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Viite: Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö VNK1318/05/2011

Lausuntopyyntö mietinnöstä ”Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus kokonais-
uudistukseksi”

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt valtiontalouden tarkastusviraston lausuntoa
mietinnöstä ’’Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – ehdotus kokonaisuudistuksek-
si’’ (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012). Tarkastusvirasto esittää lausun-
tonaan seuraavaa:

Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että jo pitkään valmisteltu sektoriuudistuksen koko-
naisuudistus saatettaisiin viipymättä käytäntöön. Ehdotus sisältää lukuisia osatekijöi-
tä, joiden kautta sektoritutkimuksen järjestämistä voidaan parantaa. Ehdotus sisältää
tutkimuksen rakenteeseen (fuusiot), talouteen (tilaajamallit ja keskittymät) sekä toi-
mintaan (yhteistyön kehittäminen) kohdistuvia osioita. Ehdotuksessa tarkastellaan
yksityiskohtaisesti keinoja ja toimenpiteitä. Ehdotuksen arvioimista hankaloittaa kui-
tenkin sen perustelujen osittainen niukkuus. Raportissa esitetään ylimalkaisiakin viit-
tauksia aiemmin suoritettuihin arviointeihin, eri tasoilla asetettuihin tavoitteisiin sekä
kohdattuihin haasteisiin. Ehdotus sisältää vain niukasti tutkimuksellista ja konteksti-
analyysia esim. siitä, miksi sektoritutkimusuudistus on edistynyt silmiinpistävän hi-
taasti, miksi tiedon politiikkahyödyntäminen on ollut vaillinaista sekä eräistä muista
jäljempänä esiin otettavista kysymyksistä. Tästä seuraa, että ehdotusten mahdolli-
suudet toteuttaa asetettuja yleisluonteisia tavoitteita ja vastata haasteisiin jäävät
monissa suhteissa epäselviksi. Herää kysymys, onko uudistuksen hitauden taustalla
sellaisia seikkoja, jotka saattavat muodostua onnistumisen esteeksi myös nyt tavoi-
teltavassa uudistuksessa.

Ratkaisuehdotusten perustelut ja liitynnät laajempiin suunnitelmiin ja toimintakoko-
naisuuksiin jäävät kauttaaltaan yleisluonteisiksi ja monelta osin jopa puuttuvat. Näis-
tä seikoista seuraa, että ehdotusten arvioiminen on vaikeaa ja jossakin määrin sum-
mittaista.  Samaan suuntaan vaikuttavat raportin ehdotusten ulkopuolella mahdolli-
sesti toteutumassa olevat erillisratkaisut (VTT:n kehittäminen).

Heikon uudistumiskyvyn lisäksi kokonaisuuden hallinnan heikkoutta on eri yhteyksis-
sä pidetty suomalaisen innovaatiojärjestelmän ydinhaasteena. Ehdotus sisältää vain
niukasti takeita sen suhteen, että tutkimuksen ja kehittämisen kokonaisuus saadaan
nykyistä paremmin hallintaan. Sisältäessään vain kahden tutkimuslaitoksen liittämi-
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sen yliopistoon, ehdotus jättää itse asiassa avoimeksi koko tutkimuslaitosten ja yli-
opistojen välisen suhteen tavoitellun kehittämissuunnan. Raportti ei myöskään sisällä
kannanottoja siihen, miten tutkimuslaitosten tulosohjauksessa havaittuihin heikkouk-
siin voidaan vastata ehdotetuilla toimilla.

Miltei kaikille ministeriöille on jo tällä hetkellä budjetoitu tutkimusrahoitusta. Strate-
giseen tutkimusrahoitukseen suunnitellut 200 miljoonaa euroa ja valtioneuvoston
omiin hankkeisiin suunnitellut 30 miljoonaa euroa ovat nykytilanteessa vaarassa pi-
kemminkin pirstoa tutkimusrahoitusta ja tuottaa jälleen uusia eriytyneitä rakenteita,
kuin parantaa kokonaisuuden hallintaa. Periaatteessa sinänsä kokoaminen yhteen voi
parantaa rahoituksen läpinäkyvyyttä jos kokoamisessa onnistutaan. Kunkin ministeri-
ön tutkimustoiminnan ja muiden tutkimusmäärärahojen ympärille on kuitenkin muo-
dostunut omia tutkimuksen tilaamisen ja hyödyntämisen käytäntöjä. Uudistuksen
onnistumisessa on tärkeää, että jatkovalmistelussa mietitään miten uudessa raken-
teessa ajankohtaiset tutkimustarpeet välittyvät strategisen tutkimuksen ’’tilaukseksi’’
konkreettisesti ja mitkä ovat tuotetun tiedon hyödyntämisen konkreettiset polut ja
esteet eri ministeriöissä.

