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Viite Lausuntopyyntö VNK/1318/05/2011, 12.10.2012  
  
 

Tekesin lausunto mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus 
kokonaisuudistukseksi 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes kiittää mahdollisuudesta lausua yo. 
ehdotuksesta: 

  

Pääasiat näkökulmista lyhyesti  

Ehdotus on rohkea ja tavoitteiltaan oikea sekä ajankohtainen. Tekes ei voi kuitenkaan sitoutua kaikilta 

osin toteutusehdotuksiin. 

 

o Erityisesti rakenteisiin ja yhteistyön lisäämiseen liittyvät tavoitteet ovat oikean 
suuntaisia.   

o Sirpaleisen rahoituksen kokoaminen ja suuntaaminen tukemaan rakenteellisia 
uudistuksia ja yhteistyötä on hyvä ajatus. Pidemmällä aikajänteellä kaikkien etu on 
valita tekijät avoimella kilpailulla parhaiden osaajien joukosta. 

o Pelkkä tutkimusrahoituksen uusi instrumentti ei ratkaise mitään – ennen uudistusten 
käyttöönottoa on valmisteltava toimintamalli (kansallinen prosessi), joka suuntaa ja 
hyödyntää tätä tutkimusta. Vasta tämän jälkeen on mahdollista nähdä onko 
yhteiskuntarelevantin tutkimuksen volyymin kasvattamisen tarve todellinen.   
Strategisen tutkimuksen arviointi- ja päätöksentekomekanismeja sekä rahoituspohjaa 
ei siis voi toteuttaa esitykseen kirjatulla tavalla. 

o Käynnissä olevaa tulevaisuusselontekoprosessia kannattaisi hyödyntää pilottina, jossa 
luodaan jatkuva toimintamalli politiikkatyötä tukevan tutkimuksen suuntaamiseen 
(strategisia valintoja taustoittava tutkimus, ehdotuksessa 30 milj. euroa) ja 
hyödyntämiseen (strategisia valintoja toimeenpaneva tutkimus, suunnitelmassa esitetty 
200 milj. euroa). Summien suuruutta kannattaa pohtia erikseen. Esimerkiksi tavoite 
200 milj. euroa rahoitukseen uuden toimintamallin kautta vuoteen 2016 mennessä on 
nykypanoksilla aivan epärealistinen. 

o Tekes kyseenalaistaa esitetyn leikkauksen omasta rahoitusallokaatiostaan. Tämän 
hetkinen talouskehityksen haaste on niin suuri, että painopisteen tulisi olla siinä 
tutkimustoiminnassa, joka saa todistetusti aikaan uusia mahdollisuuksia ja 
muutosvoimia elinkeinoelämälle ja sitä kautta suoraa hyötyä yhteiskunnalle.  

. 
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Tekesin näkökulmista tarkemmin  

Valtion tutkimuslaitosten toiminnan liian suuri sirpaleisuus on todettu useissa selvityksissä 

ongelmaksi. Ehdotus vastaa rohkeasti olemassa oleviin haasteisiin ja on rakenteisiin ja yhteistyön 

kasvattamiseen liittyviltä tavoitteiltaan oikean suuntainen.  

 

1) Tutkimuslaitosten rakenteiden uudistamiseen ja yhteistyön kasvattamiseen kohdistuvat 

ehdotukset ovat sekä substanssin näkökulmasta, että tavoiteltuja hyötyjä ajatellen oikean 

suuntaisia ja perustuvat pääosin tarkoituksenmukaisiin valintoihin. Ehdotetuissa fuusioissa 

laitosten substanssisynergiat ovat suurelta osin ilmeiset. Yhdistymiset synnyttäisivät uusia 

mahdollisuuksia myös innovaatiotoiminnalle. Yksittäisenä kysymyksenä esiin nousee esitys 

sijoittaa Kuluttajatutkimuskeskus Helsingin yliopistoon. Keskus palvelee paljon myös 

kysyntälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämistä - onko HY tiedeyliopistona se taho, josta 

kuluttajatutkimuksen tulokset ja osaamisen vaikuttavuus saadaan tehokkaimmin talouden 

kestävän kehityksen tueksi? Ehdotettu muutos edellyttäisi joltain osin HY:n oman profiilin 

uudistumista.       

