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Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus - ehdotus kokonaisuudistukseksi

Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä VNKj1318jOS/2011, 12.10.2012 Säteilyturvakes-
kus esittää seuraavan lausunnon mietinnöstä "Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus -
ehdotus koko-naisuudistukseksi".

1. Johdanto

Kantavana ajatuksena mietinnössä on valtion tutkimuslaitoksissa tehtävän tutkimuksen
yhteiskunnallisen relevanssin lisääminen. Keinoina esitetään rakenteellisia uudistuksia,
tilaajamallin käytän laajentamista, rahoituksen keskittämistä ja yhteistyön syventämistä
yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä.

Neljä tutkimuslaitosta (EVIRA.KOTUS,STUK,VAlT) on ehdotettu säilytettäväksi itsenäi-
sinä. Ehdotetut rakenteelliset järjestelyt eivät täten ainakaan suoranaisesti koske niitä.

Asiantuntijaryhmä katsoo kuitenkin. että "myös itsenäisinä tutkimuslaitoksina säilytet-
tävien laitosten tutkimusmenoista noin puolet tulisi siirtää kilpailtuun tutkimusrahoi-
tukseen: strategiseen tutkimukseen ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutki-
muksen rahoittamiseen",

2. STUKin tehtävät ja tutkimustoiminta sen osana

STUKin perustehtävät

STUKista annetun lain 1 §:n mukaisesti STUKon olemassa säteilyn vahingollisten vaiku-
tusten estämistä ja rajoittamista. säteilyn ja ydinenergian turvallisuusvalvontaa sekä
näihin liittyvää tutkimusta. koulutusta ja tiedottamista varten.

STUK on perusidentiteetiltään viranomainen ja asiantuntija, jonka tehtävän ja toimival-
lan perusteet ovat säteilylaissa (592/1991) ja ydinenergialaissa (990/1987). STUKin
tehtävä sisältää säteily- ja ydinturvallisuuden osa-alueet:

• ydinturvallisuus (ydinlaitokset, ydinmateriaalit, ydinjätteet)
• säteilyn ja radioaktiivisten aineiden käyttö (terveydenhuolto, teollisuus. tutki-

mus)
• säteily ympäristössä (valtakunnan alueella, valvottavissa kohteissa, mukaan lu-

ettuna luonnonsäteily ja ionisoimaton säteily)

STUKin tutkimus- ja kehitystoiminta kytkeytyy STUKin perustehtävään turvallisuusvi-
ranomaisena ja alan valtakunnallisena asiantuntijana. Mietinnössä tätä ei ole noteerattu
lainkaan. Tämä on ymmärrettävää, koska käsiteltyyn kokonaisuuteen suhteutettuna
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STUKei ole keskeinen toimija. Sitä vastoin puutteena on pidettävä sitä, että mietinnössä
esitetyn tutkimusmäärärahojen leikkausperusteen mitoituksessa (noin 50 %) STUK on
asiaa enemmälti tarkastelematta rinnastettu varsinaisiin valtion tutkimuslaitoksiio. Sen
sijaan määrärahaleikkauksesta "vapautettujen" ja Helsingin yliopiston yhteyteen fuusioi-
tavaksi ehdotettujen tutkimuslaitosten (KTK, OPTULA) toimintoja mietinnössä on analy-
soitu varsin perusteellisesti. Vastaavanlainen käsittely olisi ollut paikallaan kahden
muunkin kohdalla (EVIRA ja STUK), jotka perusidentiteetiltään valvontaviranomaisina
poikkeavat muista mietinnössä tarkastelluista tutkimuslaitoksista.

STUKei tuota yhteiskunnan päätöksentekoa palvelevaa strategista tietoa siinä merkityk-
sessä kuin mietinnössä tarkoitetaan. STUKilla ei ole todellisia edellytyksiä kilpailla stra-
tegisen tutkimuksen rahoituksesta, koska se ei tee eikä sen pidä pyrkiäkään tekemään
"strategista politiikkatutkimusta".

STUK ei itse tee ydinturvallisuuteen liittyvää tutkimusta. Tämän alueen (ydinlaitoksen
järjestelmät, laitteet ja rakenteet, automaatio, polttoaine jne.) tutkimustiedon saanti on
järjestetty tilaajamallilla. STUK määrittelee omalta osaltaan tutkimustiedon tarpeen
ydinteknisen turvallisuuden eri osa-alueilla, ja tilaa tutkimukset kotimaisilta ja ulkomai-
silta päteviksi tunnetuilta alan tutkimusorganisaatioilta. Nämä tutkimuskustannukset
veloitetaan ydinenergian tuottajilta. Lisäksi STUKosallistu kansallisen ydinturvallisuus-
ohjelman ja ydinjätehuollon turvallisuusohjelman ohjaukseen.

STUKin tutkimus- ja kehitystoiminta ja sen suhde perustehtävään

STUKin menestyminen niissä tehtävissä, jotka sille on voimassa olevassa lainsäädännös-
sä asetettu, edellyttää monialaista ja syvällistä osaamista. Säteily tai radioaktiivinen aine,
pienimmillään yksittäinen atomi, sen osa tai yksittäinen fotoni, on kyettävä havaitse-
maan ja analysoimaan. Lisäksi on kyettävä tulkitsemaan ja selittämään havainnon mer-
kitys. Tämä edellyttää erikoisinfrastruktuuria, erikoislaitteita ja erikoisosaamista, joita ei
pystytetä eikä ylläpidetä ilman tieteellisen tason asiantuntemusta. Tällainen soveltava
tutkimus on STUKin menestyksen kannalta välttämätön. Toinen välttämätön menestys-
tekijä STUKin työssä on verkostoituminen alan tiedeyhteisöihin sekä kotimaassa että
maailmalla.

STUKin viranomaistoiminnoille tutkimus on tukifunktio, joka ylläpitää säteily- ja ydin-
turvallisuus ongelmien käsittelemisessä tarvittavaa erikoisosaamista. Eräillä tehtäväalu-
eilla (kuten radioaktiiviset aineet ympäristössä tai sähkö- ja magneettikentät) tutkimus
toteuttaa suoraan STUKin perusteh"tävää: havainnot tehdään, tutkitaan ja raportoidaan
tieteellisin menetelmin. Alansa kansallisena asiantuntijalaitoksena STUKin on kyettävä
pätevästi ja uskottavasti kommunikoimaan kaikista alansa kysymyksistä ja perustamaan
kannanottonsa tutkittuun tietoon. Asiantuntijaroolissa olennaista ei ole se, että kaikki
tutkittaisiin itse, vaan se, että on edellytykset myös tieteellisen tutkimustiedon käsitte-
lemiseen ja ymmärtämiseen.

STUKin valmiustehtävän ja ympäristön säteilyvalvonnan kannalta tutkimusinfrastruk-
tuurin ylläpito on välttämättömyys. Säteilymittauksiin ja radioaktiivisuusmäärityk.':;iin
tarvittavaa laboratorioinfrastruktuuria ja laitevarustusta ei ole muissa tutkimuslaitok-
sissa eikä muuallakaan valtionhallinnossa. Normaalissa säteily tilanteessa laitteisto on
säteilyvalvonta- ja tutkimus käytössä, mutta samalla se on osa kokonaisuutta, jolla va-
raudutaan säteilyvaaratilanteisiin. Ydinlaitosonnettomuuksien seurauksena syntyneet
poikkeavat säteily tilanteet ovat osoittaneet, millainen yhteiskunnallinen paine STUKiin
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kohdistuu. Tällaisissa tilanteissa STUKin on kyettävä nopeasti ja oikein identifioimaan,
mistä on kysymys ja mikä on havainnon turvallisuusmerkitys.

STUK ylläpitää toimialansa mittanormaaleja. Kansalliset mittanormaalit on yleisesti kes-
kitetty Mittatekniikan keskukseen, mutta säteilyalan mittanormaalit on tästä poiketen
osoitettu STUKin ylläpidettäviksi. Tämäkin yksityiskohta kuvastaa STUKin toimialan eri~
koisluonnetta ja säteilysuureiden mittaamisessa vaadittavan asiantuntemuksen tasoa.

STUK ei ole identiteetiltään tutkimuslaitos sanan tavanomaisessa merkityksessä. Mutta
tutkimuksellisin keinoin hankittava tieto on välttämätön ehto menestymiseksi STUKin
perustehtävissä.

STUKintutkimustoiminnan volyymi ja rahoitus

Mietinnön mukaan STUKin tutkimusmenot ovat 7,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tieto ei
ole aivan tarkka. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan STUKin tutkimustoiminnan koko~
naiskustannukset olivat 6,6 miljoonaa euroa. Tästä 5,4 miljoonaa euroa rahoitettiin val-
tion budjetin kautta ja 1,2 miljoonaa euroa ulkopuolisella, pääasiassa EU-rahoitteisten
säteily turvallisuus alan monikansallisten projektien, rahoituksella. Kokonaiskustannuk-
siin sisältyvät suorien tutkimusmenojen lisäksi hallintokulut ja muut välilliset kustan-
nukset, joiden suuruus vuonna 2011 oli 3,0 miljoonaa euroa.

STUKin tutkimustoimintaa koskevat arvioinnit

Sektoritutkimuksesta tehtyjen useiden selvitysten mukaan STUKin tutkimustoiminta on
oikein kohdennettua eikä päällekkäisyyksiä muiden tutkimuslaitosten tai yliopistojen
kanssa ole, ei tutkimusaiheiden eikä infrastruktuurienkaan osalta. STUKin tutkimustoi-
mintaa on arvioitu myös kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä. Myös näissä arvioinneis-
sa tutkimuksen laatu ja tuotos kustannuksiin nähden on saanut tunnustusta.

STUKalan eurooppalaisessa asiantuntijayhteisössä

STUKin kansainvälinen yhteistyö kattaa sekä viranomaistoiminnan että tutkimus- ja ke-
hitystoiminnan (tiedon tuottaminen käytännön säteilysuojeJun perustaksi). Suomen liit-
tyminen Euroopan unioniin mahdollisti osallistumisen EU-rahoitteisiin monikansallisiin
tutkimusprojekteihin. Näiden tutkimusten kustannuksista osa rahoitetaan EU-
tutkimusrahoista ja osa kunkin kansallisen toimi jan budjetista.

STUK on suunnannut osallistumistaan tutkimusaiheisiin, jotka hyödyttävät STUKin pe-
rustehtävää, ja on myös onnistunut tässä hyvin. Tällä hetkellä STUK on erittäin hyvin
tunnettu ja arvostettu kumppani oman kansallisen tehtävänsä kannalta merkittävillä
tutkimusalueilla.

STUKinyhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa

STUKin viranomaistyön kannalta merkittävää soveltavaa tutkimusta ei tehdä muissa
suomalaisissa tutkimuslaitoksissa tai yliopistoissa. Sen sijaan STUKin tarkoituksena on
lisätä yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa erityisesti sellaisissa
hankkeissa, jotka ovat lähellä säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvää perustutkimusta. Tä-
tä yhteistyötä voidaan edelleen kehittää siten, että kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot ja
tutkimuslaitokset tekevät varsinaisen tutkimustyön ja STUK on tulosten loppukäyttäjä ja
hyödyntäjä. STUKin rooliin valvovana viranomaisena sopii huonosti sellainen tutkimus,
johon haetaan hankekohtaista rahoitusta erillisestä rahastosta. Tämä tarkoittaisi, että
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osa tutkimushenkilöstästä olisi jatkuvasti määräaikaisilla työsopimuksilla STUKin palk-
kalistalla, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä.

3. Yhteenveto ja kannanotot

STUK on perustehtäväitään viranomainen ja kansallinen asiantuntijalaitos, jonka tutki-
mus- ja kehitystoiminta on kohdennettu perustehtävää tukevaksi ja jonka tutkimusai-
heiden valintoihin vaikuttavat turvallisuustyön ajankohtaiset tarpeet. Toisaalta labora-
torio- ja laiteinfrastruktuuri toteuttaa myös varautumista normaalista poikkeaviin sätei-
lytilanteisiin. STUKmyös ylläpitää toimialansa kansalliset mittanormaalit.

Perustehtävästä johtuen mietinnön mukaiset strategisen tutkimuksen kriteerit ovat
STUKin ulottumattomissa. STUK ei tee eikä sen pidä pyrkiäkään tekemään strategista
poli tiikkatu tkim usta.

STUKiin kohdistuu jatkuvasti suuri yhteiskunnallinen paine. STUKilta odotetaan riippu-
mattomuutta, asiantuntevuutta ja uskottavuutta viranomaisena ja alansa asiantuntijana.
Tutkimus· ja kehitystoiminta on osa rakennetta, jolla tämä luodaan ja ylläpidetään.

STUKin soveltava tutkimus kytkeytyy tiukasti perustehtävään. Sen substanssia ei toteu-
teta muissa tutkimuslaitoksissa, eikä siinä käytettävää infrastruktuuria ole muissa tut-
kimuslaitoksissa.

STUKkatsoo, että

• STUKin tutkimus- ja kehitystoimintaa ei voi rinnastaa muihin valtion tutkimus~
laitoksiin mietinnössä esitetyllä tavalla (rahoituksesta esitetään leikattavaksi
noin 50 % strategiseen tutkimusrahoitukseen).

• STUKin tutkimus tulisi käsitellä perustehtävän kautta erilliskysymyksenä.
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