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1  Yhteenveto 
 
 
Ministeriöissä ja valtion tutkimuslaitoksissa tehtävä sektoritutkimus nähdään Suomessa ja 
kansainvälisesti, muun muassa OECD:ssa (Organization for Economic Cooperation and 
Development) ja Euroopan unionissa (EU), keskeisenä modernin yhteiskunnan tietoon 
perustuvan poliittisen päätöksenteon, ohjauksen sekä yhteiskunnan kehittämisen välineenä. 
Suomessa sektoritutkimuspolitiikkaa on kehitetty johdonmukaisesti valtion tiede- ja 
teknologianeuvoston ohjauksessa. 
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa todetaan, että sektoritutkimuksen 
ohjausjärjestelmä uudistetaan nopealla aikataululla valtioneuvoston määrittämiin aihepiireihin 
perustuvaksi. Hallitusohjelman linjausten pohjalta tehdyssä valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä sektoritutkimuksen kehittämisestä vuodelta 2007 todetaan muun muassa, 
että ministeriöiden asiana on tulosohjata hallinnonalansa tutkimusorganisaatioita uuden 
ohjausjärjestelmän puitteissa niin, että tuottajayhteistyö vahvistuu ja koko 
tutkimusjärjestelmän toiminnan tuloksellisuus paranee. Uusi sektoritutkimuksen 
ohjausjärjestelmä tukee ja vahvistaa nykyistä hallinnonalakohtaista tulosohjausmenettelyä.  
 
Periaatepäätöksen nojalla asetetun sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävänä on 
arvioida sektoritutkimuksen nykyisen tuottajakentän tarkoituksenmukaisuutta yhteiskunnan 
tutkimustarpeen ja laadittavien tutkimusagendojen toteutumisen näkökulmasta. 
Neuvottelukunnan tulee arviointinsa perusteella valmistella ehdotus sektoritutkimuksen 
rakenteellisesta uudistamisesta niin, että valtioneuvosto voi tehdä tarvittavat 
tutkimuslaitoskentän rakenneuudistuksia koskevat päätökset vuoden 2008 loppuun mennessä. 
 
Vuoden 2007 periaatepäätöksen mukaan sektoritutkimuksella tarkoitetaan 
yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa, jonka avulla 
hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa ja luovat edellytyksiä yhteiskunnan kehittämiselle. 
Sektoritutkimuksen tärkeimpiä toimijoita ja tiedon tuottajia ovat valtion tutkimuslaitokset. 
Sektoritutkimus on keskeinen poliittisen päätöksenteon ja ohjauksen väline, jonka 
hyödyntämisen ja tuottamisen edellytyksiä tulee kehittää vastaamaan nykyistä paremmin 
yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää sektoritutkimuksen kokonaisohjauksen ja 
koordinaation parantamista. 
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta käynnisti 11.3.2008 selvitystyön, jonka tarkoituksena oli 
arvioida nykyisen sektoritutkimuksen tuottajakentän tarkoituksenmukaisuutta yhteiskunnan 
tutkimustarpeen ja neuvottelukunnan jaostojen tutkimusagendojen toteutumisen 
näkökulmasta. Selvitystyöllä haettiin vastausta kysymykseen, millainen 
tutkimuslaitosjärjestelmä edistää parhaiten poikkihallinnollista ja monitieteistä 
sektoritutkimusyhteistyötä. Selvitysmieheksi kutsuttiin professori, pääjohtaja emeritus Jorma 
Rantanen.  
 
Selvityksen toimeksiannon mukaan siinä tuli huomioida meneillään olevat ja aiemmin tehdyt 
sektoritutkimusjärjestelmän kehittämistä koskevat selvitykset, tilaaja-tuottajamallin 
kehittämistarpeet sekä muut mahdollisuudet nostaa sektoritutkimuksen tasoa ja sen 
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hyödyntämistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, poikkihallinnolliseen tutkimukseen 
liittyvät ongelmat ja kehitysmahdollisuudet sekä tuottavuusohjelman vaikutukset 
sektoritutkimukseen. Lisäksi tuli ottaa huomioon sektoritutkimusjärjestelmän toimintaan 
liittyvät pidemmän aikavälin kehittämistarpeet, kuten mahdollisuudet lisätä yhteistyötä 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä sekä kehittää sektoritutkimuksen kansainvälistä 
yhteistyötä.  
 
Selvitystyön pohjana ovat olleet aikaisemmin sektoritutkimuksen rakenteita ja toimintaa 
koskevat selvitykset ja työryhmämietinnöt sekä laaja muu asiaan liittyvä aineisto. Selvitystyön 
aikana kuultiin kaikkia ministeriöitä, tutkimuksen rahoittajaorganisaatioiden, Suomen 
Akatemian ja TEKESin johtoa, sektoritutkimuslaitoksia, valtion budjettihallinnon 
ulkopuolisia tutkimuslaitoksia, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa, elinkeinoelämää, 
työmarkkinajärjestöjä ja tutkijajärjestöjä. Hallinnonalojen tutkimustoiminnasta ja 
sektoritutkimuslaitosten rakenteesta, strategioista, voimavaroista, tutkimustoiminnasta ja sen 
prioriteeteista ja tuotteliaisuudesta ja laadusta tehtiin käytettävissä olevan ajan sallimissa 
rajoissa analyysit ja niiden pohjalta profiilit. Selvityksen kuluessa järjestettiin myös 
tutkimuskentän ja niitä ohjaavien ministeriöiden kanssa kansallisia seminaareja ja yksi Pohjois-
Euroopan sektoritutkimusta tarkasteleva seminaari. Selvitystyön aikana tutustuttiin edelleen 
OECD:n, EU:n ja UNESCOn sektoritutkimusta koskeviin strategioihin ja useiden 
teollisuusmaiden sektoritutkimusstrategioihin (Alankomaat, Australia, Englanti, Itävalta, 
Japani, Kanada, Pohjoismaat, Saksa, USA). Selvitysmies osallistui kesäkuussa 2008 
Amsterdamissa Alankomaiden hallituksen tuella järjestettyyn kansainväliseen 
tutkimusseminaariin: Evidence Based Policy Making. International Best Practices in Connecting Science 
and Policy. 
 
Selvitystyön perusteella esitetään sektoritutkimuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi seuraavaa:  
 
• Esitetään, että Suomelle laaditaan selkeä kansallinen sektoritutkimuspolitiikka 

(sektoritutkimuspolicy), joka ottaa huomioon sektoritutkimuksen ajankohtaiset tarpeet, 
tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteiskunnalliset kehitystarpeet sekä erityisesti 
sektoreidenvälisen tutkimusyhteistyön. Lisäksi esitetään, että Valtion 
sektoritutkimuksen neuvottelukunta laatii sektoritutkimuksen keskipitkän aikavälin 
suunnitelman samaan tapaan kuin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 
vuosille 2007–2012. 

 
• Kaikkien hallinnonalojen tutkimusta edistävänä ja sektoreidenvälistä tutkimusta 

koordinoivana elimenä Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta esitetään 
sijoitettavaksi valtioneuvoston kanslian yhteyteen. 

 
• Hallinnonalakohtaista policytoimintaa ja päätöksentekoa, hallinnonalan kehittämistä ja 

hallinnon tarvitsemaa asiantuntijatukea ja yhteiskunnallisia palveluja kehittävät 
sektoritutkimuslaitosten ydintehtävät ja niitä tukeva tutkimus tulee edelleen ohjata 
ministeriöistä käsin strategisen ohjauksen ja tulosohjauksen mekanismeilla.  

 
• Sektoritutkimuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi esitetään tutkittavaksi mahdollisuutta 

siirtää Kuluttajatutkimuskeskus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ja 
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liitettäväksi joko uuteen Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuskeskukseen tai muuhun 
sopivaan yksikköön. Kuluttajatutkimuskeskuksen voimavaroja vahvistettaisiin siirron 
yhteydessä. Uudistus vahvistaisi kuluttajatutkimusta olennaisesti tuomalla siihen terveys-
, ympäristöterveys- ja sosiaalisten tekijöiden vahvempaa huomioon ottamista. Uudistus 
olisi linjassa muun muassa EU:n kuluttajapolitiikan kanssa. 

 
• Geodeettisen laitoksen hallinnollisen sijaintipaikan selvittämistä esitetään kolmen 

vaihtoehdon pohjalta. Geodeettinen laitos on pieni, tasokas tutkimuslaitos, jonka tuleva 
kehittäminen tulisi varmistaa joko nykyisen mallin pohjalta, mahdollisen pohjoismaisen 
tai Pohjoismaiden ja Baltian ja Itämeren alueen yhteisen geodeettisen laitoksen mallin 
pohjalta tai liittämällä Geodeettinen laitos Geologiseen tutkimuskeskukseen 
kansalliseksi geotieteiden keskukseksi.  

 
• Kaikki valtion sektoritutkimuslaitokset esitetään muutettavaksi tilivirastoista 

julkioikeudellisiksi laitoksiksi. Julkisoikeudellinen laitos on tehtäviensä ja taloutensa 
puolesta lailla säädelty ja hallinnonalan tulosohjauksessa toimiva valtionapuyksikkö. Sen 
hallintomalli soveltuu hyvin modernin tutkimuslaitoksen hallintomalliksi ja tuo 
tarpeellista dynamiikkaa, joustavuutta ja itsenäisyyttä tutkimuslaitosten operatiiviseen 
toimintaan vaarantamatta niiden yhteiskunnallisia tehtäviä ja niiden ohjausta. 

 
• Sektoritutkimuslaitosten kesken esitetään muodostettavaksi alakohtaisia tai alueellisia 

yhteistyökonsortioita, joiden tehtävänä on organisoida sektoreidenvälistä tutkimuksen 
tuottajayhteistyötä, tiedonhallintaa ja tuottaa tarvittavat konsortion tukipalvelut, joita 
ovat esimerkiksi kirjasto- ja informaatiopalvelut, tietotekniikkapalvelut sekä EU-
hanketukipalvelut. 

 
• Sektoritutkimuslaitosten tehtäviä ei ole perusteltua siirtää yliopistoille lukuun ottamatta 

sektoritutkimuslaitoksissa mahdollisesti tehtävää perustutkimusta. Sen sijaan yhteistyötä 
tutkimusohjelmien, koulutuksen ja tutkijakoulutuksen, yhteisvirkojen ja yhteisten 
infrastruktuurien kehittämiseksi voidaan tehostaa.  

 
• Sektoritutkimukselle tulisi nopealla aikataululla luoda kansallinen sektoritutkimuksen 

tietojärjestelmä, joka tukee sektoritutkimuspolitiikan kehittämistä, toiminnan ohjausta ja 
arviointia ja sektoreidenvälisen yhteistyön suunnittelua.  

 
• Sektoritutkimuksen arviointitoimintaa tulisi standardisoida, sen menetelmiä ja 

indikaattoreita kehittää ja arviointikäytäntöjä yhtenäistää. Samaan yhteyteen tulisi luoda 
tutkimustarpeen ennakointia kehittävää toimintaa.  

 
• Sektoritutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä tulisi kehittää tukemalla laitosten 

osallistumista kansainväliseen tutkimuspolicy-yhteistyöhön, osallistumista 
kansainvälisiin ja erityisesti EU:n tutkimusohjelmiin ja kehittämällä edellä mainittu 
kansallinen tietojärjestelmä soveltuvaksi myös kansainväliseen raportointiin.  

 
• Tilaaja-tuottajamallia voidaan soveltaa sektoreidenvälisen tutkimuksen rahoituksessa ja 

Sektoritutkimusneuvottelukunnan jaostojen tutkimusagendojen toimeenpanossa. 
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Tilauskäytännössä on huolehdittava riittävästä tilaajaosaamisesta ja riittävästä 
vuorovaikutuksesta tilaajan ja tuottajan välillä. 

 
• Valtion tuottavuusohjelman edellyttämiä henkilöstösupistuksia on toteutettu tai ollaan 

parhaillaan toteuttamassa koko sektoritutkimuskentässä. Sektoritutkimuslaitoksille 
määrätyt lisäsupistukset aikavälille 2012–2015 tulisi pyrkiä saamaan aikaan pääosin jo 
päätettyjen ja tässä esitettävien rakennemuutosten ja tukipalvelujen 
uudelleenorganisoinnin tuomista henkilötyövuosisäästöistä.  

 
Sektoritutkimuslaitosten ulkopuolisella rahoituksella palkkaamaan henkilöstöön 
kohdistetuille supistuksille ei ole hallinnollisia tai valtiontaloudellisia perusteita, joten 
niistä tulisi niiden ilmeisten haittavaikutusten vuoksi luopua.  

 
• Jotta Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan sektoreidenvälisen tutkimuksen 

koordinaatiotehtävä olisi käytännössä mahdollinen, sen käyttöön tulisi ohjata rahoitusta 
20M€ vuodessa sektoreidenvälisten tutkimushankkeiden ja ohjelmien rahoitukseen. 
Tarvittavat varat voitaisiin osoittaa tuottavuusohjelman henkilöstösupistusten 2007–
2015 tuottamista säästöistä. Vastaavasti ministeriöiden sitomattomia tutkimusvaroja 
tulisi lisätä 10 M€ vuositasolla.  
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Sammandrag 
 
 
I Finland och på det internationella planet, bl.a. inom OECD och EU, ses den 
sektorsforskning som bedrivs vid ministeriet och de statliga forskningsinstituten som ett 
viktigt instrument för politiskt beslutandefattande, styrning och samhällsutveckling utifrån 
kunskap om det moderna samhället. I Finland har sektorsforskningspolitiken utvecklats 
konsekvent under ledning av statens vetenskaps- och teknologiråd. 
 
I regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering konstateras att 
styrsystemet för sektorsforskningen revideras i snabb takt, så att den grundar sig på de 
ämnesområden som statsrådet fastställt. I statsrådets principbeslut från 2007 om utveckling 
av sektorsforskningen, vilket baserar sig på riktlinjerna enligt regeringsprogrammet, 
konstateras bl.a. att det är ministeriernas sak att sköta resultatstyrningen av 
forskningsorganisationerna inom sitt förvaltningsområde i enlighet med det nya styrsystemet 
så att producentsamarbetet förstärks och verksamheten i hela forskningssystemet ger bättre 
resultat. 
Det nya styrsystemet för sektorsforskningen stöder och stärker det nuvarande 
resultatstyrningsförfarandet inom de olika förvaltningsområdena.  
 
Delegationen för sektorsforskning, som tillsatts med stöd av principbeslutet, bör bedöma 
ändamålsenligheten när det gäller de nuvarande producenterna inom sektorsforskningen med 
tanke på samhällets forskningsbehov och förverkligandet av de forskningsagendor som 
utarbetas. Delegationen bör på basis av bedömningen bereda ett förslag till en strukturell 
reform av sektorsforskningen så att statsrådet kan fatta behövliga beslut om strukturreformer 
i forskningsinstituten före utgången av 2008. 
 
Med sektorsforskning avses enligt principbeslutet från 2007 forskningsverksamhet som stöder 
samhällspolitiken och de samhälleliga tjänsterna och med vars hjälp förvaltningsområdena 
utökar sitt kunskapskapital och skapar förutsättningar för utvecklingen av samhället. Till de 
viktigaste aktörerna och kunskapsproducenterna inom sektorsforskningen hör de statliga 
forskningsinstituten. Sektorsforskningen är ett centralt instrument för det politiska 
beslutsfattandet och den politiska styrningen. Förutsättningarna för att utnyttja 
sektorsforskningen och producera sådan bör utvecklas för att bättre motsvara de föränderliga 
behoven i samhället. Detta förutsätter en bättre helhetsstyrning och samordning av 
sektorsforskningen. 
 
Den 11 mars 2008 inledde delegationen för sektorsforskning ett utredningsarbete för att 
bedöma ändamålsenligheten när det gäller de nuvarande producenterna inom 
sektorsforskningen med tanke på samhällets forskningsbehov och förverkligandet av 
forskningsagendorna för delegationens sektioner. Genom utredningsarbetet söktes svar på 
frågan om vilket forskningsinstitutssystem som på bästa sätt kan främja det tväradministrativa 
och tvärvetenskapliga samarbetet inom sektorsforskningen. Professor, generaldirektör 
emeritus Jorma Rantanen kallades till utredningsman.  
 
Enligt uppdraget för utredningen gällde det att beakta pågående och tidigare utredningar om 
utvecklingen av sektorsforskningssystemet, behoven av att utveckla beställar-utförar-
modellen, de övriga möjligheterna att höja nivån på sektorsforskningen och möjligheterna att 
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utnyttja den inom beslutsfattandet i samhället, problemen och utvecklingsmöjligheterna när 
det gäller tväradministrativ forskning, och produktivitetsprogrammets konsekvenser för 
sektorsforskningen. Dessutom skulle hänsyn tas till utvecklingsbehoven på längre sikt när det 
gäller verksamheten inom sektorsforskningssystemet, t.ex. möjligheterna att utöka samarbetet 
mellan högskolorna och forskningsinstituten och utveckla det internationella samarbetet inom 
sektorsforskningen.  
 
Tidigare utredningar och arbetsgruppspromemorior jämte omfattande relaterat material som 
gäller sektorsforskningens strukturer och verksamhet har legat till grund för 
utredningsarbetet. Under utredningsarbetets gång hördes alla ministerier, ledningen vid olika 
finansiärorganisationer för forskning, Finlands Akademi och TEKES, 
sektorsforskningsinstitut, forskningsinstitut utanför den statliga budgetförvaltningen, 
ledningen vid universiteten och yrkeshögskolorna, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationer 
och forskarorganisationer. Inom de gränser som den disponibla tiden tillät gjordes analyser 
av, och utifrån dem profiler för, forskningsverksamheten inom olika förvaltningsområden 
och sektorsforskningsinstitutens struktur, strategier, resurser, forskningsverksamhet och 
prioriteter för forskningsverksamheten. Under utredningens gång ordnades också tillsammans 
med forskare och de ministerier som leder dem nationella seminarier och ett seminarium för 
granskning av den nordeuropeiska sektorsforskningen. Under utredningsarbetets gång 
bekantade man sig vidare med OECD:s, EU:s och UNESCO:s strategier för sektorsforskning 
och med sektorsforskningsstrategierna i flera industriländer (Nederländerna, Australien, 
England, Österrike, Japan, Kanada, de nordiska länderna, Tyskland och USA). I juni 2008 
deltog utredningsmannen i ett internationellt forskningsseminarium i Amsterdam, vilket 
ordnades med stöd från den nederländska regeringen: Evidence Based Policy Making. International 
Best Practices in Connecting Science and Policy. 
 
På basis av utredningsarbetet föreslås följande när det gäller att utveckla sektorsforskningen 
strukturellt:  
 
– Finland bör få en tydlig nationell sektorsforskningspolitik (sektorforskningspolicy), som beaktar 
de aktuella behoven, den framtida prognostiseringen och de samhälleliga utvecklingsbehoven 
inom sektorsforskningen och i synnerhet det sektorsöverskridande forskningssamarbetet. 
Dessutom föreslås att Statens delegation för sektorsforskning gör upp en plan för 
sektorsforskningen på medellång sikt i likhet med utvecklingsplanen för utbildning och 
forskning för 2007–2012. 
 
– Det föreslås att Statens delegation för sektorsforskning i egenskap av ett organ som främjar 
forskning inom alla förvaltningsområden och samordnar sektorsöverskridande forskning ska 
finnas i anslutning till statsrådets kansli. 
 
– Ministeriet bör alltjämt med strategiska mekanismer och resultatstyrningsmekanismer styra 
sektorsforskningsinstitutens kärnuppgifter för att utveckla policyverksamheten inom de olika 
förvaltningsområdena och beslutsfattandet, utvecklingen av förvaltningsområdet och det 
expertstöd som förvaltningen behöver och de samhälleliga tjänsterna, jämte den forskning 
som stöder kärnuppgifterna.  
 
– För en strukturell utveckling av sektorsforskningen föreslås att det utreds om 
Konsumentforskningscentralen kan överföras till social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde och anslutas antingen till den nya Forskningscentralen för hälsa och 
välfärd eller till någon annan lämplig enhet. I samband med överföringen förstärks resurserna 
för Konsumentforskningscentralen. Reformen kommer att stärka konsumentforskningen 
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väsentligt genom att hälsofaktorer, miljöhälsofaktorer och sociala faktorer beaktas i högre 
grad. Reformen är på samma linje som bl.a. konsumentpolitiken inom EU. 
 
– Det föreslås att den administrativa lokaliseringen av Geodetiska institutet utreds utgående 
från tre alternativ. Geodetiska institutet är ett litet, högklassigt forskningsinstitut vars framtida 
utveckling bör säkerställas utgående från den nuvarande modellen eller utgående från ett 
eventuellt gemensamt nordiskt eller för de nordiska länderna och området kring Baltikum och 
Östersjön gemensamt geodetiskt institut eller så att Geodetiska institutet förenas med 
Geologiska forskningscentralen till ett nationellt geovetenskapligt center.  
 
– Det föreslås att de statliga sektorsforskningsinstituten ändras från räkenskapsverk till 
offentligrättsliga institut. Uppgifterna för offentligrättsliga institut och deras ekonomi regleras 
i lag och de offentligrättsliga instituten är statsbidragsenheter som omfattas av 
resultatstyrningen inom förvaltningsområdet. Förvaltningsmodellen för offentligrättsliga 
institut lämpar sig bra som förvaltningsmodell för moderna forskningsinstitut och tillför 
forskningsinstitutens operativa verksamhet ett behövligt mått av dynamik, flexibilitet och 
självständighet utan att äventyra deras samhälleliga uppgifter och styrningen av dem. 
 
– Det föreslås att det bildas branschvisa eller regionala samarbetskonsortier mellan 
sektorsforskningsinstituten med uppgift att organisera det sektorsöverskridande 
producentsamarbetet inom forskning och informationshanteringen och producera behövliga 
stödtjänster för konsortiet, t.ex. biblioteks- och informationstjänster, IT-tjänster och tjänster 
som gäller EU-projektstöd. 
 
– Det är inte befogat att sektorsforskningsinstitutens uppgifter överförs till universiteten, med 
undantag för eventuell grundforskning som bedrivs vid sektorsforskningsinstituten. Däremot 
kan man effektivisera samarbetet för att utveckla forskningsprogrammen, utbildningen och 
forskarutbildningen, de gemensamma tjänsterna och de gemensamma infrastrukturerna.  
 
– Sektorsforskningen bör i snabb takt få ett nationellt informationssystem, som stöder den 
sektorsforskningspolitiska utvecklingen, styrningen och bedömningen av verksamheten och 
planeringen av det sektorsöverskridande samarbetet.  
 
– Utvärderingsverksamheten inom sektorsforskningen bör standardiseras, dess metoder och 
indikatorer bör utvecklas och utvärderingspraxisen bör förenhetligas. I det sammanhanget 
bör det utformas verksamhet som främjar prognostiseringen av forskningsbehov.  
 
– Det internationella samarbetet inom sektorsforskning bör utvecklas genom att institutens 
möjligheter att delta i internationellt samarbete kring forskningspolicy, i internationella 
forskningsprogram och i synnerhet i EU:s forskningsprogram stöds och genom att det ovan 
nämnda nationella informationssystemet utvecklas så att det också lämpar sig för 
internationell rapportering.  
 
– Beställar-utförar-modellen kan tillämpas i samband med finansieringen av 
sektorsöverskridande forskning och i samband med verkställigheten av forskningsagendorna 
för sektionerna vid delegationen för sektorsforskning. Inom beställningspraxisen bör det 
sörjas för att beställarkompetensen är tillräcklig och för att interaktionen mellan beställaren 
och producenten är tillräcklig. 
 
– De personalminskningar som förutsätts enligt statens produktivitetsprogram har 
genomförts eller genomförs som bäst inom hela sektorsforskningen. De ytterligare 
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nedskärningar som angetts för sektorsforskningsinstituten under perioden 2012–2015 bör till 
övervägande del genomföras utifrån de besparingar i årsverken som följer av de 
omstruktureringar som redan bestämts och de som föreslås här och av omorganiseringen av 
stödtjänsterna.  
Det finns inte några administrativa eller statsfinansiella grunder för reduceringar som gäller 
anställda som sektorsforskningsinstituten avlönat med extern finansiering, vilket innebär att 
sådana nedskärningar bör slopas eftersom de har uppenbart negativa konsekvenser.  
 
– För att delegationen för sektorsforskning i praktiken ska kunna samordna 
sektorsöverskridande forskning bör delegationen tilldelas finansiering till ett årligt belopp av 
20 miljoner euro för finansiering av sektorsöverskridande forskningsprojekt och program. 
Behövliga medel kan anvisas av de besparingar som följer av produktivitetsprogrammets 
personalnedskärningar under perioden 2007–2015. Ministeriernas obundna forskningsmedel 
bör på motsvarande sätt utökas med 10 miljoner euro per år.  
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2  Johdanto  
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla maailmassa  
kasvanut. Suomen kansallisena strategiana on osaamisperustan vahvistaminen. Se perustuu 
merkittävässä määrin menestykselliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja onnistumiseen 
näihin liittyvillä keskeisillä politiikkalohkoilla: koulutus-, tiede-, teknologia- ja 
innovaatiopolitiikassa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavarojen lisäämisellä ja niiden 
tulosten hyödyntämisen tehostamisella sekä innovaatiotoiminnan vahvistamisella on oleellinen 
merkitys Suomen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Julkisen t&k-
rahoituksen kautta luodaan taloudelliset puitteet tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan 
edelleen vahvistamiselle. 
 
Sektoritutkimuksen taustalla on tapahtunut lyhyessä ajassa merkittäviä makrotason muutoksia 
ja syntynyt uusia trendejä, jotka vaikuttavat voimakkaasti sekä tutkimuksen että poliittisen ja 
taloudellisen päätöksenteon tarpeisiin ja linjauksiin. Näitä ovat muun muassa: 
1. Globaalin taloudellisen kilpailun koveneminen ja suuntautuminen entistä enemmän 

tiedolla ja osaamisella kilpailuksi ja uusien merkittävien kilpailijoiden nousu globaalille 
tasolle (Kiina, Intia). Muutos korostaa entisestään uuden tiedon tuottamis- ja 
hyödyntämiskyvyn merkitystä kansallisena kilpailustrategiana.  

2. Ilmastonmuutoksen konkreettisten seurausten näkyminen arkipäivän elämässä ja siitä 
syntynyt tiedostamisen kasvu yhteiskunnan kaikilla tasoilla, joka johtaa kasvaviin 
poliittisiin paineisiin ilmaston ja ympäristön pilaantumisen pysäyttämiseksi. 
Tutkimuksella on tärkeä asema kestävien ratkaisujen luomisessa. 

3. Energiavarantojen rajallisuuden aiheuttama öljyn hinnan nopea nousu ja ennustettu 
asettuminen pysyvästi merkittävästi korkeammalle tasolle on muuttamassa 
enrgiapolitiikan asetelmaa uudella tavalla. Vaihtoehtoisten energialähteiden löytämisessä 
ja niiden vaikutusten arvioinnissa sekä  ns. hiilen jälkeisen yhteiskunnan rakentamisessa 
tutkimuksen merkitys korostuu.  

4. Raaka-aineiden riittävyyden ja hinnan kehitys pääasiassa Aasian suurten talouksien 
nopean kasvun ja sen aiheuttaman kysynnän vuoksi on muodostumassa kriittiseksi. 
Kehittyvien maiden infrastruktuurien rakentaminen on vasta alkuvaiheessaan, mikä 
nostaa raaka-ainetarpeen pitkiksi ajoiksi korkealle tasolle. Tämä vaikuttaa myös Suomen 
luonnonvarapolitiikan sisältöön ja lisää alan tutkimustarvetta. 

5. Ruoan globaali niukkuus ja siitä johtuva ravintoaineiden hinnan jyrkkä nousu on 
muuttanut nopeasti maailman ravintoainemarkkinat. Tämä sekä elintarvikkeiden laadun 
varmistamistarve lisää tutkimustarvetta sekä luonnonvara- että elintarviketuotannon 
alueilla ja asettaa omavaraisuustavoitteet uuteen tarkasteluun.  

6. Biologiset riskit ovat ilmaston lämpenemisen ja väestönkasvun vuoksi muuttamassa 
luonnettaan ja globalisoitumassa. Lisääntyvä kansainvälinen vuorovaikutus lisää riskien 
leviämistodennäköisyyttä. Niiden merkitys on potentiaalisesti suuri sekä väestön ja 
eläinten terveydelle että kansantaloudelle. Alan tutkimuksen avulla on varmistettava 
kansallinen ennaltaehkäisy- ja reagointivalmiutemme mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.  

7. Turvallisuustilanne ja turvallisuusriskien luonne on muuttunut sekä globaalilla että 
kansallisella tasolla ja uusien turvallisuusuhkien syntyminen on ollut osittain yllättävää. 
Ennakoiva riskin arviointi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu edellyttävät 
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tutkimustietoa uusien riskien luonteesta, syntymekanismeista ja ehkäisykeinoista. 
Teknologiajärjestelmien toimivuus ja haavoittuvuus on kehittymässä ongelmaksi. 
Tarvitaan uudenlaisia keinoja tietojärjestelmien ja tietovarantojen suojaamiseksi ja 
rikollisuuden ehkäisemiseksi.  

8. Demograafinen muutos. Väestön ikääntymisen käytännölliset seuraukset alkavat 
realisoitua muun muassa palvelutarpeen kasvuna ja työvoiman ikääntymisenä. 
Keskimääräinen synnyttämisikä on noussut merkittävästi kahden vuosikymmenen 
aikana, mikä edelleen "vanhentaa" väestöä pitkällä aikavälillä. Työperäinen 
maahanmuutto lisääntyy mahdollisesti merkittävästikin ja lisää tarvetta huomioida 
maahanmuuttajat myös tutkimuksessa.  

9. Teknologisen etumatkan säilyttäminen on muodostumassa yhä haastavammaksi ja 
Suomi on menettänyt asemiaan eturivin informaatioyhteiskuntana. Innovaatiotoiminnan 
uudistumis- ja kilpailukykyisyydestä joudutaan kantamaan jatkuvasti huolta.  

10. Teknologiajärjestelmien toimivuus ja haavoittuvuus on kehittymässä ongelmaksi. 
Tarvitaan uudenlaisia keinoja tietojärjestelmien ja tietovarantojen suojaamiseksi ja 
rikollisuuden ehkäisemiseksi.  

11. Eräät globalisaation trendit alkavat näkyä haitallisina, jolloin kansallisen tason 
ratkaisuille tulee enemmän tarvetta, esimerkiksi turvallisuustoiminnan, kuluttaja- ja 
tuotevalvonnan  alueilla.  

12. Huonosti valvottujen taloudellisten operaatioiden kohdalla erityisesti USA:n 
kiinteistölainamarkkinoilla on esiintynyt vastuuntunnotonta käyttäytymistä, jolla on ollut 
kielteisiä vaikutuksia koko teollistuneen maailman talouteen. Tämäntyyppiset 
taloudelliset riskit saattavat lisääntyä.  

 
Yllä mainitut osittain yllättävät ja ennakoimattomat muutokset asettavat haasteita kansalliselle 
päätöksenteolle ja muuttavat jossain määrin aikaisempia strategioita ja kansallisen tason 
haasteita tasapainoisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen varmistamisessa. Yksi 
merkittävimmistä muutoksista on uusi tarve tarkastella kansallista omavaraisuutta ja omaa 
toimintakykyä yhteiskunnan avaintoimintojen varmistamiseksi ja turvaamiseksi. Myös 
kansainväliset sitoumukset ja EU-jäsenyysvelvoitteet edellyttävät jäsenmailta valmiuksia 
uusien uhkien hallinnassa.  
 
Kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa tuottamalla ja hyödyntämällä, kansallista 
tilanneanalyysiä tekemällä, usean tyyppisiä seuranta- ja monitorointitehtäviä toteuttamalla 
sektoritutkimuslaitokset ovat avainasemassa yhteiskunnan rakentaessa tiedollisia ja 
menetelmällisiä valmiuksiaan uusiin haasteisiin vastaamiseksi.  
 
Mainitut uudet trendit on otettava huomioon myös tutkimuspoliittisissa linjauksissa ja 
erityisesti sektoritutkimusta koskevissa strategisissa päätöksissä, vaikka ne eivät ole vielä 
ehtineet vaikuttaa tutkimuspoliittisiin linjauksiin.  
 
Ilman edellä kuvattuja uusia trendejäkin sektoritutkimus on noussut viime vuosina aktiivisen 
tiedepoliittisen mielenkiinnon kohteeksi, mikä johtuu tutkimuksen kasvavasta merkityksestä 
poliittisen päätöksenteon taustalla ja toisaalta siirtymästä vähemmän tieto- ja 
tutkimusintensiivisestä tuotannosta erittäin tutkimusintensiiviseen tuotantoon. 
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Tieteenalakohtaisen ja sektoriorientoituneen näkökulman rinnalle on nyt nousemassa mainittu 
uuteen tilanteeseen liittyvä monitieteinen ja sektoreidenvälinen tutkimuksen tarkastelukulma. 
 
Suomen hallinto ja julkiset palvelut ovat kansainvälisissä vertailuissa saaneet toistuvasti hyvät 
arvosanat toimivuutensa, laatunsa ja kustannustehokkuutensa ansiosta. Osatekijänä Suomen 
hyvin toimivan hallinnon ja julkisten palvelujen taustalla on keskeisten sektoreiden vahva 
tutkimustuki, jota sektoritutkimuslaitokset antavat.  
 
Teknisten innovaatioiden rinnalla korostetaan nyt sosiaalisia ja muun muassa 
palvelutuotantoon liittyviä innovaatioita. Kansallinen innovaatiostrategia korostaakin laaja-
alaisempaa, mm. palveluihin ja julkisen hallinnon toimintaan suuntautuvien innovaatioiden 
synnyttämistä ja vahvan tieto- ja osaamispohjan ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä 
menestyksekkään innovaatiotoiminnan perustana. Samoin innovaatiostrategiassa korostetaan 
varsinkin julkisen sektorin pitkäjänteistä innovaatioita tukevaa toimintaa. 
Sektoritutkimuslaitoksilla tulee olemaan merkittävä rooli innovaatiostrategian käytännön 
toteutuksessa niin julkisen hallinto- ja palvelujärjestelmän kehittämisessä kuin myös yksityisen 
sektorin innovaatiotoiminnan tukena.  
 
Suomen innovaatiojärjestelmää arvostetaan kansainvälisesti modernina, tehokkaana ja tulok-
sellisena. Keskeisiä tekijöitä innovaatiotuotannossa ovat julkiset rahoittajaorganisaatiot, 
TEKES ja Suomen Akatemia sekä keskeiset valtion tutkimuslaitokset, mm. GTK, IL, KTL, 
METLA, MTT, SYKE, STUK, TTL ja VTT, jotka paitsi tuottavat itse tutkimuksellisia ja 
muita innovaatioita myös luovat edellytyksiä muiden toimijoiden, yritysten, julkisen sektorin 
organisaatioiden ja kolmannen sektorin innovaatioille.  
 