Koska päätöksenteon ja tiedon heikon kohtaamisen kulttuurisia ja muita laajempia
syitä ei ole ehdotuksia laadittaessa kunnolla avattu, myös ehdotusten kyky parantaa
valtioneuvoston strategista päätöksentekoa jää avoimeksi.

Tarkastusvirastossa on parhaillaan vireillä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimin-
nan hallintaan kohdistuva tarkastus. Tarkastusvirasto ottaa siihen perustuen myö-
hemmin kantaa myös tutkimustoiminnan hallinnan kysymyksiin.

Talous- ja finanssipolitiikkaan kohdistuvan tutkimuksen ja korkeatasoisen julkisen keskus-
telun vahvistaminen

Ehdotettu sektoritutkimuksen uudistus on hyvä tilaisuus arvioida hallituksen politii-
kan ja yhteiskuntapolitiikan tietoperustan parantamisen kannalta tärkeiden strategi-
sen tutkimuksen alojen kehittämistä.

Euroopan unionin talous- ja velkakriisin yhteydessä on tullut selkeästi esille kriittisen
ja monipuolisen ja korkeatasoiseen argumentaatioon perustuvan talouspolitiikan tu-
loksellisuutta ja politiikkavaihtoehtoja koskevan julkisen keskustelun merkitys talous-
politiikan onnistumiselle tehtävissään ja julkisen talouden vakauden, kestävyyden ja
talouskasvun edellytysten luomiselle. Kansainväliset taloudelliset yhteistyöjärjestöt
ovat suositelleet tämän vuoksi talouspolitiikan politiikkavaihtoehtoja ja vaikutuksia
arvioivien instituutioiden vahvistamista. Pisimmälle ajattelu on viety Euroopan unio-
nin talouspolitiikan ohjausta koskevassa uudessa lainsäädännössä, jossa korostetaan
riippumattoman arvioinnin merkitystä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää tärkeänä talous- ja finanssipolitiikkaan kohdis-
tuvan korkeatasoisen riippumattoman arviointitutkimuksen ja sen tuloksille perustu-
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van julkisen keskustelun vahvistamista Suomessa. Varsinkin makrotaloudellinen vai-
kuttavuustutkimuksen ja talouspolitiikan politiikkavaihtoehtoja koskeva tutkimus on
Suomessa riittämätöntä. Tutkimukseen perustuvien ja huolellisesti argumentoitujen
politiikkasuositusten antamisen lisääminen parantaisi julkista keskustelua ja pidem-
mällä tähtäimellä vahvistaisi finanssipolitiikan hallintaa ja vaikuttavuutta. Tarkastusvi-
rasto on aiemmin finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikausiraportissa K 21/2010 vp.
esittänyt, että maassamme tulisi ryhtyä toimenpiteisiin talous- ja finanssipolitiikkaan
ja sen vaikuttavuuteen kohdistuvan makroekonomisen ja muun vaikuttavuustutki-
muksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi (K 21/2012 vp., s. 194 – 199).

Euroopan unionin uusi talousliiton vahvistamisesta tehty sopimus ja unionin julkisen
talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annettu neuvoston direktiivi 2011/85/EU
edellyttävät finanssipolitiikan korjausmekanismin ja finanssipolitiikan sääntöjen riip-
pumatonta seurantaa ja valvontaa. Talousunionin vahvistamisesta tehdyn sopimuk-
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamislakiehdotuksen HE
155/2012 vp. mukaan finanssipolitiikan korjausmekanismin toimintaa ja finanssipo-
liittisten sääntöjen noudattamista valvoisi valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkas-
tusvirastolle säädettäväksi ehdotetun riippumattoman valvontatehtävän hoitamista
osaltaan tukee korkeatasoinen talouspolitiikan ja sen osana finanssipolitiikan toi-
menpiteiden vaikuttavuutta ja politiikkavaihtoehtoja koskeva tieteellinen tutkimus.
Tällaisen tutkimuksen vahvistaminen osaltaan palvelisi myös valtioneuvoston vastuul-
la olevaa talouspolitiikan valmistelua.

