisuudesta 
päätöksenteossa. Hyödynnettävän tiedon tulisi kattaa tutkimus laajassa mielessä. 
Prosessiin kuuluu, että merkittäviä päätöksentekoa auttavia tuloksia syntyy 
tilaamattakin ja että tilatusta työstä saadut tulokset ja tulosten merkityksellisyys voivat 
poiketa ennalta arvioidusta merkittävästikin. On välttämätöntä parantaa myös 
päätöksentekijöiden vastaanotto- ja tiedonetsintäkykyä tutkimustiedon ja sille 
perustuvan ymmärryksen edistämiseksi päätöksenteossa. Myös tutkijakunnan ja 
päätöksentekijöiden vuorovaikutuksen pysyväluonteisia mekanismeja on pyrittävä 
vahvistamaan.

Mietinnössä todetaan arviointitoiminnan ja arviointien käytön olevan puutteellisesti 
organisoitu. Mietinnössä ei kuitenkaan esitetä toimijatason toimenpiteitä arviointi- ja 
seurantatoiminnan tehostamiseksi.

Kansliapäällikkö Harri Skog 

Opetusneuvos Erja Heikkinen 

Jakelu Jukka Gustafsson 
Tapio Kosunen
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