Kun tulevaisuudessa sosiaaliset innovaatiot nousevat kasvavassa määrin teknologiainnovaati-
oiden rinnalle, tulee innovaatiotoimintaan osallistuvien sektoritutkimuslaitosten piiri laajene-
maan ja eri toimijoiden suhteelliset roolit voivat muuttua. Samalla sektoreiden välinen 
tutkimustoiminta tulee korostumaan sektorispesifisen tutkimuksen rinnalla, vaikkakaan ei 
milloinkaan korvaa sitä. 
 
Edellä kuvatuista uusista tekijöistä johtuen monimutkaisten, monitekijäisten ja 
monivaikutteisten ilmiöiden määrä kasvaa ja niiden tunnistaminen ja hallinta edellyttää lisää 
tutkimustoimintaa. Samanaikaisesti demografiset muutokset vaikuttavat väestörakenteisiin ja 
väestön liikkuvuuteen. Näihin modernin yhteiskunnan ongelmiin haetaan vastausta eri 
hallinnonalojen sektoritutkimuksella.  
 
Usein modernit ongelmat eivät ryhmity sektori- eivätkä tieteenalakohtaisesti. Tarvitaan 
monitieteistä, tieteidenvälistä ja sektoreidenvälistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota. Suomen 
tiede- ja teknologianeuvosto on systemaattisesti kehittänyt useiden vuosien ajan 
kokonaisvaltaista tiede- ja innovaatiopolitiikkaa, jonka yhtenä keskeisenä lohkona on 
sektoritutkimuspolitiikka. Uusin kehitysaskel tuon politiikan toteuttamisessa oli sektoritutki-
muksen neuvottelukunnan perustaminen v. 2007.  
 
Tämän selvitystyön tavoitteena on tarkastella sektoreidenvälisen tutkimuksen kehittämismah-
dollisuuksia ja mekanismeja käytännössä valtioneuvoston ja tiede- ja teknologianeuvoston ja 
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valtioneuvoston periaatepäätösten, hallituksen strategia-asiakirjan ja hallitusohjelman 
määrittelemien linjausten puitteissa.  
 
Koska sektoritutkimusta on hiljattain käsitelty kahdessa laajassa raportissa (Prof. Huttunen v. 
2004  ja Valtioneuvoston kanslian sektoritutkimustyöryhmä v. 2007 ),  ei tässä raportissa 
toisteta niiden sisältöä, vaan keskitytään tämän selvityksen toimeksiannossa esitettyihin 
kysymyksiin ja  kiinnitetään huomiota mainittujen raporttien jälkeen tapahtuneen kehityksen 
aiheuttamiin muutoksiin ja muuttuneen tilanteen sektoritutkimuspolitiikalle asettamiin 
vaatimuksiin. 
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3  Selvitystyön toimeksianto 
 
Valtion Sektoritutkimuksen neuvottelukunta asetti 11.3.2008 selvitystehtävän, jonka toimek-
sianto kuului seuraavasti: 
 
Selvityksen tarkoituksena on arvioida nykyisen sektoritutkimuksen tuottajakentän 
tarkoituksenmukaisuutta yhteiskunnan tutkimustarpeen ja neuvottelukunnan jaostojen 
tutkimusagendojen toteutumisen näkökulmasta ja esittää, miten muutostarpeet tulee ottaa 
huomioon tutkimuslaitoskentän rakenneuudistuksia koskevissa päätöksissä. Selvitystyössä 
tulee myös esittää, millainen tutkimuslaitosjärjestelmä parhaiten edistää poikki-hallinnollista ja 
monitieteellistä sektoritutkimusyhteistyötä. Selvitys koskee koko sektoritutkimuslaitoskenttää 
ja siinä on otettava huomioon mm.: 
 
• meneillään olevat ja aiemmin tehdyt sektoritutkimuslaitosjärjestelmän (ja laajemminkin 

koko sektoritutkimusjärjestelmän) kehittämistä koskevat selvitykset 
 
• tilaaja-tuottaja-mallin kehittämistarpeet, esimerkiksi jaostojen tilaajaosaaminen, 

tuottajien keskinäinen yhteistyö (tutkimuslaitoskentän horisontaalinen tarkastelu) sekä 
muut mahdollisuudet nostaa sektoritutkimuksen tasoa ja sen hyödyntämistä 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 

 
• muut poikkihallinnolliseen tutkimukseen liittyvät ongelmat ja 

kehitysmahdollisuudet, mm. tulosohjauksen ja vapaan rahoituksen yhteiskäyttö 
usealta hallinnonalalta kootussa hankerahoituksessa 

 
• tuottavuusohjelman vaikutukset sektoritutkimuslaitosten toimintaan ja tuottavuus-

ohjelman säästöjen käyttö sektoritutkimuksen rahoituksessa. 
 
Edellä mainittujen ajankohtaisten rakenteellisten näkökohtien lisäksi selvityksessä on sovel-
tuvilta osin huomioitava sektoritutkimusjärjestelmän toimintaan liittyvät pitemmän aikavälin 
kehittämistarpeet, kuten mahdollisuudet lisätä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten välillä sekä mahdollisuudet lisätä kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Selvityshenkilön tulee työssään ottaa huomioon pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmaan ja valtion tuottavuusohjelmaan sisältyvät päätökset sekä valtioneuvoston 
päätökset sektoritutkimusjärjestelmän kehittämiseksi. 
 
 



 19

4  Selvityksen menetelmistä 
 
Selvitystyö noudatti tavanomaista selvitysmiehen aikaisemmin useissa yhteyksissä käyttämää 
kehittävän arvioinnin toimintakaavaa (Kaavio1). 
Kaavio 1. selvitystyön menetelmästä.  
Selvityksen taustatietona käytettiin mahdollisimman paljon hyväksi aikaisempia 
sektoritutkimusta koskevia selvityksiä, tiede- ja teknologianeuvoston kannanottoja ja 
valtioneuvoston periaatepäätöksiä. Myös muuta asiaan liittyvää aineistoa hyödynnettiin 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Erityisenä analyysin kohteena olivat myös ministeriöiden 
tutkimusstrategiat ja -ohjelmat, sektoritutkimuslaitosten strategiat (Taulukko 4, ks. jäljempänä 
luku 12.3), kansainväliset ja kansalliset arvioinnit (Taulukko 6, ks. jäljempänä luku 19) sekä 
itsearvioinnit samoin kuin lukuisten tutkimusohjelmien ja kehittämisohjelmien materiaalit.  
 
Selvityksen aikana kuultiin kaikkia ministeriöitä, joille lähetettiin ennen kuulemista 
kysymyslomake (Liite 1). Samoin kuultiin kaikkia valtion sektoritutkimuslaitoksia, joille myös 
lähetettiin etukäteen kyselylomake (Liite 2) sekä kolmea sektoritutkimusta harjoittavaa laitosta, 
jotka kuuluvat joko välilliseen hallintoon tai toimivat muutoin sektoritutkimuksen kentässä 
(Eläketurvakeskus, KELA ja Suomen Pankin tutkimusosasto, (Liite 3). Kuultavaksi kutsuttiin 
myös Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 
ARENE, joille lähetettiin etukäteen kyselylomakkeet. Kyselylomakkeissa keskityttiin erityisesti 
niihin kysymyksiin, jotka selvityksen toimeksiannon kannalta olivat keskeisiä. Lisäksi 
kuultaviksi kutsuttiin Elinkeinoelämän Keskusliitto, EK ja palkansaajain keskusjärjestöt, joista 
kuulemiseen osallistuivat STTK ja Akava. Sektoritutkimuksen henkilökuntaa ja 
tutkijahenkilöstöä kuultiin Suomen Tieteentekijäin Liiton edustajien kautta. 
  
Kaikilta sektoritutkimuslaitoksilta pyydettiin niiden tutkimustoiminnan vahvuuksia, 
heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia analysoiva SWOT-analyysi.  
 
Selvitystyön kuluessa järjestettiin Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tuella kaksi 
seminaaria: Sektoritutkimus Pohjois-Euroopassa -seminaari 2.6.2008 valittujen Pohjois-Euroopan 
maiden sektoritutkimusjärjestelmien analysoimiseksi ja Sektoritutkimusselvityksen 
stakeholderseminaari 12.8.2008 palautteen saamiseksi kaikilta asiaan liittyviltä osapuolilta 
loppuraporttiluonnoksesta.  
 
Selvityksen kuluessa tutustuttiin myös relevanttiin sektoritutkimusta koskevaan 
tutkimuspoliittiseen ja tiedehallinnolliseen kirjallisuuteen sekä osallistuttiin kansainväliseen 
Evidence-Based Policies -kongressiin Amsterdamissa ja keskusteltiin lukuisten ulkomaisten 
sektoritutkimuslaitosten edustajien kanssa kansallisten sektoritutkimusstrategioiden ja niitä 
toteuttavien laitosten kehitystrendeistä (USA, Englanti, Italia, Japani, Kiina, Saksa, Korea, 
Ranska, Tanska, Hollanti, Ruotsi, Norja, Kanada).  
 
Lisäksi selvitysmies tutustui ajankohtaisiin EU:n, OECD:n ja UNESCOn sektoritutkimusta 
koskeviin kehittämisstrategioihin.  
 
Koska käytettävissä ollut aika oli poikkeuksellisen lyhyt ja tarkoitukseen varatut voimavarat 
hyvin rajalliset, selvityksen analyysit eivät ole niin syvällisiä ja laajoja kuin aiheen 
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yhteiskunnallinen ja tutkimuspoliittinen merkitys olisi ansainnut. Huhtikuun alussa 2008 
käynnistyneen selvityksen määräaika määräytyi kuitenkin valtion budjettiaikataulujen 
mukaisesti ja siksi selvitys onkin nähtävä tuloksena siitä, mitä käytettävissä olevilla 
voimavaroilla lyhyessä ajassa on voitu toteuttaa.  
 
Koska käytettävissä ollut aika oli poikkeuksellisen lyhyt ja tarkoitukseen varatut voimavarat 
hyvin rajalliset, selvityksen analyysit eivät ole niin syvällisiä ja laajoja kuin aiheen 
yhteiskunnallinen ja tutkimuspoliittinen merkitys olisi ansainnut. Huhtikuun alussa 2008 
käynnistyneen selvityksen määräaika määräytyi kuitenkin valtion budjettiaikataulujen 
mukaisesti ja siksi selvitys onkin nähtävä tuloksena siitä, mitä käytettävissä olevilla 
voimavaroilla lyhyessä ajassa on voitu toteuttaa.  
 
Sektoritutkimustoiminnasta on saatavilla taloudellista tilastoaineistoa suhteellisen karkealla 
tasolla. Sen sijaan sektoritutkimuksen toiminnallisista tiedoista, henkilöstövoimavaroista, 
tuotteliaisuudesta ja vaikuttavuudesta on tietoa käytettävissä laitoskohtaisesti, mutta ei koko 
sektoritutkimusjärjestelmää kattavana. Tämä antaa aiheen erityisiin suosituksiin 
sektoritutkimusta koskevan kansallisen tietojärjestelmän aikaansaamiseksi.   
 
Selvitystyön kuluessa eri hallinnonalojen tutkimuslaitoksista on laadittu profiilit. 
Sektoritutkimuslaitokset ovat profiileiltaan hyvin erilaisia.. Pienempi osa laitoksista tekee lähes 
yksinomaan tutkimustyötä, kun taas useimmilla laitoksilla on vastuullaan laaja usein lailla 
säädetty tehtäväprofiili, sekä yhteiskunnan normaalitoimintojen toteuttamiseksi että 
poikkeusolo- ja häiriötilanteissa tarvittavien valmiuksien ylläpitämiseksi, joita tutkimuksella 
tuetaan. Näillä eroilla on vaikutusta muun muassa tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin. 
Erityisesti vaikuttavuuden arviointi on haasteellista. Tiedeindikaattoreilla voidaan mitata 
tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä (vaikuttavuutta), mutta laitoksen policy- 
vaikuttavuuden tai esimerkiksi yhteiskunnallisiin palvelujärjestelmiin ja viranomaistoiminnan 
tukeen kohdistuvan vaikuttavuuden mittaamiseksi ei ole täsmällisiä menetelmiä. Tällöin 
vaikuttavuus jää mitattavaksi pääasiassa laadullisin kriteerein ja sidosryhmä- tai 
asiakasarvioiden perusteella.. Tämä havainto on johtanut osaltaan suositukseen 
arviointimenetelmien kehittämisestä. 
 
Sektoritutkimustoiminnasta on saatavilla taloudellista tilastoaineistoa suhteellisen karkealla 
tasolla. Sen sijaan sektoritutkimuksen toiminnallisista tiedoista, henkilöstövoimavaroista, 
tuotteliaisuudesta ja vaikuttavuudesta on tietoa käytettävissä laitoskohtaisesti, mutta ei koko 
sektoritutkimusjärjestelmää kattavana. ja tilastointikriteerit eri hallinnonaloilla voivat 
merkittävästi vaihdella.  Tämä antaa aiheen erityisiin suosituksiin sektoritutkimusta koskevan 
kansallisen tietojärjestelmän aikaansaamiseksi.   
 
Selvitystyön kuluessa eri hallinnonalojen tutkimuslaitoksista on laadittu profiilit. 
Sektoritutkimuslaitokset ovat profiileiltaan hyvin erilaisia.. Pienempi osa laitoksista tekee lähes 
yksinomaan tutkimustyötä, kun taas useimmilla laitoksilla on vastuullaan laaja usein lailla 
säädetty tehtäväprofiili, sekä yhteiskunnan normaalitoimintojen toteuttamiseksi että 
poikkeusolo- ja häiriötilanteissa tarvittavien valmiuksien ylläpitämiseksi, joita tutkimuksella 
tuetaan. Näillä eroilla on vaikutusta muun muassa tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin. 
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Erityisesti vaikuttavuuden arviointi on haasteellista. Tiedeindikaattoreilla voidaan mitata 
tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä (vaikuttavuutta), mutta laitoksen policy- 
vaikuttavuuden tai esimerkiksi yhteiskunnallisiin palvelujärjestelmiin ja viranomaistoiminnan 
tukeen kohdistuvan vaikuttavuuden mittaamiseksi ei ole täsmällisiä menetelmiä. Tällöin 
vaikuttavuus jää mitattavaksi pääasiassa laadullisin kriteerein ja sidosryhmä- tai 
asiakasarvioiden perusteella.   
 
Selvityksen kuluessa kuultiin laajaa ja edustavaa joukkoa ministeriöiden johdosta, kaikista 
tutkimuslaitoksista, hallinnon ulkopuolisista tutkimuslaitoksista, tutkimuksen 
yhteistyöverkostoista, intressitahoista sekä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista  sekä 
työmarkkina- ja elinkeinoelämän ja tutkimushenkilöstön järjestöistä. Selvitystä seurasi 
ohjausryhmä ja seurantaryhmä, jotka edustivat  monipuolisesti eri hallinnonaloja, Suomen 
Akatemiaa ja TEKESiä.. Lisäksi selvitystyötä seurasi Valtion sektoritutkimuksen 
neuvottelukunta kokonaisuudessaan ja sen jaostoihin oltiin yhteydessä.. Selvityksen kuluessa 
järjestettyjen kuulemistilaisuuksien, ja seurantakokousten ja seminaarien yhteydessä  koottu 
tieto eri tahojen sektoritutkimusta, sen ohjausta ja suorittamista koskevista näkemyksistä ja 
kannanotoista heijastelee monipuolisesti sitä, miten sektoritutkimusjärjestelmän ja sen 
osatekijöiden nähdään toimivan ja mitä kehittämistarpeita on tunnistettu. Näistä tiedoista on 
pyritty kokoamaan yleisnäkemys, joka on otettu huomioon johtopäätöksiä laadittaessa.   
 
Koska käytettävissä ollut aika oli poikkeuksellisen lyhyt ja tarkoitukseen varatut voimavarat 
hyvin rajalliset, selvityksen analyysit eivät ole niin syvällisiä ja laajoja kuin aiheen 
yhteiskunnallinen ja tutkimuspoliittinen merkitys olisi ansainnut. Huhtikuun alussa 2008 
käynnistyneen selvityksen määräaika määräytyi kuitenkin valtion budjettiaikataulujen 
mukaisesti ja siksi selvitys onkin nähtävä tuloksena siitä, mitä käytettävissä olevilla 
voimavaroilla lyhyessä ajassa on voitu toteuttaa.  
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5  Sektoritutkimuspolitiikan kehitys Suomessa 
 
5.1  Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma  
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa todetaan, että sektoritutkimuksen 
ohjausjärjestelmä uudistetaan nopealla aikataululla valtioneuvoston määrittämiin aihepiireihin 
perustuvaksi. Hallitusohjelman linjausten pohjalta tehdyssä valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä sektoritutkimuksen kehittämisestä vuodelta 2007 todetaan muun muassa 
että ministeriöiden asiana on tulosohjata hallinnonalansa tutkimusorganisaatioita uuden 
ohjausjärjestelmän puitteissa niin, että tuottajayhteistyö vahvistuu ja koko 
tutkimusjärjestelmän toiminnan tuloksellisuus paranee. Uusi sektoritutkimuksen 
ohjausjärjestelmä tukee ja vahvistaa nykyistä hallinnonalakohtaista tulosohjausmenettelyä.  
 
Hallitusohjelman sisältöä täsmennetään edelleen hallituksen strategia-asiakirjassa 2007.  
Sektoritutkimusta uudistetaan ottamalla käyttöön sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle 
rakentuva ministeriöiden yhteisen sektoritutkimuksen toimintamalli. Tavoitteena on, että 
sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän uudistuksella parannetaan ministeriöiden 
tilaajaosaamista, tehostetaan sektoritutkimuksen suuntaamista ja vahvistetaan tutkimuksen 
hyödyntämistä sekä tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.  
 
Sektoritutkimusuudistuksen keskeiset linjaukset on vahvistettu valtioneuvoston 28.6.2007 
tekemässä periaatepäätöksessä, jossa julkisen toiminnan ja politiikkatoimien kohteena oleva 
sektoritutkimuksen kenttä on jaettu neljään yhteiskunnan tutkimustarpeen kannalta keskeiseen 
ja nimenomaan sektoreidenvälistä tutkimusta edellyttävään aihepiireihin.  
 
Periaatepäätöksen nojalla asetetun sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävänä on 
arvioida sektoritutkimuksen nykyisen tuottajakentän tarkoituksenmukaisuutta yhteiskunnan 
tutkimustarpeen ja laadittavien tutkimusagendojen toteutumisen näkökulmasta, 
Neuvottelukunnan tulee arviointinsa perusteella valmistella ehdotus sektoritutkimuksen 
rakenteellisesta uudistamisesta niin, että valtioneuvosto voi tehdä tarvittavat 
tutkimuslaitoskentän rakenneuudistuksia koskevat päätökset vuoden 2008 loppuun mennessä. 
 
 
5.2  Sektoritutkimusta koskevia valtioneuvoston päätöksiä 
 
Jo 1970-luvulla Talousneuvoston sihteeristö tuotti neuvoston päätöksenteon pohjaksi yhteis-
kuntapolitiikan linjauksia koskevia selvityksiä, joissa sektoritutkimuksen ja tutkimuksen 
yleensä merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena tuotiin esiin. 
 
1980-luvulla alettiin hallinnon toimesta systemaattisesti kehittää yhteiskunnallisen päätöksen-
teon ja palvelutoiminnan tutkimusta, joka pääasiassa tukeutui sektoritutkimukseen. 1980-
luvun lopulta lähtien sektoritutkimus, sen kehittäminen, tehtävät ja asema 
tutkimusjärjestelmässä on ollut esillä lähes jokaisessa Valtion tiede- ja teknologianeuvoston 
kannanotossa. 
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Paljolti Tiede- ja teknologianeuvoston kannanottoihin pohjautuen ja tuettuna asiaan liittyvillä 
erityisselvityksillä valtioneuvosto on hyväksynyt tutkimuksen kehittämistä koskevia periaate-
päätöksiä ja useissa yhteyksissä lausunut kannanottoja sektoritutkimuksen kehittämisestä. 
Vuonna 1993 annettiin valtioneuvoston periaatepäätös koskien keskushallinnon ja aluehallin-
non uudistamista. Eri hallinnonalojen sektoritutkimuksen rakenteellinen kehittäminen mää-
rättiin Tiede- ja teknologianeuvoston johdolla selvitettäväksi ja tarpeelliset uudistusesitykset 
tehtäväksi. Lisäksi määrättiin selvitettäväksi ympäristöön ja energiaan ja luonnonvaroihin, 
työhön, terveyteen ja sosiaaliturvaan, koulutukseen ja kulttuuriin sekä liikenteeseen ja asumi-
seen liittyvän tutkimuksen järjestäminen. Jo 1980-luvun lopulla Holkerin hallitukselle oli esi-
telty sektoritutkimuksen yleismalli, joka otettiin 1990-luvun alussa tietyin muunnoksin sekto-
ritutkimuksen kehittämisen pohjaksi. Alun perin mallin keskeisinä piirteinä olivat seuraavat: 
1. Eri hallinnonaloilla toimivien laitosten tulee palvella kaikkien hallinnonalojen tutkimusta 

oman osaamisprofiilinsa puitteissa. 
2. Sektoriministeriöt rahoittavat valtion budjettivaroin alaisiaan laitoksia niin, että niiden 

perusedellytykset tutkimustoiminnan ja muiden tehtävien toteutukseen varmistetaan pit-
käjänteisesti. 

3. Hallinnonaloilla (ministeriöillä) on oltava käytössään sitomattomia tutkimusvaroja, joilla 
ne voivat tilata tutkimusta miltä tahansa laitokselta. 

4. Sektoritutkimuslaitoksilla on oikeus ottaa vastaan tutkimustehtäviä myös oman hallin-
nonalansa ulkopuolelta. 

5. Hallinnonaloilla (ministeriöillä) on oltava oikeus kilpailuttaa tutkimustehtäviä laitosten 
välillä.  

 
Yleismallin käsite on sen jälkeen jäänyt osaksi sektoritutkimuksen kehittämisen ja organisoi-
misen käsitteistöä, joka ajankohtaisine muunnoksineen on esillä myös uusimmissa valtioneu-
voston periaatepäätöksissä.  
 
 
5.3  Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestel-
män rakenteellisesta kehittämisestä 2005 
 
7. huhtikuuta 2005 päivätty periaatepäätös jatkaa johdonmukaisesti aikaisempien linjausten 
suunnassa toteamalla, että julkista tutkimusjärjestelmää kehitetään toiminnallisena kokonai-
suutena entiseltä pohjalta tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun ja relevanssin jatkuvaksi 
parantamiseksi. Tutkimustoimintojen priorisointia kansantalouden, yhteiskunnan muun kehi-
tyksen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin korostettiin. 
Kansainvälisen yhteistyön tärkeys ja sen edellyttämän huippulaadun merkitys nostettiin vah-
vasti esille. Tutkimusorganisaatioiden profiloitumista ja ennakointia haluttiin vahvistaa. Glo-
baaliulottuvuus ja kehittyvä ERA-yhteistyö sekä Itämeren piirin yhteistyö tulivat esille. 
 
Edelleen periaatepäätöksessä korostettiin julkisten tutkimusrahoittajien (Suomen Akatemia ja 
TEKES) keskinäistä yhteistyötä sekä niiden yhteistyötä yksityisten ja kansainvälisten rahoitta-
jien kanssa. Tutkimusorganisaatioiden perusrahoituksen ja kilpaillun rahoituksen tasapainoista 
toisiaan täydentävää luonnetta pidettiin tärkeänä. Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritys-
ten yhteisiä hankkeita haluttiin lisätä ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistää. Merkittä-
vänä uutena asiana mainittiin jo Tiede- ja teknologianeuvoston linjauksessa 2003 mainittu so-
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siaalisten innovaatioiden nostaminen teknologisten innovaatioiden rinnalle tutkimustoiminnan 
yhteiskunnallisten vaikutusten ja hyödyntämisen tavoitteenasettelussa.  
 
Vuoden 2005 periaatepäätös määräsi kaikki ministeriöt arvioimaan hallinnonalallaan valtio-
neuvoston kanslian, opetusministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön syksyllä 2004 julkai-
semissa raporteissa olevat, sektoritutkimusta ja sen hyödyntämistä koskevat ehdotukset sekä 
ministeriöissä että tutkimuslaitoksissa laaditut kehittämisehdotukset. Arvioinnin pohjalta tuli 
laatia tämän (2005) periaatepäätöksen toteuttamiseksi hallinnonalan sektoritutkimuksen aika-
taulutetut kehittämis- ja hyödyntämisohjelmat. Ohjelmat määrättiin toimitettavaksi valtion 
tiede- ja teknologianeuvostolle 30.9.2005 mennessä. Kehittämisohjelmat laadittiin yhteistyössä 
niiden muiden hallinnonalojen kanssa, joita raportin ehdotukset samanaikaisesti koskivat. 
 
Sektoritutkimuksen kehittämisohjelmien valmistuttua hallitus asetti työryhmän laatimaan ko-
konaissuunnitelman valtion sektoritutkimuksen ja sen resurssien kohdentamiseksi yhteiskun-
nan muuttuneiden tarpeiden mukaan (ks. Valtioneuvoston kanslian määräämä Sektoritutki-
mustyöryhmä eli professori Neuvon työryhmä). 
 
Edelleen periaatepäätös edellytti, että ministeriöt nimeävät vastuuhenkilön tai -yksikön, jonka 
tehtävänä on johtaa ja koordinoida hallinnonalan sektoritutkimuksen strategista suunnittelua 
ja tutkimusresurssien käyttöä sekä kehittää tutkimusten hyödyntämismekanismeja. 
 
Lisäksi ministeriöitä kehotettiin lisäämään sitomatonta tutkimusrahoitustaan ja kehittämään 
rahoitus- ja muuta yhteistyötään Suomen Akatemian ja Teknologian kehittämiskeskuksen 
kanssa. Ministeriöiden tulosohjausta edellytettiin kehitettäväksi yhdessä hallinnonalan tutki-
muslaitosten kanssa sen varmistamiseksi, että laitosten tehtävät sekä hallinnonalan tarvitseman 
tutkimustiedon tuottamisessa että peruskompetenssin kehittämisessä toteutuvat ja että toi-
minnan vaatimat yhteistyöverkostot vahvistuvat. 
 
Sektoritutkimuslaitosten edellytettiin hankkivan nykyistä enemmän ulkoista tutkimusrahoi-
tusta ja lisäävän ulkoisen rahoituksen osuutta t&k-toiminnassaan. Samoin ministeriöiden ja 
laitosten edellytettiin kehittävän tutkimusrahoituksensa hallintaa ja kustannuslaskentaa sekä 
yhtenäistävän laskutusperusteita siten, että toimintojen todellisia kustannuksia voidaan asian-
mukaisesti seurata ja ottaa rahoituksessa huomioon. Lisäksi periaatepäätöksessä mainittiin 
erityisesti Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) keskeinen merkitys innovaatiopolitii-
kan toteuttajana ja sen vahvistamisen tarve mm. perusrahoitusta lisäämällä.  
 
 
5.4  Valtioneuvoston periaatepäätös sektoritutkimuksen kehit-
tämisestä 2007 
 
Vuoden 2005 periaatepäätöksen mukaisesti Valtioneuvosto asetti tammikuussa 2006 valtio-
neuvoston kanslian yhteyteen professori Neuvon puheenjohdolla toimineen Sektoritutki-
mustyöryhmän (ks. jäljempänä). Työryhmän raportin valmistuttua Valtioneuvosto antoi 
28.6.2007 sektoritutkimuksen kehittämistä koskevan periaatepäätöksen. 
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Periaatepäätöksen yleislinjaus on sektoritutkimuksen ja sen kehittämisen ja ohjauksen mer-
kitystä korostava: 
 
Sektoritutkimuksella tarkoitetaan yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tuke-
vaa tutkimustoimintaa, jonka avulla hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa ja luovat edellytyksiä 
yhteiskunnan kehittämiselle. Sektoritutkimuksen tärkeimpiä toimijoita ja tiedon tuottajia ovat valtion tut-
kimuslaitokset. Sektoritutkimus on keskeinen poliittisen päätöksenteon ja ohjauksen väline, 
jonka hyödyntämisen ja tuottamisen edellytyksiä tulee kehittää vastaamaan nykyistä paremmin yhteiskunnan 
muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää sektoritutkimuksen kokonaisohjauksen ja koordinaation paranta-
mista. 
 
Periaatepäätös lähtee siitä ajatuksesta, että sektoritutkimus tehdään pääosin valtion tutkimus-
laitoksissa, jotka myös jatkavat oman hallinnonalansa toimintojen tukemista tutkimustoimin-
nallaan tulosohjatussa järjestelmässä. Uutena elementtinä periaatepäätös korostaa nyt voimak-
kaasti sektoreidenvälistä tutkimustoimintaa, jonka tarpeeseen lukuisat aikaisemmat selvitykset, 
linjaukset ja periaatepäätökset ovat jo viitanneet. Periaatepäätös ei kuitenkaan tarkoita sektori-
kohtaisen ja sektoreiden sisällä tapahtuvan tutkimuksen alasajoa, vaan myös sektoreidenväli-
nen tutkimus tulee olennaisilta osin tukeutumaan siihen osaamiseen, menetelmästöön ja re-
sursseihin, joita on sektoreiden sisällä. Sen sijaan se pyrkii suuntaamaan tutkimuksen sisältöä 
sektoritehtävien ohella myös sektoreidenväliseen tutkimustoimintaan.  
 
Periaatepäätös lausui sektoritutkimuksen yleislinjauksen seuraavasti: 
Valtion sektoritutkimus uudistetaan ottamalla käyttöön sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle 
rakentuva ministeriöiden yhteisen sektoritutkimuksen toimintamalli. Opetusministeriön yhteydessä toimiva 
neuvottelukunta perustaa toimintansa yhteiskunnan tutkimustarpeen arviointiin, arvioinnin ja ministeriöiden 
esittämien yhteisten tutkimustehtävien pohjalta laadittuihin tutkimusohjelmakokonaisuuksiin (tutkimus-
agendoihin) ja tarvittaessa tutkimusohjelmien kilpailuttamiseen. Ministeriöt ja muut tutkimusohjelmien ra-
hoittajat ja hyödyntäjät sopivat tutkimusagendojen mukaisten tutkimustehtävien toteuttamisesta. Ministeriöi-
den asiana on tulosohjata hallinnonalansa tutkimusorganisaatioita niin, että tuottajayhteistyö vahvistuu ja 
koko tutkimusjärjestelmän toiminnan tuloksellisuus paranee. Uusi sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmä 
tukee ja vahvistaa nykyistä hallinnonalakohtaista tulosohjausmenettelyä. 
 
Linjaus tukeutuu siis hallinnonalakohtaiseen tutkimuksen tulosohjausmenettelyyn, jota vah-
vistetaan ja tuetaan neuvottelukunnan toimenpitein nimenomaan sektoreidenvälisen tutki-
muksen kehittämiseksi. Neuvottelukunnan toiminnan pääkohde kohdistuukin siten juuri eri 
hallintosektoreiden välisen tutkimusyhteistyön vahvistamiseen ja luonteeltaan sektoreiden-
välisiin yhteiskunnan kannalta merkittäviin tutkimustarpeisiin vastaamiseen.  
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle ja sen jaostoille asetettiin tehtäviksi:   
• Ministeriöiden tilaajaosaamisen parantaminen 
• Sektoritutkimuksen suuntaamisen tehostaminen 
• Tutkimuksen hyödyntämisen tehostaminen 
• Tutkimusorganisaatioiden yhteistyön tehostaminen 
• Tuottajakonsortioiden muodostumisen edistäminen 
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• Sektoritutkimuksen nykyisen tuottajakentän tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen 
yhteiskunnan tutkimustarpeen ja laadittavien tutkimusagendojen toteutumisen näkökul-
masta.  

 
Neuvottelukunnan tulee arvioinnin perusteella valmistella ehdotus sektoritutkimuksen raken-
teellisesta uudistamisesta niin, että valtioneuvosto voi tehdä tarvittavat tutkimuslaitoskentän 
rakenneuudistuksia koskevat päätökset vuoden 2008 loppuun mennessä. 
 
Neuvottelukunnan jaostoille määrättiin tehtäväksi neuvottelukunnan tehtävien valmistelu val-
tioneuvoston nimeämillä aihealueilla. Jaostojen tuli laatia alustavat tutkimusagendat neuvotte-
lukunnan käsittelyyn niin, että ne voitaisiin ottaa huomioon hallituksen vuoden 2007 strategia-
asiakirjassa. Tutkimusagendoja tuli edelleen täsmentää siten, että hallitus voisi sisällyttää 
vuonna 2008 tehtävään budjettikehyspäätökseen sekä sektoritutkimuksen kokonaismitoituk-
sen kehyskaudeksi 2009–2012 että arvion agendojen vaatimien tutkimustehtävien resursoin-
nista. 
 
Periaatepäätöksessä määriteltiin neljä tutkimuksen aihealuetta, joiden tutkimusta suunnittelee 
ja koordinoi neljä neuvottelukunnan jaostoa. Aihealueet edellyttävät yhteiskuntapolitiikkaa ja 
yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa sekä nykytilanteen että erityisesti enna-
koitavissa olevan tulevaisuuden kannalta. Ne ovat luonteeltaan pääosin sektoreidenvälisiä ja 
edellyttävät edellä kuvatulla tavalla kukin usean sektorin välistä tutkimusyhteistyötä. Hyvin 
suurella todennäköisyydellä myös tutkimustulosten soveltaminen ja hyödyntäminen käytän-
nössä edellyttää samoin sektoreidenvälistä yhteistyötä. 
 