Tarkastusvirasto toteaa, että Suomessa olisi tarvetta vahvistaa talouspolitiikkaan ja
sen perusteisiin sekä vaihtoehtoihin kohdistuvaa korkealaatuista ja riippumatonta ar-
viointitutkimusta sekä sille perustuvaa julkista keskustelua. Tämän voisi arvioida pa-
rantavan myös taloudellisesti haasteellisina aikoina myös suomalaisen demokratian
tilaa. Politiikkasuosituksia antavan ja riippumatonta arviointitutkimusta harjoittavan
finanssipolitiikan neuvoston tai laajemmin talouspolitiikan neuvoston perustaminen
olisikin tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tai ainakin harkinnan arvoista.

Neljä kansantaloustieteen professoria on Kansantaloustieteellisessä aikakauskirjassa
vastikään julkaistussa artikkelissa, joka on julkisuudessa herättänyt huomiota, ehdot-
taneet finanssipoliittisen neuvoston perustamista.1 Kirjoittajien mukaan eräs neuvos-
ton tehtävien hoitamiseen liittyvä ongelma olisi se, että Suomessa on pulaa finanssi-
politiikan kannalta tärkeiden alojen, kuten makrotalouden tutkimuksesta. Kirjoittaji-
en mukaan vahvimman makrotalouden tutkimusyksikön, Suomen Pankin, mahdolli-
suudet ottaa aktiivisesti osaa talouspoliittiseen keskusteluun ovat – keskuspankin
aseman vuoksi – rajatut. Suomalaisen talouspoliittisen keskustelun analyyttistä tasoa
olisi kirjoittajien mukaan tarpeen nostaa. Tarve talouspolitiikan kannalta tärkeitä ai-
heita koskevalle akateemiselle makrotutkimukselle on siten ilmeinen. Kirjoittajat
myös toteavat, että riittävän asiantuntevien jäsenten löytäminen neuvoston jäseniksi
voisi ohuen tutkimusperinteen vuoksi olla vaikeaa.

1 Ks. Hyytinen, Ari – Pohjola, Matti  – Pirttilä, Jukka – Uusitalo, Roope, Ehdotus finanssipoliittisen neuvoston perus-
tamiseksi. Kansantaloustieteellinen aikakauskirja 3/2012, s. 250–256.
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Edellä sanotun perusteella voidaan todeta, että talous- ja finanssipolitiikkaan kohdis-
tuvan korkeatasoisen riippumattoman arviointitutkimuksen lisääminen ja kehittämi-
nen edesauttaisi yhtäältä talouspolitiikan valmistelua ja julkista keskustelua sekä val-
tiontalouden tarkastusviraston tehtävää finanssipolitiikan korjausmekanismien ja
sääntöjen valvojana. Tutkimuksen vahvistaminen parantaisi finanssipolitiikan hallin-
taa ja vakautta sekä talouspolitiikkatoimenpiteiden onnistumista vastaamaan Suo-
messa ajankohtaisiin politiikkahaasteisiin. Tutkimuksen vahvistaminen on myös vält-
tämätön edellytys taloustieteellisen tai finanssipoliittisen arviointineuvoston perus-
tamiselle. Nyt valmisteltavana oleva uudistus on myös hyvä tilaisuus harkita tällaisen
neuvoston perustamista ja järjestää sen rahoitus.

Tutkimustiedon hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Asiantuntijatyöryhmän mietinnön ”Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esi-
tys kokonaisuudistukseksi” (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2012) eräs kes-
keinen lähtökohta on se, yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toi-
meenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta
tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätök-
sentekoa pitkäjänteisesti. Tutkimusyhteisön ja yhteiskuntapolitiikan strategisen ana-
lyysin välistä keskusteluyhteyttä ja erityisesti tutkimuksen tuottaman tiedon hyödyn-
tämistä yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa tulisi raportin mukaan vahvistaa.
Lisäksi tulisi huolehtia tutkimuksellisen kompetenssin vahvistumista sekä kehittää
tiedon jalostuksen infrastruktuuria. Yhteiskuntaa ja sen toimintoja koskevissa ratkai-
suissa tulisi korostua näyttöön perustuva toimintapolitiikan valmistelu, päätöksente-
ko ja seuranta (evidence-based policy making).

