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Lausunto valtion tutkimuslaitoksia ja tutkimusrahoitusta koskevasta uudistusesitykses-
tii (Valtioneuvoston kanslian j ulkaisu ja 3 12012)

Ehdotuksen mukaan "Kriminologinen ja muu oikeuspoliittinen tutkimus siirretiitin Helsingin
yliopiston osaksi - yliopistoinstituuttina tai erillislaitoksena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen voimavarat siirretiiiin kokonaisuudessaan Helsingln yliopistolle vuonna 2014. Helsingin
yliopistolle asetetaan opetus- ja kulttuuriministerion tulossopimuksessa erityistehtiivii kri-
minologisen ja muun oikeuspoliittisen tutkimuksen ylliipitiimiseen vuosina lall2gl8.'o

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos rajoittaa lausuntonsa koskemaan vain tyoryhmiin esi-
tyksen tiitii osaa. Ennen tiitii koskevaakannanottoa, lausunnossa tarkastellaan lyhyesti OPTL:n
suhdetta muuhun sektoritutkimukseen, tutkimuksen resursseja sekii alan tutkimusrakenteita
meillii ja muualla.

Lausunnon taustalcsi

OPTL:n suhde muuhun ns. sehoritutkimulcseen. Kuten raportissa todetaan, Oikeuspoliittista
tutkimuslaitosta erottaa suhteessa muihin valtion tutkimuslaitoksiin sille ominainen liihesty-
miskulma, jossa oikeutta tutkitaan yhteiskuntatieteen keinoin. Muut laitokset eiv?it myoskiiiin
tee rikollisuustutkimusta. Valtion tutkimuslaitosten toiminnat eiviit OPTL:n osalta ole piiiil-
lekkiiisiii, eiviitkii laitoskumppanuudet raportinkaan mukaan vaikuttaisi tutkimuksen synergiaa
lisiiiiviltii oikeuspoliittisen tutkimuksen alueella. Kun tukitoiminnot muutoinkin sijaitsevat
oikeusministerion puolella, ei niiidenkiiiin osalta olisi saavutettavissa siiiistcijii. Tyoryhmiin
ratkaisu olla liittiimette Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta osaksi laajempia kokonaisuuksia
onkin hyvin perusteltu. Lienee lisiiksi niin, ettii uudistuksella tavoiteltu kansainviilisen tason
huippuosaaminen on yhteiskuntatutkimuksen alalla saavutettavissa myos verraten pienin yk-
sikoin. Kansainviilisesti menestyneimmiit kriminologlan alan yksikot tuntuvat olevan kooltaan
30-50 hengen laitoksia (Cambridgen ja Tukholman yliopiston kriminologian laitokset sekil
"puolivaltiollisista tutkimuslaitoksista" Hollannin NCSR, josta jiiljemptinii tarkemmin).

Resurssit ja niiden kohdentaminen. Sektoritutkimusuudistuksessa on pitkiilti kyse tutkimus-
resursseista ja niiden uudelleen kohdentamisesta. Valtiovarainvaliokunta on lausunnossaan
sektoritutkimuskentiin rakenteellisesta kehittiimisestd (VM 167810512009) tuonut esiin huo-
lensa siitfl ettd vain 5 % valtion tutkimusrahoituksesta menee yhteiskunnalliseen tutkimuk-
seen. Arvio on luonnollisesti riippuvainen tavasta, jolla yhteiskunnallisen tutkimuksen ala
m?iiiriteteiin. Yhtiikaikki tutkimuspanostuksen vinous suhteessa kohteiden yhteiskunnalliseen
merkitykseen on kiistaton eritoten rikollisuustutkimuksen saralla. Rikollisuuden ja rikolli-
suuskontrollin kokonaiskustannukset ovat 6 %o:n BKT:sta, valtion tutkimusrahoituksesta n[i-
hin kysymyksiin suunnataan kuitenkin 2-3 promillea.

Oikeuspoliittisen tutkimuksen resurssien niukkuus on tullut todennetuksi jotakuinkin

kaikissa sektoritutkimuksen kehittiimisehdotuksissa Huttusen sektoritutkimuksen kehittiimistii
koskevasta mietinnostii l?ihtien (2005). Eduskunnan lakivaliokunta on tuonut tiimtin asian esil-
le kaikkiaan kymmenessd lausunnossa (LaVL 1312010 vp, LaVL 1912009 vp, LaVL 512009
vp, LaVL 1512008 .rrp, LaVL 512008 vp, LaVL 1212007 W, LaVL 812007 vp, LaVL 1512006
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vp, LaVL 912006 ,rp, LaVL l8l20ll vp). Asian on todennut myos valtiovarainvaliokunta
(VaVM 4112006), Myos piiiiministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 22.6.2011 on

todettu, ett[ "oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavaroja vahvistetaan sektoritutkimuksen ra-

kenneuudi stuksen yhteydessd. "
Ntiihin lupauksiin niihden esitys on pettymys. Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta ei

leikata varoja, mutta ei niitfl esitet?i lisiittiiviiksikiiiin. Lisiiksi esitykseen sisdltyy riski, ettd va-

rat j atkossa menetetiiiin tyystin.

Kriminologisen ja oikeuspoliittisen tutkimulcsen yliopistokontahrt. Oikeuspoliittisen tutkimus-

laitoksen edeltiijiinti toiminut Kriminologinen tutkimuslaitos perustettiin oikeusministerion
yhteyteen vuonna 1963. Taustalla oli pohjoismaisen kriminologisen tutkimusyhteistyon tiivis-

tyminen (mm. Pohjoismaisen kriminologisen yhteisty<ineuvoston perustaminen). Ratkaisuun

vaikutti myos se, effh muista potrjoismaista poiketen maassa ei ollut erillistii kriminologlan
yliopisto-oppituolia (eikii Helsingin yliopisto myoskiiiin osoittanut kiinnostusta tiihiin suun-

taan). Kriminologinen tutkimuslaitos laajeni wonna 1974 Oikeuspoliittiseksi tutkimuslaitok-

seksi, jolloin sen tutkimuskenttiiii laajennettiin myos yleisen oikeuspoliittisen tutkimuksen

suuntaan.
Ratkaisusta osaksi seurasi, ettei Suomeen saatu muiden pohjoismaiden tapaista yli-

opistokriminologiaa. Puute ei korjautunut myoskiiiin myohernpinti vuosina. Niinpii Helsingin
yliopiston kriminologian opetuksesta vastasi vuosina 1963-1974 Kriminologisen tutkimuslai-

toksen johtaja Inkeri Anttila. Anttilan piiiivirka oli Helsingin yliopistossa, ja Kriminologisen

tutkimuslaitoksen johtajan virka oli alun alkaen sivutoimi (vuoteen 1974 saakka, jolloin laitos

muuttui Oikeuspoliittiseksi tutkimuslaitokseksi). Anttilan jiilkeen suuresta osasta kriminologi-

an ja oikeussosiologian opetusta on vastannut Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilokun-

ta joko dosentti- tai tuntiopetuksena. Opetusta ei kuitenkaan lueta laitoksella virkatehtdviin,

eikii siihen kiiytetfl tyoaikaa. On myos selvdd, ettii tutkijanvirkaa piiiityoniiiin hoitavat tutkijat

voivat ottaa vastattavakseen vain rajoitetusti yliopistollisia tyonohjaustehtiiviii.

Ratlrnisumalleja muualta? Suomen Kriminologinen tutkimuslaitos oli Euroopan ensimmdisiii

oikeusministerion yhteyteen perustettuja valtiollisia tutkimuslaitoksia (sitii edelsi liihinnii Eng-

lannin Home Officen yhteyteen 1950-luvun puoliviilissh perustettu tutkimusosasto). Malli

osoittautui toimivaksi ja sai seuraajia. Vuonna 1974 Ruotsin oikeusministerion yhteyeen pe-

rustettiin Brottsforebyggande ridet (Brfl). Kriminologinen tutkimuslaitos toimi (professori

Inkeri Anttilalta saamani suullisen tiedon perusteella) mallina myos Hollantiin vuonna 1973

perustetulle Dokumentointi- ja tutkimuskeskukselle (WODC). N?iissii molemmissa maissa

kyseiset laitokset ovat sittemmin laajentuneet huomattavasti "esikuvaansa" suurernmiksi
(Br6:n budjetti on tulevina vuosina 11 miljoonan euron vuositasoa). Hollantiin perustettiin

lisiiksi vuonna 1992 alan perustutkimuksen vahvistukseksi ja monitieteisen tutkimusyhteis-

tyon lisiiiimiseksi yliopistojen yhteydessd toimiva (mutta niist?i itsendinen) rikollisuutta ja

rangaistusjiirjestelmiin toimintaa tutkiva instituutti, "The Netherlands Institute for the Study of

Crime and Law Enforcement" (NSCR).
Muina esimerkkeinii oikeusministerion yhteyteen perustetuista kriminologlan tutki-

muslaitoksista ovat Tanskan oikeusministerion tutkimusyksikko, Yhdysvalloissa kriminologi-

sen tutkimuksen kansallisista intresseistii huolehtiva National Institute of Justice sekii Austra-

liassa oikeusministerion yhteydessd toimiva Australian Institute of Criminology. Valtiollisten
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tutkimuslaitosten lisiiksi niiissii maissa fia muuallakin) on alan opetusta ja perustutkimusta
varten kriminologisten yliopistolaitosten verkosto. Suomesta sellainen puuttuu.

Tutkimuslaitoksen mielestii olisi viisasta silmiitii myos, kuinka erilaiset jiirjestelyt ovat
muualla toimineet. Niinpii Tanskassa oikeusministerion yhteydessd oleva pieni tutkimusyk-
sikko on viime vuosina vahvistunut nopeasti kriminologisen tutkimuksen keskeiseksi toimi-
jaksi, samalla kun aiernmin vahva (mutta henkilosidonnainen) yliopistokriminologia on hen-
kilovaihdosten seurauksen menettiimiissii asemiaan. Norjassa on vahva kriittisen yliopistokri-
minologian perinne, mutta vuoropuhelu piiiitciksenteon ja tutkimuksen viilillii niukkaa. Ruot-
sissa oikeusministerion hyvin resursoitu tutkimusyksikko (Bri) on tiukassa poliittisessa ohja-
uksessa, mutta tutkimuksen kontaktit yliopistokriminologiaan ja perustutkimukseen heikot.

Jokaiseen toteutukseen liittyy omat ongelmansa, eikii tasapainon loytiiminen akatee-
misen tutkimuksen, suunnatun strategisen perustutkimuksen ja poliittista piiiitoksentekoa vii-
littomiimmin hyodyntiiviin sopimustutkimuksen viilillii selviistikiiiin ole helppoa. Hollannin
Rikollisuuden ja oikeustutkimuksen tutkimusyksikko (NSCR) on kuitenkin esimerkki uuden-
laisesta tavasta organisoida tutkimusta ministerioiden ja yliopistojen vdlimaastoon. Laitoksel-
la on rikollisuuden ja kontrollijiirjestelmdn seurantaan liittyvil kansallisia erityistehtiivi?i. Ra-
hoitus perustuu oikeusministerion, Hollannin tieteellisen tutkimuksen rahoitusorganisaation
(The Netherlands Organisation for Scientific Research NWO) ja yliopistojen yhteisrahoituk-
seen. Laitoksella on vahvat yhteydet ja kytkenn?it sek?i yliopistoon ettii oikeusministerioon,
mutta se on itsendinen suhteessaan niiihin molempiin. Kooltaan runsaan 40 htv:n laitos tunne-
taan alansa Eurooppalaisena huippuna, ja se sai iiskettliin kansainviiliseltii arviointiraadilta
korkeimman arvosanan ("excellent" 515, ks. arvio
http://www.nwo.nl/files.nsf/pagesAlWOP_8W9CU5/$file/evaluatie_NSCR.pdf).

Yleisarvio. Suomen tutkimusrakenteet mahdollistavat kohtuullisen hyvin pitkfljiinteisen tutki-
musohjelmiin perustuvan tutkimuksen, olkoonkin, ettd hankkeet ovat resurssien niukkuuden
vuoksi jiitineet verraten pienimuotoisiksi. Kansallisena vahvuutenamme ovat muiden poh-
joismaiden tavoin erinomaiset ja kattavat rekisterit, joiden hyodyntliminen tutkimusk?iyttiss?i
on tasaisesti vahvistunut. Nykyiset rakenteet mahdollistavat myos kriminologisen ja oikeus-
poliittisen tutkimustiedon tehokkaan viilittymisen pfliitoksentekoon ja lainvalmisteluun. Heik-
koutena taas on, ettd maan yliopistoista puuttuu kriminologlan ja oikeussosiologran tutkimus.

Laitolcs en arvio e s itylcs e str)

Esityksell[ haetaan ratkaisua, joka kasvattaisi tutkimuksen politiikkaohjausta yleiselli tasolla,
mutta vahvistaisi samalla yliopistoissa tehtAviin alan perustutkimuksen asemaa. Tavoitteiden
yhdistiimien ei ole aivan ongelmatonta. Raportissa ratkaisua liihdetiiiin etsimiiiin fuusiosta
Helsingin yliopistoon. Fuusion toteuttamistapa kuitenkin jiitet#in auki. Vaihtoehtoisena to-
teuttamistapana tuodaan esiin mycis sopimusperusteisen yhteistycin lisiiiiminen. Laitos suhtau-
tuu n[ihin painotuksiin myonteisesti. Laitos pitiiii myos molempia etenemistapoja mahdollisi-
na. Tois aalta, ratkaisua ei ole tarve sitoa mihinkiiiin jo kiiytossii olevaan organisointimalliin,
on muitakin toimintavaihtoehtoja. Niiden viililtii valittaessa, laitos kiinnittiiii huomiota seuraa-
viin sen teht?ivien ja toiminnan kannalta vdlttlim?ittomiin reunaehtoihin.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos pitiiii valttiimettcimiind, ettii tehtiivii ratkaisu turvaa
laitoksen aseman ja resurssit my<is jatkossa. Se, ettii Helsingin yliopistolle osoitettaisiin tulos-
sopimukseen perustuva erityistehteve kriminologisen ja muun oikeuspoliittisen tutkimuksen
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tukemiseksi vuosiyla)QlQ-/018, on takeena selv6sti riittiimiiton. Se sis?iltiiii riskin koko tut-
kimusal an I akkauttamisesta.

Organisointimallin on myos turvattava vuosikymmenten tyon tuloksena syntyneiden

tietovarantojen ja seurantajlrjestelmien siiilyminen sekd niiiden varaan rakennettujen pitkiijiin-

teisten tutkimusten ja tutkimusohjelmien jatkuvuus. Muun muassa rikollisuustilanteen seu-

raamiseen liittyvdt kansalliset erityistehtiiv?it edellyttiiv dt, ettd laitoksella on piiiisy tutkimuk-

sen kannalta keskeisiin rekisteri- ja tietovarantoihin. Tietovarantojen ja seurantaj?irjestelmien
ylliipitiiminen vuorostaan edellytiiti jatkuvuutta, jota ei voi iettjdrL projektitutkimuksen tai miiii-
riiaikaisten sopimusten varaan. Johdonmukaisen tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttiiii

myos riittiiviii tutkimuksen ohjausmekanismeja. Organisointimalli tulee sovittaa n[iden tehtii-
vien ja tarpeiden pohj alta, ei piiinvastoin.

Edellytetdiin siten pysyviiii lakiin perustuva asemaa sekii viihintiiiinkin nykytasoisia

tutkimusresursseja, joilla varmistetaan, ettd laitos kykenee tiiyttiimiiiin sille laissa asetetut kan-

salliset erityistehtiiv?it myos jatkossa. Nyt tehty esitys ei anna tlihiin riittiiviii takeita, olkoon-

kin, ettii sen painotukset yliopistoyhteistyon lisiiiimiseen sekii alan yliopistollisen perustutki-

muksen vahvistami seen ovat sineinsii oikeasuuntaiset.
Ylle jo todettujen reunaehtojen vallitessa ratkaisua voidaan etsi6 useammaltakin suun-

nalta. Yliopistolaki niiyttiH tarjoavan matrdollisuudet myos erillisten, yliopistojen ja muiden

rahoittajien yhteisten tutkimusyksikoiden perustamiseen. Tyoryhmiin esittiimien vaihtoehtojen

ohella tulisi selvittiiii myos esim. Hollannissa kiiytto<inotetun sopimusperusteisen yhteistyo-

ratkaisun (NSCR) toteuttamismahdollisuuksia. Eri vaihtoehtojen kartoitus sekfl asian vaatima
jatkovalmistelu olisi syyte osoittaa tyoryhmiille, jossa on edustettuna riittiivii asiantuntemus

ainakin Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta, oikeusministeriostii sekii Helsingin yliopistol-

ta.
Oli ratkaisu mikii hyviinsii, sen on myos turvattava henkiloston nykyiset eliike- ja

p alkkaedut t?iysimfliiriii sinii.

Helsingissii I 2.1 | .2012

Gfi
Tapio Lappi-Seppiilii
Ylijohtaja
Oikeuspoliittinen tutkimusl aito s
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