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Valtioneuvoston kanslia

VALTION TUTKIMUSLAITOS- JA RAHOITUSUUDISTUS

Oikeusministeriön lausunto mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus koko-
naisuudistukseksi

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt 12.10.2012 lausuntoa (VNK/1318/05/2011) mie-
tinnöstä Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi
(Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012).

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on antanut asiasta lausunnon, jossa kattavasti analysoi-
daan oikeuspoliittisen tutkimuksen resurssivajetta, kriminologisen ja oikeuspoliittisen
tutkimuksen vähäisyyttä yliopistoissa sekä Euroopan muissa maissa tehtyjä ratkaisuja.
Tässä lausunnossa näitä relevantteja taustatekijöitä ei ryhdytä toistamaan.

Oikeusministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:

- Oikeusministeriö suhtautuu kriittisesti ehdotukseen siirtää Oikeuspoliittinen tutki-
muslaitos resursseineen Helsingin yliopiston alaisuuteen

- Oikeusministeriö korostaa, että oikeusministeriölle ja valtioneuvostolle välttämättö-
män tietotuotannon jatkuvuus on varmistettava

- Jos päädytään siirtämään Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Helsingin yliopiston alai-
suuteen, on varmistettava, että oikeusministeriön ohjausote tutkimuslaitokseen säilyy

- Esitys valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistukseksi on muilta osin oikean suuntai-
nen ja tarpeellinen

Yleistä
Oikeusministeriö toteaa, että kokonaisuudessaan ehdotus tutkimuslaitosten ja tutkimus-
rahoituksen uudistukseksi on tarpeellinen ja kannatettava. Tavoite tietoperustaisen pää-
töksenteon ja käytäntöjen vahvistamisesta ja edistämisestä on yhteiskunnan kehittämisen
kannalta välttämätöntä. Pyrkimys tutkimusvoimavarojen yhdistämiseen yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden lisäämiseksi on hyvä.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirto osaksi Helsingin yliopistoa

Tutkimuslaitosten rakenteellisen uudistamisen ja ohjauksen näkökulmasta ehdotus kos-
kee oikeusministeriötä ja sen hallinnonalaa erityisesti Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta
koskevien ehdotusten osalta. Esityksessä ehdotetaan useiden valtion tutkimuslaitosten
yhdistämistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen osalta
todetaan, että erilaiset kumppanuudet ja koalitiot eivät vaikuta tutkimuksen synergiaa li-
sääviltä. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tämä tilanneanalyysi on oikea: oikeus-
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poliittisen tutkimuksen alueella ei ole päällekkäisyyksiä eikä luontevia kumppanuuksia
kovin helposti löytyisi.

Ehdotuksessa esitetään, että kriminologinen ja muu oikeuspoliittinen tutkimus siirretään
Helsingin yliopiston osaksi yliopistoinstituuttina tai erillislaitoksena ja että Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen voimavarat siirretään kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle
vuonna 2014.

Oikeusministeriö suhtautuu ehdotukseen kriittisesti. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on
valtion pienin sektoritutkimuslaitos, jossa tehdään suurin osa maan kriminologisesta ja
oikeuspoliittisesta perustutkimuksesta. Suomessa ei ole yliopistollisia kriminologian yk-
siköitä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen siirtyminen osaksi Helsingin yliopistoa saat-
taisi heikentää oikeuspoliittisen tutkimuksen asemaa Suomessa. Riskinä on, että osa
kriminologiseen ja oikeuspoliittiseen tutkimukseen suunnatuista resursseista ohjautuisi
muille tieteenaloille. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen säilyminen itsenäisenä laitok-
sena turvaisi parhaiten tutkimusalan jatkuvuuden.

Ehdotuksen mukaan Helsingin yliopistolle asetettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriön
tulossopimuksessa erityistehtävä kriminologisen ja muun oikeuspoliittisen tutkimuksen
ylläpitämiseen vuosina 2014–2018. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tulossopi-
muksessa määriteltävä viiden vuoden siirtymäaika ei luo riittäviä takeita kriminologisen
ja oikeuspoliittisen tutkimuksen jatkuvuudesta eikä oikeusministeriön ja valtioneuvoston
tietotarpeiden saatavuudesta. Ehdotuksen toteutuminen saattaisi tarkoittaa sitä, että oike-
usministeriö ohjausote Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen heikkenisi tai katkeaisi ko-
konaan. Tämän seurauksena kriminologisen ja oikeuspoliittisen perustutkimuksen ja yh-
teiskunnalle välttämättömien tietotarpeiden jatkuvuus ja resurssit saattavat vaarantua.

