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Viite: Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö (VNK/1318/05/2011)

Asia: VATT:n lausunto mietinnöstä ”Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus
kokonaisuudistukseksi”

Valtion tutkimuslaitosuudistusta selvittänyt asiantuntijaryhmä ehdottaa syyskuussa 2012 jul-
kaistussa mietinnössään muutoksia valtion tutkimuslaitoskentän rakenteeseen ja tutkimuksen
rahoitukseen. Työryhmä ehdottaa merkittäviä laitosfuusioita mm. ympäristötutkimuksen, maa-
ja biotalouden tutkimuksen ja terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen aloilla. Osaa nykyisistä
tutkimuslaitoksista esitetään yhdistettäväksi Helsingin yliopistoon ja eräät laitokset, kuten
VATT, ehdotetaan säilytettäväksi itsenäisinä. Lisäksi työryhmä haluaa yliopistojen ja valtion
tutkimuslaitosten yhteistyön syventämistä.

Tutkimusrahoitusta ehdotetaan uudistettavaksi siirtämällä tutkimuslaitosten talousarvio-
rahoituksesta 30 milj. euroa valtioneuvoston yhteisiin ja ministeriöiden toimialoja tukeviin
enintään hallituskauden mittaisiin hankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden valinnasta päätet-
täisiin valtioneuvoston tasolla ja käytännön valmistelutyö kuuluisi valtioneuvoston kanslialle.

Suunnitelman mukaan lisäksi tutkimuslaitosten, Tekesin ja Suomen Akatemian talousarvio-
rahoituksesta koottaisiin 200 miljoonan vuosittainen rahoitus tukemaan pitkäjänteistä
tutkimusta yhteiskunnallisesti tärkeistä teemoista. Strategisen tutkimuksen hallinto
sijoitettaisiin Suomen Akatemian yhteyteen, mutta sen tutkimusohjelman teema- ja
painopistevalintoja koskevat päätökset tehtäisiin valtioneuvoston tasolla. Ohjelman valmistelun
tekisi valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa.

Esitysten tavoitteina on tutkimusperusteisen päätöksenteon edistäminen sekä tutkimuksen
relevanssin ja tehokkaan kohdentumisen parantaminen. VATT katsoo, että nämä tavoitteet
ovat perusteltuja, ja että keskeiset uudistusehdotukset, kuten laitoskentän rakenteen
selkeyttäminen ja tilaajatuottajamalliin perustuvan rahoituksen lisääminen voivat olla toimivia
keinoja tutkimuksen kehittämisessä.

VATT pitää perusteltuna työryhmän lähestymistapaa laitosrakenteen kehittämisessä. Kunkin
laitoksen asemaa on pyritty arvioimaan sen omista tehtävistä ja oman toiminnan luomista
lähtökohdista käsin. Ehdotus VATT:n edustaman soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen
säilyttämisestä itsenäisessä laitoksessa on hyvä. Sitä voidaan perustella paitsi tutkimusalan
pitkälle kehittyneellä itsenäisellä tutkimusperinteellä myös taloudellisen tutkimustiedon
suurella merkityksellä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. VATT:n tutkimuksen laatua ja
relevanssia voidaan parantaa edelleen tiivistämällä yhteistyötä yliopistojen laitosten ja muiden
tutkimuslaitosten kanssa ja kehittämällä samalla vuorovaikutusta taloudellisen tutkimustiedon
käyttäjien kanssa. VATT:n sijainti Economicumissa antaa hyvät lähtökohdat yliopistoyhteistyön



lisäämiseen. Lisäksi hajallaan eri tutkimuslaitoksissa olevien taloudellista tutkimusta tekevien
yksiköiden ja tutkijaryhmien liittäminen VATT:iin tarjoaisi mahdollisuuden taloustieteellisen
tutkimuksen vahvistamiseksi edelleen.

Nykyisin tutkimuslaitosten rahoitus perustuu talousarviorahoitukseen ja kilpailtuun tutkimus-
rahoitukseen. Ministeriöt ohjaavat tutkimuksen suuntautumista tulosohjausprosessissa.
Nykyisessä käytännössä tutkijoille on jäänyt toisinaan huomattavaa liikkumatilaa toimintansa
suunnittelussa ja kohdentamisessa, mikä on voinut olla hyödyllistä mm. tutkimuksen
pitkäjänteisyyden ja tutkimusosaamisen kehittämisen kannalta. Asiantuntijaryhmän käsitys
näyttää kuitenkin olevan se, että tämä järjestelmä ei ole johtanut tutkimuksen ohjautumiseen
päätöksenteon tietotarpeiden kannalta tyydyttävällä tavalla. Se, missä määrin kukin ministeriö
lopulta vaikuttaa tutkimuksen kohdentumiseen, määräytyy kuitenkin viime kädessä ministeriön
oman ohjausotteen mukaan. Tähän vaikuttavat mm. tutkimustoiminnan tuntemus, tulos-
ohjaamiseen uhratut resurssit, sekä se, kuinka hyvin ministeriön sisällä onnistutaan tarpeiden
kartoittamisessa ja priorisoinnissa. Tutkimuslaitostason kokemus useilla hallinnon aloilla on
yleisesti ottaen se, että tässä ohjaustoiminnassa on ollut paljon parantamisen varaa.

