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Valtion tutkimuslaitosten rakenteellisesta kehittämisestä on keskusteltu pitkään. Viimeisen viiden 

vuoden aikana on useissa selvityksissä tarkasteltu sektoritutkimuksen organisoinnin tehostamista 

ja sektoritutkimuksen kapasiteetin monipuolista hyödyntämistä osana Suomen innovaatiojärjes-

telmän kokonaiskehittämistä.  

 

UNIFI ry tukee tutkimusjärjestelmän rakenteellisen kehittämisen jatkamista. Suomen innovaa-

tiojärjestelmän kansainvälisessä arvioinnissa (lokakuu 2009) kritisoitiin tutkimusjärjestelmän pirs-

taleisuutta. Tuossa raportissa jo ehdotettiin muun muassa yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten 

työnjaon selventämistä ja päällekkäisyyksien poistamista. Nyt lausunnolla oleva ehdotus on jäl-

leen uusi selvitys siitä, miten tutkimuslaitoksia voitaisiin rakenteellisesti kehittää.  Jos tutkimuslai-

toksia todella aiotaan uudistaa, olisi päätös siitä vihdoinkin tehtävä.  

 

Tutkimuslaitokset ovat keskenään hyvin erilaisia eikä patenttiratkaisuja niiden uudistamiseksi tai 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön kehittämiseksi ole. Asiantuntijaryhmän ehdotuksessa 

uudelleen organisoinnin perusajatuksena systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja 

horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Lähtökohta on pe-

rusteltu.  

 

Ehdotus rakentuu kolmeen ehdotukseen 1) tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen fuusi-

oiden kautta, 2) tutkimusvoimavarojen kokoamiseen ja 3) tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteis-

työn syventämiseen.  Fuusioiden osalta UNIFI ry toteaa, että onnistumisedellytykset ovat par-

haimmat silloin, kun fuusio perustuu organisaatioiden omaan päätökseen, sille on olemassa sekä 

hyöty että tarve ja fuusiolla on saatavissa toiminnallista ja taloudellista etua. Tutkimuslaitosten 

fuusioinneista yliopiston kanssa UNIFI ry toteaa yleisesti, että keskeisenä periaatteena tulee olla, 

että myös siirtyvien laitosten resurssit siirtyvät pysyvästi yliopistolle. 

 

UNIFI ry tukee tavoitetta systeemisestä toimintamallista tutkimustiedon paremmaksi hyödyntä-

miseksi päätöksenteossa ja toiminnan toimeenpanossa. Lähivuosina Suomen on osaltaan löydettä-

vä ratkaisuja sekä ns. suuriin globaaleihin haasteisiin että kansallisiin yhteiskuntapoliittisiin ky-

symyksiin (mm. ilmastonmuutos, ikääntyminen, terveydenhuolto, ympäristö, energia). Korkeata-

soiseen tieteelliseen tutkimuksen perustuvan tiedon kokoaminen ja koordinointi sekä yhteistyö eri 

hallinnon eri sektoreiden ja toimijoiden välillä on välttämätöntä. 



2 
 
 
 

 

Työryhmä esittää tilaajaperusteisen tutkimuksen laajentamista ja korostaa kysyntälähtöisyyttä tut-

kimuslaitosuudistuksen johtotähtenä. UNIFI ry korostaa pitkäjänteisen perustutkimuksen merki-

tystä. Innovaatioita ja ratkaisumalleja poliittiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ei löydy 

vain tilaajaperusteisesti vaan perustutkimuksen ja sen tarvitsemien infrastruktuurien tulee olla 

kunnossa. On tarkkaan mietittävä, millä perusteella kunkin tutkimuslaitoksen tutkimusprofiili 

muodostuu, mitä erilaisia tutkimustarpeita priorisoidaan ja miten tasapainotetaan eri tilaaji-

en/ohjaajien tietotarpeita sekä ohjataan aihepiirien tutkimusta tarkoituksenmukaisesti. 

 

Työryhmä ehdottaa, että yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja tukevaa 

kilpailtua tutkimusrahoitusta tuetaan luomalla strategisen tutkimuksen rahoitusväline vuodesta 

2016. Rahoitus siihen saadaan kokoamalla asteittain nykyisten tutkimuslaitosten määrärahoja, sekä 

Suomen Akatemian ja Tekesin tutkimusrahoitusta. Strategisen tutkimuksen hallinnosta, päätök-

senteosta jne. päättäisi Suomen Akatemiaan 2014 sijoitettava strategisen tutkimuksen neuvosto. 

Samassa yhteydessä Akatemian hallinto ja tutkimuksen rahoitusmenettelyt uudistetaan. UNIFI ry 

suhtautuu varovaisen positiivisesti ehdotukseen. Sen toteuttamista on mietittävä todella huolelli-

sesti. Toisaalta olisi tehtävä selkeä ero eri tutkimusneuvostojen, kahden eri tutkimusrahoitus-

väylän ja niiden edellyttämien rahoituskriteerien välillä, toisaalta ei saisi rakentaa liian jyrkkiä ra-

ja-aitoja. Myös tiedonintressiin perustuva perustutkimus voi olla strategista ja päinvastoin. Ehdo-

tus merkitsee myös Suomen Akatemian organisaation uudistamista.  Tätä tulee pohtia suhteessa 

käynnissä olevaan Akatemian kansainvälisen arvioinnin tuloksiin.  
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