 
Aihealue 1: Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit 
Osallistuvat ministeriöt: Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, liikenne- ja 
viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.  
Tavoite: Tutkimuksen avulla voidaan ennakoivasti vastata elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen 
jatkuvaan muutokseen sekä parantaa innovaatiodynamiikan vahvistamisen perusedellytyksiä. 
Tutkimus palvelee alueellisen kehityksen, liikennejärjestelmien, yhdyskuntarakenteen, asunto-
politiikan sekä infrastruktuurien kehittämistä siten, että tietoon ja osaamiseen perustuva 
myönteinen kehitys kyetään varmistamaan. 
 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteiden ja infrastruktuurien tutkimus selvittää yhteiskunnallisten 
muutosten vaikutuksia erilaisiin alueisiin ja yhdyskuntiin, tarkastelee jo tehtyjen päätösten sekä 
suunniteltujen politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia sekä tukee alueiden yhteistyötä, 
hallinnointia ja uudistumista. Erityisesti painotetaan hyvien käytäntöjen levittämistä.  
Yhdyskuntien kilpailukykyä ja toimivuutta koskevan tutkimuksen keskeisinä haasteina ovat 
asumisen, maankäytön ja liikennejärjestelmien yhteensovittaminen siten, että väestön, 
elinkeinojen ja ympäristön tasapainoinen kehitys voidaan turvata. Erityinen mielenkiinto 
kohdistuu tällä hetkellä kestävän kehityksen, kasvun ja kilpailukyvyn perustekijöiden väliseen 
suhteeseen.  
Verkostot ja yhteistyö -tutkimusohjelma tuottaa tietoa hallituksen aluepolitiikan ja alueiden 
yhteistyön tueksi. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat muun muassa monikeskuksiset rakenteet ja 



 27

alueiden verkostoituminen, osaamisverkostot, matka- ja kuljetusketjut sekä kansainväliset 
yhteydet ja verkostot. 
Muutoksen hallinnan rakenteet ja keinot -tutkimus tarkastelee keinoja, joilla edistetään kahden 
edellä esitetyn ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden toteutumista; esimerkiksi hyvään 
hallintotapaan ja monitoimijaiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. 
 
 
Aihealue 2: Osaaminen, työ ja hyvinvointi 
Osallistuvat ministeriöt: Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainmi-
nisteriö maahanmuuttoa ja kotoutusta koskevissa tutkimusasioissa ja ympäristöministeriö 
asumista koskevissa tutkimusasioissa. 
Tavoite: Tutkimus auttaa vastaamaan osaamistarpeiden ja työvoiman kysynnän muutoksiin. 
Tavoitteena on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja sen vaikuttavuuden edistäminen. 
Tutkimus tukee yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä, julkisten 
toimien vaikuttavuuden parantamista hyvinvoinnin eri osa-alueilla sekä palvelujen tuottamista 
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, kansantuloa ja hyvinvointia lisäävällä tavalla. Aihepiiri 
kattaa terveyteen, elintarvikkeiden turvallisuuteen, sosiaaliturvaan, tulonjakoon, työmarkkinoi-
den toimivuuteen ja työllisyyteen sekä kuluttajakysymyksiin liittyvät hyvinvoinnin osa-alueet. 
  
 
Hallituksen 5.12.2007 julkistama strategia-asiakirja täsmentää aihealueen tutkimustavoitteita 
Sektoritutkimusneuvottelukunnan agendatyön pohjalta seuraavasti:  
Osaamisen, työn ja hyvinvoinnin tutkimus lisää tietoa ja ymmärrystä suomalaisen 
hyvinvoinnin kehittämisen tarpeista ja edellytyksistä.  
Osaaminen ja työ muuttuvassa maailmassa -ohjelmassa tutkitaan, kuinka globalisaatio, väestö- ja 
yhteiskuntarakenteen muutokset ja kulttuurinen monimuotoisuus heijastuvat tieto- ja 
osaamistarpeisiin sekä työn organisointiin. Käynnistettävät hankkeet liittyvät muun muassa 
osaamisen sisällön, laadun ja riittävyyden yhteensovittamiseen työelämän tarpeiden kanssa 
sekä työvoimareservien ja työperusteisen maahanmuuton hyödyntämiseen ja edistämiseen.  
Hyvinvointi 2010-luvun Suomessa -ohjelmassa selvitetään hyvinvoinnin terveydellisiä, sosiaalisia ja 
kulttuurillisia ulottuvuuksia. Tutkimusohjelmalla tuotetaan tietoa muun muassa lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnista, syrjäytymisen ehkäisemisestä, velkaongelmista, 
kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta, viranomais- ja oikeuskoneiston 
toiminnasta, kansanterveydestä, eri väestöryhmien tilanteesta, elintarvikkeiden turvallisuudesta 
ja laadusta, demokratian tilasta, kansalaisyhteiskunnasta, rikollisuudesta ja tasa-arvosta. 
Innovaatiot kohtaavat hyvinvoinnin haasteet: Hallituksen innovaatiostrategia korostaa innovoinnin 
yleisten edellytysten, kuten markkinoiden, kilpailun ja sääntelykehyksen merkitystä tieteen ja 
teknologian kehittämisen rinnalla. Tutkimus vahvistaa uuden politiikka-alueen eli laaja-alaisen 
innovaatiopolitiikan tietopohjaa muun muassa lisäämällä ymmärrystä innovaatioiden synnystä 
ja innovaatioiden ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksesta sekä kysyntään perustuvasta innovaatio-
politiikasta. 
Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja rahoitus: Hyvinvointiyhteiskunnassa julkinen sektori, 
markkinat ja kansalaisyhteiskunta kytkeytyvät toisiinsa monella tavalla. Tutkimusohjelmalla 
tuotetaan tietoa siitä, miten hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja, mukaan lukien perus- ja 
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sosiaaliturva, varmistetaan ja millaisia vaihtoehtoja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi 
tarjoutuu. 
 

 
Aihealue 3: Kestävä kehitys 
Osallistuvat ministeriöt: Ulkoasiainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ym-
päristöministeriö. 
Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ennakoivaa tietoa Suomen ja glo-
baalin ympäristön tilasta, tehostaa siinä tapahtuvien muutosten seurantaa sekä analysoida kei-
noja ja kehittää ohjausmekanismeja ympäristön tilan parantamiseksi ja maaseudun kehittämi-
seksi. Tutkimuksen tulee tukea myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Aihepii-
riin sisältyvät luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja tähän perustuvien elinkeinojen kil-
pailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutos, energiahuolto ja energiatehokkuus sekä luonnonva-
rojen ja eri energialähteiden käytön taloudelliset ja yhteiskunnalliset edellytykset. 
 
 
Hallituksen strategia-asiakirja edelleen täsmentää aihealuetta seuraavasti:  
Kestävän kehityksen tutkimusagenda tarjoaa tietoa eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta 
kestävän kehityksen kaikkien osa-alueiden toteuttamiseksi. Tutkimuksella pyritään vastaamaan 
kansallisen päätöksenteon tietotarpeisiin, mutta myös kansainvälisten kehitystavoitteiden 
edistäminen ja kansainväliset ympäristösopimukset ovat osa tutkimuskokonaisuutta. 
Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
edellyttävät ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä luonnonvaroja 
hyödyntävien elinkeinojen kilpailukykyä. Tutkimus tarkastelee sekä uusiutuvien että 
uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä raaka-aineiden tuotannosta 
lopputuotteiden kulutukseen sekä jätteiden vähentämiseen ja hyötykäyttöön saakka. 
Tutkimusta suunnataan muun muassa ympäristön tilan arviointiin, luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseen, ympäristöteknologiaan sekä luonnon matkailu- ja 
virkistyskäytön edistämiseen. 
Ilmastonmuutoksen ja energiapolitiikan tutkimus selvittää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, esimerkiksi hillintä- ja sopeuttamistoimien kustannuksia ja 
vaikuttavuutta sekä ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Energiapolitiikan tueksi tuotetaan 
tietoa siitä, miten energian tarjontaa ja saatavuutta sekä sosiaalisia innovaatioita kehittämällä 
voidaan tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tutkimus selvittää myös uusiutuvien 
energianlähteiden koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia. 
Itämeren, sisävesien ja vesivarojen kestävä käyttö ja suojelu: Itämeren tilan parantamisen 
tutkimusalueita ovat muun muassa rehevöitymisen torjunta, vaarallisten aineiden ja niiden 
kuljetusten aiheuttamien riskien vähentäminen, Itämeren kestävä hyödyntäminen, 
vesiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ympäristötietouden parantaminen. 
Tutkimusta suunnataan myös sisävesien ja pohjavesien kestävään käyttöön ja vesihuollon 
turvaamiseen. 
Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus sekä elinympäristön terveellisyys, 
turvallisuus ja viihtyisyys -tutkimusohjelma selvittää muun muassa sosiaalista koheesiota, 
syrjäytymisen ehkäisyä, kansanterveyttä ja palvelujen toimivuutta. Keskeisiä tutkimusaiheita 
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ovat työhön osallistumiseen, kestävään kulutukseen sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävään 
elämään kannustavien yhteiskunnallisten rakenteiden kehittäminen. 
 
 
Aihealue 4: Turvallisuus 
Osallistuvat ministeriöt: Valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäasi-
ainministeriö, puolustusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. 
Muut ministeriöt osallistuvat jaoston työhön omaa toimialaansa koskevissa turvallisuustutki-
muksen asioissa. 
Tavoite: Tutkimus palvelee laaja-alaisesti Suomen, Euroopan unionin ja globaalin turvallisuu-
den parantamista, turvallisuustilanteen ja sen eri osatekijöiden analysointia sekä olemassa ole-
viin ja uusiin turvallisuusuhkiin vaikuttamista ja varautumista. Aihepiirin tutkimus liittyy esi-
merkiksi turvallisuusympäristöön, kriisinhallintaan, rikollisuuteen, riskien hallintaan sekä tur-
vallisuusteknologiaan. 
 

 
Turvallisuuden tutkimus soveltaa laajan turvallisuuden käsitettä. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen ”Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia” johtava 
periaate on valtiollisen itsenäisyyden, yhteiskunnan turvallisuuden sekä väestön 
elinmahdollisuuksien ylläpitäminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä edellyttää erilaisten 
kriisimahdollisuuksien kartoittamista. 
Globaali ja EU-alueen turvallisuus: Keskeiseksi globaalin turvallisuuden tutkimusteemaksi 
nostetaan EU:n turvallisuustarpeet ja toimintakyky globaalin turvallisuuden ylläpitämisessä. 
Euroopan unionin kriisinhallinta on kansallisena toimintana hallinnonalueiden rajoja ylittävää, 
ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvaa toimintaa. Operaatiot sisältävät 
tyypillisesti sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan komponentteja ja toimijoita. 
Tutkimusteemaan liittyen tutkitaan myös kansallisen tason kriisijohtamisen kehittämistä. 
Tärkeä ajankohtainen aihe on ilmastonmuutoksen yhteiskuntien infrastruktuureihin, väestön 
liikkumiseen ja muihin toimintoihin kytkeytyvät turvallisuusvaikutukset. 
Lähialueturvallisuus: Itämeren ympäristössä tapahtuu jatkuvasti sosiaalisia ja poliittisia 
muutoksia, jotka vaikuttavat Suomen turvallisuuteen. Esimerkiksi lisääntyvän merenkulun 
turvallisuudella on välitön yhteys Itämeren ympäristön tilaan. Näihin aihealueisiin liittyväksi, 
laajan turvallisuuden käsitettä soveltavaksi tutkimusaiheeksi esitetään Itämeren alueen 
turvallisuus.  
Sisäinen turvallisuus: Arjen turvallisuus on sisäisen turvallisuuden avainkäsitteitä. Se pitää 
sisällään viranomaistoiminnan tehokkuuden, mutta myös perusturvallisuuden eri osa-alueet: 
asumisen turvallisuuden, rakenne- ja paloturvallisuuden, kuljetus- ja liikenneturvallisuuden, 
ympäristöturvallisuuden, rikollisuuden, jne. Teknologia lisää toisaalta 
rikoksentekomahdollisuuksia ja poistaa valtioiden rajojen turvallisuusvaikutuksia. Sähköiseen 
infrastruktuuriin liittyvät uhat ovat yhteiskunnalle merkittävä riski ja niiden tutkimusta 
lisätään. Syrjäytymisen turvallisuusvaikutusten selvittäminen edellyttää selkeämpää kuvaa siitä, 
miten perherakenteen muutos, lisääntyvät mielenterveysongelmat sekä päihteiden käytön 
muutos ja lisääntyminen vaikuttavat riskikäyttäytymiseen ja rikollisuuteen. 
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Aihealue yleinen: Kaikkia ministeriöitä koskevat laaja-alaiset tutkimuskokonaisuudet 
Tavoite: Edellä todettujen aihepiirien lisäksi neuvottelukunnalla on erityinen tehtävä tunnistaa 
laaja-alaisia, käytännössä kaikkia aihepiirejä koskevia, tärkeitä tutkimusohjelmakokonaisuuksia 
ja tehdä niitä koskevia aloitteita ja esityksiä. Tällaisia kaikkien ministeriöiden toimintaa palve-
levia aiheita ovat esimerkiksi politiikkatoimien ja lainsäädännön vaikuttavuuden tutkimus ja 
arviointi sekä ennakointiin liittyvä tutkimus. Myös tutkijakoulutus, tutkijanuran edistäminen, 
tutkijoiden liikkuvuus ja tutkimuksen kansainvälistäminen tulee ottaa huomioon kaikkien ai-
hepiirien sektoritutkimusta kehitettäessä. 
 

 
Lainsäädännön ja politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
sekä ennakoinnin kehittäminen 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta esittää käynnistettäväksi poikkitieteellistä tutkimusta 
politiikkatoimien ja lainvalmistelun sekä kansainvälisten sopimusten kehityssuunnista, 
erilaisista vaihtoehtoisista sääntely- ja ohjauskeinoista sekä yksittäisten uudistusten 
vaikutuksista. Näyttöön perustuva yhteiskuntapolitiikka edellyttää etu- ja jälkikäteen tehtäviä 
selvityksiä toimenpiteiden vaikutuksista. Neuvottelukunta esittää myös käynnistettäväksi 
hankkeen, jossa tutkitaan erilaisten ennakointikäytäntöjen soveltuvuutta ja hyödyntämistä 
osana tutkimusagendojen toteuttamista. 
 
Neuvottelukunnan ja sen jaostojen suunnittelutyö on kohdistunut yllämainituille aihealueille 
osuvien tiedontarpeiden tunnistamiseen. Jaostot ovat käynnistäneet tai ovat käynnistämässä 
aihealuekohtaisia esiselvityksiä. Niillä pyritään saamaan aikaan toisaalta tilaajakonsortioiden 
yhteistyötä, toisaalta pyritään esiselvitystyön kautta mobilisoimaan tuottajakonsortioita aihe-
alueen sektoritutkimustarpeisiin vastaamiseksi. 
 
Neuvottelukunnalla on käytettävissään vain hyvin rajalliset voimavarat, joilla voidaan hoitaa 
neuvottelukunnan valmistelutyö, jaostojen kokoustoiminta sekä pienillä budjeteilla tapahtuva 
esiselvitysten tekeminen. Sen sijaan esiselvitysten pohjalta käynnistettävien suurempien tutki-
musohjelmien rahoittamiseen eivät neuvottelukunnan voimavarat nykyisellään riitä. On kui-
tenkin hyvin todennäköistä, että suurempien ohjelmien toteuttamisen edellytyksenä on neu-
vottelukunnan suunnalta tuleva tuntuva rahoitusosuus, jonka avulla myös sektoreiden resurs-
seja kyettäisiin mobilisoimaan ohjelmien toteutukseen.  
 
Sittemmin 5.12.2007 julkistettu Hallituksen strategia -asiakirja operationalisoi 2007 
periaatepäätöksen tavoitteet toimenpidetasolla.  
 
 
5.5  Valtion tiede- ja teknologianeuvosto ja sen linjaukset 
 
Pääministerin johdolla toimiva tiede- ja teknologianeuvosto on valtioneuvoston ja sen minis-
teriöiden asiantuntijaelin, jonka jäsenkunta koostuu kuuden hallinnonalan ministereistä, elin-
keino- ja työelämän edustajista, tutkimuksen rahoittajaorganisaatioiden, sektoritutkimuslai-
tosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajista. Neuvottelukunnan toimintaa tukee 
kokenut korkean tason asiantuntijajäsenistö, opetusministerin puheenjohdolla toimiva tiedeja-
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osto sekä työ- ja elinkeinoministerin puheenjohdolla toimiva teknologiajaosto. Tiede- ja tek-
nologianeuvosto seuraa tieteen ja teknologian kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, käsittelee 
keskeisiä tiedepoliittisia tutkimuksen, teknologian tutkimuksen hyödyntämiseen ja innovaa-
tiopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, suuntaa tieteen ja teknologian rahoitusta ja muuta resur-
sointia, edistää tutkimusolosuhteiden kehittämistä ja tutkimuksen arviointia. Neuvosto edistää 
myös kokonaisvaltaisesti tutkimuksen tieteiden- ja sektoreidenvälisyyttä. Tiede- ja teknologia-
neuvoston kolmivuotiskausittain laatimat katsaukset ja linjauskannanotot ovat jo kahden-
kymmenen vuoden ajan toimineet maamme tiede- ja teknologiapolitiikan keskeisinä suunnan-
näyttäjinä:  
 
2006 Tiede, teknologia, innovaatiot 
2003 Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen  
2000  Katsaus: Tiedon ja osaamisen haasteet 
1996  Suomi: Tiedon ja osaamisen yhteiskunta 
1993 Tiedon ja osaamisen Suomi: Kehittämisstrategia  
1990 Katsaus: Tiede- ja teknologiapolitiikan suuntaviivat 1990-luvulla  
1987 Tiede- ja teknologiapoliittinen katsaus 1987. 
 
Nämä linjaukset muodostavat pitkällä aikavälillä tarkasteltuna johdonmukaisen kansallisen 
tiede- ja teknologiapoliittisen kehittämisohjelman, jonka pohjalta valtioneuvosto on myös 
tehnyt keskeisimmät tiede- ja teknologiapolitiikkaa koskevat periaatepäätöksensä. Tässä selvi-
tyksessä valtioneuvoston periaatepäätökset ja Neuvoston kannanotot on ymmärretty keskei-
simmiksi valtion tiede- ja teknologiapoliittisten tavoitteiden määrittäjiksi ja siksi niihin viita-
taan useassa yhteydessä. Periaatepäätösten ja linjausten pohjalta on syntynyt pitkäaikainen 
suomalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan kehittämistrendi, jonka konkreettisina tuloksina 
voidaan mainita mm. seuraavat: 
• Tiede- ja teknologiapolitiikan priorisointi maan sosio-ekonomisen kehityksen ja kan-

sainvälisen kilpailukyvyn avaintekijänä on säilynyt poliittisella agendalla yli hallituskau-
sien (tiedon ja osaamisen Suomi).  

• Tutkimuksen rahoitusjärjestelmän merkittävä vahvistaminen, BKT-osuuden kasvattami-
nen ja rahoittajaorganisaatioiden vahvistaminen (Suomen Akatemia, TEKES) 

• Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijaresurssien vahvistaminen, tutkijakoulutuksen 
uudistaminen ja tutkijakoulutettujen määrän huomattava lisääminen 

• Suomen aktiivinen osallistuminen kansainväliseen tiedepoliittiseen ja tutkimusyhteis-
työhön ja EU-tutkimusyhteistyövalmiuksien merkittävä vahvistaminen 

• Yksityisen t&k-rahoituksen merkittävä kasvu ja sitä kautta tutkimusperusteisen tuo-
tannon ja talouden kehittyminen Suomen talouden selkärangaksi 

• Tutkimustarpeiden priorisoiminen ja tutkimuksen arvioinnin kehittyminen olennaiseksi 
osaksi tutkimusprosessia  

• Tutkimuksen tieteellisen laadun sekä yhteiskunnallisen ja käytännön relevanssin kohot-
taminen sekä tutkimuksen hyödyntämisen omaksuminen osaksi hyviä tutkimuskäy-
täntöjä. 

 
Toteutettuja linjauksia ja niiden toimeenpanoa voidaan varauksetta pitää menestyksellisinä ja 
ne ovat aiheellisesti kiinnittäneet myös kansainvälistä huomiota. Voitaneen olettaa, että osal-
taan onnistuneen tutkimus-, koulutus- ja t&k-politiikan ansiosta Suomi nähdään yhtenä par-
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haista selviytyjistä siirryttäessä teollisuusyhteiskunnasta informaatioyhteiskuntaan ja ns. uuteen 
talouteen. 
 
5.6  Opetusministeriön linjaukset 
 
Opetusministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksen kehittämislinjauksia pohtineen 
työryhmän (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:2) tehtävänä oli laatia 
opetusministeriön sektoritutkimusstrategia, mukaan lukien opetusministeriön hallinnonalan 
sektoritutkimustoiminnan kehittämislinjojen ja keskeisten suuntautumis- ja tarvealueiden 
määrittely ja ehdotusten laatiminen yhteistyöstä muiden hallinnonalojen kanssa sekä 
tarvittavan tutkimuskapasiteetin kehittämisestä. Työryhmä korosti voimakkaasti tiedolla 
johtamisen merkitystä ministeriön hallinnollisen päätöksenteon ja policy-toiminnan 
läpäisevänä periaatteena. Työryhmä esitti seuraavaa:  
• opetusministeriön yksiköiden sektoritutkimustoiminnasta vastaamaan sekä osastojen ja 

koko ministeriön sektoritutkimustoimintaa koordinoimaan ja kehittämään nimetään 
vastuulliset virkamiehet 

• ministeriö käynnistää vuotuisten tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelmien laatimisen 
• opetusministeriön sektoritutkimuksen ja muun tietopohjan kehittämisen osuus 

hallinnonalan menoista nostetaan nykyisestä keskimäärin noin 0,1 %:sta vuoteen 2010 
mennessä keskimäärin 0,5 %:iin 

• sektoritutkimuksen suuntautumis- ja tarvealueet määritellään koko hallinnonalan lisäksi 
myös linjoittain ja alasektoreittain ja siinä korostetaan hallinnonalan toiminnan 
taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä, taloudellisuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta sekä kansainvälistymistä 

• opetusministeriö liittää alaistensa tutkimuslaitosten ja tutkimusta harjoittavien laitosten 
tulossopimuksiin sektoritutkimuksen kehittämiseen liittyviä tavoitteita 

• opetusministeriö tukee rahoituksellaan yliopistojen sektoritutkimuksen tradition ja 
siihen pätevöityneen tutkijakunnan kehittymistä 

• opetusministeriö järjestää yhteisiä sektoritutkimuksen neuvottelu- ja 
keskustelutilaisuuksia sekä pitää yllä säännöllistä tiedonvaihtoa muiden hallinnonalojen 
kanssa 

• hallinnonala osallistuu kansainvälisten järjestöjen sektoritutkimushankkeisiin, suuntaa 
tutkimuksen tarjouspyyntöjä ulkomaisille tutkimuslaitoksille ja liittää 
rakennerahastorahoituksen nykyistä tiiviimmin muuhun sektoritutkimukseen 

• opetusministeriö teettää tutkimuksia, joilla kootaan ja analysoidaan hallinnonalan 
keskeisiin kehittämiskohteisiin liittyvää tutkimustietoa 

• opetusministeriö painottaa virkamiesten rekrytoinnissa tutkimustietoon liittyvää 
osaamista 

• opetusministeriö järjestää koulutusta sektoritutkimuksesta vastaaville henkilöille 
• opetushallinnon menettelytavat, joilla sektoritutkimusta toteutetaan, yhtenäistetään. 
 
Työryhmän esitykset ovat heijastuneet myös ministeriön kehittämissuunnitelmaan 2007–2011 
(2006). Samoin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2007–2012 todetaan, 
yhdensuuntaisesti valtioneuvoston sektoritutkimusta koskevan periaatepäätöksen (2007) 
kanssa, että sektoritutkimuksen rakenneuudistusta koskevat päätökset tehdään vuoden 2008 
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loppuun mennessä. Opetusministeriön yhteydessä toimivan Sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella rakenneuudistusta.  
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6  Sektoritutkimusjärjestelmää koskevia selvityksiä  
 

6.1  Valtion sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellinen ja toi-
minnallinen kehittäminen 
 
Selvitysmies Jussi Huttunen jätti vuonna 2004 Valtion tiede- ja teknologianeuvostolle 
sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellista ja toiminnallista kehittämistä koskevan laajaan 
selvitystyöhön perustuvan raporttinsa, jossa selvitettiin ministeriöiden tehtävät 
sektoritutkimuksen ohjauksessa samoin kuin sektoritutkimuslaitosten tehtävät, tarkasteltiin 
sektoritutkimuksen kansallista ohjausjärjestelmää, kansainvälistä yhteistyötä ja 
sektoritutkimuksen rahoitusjärjestelmää. Huttunen teki lukuisia ehdotuksia eri sektoreiden 
tutkimuslaitosten kehittämisestä, tutkimuslaitosten alueellistamisesta, tutkimuksen kenttä- ja 
koeasemista sekä tutkimuslaitosten suhteesta tutkimuksen rahoittajaorganisaatioihin. 
Tarkasteltuaan kaikkien sektoreiden tutkimuslaitokset ja tunnistettuaan lukuisia tutkimuksen 
katvealueita sekä muutamia päällekkäisyyksiä Huttunen esitti eräitä tarkennuksia ja 
uudelleenjärjestelyjä ympäristötutkimuksen alan päällekkäisyyksien poistamiseksi, 
laboratoriopalvelujen järjestämiseksi ympäristöalalla ja Suomen ympäristökeskuksen ja 
Geologian tutkimuskeskuksen työnjaon selkeyttämiseksi. Lisäksi esityksiin kuuluivat 
kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitoksen perustaminen, tietyt järjestelyt sosiaali- ja 
terveyssektorin tutkimuksessa, oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen, talous- ja 
vaikuttavuustutkimuksen kehittämistarpeiden ja kuluttajatutkimuksen 
vahvistamismahdollisuuksien selvittäminen.  
 
Sektoritutkimuksen kansallisen ohjauksen tehostamiseksi Huttunen esitti perustettavaksi val-
tioneuvoston kanslian yhteyteen sektoritutkimuksen neuvottelukunnan, järjestettäväksi tutki-
muslaitosten ja ministeriöiden johdon säännöllisiä tapaamisia ja sektoritutkimusjärjestelmän 
kokonaisarviointia säännöllisin määräajoin. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä 
tulisi tehostaa ja niiden yhteistä infrastruktuuripolitiikkaa vahvistaa.  
 
Ministeriötason ohjauksen varmistamiseksi esitettiin kullekin ministeriölle laadittavaksi tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan strategia, tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategisen johtami-
sen asettamista ministeriön hallinnossa ylimmän johdon tasolle, tutkimuksen ja kehittämis-
toiminnan hallinnon organisoimista ministeriön sisällä strategisen suunnittelun, koordinaation 
ja seurannan toteuttamiseksi tarvittavine vastuuvirkamiehineen. Lisäksi ministeriön sitomat-
tomien tutkimusvarojen käyttö tulisi liittää ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja 
tutkimuslaitosten ohjauksen kokonaisuuteen.  
 
Huomattava osa esityksistä on toteutunut joko sellaisenaan tai jonkin verran muunnetussa 
muodossa. Selvitys on johtanut myös lukuisiin sektoritutkimuksen elelleenkehittämistoimiin ja 
uusiin selvityshankkeisiin.  
 
 



 35

6.2  Valtioneuvoston kanslian Sektoritutkimustyöryhmän 
mietintö  
 
Professori Yrjö Neuvon puheenjohdolla toimineen työryhmän tehtävänä oli laatia 
valtioneuvoston 7.4.2005 tekemän periaatepäätöksen edellyttämä kokonaissuunnitelma valtion 
sektoritutkimuksen ja sen resurssien kohdentamiseksi yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden 
mukaan. Työssä tuli tarkastella sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota, perusrahoituksen 
kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan, yhteistyön tiivistämistä korkeakoulujen kanssa, 
ministeriöiden sitomattomien tutkimusvarojen kehittämistä, yksittäisiä elinkeinoja palvelevan 
sektoritutkimuksen ja Suomen elinkeinorakenteen keskinäistä vastaavuutta sekä 
tutkimuslaitosten organisointimalleja. 
 
Työryhmä katsoi, että kehittämistoimet tuli keskeisiltä osiltaan perustaa tilaaja-tuottaja-mallin 
mukaiseen toimintaan. Työryhmä esitti seuraavaa: 
• Sektoritutkimuksen ohjaaminen organisoidaan valtioneuvoston tasolle, lähtökohtana 

hallitusohjelma. Valtioneuvosto antaa hallituskauden alussa erityisen sektoritutkimus-
päätöksen. 

• Keskeiset ohjausmekanismit valtioneuvoston tasolla ovat hallituksen strategia-asiakirja, 
vuotuiset kehysriihet ja talousarviot sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätök-
set. 

• Sektoritutkimustoiminta ryhmitellään nykyistä oleellisesti suuremmiksi kokonaisuuksiksi 
ja toimijat organisoidaan konsortioiksi. 

• Sektoritutkimuksen kenttä kootaan neljäksi aihepiiriksi: a) alue- ja yhdyskuntarakenteet 
ja infrastruktuurit; b) osaaminen, työ ja hyvinvointi; c) kestävä kehitys; c) turvallisuus. 
Jokaista aihepiiriä varten nimetään valtioneuvoston päätöksellä omistajista (ministeriöt), 
tutkimuksen muista hyödyntäjistä ja asiantuntijoista koostuva tilaajakonsortio. Konsor-
tioiden asema ja tehtävät määritellään asetuksella. Konsortiot laativat tutkimusohjel-
mista koostuvan aihepiirin tutkimusagendan, jota toteutetaan sopimusperusteisesti. 

• Konsortioiden suunnittelun ja arvioinnin kohteena olevat määrärahat ovat valtion 
talousarviossa omistajaministeriöiden budjettimomenteilla. Määrärahat kootaan pääosin 
tutkimuslaitosten perusrahoituksesta ja ministeriöiden sitomattomista tutkimusvaroista. 
Varojen määrä nostetaan asteittain vähintään puoleen kunkin aihepiirin sektoritutki-
muksen perusrahoituksesta. 

• Tutkimustiedon tuottajat: tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaa-
tiot kilpailevat tutkimusohjelmien tehtävistä laadulla ja relevanssilla. Tuottajat muodos-
tavat temaattisia tuottajakonsortioita. 

• Sektoritutkimukseen osallistuminen on osa korkeakoulujen yhteiskunnallista palvelu-
tehtävää. 

• Ministeriöillä on edelleen hallinnonalansa laitosten tulosohjaustehtävä. 
• Julkisin varoin tuotettujen aineistojen, tilastojen ja rekisteritietojen käyttöön saannin 

ehtoja on väljennettävä. 
• Kansainvälistymisen lisääminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä, samoin tutki-

jaliikkuvuuden lisääminen keskeisenä kehittämiskohteena.  
• Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia tutkimuslaitoskentän 

rakenteelliseksi kehittämiseksi. Myös sektoritutkimuksen muut kehitettävät alueet, kuten 
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yhteisrahoituksen mekanismit, kustannuslaskenta ja laskutusperiaatteet saavat merkittä-
vän kehityssysäyksen tilaaja-tuottajamallin käyttöönotosta. 

 
Tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotolla pyritään suurempiin, hyvin resursoituihin toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin. Kaikkiaan kysymys on uudesta toimintakulttuurista, jossa tilaajakonsortioilla 
on selkeä muutosorganisaation rooli. Konsortioiden onnistumista tehtävässään esitetään 
arvioitavaksi Vanhasen II hallituksen  hallituskauden päättyessä. 
 
Sektoritutkimustyöryhmä hahmotteli uuden sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän, joka pe-
rustuu sektoritutkimuksen neuvottelukunnan koordinoivaan ja ohjaavaan toimintaan, sekto-
reidenvälisen tutkimusyhteistyön tehostamiseen ja yhteiskunnan keskeisiin tutkimustarpeisiin 
vastaamiseen edellä mainittujen neljän aihepiirin alueilla ja jatkossa mahdollisesti myös uusien 
aihepiirien alueilla. Työryhmän työ oli pohjana valmisteltaessa Valtioneuvoston periaatepää-
töstä 28.6.2007 sektoritutkimuksen kehittämisestä.  
 
Eri tahojen reaktiot sektoritutkimustyöryhmän mietintöön 
 
Sektoritutkimustyöryhmän raportista pyydettiin lausunnot, jotka jakautuivat hyvin eri 
suuntaisiksi kovasta kritiikistä kannattavaan hyväksymiseen. Tämän selvityksen yhteydessä 
toteutetuissa kuulemistilaisuuksissa on esitetty runsaasti kannanottoja uudistuksen luonteesta 
ja eri piirteistä. Kriittiset kannanotot keskittyivät sekä hallinnollisiin, tiedepoliittisiin että 
käytännöllisiin seikkoihin. 
 
Hallinnolliset kannanotot 
• Sektoritutkimuksen ohjaus valtioneuvoston tasolle politisoi liikaa tutkimusta. 
• Hallinnonalojen ulkopuolelta laitoksiin kohdistuva ohjaus hämärtää sektoriohjauksen 

periaatteet: Tulosohjauksen hallinnollinen ja tulosvastuu jakautuvat kahdelle tasolle: 
tutkimusaiheet määrittäville sektorin ulkopuolisille ohjauselimille ja sektorille itselleen. 
Tästä saattaa seurata myös hallintomenettelyyn liittyviä juridisia ongelmia. 

• Sektoritutkimuslaitosten valmiudet tukea policy-toimintaa ja hallintokäytäntöjä ja 
palveluita heikkenevät olennaisesti, jos tutkimus erotetaan niiden 
tehtäväkokonaisuudesta erillisen ohjauksen alaiseksi toiminnaksi. 

 
Tiedepoliittiset kannanotot 
• Tutkimuksen luonne muuttuu hallitusohjelmasidonnaisuuden ja tilaaja-

tuottajakäytännön myötä lyhytjänteiseksi. Sektoritutkimus on olennaisilta osiltaan hyvin 
pitkäjänteistä toimintaa, jollainen saattaa ehdotetun käytännön seurauksena vaarantua, 
jopa kadota. 

• Tutkimusaiheiden määrittely konsortioiden puitteissa saattaa eräiltä osin olla 
perusteltua, mutta se ei saisi olla ainoa tutkimuksen suuntautumista ohjaava mekanismi. 
Tarvitaan edelleen sektorispesifistä tutkimusta ja ns. strategista sektoritutkimusta, joka 
luo tulevaisuuden potentiaalia vastata tärkeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joita 
hallituskaudella ei vielä voida ennakoida. 

• Lukuisat tahot esittivät epäilyksiä uuden ohjausjärjestelmän kykyyn tilata tutkimusta, 
koska se edellyttää eri tutkimusaihealueiden syvällistä tuntemusta, joka voi syntyä vain 
tutkimusprosessiin osallistumalla. 
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• Järjestely saattaa heikentää olennaisesti hallinnonaloilla tarvittavaa tutkimusta ja siten 
heikentää hallinnonalojen policy-toiminnan tietopohjaa. 

• Ajatus sektoritutkimuksen kilpailuttamisesta sektoreiden ulkopuolisten tahojen piirissä 
voi olla osittain tarkoituksenmukaista, mutta sisältää myös lukuisia ongelmia. 
Huomattava osa sektoritutkimuskysymyksistä on luonteeltaan erittäin sektorikohtaisia ja 
niiden ratkaisut vaativat sektorihallinnon ja sen palvelujärjestelmien toiminnan  ja niiden 
evoluution syvällistä tuntemusta. Tuollainen tuntemus ei synny osallistumalla kilpailuun, 
mutta voi ainakin joissakin tapauksissa johtaa siihen, että "halvin voittaa", vaikka 
todellinen kyky ottaa ongelmat hallintaan voi olla puutteellinen. 