 

2) Valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen vahvistaminen 

kokoamalla tähän tarkoitukseen määrärahoja (30 milj. euroa). Sirpaleisten määrärahojen 

kokoaminen ja osoittaminen tähän tarkoitukseen on perusteltua, volyymiä kannattaa peilata 

todelliseen tarpeeseen. Määrärahojen ohella valtioneuvostolla tulisi olla käytössään 

strategisen intelligenssin toiminto, joka tukisi valtioneuvostoa erilaisten vaihtoehtojen 

analysoinnissa ja skenaarioiden rakentamisessa. Näin tuotettu tieto saataisiin vietyä 

päätöksentekoon ennustettavana muutoksena. Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen 

edellyttää poikkihallinnollista toimintaa, jota tämän tyyppinen tutkimus edistäisi. 

 

3) Strategisen tutkimuksen vahvistaminen merkittävällä kilpaillun rahoituksen lisäämisellä 

– kolmas rahoituksen pilari. Esitys on sinänsä mielenkiintoinen, mutta valitettavasti 

oleellinen komponentti puuttuu ja mittaluokka on epärealistinen.   Valtion tutkimuslaitosten 

nykyisten tutkimusmäärärahojen uudelleen organisointi ja kilpailuasteen lisäys on hyvä 

lähtökohta - tutkimus suuntautuu hyödynnettävään suuntaan ja organisaatioiden kilpailukyky ja 

osaaminen kasvavat. On kuitenkin hyvin oleellista millä prosessilla Suomen haasteet 

valitaan, niihin liittyvä tutkimusstrategia luodaan ja tulosten hyödyntäminen 

varmistetaan. Ehdotus ei sisällä tähän uskottavaa mallia. Tulevaisuusselontekoprosessia 

kannattaisi hyödyntää pilottina, jossa luodaan jatkuva toimintamalli politiikkatyötä tukevan 

tutkimuksen suuntaamiseen ja hyödyntämiseen.  
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On ehkä hyvä pysähtyä miettimään tarvitseeko Suomen kokoinen maa todella kolme 

rahoituksen pilaria? Tähän voisi pysähtyä jo etukäteen: Lisääkö ”kolmas pilari” toimintojen 

tehokkuutta ja tuloksellisuutta, vai voisiko samat tulokset saavuttaa suuntaamalla 

kehitystoimet valtioneuvostotason strategiaprosessin luomiseen ja hyödyntää jo nyt olemassa 

olevia organisaatioita osaamisineen strategian implementoinnissa ( esim. Suomen Akatemia, 

Sitra ja Tekes).  

 

Sirpaleisen rahoituksen kokoaminen ja suuntaaminen tukemaan rakenteellisia uudistuksia ja 

yhteistyötä on hyvä ajatus. Pidemmällä aikajänteellä kaikkien etu on valita tekijät avoimella 

kilpailulla parhaiden osaajien joukosta. 

 

4) Strategisen tutkimuksen rahoituksen kokoaminen osin Tekesin ja Suomen Akatemian 

myöntövaltuuksista.  

 

Tekes kyseenalaistaa voimakkaasti esitetyn leikkauksen omasta rahoitusallokaatiostaan. 

Suomen talouskehityksen haaste on niin suuri, että painopisteen tulisi jopa nykyistä enemmän 

olla siinä tutkimustoiminnassa, joka saa todistetusti aikaan uusia mahdollisuuksia ja 

muutosvoimia elinkeinoelämälle, ja sitä kautta suoraa hyötyä yhteiskunnalle.  Strategisen 

sektoritutkimuksen rahoittaminen suurelta osin Tekesin tutkimusrahoilla merkitsisi 

merkittävää resurssien siirtoa elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä 

palvelevasta tutkimuksesta ensisijaisesti julkisen sektorin omia tarpeita palvelevaan 

tutkimukseen. 

