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Liikenteen turvallisuusviraston lausunto Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus
- ehdotus kokonaisuudistukseksi -asiantuntijamietinnöstä

Hallitus on käsitellyt iltakoulussaan keskiviikkona 10. lokakuuta valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoitukssen kokonaisuudistuksen jatkovalmistelua.
Käsittely perustui asiantuntijaryhmän esitykseen, joka luovutettiin syyskuussa
pääministerin johtamalle tutkimus- ja innovaationeuvostolle (valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 3/2012, http://vnk.fi/julkaisukansio/2012/j03-valtion -
tutkimuslaitokset/PDF/fi.pdf). Hallitus päättää lausuntokierroksen jälkeen
uudistuksesta ja sen keskeisistä toimista valtioneuvoston periaatepäätöksellä
joulukuussa 2012.

Iltakoulussa hallitus linjasi, että tutkimuksen tulee toimia yhteiskunnan
kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Valtion tutkimuslaitoksia ja
tutkimusrahoitusta koskeva kokonaisuudistus on tarkoitus toteuttaa asteittain
vuosina 2014-2016. Uudistuksessa korostetaan kahdeksaa periaatetta, jotka
liittyvät: tutkimuksen laatuun, hallinnollisten yksiköiden kokoon, resurssien
jakautumiseen, rahoitukseen, päätöksenteon tukemiseen, yhteistyöhön, resurssien
ketterään kohdentamiseen ja valtioneuvoston strategiseen ohjaukseen.

Liikenneministeriö on antanut asiassa oman tiedotteensa 20.9.2012, jossa
liikenneministeri ei kannata Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) toimintojen yhdistämistä. Perusteluna esitetään mm. Ilmatieteen laitoksen
kasvava turvallisuusviranomaisrooli turvallisuudesta vastaavilla hallinnonaloilla,
jatkuva varallaolo ja vahva asiantuntijaosaaminen. Ilmatieteen laitoksen
rahoituksesta merkittävä osaa kerätään budjetin ulkopuolelta, sääpalveluiden
avulla, mistä koituu hyötyä myös liikennesektorille. Lisäksi todetaan, että
ilmatieteen laitoksen toiminta on kaikilla mittareilla mitattuna kansallista ja
kansainvälistä huippulaatua.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) katsoo, että liikenteen turvallisuus- ja
ympäristöviranomaisena Trafinkin on perustelua antaa lausuntonsa asiasta, vaikka
lausuntopyyntöä ei Trafille lähetettykään.

Trafin kokemukset yhteistyöstä sekä Ilmatieteen laitoksen että SYKEn kanssa ovat
positiivisia. Ilmatieteen laitoksen liikennepalveluiden kysyntä on ollut kasvussa
viime aikoina. Ilmaston muutoksen aiheuttamien äärisääilmiöiden yleistyminen
huolehtinee, että kysyntä tulee entisestään lisääntymään. Kaikissa
liikennemuodoissa on edelleen kehitettävä sääpalveluita, joilla liikenteen käyttäjät
informoidaan ajoissa poikkeuksellisista keleistä ja sääilmiöistä. Tässä
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kehittämistyössä mm. älykkään liikenteen palveluille kaavaillaan merkittävää roolia.
Kehittämistyössä tarvitaan vahvaa Ilmatieteen laitoksen tutkimus- ja
palvelutoiminnan panostusta.

Trafi ja SYKE ovat solmineet yhteistyösopimuksen maaliskuussa 2012. Yhteistyö on
käynnistynyt hyvin ja toimintaa seurantaan säännöllisesti yhteisissä
ohjauskokouksissa.

Trafin näkemyksen mukaan Ilmatieteen laitoksen ja SYKEn toiminta on
nykymuodossaan erillisinä virastoina korkealaatuista ja toimivaa. Liikenteen
turvallisuus- ja ympäristöviranomaisen näkökulmasta laitokset ovat löytäneet hyvin
roolinsa, ja kykenevät tehokkaaseen yhteistyöhön.

Trafi ei näin ollen kannata esitystä Ilmatieteen laitoksen ja SYKEn yhdistämisestä.
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