Oikeusministeriö korostaa, että oikeusministeriölle ja valtioneuvostolle välttämättömän
tietotuotannon jatkuvuus on varmistettava. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaise-
mia perustietoja ovat mm. rikollisuustilanteeseen ja oikeusoloihin keskittyvät kokonais-
kuvaukset, kansallisen ja kansainväliset uhritutkimukset, nuorisorikollisuustiedot sekä
henkirikostietokannan tiedot. Näistä aihealueista tutkimuslaitoksella on ainutlaatuisen
kattavat rekisterit, joiden hyödyntäminen tutkimuskäytössä ja päätöksenteossa on tasai-
sesti vahvistunut. Näiden tietolähteiden katkeaminen vaikeuttaisi merkittävästi tietoon
perustuvan kriminaali- ja oikeuspolitiikan suunnittelua. Tietovarantojen ja seurantajär-
jestelmien ylläpitäminen edellyttää jatkuvuutta, jota on vaikea ylläpitää tilaajaperustai-
sen ja kilpailutetun rahoitusmallin tilanteessa.

Oikeus- ja kriminaalipoliittisessa päätöksenteossa faktatiedolla on erityisen tärkeä mer-
kitys. Kriminaalipoliittiset aiheet ovat jatkuvasti esillä mediassa, ja julkisuudessa asioita
käsitellään usein virheellisten tietojen ja olettamien pohjalta. Jos oikeus- ja kriminaalipo-
liittisen perustiedon tuottaminen vaarantuu, lisää tämä riskiä siitä, että keskustelu muut-
tuu entistä populistisemmaksi sekä poliittisessa päätöksenteossa että mediassa. Oikeus-
ja kriminaalipoliittisen perustiedon tuottamisen jatkuvuus on tärkeää niin oikeusministe-
riön ja sen hallinnonalan kuin koko valtioneuvoston näkökulmasta.

Oikeusministeriö ja sen hallinnonala käyttää asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottamaa oikeusoloja ja rikollisuustilannetta koske-
vaa perustutkimusta. Myös säädösvalmistelussa ja oikeusministeriön hallinnonalan ohja-
uksessa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustuotannolla on tärkeä merkitys.
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Osana Helsingin yliopistoa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos joutuisi kilpailemaan rahoi-
tuksestaan ja asemastaan yliopiston sisällä, mikä saattaisi johtaa siihen, että resurssit
suunnattaisiin muuhun kuin kriminologiseen ja oikeuspoliittiseen tutkimukseen.

Oikeusministeriön tutkimusresurssien niukkuudesta johtuen tarvittavan tutkimuksen os-
taminen OPTL:lta tai muilta tahoilta ei tyydyttäisi tiedontarpeita.

Oikeusministeriö toteaa, että sen sijaan, että Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos siirretään
osaksi Helsingin yliopistoa, tulisi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen asema säilyttää
ennallaan oikeusministeriön tulosohjauksessa. Lisäksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen resursseja tulisi vahvistaa nykyisestä. Tämä tarve on tullut todennetuksi lähes kaikis-
sa sektoritutkimuksen kehittämisehdotuksissa ja lukuisissa eduskunnan lakivaliokunnan
lausunnoissa.

Esityksessä on viitattu myös ”kevyempään vaihtoehtoon”, jossa yhteistyön vahvistami-
seksi yliopistojen kanssa luotaisiin yhteisprofessuureja kaikilla kolmella pääteema-
alueella: rikollisuustutkimuksessa, kontrollijärjestelmän toiminnan analyysissa sekä laki-
en seurannan ja arvioinnin alueilla. Oikeusministeriö pitää yliopistoyhteistyön vahvista-
mista kannatettavana, joskaan esityksessä ei tarkemmin analysoida rahoitusmalleja eikä
muita järjestelyjä. Yhteisprofessuurit vahvistaisivat kriminologisen ja oikeuspoliittisen
tutkimuksen perustutkimusta ja opetusta maassamme ja mahdollistaisivat mm. opinnäy-
tetöiden laatimisen näillä alueilla. Tällä ratkaisulla saataisiin kriminologian ja oikeuspo-
litiikan tutkimus yliopistomaailmassa lähemmäksi pohjoismaista tasoa. Samalla varmis-
tettaisiin oikeusministeriön ja valtioneuvoston tiedontarpeiden jatkuvuus säilyttämällä
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen itsenäinen asema.

Jos Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos päätetään siirtää osaksi Helsingin yliopistoa tai pää-
tetään perustaa yhteisprofessuureja, tulisi selvittää seuraavat seikat:

- Miten taataan kriminologisen ja oikeuspoliittisen tutkimuksen jatkuvuus ja resurssit?
- Miten varmistetaan oikeusministeriön ohjausote suhteessa Oikeuspoliittiseen tutki-

muslaitokseen?
- Miten opetus- ja kulttuuriministeriö käytännössä huolehtisi kriminologisen ja muun

oikeuspoliittisen tutkimuksen ylläpitämisestä? Miten taataan se, etteivät resurssit ja
työvoima siirry yliopiston muihin toimintoihin?