Lisäksi raportissa korostetaan, että tutkimuksesta tulisi muodostaa poliittisen päätök-
senteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi. Oikein suunnatulla tutki-
muksella voitaisiin vahvistaa yhteiskunnan ja talouden kehitysedellytyksiä, ennakoida
ongelmia, etsiä ja löytää tavoiteristiriitoja lieventäviä ratkaisuja sekä ottaa oppia ko-
kemuksesta arvioimalla toteutettua toimintapolitiikkaa (policy-oriented research).

Asiantuntijatyöryhmä esittää yhteiskunnan merkittävien haasteiden ja ongelmien
tutkimusperusteiseksi ratkaisemiseksi strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitus-
välineen perustamista. Kyseisen instrumentin kautta voitaisiin rahoittaa sellaista on-
gelmakeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yh-
teiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen hallinnosta, päätöksen-
teosta ja ohjelmatoimikuntien rakenteesta vastasi raportin mukaan Suomen Akate-
miaan perustettava strategisen tutkimuksen neuvosto. Valtioneuvoston tulisi ohjata
strategisesti suunnattua tutkimusta määrittäen painopisteet ja teema-alueet ja vah-
vistaa kansallinen strategisen tutkimuksen ohjelma.
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Edellä todetuin tavoin asiantuntijaraportin keskeinen lähtökohta on tutkittuun tie-
toon perustuva yhteiskuntapolitiikan valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano. Tä-
hän tavoitteenasetteluun liittyen tutkimusyhteisön ja yhteiskuntapolitiikan strategi-
sen analyysin välistä keskusteluyhteyttä ja erityisesti tutkimuksen tuottaman tiedon
hyödyntämistä yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa tulisi vahvistaa.

Tarkastusvirasto toteaa, että esimerkiksi finanssipolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutta-
vuutta sekä esimerkiksi lainsäädännön arviointitutkimuksen vahvistamisen voidaan
katsoa olevan näiden tavoitteiden mukaista. Tällainen tutkimus kehittäisi julkisen
keskustelun kautta finanssipolitiikan strategisten tavoitteenasettelujen, finanssipoli-
tiikan hallinnan ja vakauden, toteutumista. Toisaalta finanssipoliittisen tutkimuksen
kehittäminen tukisi finanssipoliittisen neuvoston, joka finanssipoliittisen tavoitteiden
ja julkisen talouden vastuullisuuden valvojana olisi jo itsessään raportissa tarkoitettu
poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi, toimin-
taa. Vastaavia huomioita voidaan esittää yleisemmin eri näkökulmista tehtävästä
lainsäädännön ja sen täytäntöönpanon ja vaikutusten arviointitutkimuksesta.

