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Viite Hallituksen linjaus tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta ilta-
koulussa 10.10.2012

Asia Lausuntopyyntö mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus - ehdo-
tus kokonaisuudistukseksi

Valtioneuvoston kanslia pyytää lausuntoanne tutkimus- ja innovaationeuvoston aset-
taman asiantuntijaryhmän mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdo-
tus kokonaisuudistukseksi (valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012,
http://vnk.fi/julkaisukansio/2012/j03-valtion-tutkimuslaitokset/PDF/fi.pdf).

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 10. lokakuuta valtion tutkimuslaitosten ja
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen jatkovalmistelua. Käsittelyn pohjana oli asi-
antuntijaryhmän esitys, joka luovutettiin syyskuussa pääministerin johtamalle tutki-
mus- ja innovaationeuvostolle. Hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen uudistuk-
sesta ja sen keskeisistä toimista valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa
2012.

Hallitus korostaa iltakoululinjauksessaan, että tutkimuksen tulee toimia yhteiskunnan
kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Valtion tutkimuslaitoksia ja
tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina
2014–2016 seuraavasti:

Monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta relevanttia tutkimusta
vahvistetaan.
Tutkimuslaitoksia kootaan aihepiireittäin nykyistä suuremmiksi ja vahvemmiksi
kokonaisuuksiksi ottaen huomioon toiminnan laadun kehittämisedellytykset.
Tutkimustoimintaa tehostetaan ja tutkimuksen relevanssia parannetaan vapa-
uttamalla resursseja kiinteistä rakenteista ja tutkimuksen tukipalveluista.
Tutkimusrahoituksesta osa kootaan osoitettavaksi avoimen tutkimusrahoituk-
sen välityksellä tutkimuksen relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja monitietei-
syyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjän-
teistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla etsitään ratkaisuja yhteiskunnan
haasteisiin. Kansallinen vastinrahoitus EU-hankkeisiin sisällytetään samaan ko-
konaisuuteen.
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Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja
selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi
valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.
Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
Vahvemmat ja suuremmat tutkimuslaitokset ja strategisesti suunnattavan tut-
kimusrahoituksen kokoaminen mahdollistavat voimavarojen suuntaamisen uu-
delleen yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.
Turvataan ja vahvistetaan tutkimuslaitosten strategista ohjausta valtioneuvos-
ton tasolla.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon, PL23,
00023 Valtioneuvosto ja sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vnk.fi 15. marraskuuta
2012 mennessä.

Heinonen Olli-Pekka Heinonen
valtiosihteeri

Löytökorpi Sari Löytökorpi
erityisasiantuntija

Jakelu Ministeriöt
Aalto-yliopisto
Akava
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Elintarviketurvallisuusvirasto
Geodeettinen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Helsingin yliopisto
Ilmatieteenlaitos
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kansallisarkisto
Kansaneläkelaitos Kela
Keskuskauppakamari
Kotimaisten kielten keskus
Kuluttajatutkimuskeskus
Lapin yliopisto
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Maanpuolustuskorkeakoulu
Metsäntutkimuslaitos
Mittatekniikan keskus
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Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Palkansaajien tutkimuslaitos
Pellervon taloustutkimus PTT
Puolustusvoimat
Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomen Akatemia
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen yliopistot ry UNIFI
Suomen ympäristökeskus
Suomen yrittäjät
Svenska handelshögskolan
Säteilyturvakeskus
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Turun yliopisto
Työterveyslaitos
Ulkopoliittinen instituutti
Vaasan yliopisto
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
Åbo Akademi