- Onko opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön yhteinen tulosohjaus mah-
dollinen? Tällöin oikeus- ja kriminaalipoliittisen tutkimuksen rahoitus tulisi opetus-
ja kulttuuriministeriöltä, mutta ohjauksen sisällöllinen vastuu olisi oikeusministeriöl-
lä.

- Mitä tapahtuu vuoden 2018 jälkeen? Miten oikeuspoliittisen tutkimuksen jatkuvuus
varmistetaan tuolloin?

- Millä rahoitus- ja organisointimalleilla voitaisiin luoda yhteisprofessuureja yliopisto-
jen kanssa tutkimuslaitoksen pääteema-alueilla?

- Miten eri ratkaisumalleissa turvataan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilöstön
työsuhteet ja palkkaus?

Tutkimusrahoitusuudistus muilta osin

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan kulttuurinmuutos kohti tietoperustaisen päätök-
senteon ja käytäntöjen vahvistamista on välttämätöntä. Ehdotuksella halutaan vahvistaa
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merkittävien hankkeiden ohjauksen ja rahoituksen koordinaatiota ja keskittää rahoitus-
järjestelmiä. Strategisen päätöksentekoa tukevan tutkimuksen vahvistaminen tapahtuisi
kahden uuden rahoitusmekanismin kautta, eli 1) rahoittamalla valtioneuvoston päätök-
sentekoa tukevaa tyypillisesti hallitusohjelmiin kytkeytyvää tutkimustoimintaa (30
Meur) sekä 2) rahoittamalla strategisesti suunnattua tutkimusta (200 Meur). Lisäksi esi-
tetään tilaajaperusteiseen tutkimukseen siirtymistä siten, että osa nykyisistä tutkimuslai-
tosten varoista ja muista varoista siirretään haettavaksi ja osoitettavaksi kaikille tutki-
musta tekeville hakijoille avoimesti kilpailtavan tutkimusrahoituksen välityksellä.

Oikeusministeriö katsoo, että tilaajamalli tehostaisi tutkimuksen kilpailua ja saattaisi pa-
rantaa tutkimuksen laatua ja luoda uusia kumppanuuksia. Uudet rahoitusmallit loisivat
myös synergiamahdollisuuksia ja kilpailuetua Euroopan unionin ja muissa kansainväli-
sissä rahoitusmahdollisuuksissa. Ehdotettu tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön
syventäminen on erityisen toivottavaa.

Toisaalta oikeusministeriö toteaa, että ministeriöissä ei välttämättä ole riittävää tilaaja-
osaamista ja että erilaisten ja erikokoisten tutkimusalueiden välinen priorisointi voi käy-
tännössä olla hankalaa. Lisäksi pienillä tutkimusalueilla aidon kilpailuasetelman synnyt-
täminen voi todellisuudessa osoittautua mahdottomaksi, jos kyseisen alan tutkimukseen
liittyvää osaamista ei löydy kuin yhdestä paikasta. Kriminologisen ja oikeuspoliittisen
tutkimuksen kohdalla tämä on todennäköistä.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan osalta koko valtioneuvos-
ton yhteisten tutkimushankkeiden valmistelussa pienten tutkimusalojen huomioiminen
saattaa osoittautua haasteelliseksi. Esimerkiksi jonkin yksittäisen lainsäädännön seuran-
tahankkeen saaminen valtioneuvostotasoiseen tutkimusohjelmaan ei liene helppoa. Tä-
mäntyyppinen tutkimus saattaa kuitenkin olla oikeuspoliittisen järjestelmän kehittämisen
kannalta äärimmäisen relevanttia. Riskinä on, että oikeuspoliittinen tutkimus jää laajojen
yhteisten tutkimushankkeiden ulkopuolelle, mikä saattaa heikentää kriminologian ja oi-
keuspoliittisen tutkimuksen asemaa päätöksenteossa entisestään.

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu eri ministeriöiden tilaajaosaamisen vahvistamista
siirryttäessä kilpailtuun yhteisrahoituksen malliin. Myöskään ei ole huomioitu, että näin
merkittävän, yhteensä 230 miljoonan euron tutkimusrahoituksen hallinnointi vaatii oman
rakenteensa ja henkilökuntansa, mikä väistämättä tulee syömään osan tutkimukseen
suunnattavasta rahoituksesta.

Oikeusministeriö kiinnittää huomiota myös siihen, että ehdotuksessa ei esitetä ratkaisua
miten hankittu tutkimustieto välitetään päätöksentekijöille ja miten tietoa käytännössä
hyödynnetään. Tutkimusrahoituksen suuntaaminen strategisesti tärkeille aluille ei vielä
takaa, että tutkimustuloksia hyödynnetään päätöksenteossa ja että tilaaja-tuottajamalli
toimisi asetettujen tavoitteiden mukaisesti strategista päätöksentekoa vahvistavasti.

Kansliapäällikkö Tiina Astola

Neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen


