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Valtioneuvoston kanslia

RAJAVARTIOLAITOKSEN LAUSUNTO TUTKIMUSLAITOKSET JA TUTKIMUSRAHOITUS-
MIETINNÖSTÄ (vnk/1318/05/2011)

Valtioneuvoston kanslia on alivaltiosihteeri Lankisen johdolla tuottanut esityksen 
valtion tutkimuslaitosten uudelleen organisoimiseksi ja rahoitusmallin muuttami-
seksi. Esityksellä on vaikutuksensa Ilmatieteen laitoksen osalta erityisesti liiken-
ne- ja turvallisuuspalveluihin liittyvän tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön kannalta. 
Tämän vuoksi Rajavartiolaitos haluaa tuoda esille oman näkemyksensä asiasta. 

Rajavartiolaitos tekee hyvin tiivistä yhteistyötä sekä Ilmatieteen laitoksen että 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Yhteistyöstä suuri osa kohdistuu Rajavar-
tiolaitoksen (myös muiden viranomaisten) tarvitsemien palveluiden kehittämi-
seen. 

Rajavartiolaitoksella on Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistoimintasopimus. So-
pimuksen mukaan Ilmatieteen laitos tuottaa Rajavartiolaitoksen toimintaan tarvit-
tavat sääpalvelut sekä erilaisia ennakoivia "vaaratietoja",  jotka ovat niin toimin-
taan kuin varautumiseen liittyen ensiarvoisen tärkeitä merelliselle turvallisuusvi-
ranomaiselle. Näiden palveluiden merkitys korostuu luonnon ääri-ilmiöiden yleis-
tyessä. Lisäksi Ilmatieteen laitos on erittäin innovatiivisesti kehittänyt sähköisiä 
palveluita mm. Rajavartiolaitoksen meripelastuksen johtokeskusten, ilma-alusten 
operatiivisen lentotoiminnan ja merellisen partioinnin suunnittelun tueksi. 

Rajavartiolaitoksella ja Ilmatieteen laitoksella on tällä hetkellä käynnissä sekä 
käynnistymässä useita erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden toteutu-
miseen tutkimuslaitosten uudelleen organisoimisella ja rahoitusmallin oleellisella 
muuttamisella olisi varmasti vaikutuksensa. Rajavartiolaitos pitää näiden hank-
keiden toteuttamista suunnitellulla tavalla erityisen tärkeinä, joista esimerkkeinä 
mainittakoon;

- ESA:n rahoittamassa yksivuotisessa CEASAR- hankkeessa esille 
nousseet mahdollisuudet ja lisätarpeet jatkotutkimukselle mm.  äly-
viittaverkoston sekä satelliitti- ja tutkatiedon hyödyntäminen ennus-
tettaessa lentotoimintaa estävän tai rajoittavan jäätävien olosuhtei-
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den aiempaa varmempi tunnistaminen merialueella, ajelehtimismal-
lien kehittäminen sekä aallokko- ja meriveden lämpötilan mittausjär-
jestelmien kehittäminen.

-  Meripelastustehtävissä etsintään käytettävien laskentamallien ja 
toimintamallien kehittäminen (ml. ajelehtimispoijujen kokeilu ja jatko-
kehittäminen). Nämä vaativat Rajavartiolaitoksen oman panoksen li-
säksi merkittävää Ilmatieteen laitoksen vahvaa osaamista ja tutki-
muspanosta. Vastaavia merialueen virtausmalleja voidaan lisäksi 
hyödyntää meripelastuksen lisäksi myös merialueella öljyntorjunnas-
sa ja leväseurannassa. Myös kemikaalionnettomuuksissa tarvittavan 
vaarallisten aineiden leviämisennusteiden laadintaan, saatavuuteen, 
jakeluun ja visualisointiin liittyy voimakkaita tutkimus- ja kehittämis-
tarpeita.

- Ilmatieteen laitoksen tuottaman viranomaisten käyttämän sääpor-
taalin palveluiden kehittäminen ja ylläpito tulee turvata jatkossa. Tä-
mä on ollut hyvä esimerkki jatkuvasta toiminnan kehittämisestä.  

Esitys valtion tutkimuslaitosten uudelleen organisoimiseksi ja rahoitusmallin 
muuttamiseksi antaa ymmärtää, että tutkimustoiminnan rahoitusmekanismin 
muuttamisella voi olla merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Ilmatieteenlaitoksen 
nykyiseen budjettirahoitteiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan joka nimen-
omaan suuntautuu sää- ja meripalvelumenetelmien kehitystyöhön. Rajavartiolai-
toksen kannalta huolena on tällöin nykyisen hyväksi koetun yhteistyömallin jat-
kuminen ja siihen olennaisesti liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden toteutu-
minen tulevaisuudessa. 

TIEDOKSI Ilmatieteenlaitos