Tekesin rahoituksella on tutkitusti merkittävä vaikutus yli puolessa kaikista suomalaisista 

yleisesti tunnistetuista innovaatioista. Tekesin rahoituksen merkitys vain korostuu kun 

tarkastellaan erityisesti tieteellistä läpimurtoa edellyttäneitä innovaatioita. Kts kuva 1. Hyytinen 

et al. 2012  SfinPact http://www.tekes.fi/u/Funder_activator_networker_investor.pdf). 

 

http://www.tekes.fi/u/Funder_activator_networker_investor.pdf
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o 
Copyright © Tekes 

Erityisesti tieteellistä läpimurtoa edellyttävissä 
innovaatioissa Tekesin rahoituksella on ollut 
merkittävä vaikutus

03-2012DM 905603

Tekesin rahoituksella

pieni rooli, 6 %

Ei Tekesin

rahoitusta, 6 %

Tekesin rahoituksen

rooli merkittävä,

88 %

Lähde: VTT Sfinno-tietokanta, kyselyt, n = 194

Tekes on ollut vuosina 1985–2007 rahoittamassa 94 prosenttia Suomessa 

syntyneistä yleisesti tunnistetuista innovaatioista, jotka ovat edellyttäneet 

tieteellistä läpimurtoa. Yli 90 prosentissa näistä innovaatioiden toteuttajat

arvioivat Tekesin rahoituksen vaikutuksen merkittäväksi.

 
 

     

 

 

Leikkauksen vaikutuksia tulee tarkastella yhdessä toisaalla tehtyjen päätösten kanssa ja kysyä 
mikä kokonaisvaikutus näillä toimilla tulisi olemaan valtakunnallisesti. 
 

 Tekesin tutkimusrahoitus (2012: 184 milj.euroa) pieneni tälle vuodelle 21 
miljoonaa euroa viime vuodesta.  

 

 TINin linjausten mukaan SHOK -toiminnan rahoitus on kasvanut ja sitoo tänä 
vuonna noin 25 milj.euroa enemmän tutkimusrahaa kuin viime vuonna.  

 

 Hallitusohjelman painotus alkaviin yrityksiin on perustellut uuden 
rahoitusmuodon,  joka sitonee 10-20 milj. euroa tutkimusrahaa.  

 
Jos mallin mukainen Suomen Akatemian kautta hoidettava uusi strategisen tutkimuksen 
rahoitusmuoto johtaa vielä noin 20 milj. euron lisäleikkaukseen vuositasolla, niin olemassa 
olevien yritysten tarpeita palveleva ja uusia yrityksiä synnyttävä tutkimus romahtaa 
kestämättömällä tavalla. Talousvaikeuksien keskellä yrityksillä olisi tälle tutkimukselle aivan 
erityinen tarve. Lisäksi tarvitsemme maahamme uutta yritystoimintaa, joka ainakin osin voisi 
pohjautua sille osaamiselle, jota aiemmin rahoitetulla tutkimuksella on synnytetty, mutta ei ole 
osattu hyödyntää. 
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Lisäksi Tekes on juuri uudistanut omaa tutkimusrahoitustaan. Tekesin tutkimusrahoitus 

suunnataan nykyisin kokonaan strategialähtöisesti elinkeinoelämää uudistavaan 

tutkimukseen.  Ehdotuksessa mainittua vapaata tutkimusrahaa (s.84) ei enää ole, vaan 

tutkimusta rahoitetaan tältä osin kahden uuden instrumentin kautta. Strategiset 

tutkimusavaukset pyrkivät ennakoimaan elinkeinoelämän pitkän aikajänteen osaamistarpeita.  

Myös kokeileva ja ennakkoluuloton teknologinen tutkimus saa kilpailtua rahoitusta tätä kautta. 

Toisessa uudessa instrumentissa (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) rahoitetaan 

tutkimusta ja sen kaupallistamisen valmistelua – tämä on osaamista, johon suomalaisessa 

tiede- ja innovaatiopolitiikassa ei ole kannusteita.   