• Useimmat todelliset yhteiskunnalliset uudistukset vaativat pitkäkestoista sitoutumista 
uudistuksen toteutukseen lähtien uudistustarpeen tunnistuksesta, sen arvioinnista, ja 
edeten tarpeen tarkkaan ja pätevään määrittelyyn, tilanneanalyysiin, 
ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseen ja määrittämiseen, käytännön toimeenpanon 
edellytysten määrittelyyn, uudistusten seurausvaikutusten arviointiin ja ennakointiin, 
mahdollisten korjaavien toimenpiteiden ennakointiin ja määrittelyyn sekä uudistuksen 
toteutuneiden vaikutusten arviointiin. Koko prosessin aikajänne on lähes 
säännönmukaisesti vuosien, jopa vuosikymmenien mittainen. Prosessin 
kokonaisvaltainen hallinta, kollektiivisen muistin ylläpitäminen ja tarvittavan sekä 
uudistuksesta kertyvän tiedon kokoaminen, säilöntä ja analyysi ovat vaikeasti 
pilkottavissa eri tilanteissa kilpailutettaviin pienempiin kokonaisuuksiin. 
Sektoritutkimuslaitoksille kuvatunalaiset prosessit ja kokonaisvaltainen lähestymistapa 
sen sijaan ovat jokapäiväistä toimintaa.  

• Suunnitelma kilpailuttaa tutkimusaiheita myös kansainvälisesti on samantyyppisen 
kritiikin kohteena. Ulkomaiset yksiköt tuskin tuntevat riittävästi Suomen 
hallintosektoreiden todellista tilannetta ja mahdollisesti eivät yksittäisen hankkeen 
puitteissa siihen panostakaan. Lukuisat sektoritutkimuskysymykset ovat myös 
yhteiskunnan perustoimintoja ja kansalaisten perusturvallisuuden kannalta sellaisia, että 
niiden ratkaisujen siirtäminen ulkomaisille tahoille on potentiaalisesti haitallista.  

 
Käytännölliset kannanotot 
• Uuden ohjauksen alaiseksi siirrettävien toimintojen resursointi leikkaamalla varat 

laitosten ja ministeriöiden nykyisistä tutkimusvaroista nähtiin sektoritutkimustoiminnan 
kannalta haitalliseksi, jopa paikoin vaaralliseksi tutkimuksen ja sektoritoimintojen 
jatkuvuuden kannalta. 

• Organisaatio-rahoitus- ja tilaaja-tuottajakäytäntöjen soveltaminen saattaa johtaa 
tutkijakatoon sektoritutkimuksen alueilta, jotka kuitenkin yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta ovat keskeisiä. Äärimuodossaan saattaa seurata pitkälle koulutettujen 
tutkijoiden osalta merkittävä aivovuoto, ja nuorempien tutkijoiden kohdalla 
suuntautuminen muualle kuin sektoritutkimuslaitosten tutkijanuralle.  Kun kaikilla 
sektoreilla hallinnon tarve tutkimusperustaiseen tietoon jatkuvasti kasvaa, voi 
tutkijakunnan reagointi muodostua hallinnon kehittämistavoitteille vastakkaiseksi. 

• Useat sektoritutkimuslaitokset ovat viime vuosina monin tavoin uudistaneet 
organisaatioitaan ja toimintamuotojaan, terävöittäneet strategioitaan ja lisänneet 
tehokkuuttaan, tutkimuksen relevanssia ja laatua. Vaikka jatkuvan uudistumisen tarve 
tunnustetaan, laitosten taholla on myös ilmaistu tarve saada jaksoittain työrauhaa itse 
tutkimustehtävien, tutkimuksen kehittämisen ja tutkimuksen sisällön jatkuvaan 
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uudistamiseen sekä sen edellyttämän tutkijapätevyyden ja uusien menetelmien 
kehittämiseen. Liian usein toistuvat tai jatkuvat ja laaja-alaiset organisatoris-hallinnolliset 
uudistukset vaarantavat pitkäjänteisen tutkimustoiminnan ja heikentävät tutkijakunnan 
sitoutumista ja motivaatiota. 

 
 
6.3  Infrastruktuurityöryhmän muistio 
 
Opetusministeriön asettaman Infrastruktuurityöryhmän muistio Korkeatasoinen ja innovatiivinen 
tutkimustyö tarvitsee vahvan infrastruktuurin (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2007:36) suunnitteli tutkimuksen infrastruktuuripolitiikkaa pitkällä aikajänteellä.  
 
Työryhmä totesi, että tieteeseen ja tutkimukseen kohdistuneiden panostusten maksimaalinen 
hyödyntäminen edellyttää, että tutkijoilla on käytössään moderni tutkimusinfrastruktuuri. Sen 
rakentaminen, kehittäminen ja ylläpito vaativat pitkäjänteistä sitoutumista. Suomella on kii-
reellinen tarve vahvistaa ja suunnitella tutkimuksen infrastruktuureja sekä priorisoida niihin 
liittyviä tarpeita ja ehdotuksia osana kansallista tiede- ja teknologiapolitiikan strategiaa. 
 
Työryhmä esitti seuraavaa:  
• Suomelle luodaan strategioita tukeva tutkimusinfrastruktuuripolitiikka. 
• Suomeen perustetaan tutkimusinfrastruktuuritoimikunta kartoittamaan ja seuraa-

maan infrastruktuuritarpeita ja tukemaan infrastruktuuripolitiikan laatimista ja toteu-
tusta. 

• Infrastruktuuripolitiikkaa varten osoitetaan erillinen määräraha kansallisesti merkittä-
vien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi ja Suomen osallistumiseksi 
kansainvälisiin merkittäviin tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin.  

• Tutkimusinfrastruktuuritoimikunta toimii asiantuntijaelimenä valmisteltaessa hallituksen 
esityksiä valtioiden välisiin sopimuksiin perustuviin kansainvälisiin tutkimusinfra-
struktuurihankkeisiin osallistumisesta, joista viime kädessä päättää eduskunta. 

 
Edelleen työryhmä asetti seuraavia yksityiskohtaisempia tavoitteita: 
• Suomi on aktiivinen toimija, kun päätetään globaaleista ja eurooppalaisista linjauksista. 
• Julkisrahoitteisen tutkimuksen infrastruktuurien oikea-aikainen uusiminen ja uudishan-

kinnat perustuvat strategisiin valintoihin ja prioriteetteihin. 
• Olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien käyttö ja uusien hankkiminen optimoidaan 

eri organisaatioiden ja sektorien yhteistyöllä. 
• Tutkimusinfrastruktuuripolitiikka on pitkäjänteistä ja sen hankkeiden rahoitusmenettelyt 

ennakoitavissa.  
• Tutkimusinfrastruktuurihankkeita varten varataan valtion talousarviossa erillinen 

lisämääräraha. 
• Strategisissa valinnoissa ja erityispanostuksia harkittaessa otetaan huomioon kansalliset 

tutkimuksen huippuyksiköt, strategisen huippuosaamisen keskittymät ja priorisoidut 
alat, mukaan lukien tutkimuksen tietoverkot. 

• Investoinnit kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin koordinoidaan tutkimuksen 
rahoittajien, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä eri hallinnonalojen kesken. 

• Tutkimusinfrastruktuuripanostukset kattavat tutkimusinfrastruktuurin koko elinkaaren. 
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• Panostetaan asiantuntevaan käyttö- ja palveluhenkilöstön osaamiseen ja palveluiden 
ylläpitämiseen. 

• Tutkimusinfrastruktuurit pidetään uusimman kehityksen tasolla ja hankinnat perustuvat 
tarveanalyysiin; niiden käyttöä ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. 

 
Vaikka työryhmä onkin pääasiassa suunnitellut infrastruktuureita korkeakouluja silmällä 
pitäen, sen esityksillä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia myös sektoritutkimuslaitosten 
infrastruktuuripolitiikkaan ja ne tulisi ottaa huomioon yliopistojen ja tutkimuslaitosten uusia 
säädöksiä valmisteltaessa ja strategisia suunnitelmia tehtäessä. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, 
että yliopistot ja tutkimuslaitokset lisäävät parhaillaan aktiivisesti infrastruktuuriyhteistyötään.  
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7 Sektoritutkimus osana kansallista tutkimusjärjestelmää 
 
Professori Jussi Huttusen sektoritutkimuksen rakenneselvityksen raportissa (2004) 
sektoritutkimus määritellään seuraavasti: 
Sektoritutkimus on poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi ja johtamisen 
ja kehittämisen keskeinen väline. Sektoritutkimuksen avulla eri hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa 
ja luovat edellytyksiä yhteiskunnan innovatiiviselle kehittämiselle. Sitoutuminen tietovaltaiseen 
hallintokulttuuriin, tutkimustiedon hankkimiseen ja sen järjestelmälliseen hyödyntämiseen on kaikkien 
hallinnonalojen yhteinen tavoite. Sektoritutkimuslaitosten voimavarat eivät tällä hetkellä vastaa yhteiskunnan 
ja eri hallinnonalojen tietotarpeita.  
 
Edelleen Huttusen mukaan sektoritutkimuksen käytössä olevia voimavaroja tulee lisätä rinnan 
yliopistojen ja korkeakoulujen voimavarojen lisäämisen kanssa ja samalla kohdentaa uudelleen 
yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan. 
 
Tämän selvityksen yksi lähtökohta on se, että tutkimuslaitosten kehittäminen on tullut entistä 
tärkeämmäksi sekä sektoritutkimuksen merkityksen yleisen kasvun että ongelmanratkaisua 
korostavan eurooppalaisen yhteistyön lisääntymisen myötä. Tämä muutos jatkuu ja asettaa 
kansallisen tason rakenteille ja toiminnoille uusia kehittämistavoitteita. Näitä muutostrendejä 
ei ole sektoritutkimuksen kehittämistyössä tähän asti otettu riittävästi huomioon. 
 
Valtioneuvoston kanslian sektoritutkimustyöryhmä (2007) yhtyy Huttusen sektoritutkimuksen 
määritelmään.  
 
Selvityksen yhteydessä on käynyt ilmi, että sektoritutkimuksen käsitettä käytetään vaihtelevasti 
eikä se ole kaikilta osin vakiintunut tai kaikkialla hyvin tunnettu. On mahdollista erottaa 
erikseen sektoritutkimus ja sektoritutkimuslaitosten tutkimus. Sektoritutkimuslaitos-nimi on 
jossain määrin harhaanjohtava, koska useimmat laitokset tekevät suuremmalla volyymillä 
muita yhteiskunnallisia tehtäviä kuin tutkimusta. OECD:n käyttämä termi "Government Research 
Institutions"  on tässä suhteessa jonkin verran osuvampi, vaikka sekään ei ota huomioon muita 
kuin tutkimustehtäviä. Anglosaksiset "Government Agencies" ja "National Institutes" ovat siinä 
suhteessa osuvampia, että ne ottavat huomioon tutkimuksen lisäksi muutkin tehtävät, 
edellinen myös viranomaistehtävät. 
 
Aikaisemmat selvitykset ja arvioinnit, erityisesti Valtioneuvoston kanslian 
sektoritutkimustyöryhmän (2007) mietintö ovat keskittyneet pääsääntöisesti 
sektoritutkimuslaitosten tutkimustoimintaan. Pelkästään tutkimustoimintaa tekeviä laitoksia 
on kuitenkin vähän ja ne ovat kooltaan pienimpiä. Suurimmalla osalla laitoksia on 
tutkimuksen ohella palvelu-, seuranta- ja monitorointitehtäviä sekä kansallisia että 
kansainvälisiä raportointitehtäviä ja hallinnonalan keskeisten tietovarantojen ylläpitotehtäviä. 
Erittäin merkittävänä osa sektoritutkimuslaitosten toimintaa on omalle ja usein lukuisille 
muille hallinnonaloille annettava asiantuntijatuki sekä jokapäiväisen hallintotoimen että 
erilaisten erityistehtävien, kuten lainsäädännön valmistelun tarvitseman tietopohjan, erilaisten 
erityisselvitysten, lukuisten hallinnonalan kehittämistehtävien ja esimerkiksi 
hallinnonalakohtaisten tai valtioneuvoston politiikkaohjelmien toteutuksessa. Osalla laitoksista 
on myös lailla määriteltyjä viranomaistehtäviä. Sektoritutkimuslaitokset edustavat Suomea 
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lukuisissa kansainvälisissä asiantuntijaelimissä ja -järjestöissä. Tutkimustoiminta on edellytys 
muiden tehtävien toteuttamiselle usealla tavalla; se tuottaa uutta tietoa, jota muissa tehtävissä 
tarvitaan, se kehittää asiantuntijapätevyyden, jota asiantuntija-avun antaminen edellyttää ja 
kehittää menetelmävälineistön, jolla tietoa voidaan tuottaa, käsitellä ja arvioida.  
 
Tutkimuksen erottaminen sektoritutkimuslaitoksen muista tehtävistä erillisen ohjauksen 
kohteeksi ei ole ongelmatonta: ensiksikin tutkimuksen tulee palvella muita tehtäviä, jolloin 
myös policy-relevanssi varmistuu. Toisaalta hallinnonalojen tulee voida vaikuttaa tutkimuksen 
suuntautumiseen, jotta niiden tiedon ja asiantuntemuksen tarve tyydytetään. Implisiittisesti 
tämä merkitsee myös sitä, että hallinnonalalta käsin tapahtuva tutkimuksen strateginen ohjaus 
on tärkeä sektoritutkimuksen linjanvetäjä. Hallinnonalan ulkopuolelta tuleva ohjaus ei 
välttämättä varmista kyseisen alan tarvitsemaa tiedon ja asiantuntemuksen tuotantoa.  
 
Toisaalta on olemassa tutkimustiedon ja asiantuntemuksen tarvetta, joka ei ole spesifisesti 
yhtä hallinnonalaa koskevaa, vaan saattaa koskettaa ongelmia, jotka asettuvat usean 
hallinnonalan vastuu- tai intressialueille. Vastaavasti saattaa olla yhteiskunnan kannalta tärkeitä 
tutkimusongelmia, joita ei tutkita lainkaan tai ei tutkita riittävästi. Näiltä osin on tarve luoda 
mekanismeja, joilla varmistetaan riittävän monipuolinen tutkimusprofiili. Yhteiskunnan 
reaaliset tutkimustarpeet edellyttävät siis molempia tutkimussuuntauksia samanaikaisesti: 
tiiviisti hallinnonalaan ja sen tarpeisiin suuntautuvaa tutkimusta ja toisaalta sektoreidenväliseen 
tutkimukseen suuntautuvia hankkeita. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiin 
täydentäviä.  
 
Tutkimuspoliittisessa keskustelussa tuodaan usein esiin ongelmana tutkimuksen 
päällekkäisyys. Tutkimuksellisista lähtökohdista käsin päällekkäisyys on välttämätön tiedon 
oikeellisuuden varmistamisen väline. Samaa ongelmaa on perusteltua ja tarpeellista tarkastella 
usean riippumattoman tutkimusryhmän toimesta. Samoin varsinkin yhteiskunnallisesti 
tärkeiden ongelmien tarkastelu useasta eri näkökulmasta on luotettavan tiedon kerryttämisen 
kannalta tärkeää. Kun tutkimusta suunnitellaan kasvavassa määrin kilpailutettavaksi, se 
merkitsee implisiittisesti päällekkäistä tutkimusta, sillä vain siten voi olla olemassa useita 
kilpailuun osallistuvia ryhmiä tai instituutioita. Tutkimuksen päällekkäisyys on siis usein tärkeä 
tiedon oikeellisuuden varmistamisen edellytys ja myös kilpailuttamisen edellytys.  
 
Sektoritutkimuskeskustelu nähdään usein rajattuna yksittäisen ongelman tai hankkeen 
toteutuksena. Tämä kuva ei kaikilta osin vastaa todellisuutta. Vahva asiantuntemus syntyy vain 
pitkäaikaisen ja monipuolisen aihealueeseen paneutumisen tuloksena pitkäjänteisen ja 
johdonmukaisen työn tuloksena. Näin syntynyttä asiantuntemusta voidaan sitten hyödyntää 
usealla eri tavalla: tärkeitä ongelmia tunnistettaessa, arvioitaessa ja uusia tutkimushankkeita 
käynnistettäessä, hallinnolle asiantuntijatukea annettaessa, kansainvälisessä 
tutkimusyhteistyössä tai kansainvälistä hallinnollista yhteistyötä tuettaessa. 
Sektoritutkimuslaitokset edustavat parhaimmillaan kuvatunlaista yksilö-, ryhmä- tai 
institutionaalista asiantuntijakapasiteettia, jonka tarve ja hyödyntämispotentiaali policy-
toiminnan tukena, yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä ja varsinkin 
mittavien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden operatiivisena toteuttajana on merkittävä. 
Sektoritutkimuslaitosten vahvuutena on asiantuntemuksen institutionalisoituminen 
pitkäjänteisellä ja stabiililla tavalla yhteiskunnan käyttöön. Sektoritutkimuslaitosten 
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asiantuntijakapasiteetti sekä tietovarannot samoin kuin menetelmälliset ja operatiiviset 
valmiudet muodostavat asiantuntemusvarannon, joka on käytettävissä lukuisiin hallinnon ja 
yhteiskunnallisen päätöksenteon ja myös operatiivisen toiminnan tarpeisiin. Laitokset eivät siis 
ole vain tilattujen hankkeiden toteuttajia, vaan niiden asiantuntijavalmius myös yhteiskunnan 
pitkäjänteisen kehittämisen, yhteiskunnan perustoimintojen varmistamisessa yllättävissä 
tilanteissa ja poikkeustilanteiden hallinnan kannalta on ratkaiseva. 
 
Sektoritutkimuslaitosten tutkimuksen laatua on pidetty tutkimuspoliittisessa keskustelussa 
ongelmana. Objektiiviset selvitykset eivät anna aihetta olettaa, että sektoritutkimuslaitosten 
tutkimuksen tuotteliaisuus tai laatu olisivat huonompia muiden tutkimusjärjestelmien osien 
tutkimustuotannon laatuun verrattuna. Osa tutkimuslaitoksista keskittyy lainsäädäntönsä ja 
yhteiskunnallisen tehtävänsä vuoksi vahvasti kansallisiin tutkimusaiheisiin, joille ei ole 
käytettävissä kansainvälisen tason laatuindikaattoreita (Scientific Citation Impacts, SCI). Osa 
tutkimuslaitoksista toimii alueilla, joissa kansainväliset vertailut ovat mahdollisia. Tällaisia 
laitoksia valtion budjettivaroin rahoitetuista laitoksista on 13. Lisäksi sektoritutkimusta jossain 
määrin harjoittavia välilliseen hallintoon kuuluvia tai valtionapua nauttivia laitoksia oli 
Akatemian tarkastelussa 8. Kun maan 12 tarkastellun yliopiston SCI:n karkea painottamaton 
keskiarvo oli aikavälillä 2000–2004 julkaistujen tutkimusten osalta 0,84 tuhatta julkaisua kohti, 
kolmentoista sektoritutkimuslaitoksen vastaava keskiarvo oli 4,62 tuhatta julkaisua kohti. Jos 
mukaan laskettiin vielä budjettirahoituksen ulkopuoliset 8 tutkimuslaitosta, nousi 
tutkimuslaitosten SCI-keskiarvo tasolle 8,62. Tämä tarkastelu on kuitenkin osittain 
puutteellinen siksi, että siitä puuttuu 7 tutkimuslaitosta ja 8 yliopistoa lähinnä siksi, että niiden 
kansainvälinen julkaisutoiminta ei ylittänyt tarkastelun kriteeriksi asetettua kansainvälisen 
julkaisutoiminnan minimivolyymiä. (Lehvo A ja Nuutinen A. Finnish Science in International 
Comparison. A Bibliometric Analysis. Publications of the Academy of Finland 15/06). 
 
Sektoritutkimuslaitokset edustavat volyymiltään pientä osaa koko tutkimusjärjestelmästä, 
niiden osuus valtion t&k-toimintaan suuntaamasta budjettirahoituksesta on 16 %. Toisaalta 
sektoritutkimuslaitokset rahoittavat toimintansa 45-%:sti ulkopuolisella rahoituksella. Tuon 
rahoituksen kokonaismäärä nousee yhteensä 220 M€ tasolle, mikä on merkittävä lisäys maan 
julkiseen tutkimuspanokseen (12,2 %). 
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimustoiminnan erityisenä piirteenä on sille asetettava tietoon 

perustuvan policy-toiminnan tukeminen, hallinnon asiantuntijatuen antamisen 
sekä sektoritietämyksen ja tietovarantojen kartuttaminen ja usein erilaisten 
operatiivisten tehtävien toteuttaminen. Näiden toimintojen 
tutkimusperusteisuus edellyttää sektoritutkimusta, joka on pääosin soveltavaa ja 
tavoittelee käytännön vaikuttavuutta. 

• Edellä mainitusta seuraa, että sektoritutkimusta ei voida erottaa muiden 
sektoritoimintojen kokonaisuudesta, eikä ohjata sektorin ulkopuolelta, vaan sitä 
on harjoitettava integroituna osana sektoritoimintaa. 

• Sektoritutkimuksen laatu ja tuotteliaisuus asettuu tutkimuksen kansainvälisissä 
arvioinneissa, Suomen Akatemian tieteenala- ja ohjelma-arvioinneissa ja 
bibliometrisissä tarkasteluissa muiden tutkimuksen suorittajaorganisaatioiden 
(yliopistot ja yritykset) kanssa vertailukelpoiselle tasolle. Joillakin 
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sektoritutkimuslaitoksilla tuotteliaisuus ja laatutaso ylittävät erittäin 
merkittävästi kaikkien muiden tutkimusorganisaatioiden tason.  

• Sektoritutkimus muodostaa maan koko tutkimuspanoksesta vain 10 % osuuden 
ja valtion budjetin tutkimusrahoituksesta 16 %. Sen omarahoitusosuus on 
kuitenkin merkittävä ja tärkeä koko maan tutkimuspanoksen kannalta.  
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8  Kansainväliset trendit sektoritutkimuksen kehittämi-
sessä  
 
8.1 EU ja sektoritutkimus 
 
Euroopan unionissa (EU) tuotetaan miltei kolmannes koko maailman tieteellisestä 
tietämyksestä. Tämän tietämyksen perustana oleva tutkimus ja innovointi auttaa luomaan 
EU:n kansalaisten odottamaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Jäsenvaltiot ovat pääsääntöisesti 
itse vastuussa omasta tutkimus-, kehitys- ja koulutuspanostuksestaan. Valtaosa kaikesta 
toiminnasta t&k-alueella on kansallista toimintaa. Euroopan valtiot eivät kuitenkaan usein 
yksin pysty ylläpitämään vaadittavaa toiminnan tasoa. Yhteisillä ohjelmilla vahvistetaan EU:n 
toiminnan tasoa. EU kanavoi tutkimuksen 7:nteen puiteohjelmaan rahoitusta yhteensä 50 
miljardia €.  
 
Lissabonin strategian hyväksymisen yhteydessä v. 2000 perustettu Eurooppalaisen 
tutkimusalueen (ERA) peruslähtökohtina ovat eurooppalaiset tutkimuksen ”sisämarkkinat”, 
joilla tutkijat, teknologia ja osaaminen voivat liikkua vapaasti ja valtioiden ja alueiden 
tutkimustoimia, -ohjelmia ja -strategioita koordinoidaan tehokkaasti Euroopan tasolla sekä 
kansainvälisesti. ERAsta on tullut keskeinen viitekehys eurooppalaiselle tutkimuspolitiikalle.  
 
ERAn toteutumiselle on Komissio 4.4.2007 julkistetussa Vihreässä Kirjassa The European 
Research Area: New Perspectives nimennyt seuraavat keskeiset edellytykset 
• Pätevien tutkijoiden riittävä virta ja laaja liikkuvuus tutkimuslaitosten, 

tieteenalojen, sektoreiden ja maiden välillä 
• Maailman huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri, joka on integroitu ja verkotettu 

ja Euroopasta ja muualta maailmasta tulevien tutkimusryhmien käytössä, mihin päästään 
uuden sukupolven sähköisten viestintäinfrastruktuurien avulla. 

• Huippuluokan tutkimuslaitokset, jotka osallistuvat tehokkaasti julkisen ja yksityisen 
sektorin väliseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin ja toimivat ”tutkimus- ja 
innovaatioklusterien” (jotka voivat olla myös virtuaalisia tutkimusyhteisöjä) ytiminä. 
Nämä tutkimus- ja innovaatioklusterit ovat useimmiten erikoistuneita monitieteisiin 
aloihin ja pystyvät kokoamaan kriittisen massan tutkijavoimavaroja ja rahoitusta. 

• Tuloksellinen tietämyksen jakaminen julkisen sektorin ja yritysmaailman välillä sekä 
suurelle yleisölle 

• Hyvin koordinoidut tutkimusohjelmat ja -painotukset. Tähän kuuluvat esimerkiksi 
Euroopan tasolla koordinoidut merkittävät julkiset tutkimusinvestoinnit, joilla on 
yhteiset painopisteet, koordinoitu toteutus ja yhteiset arviointimenettelyt. 

• Eurooppalaisen tutkimusalueen laaja avaaminen muulle maailmalle. Tässä 
kiinnitetään erityistä huomiota naapurimaihin ja sitoudutaan vahvasti vastaamaan 
maailmanlaajuisiin haasteisiin Euroopan kumppaneiden kanssa. 

 
Vihreän Kirjan pohjalta on käynnistetty laaja EU:n toimielinten, tiedeyhteisöjen ja 
jäsenmaiden välinen julkinen keskustelu, jonka tulosten pohjalta on laadittu kattava raportti. 
ERAn puitteissa on toiminut asiantuntijaryhmiä, jotka ovat tehneet tilanneanalyysit jokaiselta 
Vihreän Kirjan tavoitealueelta (toistaiseksi saatavissa vain englanniksi) 
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• EG1: Realising a single labour market for researcher  
• EG2: Developing world-class research infrastructures  
• EG3: Strengthening research institutions 
• EG4: Knowledge sharing  
• EG5: Optimising research programmes and priorities  
• EG6: Opening to the world: international cooperation in S&T  
• EG7: Challenging Europe’s Research: Rationales for the European Research Area (ERA). 
 
Sektoritutkimuksen kehittämisen kannalta katsoen ovat kaksi aihealuetta erityisen kiintoisia:  
 
Maailman huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri 
 
Tutkimusinfrastruktuurit ovat tulleet entistä tärkeämmiksi tieteellisessä toiminnassa, tiedon 
siirrossa sekä korkeatasoisen tutkimuksen mahdollistamisessa. Vihreän Kirjan mukaan 
merkittäviä infrastruktuureja tulisi luoda ja käyttää Euroopan yhteishankkeina. Niiden pitäisi 
olla koko Euroopan ja maailman tutkimusryhmien käytettävissä, ja vastavuoroisesti 
Euroopassa työskentelevien tutkijoiden pitäisi voida käyttää kansainvälisiä infrastruktuureja ja 
laitteistoja muualla maailmassa. Infrastruktuurien tulisi olla integroituja ja verkotettuja 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tähän päästäisiin samanaikaisesti kehitettävien uuden 
sukupolven sähköisten viestintäinfrastruktuurien avulla.  
 
EG2 Asiantuntijaryhmä esittää lukuisia toimenpiteitä, joita sekä EU-tasolla että kansallisella 
tasolla tulisi toteuttaa ERA-tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi tutkimusinstituutioiden 
vahvistamista koskevalle tavoitealueelle asiantuntijaryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä: 
• Euroopalle tulee luoda erillinen tutkimusinfrastruktuuripolitiikka. 
• Priorisointia ja työnjakoa tasoilla EU/Kansallinen/Alueellinen tulee pohtia huolellisesti. 
• Rahoituspohjaa on vahvistettava ja uusia rahoituslähteitä löydettävä 
• Tarvitaan EU-tasoinen puitelainsäädäntö, joka takaa tehokkaan verkottumisen, 

läpinäkyvyyden ja joustavuuden (uusi joustava EU lainsäädös). 
• E-infrastruktuurin tehokas käyttöönotto ja edelleen kehittäminen 
• Foorumi globaalille tutkimuslaitoskeskustelulle 
• EU-tason tehokkaamman strategisen koordinaatiomekanismin luominen. 

 
Infrastruktuuriryhmän suosituksia on alettu jo toteuttaa. 16 heinäkuuta 2008 Komissio julkisti 
ehdotuksen (Com 2008) 467, jolla helpotettaisiin jäsenmaiden mahdollisuuksia luoda yhdessä 
eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja. Kansainvälisen yhteistyön ongelmana on ollut se, 
ettei kansallinen, EU- tai kansainvälinen lainsäädäntö ole täysin vastannut monikansallisten 
tutkimusinfrastruktuurien tarpeita. Komission ehdottaman lakimuutoksen myötä voitaisiin 
esimerkiksi taata tutkimusinfrastruktuureille oikeushenkilön asema kaikissa jäsenvaltioissa sekä 
myöntää niille kansallisen tason organisaatioiden nauttimia etuja, kuten vapautuksia 
arvonlisäveroissa. Lakiehdotuksen esitetään astuvan voimaan v. 2009. Komissio on 
ehdottanut myös uusia joustavia menettelytapoja tutkimuksen kansainvälisille yhteisohjelmille.  
 
Huippuluokan tutkimuslaitokset ja tutkimuslaitosten vahvistaminen  
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Korkeakoulujen ja julkisrahoitteisten tutkimuslaitosten osuus kaikesta Euroopassa tehtävästä 
tutkimuksesta on yli 35 prosenttia. Niissä tehdään suurin osa perustutkimuksesta ja 
yleishyödyllisestä tutkimuksesta. Ne harjoittavat myös merkittävää soveltavaa tutkimusta, joka 
tukee yrityksissä tehtävää tutkimusta ja innovointia. Tutkimuslaitosten voimistaminen on 
olennainen ehto sille, että yritykset investoivat enemmän t&k:hon Euroopassa. 
Tutkimuslaitoksilla on edessään yhä suurempia rahoituksellisia ja organisatorisia haasteita. 
Tutkimuslaitosten koko potentiaalia ei kuitenkaan voida hyödyntää, koska resurssit ja toimet 
ovat paljolti hajanaisia, vuorovaikutus yritysmaailman ja yhteiskunnan kanssa riittämätöntä ja 
tutkimuslaitosten toiminta jäykkää. Voidakseen parantaa asemaansa toimijoina 
eurooppalaisella tutkimusalueella, jolla ei ole kansallisia rajoja, tutkimuslaitosten on 
mukauduttava muuttuvaan ja vaativampaan ympäristöön, jossa esimerkiksi kilpailu 
rahoituksesta ja lahjakkuuksista kovenee niin Euroopan sisällä kuin muun maailman kanssa. 
Erityisesti korkeakouluilla, jotka toimivat eurooppalaisen tutkimusalueen ja eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen leikkauspisteessä, on edessään yhä suurempia rahoituksellisia ja 
organisatorisia haasteita. Tarvitaan keskittämistä ja erikoistumista.  
 
Monipuolisten tutkimuslaitosten tulisi kaikkialla EU:ssa toimia osana oman alueensa 
yhteiskuntaa ja taloutta, mutta samalla kilpailla ja harjoittaa yhteistyötä Euroopan-laajuisesti ja 
kansainvälisesti. Niiden pitäisi toimia rutiinimaisesti vuorovaikutuksessa yritysten kanssa ja 
luoda kestäviä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia. Tällaiset kumppanuudet 
muodostavat ytimen erikoistuneille – yleensä monitieteisille –”klustereille”, jotka kokoavat 
kriittisen massan tutkijavoimavaroja ja rahoitusta kaikkialta maailmasta. Eurooppalaisen 
tutkimusalueen tulisi vähitellen rakentua vahvaksi tutkimus- ja innovaatioklusterien 
verkostoksi. Klustereiden vaikutusta lisäävät ”virtuaaliset tutkimusyhteisöt”, joita luodaan 
yhdistämällä ja integroimalla toimia ja resursseja eri kohteissa Euroopassa ja muualla käyttäen 
hyväksi suurikapasiteettisia tieto- ja viestintäverkkoja. Klusterien tulisi muodostua ja kehittyä 
yhä enemmän tällaisen virtuaalisen integraation kautta eikä niinkään maantieteellisinä 
keskittyminä. Tässä ilmaistaan jälleen periaatteena kansallisten laitosten verkottaminen ja 
yhteistyö eikä niinkään EU-tason instituuttien rakentaminen.  
 
EG3 esitti lukuisia toimenpiteitä tutkimusinstituutioiden vahvistamiseksi. Vaikka EG3 
keskittyikin pääasiassa yliopistoihin, sen suositukset ovat merkittäviltä osin relevantteja myös 
tutkimuslaitoksille, kuten asiantuntijaryhmä itsekin toteaa: 
• Instituutioiden modernisointi ja niiden rahoituksen BKT-osuuden kasvattaminen 

laatimalla kansalliset strategiat ja niiden toteutumisen seurantajärjestelmät 
• Instituutioiden autonomian kasvattaminen kattaen taloudellisen, hallinnollisen, 

akateemisen, tieteellisen ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvän autonomian 
• Instituutioiden läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden kehittäminen 
• Huippututkimuksen, -tiimien ja -yksilöiden tukeminen kuitenkaan heikentämättä laaja-

alaisen tutkimuskapasiteetin ylläpitoa ja uusien tutkimusalueiden syntymahdollisuutta 
• Tietojen vaihdon kehittäminen muiden tutkimusyksiköiden ja elinkeinoelämän kanssa ja 

tiedon jakaminen laajalti yhteiskuntaan erityisesti strategisen ja julkista intressiä 
palvelevan tiedon osalta 

• Yhteistyön ja partneriuden kehittäminen muiden tutkimuslaitosten, 
teknologiakeskusten, elinkeinoelämän, innovaatiojärjestelmän ja esimerkiksi 
pienyritysten kanssa 
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• Henkilöstrategioiden ja palkkaus- sekä urakehitysmahdollisuuksien kehittäminen 
joustavammiksi ja instituutioiden autonomian lisääminen henkilöstöpoliittisissa 
ratkaisuissa. 

• Tutkimusinstituutioiden excellenssin kehittäminen ja vahvistaminen.  
 
Useat Vihreä Kirjan kommentit kansalliselta tasolta näkivät huolta siitä, että ERAn 
instituutiorakennekaavailut tulisivat keskittymään vain ns. big scienceen ja suurten yritysten 
tarpeisiin, kun taas kansallisella tasolla tärkeät pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden 
tutkimustarpeet jäisivät varjoon. Tämä palaute on johtanut PK-kentän tarpeiden selvempään 
korostamiseen ja samalla kansallisten instituutioiden aseman selkeämpään tunnustamiseen. 
Vastaavasti myös pienten tutkimusinstituutioiden asemaa ja tehtäviä huomioitiin aikaisempaa 
paremmin sekä niiden erityisluonteen että esimerkiksi alueellisen vaikutuksen pohjalta.  
 
Mielenkiintoista on myös se, että Vihreästä Kirjasta annetussa palautteessa enemmistö 
vastaajista piti tutkimuslaitosten vahvistamistavoitetta kansallisen tason velvoitteena, kun 
kaikissa muissa tavoiteryhmissä vastaajien selvä enemmistö delegoi johtovastuun EU:lle. 
Kaikkien tavoitealueiden kehittämisen tärkeysaste nähtiin lähes samantasoisena.  
 
ERA ja aikaisemmatkin EU:n tutkimusstrategiat perustuvat seuraaviin pääperiaatteisiin: 
a) Tutkimuksen varsinainen suorittava työ toteutetaan kansallisella tasolla ja kansallisissa 

instituutioissa (vain poikkeustapauksissa EU perustaa omia EU-instituutioita). 
Kansalliset instituutiot pitävät yllä kompetenssia ja menetelmällistä sekä 
infrastruktuurivalmiutta, joka voidaan valjastaa eurooppalaisten ohjelmien toteutukseen.  

b) Kansalliset tutkimusorganisaatiot sitoutetaan toteuttamaan EU:n kokonaisvaltaista 
tutkimusstrategiaa, joka perustuu Lissabonin yleisstrategiaan ja European Research Area 
-suunnitelmaan. Tällöin vahvistetaan tutkimuksen Euroopan-laajuista koordinaatiota ja 
kasvatetaan kriittisiä massoja.  

c)  Tutkimuksen sisältö ja eurooppalaiset prioriteetit määritellään tutkimuksen 
puiteohjelmissa, joista FTP 7 on juuri käynnistynyt. Kansallisen tason 
tutkimusinstituutiot ohjataan EU:n tutkimusohjelmilla ja muilla rahoitusmekanismeilla 
toimimaan tutkimusverkostoina ja -klustereina (ERA-NET) EU-tason sisällöllisten 
tavoitteiden toteuttamiseen.  

d)  Vain niin sanotuissa big science -hankkeissa mainitaan mahdollisuus rakentaa EU-
tasoisia tutkimusinstituutioita, jollaisesta esimerkkinä on mm. Genevessä toimiva 
CERN.  

e)  Kansallisten tutkimusinstituutioiden laatua, relevanssia, työnjakoa ja priorisointia, 
infrastruktuuria ja tutkijaliikkuvuutta edistetään EU:n tiedepoliittisin ja rahoituksellisin 
keinoin. Vihreä Kirja korostaa erityisesti toiminnallisten virtuaaliverkostojen 
synnyttämistä instituutioiden välisen yhteistyön perustaksi.  

 
Useat Vihreässä Kirjassa tunnistetut eurooppalaisen tutkimuksen ongelmat koskevat myös 
suomalaisia tutkimusinstituutioita, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tällaisia ovat mm. 
• Fragmentaatio paikoin sektoritutkimuksen kentässä 
• Koko sektoritutkimuskenttää koskevan rakenne-, toiminta- ja taloustiedon hajanaisuus 
• Sektoreidenvälisen tutkimustoiminnan vähäisyys ja lukuisat esteet 
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• Lukuisten organisaatiomuutosten tavoitteiden hämäryys, satunnaisuus, valmistelun 
heikkous ja vaikutusten heikko ennakointi 

• Paikoin vaikeus suuntautua uusille tutkimusalueille yhteiskunnallisten tarpeiden 
edellyttämällä tavalla 

• Merkittävien uusien ongelmien jääminen tutkimuksen katvealueille, esimerkkinä pienten 
yritysten kehittymiseen ja innovaatioon liittyvät ongelmat.  

 
Toisaalta lukuisat dokumentissa mainitut ongelmat on Suomessa jo ratkaistu tai niitä ei ole 
esiintynyt lainkaan, esimerkiksi: 
• Suunnittelun strategisuus ja tutkimusstrategioiden synkronointi ministeriöiden 

hallinnonalastrategioihin 
• Suomalaisten tutkimusinstituutioiden kompetenssi ja menetelmälliset valmiudet ovat 

korkealla tasolla. 
• Suomalaiset laitokset ovat keskimäärin hyvin organisoituneita ja operatiivisesti 

tehokkaasti johdettuja. 
• Suomen sektoritutkimuksen tuotteliaisuus ja tutkimusten laatutaso on korkea.  
• Suomen sektoritutkimuslaitokset antavat huomattavan osan maan tutkijakoulutuksesta 

ja rekrytoivat nuoria tutkijoita luoden siten osaltaan pohjaa tutkijanurille. 
 
Keskimäärin suomalaiset sektoritutkimuslaitokset (niin kuin yliopistotkin) näyttäytyvät 
eurooppalaisen analyysin valossa kohtalaisen moderneina, hyvin toimivina ja hyvin 
organisoituneina sekä korkealaatuisina. Tämä tuo suomalaiselle tutkimukselle tietyn 
kilpailuedun. Suomen sektoritutkimuslaitokset ovatkin menestyneet varsin hyvin kilpailussa 
EU:n 6:nnen puiteohjelman tutkimusrahoituksesta. Alustavat tiedot viittaavat siihen, että 
7:nnen puiteohjelman hauissa menestytään entistä paremmin. Tutkimuslaitokset saavat 
Suomen koko EU-tutkimusrahoituksesta noin runsaan neljänneksen, mikä vastaa 6. 
puiteohjelman kestoaikana noin 100 miljoonan Euron summaa. Menestymisaste hankehauissa 
on ollut keskimääräistä EU-tasoa parempi huolimatta siitä, että rahoitettavien hankkeiden 
osuus on laskenut ja hankekoko kasvanut. Myös suomalaiset hanke- ja ohjelmakoordinaattorit 
ovat menestyneet erittäin hyvin tutkimuskilpailussa. Useat merkit viittaavat siihen, että 
suomalaiset tutkimuslaitokset ovat haluttuja yhteistyökumppaneita EU-tutkimusohjelmiin ja -
hankkeisiin.  
 
EU:n tutkimusstrategioiden sisällölliset tavoitteet määritellään tutkimuksen puiteohjelmilla. 
Tällä hetkellä on käynnissä EU:n 7. puiteohjelma, joka on suunniteltu aikaisempaa 
suurempien tutkimuksellisten kokonaisuuksien toteuttamiseen. Puiteohjelman priorisoidut 
aihealueet on kuvattu kuvassa 1.  
 
 
Kuva 1. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman rakenne ja rahoituksen (50 521 M€) jakauma 

aihealueittain. 
 
Tulevana trendinä on sekä kansallisella että EU- ja kansainvälisellä tasolla nähtävissä kasvava 
kansakuntien kilpailu tutkimuksen ja osaamisen avulla. Tällainen kilpailu kasvaa myös EU-
verkostoissa, koska EU-jäsenvaltiotkin kilpailevat taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen 
kehityksen ja hyvinvoinnin kasvattamisessa samalla, kun ne myös tekevät kasvavassa määrin 
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yhteistyötä. Tämä merkitsee haastetta kansallisen tutkimuskapasiteetin, tutkimusyhteisöjen ja -
instituutioiden tieteellisen kilpailukyvyn, tuotteliaisuuden ja innovatiivisuuden terästämiseksi 
kaikissa tutkimus- ja innovaatioprosesseihin osallistuvissa yksiköissä. Vihreän Kirjan pohjalta 
käyty keskustelu onkin selvästi tuonut esiin kaksijakoisen kansallisen strategian tarpeen:  
a) Pidetään kiinni kansallisiin tarpeisiin tähtäävän tutkimuksen jatkumisesta ja 

kehittämisestä ja kilpaillaan sille voimavaroja myös EU-lähteistä. 
b)  Osallistutaan aktiivisesti EU-tasoiseen ERA-toimintaan yhteistyössä muiden 

kansallisten instituutioiden kanssa (joiden kanssa myös kilpaillaan). 
 
 
8.2 OECD ja valtion tutkimus 
 
OECD kattaa maailman kaikki tärkeimmät tiedemaat, joten OECD:n tutkimuspolitiikka ja 
strategia on myös merkittävin globaalin tutkimustoiminnan policy- ja strateginen foorumi.  
 
 
Kuva 2. Tutkimuksen BKT-osuudet (%) OECD maissa v. 2006 (Lähde OECD 2008) 
 
OECD:n t&k-politiikka on ollut perinteisesti ja on edelleenkin voittopuolisesti 
teknologiapainotteista, mikä tähän saakka on myös osoittautunut strategisesti oikeaan 
osuneeksi valinnaksi. Tuleva teknologia- ja innovaatiopolitiikka tulee kuitenkin olemaan 
monipuolisempaa niin OECD:ssa, EU:ssa kuin Suomessakin.  
 
OECD:n ministerikokous v. 2004 korosti voimakkaasti julkisten tutkimuslaitosten merkitystä, 
osoitti huolestumisensa niiden julkisen rahoituksen vähenemisestä, joka tosin viime vuosina 
mm. USA:ssa on kääntynyt nousuun. Samalla yksityisen rahoituksen osuus on jonkin verran 
kasvanut. OECD:n mukaan julkisen sektorin tutkimuslaitosten aseman turvaaminen on 
tärkeää useasta syystä:  
• Ne muodostavat keskeisen innovaatiotoiminnan ympäristön ja tukevat muualla 

tapahtuvaa innovaatiota. 
• Ne edustavat tietämys- ja osaamispoolia, joka on merkittävä investointi tulevaisuuteen 
• Yksityinen sektori ei aina ole valmis ottamaan riskejä pitkäjänteisemmän 

tutkimustoiminnan osalta eikä se myöskään halua rahoittaa tutkimusta, jolla voi olla 
suuri merkitys yhteiskunnalle, mutta ei välitöntä business-relevanssia. 

• Julkiset tutkimuslaitokset ovat pääasiallisessa vastuussa suurten yhteiskunnallisten ja 
sosiaalisten ongelmien tutkimuksesta kuten terveys, sosiaaliturva, ympäristö, yleinen 
turvallisuus jne.  

• Julkinen tutkimuslaitosinstituutio on myös ollut lukuisten läpimurtoinnovaatioiden 
synnyttäjä, esimerkiksi DNA:n rakenteen, Internetin, laserin jne., joilla on tänä päivänä 
merkittävä businessvaikutus.  

 
OECD näkee, että julkisten tutkimuslaitosten kehittämistä tulee jatkaa, niiden ohjaus- ja 
hallintomenettelyjä modernisoida, niiden kontakteja muuhun yhteiskuntaan ja 
elinkeinoelämään tiivistää ja niiden autonomiaa tulee vahvistaa. Niiden infrastruktuuria tulee 
edelleen kehittää ja henkilöstöpolitiikkaa joustavoittaa ja tehdä kannustavammaksi. Nuorille 
tutkijoille on kyettävä tarjoamaan laitoksissa pitkäjänteiset urakehitysmahdollisuudet.  
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OECD on käynnistänyt Steering and Funding of Research Institutions(SFRI)/Research 
Institutions and Human Resources (RIHR) työryhmätyön ja sen puitteissa julkisten 
tutkimuslaitosten muutosta koskevan projektin, johon Suomikin osallistuu. Hankkeen 
taustalla on tutkimusinstituutioiden merkittävä asema OECD:n tutkimuskentässä; ne 
vastaavat 12 %:sta OECD:n julkisesta tutkimusbudjetista ja työllistävät yli 300 000 tutkijaa tai 
muuta henkilöstöä ja tutkimuksen lisäksi osallistuvat merkittävällä tavalla muun muassa 
koulutukseen. Instituutit ovat joutuneet viime vuosina merkittävien uudistusten kohteeksi, 
vaikkakin reformien syyt ja niiden vaikutukset ymmärretään huonosti.  
 
Hankkeen tavoitteena on saada luotettavampi kuva tutkimuslaitostilanteesta ja laitosten 
merkityksestä, hallinnosta ja ohjauksesta, voimavaroista, suorituskyvystä ja toiminnasta. 
Future Pro -hankkeen yhteydessä itävaltalaiset Polt ja Hofer analysoivat kyselytutkimuksen 
aineiston pohjalta 15 Euroopan maan 20 suuren tai keskisuuren sektoritutkimuslaitoksen 
strategioita, rakenteita, hallinnollista asemaa ja rakennetta, kehityshistoriaa, uusia 
kehitystrendejä, tulorakenteita, johtamista ja keskeisimpiä kehitystrendejä. Analyysi osoitti 
varsin suurta heterogeenisyyttä tutkimuslaitoksissa siten, että kyselyn tuloksista oli vaikea 
vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Lisäksi he tuottivat 7 case-analyysiä pääasiassa suurista 
tutkimuslaitoksista. Analyysin tulokset antoivat seuraavat tulokset: 
• Laitoksissa vallitsee tiettyä jännitettä tutkimuksen fokusoinnin ja laajemman 

palvelulähtöisen orientaation välillä. 
• Samoin on jännitettä tulosten kaupallistamisen ja julkisen rahoituksen asettamien 

yhteiskunnallisten velvoitteiden välillä 
• Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja vaikutukset kansallisen julkisen rahoituksen ja 

kansainvälisen tilaustutkimuksen kohdalla  
• Yhteistyö jatkuvasti yritystyyppisemmiksi muuttuvien yliopistojen ja muiden 

tutkimuksen suorittaja-organisaatioiden kanssa 
• Inhimillisen pääoman rekrytointi ja kokeneiden tutkijaresurssien säilyttäminen 
• Taloudelliset rajoitukset (julkisen budjettitekniikan rajoitukset ja esim. eläkekulujen 

kattaminen) 
• Erilaiset strategiset orientaatiot esiintyvät samanaikaisesti riippuen historiasta ja roolista. 
• Julkinen rahoitus on suurimmalla osalla tärkeä rahoituslähde samalla, kun kilpailtu 

rahoitus lisääntyy budjettirahoituksen rajoitusten vuoksi. 
• Lukuisia kokeiluja organisaatiomallien muutoksiksi ja mission uudelleensuuntaamiseksi 

- Kasvava asiakas- ja kysyntäorientaatio 
- "Avoin innovaatio" yhtenä johtomotiivina uudelleen organisoinneille 

• Kansainvälistyminen saa paljon huomiota sekä yhteistyöprojektien että 
institutionaalisten linkkien muodossa. 

• Vertailevien selvitysten toteuttamiseksi tarvitaan raportointimenetelmien 
standardisointia. 

 
Tutkijat totesivat, että tutkimuslaitokset ovat tärkeitä osia kansallisissa 
innovaatiojärjestelmissä. Instituutit ovat olleet adaptatiivisia, uudet talousmallit ovat vielä 
selkiintymättömiä ja aiheuttavat hämmennystä. Instituutioiden julkinen missio tarvitsee uuden 
määrittelyn. Tutkimusinstituutiot ovat suhteellisen homogeenisia ohjaus-, hallinto- ja 
johtamisjärjestelmiensä suhteen, mutta tehtäviensä, yhteyksiensä ja organisaationsa osalta 
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hyvin erilaisia. Lukuisat uudelleenorganisoinnit, joiden taustatekijät eivät ole kovin hyvin 
selvillä, vaikeuttavat pidemmän aikavälin analyysiä.  
 
 
8.3  YK ja UNESCO 
 
Uudessa UNESCOn keskipitkän aikavälin strategiassa aikavälille 2008–2013 ei ole erityisesti 
asetettu tavoitteita sektoritutkimuksen kehittämiselle teollisuusmaissa. Sen sijaan UNESCO 
panostaa voimakkaasti tutkimusinstituutioiden ja muiden tutkimuksen ja koulutuksen 
infrastruktuurien kehittämiseen kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa ja muissa vähiten 
kehittyneissä maissa. Tutkimustiedon vapaata saatavuutta ja käyttöä edistetään. Tutkimusta 
suunnataan keskeisten kestävää kehitystä ja luonnonvarojen käyttöä tukevien tavoitteiden 
saavuttamiseen ja systeemilaajuisten uhkien torjuntaan. Samoin tietoon perustuvan policy-
toiminnan tärkeyttä painotetaan. Eettisen dimension huomioon ottamista sosiaalisessa ja 
teknologisessa kehityksessä, tutkimuksen suuntaamista myös sosiaalisten ongelmien 
ratkaisuun ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen halutaan tukea.  
 
Osana strategian toteutusvälineistä toimii UNESCOn Platform on Strengthening National Research 
Systems, joka tähtää tutkimusjärjestelmien kehittämisen tukemiseen kehitysmaissa. Se soveltaa 
muun muassa OECD:n tutkimuksen maakatsauskäytäntöä kehitysmaiden kohdalla ja kokoaa 
keskeistä vertailukelpoista tietoa tutkimusjärjestelmän avainpiirteistä.  
 
UNESCOn strategia on tuore esimerkki siitä, miten tutkimusjärjestelmän toimivuus, laatu ja 
voimavarat nähdään globaalisti kestävän sosiaalis-taloudellisen kehityksen keskeisenä tekijänä 
myös kehitysmaiden tulevaisuuden kannalta.  
 
Suomen kehittynyttä tutkimusjärjestelmää ja infrastruktuuria sekä sen kehittämisestä saatuja 
kokemuksia tulisi ehkä tapahtunutta tehokkaammin informoida UNESCOlle ja muille 
kiinnostuneille osapuolille.   
 
 
8.4 Sektoritutkimus Pohjois-Euroopassa 
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta järjesti muun muassa tätä selvitystä silmälläpitäen 
kutsuseminaarin.  
 
Seminaarissa kuultiin kuvaukset Alankomaiden, Ruotsin ja Tanskan sektoritutkimustilanteesta, 
toteutetuista rakennemuutoksista ja tulevaisuuden linjanvedoista. Seminaarin alustajina olivat 
asiantuntijat, jotka tunsivat omakohtaisen työskentelykokemuksensa pohjalta hyvin sekä 
Suomen että kuvaamansa toisen maan sektoritutkimusjärjestelmät. Seminaarin esitykset ovat 
saatavissa toisaalla. Seminaarin ja muun käytettävissä olevan tiedon pohjalta tilanne kolmessa 
mainitussa maassa voidaan rakenteellisten näkökohtien osalta tiivistää seuraavasti: 
 
• Kaikissa kuvatuissa maissa sektoritutkimus on kasvavan tiedepoliittisen mielenkiinnon 

kohteena. Ratkaisumallit vaihtelevat maasta toiseen.  
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• Alankomaat on järjestänyt sektoritutkimuksensa vahvoihin julkisiin tai puolijulkisiin 
tutkimuslaitoksiin, jotka toimivat lähellä hallintosektoreita, osana hallintostruktuuria 
(esimerkiksi RIVM) tai elinkeinoelämää (esimerkiksi TNO). Hollannin malli muistuttaa 
kuvatuista maista eniten Suomen mallia. 

• Ruotsissa on yhteensä noin 30 julkista tai yksityisen sektorin tutkimuslaitosta, joista osa 
on julkista hallintoa ja policy-toimintaa tukevia, osa elinkeinoelämän teollisuus- tai 
elinkeinosektorin laitoksia, joita myös valtio tukee merkittävästi. Yliopistot osallistuvat 
merkittävällä volyymillä sektoritutkimustehtäviin, kun taas policy- ja hallintotoiminnan 
asiantuntijakapasiteetti sijaitsee suhteellisen hyvin miehitetyissä virastoissa (tutkimus- ja 
kehitysyksiköt). Järjestelmä toimii suhteellisen hyvin, mutta paikoin esimerkiksi 
kansainvälisen tutkimusyhteistyön kohdalla yliopistotutkimusyksiköillä on ongelmia 
valtion edustajana toimimisessa.  

• Tanskassa on toteutettu suuri yliopisto- ja tutkimuslaitosreformi, jossa supistettiin 
sektoritutkimuslaitosten määrää ja yhdistettiin yliopistoja radikaalisti. Järjestelmä, jota 
nyt on kokeiltu yli 5 vuotta, ei toimi hyvin ja sekä yliopistoissa että niiden 
tutkimuslaitososioissa on ongelmia roolien omaksumisessa, sulautettujen 
organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä ja myös rahoituksessa.  

 
Kaikissa maissa sektoreidenvälinen yhteistyö on keskeinen keskustelun kohde. Hollannin ja 
Ruotsin kokemukset tukevat suomalaisia havaintoja siitä, että verkostomainen toiminnallinen 
yhteistyö tuo ehkä paremmat tulokset kuin Tanskan mallin mukainen laaja 
organisaatiomuutosstrategia, jonka aiheuttamat siirtymävaiheen ongelmat näyttävät jatkuvan 
pitkään (uudistus käynnistettiin jo v. 2002 eli se on ollut käynnissä 6 vuotta).  
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimusjärjestelmää ja tutkimusjärjestelmää yleensä kehitetään sekä 

EU:n piirissä, OECD:n johdolla teollisuusmaissa että UNESCOn johdolla 
kehitysmaissa. 

• Kehittynyt tutkimusjärjestelmä ja sen osan sektoritutkimuslaitokset nähdään 
tärkeinä sosiaalis-taloudellisen kehityksen tekijänä ja kilpailutekijänä sekä 
välineenä vastata keskeisiin kestävän kehityksen sosiaalisiin, ympäristöllisiin, 
terveydellisiin, luonnonvarojen ja energian riittävyyteen ja katastrofien 
aiheuttamiin haasteisiin.  

• Kansainväliset järjestöt ovat käynnistäneet ohjelmia tutkimusjärjestelmän ja 
tutkimusinstituutioiden vahvistamiseksi jäsenmaissa. 

• Suomen sektoritutkimusjärjestelmän policy-toimijoiden ja instituutioiden tulisi  
aktiivisemmin osallistua kyseiseen kansainväliseen yhteistyöhön 

 
Suosituksia: 
• Suomen tutkimuslaitosten tukea ja osallistumista kansainväliseen 

tutkimuspolicy-yhteistyöhön tulisi käyttää nykyistä tehokkaammin hyväksi. 
• Suomen sektoritutkimusjärjestelmästä, sen toimivuudesta ja tuloksista tulisi 

informoida aktiivisemmin kansainvälisesti. 
• Suomalaisten tutkimuslaitosten osallistumista EU- ja muihin kansainvälisiin 

tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin tulisi tukea sekä hallinnollisin että 
taloudellisin toimenpitein. 
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• Suomen sektoritutkimusjärjestelmää koskeva tietojärjestelmää tulisi suunnitella 
niin, että se täyttää myös kansainväliselle raportoinnille asettavat vaatimukset 
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9  Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta perustettiin opetusministeriön yhteyteen  v. 2007 
valtioneuvoston asetuksella (689/2007). Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää 
yhteiskunnallista päätöksentekoa ja yhteiskunnan muuta kehittämistä tukevan valtion 
sektoritutkimuksen suuntaamista sekä siihen liittyvää ministeriöiden ja hallinnonalojen välistä 
yhteistyötä. 
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävänä on: 
• ohjata ja kehittää valtion sektoritutkimusta ja sen hyödyntämistä, edistää ja vahvistaa 

ministeriöiden ja hallinnonalojen välistä sektoritutkimusta koskevaa yhteistyötä ja tehdä 
näitä koskevia aloitteita  

• koordinoida tutkimusohjelmista koostuvia ministeriöiden yhteisen sektoritutkimuksen 
tutkimusohjelmakokonaisuuksia ja ohjelmien toteuttamista sekä niiden tarpeen mukaista 
kilpailutusta  

• tehdä esitykset tutkimusohjelmakokonaisuuksien toteuttamisesta ja seurata niiden 
toimeenpanoa ministeriöiden ja muiden rahoittajien tekemien päätösten mukaisesti sekä 
raportoida ohjelmakokonaisuuksien toteutumisesta valtioneuvostolle  

• valmistella ehdotuksia sektoritutkimuksen rakenteellisesta uudistamisesta sekä suorittaa 
muut valtioneuvoston tai opetusministeriön antamat neuvottelukunnan toimialaan 
liittyvät tehtävät. 

 
Sektoritutkimuksen toiminta on sen ensimmäisen toimintavuoden aikana käynnistynyt 
konkreettiselle tasolle. Neuvottelukunta on järjestänyt tutkimuksen suunnittelu- ja 
ohjaamistoimintansa neljän asiantuntijajaoston muotoon, jotka vastaavat  
Sektoritutkimustyöryhmän 2007 ehdotusta: 
1.  Alue- yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit 
2.  Osaaminen, työ ja hyvinvointi 
3.  Kestävä kehitys 
4.  Turvallisuus. 
 
Neuvottelukunnan ja sen jaostojen suunnittelutyö on kohdistunut yllämainituille aihealueille 
osuvien tiedontarpeiden tunnistamiseen. Jaostot ovat käynnistäneet tai ovat käynnistämässä 
aihealuekohtaisia esiselvityksiä.  
 
1. Alue- yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaosto on käynnistänyt seuraavat 

esiselvityshankkeet: 
• Miten erilaisten alueiden (metropolialueet, kaupunkiseudut, maaseutu) toimivuutta 

ja kansainvälistä kilpailukykyä voidaan määritellä ja mitata? 
• Miten verkottunut aluerakenne vahvistaa kaupunkiseutujen ja maaseudun 

elinvoimaisuutta? Mitkä ovat verkottuneen aluerakenteen edut, haitat ja 
vaihtoehdot? 

• Kuinka alueellista muutosta hallitaan – parhaat keinot ja käytännöt? 
2. Osaaminen, työ ja hyvinvointi teema-alueen esiselvitys on hakuvaiheessa syksyllä 2008. 

Selvitys kattaa seuraavat aihealueet:  
• Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret 
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• Maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään integroitumisen onnistuminen 
• Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta 
• Osaamisen merkitys työvoimavarojen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa 

3.  Kestävä kehitys -jaosto on käynnistänyt esiselvitystyöt seuraavista teema-aiheista: 
• Ilmastomuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimien arviointi ja vertailu 
• Itämeren suojeluskenaarion laatiminen Sternin mallilla 
• Energiatehokkuuden huomioon ottaminen julkisella sektorilla 
• Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena 

4. Turvallisuustutkimuksen jaosto valmistelee parhaillaan strategiaa ja teema-aiheita. 
 
Jaostojen teemahankkeilla pyritään saamaan aikaan toisaalta tilaajakonsortioiden yhteistyötä, 
toisaalta pyritään esiselvitystyön kautta mobilisoimaan tuottajakonsortioita aihealueen 
sektoritutkimustarpeisiin vastaamiseksi. 
 
Neuvottelukunnalla on käytettävissään vain hyvin rajalliset voimavarat, joilla voidaan hoitaa 
neuvottelukunnan valmistelutyö, jaostojen kokoustoiminta sekä pienillä budjeteilla tapahtuva 
esiselvitysten tekeminen. Sen sijaan esiselvitysten pohjalta käynnistettävien suurempien tutki-
musohjelmien rahoittamiseen eivät neuvottelukunnan voimavarat nykyisellään riitä. On kui-
tenkin hyvin todennäköistä, että suurempien ohjelmien toteuttamisen edellytyksenä on neu-
vottelukunnan suunnalta tuleva tuntuva rahoitusosuus, jonka avulla myös sektoreiden resurs-
seja kyettäisiin mobilisoimaan ohjelmien toteutukseen.  
 
 Neuvottelukunnan tehtävät ovat käytännössä muilta osin vielä muotoutumisvaiheessa. 
Sektoritutkimuksen kehittämisen kannalta tarpeellisia tehtäviä voisivat olla muun muassa:  
1.  Kokonaisvaltaisen pitkäjänteisen sektoritutkimuspolitiikan laatiminen 
2.  Sektoreidenvälisen tutkimustoiminnan kehittäminen ja rahoittaminen 
3.  Sektoritutkimusta koskevan tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito 
4.  Sektoritutkimuksen arvioinnin järjestäminen ja tutkimuksen ennakoinnin menetelmien 

ja käytäntöjen tutkimuksen edistäminen 
5.  Kansainväliseen sektoritutkimuspolicy-työhön osallistuminen. 
 
Sektoritutkimusneuvottelukunta on sijoitettu opetusministeriön hallinnonalalle. 
Neuvottelukunnan suunnittelu-, koordinaatio- ja rahoittajatehtävät koskevat kuitenkin kaikkia 
hallinnonaloja. Useat muut ministeriöt ovat sektoritutkimuksen toteuttajina ja rahoittajina 
opetusministeriötä huomattavasti suurempia. Siksi neuvottelukunnan koordinaatioasemaa 
vahvistaisi sen sijainti yleisministeriössä, parhaiten valtioneuvoston kansliassa, jolloin 
neuvottelukunnan yhteys myös hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan 
toteuttamiseen tiivistyisi.  
 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan käytössä olevat voimavarat ovat erittäin niukat. Niillä 
voidaan käynnistää neljän teema-alueen esiselvitykset, mutta varsinaisten tutkimuksen 
rahoittamiseen tarvittavat varat puuttuvat. Neuvottelukunnalle tulisikin kanavoida valtion 
budjetista 20 M€:n lisärahoitus, jolla se voisi rahoittaa tilaamiaan tutkimuksia. Kyseinen 
rahoitus tulisi myöntää neuvottelukunnalle, mutta sen hallinnollisen jakamisen voisivat 
toteuttaa tutkimusaiheesta riippuen yhteistyössä neuvottelukunnan kanssa Suomen Akatemia 
ja TEKES, jotka voisivat samalla varmistaa tutkimussuunnitelmien tieteellisen laadun.   
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Neuvottelukunnalle tarvittava lisärahoitus voidaan koota tuottavuusohjelman aikaväleillä 
2007–2011 ja 2012–2015 syntyvistä säästöistä. Tämä edellyttäisi kuitenkin investointia 
neuvottelukunnan toimintaan nyt lisärahoituksen muodossa, koska mainitut säästöt syntyvät 
vasta edellä mainittujen aikajaksojen loppupuolella.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimusneuvottelukunnan suunnittelu- ja esiselvitystyö on käynnistynyt 

puolella teema-alueista ja käynnistyy syksyn 2008 aikana ainakin kolmannen 
teema-alueen kohdalla.  

• Sektoritutkimusneuvottelukunnan tutkimuksen rahoitusvarat ovat edellytys 
neuvottelukunnan käynnistämien teemaohjelmien käytännön toteutukselle. 

• Neuvottelukunnan sijaintipaikkaa ja tehtäviä on syytä arvioida kertyneiden 
kokemusten valossa.   

 
Suositukset: 
• Sektoritutkimusneuvottelukunta esitetään siirrettäväksi Valtioneuvoston 

kanslian yhteyteen 
• Neuvottelukunnalle esitetään varattavaksi valtion tulo- ja menoarvioon 20 M€:n 

määräraha, jolla se Suomen Akatemian ja TEKESin hallinnollista tukea käyttäen 
rahoittaa käynnistämiään tutkimusohjelmia. 

• Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtäviin esitetään sisällytettäväksi 
tutkimuksen suunnittelu- ja rahoitustehtävän lisäksi myös tutkimuksen 
arvioinnin ja ennakoivan tutkimuksen järjestäminen sekä tutkimuksen 
katvealueiden tunnistaminen ja kansainvälisen sektoritutkimuspolicyn  
valmisteluun osallistuminen. 
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10  Sektoritutkimuksen talous Suomessa 
 
10.1  Valtion budjettirahoitus 
 
Julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta lisätään hallituskauden aikana valtion 
budjettikehyksen ja talousarvion puitteissa tiede- ja teknologianeuvoston suositusten pohjalta. 
Hallitusohjelman mukaan tutkimusrahoituksen vuosien 2007–2011 lisäysohjelman kautta 
tavoitteena on nostaa t&k-menojen bruttokansantuoteosuus vaalikauden kuluessa neljään 
prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) perustaminen vuoden 2008 alusta vahvistaa 
merkittävästi teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa. Vastaavasti tiedepoliittisia tavoitteita tuetaan 
lisäämällä yliopistojen perusrahoitusta kauttaaltaan. 
 
Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma valtion vuoden 2008 
talousarvioesityksessä on hiukan alle 1,8 miljardia euroa. T&k-rahoitus kasvaa edellisvuodesta 
68 miljoonaa euroa, mikä on noin kahdeksan miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Rahoituksen reaalikasvu on alle 1 %. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan osoitetun rahoituksen 
osuus valtion kokonaismenoista on 4,4 prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen osuus 
bruttokansantuotteesta laskee vuoteen 2007 verrattuna 0,95 prosenttiin eli vuosituhannen alun 
tasolle. T&k-rahoituksen edellisen lisäysohjelman aikana julkisen tutkimusrahoituksen bkt-
osuus nousi 1,1 prosenttiin vuonna 1997. 2000-luvulla sen osuus on ollut laskeva.  
 
 
 

Hallinnonala/Organisaatio 

T&k-
rahoitus 
2008 
milj. € 

Osuus 
t&k-
rahoitukse
sta, % 

Nimellism
uutos 
vuodesta 
2007, % 

Reaalimuu
tos 
vuodesta 
2007, % 

Merkittävimmät hallinnonalat 
Opetusministeriö 778,3 43,3 3,5 0,3 
Työ- ja elinkeinoministeriö 673,4 37,5 . . 
Sosiaali- ja terveysministeriö 121,7 6,8 –3,1 –6,1 
Maa- ja metsätalousministeriö 96,0 5,3 –3,9 –6,9 
Organisaation mukaan 
Yliopistot 452,2 25,2 1,3 –1,8 
Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 2,7 0,0 –3,1 
Suomen Akatemia 296,5 16,5 7,5 4,2 
TEKES - teknologian ja innovaatioiden 
kehittämiskeskus 526,3 29,3 4,4 1,1 

Valtion tutkimuslaitokset 281,6 15,7 –0,1 –3,2 
Muu tutkimusrahoitus 192,6 10,7 11,5 8,0 
T&k-rahoitus yhteensä 1 798,0  3,9 0,7 
 
Taulukko 1. Valtion tutkimusrahoitus v. 2008 hallinnonaloittain ja organisaatiotyypin mukaan 
(Lähde: Tilastokeskus 2008). 
 
 
Suomen julkisen tutkimusrahoituksen suhteellinen on säilynyt kuitenkin kansainvälisesti 
tarkastellen korkeana; Suomi (0,95 %) on EU:n ja OECD:n kärkimaita yhdessä Ranskan (1,02 
%), Espanjan (0,99 %) kanssa ja Yhdysvaltojen (1,04 %) kanssa. Pääosa (81 %) valtion 
tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu opetusministeriön ja työ- ja 
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elinkeinoministeriön hallinnonaloille. Maa-ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö käyttävät yhteensä 12 %, joten nämä neljä yhdessä kanavoivat julkisesta 
tutkimuspanoksesta valtaosan, 93 %. TEM:n ja OPM:n tutkimusrahoitus on kasvussa, kun taas 
MMM:n, STM:n ja kolmannen suuren tutkimusministeriön, YM:n tutkimusrahoitus on 
laskusuunnassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on ministeriöistä tutkimusintensiivisin, 28 % sen 
budjetista kanavoidaan tutkimukseen.  
 
Sektoritutkimus on Suomessa rahoitettu pääosin kolmesta lähteestä; valtion budjettivaroista, 
ministeriön sitomattomista tutkimusvaroista ja laitosten itse hankkimasta ulkopuolisesta 
kotimaisesta ja ulkomaisesta tutkimusrahoituksesta. Sektoritutkimuslaitosten kokonaisrahoitus 
oli vuonna 2007 yhteensä 586,2 M€  (9,7 % Suomen t&k-panostuksesta) ja niiden rahoitus 
valtion budjettivaroista oli yhteensä 16,3 % valtion tutkimusrahoituksesta 
Sektoritutkimuslaitosten osuus valtion tutkimusbudjettivaroista oli koko 2000-luvun ajan yli 
16 % tasolla, jopa 2003 ja 2006 lähellä 17 %, vuonna 2008 se ensi kerran laskee edelliseen 
vuoteen verrattuna (-3 % vuoteen 2007 verrattuna) (Taulukko 1, 2). 
 
 

Osuus tutkimusrahoituksesta, % 

vuosi 

Organisaatio 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Yliopistot 26,7 25,9 27,2 27,1 26,6 26,1 25,6 25,8 25,2 

Yliopistolliset keskussairaalat 4,6 4,2 4,1 3,4 3,2 2,5 2,9 2,8 2,7 

Suomen Akatemia 11,9 13,8 13,3 13,0 14,0 14,0 15,3 15,9 16,5 

Tekes 30,2 29,5 28,7 28,4 28,0 27,8 28,3 29,2 29,3 

Valtion tutkimuslaitokset 16,7 16,3 16,9 16,5 16,3 16,2 16,7 16,3 15,7 

Muu rahoitus 10,0 10,3 9,8 11,7 12,0 13,3 11,2 10,0 10,7 

YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Taulukko 2. Valtion t&k-rahoitus talousarviossa hallinnonaloittain 2000-2008. 
Lähde Tilastokeskus 2008.  
 
 
 
Sektoritutkimus on perinteisesti rahoitettu pääosin valtion budjettivaroista, mutta tilanne on 
nyt muuttumassa. Sektoritutkimuksen volyymi valtion budjetissa on Suomessa 
Tilastokeskuksen tutkimustilaston 2008 mukaan 282 miljoonaa € eli 15,7 % koko valtion t&k-
rahoituksen 1800 M€:n kokonaissummasta. Valtion sektoritutkimuspanos jakautuu 19 
tutkimuslaitoksen kesken, joista VTT, METLA ja MTT käyttävät yhdessä 54 %. 
Sektoritutkimuslaitosten tutkimusrahoitus on noin puolet TEKESin ja puolet yliopistojen 
(mukaan lukien yliopistosairaalat) tutkimusrahoituksesta ja jonkin verran vähemmän kuin 
Suomen Akatemian tutkimusrahoitus. Sektoritutkimuksen budjettirahoituksen trendi on v. 
2008 edelliseen vuoteen verrattuna reaalisesti laskeva (n.-3 %).  
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10.2  Sektoritutkimuslaitosten ulkopuolinen rahoitus 
 
Sektoritutkimuslaitokset hankkivat ulkopuolista rahoitusta useista eri lähteistä, julkiselta 
sektorilta, Suomen Akatemiasta ja TEKESiltä, EU-tutkimusohjelmista ja yksityiseltä sektorilta. 
Alasta riippuen laitosten ulkopuolelta hankkiman rahoituksen osuus on vaihdellut ja 
vaihteluväli on tällä hetkellä 3–70 % laitosten kokonaisrahoituksesta. Ulkopuolisen 
tutkimusrahoituksen kokonaismäärä on vuonna 2008 noin 227 M€, mikä on lähes 45 
prosenttia laitosten kokonaisrahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen trendi on kasvava (+3 
%), EU-rahoituksen osuus on laitosten ennakoinnin mukaan vuonna 2008 yhteensä 33 
miljoonaa euroa. Laitosten itse hankkima rahoitus mukaan lukien 19 tutkimuslaitoksen 
kokonaistutkimusmenot nousevat yhteensä 509 miljoonaan euroon, mikä on noin 9 % 
Suomen t&k-rahoituksen kokonaispanoksesta.  
 

Laitos 
Budjettirahoitus

milj. € 

Ulkopuolinen 

rahoitus milj. 

€ 

(%) 

Yhteensä 

Ulkopoliittinen instituutti* 1,5 0,1 (6.2) 1,6 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1,2 0,2 (13.3) 1,5 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,8 0,9 (19.1) 4,7 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 5,1 0,8 (13.5) 5,9 

Museovirasto 1,4 0,4 (22.2) 1,8 

Geodeettinen laitos 3,3 1,0 (23.2) 4,3 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 12,2 2,7 (18.1) 14,9 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 33,5 13,5 (28.7) 47,0 

Metsäntutkimuslaitos 40,0 4,9 (10.9) 44,9 

Elintarviketurvallisuusvirasto 3,3 0,9 (21.9) 4,1 

Merentutkimuslaitos 4,8 0,9 (15.7) 5,7 

Ilmatieteen laitos 10,9 4,2 (27.8) 15,1 

Mittatekniikan keskus 2,4 0,4 (14.2) 2,8 

Kuluttajatutkimuskeskus 1,9 0,7 (26.9) 2,6 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus 73,6 151,2 (67.3) 224,8 

Geologian tutkimuskeskus 10,9 2,6 (19.25) 13,5 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus 14,8 4,2 (22.1) 19,0 

Työterveyslaitos 15,0 8,7 (36.7) 23,7 

Kansanterveyslaitos 26,0 10,0 (27.7) 36,0 

Säteilyturvakeskus 6,0 0,7 (10.4) 6,7 

Suomen ympäristökeskus 10,4 10,8 (50.9) 21,2 

Yhteensä 282,0 219,8 (44) 501,8 
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Taulukko 3. Valtion tutkimuslaitosten tutkimusrahoitus valtion budjetista, ulkopuolinen rahoitus ja 
kokonaisrahoitus vuonna 2007. Lähde: Tilastokeskus 2008. . 
 
Suurimmat sektoritutkimuslaitokset ovat selviytyneet hyvin sekä kotimaisessa että kansainväli-
sessä tutkimuskilpailussa. Ne ovat saaneet hyvin EU-tutkimusohjelmien rahoitusta ja suurten 
hankkeiden koordinaatiotehtäviä. EU-rahoituksen hankintaa voidaan kuitenkin edelleen te-
hostaa ja Suomen sektoritutkimuslaitosten potentiaali merkittävinä EU:n tutkimustuottajina 
on suuri. 
 
Sektoritutkimuslaitosten kilpailua ulkopuolisista tutkimusvaroista rajoittavat useat seikat: 
a) Keskeiset tutkimustavoitteet sitoutuvat voimakkaasti laitosten yhteiskunnallisiin tehtä-

viin, eli hallinnonalan sektoriasiantuntijana toimimiseen. Mikä tahansa ulkopuolinen 
tutkimusrahoitus ei siten ole kilpailtavissa.  

b) Sektoritutkimuslaitosten julkiset tehtävät ja vastuut edellyttävät usein ulkopuolisesta ra-
hoituksesta riippumatonta asemaa kansalaisten oikeusturvan ja julkisen luottamuksen 
säilyttämiseksi. 

c) Huomattava osa sektoritutkimuksen tarpeista kohdistuu kysymyksiin, joilla ei ole 
luonnollista tilaajaa hallintoa lukuun ottamatta. 

d) Sektoritutkimuslaitosten toiminta- ja asiantuntijavastuu ovat pitkäjänteisiä. Niillä on ol-
tava asiantuntemusta ja valmiutta, jota kukaan ei tänään kysy, mutta joka voi olla ensiar-
voisen tärkeää tulevaisuudessa (ennakointi). 

e) Sektoritutkimuslaitokset vastaavat laajalti yhteiskunnan tietovarantojen kokoamisesta, 
prosessoinnista, tiivistämisestä käyttäjäystävälliseen muotoon ja tiedon julkaisemisesta. 
Vaikka esimerkiksi pitkän aikavälin takautuvat tarkastelut ovat tärkeitä, niille on vaikea 
löytää tilaajaa. 

f)  Viime vuosina kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säännöksiin perustuvat monitorointi-, 
seuranta- ja raportointitehtävät ovat lisääntyneet ja sitovat osan valtion budjetista 
tulevista varoista.  

 
Sekä ministeriöiden että laitosten kuulemisissa on erityisesti tiedusteltu, mikä olisi ulkopuoli-
sen rahoituksen optimisuhde budjettirahoitukseen. Alasta riippuen vaihteluväli on jälleen laaja. 
Suuret ja keskisuuret laitokset katsovat nykytasolla selviävänsä kohtuullisen hyvin tulonhan-
kinnasta. Osa lähempänä markkinoita toimivista laitoksista pitää 50 %:n omarahoitusosuutta 
ehdottomana maksimina (VTT:llä se on 70 %), huomattava enemmistö asettaa rajan 30–40 
%:iin ja osa hyvin pieneksi, koska markkinoita ei niille käytännössä ole olemassa.  
 
 
 
Ministeriöillä on ollut suhteellisen pieni määrä ns. sitomattomia tutkimusvaroja, joilla ne ovat 
tilanneet tutkimushankkeita joko omilta sektoritutkimuslaitoksiltaan tai muilta 
tutkimuslaitoksilta tai yliopistoilta. Sitomattomia varoja on myös käytetty 
hallinnonalakohtaisten tai valtakunnallisten kehittämisohjelmien rahoitukseen. Sitomattomat 
varat ovat antaneet mahdollisuuden reagoida nopeasti sellaisiin tutkimustarpeisiin, joihin ei ole 
ennalta voitu varautua. Ministeriöitten sitomattomien tutkimusvarojen määrä on puolittunut 
viime vuosien aikana. Samalla ministeriöt ja laitokset toteavat, että tehtävien määrä on 
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kasvusuunnassa sekä kansallisten että kansainvälisten tutkimus- ja asiantuntijavelvoitteiden 
vuoksi.  
 
Systemaattisesti sektoritutkimuslaitokset katsoivat tuottavuusohjelman supistusten ulottami-
sen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettuun henkilökuntaan epärealistiseksi ja epämielek-
kääksi. Se pienentää sektoritutkimuksen kokonaisvolyymiä juuri sellaisen tutkimuksen osalta, 
jolla olisi ulkopuolista kysyntää. Samalla se heikentää tutkimuslaitosten kykyä vastata 
yhteiskunnan relevantteihin tutkimustarpeisiin.  Näin supistukset vaikuttavat haitallisesti myös 
yrityksiin ja muihin tutkimuksen potentiaalisiin tilaajiin ja heikentävät tutkimuslaitosten 
kilpailukykyä.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimuksen kokonaisrahoitus vastaa alle 10 % Suomen 

kokonaistutkimuspanoksesta ja 16 % valtion t&k-budjettirahoituksesta. 
Budjettirahoituksen trendi on 2000-luvulla ollut laskeva. 

• Sektoritutkimuksen valtion budjetin ulkopuolinen rahoitus on 45 % koko 
sektoritutkimuspanoksesta ja sen trendi on ollut nouseva. Kyseinen rahoitus 
tulee useista lähteistä sekä Suomen julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja 
kansainvälisistä lähteistä, erityisesti EU:lta. Suomalaiset tutkimuslaitokset ovat 
menestyneet EU-kilpailussa erittäin hyvin. 

• Budjettirahoituksen laskeva trendi ei ole sopusoinnussa 
sektoritutkimuslaitosten lisääntyvien julkisten tehtävien trendin kanssa.  

 
Suosituksia: 
• Sektoritutkimuksen julkinen rahoitus ja ulkopuolisen rahoituksen 

hankkimismahdollisuudet tulisi varmistaa johdonmukaisella pitkäjänteisellä 
sektoritutkimuspolitiikalla. 

• Rahoituksen varmistaminen tulisi ottaa osaksi ehdotetun kokonaisvaltaisen 
sektoritutkimuspolicy-ohjelman sisältöä. 

• Ministeriöiden sektoritutkimustoimintaan ja sektoreidenvälisen 
tutkimusyhteistyön rahoittamiseen tulisi ministeriöille kanavoida sitomattomia 
tutkimusvaroja valtion budjettivaroista 10 M€ vuositasolla.  
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11   Sektoritutkimukseen liittyviä organisaatioita ja ohjel-
mia 
 
 11.1 Suomen Akatemia 
 
Valtioneuvoston päätöksessä sektoritutkimuksen kehittämisestä todetaan, että Sektoritutki-
muksen neuvottelukunnan käyttöön valtion talousarviossa kysymykseen tulevia rahoitusläh-
teitä ovat ministeriöiden sitomattomat tutkimusmäärärahat, tutkimuslaitosten ja korkeakoulu-
jen toimintamäärärahat, tuottavuusohjelman tuottamat resurssisäästöt, valtioneuvoston erik-
seen osoittamat määrärahat, sektoritutkimuksen mahdolliset muut rahoituslisäykset sekä so-
veltuvin osin Suomen Akatemian ja TEKESin valtuudet ja määrärahat. 
 
Strategiansa mukaisesti Suomen Akatemia edistää rahoituksellaan yliopistojen ja tutkimus-
laitosten erilaistumista ja vahvuuksien tunnistamista sekä korostaa tutkimustietoon perustuvan 
tieteellisen opetuksen merkitystä. Akatemia luo johdonmukaisella rahoituksella tutkijoille kan-
nusteita tutkijanuran kiinnostavuuden ja jatkuvuuden lisäämiseksi. Yhteistyöllä yliopistojen, 
tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien sekä elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon kanssa pa-
rannetaan perustutkimuksen laatua, uusiutuvuutta ja innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä.  
Akatemian uuden strategian  2015 mukaan Akatemia: 
• luo toiminnallaan mahdollisuuksia parantaa tutkimuksen tieteellistä tasoa ja kykyä 

tuottaa uutta tietoa 
• osallistuu aktiivisesti tieteen ja tutkimuksen edistämiseen sekä reagoi voimavaroillaan 

joustavasti muutoksiin 
• osallistuu valikoivasti korkeatasoisten tutkimusinfrastruktuurien rahoittamiseen 

Suomessa ja ulkomailla varmistaakseen edellytykset korkeatasoiselle suomalaiselle 
tutkimukselle 

• edistää perustutkimuksen vaikuttavuutta ja sen merkityksen osoittamista 
• toimii tehokkaana ja laadukkaana esikuvana laatuun perustuvan avoimesti kilpaillun 

tutkimusrahoituksen kanavana ja arvioijana 
• kehittää yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa 

tutkimusohjelmia siten, että niiden vaikuttavuus kasvaa ja Suomen tieteelliset 
vahvuusalueet voimistuvat 

• vaikuttaa toimenpiteillään ja aktiivisella yhteistyöllään kilpaillun tutkimusrahoituksen 
merkittävään lisäämiseen 

• osallistuu aktiivisesti huippuosaamisen keskittymien luomiseen Suomelle strategisesti 
tärkeillä aloilla yhdessä TEKESin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän 
kanssa 

• edistää tutkijoiden liikkuvuutta ja tutkijanuran kehitystä 
 

Suomen Akatemia suuntaa tutkimusohjelmien avulla tutkimusta ja tutkimusrahoitusta aloille, 
joita pidetään keskeisinä tieteen ja yhteiskunnan kannalta. Tutkimusohjelmilla kehitetään 
valittua tutkimusalaa, nostetaan sen tieteellistä tasoa ja luodaan uudenlaista osaamista. 
Ohjelmissa korostetaan monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusotetta sekä kansainvälistä 
yhteistyötä. Vuonna 2007 Akatemia rahoitti 15 tutkimusohjelmaa. Ohjelmat ovat ennalta 
rajattuja ja määräaikaisia. Niissä on mukana useita tutkimushankkeita. Rahoitusaika on 
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vähintään neljä vuotta.. Tutkijat voivat itse tehdä aloitteita uusista tutkimusohjelmista. 
Aloitteet voivat nousta alan omasta kehittämistarpeesta tai tarpeesta tuottaa tietoa 
yhteiskunnallisesti merkittävistä kysymyksestä.  
 
Akatemian tutkimusohjelmat 
 
Akatemian ohjelmia  ovat muun muassa.: 
• Baltic Sea Research Programme , BIREME (2003-2006) 
• Muuntogeenisten organismien ympäristö-, yhteiskunta- ja terveysvaikutukset, 

ESGEMO (2004–2007) 
• Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma (2004–2007) 
• Systeemibiologia ja bioinformatiikka SYSBIO (2004–2007) 
• Teollinen muotoilu -tutkimusohjelma (2004-2007) 
• Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma, TERTTU (2004–2007) 
• Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelma, ENVLAW (2005–2008) 
• Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan -

tutkimusohjelma, KITARA (2005–2009) 
• Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma, LIIKE2 (2006–2009) 
• Neurotieteen tutkimusohjelma, NEURO (2006–2009) 
• Kestävä tuotanto ja tuotteet -tutkimusohjelma, KET JU (2006–2010) 
• Nanotieteen tutkimusohjelma, FinNano (2006–2010) 
• Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys -tutkimusohjelma, ELVIRA (2006–2010) 
• Päihteet ja addiktio, ADDIKTIO (2007–2010) 
• Valta Suomessa -tutkimusohjelma (2007–2010) 
• Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (WORK) -tutkimusohjelma (2008–2011). 
 
Suomen Akatemian ohjelmarahoitus aikavälillä 2003–2007 on ollut yhteensä 111 M€, josta 
tutkimuslaitoksille on kanavoitu 19,3 M€ (17%). Kaikkiaan yksitoista laitosta on saanut 
ohjelmarahoitusta. Suurimpia ohjelmarahoituksen saajia ovat olleet Kansanterveyslaitos, yli 4 
M€ ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus 3,8 M€. 
 
Sektoritutkimuslaitokset osallistuvat myös kilpailuun Akatemian vapaista 
hanketutkimusvaroista, joiden tutkimuslaitoksille myönnetty määrä vuonna 2007 oli 13,8 M€. 
Tutkimuslaitosten osuus on luokkaa 7,6 % hankerahoituksen myönnetystä 
kokonaissummasta. Kaikki tutkimuslaitokset ovat saaneet Akatemian hankerahoitusta. 
Kansanterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus ovat tässäkin rahoitusmuodossa 
suurimmat Akatemian rahoituksen saajat. Akatemia osallistuu myös merkittävään Bonus 
ERA-NET Itämeren tutkimusohjelmaan.  
 
 
11.2  Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, TEKES  
 
TEKES on Suomen suurin yksittäinen tutkimuksen rahoittaja. Nojautuen tuottamiinsa 
globaaleihin, kansallisiin, tieteellisiin ja teknologian analyyseihin TEKES on sisällyttänyt 
uuteen strategiaansa pääkohteiksi kolme keskeistä elementtiä: Ihminen ja hyvinvointi, talous ja 
ympäristö. Strategiaansa TEKES kohdentaa 8 teema-alueeseen:  
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• Hyvinvointi ja terveys  
• Puhdas energia  
• Rakennettu ympäristö  
• Kaikkien tietoyhteiskunta  
• Vuorovaikutteinen viestintä  
• Älykkäät järjestelmät ja ympäristö  
• Niukkaenergiset ratkaisut  
• Palvelu- ja liiketoimintainnovaatiot.  

 
Lisäksi TEKES tunnistaa viisi läpileikkaavan osaamisen aluetta: Tieto ja viestintä, materiaalit, 
palveluosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, bioteknologia ja liiketoimintaosaaminen. 
Strategiset teemat ovat hyvässä sopusoinnussa Strategisen huippuosaamisen keskittymät -
ohjelman kanssa ja ne tukevat toisiaan.  
 
Sektoritutkimuslaitokset, erityisesti tekniikan alalla ovat olleet TEKESin tärkeimpiä strategisia 
kumppaneita ja rahoituksen saajia. Uusi strategia laajentaa merkittävästi kumppaneiden 
spektriä ja tuo yhteistyöhön mukaan lähes kaikkien ministeriöiden alaiset 
sektoritutkimuslaitokset.  
 
TEKES rahoitti v. 2007 tutkimusta yhteensä 185,6 M€:n summalla, josta yliopistoille 
myönnettiin 105 M€ (57 %) ja tutkimuslaitoksille 60 M€ (32 %). Sektoritutkimuslaitokset ovat 
saaneet kilpailussa TEKES-rahoituksesta osuuden, joka vastaa niiden volyymiosuutta 
kansallisessa tutkimusjärjestelmässä. Yksitoista tutkimuslaitosta sai TEKES-rahoitusta ja 
VTT:n osuus oli niistä suurin, eli 87 % koko tutkimuslaitoksille myönnetystä rahoituksesta.. 
TEKES on myös järjestänyt säännönmukaisesti tutkimushankkeiden, ohjelmien ja -alojen 
arviointeja, joissa tutkimuslaitosten hanke- ja ohjelmatoimintaa on muiden toimijoiden 
mukana arvioitu. Vuonna 2008 TEKESin kokonaisrahoitus on 526 M€. 
 
 
11.3  Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) 
 
Valtioneuvoston 7.4.2005 tekemä periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta 
kehittämisestä edellytti muun muassa, että tiede- ja teknologianeuvoston johdolla laaditaan 
kansallinen strategia kansainvälisesti kilpailukykyisten tieteen ja teknologian osaamiskeskitty-
mien ja huippuyksiköiden synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi 30.6.2006 mennessä. Strategiaan 
sisällytettiin esitykset laajojen kansallisten infrastruktuurien kehittämisestä ja niiden hyödyn-
tämisen parantamisesta. Tiede- ja teknologianeuvosto asetti 27.5.2005 keskuudestaan suppean 
johtoryhmän huolehtimaan strategian vaatimien selvitysten tekemisestä ja neuvostolle laadit-
tavien raporttien tuottamisesta. 
 
Suunnitelman mukaan Suomeen tulee luoda kansainvälisesti näkyviä, korkeatasoisia ja kiin-
nostavia tutkimusyksiköitä, t&k- ja innovaatiokeskittymiä ja ohjelmia. Näin kyetään vahvista-
maan Suomelle tärkeitä tutkimus- ja teknologia-aloja ja luomaan uusia kansallisia osaamisalu-
eita sekä vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uuden tiedon ja osaamisen 
sekä innovaatiotoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Näiden keskittymien tavoitteena on edistää 
talouden kasvua, uudistumista ja työllisyyttä. 
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Strategisen huippuosaamisen keskittymien tulee olla kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailu-
kykyisiä sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä. Niiden 
toiminta perustuu vahvaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on kohdentaa jo 
olemassa olevia ja uusia t&k-resursseja uudella tavalla, selkeästi aiempaa suuremmassa mitta-
kaavassa. Tärkeitä elementtejä huippuosaamisen keskittymissä voivat keskittymien aihealu-
eesta riippuen olla tutkimus- ja teknologiaohjelmat, kansalliset tutkimuksen huippuyksiköt 
sekä osaamiskeskukset. 
 
Strategisen huippuosaamisen keskittymät tulevat olemaan aihealueiden ja niiden toimijoiden 
erityisistä tarpeista ja haasteista johtuen rakenteiltaan ja toimintamalleiltaan erilaisia. 
Keskittymille suunniteltiin yleinen malli, jonka keskeisinä elementteinä ovat vahva ydin sekä 
pitkäaikainen sitoutuminen tiiviissä yhteistyössä harjoitettavaan t&k- ja innovaatiotoimintaan. 
Aihealueiden valintaa varten määriteltiin erityiset kriteerit. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
tulevaisuuden kannalta merkittäviä aihealueita, joille strategisen huippuosaamisen keskittymien 
toiminnan käynnistäminen ensi vaiheessa kohdistetaan, ovat seuraavat:  
1. Energia ja ympäristö 
2.  Metallituotteet ja koneenrakennus 
3.  Metsäklusteri  
4.  Terveys ja hyvinvointi 
5.  Tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut 
6.  Uudet aloitteet. 
 
SHOKeilla pyritään resurssien strategiseen, pitkäjänteiseen kohdistamiseen, TEKESin ja 
Akatemian rahoituksen yhteiseen suuntaamiseen, hyödyntämis- ja markkinalähtöiseen tutki-
mus- ja kehitystyöhön, tiiviisiin yhteistyörakenteisiin tutkimuslaitosten, yritysten, yliopistojen 
ja muiden toimijoiden kanssa sekä vahvaan kansainväliseen näkyvyyteen, yhteistyöhön ja ve-
tovoimaan sekä innovaatio- ja toimintatapojen uudistamiseen. Sektoritutkimuslaitokset ovat 
yksi keskeinen toimija SHOKien muodostamisessa ja käytännön toiminnassa.  
  
SHOKit ovat tällä hetkellä vielä muotoutumisvaiheessa. Metsäklusteri on käynnistynyt.  
Tutkimuslaitosten osallistuminen SHOKien toimintaan on tärkeä. Laitokset ovatkin liittyneet 
tai liittymässä niihin asiantuntemusalueittensa puitteissa.  
 
 
11.4 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) 
 
Osaamiskeskusohjelma oli aluksi alueiden kehittämislain mukainen määräaikainen erityisoh-
jelma (1999–2006), jolla suunnattiin paikallisia, alueellisia ja kansallisia voimavaroja huip-
puosaamisen hyödyntämiseen. Osaamiskeskusohjelmat ovat vahvasti aluelähtöisiä, niillä tue-
taan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. 
Ohjelmassa keskitytään valittujen, kansainvälisesti korkeatasoisten alojen osaamisen hyödyn-
tämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Osaamiskeskusten tehtävänä on kansainvälisesti 
korkeatasoisen tiedon ja osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnan, työpaikkojen luomisen ja 
aluekehityksen voimavarana. Osaamiskeskusohjelman sisäasiainministeriöltä saaman perusra-
hoituksen lisäksi osaamiskeskuksia rahoittavat myös kaupungit ja kunnat sekä muut rahoittajat 
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mm. kilpaillun rahoituksen kautta. Osaamiskeskusohjelman sisäasiainministeriön perusrahoi-
tus ja alueellinen rahoitus on yhteensä n. 16 miljoonaa euroa ja rahoitettujen hankkeiden eri 
lähteistä saama rahoitus on vuosittain n. 115 miljoonaa euroa (v. 2005), mikä koostuu mm. 
teknologia- ja tutkimusohjelma- sekä muusta kilpaillusta rahoituksesta. Osaamiskeskusohjel-
man uusi kausi käynnistyi vuonna 2007. Ohjelmassa keskitytään kansallisesti merkittävien 
osaamisklustereiden ja kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten kehittämiseen. 
Kansallisena tavoitteena on aikaansaada nykyistä suurempia ja korkeatasoisempia ohjelmia 
osaamiskeskusten välisenä yhteistyönä. Uuden osaamiskeskusohjelmakauden kehittämiskoh-
teena olevat osaamisklusterit ja -keskukset valittiin ohjelmaan v. 2006 kaksivaiheisen haun 
avulla. 
 
Noin puolet sektoritutkimuslaitoksista osallistuu OSKE-hankkeisiin tai Osaamisklustereihin 
sekä keskuslaitostensa että alueyksiköittensä kautta. Niiden merkitys on tutkimusmenetelmien 
ja -tiedon tuottamisen osalta ratkaiseva. OSKE-yhteistyö voi toimia eräänlaisena viiteryhmänä 
myös tutkimuslaitosten tuleville alueellistamishankkeilla. 
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12  Sektoritutkimus, tehtävät, ryhmittely, organisaatiot 
 

12.1  Sektoritutkimuksen missio 
 
Sektoritutkimuksen missio määritellään valtioneuvoston sektoritutkimusta koskevassa periaa-
tepäätöksessä seuraavasti: Sektoritutkimuksella tarkoitetaan yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia 
palveluja tukevaa tutkimustoimintaa, jonka avulla hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa ja luovat 
edellytyksiä yhteiskunnan kehittämiselle. Sektoritutkimuksen tärkeimpiä toimijoita ja tiedon tuottajia ovat 
valtion tutkimuslaitokset.  
 
Sektoritutkimus on keskeinen poliittisen päätöksenteon ja ohjauksen väline, jonka hyödyntä-
misen ja tuottamisen edellytyksiä tulee kehittää vastaamaan nykyistä paremmin yhteiskunnan 
muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää sektoritutkimuksen kokonaisohjauksen ja koordinaa-
tion parantamista. 
 
Sektoritutkimuslaitokset tekevät itse tutkimuksen lisäksi lukuisia muita tehtäviä, jotka ovat 
jatkuvassa ja kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa keskenään, eli tutkimus tukee ja luo osaa-
mis- ja menetelmäpohjaa muille tehtäville ja toisaalta muut tehtävät tuovat esiin tutkimus- ja 
tiedontarpeita.  
 
Laitosten tehtävien luettelo, luonne ja sisältö sekä volyymit vaihtelevat merkittävästi hallin-
nonalasta ja laitoksesta riippuen. Osa tehtävistä on usein lakisääteisiä ja osalla laitoksia on suo-
ranaisia viranomaistehtäviä, valvontaa, palvelua tai lausunnonantoa. Yleisenä trendinä on se, 
että sekä EU- että muut kansainväliset tehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet ja lisääntyvät 
edelleen, niiden vaativuustaso kasvaa ja edellyttää jatkuvasti korkeammantasoista osaamista ja 
paikoin myös infrastruktuuria. Toiminnan volyymillä mitaten keskisuuret ja suuret laitokset 
tekevät tutkimusta noin 30–40 % toimintavolyymistään, antavat erilaisia asiantuntija- ja muita 
palveluja toisella 30–40 %:lla ja loput volyymistä käytetään informaatioon, koulutukseen ja 
muihin tehtäviin. Tutkimustoiminnasta osa on useilla laitoksilla erittäin tiiviisti sidottu laki-
sääteisiin perustehtäviin, joko hallinnolle annettavaan asiantuntija-apuun tai viranomaistyyppi-
siin seuranta-, valvonta- tai arviointitehtäviin. Tällaista tutkimusta ei voida kilpailuttaa, ja sen 
ohjauksen on tapahduttava sektorilta käsin. Osa tutkimustoiminnasta on kuitenkin jousta-
vammin säädeltävissä ja suunnattavissa ja se voidaan kohdentaa sektorikohtaiseen tai sekto-
reiden väliseen tutkimukseen. Tällaisen tutkimuksen volyymi vaihtelee jälleen hallinnonalasta 
ja laitoksesta riippuen. Tämän tutkimuskategorian kohdalla kilpailutus on mahdollista tietyin 
edellytyksin. 
 
Sektoritutkimuslaitoksilla on kokonaisvaltainen vastuu hallinnonaloillaan tiedon ja ongelman-
ratkaisujen tuottamisesta. Kaikki tutkimus ei näin ollen voi olla vain perustehtävien toteutta-
mista tukevaa tai ulkoa tilattua, vaan laitoksilla on velvollisuus ennakoida ja tutkia ilmiöitä ja 
ongelmia, joilla on suuri käyttöpotentiaali tulevaisuudessa, mutta joita muu yhteiskunta ei vielä 
tiedosta tai osaa ennakoida tai tilata. Tällainen laitosten itsenäinen, sektorirelevantti tutkimus 
on nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa muodostumassa entistä tärkeämmäksi ja sille tulisi 
varata tilaa tutkimusstrategioissa.  
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12.2  Ministeriöiden sektoritutkimus 
 
Käytännöllisesti katsoen kaikki hallinnonalat tarvitsevat policy-, hallinto- ja 
palvelutoimintojensa tueksi tutkimusta. Yhdeksällä ministeriöllä on sektorikohtaisia 
tutkimuslaitoksia, kolme ministeriötä hoitaa sektoritutkimuksen joko niin, että ne tilaavat 
tutkimuksen ulkopuolelta tai ministeriön virkamiehet tekevät tutkimusta virkatyönään. 
Liikenne- ja viestintäministeriö liikenteen ja viestinnän osalta ja sisäministeriö ja 
ulkoasiainministeriö toimivat kokonaan näin ilman oman sektorin tutkimuslaitosta.  
 
Ministeriöiden sektoreilla tapahtuva tutkimus voidaan ryhmitellä seuraaviin ryhmiin: 
a) Ministeriön itse suorittama tutkimus 
b) Ministeriön sitomattomilla tutkimusvaroilla tilaama tutkimus 
c) Ministeriön sektoritutkimuslaitokseltaan tilaama tutkimus (tulosohjaus) 
d) Ministeriön toisen sektorin laitokselta tilaama tutkimus. 
 
Useat ministeriöt käyttävät kaikkia yllä mainittuja vaihtoehtoja tutkimustarpeittensa tyydyttä-
miseen, osa turvautuu vain oman sektorilaitoksensa tutkimukseen.   
 
Ministeriöt ovat vaihtelevasti laatineet Tiede- ja teknologianeuvoston suosittelemia tutkimus-
strategioita varmistaakseen sektorinsa tutkimustoiminnan strategisen ohjauksen. Tutkimus-
laitoksilla on lähes poikkeuksetta tutkimustoimintaa koskeva strategia tai tutkimus on olennai-
nen osa laitoksen yleisstrategiaa (Taulukko 4). Ministeriöt ovat myös paria poikkeusta lukuun 
ottamatta nimenneet tutkimuksen strategisesta suunnittelusta ja koordinoinnista huolehtivan 
vastuuvirkamiehen ja usein hänen tuekseen hallinnollisen yksikön, kuten Professori Huttusen 
selvitysraportissa esitettiin.   
 
Suurimmalla osalla hallinnonaloista on yksi tai useampia sektoritutkimuslaitoksia. "Suuria" 
sektoritutkimusministeriöitä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Sisä-
ministeriön, ulkoministeriön ja valtioneuvoston kanslian alaisina ei ole lainkaan tutkimuslai-
toksia. Kahta tutkimuslaitosta ohjataan sektoreidenvälisesti siten, että ohjaukseen osallistuu 
kaksi ministeriötä (IL, METLA) ja yhden laitoksen (STUK) ohjaamiseen osallistuu kolme mi-
nisteriötä. Käytännössä kaikki ministeriöt kuitenkin tarvitsevat tutkimusta ja tutkijataustaista 
asiantuntemusta hallintotehtäviensä tueksi. Ministeriöillä on käytettävissään sitomattomia tut-
kimusvaroja, joilla ne voivat rahoittaa tutkimustilauksia tai toimeksiantoja. Sitomattomien va-
rojen määrä on viime vuosina ollut laskeva ja se vaihtelee laajasti eri hallinnonalojen välillä.  
 
 
12.3 Sektoritutkimuslaitokset ministeriöiden tutkimusorganisaa-
tioina 
 
Sektoritutkimuslaitosten nimi on itse asiassa harhaanjohtava. Suurin osa laitoksista toteuttaa 
sektoreillaan useantyyppisiä tehtäviä, joista keskeisimpiä ovat: 
a)  Sektorirelevantti, policy-making toimintaa tukeva tutkimus (yleensä soveltavaa tutki-

musta) 
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b) Ministeriöille suoritettavat useanlaiset asiantuntijapalvelutehtävät, joiden luonne ja si-
sältö riippuvat hallinnonalasta 

c) Muulle julkiselle sektorille tuotettavat tutkimus-, palvelu- ja asiantuntijatehtävät (esimer-
kiksi kunnat ja välillinen hallinto) 

d) Yksityiselle sektorille suoritetut tutkimus-, palvelu- ja asiantuntijatehtävät 
e) Sektorirelevantti asiantuntijakoulutus ja asiakaskoulutus hallinnolle, välilliselle hallin-

nolle, kunnille, yksityiselle sektorille  
f)  Koulutustuki yliopistoille ja korkeakouluille 
g) Hallinnonalan tietovarantojen kokoaminen, ylläpito, prosessointi, julkaiseminen ja 

tietovarantoihin sisältyvät erillistehtävät 
h) Kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja osallistuminen suuriin kansainvälisiin ja EU-

tutkimushankkeisiin ja -ohjelmiin 
i) Suomen edustajana joko hallinnon asiantuntijatukena tai itsenäisenä Suomen virallisena 

edustajana kansainvälisissä yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatioissa ml. pohjoismaiset, 
YK:n erityisorganisaatiot, EU:n, kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijajärjestöjen pii-
rissä 

j) Operatiivinen toiminta vaativissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa ja -ohjelmissa  
k) Osallistuminen Suomen kehitysyhteistyö-, lähialue- ja muihin vastaaviin kehitysohjel-

miin 
l)  Vaihtelevassa määrin erilaisia lakisääteisiä tai muutoin delegoituja viranomais-, tarkastus-

, lausunto-, arviointi- ym. vastaavia tehtäviä osana julkisen hallinnon kokonaistehtävää 
m) Tehtävät poikkeusoloissa. 
  
Olennaista kyseisille tehtäville on, että niihin tarvittava tietämys, osaaminen ja usein mene-
telmät ja välineistö perustuvat tutkimustoimintaan. Erityisesti keskisuurissa ja pienissä laitok-
sissa henkilöstövoimavaroja ei ole voitu eriyttää jyrkästi eri tehtäviin, vaan samat asiantuntijat 
tekevät tehtäviä prosessien useissa vaiheissa ja useissa prosesseissa, esimerkiksi tutkimuksessa, 
palvelussa, koulutuksessa, hallinnon asiantuntijatuessa jne. Tämä piirre on muodostumassa 
tyypilliseksi kaikissa tutkimuslaitoksissa. Teollisia sarjatuotantomalleja jäljittelevässä ajattelussa 
tämä saattaa vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta, mutta sektorin asiantuntijatoimintojen pii-
rissä se on sekä rationaalista että tehokasta. Suuressakaan sektoritutkimuslaitoksessa tuotanto-
prosessit harvoin noudattavat massatuotantomalleja. Kasvavassa määrin sektoritutkimusteh-
tävät eriytyvät vaativiin erityiskysymysten ratkaisuihin, jotka usein ovat ainutkertaisia. Tämä 
koskee yhä suuremmassa määrin myös palvelutehtäviä. Tutkimustoiminta on olennainen osa 
laitosten toimintaprosesseja ja lukuisten muiden tehtävien toteuttamisen edellytys. Sitä ei 
voida tarkastella erillisenä toimintana, vaan osana koko laitoksen ja sektorin yhteiskunnallista 
tehtävää ja toimintaprosesseja. Tällä on vaikutusta mm. tilaaja-tuottajamallin soveltamiseen, 
kilpailuttamiseen ja esimerkiksi ulkoistamiseen. Esimerkiksi palvelu- tai hallinnon tukitehtäviä 
suorittaessaan asiantuntija tunnistaa tutkimustarpeita tai vastaavasti testaa tutkimustulostensa 
soveltuvuutta hyödyntämisprosesseissa. Samoin alkuperäistiedon tuottaja on usein paras kou-
luttaja. Monitehtäväluonne on myös omiaan virittämään tieteiden- ja ammattienvälistä yhteis-
työtä ja toisiltaan oppimista.  
 
Edellä mainitut tehtävät muodostavat yhteiskunnan ja hallinnonalan asiantuntijakapasiteetin, 
jolla on huomattava ja usein ratkaiseva merkitys: 
a)  Yhteiskunnan ja hallinnonalan perustoiminnoille normaalioloissa 



 70

 Sektoritutkimuslaitoksilla on edellä kuvatulla tavalla lukuisia ja laitoksen hallinnonalasta 
ja luonteesta johtuvia erityisvastuita ja -tehtäviä, joilla on ratkaiseva merkitys yhteiskun-
nan toimivuudelle, hallinnon toimivuudelle, kansalaisten palveluille ja turvallisuudelle. 
Merkittävä osa näistä tehtävistä edellyttää taustatuekseen, tiedon ja osaamisen varmis-
tamiseksi ja laadun varmistamiseksi, usein kansainvälisten kriteereiden tai velvoitteiden 
täyttämiseksi tutkimusta ja tutkimuksella saavutettua asiantuntijapätevyyttä. Tyypillisesti 
tehtävien delegointi muille yksiköille ei joko juridisesti tai toiminnallisesti ole mahdol-
lista.  

b)  Toiminta poikkeus- tai kriisioloissa  
 Poikkeusoloissa useimpien sektoritutkimuslaitosten rooli yhteiskunnan toimivuuden, 

hallinnon toimintojen ja väestön palveluiden ja turvallisuuden varmistamisessa koros-
tuu. Toiminnot ovat silloin vähemmän tutkimuksellisia, enemmän asiantuntija-avun 
antamiseen keskittyviä, erilaisia riskinarviointeja, operatiivisten tehtävien toteuttamista ja 
kriisinhallintaa tukevia. Tällöin tarvittavat asiantuntijavalmiudet voivat kriisin luonteesta 
riippuen olla vain yhtä tai harvaa hallinnonalaa ja sektoritutkimuslaitosta koskevia (esi-
merkiksi rajattu säteilyriski tai veden kontaminoituminen) tai hyvin laajalti yhteiskuntaa 
ja sen sektoreita koskevia (esimerkiksi Tšernobylin kaltainen ydin- tai kemikaalikata-
strofi tai lintuinfluenssa-pandemia). 

 
Enemmistöllä sektoritutkimuslaitoksista on vastuualueita, jotka liittyvät sekä a)- että b)-ryh-
män tilanteisiin.  
 
Näiden vastuiden hoitaminen edellyttää pitkäjänteistä ja hyvin organisoitua asiantuntemusta, 
saumatonta yhteistoimintaa sektorihallinnon ja muun hallinnon kanssa, korkeaa pätevyyden 
tasoa, menetelmien luotettavuutta ja operatiivista toimintakykyä, usein myös tasokasta infra-
struktuuria. Jälleen toimintakyvyn perusedellytyksenä on tutkimus ja sen avulla hankittu tie-
dollinen, menetelmällinen ja operatiivinen valmius. Kaikki sektoritutkimusta koskevat ratkai-
sut tuleekin arvioida – ei ainoastaan erillisin tutkimustoimintaan liittyvin perustein, vaan myös 
yhteiskunnan perustoimintojen varmistamisen valossa sekä normaaliaikoina että poikkeus-
oloissa. Kuulemistilaisuuksissa ovat kaikki hallinnonalat tuoneet esille sen, että 
hallintosektoreiden ja laitosten perimmäisen yhteiskunnallisen tehtävän toteutuminen tulee 
uusissa sektoritutkimusjärjestelyissäkin varmistaa.   
 
Ministeriöt ohjaavat sektorilaitoksiaan strategisesti ja vaihtelevassa määrin operatiivisesti. 
Ministeriöiden yleisstrategian ja tutkimusstrategian (jos sellainen on erikseen olemassa) ja 
laitosten strategian välinen yhteensopivuus on erityisen tarkkailun kohteena. Strategiatyö on 
viime vuosina lähinnä laajennetun tulossopimuskäytännön myötä kehittynyt merkittävästi 
(Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tutkimusstrategiat  
 

Tutkimusstrategia  
 

Ministeriö Tutkimusta oh-
jaava erityis-
resurssi  Erillinen  Osana 

yleis-
strate-
giaa 

Laitos Strategia 

Ilmatieteen laitos IL + Liikenne- ja 
viestintämi-
nisteriö 
LVM 

Tutkimusyksikkö + 
 

- 
Merentutkimuslaitos MTL + 

Geodeettinen laitos + 
EVIRA + 
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus, MTT 

+ 

Maa- ja 
metsätalo-
usministeriö 
MMM 
 

Tutkimus- ja neu-
vontayksikkö 
 
Maa- ja 
elintarvike-
talouden 
tutkimuksen 
neuvottelukunta 

+  

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
RKTL 

+ 

MMM, YM  +  Metsäntutkimuslaitos METLA + 
Oikeusmi-
nisteriö OM 

- Oikeusministerön 
tutkimsstrategia 

2007-2012- 

 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
OPTULA 

- 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
Kotus 

+ Opetusmi-
nisteriö 
OPM 
OPM 

 + 
Opetusministeriön 
hallinnonalan 
sektoritutkimuksen 
kehittämislinjaukse
t 2010 

 

Museovirasto + 
Useita osa-
aluestrategioi
-ta 

Kansanterveyslaitos KTL + 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskus STAKES 

+ 

Säteilyturvakekskus STUK + 

Sosiaali- ja 
terveysmi-
nisteriö 
STM 
 

Tutkimus- ja 
kehittämisjohtaja 

- + 

Työterveyslaitos TTL + 
Geologinen tutkimuskeskus GTK 
 

+ 

Kuluttajatutkimuskeskus KTK + 
Mittatekniikan keskus MIKES + 

Työ- ja elin-
keinominis-
teriö TEM 
 

Strategia- ja enna-
kointiyksikkö 

Innovaatiostrategia 
ja useita erityis-

strategioita 

 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT + 
Valtiova-
rainministe-
riö VM 

- - - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
VATT 

+  
Tutkimus-
ohjelma 

Ympäristö-
ministeriö 
YM 

 +  Suomen ympäristökeskus SYKE + 

Sisäministe-
riö  

Tutkimuksen 
koor-
dinaatioryhmä 

+    

 
 
IL = Ilmatieteen laitos 
MTL = Merentutkimuslaitos 
EELA = Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos nyk. EVIRA = Elintarviketurvallisuusvirasto 
MTT = Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
RKTL = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
METLA = Metsäntutkimuslaitos 
OPTULA = Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Kotus = Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
KTL = Kansanterveyslaitos 
STAKES = Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 



 72

STUK = Säteilyturvakeskus 
TTL = Työterveyslaitos 
GTK = Geologian tutkimuskeskus 
KTK = Kuluttajatutkimuskeskus 
MIKES = Mittatekniikan keskus 
VTT 
VATT = Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
SYKE = Suomen ympäristökeskus 
 
 
Valtaosan tutkimustarpeestaan "suuret" sektoritutkimusministeriöt tyydyttävät sektoritutki-
muslaitostensa avulla. Kasvavassa määrin kuitenkin käytetään ongelma-aiheesta riippuen myös 
muiden hallinnonalojen tutkimuslaitosten asiantuntemusta ja usein myös toteutetaan kahden 
tai useamman sektorin yhteisiä tutkimushankkeita. Lukuisissa selvityksissä ja tiedehallinnon 
asiakirjoissa sektoreidenvälistä yhteistyötä on pidetty kuitenkin liian vähäisenä. Sekä ministeri-
öitä että laitoksia haastateltaessa ei millään hallinnonalalla tullut esiin voimakkaita esteitä sille, 
että joko ministeriö sitomattomia varoja käyttäen tai sektoritutkimuslaitos ministeriön toimek-
siannosta tai omaehtoisesti toimisi toisen sektorin kanssa yhteistyössä. Useimmissa tapauk-
sissa tämä nähtiin myönteisenä; vain yhden ministeriön kohdalla asiassa nähtiin vähäisessä 
määrin ongelmia. Useampi taho toi kuitenkin esille sen riskin, että ulkopuolinen tilaustoiminta 
ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimispaine saattavat liian suureksi paisuessaan vaarantaa sekä 
laitoksen perustehtävien toteuttamisen että sektorirelevantin tutkimustoiminnan. Useamman 
sektorin välinen tutkimusyhteistyö on nopeasti lisääntymässä ja uudet ohjaus- ja rahoitusjär-
jestelmät tulevat sitä edelleenkin lisäämään.   
 



 73

13  Sektoritutkimus hallinnonaloittain 
 
13.1  Eduskunta 
 
Ulkopoliittinen Instituutti, UPI 
 
Ulkopoliittinen instituutti siirtyi 1.1.2007 eduskunnan alaiseksi. UPIn toimintaa ohjaa 
yhdeksänjäseninen eduskunnan nimittämä hallitus, ja sen yhteydessä toimivat myös 
neuvottelukunta ja tieteellinen neuvosto. UPIn tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, 
ajankohtaista kansainvälisiin suhteisiin ja EU-asioihin liittyvää tietoa, tukea päätöksentekoa 
sekä osallistua aihepiireistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
 
Tehtäväänsä UPI toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kansainvälisiä seminaareja 
ja julkaisemalla ajankohtaisia raportteja. UPI julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä pitää 
yllä kirjastoa. UPI toimii päätöksenteon ja akateemisen tutkimuksen välimaastossa, ja se on 
tutkimustoiminnassaan riippumaton. 
 
Instituutin voimavarat käsittävät 1,6 miljoonan euron budjetin ja 20 hengen henkilöstön, 
joista 16 on tutkijoita mukaan lukien laitoksen johto.  
Instituutin neljä kolmivuotista vuoden 2008 alussa käynnistettyä tutkimusohjelmaa ovat:  
• Euroopan unioni,  
• Kansainvälinen ympäristö- ja luonnonvarapolitiikka  
• Venäjä alueellisessa ja globaalissa kontekstissa  
• Muuttuva maailmanjärjestys. 
 
Toiminta nykymuodossaan on vasta alkuvaiheessa. Instituutin ohjauksesta vastaa hallitus, joka 
raportoi vuosittain eduskunnalle. Yhteistyö ministeriöiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa 
tapahtuu pääasiassa seminaarien ja kongressien järjestämisen muodossa ja tutkimuslaitosten 
kanssa tutkimushankkeiden puitteissa.  
 
Aikaisempiin sektoritutkimuksen kehittämisesityksiin nähden on myönteistä, että Instituutin 
asema on vakiinnutettu ja sen voimavarat ovat lisääntyneet.  
 
 
 
13.2 Ulkoministeriön hallinnonala  
 
Ulkoministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja 
kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä 
kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja 
kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa. Kansainvälistymis- ja globalisaatiotrendien 
kasvun myötä ministeriön tehtävät lisääntyvät. Myös tutkimustiedon tarve kasvaa. 
Ulkoministeriöllä ei ole hallinnonalallaan tutkimuslaitoksia, mutta ministeriössä toimii 10 
hengen suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, jonka tutkijoista osa on sijoitettu korkeakouluihin. 
Myös yleisen kehityspolitiikan suunnitteluyksikkö tekee tutkimusta suurimmaksi osaksi 
tilaustutkimuksena relevanttien instituuttien kanssa. Samoin toimii ihmisoikeuspolitiikan 
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yksikkö. UM rahoittaa myös kemiallisten aseiden kieltosopimukseen liittyvää tutkimusta, 
STUKin kansainvälistä toimintaa ja bioturvallisuustutkimusta KTL:ssä ja seismologista 
tutkimusta Helsingin yliopistossa. Kokonaistutkimuspanos UM:ssä on noin 0,8 M€ vuodessa. 
Ministeriö kokee, että tutkimusasiantuntemusta (tilaajaosaamista) tulisi lisätä ja erityisesti 
varmistaa kokeneen virkamiespolven eläköitymisen jälkeinen tilanne.  
 
 
13.3 Oikeusministeriön hallinnonala 
 
Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii 
demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien 
lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta.  
 
Oikeusministeriö nimitti sektoritutkimuksen vastuuhenkilön sekä kansliapäällikön johdolla 
toimivan sektoritutkimuksen ohjausryhmän vuosiksi 2006–2007. Ohjausryhmän keskeisin 
tehtävä oli valmistella oikeusministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 
oikeusministeriön Oikeuspoliittisen tutkimuksen kehittämisohjelman sekä sitä edeltävien 
selvitysten pohjalta. Oikeusministeriön tutkimusstrategia 2007–2012 valmistui kesäkuussa 
2007 (OM, Toiminta ja hallinto 2007:21). Strategian taustamuistio sisältää laajan analyysin 
oikeuspoliittisen tutkimuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. (Kaijus Ervasti. 
Oikeusministeriön tutkimusstrategian 2007–2012 taustaselvitys. OM, Toiminta ja hallinto 
2007:33) 
 
Strategian johtopäätökset ovat seuraavat:  
• Tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 

arviointi on korostunut oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. Tällä hetkellä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa on runsaasti 
katvealueita. 

• Oikeusministeriön hallinnonalan tutkimustoimintaa on lisättävä voimakkaasti ja 
varattava siihen riittävät resurssit.  

• Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on Suomen johtava oikeuspoliittisen ja kriminologisen 
tutkimuksen yksikkö. Sen toimintaa tulee vahvistaa ja laajentaa.  

• Julkista tutkimusjärjestelmää kehitettäessä on huolehdittava, että koko valtioneuvostoa 
hyödyttävät tutkimusalueet kuten lainsäädäntötutkimus, rikollisuustutkimus sekä 
demokratiaan ja kansalaisten oikeusturvaan liittyvä tutkimus saavat riittävän painoarvon. 

 
Oikeuspoliittisen tutkimuksen voimavaroja on useaan otteeseen esitetty lisättäväksi, mutta 
esitykset eivät toistaiseksi ole johtaneet tulokseen.  
 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, OPTULA 
 
Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain (1139/2008) 1 §:n mukaan laitoksen 
tehtävänä on harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon 
oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet, seurata oikeusoloja ja rikollisuutta sekä 
analysoida ja raportoida niiden kehityspiirteistä, ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa, julkaista ja välittää oikeuspoliittista 
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tutkimustietoa sekä osallistua oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen 
kanssa. 
 
Laitoksen tutkimusohjelmat suuntautuvat kahdelle alueelle: oikeuspolitiikkaan ja 
kriminologiaan.  
 
OPTULAn voimavarat käsittävät 1,5 M€n budjetin, josta 1.2 M€ tulee valtion budjetista ja 
laitos hankkii ulkopuolisena rahoituksena 0,2 M€. (13.3%). Henkilökuntaa on 24, joista 
puolella on tutkijakoulutus.  
 
Tutkimuksen tuotanto oli kaikkiaan 98 erilaista artikkelia, joista vertaisarvioituja kansainvälisiä 
8 ja vertaisarvioituja kotimaisia 3.  
 
Oikeusministeriön tutkimusstrategian mukaan Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tulee säilyttää 
itsenäisenä ja sitä tulee laajentaa alan tutkimustarpeisiin vastaamiseksi. Perusteluina todetaan, 
että oikeuspoliittisen ja kriminologisen tutkimustiedon tarve on kasvanut huomattavasti 2000-
luvulla. Monilta osin tämä tietotarpeiden kasvu on liittyy Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
keskeisiin osaamisalueisiin (rikollisuus ja kontrolli, tuomioistuinten toiminta, velkaongelmat, 
parempi sääntely, kansalaisten oikeussuhteet). Valtioneuvostotasolla on esiintynyt kasvavia 
tietotarpeita muun muassa rikollisuuden ja sen kontrollin sekä lainsäädännön vaikutusten 
tutkimiseen.  
 
Eduskunta on parin viime vuoden aikana kritisoinut lainvalmistelun laadun heikkenemistä. On 
esitetty vaatimus valmistelun tason korottamisesta. Eduskunnan lakivaliokunta on vaatinut 
säädösuudistusten yhteydessä vaikutusten jälkikäteistä seurantaa.  
 
Oikeusministeriön omalla hallinnonalalla tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on korostunut ministeriön strategisessa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa, mikä edellyttää tutkimuspanoksen lisäämistä. Hallinnonalan 
omat organisaatiot, tuomioistuimet, rikosseuraamusvirasto, syyttäjälaitos, oikeusapu, ulosotto 
sekä muut hallinnonalan toimijat tarvitsevat tutkittua tietoa toimintojensa vaikutuksista.  
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vahvistaminen on ollut esillä jo pitkään, selvitysmiehet ja -
ryhmät ovat toistuvasti esittäneet sen vahvistamista ja oikeusministeriö on tehnyt lukuisia 
konkreettisia esityksiä asian ratkaisemiseksi mm. valtion tulo- ja menoarvioesitysten 
yhteydessä. Laitoksen budjettirahoitus ei kuitenkaan ole kasvanut, vaan hiukan pienentynyt 
esimerkiksi vuoden 2005 tasosta.  
 
Julkista tutkimusjärjestelmää kehitettäessä on koko yhteiskunnan kannalta nähty tärkeäksi, että 
oikeuspoliittinen ja kriminologinen tutkimus kuten lainsäädäntötutkimus, rikollisuustutkimus 
sekä lainsäädännön vaikutuksia arvioiva ja demokratiaan ja kansalaisten oikeusturvaan liittyvä 
tutkimus resursoidaan riittävälle tasolle. Tämä ei toistaiseksi ole johtanut tulokseen.  
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13.4  Sisäasiainministeriön hallinnonala 
 
Vaikka sisäasiainministeriöllä ei olekaan omaa tutkimuslaitosta, sen alaiset viranomaislaitokset 
harjoittavat ministeriön strategiaa ja hallintoa tukevaa tutkimusta. Ministeriön 
tutkimusstrateginen valmistelu ja organisoituminen on poikkeuksellisen hyvä. 
Sisäasiainhallinnossa tutkimustoiminta on pääosin sijoitettu koulutuksen yhteyteen. 
Hallinnonalalla tutkimustoiminnan parissa työskentelee noin 40 henkilöä ja ministeriön 
tutkimusbudjetti on noin 2 M€. Ministeriön yhteistä tutkimuspolitiikkaa kehittää ministeriön 
toimialojen edustajista koostuvan tutkimuksen koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on mm. 
ylläpitää ministeriön tutkimusstrategiaa sekä koordinoida ja seurata sen edellyttämiä 
toimia..SM on laatinut ja parhaillaan päivittää tutkimustoimintansa strategiaa ja sen 
toimeenpanosuunnitelmaa. Molemmat kattavat paitsi ministeriön myös sen alaisten laitosten 
tutkimustoiminnan yksityiskohtaisine tutkimuksen painopisteineen ja hankeluetteloineen. 
Tutkimustoimintaa koskevia tieto- ja seurantajärjestelmiä kehitetään parhaillaan. 
Tutkimusstrategian mukaan on tarve tehostaa tutkimusresurssien käyttöä, kehittää 
tutkimuksen hyödyntämismekanismeja ja selvittää ulkoisen rahoituksen lisäämistä. Muita 
kehittämiskohteita ovat mm. tutkimuksen seuranta ja hyväksikäyttö, ministeriön yhteiset 
tutkimustarpeet ja -hankkeet, kansainväliset hankkeet, tutkimustiedon julkistaminen ja 
osallistuminen julkiseen keskusteluun. Strategian toimeenpanosuunnitelma sisältää 16 
aikataulutettua tutkimusstrategian toteutukseen tähtäävää toimenpidettä.  
 
SM:n tutkimuksen yleiset painopisteet liittyvät turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Strategiassa on 
nimetty kullekin aihealueelle 2–11 prioriteettia.. Alla on kuvattu osastojen 
tutkimusprioriteeteista kustakin kaksi esimerkkiä.  Kun SM:n hallinnonalaa on v. 2008 alusta 
uudelleenorganisoitu, osa aihealueista on siirtynyt pois sen hallinnonalalta.  
Aluekehitys ja -hallinto 
• alueiden talous ja työmarkkinat 
• hallinnon toimivuus 
Kuntatutkimus 
• palvelujen järjestäminen ja uudet palvelutuotantomuodot 
• kunnallishallinnon muutokset esim. talouden ja rakenteiden näkökulmasta, 
Pelastustoimi 
• onnettomuuksien ennaltaehkäisy, 
• ihmisten käyttäytyminen onnettomuustilanteissa. 
Poliisiammattikorkeakoulu  
• poliisipsykologia 
• huumerikollisuus 
Rajavartiolaitos 
• rajaturvallisuus  
• meripelastustoimi. 
 
SM:n tutkimusstrategisessa työskentelyssä on tuotu esiin ministeriön sitomattomien 
tutkimusvarojen lisäystarve. Joiltakin osin, kuten pelastustoimessa palosuojelurahasto voi 
tukea tutkimusta. Yhteistyötä harjoitetaan eri osa-alueilla tutkimuslaitosten (mm. IL ja STUK, 
TTL, KTL) ja korkeakoulujen (TuY, HY, TuKK) kanssa.. Tavoitteena on ollut 
palotutkimuksen professuuri yliopistossa. EU:lla on tutkimusrahoitusta 
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turvallisuustutkimuksen alueella ja tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää paremmin. 
Kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä harjoitetaan ja kannustetaan myös laitoksia siihen 
osallistumaan.  
 
 
13.5  Puolustusministeriön hallinnonala  
 
Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, 
kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta- ja 
rauhanturvaamistoiminta. 
 
Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa perusteet strategisesti tärkeille 
kehittämisratkaisuille. Ministeriön strategiaan kuuluu tutkimuksen ja kehittämisen osastrategia, 
joka linjaa hallinnonalan tutkimustoiminnan kehittämistä sekä tutkimustoiminnan temaattisia 
painopisteitä yleisellä tasolla. Ministeriössä on tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka vastaa 
tutkimuksen strategisesta suunnittelusta ja koordinaatiosta.  
 
Tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtojen perusteellinen tutkiminen (ennakointi) toimii 
perusedellytyksenä niitä koskevalle päätöksenteolle. Puolustusvoimien tutkimustoiminta 
palvelee sotilaallisten suorituskykyjen kehittämistä. Tästä seuraa, että suurella osalla 
puolustusvoimien tutkimustoimintaa ei ole yleistettävyyttä tai relevanssia muiden 
yhteiskuntapolitiikan lohkojen kannalta.  Puolustusvoimissa tehdään omaa tutkimusta aloilla, 
joilla ei ole osaamista maamme muissa tutkimuslaitoksissa tai joilla puolustusvoimien oma 
tutkimustoiminta on välttämätöntä. Valtaosa tutkimustarpeesta täytetään kuitenkin 
tilaustutkimuksella partnereina tutkimuslaitokset, erityisesti VTT, yliopistot ja yritykset. 
Yhteistyö teollisuuden ja tiedeyhteisön kanssa palvelee paitsi tiedossa olevia tutkimustarpeita 
niin myös puolustusvoimien kannalta kriittisen tutkimusosaamisen säilyttämistä Suomessa. 
Pitkäjänteisempää tutkimusta ohjataan puitesopimuksin. Puolustusministeriöllä on 
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä mm. Euroopan puolustusviraston EDAn, Pohjoismaiden ja 
NATOn tutkimusyksiköiden kanssa.  
 
Puolustusministeriö ohjaa myös alaisen hallinnon tutkimustoimintaa niiltä osin, kun sillä on 
strategista merkitystä. PLM:n alaisia tutkimusyksiköitä ovat puolustusvoimien tutkimus- ja 
kehittämisyksiköt: 
• Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos (PVTT) 
• Merivoimien Tutkimuslaitos (MerivTL) 
• Sotilaslääketieteen Keskus 
• Lentoteknillistä tutkimusta tehdään pääasiassa ilmavoimien ulkopuolisissa 

tutkimuslaitoksissa, mm. VTT:ssä, yliopistoissa ja yrityksissä. 
• Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään tutkimusta, ja annetaan tutkijakoulutusta 

korkeakoulun opetusaineiden aihealueilta: johtaminen, sotahistoria, operaatiotaito ja 
taktiikka, sotilaspedagogiikka, strategia, sotatekniikka  

 
Ministeriön oman tutkimusbudjetin volyymi on suhteellisen pieni, luokkaa 0,5 M€. Jossain 
määrin tutkimusta voidaan tehdä yhteistyössä myös maanpuolustuksen tieteellisen 
neuvottelukunnan MATINEn kanssa, jonka volyymi on noin 1 M€.  



 78

 
 
13.6  Valtiovarainministeriön hallinnonala 
 
Valtiovarainministeriön tehtävänä on valmistella hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja se 
laatii valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös 
rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä 
julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä 
kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien 
kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaan. 
 
Valtiovarainministeriö on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta nojautuu tietoon ja 
tutkimukseen. Ministeriö on suuri tutkimuksen "kuluttaja". Ministeriö suorittaa itse 
tutkimustoimintaa useimmiten tilaustutkimuksena tai yhteishankkeina eri tutkimus-
instituutioiden kanssa. Ministeriön eri osastoilla on hyvä tilaajaosaamisvalmius.  
Ministeriön kansantalousosaston alaisena ja tulosohjauksessa on Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus. VM:lla ei ole erityistä tutkimustoiminnan strategiaa. Yleisstrategiassa vuosille 
2008–2012 painotetaan faktan tuomista julkiseen keskusteluun, mikä osaltaan korostaa 
tutkimustiedon tärkeyttä (evidence based policy). 
 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT 
 
VATT on valtiovarainministeriön kansantalousosaston alainen tutkimuslaitos, jonka toiminta-
ajatuksena on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen avulla tuottaa tutkimustietoa 
talouspoliittisen päätöksenteon pohjaksi ja sen vaihtoehtoja koskevaan keskusteluun.  
 
Laitoksen voimavarat ovat 4,7 miljoonaa Euroa/v, josta 19 % tulee ulkopuolisen rahoituksena 
ja henkilökuntaa on 56, joista tutkijoita ml. johtohenkilöt on 17.  
Laitoksen tutkimusohjelma keskittyy seuraaville aihealueille: 
• Kestävän taloudellisen kasvun edellytykset 
• Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet 
• Julkiseen talouteen liittyvien politiikkatoimien vaikutukset.  
 
VATTin erityisosaamisalueita ovat arviointitutkimus, ekonomisten mallien rakentaminen, 
evaluaatiomenetelmien kehittäminen ja alan tietovarantojen kokoaminen. Laitos on ulkoisen 
asiantuntijaryhmän toimesta arvioitu v. 2007. Arviointiryhmä kiinnitti huomiota VATTin 
tarpeeseen fokusoitua ja syvällistää tutkimusotettaan, julkaista enemmän kansainvälisesti, 
uudistaa koko julkaisupolitiikkansa, kehittää rekrytointipolitiikkaansa ja hakeutua tiiviimpään 
yhteistyöhön kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Arviointiraportin pohjalta on 
käynnistetty strategiatyö, joka kohdistuu erityisesti julkaisustrategiaan, henkilöstöstrategiaan ja 
verkostostrategiaan.  
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13.7  Opetusministeriön hallinnonala 
 
Opetusministeriö ohjaa kahta tutkimustoimintaa harjoittavaa laitosta, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskusta ja Museovirastoa. Edellä on kuvattu opetusministeriön 
sektoritutkimusstrategiaa, jota parhaillaan toteutetaan. Strategiassa korostetaan ministeriön 
tietoon pohjautuvan policy-makingin ja hallinnon merkitystä ja todetaan ministeriön 
sektoritutkimustarpeiden ulottuvan selvästi myös ministeriön hallinnonalan omien 
tutkimuslaitosten profiilin ulkopuolelle. Ministeriön sektoritutkimusvaroja pidetään 
riittämättöminä, 0,1 % koko hallinnonalan budjetista ja tavoitteeksi asetetaan 0,5 % tason 
saavuttaminen vuoteen 2010 mennessä. Strategia ei sisällä erityisiä sisältö- tai toiminnallisia 
tavoitteita kohdennettuna erityisesti Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen tai 
Museovirastoon.  
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, KOTUS 
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa eli Kotuksessa tutkitaan ja huolletaan Suomen 
nykykieltä, murteita ja historiaa sekä lisäksi ruotsia, saamen kieliä, eräitä muita suomen 
sukukieliä, romanikieltä sekä suomalaista viittomakieltä monesta näkökulmasta: sanastoa, 
nimistöä, kielen käyttöä eri tilanteissa, erilaisia tekstejä, kielen nykyisyyttä ja menneisyyttä, 
vaihtelua ja vakiintuneisuutta. Tutkimustyönsä pohjalta KOTUS:  
• laatii toimialansa kieliä kuvaavia yksi- ja kaksikielisiä sanakirjoja  
• toimii kielenhuoltoviranomaisena eli ohjaa ja kehittää suomen, suomenruotsin, saamen, 

romanikielen ja suomalaisen viittomakielen yleiskieltä  
• neuvoo ja opastaa kielikysymyksissä 
• tarjoaa tutkijoille erilaisia kielitieteellisiä tutkimusarkistoja, aineistoja ja laajan 

kielitieteellisen kirjaston.  
 
Kotuksen voimavarat käsittävät 5 miljoonan € budjetin, josta noin 15 000 € (3 %) on 
ulkopuolista rahoitusta. Henkilövahvuus on 100, joista tutkimushankkeissa työskentelee 15. 
 
Suurin osa laitoksen toimintavolyymistä käytetään kielenhuolto- ja neuvontapalveluihin ja 
kielenhuoltoviranomais- ja arkistotehtäviin sekä sanakirjatyöhön.  
Suurin osa laitoksen toimintavolyymistä käytetään kielenhuolto- ja neuvontapalveluihin ja 
kielenhuoltoviranomais- ja arkistointitehtäviin. Tutkimustoiminta käsittää vain pienen osan 
KOTUKsen kokonaistoiminnasta. 
 