Ehdotettu ohjauksen keskittäminen valtioneuvoston tasolle valtioneuvoston kansliaan voi
johtaa tutkimuksen aiempaa parempaan kohdentumiseen, mutta synnyttää samalla merkit-
tävän haasteen, joka koskee niin ohjaustoiminnan resursseja ja osaamista kuin sen organi-
sointiakin. Uhkana on, että nykyjärjestelmän puutteet (tilaajaosaamisen niukkuus, tutkimus-
tarpeiden puutteellinen välittyminen) säilyvät ja periytyvät uuteen järjestelmään.

Tutkimuslaitosten edustaman tutkimuskentän ohjaaminen edellyttää ohjaavalta organisaatiolta
korkeatasoista ja vähittäin karttuvaa osaamista käytännössä kaikissa käsiteltävissä teemoissa.
Kun kunkin asiantuntijan osaaminen yleensä keskittyy suppeahkoon erikoisalaan, koko laajan
tutkimuskentän ohjaaminen vaatii suurta tutkimuksen asiantuntijoiden keskittymää. Tilan-
teessa, jossa puutteellinen tilaajaosaaminen on ollut nykyjärjestelmän yksi silmäänpistävä
piirre, on vaikea nähdä, miten tähän kysymykseen voitaisiin löytää kovin nopea ratkaisu. Lisäksi
toimialakohtaisten tutkimustarpeiden tehokas kokoaminen eri ministeriöistä vaatii uudenlaista
organisointia ja huomion kiinnittämistä tietotarpeiden esiin saamiseen ja priorisointiin myös
ministeriöissä. Herääkin kysymys onko työryhmän ajatus valtioneuvoston kanslian keskeisestä
roolista realistisella pohjalla, kun kysymys on poikkeuksellisen suurten tutkimusresurssien
ohjaamisesta. Valtioneuvosto on siis ottamassa itselleen todella mittavan ja vaativan ohjaus-
tehtävän. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus suosittaa siksi, että uusiin ohjausmenetelmiin
siirrytään asteittain. On myös tärkeää, että jo etukäteen päätetään uuden ohjausjärjestelmän
toimivuuden arvioinnista.

Suomen Akatemiasta hallinnoidun strategisen tutkimusrahoituksen ohjaaminen
valtioneuvoston tasolta tulisi toteuttaa niin, että tutkimuksen riippumattomuus ei vaarannu.
Siksi tutkimuksen suunnittelussa on perusteltua jättää huomattavaa liikkumatilaa tutkijoille ja
tutkimusorganisaatioille. Tätä liikkumatilaa tulee puolestaan tutkimuslaitoksissa ”vasta-
painoksi” käyttää pitkäjänteisen tieteellisen osaamisen kartuttamiseen valtiovallan osoittamilla
painopistealueilla. Riippumattomilla tutkimuksen asiantuntijoilla tulee myös olla keskeinen rooli
tutkimuksen ohjaamisessa ja resurssien jaossa, vaikka viimekätinen päätösvalta onkin toki
valtioneuvostolla.



Yhteiskunnallisesti ajankohtaisissa hankkeissa korostetaan usein poikkitieteellisen lähestymis-
tavan tarvetta. Väkinäisen poikkitieteellisyyden tavoittelu saattaa kuitenkin heikentää tutkimus-
toiminnan tieteellistä sisältöä. Tieteenalojen dialogi ja useat toisiaan täydentävät lähestymis-
tavat ovat toki päätöksenteon ja kansalaisten kannalta tärkeitä. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita
niin, että poikkitieteellisyys olisi väistämättä tutkimushankkeiden tasolla ja sisällä oikea
lähestymistapa.1 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus painottaa omalta osaltaan nimenomaan
korkealaatuisen taloustieteellisen tutkimusosaamisen tärkeyttä. Talouspolitiikan merkitys
päätöksenteossa on keskeinen, ja siten myös vaikutus kansalaisten hyvinvointiin ilmeinen.
Nämä tekijät korostavat läheisyyden ja yhteistyön merkitystä VATT:n nykyisessä toiminta-
ympäristössä kolmen akateemisen taloustieteellisen laitoksen kanssa.
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1 Poikkitieteellisen tutkimuksen ongelmista on myös tutkimusnäyttöä, ks. esim. Thurow ym.: The Dynamics of
Multidisciplinary Research Teams in Academia, The Review of Higher Education, 22, ss. 425-440.