Tarkastusvirasto toteaa, että esimerkiksi finanssipolitiikan vaikuttavuustutkimuksen
kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota tällaiseen politiikkasuosituksia antavaan tut-
kimukseen keskeisesti liittyvän tekijän – moniarvoisuuden – säilymiseen ja kehittymi-
seen. Kyseinen seikka ei puolla tutkimuksen ja siihen suunnattujen lisäresurssien kes-
kittämistä tiettyyn olemassa olevaan tutkimusinstituuttiin. Eräs mahdollisuus tutki-
muksen rahoituspohjan laajentamisessa voisi olla strategisesti suunnatun tutkimuk-
sen rahoitusvälineen hyödyntäminen. Finanssipolitiikan alan kysymysten tutkimus on
luonteeltaan kyseisen rahoitusvälineen kautta rahoitettavaksi suunniteltua ongelma-
keskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteis-
kunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Asiantuntijatyöryhmän raportissa tuodaan esille myös se seikka, etteivät yhteiskun-
nalliset haasteet välttämättä ole ratkaistavissa yksittäisten politiikka-alueiden keinoin
ja yksittäisten toimijoiden välillä. Tällaisiin rajat ylittäviin haasteisiin tarvitaan tällöin
laaja-alaista ja rajat ylittävää tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Tällaiseen laaja-
alaiseen tutkimukseen liittyy myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Usein uudenlaiset
innovatiiviset ratkaisut syntyvät eri osaamisalojen rajapinnoilla. Samalla uudenlaisten
ratkaisujen ja ajattelutapojen kehittyminen vahvistaa toimintaympäristöjen uudistu-
miskykyä. Esimerkiksi kuntataloutta koskevien finanssipolitiikan tavoitteiden asetta-
minen ja arviointi liittyy kunnille velvoitteita asettavan lainsäädännön kehittämiseen
ja taloudellisten vaikutusten arviointiin. Problematiikalla voi olla liittymäkohtia myös
esimerkiksi hallintotielliseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseen. Tällaiset eri alojen
rajapinnoille sijoittuvat tutkimukselliset kysymyksenasettelut saattavat avata mah-
dollisuuksia uudenlaisten ratkaisujen ja ajattelutapojen sekä toimintaympäristöjen
uudistumiskyvyn kehittymiselle. Tällöin soveltava tutkimus parhaiten tuottaa tietoa
niihin strategisiin tavoitteisiin ja kysymyksiin, joita asiantuntijaryhmän raportissa on
yleisesti tunnistettu.
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Tutkimustiedon välittyminen politiikkavalmisteluun

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteena oleva
tietoon perustuvan politiikkavalmistelun vahvistaminen onnistuu vain, jos tutkimuk-
sessa saatava tieto välittyy tehokkaasti politiikkavalmisteluun. Asiantuntijatyöryhmän
muistiossa ei ole tätä arvioitu kovin yksityiskohtaisesti.

Käytännössä tietoon perustuvan ensinnäkin edellyttää sitä. että valtioneuvoston ja
sen ministeriöiden valmiuksia tilata tutkimusta käytettäväksi vahvistetaan. Toiseksi
tutkimustiedon tehokas hyödyntäminen edellyttävät sitä, että politiikkavalmistelussa
on mukana henkilöitä, jotka riittävästi tuntevat myös tutkimuskenttää ja siten osaa-
vat hyödyntää tutkimustietoa. Kolmanneksi relevantin soveltavan tutkimuksen tar-
joaminen edellyttää sitä, että tutkimuslaitoksilla on riittävä käytännön yhteys myös
politiikkavalmisteluun. Näiden seikkojen varmistamiseksi tarvitaan riittävästi tehtävä-
kiertoa tutkimuksen ja politiikkavalmistelun välillä. Työryhmän ehdotusten jatkoval-
mistelussa olisi tähän tietoa välittävien henkilöiden ja hyödyntämisosaamisen varmis-
tamiseen kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Muita huomioita

Sektoritutkimusuudistus on ollut pitkään keskustelussa. Tutkimusjärjestelmän kan-
nalta olisi tärkeä saada aikaan ratkaisuja, jotka myös pannaan toimeen, Näin saadaan
purettua pitkään jatkunutta epävarmuutta. Asiantuntijaryhmän muistiossa ei kuiten-
kaan kiinnitetä riittävästi huomiota sektoritutkimuslaitosten rooliin perustietovaran-
tojen ja tiedollisen infrastruktuurin ylläpitämisessä. .Tätä olisi tarpeen edelleen jatko-
valmistelussa selvittää.

Asiantuntijatyöryhmän raportissa esitetään, että Teknologian tutkimuskeskus VTT,
Geologian tutkimuskeskus ja Mittatekniikan keskus yhdistetään Moniteknologiseksi
tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi vuodesta 2014 lukien. Keskuksen perusrungon
muodostaisi VTT Group -rakenne.  VTT, GTK ja MIKES toimivat kaikki tiiviissä yhteis-
työssä elinkeinoelämän kanssa. Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että tut-
kimusrahoitusuudistuksen yhteydessä tulisi selvittää, olisiko perustettavaksi esitetyn
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminnot, huomioon ottaen kyseisen keskuksen
toiminnan markkinaehtoisuus, mahdollista järjestää yhtiöittämällä sen toiminnot.

Pääjohtaja Tuomas Pöysti

Tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen


