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Sitran lausunto asiantuntijaryhmän mietinnöstä ”Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus:
ehdotus kokonaisuudistukseksi”

1 Yhteenveto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran lausunnon pääkohdat ovat:

- Yhteiskunnan tarpeista kumpuavat tutkimustarpeet eivät noudata
hallinnonalojen rajoja. Ehdotus valtion harjoittaman tutkimuksen
kokoamisesta suurempiin, hallinnonalat ylittäviin kokonaisuuksiin sekä
laitosrakenteen että rahoituksen osalta on kannatettava.

- Ehdotus luonnonvaratutkimuksen rakenteelliseksi yhteen kokoamiseksi jää
puutteelliseksi. Tulevaisuuden luonnonvaratalous hyötyisi ehdotettua
laajemmasta biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden tutkimuksen
yhteen kokoamisesta.

- Ehdotettu rahoituksen merkittävä yhteen kokoaminen Suomen Akatemian
yhteyteen uuden strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin luomisen
kautta edellyttää aivan uudenlaisen tilaajaosaamisen kehittämistä, jossa
tutkimusaiheiden yhteiskunnallinen merkittävyyden tulee olla keskeisessä
roolissa tieteen laadun ohella.

- Mietintö kuvaa ehdotettuja uudistuksia melko yleisellä tasolla ja jättää monia
käytännön kysymyksiä avoimeksi, erityisesti uuden strategisen
rahoitusinstrumentin luomiseen liittyen. Esimerkiksi rahoituksen siirto
nykyisiltä laitoksilta Suomen Akatemiaan ehdotetaan toteutettavaksi hyvin
kaavamaisesti, huomioimatta laitosten erilaisia rahoitusrakenteita sekä
laitoskohtaisia erityispiirteitä.

Sitra pitää siten esitettyjä toimenpiteitä tervetulleina ja kannatettavina tietyin
varauksin.

2 Sitran lähtökohdat

Lausunnossaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra lähestyy
asiantuntijaryhmän esitystä strategiansa ja sen toteuttamisen lähtökohdista.
Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.
Osaaminen on keskeinen väline sen toteuttamisessa.

Sitran strategisia tavoitteita ovat:
- Sitra kannustaa ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheisten

hyvinvoinnista.
- Sitra luo edellytyksiä ekologisesti kestävälle yhteiskunnalle vaikuttamalla

elämäntapoihin ja luonnonvarojen käyttöön.
- Sitra edistää ekologisten, sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun

tähtäävää liiketoimintaa.

Strategialähtöisten näkökulmien ohella Sitra keskittyy lausunnossaan kahteen
asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen keskeisimpään ja kauaskantoisimpaan
kysymykseen:
- Tutkimuslaitosten kokoaminen aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja

vahvemmiksi kokonaisuuksiksi.
- Tutkimusrahoituksen kokoaminen nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin.



3 Yhteiskunnallisesti relevantti tutkimus edellyttää hallinnonalojen rohkeaa ja määrätietoista ylittämistä

Kokonaisvaltaista valtion tutkimuslaitosuudistusta on pyritty saamaan aikaan jo
usean työryhmän toimesta, ilman merkittäviä tuloksia. Jatkuva epävarmuus
tutkimuslaitosten ja niiden rahoituksen tulevaisuudesta on haitannut yksittäisten
laitosten kehittämistä ja vanhentuneisiin rakenteisiin kiinni jääminen uhkaa myös
haitata koko innovaatiojärjestelmän toimintaa. Sitra pitääkin tärkeänä, että
valtion tutkimuslaitoskentän kehittämisessä tehdään selkeitä, rohkeita ja
kauaskantoisia ratkaisuja.

Mietinnön keskeinen lähtökohta monitieteisen, korkeatasoisen ja yhteiskunnan
kannalta relevantin tutkimuksen vahvistamisesta on mitä kannatettavin. Monet
yhteiskuntamme kohtaamista ongelmista ovat komplekseja ja niiden ratkaisu
edellyttää yhä monitieteisempää rajat ylittävää tarkastelua.

Valtion tutkimustoiminnan on kyettävä tuottamaan yhteiskunnalle hyötyä.
Tutkimuksen yhteiskunnallisen relevanssin lisääminen on siten tärkeää. Koska
monet yhteiskuntamme kohtaamista haasteista ovat sekä rakenteellisia että
erittäin kauaskantoisia, yhteiskunnallisen relevanssin määrittämisessä on
huolehdittava siitä, etteivät lyhyen tähtäyksen tutkimustarpeet aja pitkän
tähtäyksen tutkimustarpeiden ohitse. Strategisesti suunnattavan
tutkimusrahoituksen on kyettävä vastaamaan myös pitkäjännitteisiin
yhteiskunnan kehittämishaasteisiin.

4 Tutkimuslaitosten kokoaminen aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi

Sitra pitää ehdotusta koota tutkimuslaitokset aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi
ja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi lähtökohdiltaan erittäin tarpeellisena.
Tutkimuslaitokset ovat kuitenkin kapasiteetiltaan, rahoitusrakenteeltaan sekä
toimintatavoiltaan hyvin erilaisia, jolloin yhdelle laitokselle soveltuva
rakenneratkaisu ei välttämättä ole paras mahdollinen toiselle.

Tutkimuslaitosten organisoinnissa ja toiminnassa ministeriörajojen merkitys on
suuri. Valtion tutkimuslaitosten ongelmana onkin jo pitkään ollut voimakas
sektorikohtainen siiloutuminen. Siiloista irti pääseminen edellyttää myös
ministeriörajojen ylittäviä rakenteellisia uudistuksia. Näitä kuitenkin ehdotetaan
vähän. Esimerkiksi käy luonnonvaratutkimus.

Luonnonvaratutkimuksen osalta Sitra pitää tärkeänä sekä kansallisen
luonnonvarastrategian (Sitra 2009) että valtioneuvoston luonnonvaraselonteon
(2010) lähtökohtaa, jonka mukaan keskeisiä luonnonvarasektoreita – biotalous,
vesitalous ja mineraalitalous sekä näihin kytkeytyviä ekosysteemipalveluja – tulisi
tarkastella yhtenä synergisenä kokonaisuutena.

MMM:n toimeksiannosta on keväällä 2012 käynnistetty kolmen
luonnonvaratutkimuslaitoksen fuusion valmistelu yhteiseksi
luonnonvaratutkimuskeskukseksi. Uuden laitoksen perustan muodostaisivat Metla,
MTT ja RKTL. Valtion tutkimuslaitoksia selvittäneen asiantuntijaryhmän ehdotus
on yhteneväinen MMM:n käynnistämän valmistelutyön kanssa.



Luonnonvaratutkimuslaitosten yhteen kokoaminen esitetyllä tavalla on erittäin
kannatettava, mutta ei riittävä toimenpide.

Ehdotuksen myötä biotalouden (ehdotettu luonnonvaratutkimuskeskus) ja
mineraalitalouden tutkimus (GTK) jäävät edelleen eri tutkimuslaitoksiin. Tällöin
uusiutumattomien ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen välissä oleva juopa
on vaarassa edelleen vahvistua. Samaan aikaan vesitalouden tutkimus jakaantuu
eri laitosten kesken.

Sitra pitää parhaimpana ratkaisuja bio-, mineraali- ja vesitalouden tutkimuksen
kokoamista yhteen tutkimuslaitokseen. Vaihtoehtoisesti LYNET-
yhteistyöverkoston toiminta-alaa tulisi pyrkiä laajentamaan ja toimintamallia
kehittämään siten, että se kykenisi tarjoamaan foorumin eri luonnonvara-alojen
yhteiselle, synergiselle tutkimukselle.

Suomalaisen Cleantech-osaamisen ja puhtaan teknologian edistämisen kannalta
näemme hyvänä Vtt:n ja Mittatekniikan keskuksen yhteistyön tiivistämisen.

5 Tutkimusrahoituksen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa ongelmakeskeisen, pitkäjänteisen ja
ohjelmamuotoisen tutkimuksen rahoitusta. Yhteiskunnan kehittämistä palvelevan
tutkimuksen kohteena olevat kysymykset ja haasteet eivät noudata tieteenalojen,
fuusioitavien tutkimuslaitosten tai ministeriöiden vastuualueiden rajoja. Siksi
myös tutkimusrahoituksen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin on hyvin
perusteltua.

Asiantuntijatyöryhmä esittää, että strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön
kerättäisiin yhteensä 200 miljoonan euron erä, josta 120 miljoonaa tulisi
tutkimuslaitosten nykyisistä budjeteista, 60 miljoonaa Tekesin rahoituksesta ja 20
miljoonaa Suomen Akatemian ohjelmarahoituksesta.

Mietinnössä tutkimusrahan käytön suuntaamisesta vastaava strategisen
tutkimuksen neuvosto on sijoitettu Suomen Akatemiaan, mitä Sitra pitää
järkevänä. Suomen Akatemialla on pitkä kokemus poikkitieteellisistä
tutkimusohjelmista, tutkimuksen kilpailuttamisesta sekä tutkimuksen arvioinnista.

Strategisen tutkimuksen neuvoston sijoittaminen Suomen Akatemiaan edellyttää
kuitenkin uudenlaista tilaajaosaamista, jossa asiakaslähtöisyys on entistä
korostuneemmassa asemassa ja jossa tutkimusehdotuksia arvioidaan paitsi
tieteellisin kriteerein, myös yhteiskunnallisen relevanssin näkökulmasta.

On huomattava, että työryhmän ehdotus kuvaa strategisen tutkimuksen
rahoitusinstrumenttia vain lyhyesti. Moni yksityiskohta vaatii vielä tarkennuksia,
minkä vuoksi järjestelyn toimivuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida.
Avoimeksi jää esimerkiksi, miten eri hallinnonalat ja innovaatiojärjestelmän
toimijat osallistetaan strategisen tutkimusagendan valmisteluun.


