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ASIA: Vaasan yliopiston lausunto mietintöön Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus -
ehdotus kokonaisuudistu kseksi

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettama asiantuntijaryhmä on tehnyt ehdotuksen valtion
tutkim uslaitoskentän kokonaisuudistuksesta. Asiantuntija ryhmä n mietinnössä esitetää n

toteutettavaksi sekä tutkimuslaitosten rakenteisiin että suomalaiseen
tutkimusrahoitusjärjestelmään kohdistuvia uudistuksia. Lisäksi mietinnössä korostetaan
tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön tiivistämisen taruetta.

Mietinnössä keskeisessä osassa on tutkimuslaitoksiin kohdistuva rakenneuudistus, joka

ehdotetaan toteutettavan pääsääntöisesti nykyisiä tutkimuslaitoksia yhdistämällä ja

samanaikaisesti toteutettavalla tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksella. Mietinnössä

esitetään lukuisia tutkimuslaitosten rakenneuudistusta puoltavia perusteluja ja viitataan
useisiin Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää tarkastelleisiin aikaisempiin
raportteihin, jotka sisältävät samansuuntaisia suosituksia. Perustelut rakenneuudistukselle
ovat vahvoja ja linjassa julkisen sektorin yleisen rakenneuudistuskehityksen ja mm.
yliopistoihin kohdistuneiden uudistusten kanssa. Tutkimuslaitosten tutkimuksen sisältöjä
kehitettäessä on tarkoituksenmukaista korostaa yhteiskunnallista relevanssia ja

tutkimustiedon vahvempaa kytkemistä poliittiseen päätöksentekoon.

Suomen tieteen tason säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on erittäin tärkeää, että vapaan

tieteellisen tutkimuksen rahoitus ei vähene vaan ennemminkin kasvaa. Nyt ehdotetussa
kokonaisrahoitusuudistuksessa korostuu voimakkaasti yhteiskunnallinen relevanssi kilpailtua
tutkimusrahoitusta ohjaavana kriteerinä. Ennen uudistuksen toteuttamista on huolehdittava
siítä, että tutkimusrahoitusjärjestelmän kokonaisuudessa suunnataan riittävästi resursseja

vapaaseen tieteelliseen tutkimukseen.

Korkeatasoisen tutkimusosaamisen kehittäminen ja korkeaan osaamiseen perustuvan

tutkimuskapasiteetin ylläpito edellyttää tiede- ja innovaatiopolitiikalta ja sen resursoinnilta
pitkäjänteisyyttä. Osaamisen jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että
järjestelmä mahdollistaa riittävän pitkäjänteisen keskittymisen keskeisiin tutkimusaloihin ja -
teemoihin. Nyt ehdotetussa mallissa ohjelmapohjainen tutkimusrahoitus muodostaa melko
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suuren osan kokonaisuudesta. Ohjelmapohjainen tutkimusrahoitus on usein tyypillisesti
sisällöltään vaihtelevaa ja siten melko lyhytjänteistä. Kokonaisrahoitusjärjestelmää
tarkasteltaessa on huolehdittava, ettei tämä luo esteitä korkean tason tieteellisen
osaamispohja n kehittä m isel le.

Mietinnössä ehdotetaan ministeriöiden eri pääluokissa olevan tutkimusrahoituksen
kokoamista ministeriöittäin suuremmiksi kokonaisuuksiksi ohjattavuuden parantamiseksi.

Ehdotettava läpinäkyvyyden, suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden lisääntyminen
ministeriöille osoitetun tutkimusrahoituksen edelleen jakamisessa on kannatettavaa ja tukee
suoma laisen tutkim usra hoitusjärjestelmä n kokona iskuva n selkiytymistä. Mietin nössä

esitetään valtioneuvostolle erillistä yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja

selvitystoiminnan rahoituskokonaisuutta. Esityksen toteutuessa on tärkeää koordinoida
huolellisesti ministeriöiden ja valtioneuvoston tutkimusohjelmien sisältöjä, jotta liiallista
päällekkäisyyttä tai pirstaleisuutta ei pääse syntymään näiden välille. Koordinoinnin lisäksi

tärkeää on lisätä osaamista tutkimustiedon hyödyntämisessä ja tutkimustiedon
jalkauttamisessa. Asiantuntijaryhmän mietintö nostaa nämä tavoitteet ansiokkaasti esille.

Uudistuksen toimeenpanossa on syytä kehittää konkreettisia keinoja kyseisten tavoitteiden
saavutta m iseksi.

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen on kannatettavaa ja tärkeää

kansallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yliopistojen perustutkimuksellisen osaamisen
yhdistäminen tutkimuslaitosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostavaan

tutkimusotteeseen tuo mukanaan synergiaetuja molemmille osapuolille. Mietinnön
ehdotuksissa korostuu yhteistyö fyysisen toimintaympäristön (mm. yhteiset kampusalueet,

laboratoriot) muodossa. Osaamiskeskittymiä ja kriittistä massaa muodostettaessa tärkeää on

kuítenkin ennen kaikkea sisältö- ja osaamisperustaisen yhteistyön kehittäminen riippumatta
siitä, missä yliopistojen tai tutkimuslaitosten yksiköt maantieteellisesti sijaitsevat. Pienessä

maassa on tärkeää hyödyntää laajasti koko maan osaamisresursseja eikä keskittää yhteistyön

tavoitteita ainoastaa n tietyil le rajatuille maa ntieteellisille a lueille,

Mietinnössä esitetty tutkimuslaitosten rakenne- ja rahoitusuudistus on huomattavan mittava
ja se esitetään toteutettavan suhteellisen lyhyessä ajassa. Mikäli uudistus toteutetaan
esitetyssä muodossa, on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota uudistuksen läpiviennin
ha I littuun toimee n pa noon ja m uutoksen hyvää n johtamiseen.

Ku n nioittavasti,


