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Valtioneuvostolle

Pyydettynä lausuntona mietinnöstä Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistuk-
seksi Tieteellisten seurain valtuuskunta esittää kunnioittavasti seuraavan.

Tieteellisten seurain valtuuskunta pitää uudistamista tarpeellisena ja lausunnolla olevaa mietintöä moni-
puolisena ja ansiokkaana. Valtion tutkimusvarojen jakaminen monen eri ministeriön tulosohjauksessa on
hajanainen järjestelmä, jonka tiivistämiseksi ja tehostamiseksi on jo aiemminkin tehty ehdotuksia. Esitetty-
jen uudistusten toteuttamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon useita näkökulmia mm. yhteiskunnan pal-
veluiden jatkuvuuden takaamiseksi.

Tutkimuslaitosten rakennetta uudistettaessa tulee ottaa huomioon jo tehdyt muutokset, kuten Kansanter-
veyslaitoksen ja Stakesin yhdistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL). Eräät pienet tutkimus-
laitokset, kuten Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Kuluttajatutkimuslaitos voidaan hyvin liittää Helsingin
yliopistoon, kunhan niiden resurssien jatkuvuudesta pidetään huolta ja niiden valtakunnalliset tehtävät
säilyvät.

Muilla tutkimuslaitoksilla on merkittäviä hallinnollisia ja palveluun liittyviä perustehtäviä, jotka eivät sovellu
yliopistojen tehtäviin. Mietinnössä ei ole erotettu erilaisia hallinnon tarpeisiin tehtyjä selvityksiä ja tieteel-
listä tutkimusta toisistaan, mikä hämärtää tutkimuslaitosten tehtävänkuvaa.

Tutkimuslaitosten perusrahoitus tulee taata myös uudistusten jälkeen. Ehdotettuja yhdistämisiä harkittaes-
sa tulee ottaa huomioon, että kiinteästi joihinkin tutkimuslaitoksiin nyt kuuluvat tehtävät voivat heikentyä.
Valtuuskunta pitää tärkeänä, että esimerkiksi paikkatietojen käyttöoikeus säilyy niiden nykyisillä haltijoilla,
jotka niitä tarvitsevat täyttääkseen niille annetut tehtävät.

Mietinnön toinen ehdotus on, että osa tutkimusvaroista erotetaan ministeriöiden ohjauksesta ja niillä ra-
hoitetaan strategista tutkimusta. Valtuuskunta pitää pitkäjänteistä yhteiskunnan merkittävien haasteiden
tutkimusta tärkeänä. Toteutuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tutkimuslaitosten hallinnolliset
yhteiskunnalliset tehtävät rahoitetaan. Kilpailtuun rahoitukseen siirtyminen lisää lyhytaikaisia työsuhteita,
joita julkisella sektorilla on pyritty vähentämään. Tämä olisi hyvä huomioida kilpaillun rahoituksen suhteel-
lista osuutta määritettäessä.  Mahdollisesti perustettavan strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniä nimi-
tettäessä tiedeyhteisöä tulee kuulla samalla tavalla kuin tieteellisiä toimikuntia nimitettäessä.

Perustutkimus kuuluu pääsääntöisesti yliopistojen tehtäviin. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä on jo
nyt hyvää yhteistyötä, kuten yhteisiä professuureja. Tätä on jatkettava ja vahvistettava niin, että eri tie-
teenalojen perus- ja soveltavan tutkimuksen tarpeet ja käytännöt otetaan huomioon. Valtuuskunta puoltaa
mietinnön kolmatta ehdotusta tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön syventämisestä.
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