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Asia: Tieteentekijöiden liiton lausunto Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – 

esitys kokonaisuudistukseksi –asiakirjasta 
 
 
 Tieteentekijöiden liitto katsoo Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – esitys 

kokonaisuudistukseksi –asiakirjaa tutkimuksen ja tutkimuksen tekijöiden 
näkökulmasta. 

 
• valtion tutkimustoiminnan voimavarat on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla. 
• strategisen tutkimuksen rahoitusväline, 200 miljoonaa euroa kilpailtua rahoitusta 

muuttaa liikaa tutkimuskenttää. Uusi rahoitusväline on määrältään liian mittava. 
Liitto vastustaa tutkimusrahoituksen näin voimakasta keskittämistä ja poliittista 
ohjausta. 

• hallituskauden mittainen periodi soveltuu huonosti tieteellisen tutkimuksen 
pitkäjänteisyyteen. 30 miljoonaa euroa tutkimusrahaa valtioneuvoston hallintaan 
on liikaa. Nopeasti tuotetut, ilman kilpailua toteutetut tutkimukset eivät 
välttämättä täytä laadullisia kriteereitä. 

• tutkimuslaitosten yhdistämiset vaativat vielä lisäselvittelyä ja aikataulu on liian 
tiukka. 

• henkilöstövaikutukset on arvioitava. Kilpaillun rahoituksen lisääminen johtaisi 
mahdollisesti irtisanomisiin, lomauttamisiin ja määräaikaisten palvelussuhteiden 
lisääntymiseen. 

• tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistyötä tehdään jo nyt. Kilpaillun 
rahoituksen lisääminen saattaisi vähentää yhteistyötä. 

• Suomen Akatemian kuormittaminen kokonaan uudella rahoitusinstrumentilla 
vaatii lisää hallinnollisia resursseja Akatemialle.  

 
  

Uudet rahoitusinstrumentit 
 
 Puolet tutkimuslaitosten tutkimusrahoituksesta siirrettäisiin Suomen Akatemian ja 

Valtioneuvoston kanslian kilpailutettavaksi. Tutkimuslaitosten strategista ohjausta 
vahvistettaisiin valtioneuvoston tasolla ja tutkimusrahoitusta käytettäisiin 
valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Tieteentekijöiden liitto vastustaa 
tutkimusrahoituksen näin voimakasta keskittämistä ja poliittista ohjausta. Liitto 



katsoo, että strategisen tutkimuksen rahoitusväline, 200 miljoonaa euroa kilpailtua 
rahoitusta muuttaa liikaa tutkimuskenttää. Valtion tutkimustoiminnan rahat on 
säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla. Yliopistojen kilpaillun rahoituksen kohdalla 
on todettu, että professoreiden aika menee rahoituksen hakemiseen, eikä tutkimukselle 
jää aikaa. Kilpailtu rahoitus tuo mukanaan byrokratiaa ja hallinnointia ja vähentää 
osaltaan tutkimukseen käytettäviä resursseja. Uusi rahoitusväline on määrältään liian 
mittava. Se luo tutkimuslaitoksiin epävarmuuden, lisää määräaikaisia palvelussuhteita 
sekä vähentää henkilöstön motivaatiota pitkäjänteiseen tutkimukseen. 

 
 Rahoituksen siirto tutkimuslaitoksista tarkoittaisi käytännössä joidenkin 

yhteiskunnallisesti tärkeiden tutkimusalueiden alasajoa. Korkeatasoinen tutkimus on 
mahdollista vain ajantasaisen infrastruktuurin avulla. Kilpaillun rahoituksen suuri 
osuus saattaa vaikuttaa siihen, että tutkimuslaitosten laitteistoa ei pystytä pitämään 
ajan tasalla. 

 
 Tutkimuslaitokset toimivat myös asiantuntijaorganisaatioina, viranomaistahoina, 

kehittämis- ja tiedonvälitystehtävissä ja maksullisessa palvelutoiminnassa. 
Tutkimustyö tuottaa tietoa kaikkiin näihin tehtäviin. Tutkimuslaitokset keräävät muun 
muassa mittavia tietovarantoja ja tekevät luonnonvarakartoituksia. Nämä tehtävät 
vaarantuisivat rahoituksen vähenemisen vuoksi. 

 
 Sinänsä ajatus, että tutkimusrahoitusta voitaisiin kohdentaa joustavammin tärkeiksi 

koetuille alueille, on mielekäs. Tätä voidaan toteuttaa ministeriöiden ja 
tutkimuslaitosten tulosohjausta kehittämällä. Pitkäjänteisillä suunnitelmilla voidaan 
ohjata panostusta uusille alueille. 

 
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan rahoitukseksi esitetään 
30 miljoonaa euroa. Hallituskauden mittainen periodi soveltuu huonosti tieteellisen 
tutkimuksen pitkäjänteisyyteen. On ymmärrettävää, että päättäjät haluaisivat 
yksiselitteisiä vastauksia nopeasti ongelmiin, jotka he ovat itse määritelleet. 
Tieteellinen tutkimus ei kuitenkaan kykene vastaamaan tällaisiin lyhytjänteisiin 
tarpeisiin. Päällimmäisenä ongelmana ilmeisesti on, että tieto ei kulje päättäjille tai se 
on sellaisessa muodossa, ettei sen välitön hyödyntäminen ole mahdollista. 
Tutkimuksella saadaan harvoin valmiita ratkaisumalleja päätöksentekijöille. Mikään 
tutkimuksen rahoitusmallin muutos ei ratkaise tätä ongelmaa, vaan tarvitaan 
toimijoita, jotka ymmärtävät riittävästi sekä tutkimuksen että politiikan kieltä. 
Nopeasti tuotetut, ilman kilpailua toteutetut tutkimukset eivät välttämättä täytä 
laadullisia kriteereitä. 

 
 Tutkimuslaitosten yhdistäminen 
 
 Tutkimuslaitosten yhdistämisen väitetään tuottavan vahvempia laitoksia, vahvistavan 

tutkimuksen tieteidenvälisyyttä ja monitieteisyyttä, parantavan toiminnan tuottavuutta 
muun muassa vapauttamalla resursseja kiinteistä rakenteista ja tutkimuksen 
tukipalveluista ja auttavan hajanaisen ja päällekkäisen toiminnan karsimisessa. 
Laitosrakenteet vaativat lisävalmistelua ja tarkennuksia, jotta pystytään 
muodostamaan toimivia kokonaisuuksia. Eri laitokset ovat rahoituspohjaltaan, 
esimerkiksi budjettirahoituksen osalta eri tilanteessa. Laitosten yhdistäminen saattaa 
tuottaa myös lisää hierarkiaa ja byrokratiaa, mikä tuottaa jäykkyyttä ja hallinnointia. 
Aikataulu laitosten yhdistämisille on liian tiukka.  



 
 
 Tutkimuslaitoksilla on myös toisistaan riippumattomia tehtäviä, jotka saattavat 

vaarantua laitosten yhdistämisissä. 
 
 Henkilöstövaikutukset 
 
 Henkilöstövaikutuksia ei ole käsitelty raportissa. Kilpaillun rahoituksen huomattavalla 

lisäämisellä olisi merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Pelättävissä on  muun muassa 
irtisanomisia, lomauttamisia ja määräaikaisuuksien lisääntymistä. Tutkimustoiminta 
on pitkäjänteistä toimintaa ja vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja kansainvälisiä 
yhteistyökumppaneita. Parhaita tuloksia saavutetaan motivoituneella ja osaavalla 
henkilöstöllä, jonka ei tarvitse pelätä työpaikkansa puolesta.  

 
 Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön lisääminen 
 
 Selvityksessä on käsitelty tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön lisäämistä hyvin 

ohuesti. Tutkimuslaitoksilla ja yliopistoilla on jo nyt paljon yhteistyötä, muun muassa 
yhteisprofessuureja. Rahoitusmallin muutoksen riskinä on, että tämä yhteistyö 
heikkenee. Yliopistot kilpailisivat tutkimuslaitosten kanssa strategisesta rahoituksesta, 
mikä saattaisi vähentää yhteistyön mahdollisuuksia. 

 
 Suomen Akatemian uudistaminen – strategisen tutkimuksen neuvosto 
 
 Raportissa esitetyt muutokset Suomen Akatemian organisaatioon ovat vielä epäselviä. 

Suomen Akatemian kuormittaminen kokonaan uudella rahoitusinstrumentilla vaatii 
lisää hallinnollisia resursseja Akatemiaan. 
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