Uuden toimintatavan lähtökohtiin nähden - uudet tavoitteet, uudet kriteerit ja uusi 

järjestäytyminen sekä ehdotettu budjetti 200 milj. euroa on ehdottomasti liian suuri. Jos malliin 

halutaan mennä, tuloksellisen toiminnan takaamiseksi on syytä kasvattaa ensin osaamista 

sekä yhteiskunnallisten haasteiden hankkeistamisessa, että itse prosesseissa (strategia ja 

päätöksenteko). Vasta kun nämä toiminnot ovat varmasti kunnossa ja todellinen tarve 

tutkimukselle on todettu, kannattaa harkita mittavampia panoksia. Vaikuttavuuden mittaamisen 

pitää kiinnittää huomiota jo heti alkuvaiheissa.    

 

5) Neuvottelukunnan perustaminen ja sen sijoittaminen Suomen Akatemian yhteyteen.  

 

 Toimintamalli on syytä valita tiukasti tavoitteeseen peilaten. Ehdotettu neuvottelukunta on yksi 

vaihtoehto, mutta malliin olisi tarpeen miettiä myös vaihtoehtoja, joilla toiminta saataisiin 

integroitua olemassa oleviin rakenteisiin.  

 

 Kuten edellä on todettu, valtioneuvoston kanslian yhteyteen voitaisiin luoda kansallinen 

ennakointia hyödyttävä strategiaprosessi, esimerkiksi Tulevaisuuselonteko -prosessin 

kokemuksien perusteella. Tällä prosessilla voitaisiin jatkossa tunnistaa ne kansalliset 

kärkihankkeet, joihin eri toimijat (rahoittajista esim. SA, Tekes ja Sitra ja asiakkaista esim. 

valtion tutkimuslaitokset ja muut tutkimuksen toimijat) resursseillaan sitoutettaisiin.   

 

Yhteiskunnallisia haasteita ratkovan tutkimuksen valinnan kärkikriteeri on tiedon 

hyödynnettävyys ja ratkaisukeskeisyys, ei niinkään tieteellinen erinomaisuus. Tällaisen 

tutkimuksen valintaan ulkoinen arviointi ei sovi. Ei voida olettaa, että ulkoisilla arviointijoilla olisi 

kykyä määritellä Suomen kansallista relevanssia. Parhaat kotimaiset arvioitsijat ovat 

todennäköisesti aina jäävejä linjaamaan joko yhteistyökumppaneidensa tai kilpailijoittensa 

esityksiä.  Suomen Akatemian ehdoton vahvuus on tieteellisen tutkimuksen arvioinnissa, johon 

vertaisarviointi hyvin sopii. Esityksessä oleva malli on merkittävä Suomen Akatemian kannalta. 

Heillä itsellään on paras asiantuntemus arvioida muutoksen vaikutuksia ja merkittävyyttä, siksi 

heitä on ehdottomasti kuunneltava ennen lopullisia ratkaisuja. Lisäksi tulisi tarkasti arvioida 

miten tällaisen toiminnon liittäminen Akatemiaan muuttaisi Akatemian perustehtävää. 

 

Jos toiminta kaikesta huolimatta sijoitetaan Akatemian yhteyteen, Akatemian tulee täydentää 

osaamistaan ja tehdä isojakin rakenteellisia uudistuksia. Lausunnossa esitetty henkilöiden 
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siirto Tekesistä Akatemiaan ei ongelmaa ratkaise. Tekesin vahvuus tutkimushankkeiden 

relevanssin arvioinnissa perustuu pitkäaikaiseen osaamiseen, joka syntyy ja säilyy erilaisten 

asiakkaiden, siis myös yritysten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.  

 

6) Tutkimuslaitosten ja yliopistojen sopimusperusteiset yhteenliittymät 

 

Aidosti kilpailukykyisiä, kv-tason osaamiskeskittymiä tarvitaan ja sellaisten synnyttämisessä 

esitetty prosessi sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön lisäämiseksi on tervetullut. 

Resurssien käytön näkökulmasta tämä on hyvin kannatettava toimi. Tueksi tarvitaan 

esimerkiksi ministeriöiden tulosohjaukseen liitettyjä kannusteita. 

 

 

 
 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes 

 

 

 

Pekka Soini     Riikka Heikinheimo 

pääjohtaja     johtaja, osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto 

 

 

(Asiakirja allekirjoitettu sähköisesti) 
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TEM 
Suomen Akatemia 
VTT 
 
 
 
 
 