KOTUS on arvioitu v. 2008 (Rekilä 2008). Kotuksella on arvioijan mukaan kansalliseen 
kulttuuriin liittyviä tehtäviä, joiden rahoittamiseen on selvä julkinen intressi. Näitä ovat 
kielenhuolto, tietyt valtion intressissä olevat sanakirjat, tietty aineistokokoelmien ylläpito ja 
näitä tukeva tutkimus. Kielipolitiikka on nousemassa esiin uutena tehtävänä. Arvioija 
ehdottaa, että Kotus säilyy valtion virastona ja toiminta muutetaan kokonaisuudessaan 
budjettirahoitteiseksi. Päällekkäisyydet muiden organisaatioiden kanssa tulee poistaa ja 
yhteistyömahdollisuudet hyödyntää. Helsingin yliopiston kanssa tulee neuvotella 
kirjallisuuskokoelmien tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä. Kotuksella on sekä 
tiedeinstituution että muistiorganisaation piirteitä. Kotuksen asema ja tehtävät 
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sektoritutkimuslaitoksena tulisi tarkemmin selvittää. Samoin laitoksen ohjausta tulisi kehittää. 
Arvioitsija ehdottaa selvitettäväksi, soveltuuko Kotuksen ohjaus kulttuuriorganisaatioiden 
ohjauksen yhteyteen nykyistä tiedeyksiköiden yhteydessä tapahtuvaa ohjausta paremmin. 
Kotuksen moninainen tehtäväkenttä vaatii selkiinnyttämistä ja toiminnan arvoperusta 
kirkastamista sen suhteen, millainen tutkimus-, palvelu- ja aineisto-organisaatio Kotus haluaa 
ja Kotuksen halutaan olevan. Sekä tehtävän selkeyttäminen että sisäinen toiminnan 
kehittäminen edellyttävät strategian tarkistamista, asiakasanalyysia, henkilöstön 
osaamisanalyysiä ja toimintaprosessien määrittelyitä. Lisäksi arvioija esittää useita muutoksia 
laitoksen sisäiseen organisaatioon, talous- ja henkilöstöhallintoon, tukipalveluiden 
järjestämiseen ja henkilöstön kehittämiseen sekä johdon vastuualueiden jakautumiseen.  
 
Museovirasto 
 
Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. 
Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka palvelee 
monipuolisesti kansalaisia, päättäjiä, museoalan ammattilaisia, tutkijoita ja opiskelijoita. Virasto 
vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja 
kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen 
kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista 
kulttuuriperintöämme ja kehittää sekä tukee kansallista museotointa. 
 
Viraston toiminta perustuu Museovirastosta annettuun lakiin ja asetuksiin. Lisäksi toimintaa 
ohjaavat mm. muinaismuistolaki ja rakennussuojelulaki. Museovirasto toimii kolmella 
päätulosalueella: Kulttuuriympäristö, Museot ja näyttelyt sekä Museotoimen kehittäminen. 
Pääjohtajan tukena toimivat viraston toimialan kehittämistä varten Kulttuuriperintöalan 
neuvottelukunta ja merkittäviä museo- ja kulttuuriasioita koskevaa hallinnollista 
päätöksentekoa varten Museoviraston erityisistunto. 
 
Viraston voimavarat käsittävät 433 henkilötyövuotta ja 26,8 M€:n budjetin, josta 1,8 M€ (6,7 
%) käytetään tutkimukseen. Tutkimuksen osuus viraston koko toimintavolyymistä on siis 
hyvin pieni.  
 
Museovirasto on laatinut v. 2003 tutkimusstrategian, joka pyrkii vahvistamaan tutkimusotetta, 
selkeyttämään tutkimustoiminnan menettelytapoja, erityisesti tutkimushankkeiden 
suunnittelua ja priorisointia, kehittämään tutkijakoulutusta, ylläpitämään tutkijapätevyyttä, 
lisäämään monialaista yhteistyötä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä selkeyttämään 
ja tehostamaan julkaisutoimintaa. Virastolla on myös erilliset strategiat sen muita keskeisiä 
toimintoja ja aihealueita varten. 
 
Museovirasto on vuonna 2007 arvioitu selvitysmies Jouni Mykkäsen selvitystehtävän 
yhteydessä. Selvitysraportti sisältää lukuisia esityksiä viraston johtojärjestelmän, hallinnon ja 
palvelutoimintojen kehittämiseksi, osasto-organisaation muutoksiksi, tietovarantojen 
organisoimiseksi ja digitoimiseksi, museo-, maakunta- ja yliopistoyhteistyön kehittämiseksi ja 
alueyksiköiden kehittämiseksi sekä henkilöstövoimavarojen turvaamiseksi. Selvityksessä 
nähdään tutkimus keskeisenä osana viraston toimintaa, ja korostetaan sen volyymin 
säilyttämisen tärkeyttä tuottavuusohjelman henkilövähennyksistä huolimatta.  



 81

 
Museovirasto on kehittänyt museoiden arviointimenetelmän, joka on tarkoitettu kaikkien 
museoiden itsearviointien työkaluksi.  
 
 
13.8  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla toimii viisi sektoritutkimuslaitosta, 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus,  MTT, Metsäntutkimuslaitos METLA, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA ja Geodeettinen 
laitos GL.  
 
Maa- ja metsätalouden ja siihen liittyvän tutkimuksen merkitys on viime aikoina nopeasti 
korostunut maailman ruokatilanteen ja energiatilanteen nopean muuttumisen ja siitä 
seuraavan omavaraisuustarpeiden kasvun vuoksi. Hallinnonalan tutkimusorganisaatioita on 
merkittävästi muutettu viime vuosina. Ministeriön tutkimusstrategia on uudistettu vuonna 
2005 osana ministeriön strategiatyötä ja sen yhteydessä on laadittu hallinnonalan 
sektoritutkimuksen kehittämissuunnitelma.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sektoritutkimuksen toiminta-ajatus on 
määritelty seuraavasti: Tutkimus- ja kehitystoimintamme tukee uusiutuvien luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, edistää elinkeinotoiminnan kilpailukykyä sekä turvaa ihmisen ja luonnon hyvinvointia. 
Toimintamme tuottaa tietoa ja osaamista päätöksenteon tueksi sekä innovaatioita elinkeinojen 
kehittämiseksi. 
 
Strategian mukaan ministeriö vaikuttaa aktiivisesti innovaatiopolitiikkaan, suuntaa tutkimusta 
tulosohjauksen avulla ja kohdistaa valikoivaa hankerahoitusta. Strategialla pyritään 
tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseen, korkeaan kansainväliseen laatuun, tulosten 
tehokkaampaan hyödyntämiseen, tutkimustoimintojen prosessien ja rakenteiden 
kehittämiseen, johtamis- ja ohjausjärjestelmien tehostamiseen, tutkimuksen rahoituksen 
varmistamiseen ja tutkimushenkilöstön osaamisen ja uudistumisen kehittämiseen. Ministeriön 
johdolla on keväällä ja kesällä 2008 valmisteltu suunnitelma Pro Luonnonvarat -yhtymän 
organisoimiseksi, jonka toimijoina olisivat luonnonvarojen tutkimusta ja asiantuntijatehtäviä 
toteuttavat valtion organisaatiot, MTT, METLA, RKTL, EVIRA, GL, SYKE ja mahdollisesti 
halutessaan IL, GTK ja VTT. Yhtymä olisi tutkimustiedon ja asiantuntijapalveluiden 
tuottajien yhteinen osaamis- ja palveluyksikkö. Kukin organisaatio toimisi omalla toimialallaan 
itsenäisesti, mutta yhtymä ohjaisi yhteistä toimintaa verkostoa voimakkaammin. Se toimisi 
samalla integroituna luonnonvara-tutkimuksen ja -tiedon hallinnan keskuksena. Yhtymän 
toiminta kytkeytyisi luonnonvarojen arvoketjuihin. Yhtymän keskeisimpiä toimintoja olisivat 
yhteisten tutkimusohjelmien toteuttaminen, yhteisten asiantuntijapalvelujen sekä tutkimuksen 
tuki- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaminen sekä yhteisen osaamisen edistäminen. Lisäksi 
yhtymä osallistuisi sektoritutkimuksen pitkän aikavälin suunnitelman ja 
sektoritutkimuslaitoksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Suunnitelmaa tukevat MMM:n 
ja YM:n johto sekä niiden alaiset laitokset. MMM on valmistellut alaistensa laitosten kanssa 
myös yhteisen laboratorioyhteistyöhankkeen, VIRLAB. 
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Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT 
 
MTT on maa- ja metsätalousministeriön alainen johtokunnan valvonnassa toimiva 110 vuotta 
vanha valtion tutkimuslaitos. MTT:n tehtävänä on tutkimuksellaan edistää kuluttajien 
hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
tuotanto- ja elinympäristön laatua sekä maaseudun elinvoimaisuutta. Edelleen MTT:n 
tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkimuslaitos, joka tuottaa uusia 
toimintamalleja ja uutta teknologiaa elintarvike- ja energiantuotannon käyttöön sekä tietoa ja 
ratkaisuja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja luonnonvarojen kestävän käytön tueksi. 
 
MTT:n voimavarat käsittävät 45,1 M€:n budjetin, josta valtion budjettirahoitusta 30,1 M€ ja 
ulkopuolista rahoitusta 15 M€ (34 %). Kokonaishenkilöresurssit olivat 814 htv, joista 
tutkijoita 280 htv.  
 
Tutkimuksen tuotteliaisuus on hyvä, ja referee-tarkastettujen artikkeleiden vaikuttavuusindeksi 
korkea ja noususuunnassa. V. 2004 sitaatioimpakti oli 3.43 mikä oli korkeampi kuin 
sektoritutkimuslaitosten mediaaniarvo.  
 
MTT kirjaa keskeisiksi tehtävikseen tutkimuksen, asiantuntijatehtävät sekä tiedon ja 
teknologian siirron ja markkinoinnin.  
Tutkimuksen linjaukset on MTT:n strategiassa määritelty seuraaviksi:  
• Maa- ja elintarviketalouden kestävyyden kehittäminen yhteiskunnan tarpeisiin 
• Maa- ja elintarviketalouden tuotanto- ja teknologiavalintojen kehittäminen 
• Elintarvikkeiden ja non food -tuotteiden laadun kehittäminen 
• Biomateriaalien ja bioenergian tuotanto 
• Yhteiskunnallisten ohjausmekanismien kehittäminen 
 
Tutkimustoiminta toteutetaan huomattavalta osin ohjelmien muodossa, joihin osallistuvat 
myös lukuisat ulkopuoliset yhteistyötahot.  
 
MTT:n asiantuntijatehtävät ovat monipuoliset, osittain lakisääteiset, osittain asiakas-
ohjautuvat:  
• EU:n ja kansallisen maatalous-, maaseutu-, kuluttaja-, energia- ja ympäristöpolitiikan 

valmistelun tuki 
• Kasvintuotannon ja kotieläintuotannon ohjauksen tuki 
• Ydinkasvihuolto 
• Maatalous- ja elintarviketeknologian säädösten valmistelun tuki 
• Yrityksille suunnatut palvelut mm. testaus- ja analyysipalvelut 
• Verkossa jaettavat ajankohtaispalvelut eri kohderyhmille 
• Kansallisten maa- ja puutarhatalouden kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien toteuttaminen 
• Maatalouden kansallinen kasvihuonekaasupäästölaskenta 
• Luonnonvaratietojen hallintajärjestelmän kehittäminen 
• Elintarvikemarkkinoiden ja niiden toimintamekanismien seuranta, ml. 

globaalimarkkinat. 
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MTT:n kansainvälinen arviointi on tehty vuonna 1996. V. 2007 MTT kutsui pysyväksi 
neuvoa-antavaksi elimeksi kansainvälisen tieteellisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on 
arvioida ja edesauttaa tutkimuksen suuntautumista. (Suomen maataloustutkimus yleensä on 
OECD-maiden arvioinneissa huippuluokkaa ja MTT:llä on siinä osuutensa). 
 
Metsäntutkimuslaitos, METLA 
 
METLA on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, jota johtaa ulkopuolinen 
johtokunta. METLAn tehtävänä on laitoksesta annetun lain mukaisesti edistää tutkimuksen 
keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. METLA 
tuottaa tieteellistä tietoa metsäympäristöstä, metsien eri käyttömuodoista ja metsä- ja 
puutaloudesta. METLAa on maa-ja metsätalousministeriön ohella tulosohjannut vuoteen 
2007 saakka myös ympäristöministeriö perusteena lähinnä METLAn metsäomistus, joka on 
sittemmin siirretty Metsähallitukselle ja kaksoisohjaus on päättynyt. .  
 
METLAn voimavarat käsittävät 52 M€:n budjetin, josta 12.4 M€ (24 %) ulkopuolista 
rahoitusta Henkilöresurssit olivat 877 htv, joista tutkimusprosessiin kanavoitiin 403 htv.  
 
Tutkimustoiminta on organisoitu ongelmakeskeisiin tutkimusohjelmiin ja 
tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen painoaloja ovat:  
• Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta  
• Metsien yhteiskunnallinen merkitys  
• Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta  
• Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot. 
•  
Tutkimuksen tuotteliaisuus on hyvää tasoa. Suomen  Akatemian analyysissä 15/06 
sitaatioimpakti oli 2,83 eli hiukan alle kaikkien laitosten mediaanin (3,02).  
 METLA suorittaa lukuisia palvelu- ja mittaustehtäviä, osittain lakisääteisesti, osittain 
asiakaslähtöisesti. METLAn palvelut käsittävät mm. : 
• Tietopalvelut ja asiantuntijajärjestelmät  
• Viranomais- ja palvelutehtävät  
• Metinfo metsätietopalvelut Internetissä 
• Tilaustutkimukset ja muut asiakkaan tietotarpeisiin suunnitellut tuotteet  
• Koulutus- ja neuvontapalvelut 
• Laboratoriopalvelut 
• Tutkimusjulkaisut ja Metsäntutkimus-lehti  
• Tiedotteet, ennusteet ja katsaukset. 
 
METLA on keskeinen valmistelija ja toteuttaja suurissa kansallisissa metsäalan hankkeissa, 
esimerkkinä mm. Kansallisen metsäohjelman (KMO) valmistelu ja toteutus sekä Etelä-
Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2016, METSO.  
 
METLA on kansainvälisesti arvioitu v. 1998. Valtaosa (mutta ei kaikkia) arviointiryhmän 
suosituksista on toteutettu. Lukuisat METLAn tutkimus- ja toimintaohjelmat on arvioitu 
niiden valmistuttua, mm. METSO, metsien biodiversiteettiohjelma jne.  
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Geodeettinen laitos, GL 
 
Laki geodeettisesta laitoksesta määrittelee laitoksen tehtävät seuraavasti: Geodeettinen laitos 
huolehtii Suomen kartoituksen tieteellisistä perusmittauksista ja paikkatietojen metrologiasta 
sekä tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan ja kaukokartoituksen sekä niihin 
liittyvien tieteiden aloilla. Laitoksen tehtävänä on myös edistää geodeettisten, 
geoinformatiikan ja kaukokartoituksen menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti 
paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. 
 
Geodeettinen laitos ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten osalta 
mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena 
mittanormaalilaboratoriona.  
 
Toiminta ajatuksensa mukaan Geodeettinen laitos: 
• kehittää tietoyhteiskunnan tarpeisiin menetelmiä paikkatiedon keruuseen, käsittelyyn, 

jakeluun ja käyttöön  
• tutkii ja kehittää geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, 

kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannuksen menetelmiä ja 
laitteita  

• edistää uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoa geodesian, 
geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin aloilla  

• toimii maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena.  
 
Laitoksen voimavarat käsittävät 5,8 M€:n kokonaisrahoituksen, josta valtion budjetti kattaa 
4,3 M€ (74 %) ja ulkopuolinen rahoitus 1,5 M€ (26 26 %). Laitoksen henkilövahvuus on 58 
htv joista 35,5 % on tutkijoita. Henkilöstön koulutustaso on korkea. Tutkimuksen panososuus 
on noin 73 %.  
 
Geodeettinen laitos on kansainvälisesti arvioitu v. 1998 (Getting ready for the next century 
Evaluation of the Finnish Geodetic Institute. Report of the Evaluation Panel Maa- ja 
metsätalousministeriö Julkaisusarja 1998:4). Suomen Akatemia, opetusministeriö ja kauppa- ja 
teollisuusministeriö organisoivat v. 2003 geotieteiden kansainvälisen arvioinnin, jossa 
suositeltiin toimenpiteitä myös Geodeettisen laitoksen tutkimuksen kehittämiseksi. Arvioijat 
kannustivat lisäämään yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyötä sekä geofysiikan että 
geoinformatiikan alueilla. Opetusministeriön työryhmä (Työryhmämuistioita 2005:20) 
tarkasteli kansainvälisen evaluaatioryhmän suositusten toteutumista ja muun muassa korosti 
jälleen yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyötä Geodeettisen laitoksen kohdalla.  
 

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, RKTL 
 
Laki RKTL:stä määrittelee laitoksen tehtäväksi suorittaa kalataloutta, riistataloutta ja 
porotaloutta koskevia tutkimuksia ja kokeita sekä harjoittaa valtion kalanviljelytoimintaa siltä 
osin, kuin se ei kuulu muulle viranomaiselle. Laitoksen strategian mukaan tehtäviä toteutetaan 
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kala- ja riistavarojen arvioinnin, ennustamisen ja tilastoinnin sekä kalakantojen 
monimuotoisuuden ylläpidon ja kala-, riista- ja poroelinkeinojen edistämisen muodossa.  
Päätoiminnot ovat  
• Kalantutkimus 
• Riistan- ja porontutkimus 
• Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus 
• Vesiviljely 
 
Tutkimuksella luodaan edellytyksiä: 
• kala- ja riistakantojen elinvoimaisuuden säilyttämiselle  
• ammattikalastuksen, kalanviljelyn ja poronhoidon sekä niihin liittyvien elinkeinojen 

kestävälle kehittämiselle  
• kalastus- ja metsästysharrastuksen sekä niihin perustuvan luontomatkailun 

kehittämiselle  
• riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisylle  
• kestävän metsästyksen ja kalastuksen kansallisten ja kansainvälisten velvoitteiden 

hoitamiselle 
 
RKTL:n voimavarat käsittävät 24,6 M€:n kokonaisrahoitukset, josta 18 M€ (72 %) 
kanavoidaan valtion budjetista ja 6,6 M€ (28 %) on ulkopuolista rahoitusta.  
Henkilöstövoimavarat ovat 314, joista tutkimukseen suunnattu kokonaispanos on 178 htv (57 
%) ja tutkijoita on 95 htv.  
 
Laitoksen tutkimustoiminta suuntautuu lukumääräisesti pääosin kotimaiseen julkaisemiseen, 
mutta vertaisarvioitujen artikkeleiden määrä oli v. 2007 kuitenkin yhteensä 81 ja muiden 
julkaisujen määrä 243. Laitoksen toiminnan luonteen vuoksi erilaisten seurantaraporttien ja 
katsausten määrä on suuri. Suomen Akatemian sitaatioimpaktitutkimuksessa CI oli 2,5 eli alle 
kaikkien tutkimuslaitosten mediaanin.  
 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto, EVIRA 
 
EVIRAn toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä 
kasvinterveydestä. EVIRA on maa- ja metsätalousministeriön alainen valvontavirasto ja 
tutkimuslaitos. EVIRA tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden 
tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
kasvinterveyttä. 
 
EVIRAn voimavarat ovat noin 50 M€ rahoitus, josta 37 M€ (74 %) tulee valtion budjetista ja 
13 M€ (26 %) asiakasmaksuina. Henkilöstövoimavarat ovat noin 750 asiantuntijaa, joista 500 
Helsingissä ja 250 alueellisissa toimipaikoissa. Tutkimukseen kanavoidaan 
kokonaisvoimavaroista noin 4 % (mukaan lukien riskin arviointi).  
 
Valvontatehtäviä ovat mm.: 
• elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu  
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• eläintautien ja zoonoosien eli eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien ehkäiseminen  
• eläinten hyvinvointi ja lääkitseminen  
• suoriin tilatukiin liittyvien täydentävien ehtojen valvonta (CAP)  
• kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen.  
 
Tutkimuksen tavoitteena ovat terveet eläimet ja turvalliset elintarvikkeet. Keskeisimmät 
tutkimuksen aihealueet ovat: 
• eläintautidiagnostiikka (tarttuvat eläintaudit, zoonoosit eli ihmisten ja eläinten välillä 

tarttuvat taudit sekä kuolinsyytutkimukset)  
• eläintauteihin liittyvät epidemiologiset kartoitukset  
• elintarvikkeiden ja eläinten rehujen kemialliseen ja mikrobiologiseen turvallisuuteen 

liittyvät tutkimukset  
• kansallinen vertailulaboratoriotoiminta 
• Lisäksi tutkimukseen läheisesti liittyvä riskinarviointi.  
 
Tutkimuksen tuotteliaisuus käytettyihin voimavaroihin nähden on erittäin korkea, 48 
vertaisarvioitua artikkelia v. 2007. Suomen Akatemian 2004 tutkimuksessa (EELA) 
sitaatioimpakti CI oli 3,07, eli jonkin verran alle kaikkien sektoritutkimuslaitosten ja 
yliopistojen keskiarvon. EVIRAn toimikauden aikana vuodesta 2006 sekä määrällinen että 
laadullinen produktiviteetti on noussut. Vuodessa valmistuu 2–3 väitöskirjaa. EVIRAn 
tutkimustoimintaa ei ole viraston lyhyen toimintakauden aikana arvioitu. Sen edeltäjä EELA 
arvioitiin kokonaisvaltaisesti. Suomen Akatemian yhdessä TEKESin, Sitran, maa- ja 
metsätalousministeriön ja Elintarviketeollisuus ry:n kanssa järjestämä kansainvälinen arviointi: 
Food Sciences and Related Research in Finland 2000-2004. Suomen Akatemian julkaisuja 
2/06) totesi suomalaisen elintarviketutkimuksen kauttaaltaan korkeatasoiseksi ja ruoan 
alkuperän jäljitettävyyden erinomaiseksi (EVIRAn vastuualueita). Suomalaisen elintarvikealan 
tutkimuksen ja tuotekehityksen olisi keskityttävä nykyistä enemmän kansalaisten terveyttä 
edistävien ja kroonisten sairauksien estämiseen tarkoitettujen elintarvikkeiden kehittämiseen. 
Innovaatioiden kehittämiseksi yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välistä yhteistyötä 
olisi tiivistettävä ja luotava sen tueksi uusia pitkäjänteisempiä rahoitusmuotoja.  
Suomalaisen elintarvikealan tutkimuksen ja tuotekehityksen olisi keskityttävä entistä enemmän 
kansalaisten terveyttä edistävien ja sairauksien ennaltaehkäisyyn tarkoitettujen elintarvikkeiden 
ja niiden tuotantoon liittyvien eri tekijöiden kehittämiseen. Tämä on mahdollista vain 
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välisen yhteistyön tiivistämisellä. Sen tueksi on 
myös luotava uusia pitkäjännitteisimpiä rahoitusmuotoja.  
 
 
13.9  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 
 
Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee liikenne- ja viestintäpoliittisten strategioiden 
ja tavoitteiden saavuttamista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla selvitetään 
yhteiskunnallisia tarpeita ja tulevaisuuden haasteita sekä niiden heijastumista ministeriön 
toimintaan ja tavoitteisiin. Tutkimustoiminnan avulla kehitetään alalla tarvittavaa osaamista ja 
asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.  
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Ministeriö rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa n. 4 miljoonalla eurolla vuodessa. Noin 
puolet rahoituksesta suunnataan laajoihin ja pitkäjänteisiin tutkimusohjelmiin, esimerkiksi 
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, LINTU ja 
Joukkoliikenneohjelmaan, JOTU, joihin osallistuu usein muita ministeriöitä, kaupunkeja, 
kuntia, yrityksiä sekä tutkimus- ja rahoittajaosapuolia. Toinen puoli ministeriön rahoituksesta 
käytetään lyhytkestoisiin ajankohtaisselvityksiin ja -projekteihin. Ministeriössä on vuosittain 
käynnissä noin 250 tutkimusohjelmiin sisältyvää tai erillistä projektia. Liikenne- ja 
viestintäministeriö tilaa tutkimustöitä kohdennetuilla, hankekohtaisilla tarjouspyynnöillä. 
Ministeriö ottaa myös vastaan tutkimustarjouksia. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisstrategia 2006–2011 (Liikenne- ja viestintäministeriön 
julkaisuja 3/2006) muodostaa strategisen ohjauksen rungon. LVM:ssä on tutkimusta ohjaava 
ja siitä vastaava vastuuvirkamies ja t&k-koordinaatioryhmä. Ministeriö laatii vuosittain t&k-
toimintansa tuloksista kattavan raportin: T&k-toiminta: tulokset 2007. Liikenne-ja 
viestintäministeriön julkaisuja 34/2008.  
 
LVM:n alaisia tutkimuslaitoksia ovat Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. Ministeriö 
tulosohjaa laitoksia ja molempia niitä ohjaa myös useita hallinnonaloja ja intressitahoja 
edustavat johtokunnat. Myös ministeriön alaiset virastot harjoittavat tutkimustoimintaa 
toimialojensa aiheista. 
 
Ministeriöllä ei ole varsinaista tutkimustoimistoa, mutta kokeneita tilaajavirkamiehiä on ja 
t&k-toiminnan koordinaatioryhmä tukee tutkimuksen ohjaamista.  
 
Ilmatieteen laitos, IL  
 
Ilmatieteen laitos, IL, on liikenne- ja viestintäministeriön alainen suurehko tutkimus- 
asiantuntija- ja palvelulaitos, jota johtaa pääasiassa ulkopuolisia hallinto- ja intressitahoja 
edustava johtokunta. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta havainto- ja 
tutkimustietoa ilmakehästä ja tuottaa tuon tietämyksen pohjalta palveluita.  
 
Ilmatieteen laitos: 
• havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia 

ilmiöitä  
• tuottaa tietoa ilmakehän entisestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta  
• tekee korkeatasoista tutkimusta meteorologian, ilmanlaadun, avaruusfysiikan, 

kaukokartoituksen ja geomagnetismin alueilla  
• harjoittaa asiantuntijapalveluihin erikoistunutta liiketoimintaa kilpailukykyisesti 

Suomessa ja ulkomailla  
• osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön  
• tiedottaa aktiivisesti ilmakehään liittyvistä asioista  
• ennakoi muutoksia ja reagoi nopeasti ympäristön muutoksiin ja muuttuviin odotuksiin. 
 
Laitoksen voimavarat käsittävät 47 M€ kokonaisbudjetin, josta 32 % katetaan ulkopuolisella 
tutkimus- tai palvelutuloilla. Henkilökuntaa on 580, joista tutkijoita 100.  
Laitoksen tutkimusohjelma sisältää seuraavat aihealueet: 
• Millainen ilmakehä on?: Yleistä tietoa ilmakehän rakenteesta, toiminnasta ja ilmiöistä  
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• Ilmasto ja sen muutos: Mitä ilmastolla tarkoitetaan, millainen on Suomen ilmasto, miten 
ilmasto on muuttunut aikojen kuluessa  

• Ilmakehämallit: Ilmakehämallit ovat tietokoneohjelmia, jotka jäljittelevät ilmakehän 
käyttäytymistä. Niiden avulla voidaan selvittää mm. säätilan muutoksia ja aineiden 
leviämistä ilmakehässä.  

• Otsoni- ja UV-säteily: Otsoni on maapallon elämälle tärkeä aine esiintyessään 
stratosfäärissä, mutta maanpinnan lähellä esiintyvä otsoni vahingoittaa ihmisiä, eläimiä 
ja kasvikuntaa.  

• Avaruustutkimus: Maan magneettikenttä, revontulet, Marsin kaasukehä, Saturnuksen 
Titan-kuu sekä aurinkokunnan pöly ja säteily ovat myös tutkimuskohteita.  

• Pohjoinen ulottuvuus: Pohjoinen ilmasto on muovannut havumetsävyöhykkeen 
elämänmuotoa.  

• Yhteiskunta ja ilmakehä: Sää ja ilmasto vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan, mutta myös 
ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmakehään ja sen muuttumiseen. 

 
Ilmatieteen laitoksen tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvioitu vuonna 2007. 
Arviointiryhmä antoi laitokselle korkeat arvosanat. IL on yksi Euroopan vahvimmista alan 
laitoksista, tutkimuksen määrä ja laatu ovat korkealla tasolla, toiminta mandaatin mukaista ja 
uusia tutkimuksen painoalueita on kehitetty. Tutkimusohjelmille asetetut tavoitteet on 
saavutettu. 
 
Yhteistyö yliopistojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa on toimivaa. Arviointiryhmä 
suosittelee tutkijaresursseja ohjattavaksi myös uusille tutkimusalueille, kansainvälisen 
julkaisemisen edelleen tehostamista, kilpailua kansainvälisestä rahoituksesta, ja 
tutkimusohjelmien ja toiminnallisten ohjelmien vuorovaikutuksen lisäämistä sekä ohjelmien 
hyödyntämistä operatiivisen toiminnan tueksi ja tuotteiden kehittämiseksi.  
 
 
Merentutkimuslaitos, MTL 
 
Merentutkimuslaitos kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan, mutta sitä 
tulosohjaa osaltaan myös ympäristöministeriö. Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa 
ja edistää tieteellistä tutkimus- ja kokeilutoimintaa, joka lähinnä kohdistuu maatamme 
ympäröivien merien luonnontieteellisiin ominaisuuksiin ja ilmiöihin sekä muihin meriä 
yleisesti koskeviin kysymyksiin, pitäen silmällä käytännön tarpeita, erityisesti merialueiden 
suojelua ja hyväksikäyttöä, sekä huolehtia alan kansainvälisestä yhteistyöstä ja 
tiedotuspalvelusta.. Merentutkimuslaitos toimii kahden ministeriön, Liikenne- ja 
viestintäministeriön ja ympäristöministeriön tulosohjauksessa.  
 
Merentutkimuslaitos 
• tuottaa havainto- ja tutkimustietoa merestä ja kehittää tietoon perustuvia palveluita  
• ylläpitää ja kehittää keskeisiä merentutkimuksen havaintojärjestelmiä 
• harjoittaa korkeatasoista merentutkimus- ja kehittämistoimintaa  
• ylläpitää merentutkimusalus Arandaa  
• tuottaa alansa palveluita 
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MTL:n voimavarat ovat 10.5 M€, josta 8.9 M€ (84%) tulee valtion budjetista ja 1.6 M€ (16%) 
ulkopuolisen rahoituksena.  Henkilöstövoimavarat ovat 107 htv josta tutkimukseen käytetään 
75htv eli 75%tutkijoita laitoksen luettelossa on 66.  
 
Tutkimustuotanto on 80 julkaisua vuodessa, joista 50 kansainvälisesti arvioituja julkaisuja. 
 
Suomen Akatemian 2004 analyysissä sitaatioimpaktiluku oli 2.66 eli hiukan korkeampi kuin 
sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen keskimäärin. MTL on arvioitu v. 1997  ja arvioinnin 
seuranta järjestettiin. Laitoksen  tutkimus on ollut arvioinnin kohteena myös Suomen 
Akatemian v. 2003 järjestämässä geotieteiden arvioinnissa ja v. 2008 järjestetyssä 
vesitutkimuksen arvioinnissa. Geotieteiden arvio antoi erittäin positiiviset lausunnot laitoksen 
tutkimuksesta fysikaalisten geotieteiden osalta. Vesitutkimuksen kansainvälinen 
arviointiryhmä antoi kiittävät arvosanat MTL:n tutkimuksesta ja korosti integroidun 
merentutkimuksen vahvuuksia ja onnistumista MTL:ssä, samoin kuin näki laitoksen 
laboratorioinfrastruktuurin ja tutkimusaluksen arvokkaiksi ja hyväntasoisiksi voimavaroiksi. 
Laitoksen tutkimuksen suuntaaminen kolmeen pääohjelmaan: Itämeren tila ja globaali 
muutos, Itämeren prosessit ja Meren liikkeet sai arviointiryhmän kannatuksen. Laitoksen 
kansainvälinen tutkimusote ja sen kansainvälisestikin ainutlaatuiset arktiset ja 
merijäätutkimukset saivat arvioijilta tunnustusta. Laitoksen vahvuutena pidettiin edelleen sen 
monitieteisyyttä, joka yhdistää fysikaalisen, kemiallisen ja biologisen merentutkimuksen yhteen 
integroituun kehikkoon sekä vesiekosysteemin integroitua mallintamista, joka on mahdollista 
laitoksen monitieteisyyden pohjalta. Kansainvälinen arviointiryhmä on raportissaan ja sen 
jälkeisissä julkisissa kannanotoissaan kritisoinut suunnitelmaa pilkkoa MTL kahteen osaan.  
 
Ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat 19.6.2008 tiedottaneet, että 
Merentutkimuslaitos lakkautetaan 1.1.2009 alkaen ja siitä siirretään meribiologiaan liittyvä 
tutkimus ja operatiivinen toiminta Suomen ympäristökeskukseen ja fysikaalinen 
merentutkimus ja palvelut Ilmatieteen laitokseen. Organisaatiomuutosta valmistelevat 
työryhmätyöt on käynnistetty.  
 
 
13.10  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM on uusi organisaatio, joka aloitti toimintansa vuoden 2008 
alussa. Ministeriön tehtävät ja voimavarat koottiin lakkauttamalla entinen kauppa- ja 
teollisuusministeriö ja työministeriö sekä osa sisäasianministeriön ministeriön alueiden ja 
hallinnon kehittämisosastoa. 
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat 
• työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, 

työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu 
• alueiden kehittäminen 
• elinkeinopolitiikka 
• energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon 

yhteensovittaminen 
• innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus 
• markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka; 
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• siviilipalvelus.  
 
Ministeriön tutkimusstrategiaa ei ole vielä laadittu. Sen sijaan työnjakopäätöksissä strategia-, 
ennakointi- ja tutkimus on nimetty toiselle ministereistä (työministeri). 
TEM on tuottanut kansallisen innovaatiostrategian, joka korostaa tutkimuksen ja osaamisen 
merkitystä kansallisena vahvuustekijänä. Sektoritutkimuslaitoksia yhdessä 
yliopistotutkimuksen kanssa esitetään strategiassa vahvistettavaksi ja niiden yhteistyötä ja 
elinkeinoelämän kanssa tapahtuvaa yhteistyötä edelleen kehitettäväksi.  
 
Geologian tutkimuskeskus, GTK  
 
Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on suorittaa geologian, geofysiikan ja geokemian 
tutkimusta sekä niihin liittyviä tehtäviä sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin määrätään. 
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti GTK tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään 
maankamaran hallittua ja kestävää käyttöä. GTK kartoittaa ja tutkii maankamaraa ja sen 
luonnonvaroja, vastaa alansa kansallisesta tietopalvelusta sekä tuottaa asiakkaidensa 
tarvitsemia palveluja ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä projekteissa. 
 
GTK:n voimavarat ovat 59,3 M€:n kokonaisrahoitus, josta 42 M€ (71 %) katetaan valtion 
budjetista ja 17,3 M€ (29 %) ulkopuolisella rahoituksella. