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Lausuntopyyntö 12.10.2012, VNK/1318/05/2011

Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus - ehdotus kokonaisuudistukseksi, sisäasiainministeriön lau-
sunto

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt lausuntoa tutkimus- ja innovaationeuvos-
ton asettaman asiantuntijaryhmän mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusra-
hoitus - ehdotus kokonaisuudistukseksi.

Sisäasiainministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:

1 Yleistä

Kuten mietinnöstä ilmenee, on valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen uudis-
tamiseksi tehty 2000-luvulla useita selvityksiä ja periaatepäätöksiä. Edelleen
kuitenkin kokonaisuudistuksen tarve tällä sektorilla on ilmeinen, ja nyt lau-
sunnolla oleva mietintö muodostaa hyvän pohjan jatkotyölle, jonka on tarkoi-
tus tapahtua asteittain vuosina 2014–2016. Muutenkin ehdotukset tukevat niitä
asioita, joita sisäasiainministeriö on omassa strategisessa suunnittelussaan ja
sen kehittämisessä pyrkinyt korostamaan.

Mietinnössä kuvataan onnistuneesti yhteiskunnan muutosta ja tarpeita ja täh-
dätään siihen, että tutkimus toimisi jatkossa entistä enemmän yhteiskunnan
kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Valtion keskushallinnon
uudistamishankkeessa (KEHU) tehtävät ratkaisut vaikuttavat suoraan myös
tutkimuslaitoskentän uudistamiseen, joten molemmissa hankkeissa tehtävien
ratkaisujen ja mahdollisten resurssien uudelleenallokointien tulisikin tukea toi-
siaan.

Mietintö sisältää sekä isoja että pieniä uudistuksia (suunniteltujen tutkimuslai-
tosten fuusiot ovat hyvin erimitallisia ja ehdotetut määrärahojen uudelleenal-
lokoinnit suuruusluokaltaan merkittäviä), ja tästä johtuen kokonaisuudistuksen
läpivieminen tässä laajuudessa ja aikataulussa on monessakin mielessä haas-
teellista. Haasteita tuovat seuraavat, yksityiskohtaisissa kommenteissa kuvatut
asiat, joihin jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota:
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2 Yksityiskohtaiset kommentit

2.1. Tutkimuslaitosten rakenteiden uudistaminen (fuusiot)

Mietinnössä todetaan, että tutkimuslaitosten rakennetta uudistetaan kokoamal-
la tutkimuslaitoksista toiminnallisesti ja rakenteellisesti vahvempia laitoksia ja
niissä tehtävän tutkimuksen tieteidenvälisyyttä ja monitieteisyyttä vahviste-
taan.

- Sisäasiainministeriöllä ei ole ohjauksessaan Tilastokeskuksen määritelmän
mukaisia valtion tutkimuslaitoksia.

- Tutkimuslaitosten rakenteiden kriittinen tarkastelu, uudistaminen ja mahdol-
linen laitosten yhdistäminen on toiminnan ja talouden näkökulmasta perustel-
tua. Vuonna 2014 olisi mietinnön mukaan tarkoitus toteuttaa viisi suurta fuu-
siota sekä pienempiä yhdistymisiä yliopiston kanssa. Fuusiot lisäävät onnistu-
essaan laitoskentän aktiivisuutta ja uudistavat halutulla tavalla toimintatapoja
tuoden toimintaan lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

- SM:n hallinnonalan näkökulmasta erityisesti esitetty Ilmatieteen laitoksen ja
Suomen Ympäristökeskuksen yhdistäminen herättää joitakin kysymyksiä. Il-
matieteen laitos on hallinnonalan keskeinen ja arvostettu yhteistyökumppani
monissa varautumisen ja sisäisen turvallisuuden asioissa, jolloin sisäasiainmi-
nisteriön näkökulmasta tulee pitää erityistä huolta siitä, että yhteistyömahdolli-
suudet tai laitoksen toiminta näissä asioissa eivät vaarannu tutkimuslaitosuu-
distuksen missään jatkovaiheessa.

