
Valtioneuvostolle

Suomalaiselta Tiedeakatemialta on pyydetty lausuntoa mietinnöstä ”Valtion tutkimuslaitokset ja
tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi”.

Mietinnössä esitetään useita kauaskantoisia uudistuksia. Niistä useimmat ovat oikeaan osuneita.
Tutkimustoiminnan laajeneminen vaatii välttämättä yliopistojen ja tutkimuslaitosten roolien
selkeyttämistä. Yhteistyön painottaminen eri instituutioiden välillä ja eräiden lähellä perus-
tutkimusta toimivien valtion tutkimuslaitosten siirtäminen yliopistojen alaisuuteen ovat tämän
suuntaisia toimenpiteitä. Infrastruktuurien yhteiskäyttö on kannatettavaa ja lisää instituutioiden
yhteistoimintaa.

Suomalainen Tiedeakatemia tukee mielihyvin ehdotuksen lähtökohtana olevaa pyrkimystä käyttää
runsaammin tutkimusta ja tutkijoita yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja
toimeenpanon apuna. Mietintöön olisi kuitenkin toivonut vertailua muiden maiden valtion
tutkimuslaitosten ja yliopistojen rooleista tutkimuskentässä ja erityisesti valtiovallan tarvitsemien
selvitysten laadintamekanismeista.

Eräs mietinnön tärkeimmistä ehdotuksista koskee uutta rahoitusmuotoa, joka kohdistuu strategisesti
suunnattuun tutkimukseen.  Tällä tutkimuksella tarkoitetaan yhteiskunnallista päätöksentekoa
tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa.  Sen ohjauksella tulisi olemaan suorat yhteydet
valtioneuvostoon.

Valtioneuvoston ohjaama tutkimus tulee pitkälti keskittymään erilaisten selvitysten tekoon. Näissä
ei yleensä ole kyse uudesta innovatiivisesta tutkimuksesta vaan olemassa olevan tiedon
kokoamisesta päätöksentekoa auttavaan muotoon. Vaikeutena on parhaiden asiantuntijoiden
löytäminen tähän työhön.  Muihin maihin verrattuna Suomessa on tähän tarkoitukseen käytetty vain
vähän valtiovallasta riippumattomien asiantuntijaorganisaatioita, kuten tiedeakatemioita ja
tieteellisiä seuroja. Uuden ohjausryhmän perustaminen selvitysten valmisteluun on kuitenkin
tarpeellinen toimenpide. Luultavasti usean selvityksen osalta aikataulu on niin kireä, että
kilpailuttamiseen kuluu liian paljon aikaa. On syytä kehittää kevyempi, riittävän avoin, menetelmä.

Yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaan tutkimus- ja selvitystoimintaan suunnitellaan
käytettäväksi 200 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tästä osa on tarkoitus koota Suomen Akatemian
ohjelmaperusteisesta tutkimusrahoituksesta. Suomalainen Tiedeakatemia pitää tätä virheenä – se
merkitsee tärkeän perustutkimuksen pahaa rahoitusvajetta. Suomen Akatemian tutkimusohjelmat
syntyvät nykyisin tiedeyhteisön sisällä, joten resurssien siirtäminen ulkopuolisen tilaaja-
organisaation käytettäväksi, on paljon dramaattisempi muutos kuin ehdotuksessa annetaan
ymmärtää.



Mietinnössä ei perusteellisesti pohdita eri valtion tutkimuslaitosten roolia tutkimuksen kentässä.
Todellinen innovatiivinen ja uutta luova tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin, joita ei ole edes
osattu esittää. Monien valtion tutkimuslaitosten lähtökohta on ollut käytännön läheinen toiminta,
jota ainakin perustamisajankohtana on pidetty kansallisesti tärkeänä. Tutkimustoiminta on eri syistä
myöhemmin haarautunut perinteisen perustutkimuksen puolelle. Tällaisen tutkimuksen oikeaksi
ympäristöksi ovat osoittautuneet yliopistot.

Mietinnön ehdotus tutkimuksen kilpailuttamisesta on sinänsä kannatettavaa.  Tämän käytännön
toteutus vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja tarpeettoman byrokratian välttämistä.
Yliopistojen laitokset ja tutkimuslaitokset hankkivat jo nyt osan rahoituksesta kilpailuista lähteistä
ja kokemukset osoittavat, että tämä aiheuttaa tutkimuksen lyhytjänteisyyttä ja henkilöstöongelmia.
Tiedeakatemia haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pienten tutkimusrahojen tiheä
kilpailuttaminen on jo nyt siirtänyt suomalaisen tieteen resursseja kohtuuttoman paljon
tutkimuksesta hallinnointiin. Esitetty kilpailuttamisen laajennus ja tutkimus- ja selvityshankkeiden
ajallinen liittäminen hallitusohjelmakausiin voi olla politiikan näkökulmasta mielekästä, mutta
tutkimuslaitosten toiminnalle ja tutkijaryhmille se merkitsisi hankalia katkoksia ja lisäksi pakottaisi
tilaajaorganisaation tekemään kohtuuttoman nopeita, heikosti perusteltuja päätöksiä.
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