2.2. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen

Mietinnön mukaisesti valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tuke-
vaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla valtioneuvoston
käyttöön rahoitusta tutkimuslaitoksista asteittain siten, että vuonna 2016 ra-
hoitusta on käytettävissä 30 milj. euroa erilaisten, enintään hallitusohjelma-
kauden mittaisten selvitysten, ennakointien, katsausten, tutkimusten ja arvioin-
tien rahoittamiseen.

- Rahoituksen kokoaminen valtioneuvoston yhteiseen käyttöön on hyvä ratkai-
su, samoin määrärahan suuruus vaikuttaa oikeansuuntaiselta. Tutkimushank-
keiden suuntaamisesta ja määrärahan hallinnoinnista päätettäisiin mietinnön
mukaisesti valtioneuvoston kanslian johdolla. Määrärahan tehokas hallinnointi
ja siihen liittyvät erityispiirteet, kuten tutkimussuunnitelman kokoaminen ja ti-
laajaosaaminen, vaativat hallinnoivalta taholta panostusta ja resurssien suun-
taamista tähän tarkoitukseen.

- Aikataulullisesti rahoituksen kokoaminen jo vuodesta 2014 alkaen asteittain
määrää kasvattaen on haastava ja vaatii nopeita päätöksiä. Tällä hetkellä valti-
ontaloudessa valmistellaan keväällä 2013 tehtävää päätöstä vuosia 2014–2017
koskeviksi menokehyksiksi. Myös Euroopan unionin tasolla seuraavina vuosi-
na tehdään isoja päätöksiä EU:n laajuisten puiteohjelmien ja rakennerahasto-
ohjelmien suhteen eivätkä suomalaisten tutkimuslaitosten mahdollisuudet
osallistua hankkeisiin (omarahoitusosuudet) saisi vaarantua nopeasti tehtävien
leikkausten seurauksena.

Mietinnössä todetaan myös, että tulisi perustaa strategisesti suunnatun tutki-
muksen rahoitusväline yhteiskunnan merkittävien haasteiden ja ongelmien tut-
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kimusperusteiseksi ratkaisemiseksi. Tähän kokonaisuuteen kootaan kilpailtu
tutkimusrahoitus siten, että vuonna 2016 rahoitusta on käytettävissä 200 milj.
euroa (120 milj. euroa tutkimuslaitoksilta, 20 milj. euroa Suomen Akatemialta
ja 60 milj. euroa Tekesin innovaatio- ja tutkimusrahoituksesta).

- Strategisen tutkimuksen neuvoston sijoittaminen Suomen Akatemiaan vuo-
desta 2014 alkaen ja sen käytössä vuonna 2016 käytössä oleva 200 milj. euron
rahoitusväline ei liene aikataulullisesti eikä suuruusluokaltaan tässä tilanteessa
realistinen.

- Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaisesti tulisikin harkita tähän rahoi-
tusvälineeseen maltillisempaa lähtötasoa ja tarkempia rakenteellisia suunni-
telmia. Mietinnöstä ei esimerkiksi käy yksiselitteisesti ilmi se, mikä on ajateltu
olevan yksittäisen ministeriön rooli ja mahdollisuudet olla mukana päätettäes-
sä strategisesti jaettavasta rahasta. Prosessin omistajat tulisi arvioida ja selvit-
tää tarkemmin. Tämä on SM:n hallinnonalalle erittäin tärkeä kysymys ja halu-
amme olla aktiivisesti mukana uutta hallintoa jatkokehitettäessä; onhan nyky-
mallin mukainen organisointi johtanut siihen, että sisäasiainministeriön hallin-
nonalan ns. ydinvaltiotoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminto on ollut re-
sursseiltaan tähän asti alimitoitettu.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Sisäasi-
ainministeriö SM 12.11.2012 klo 17.28. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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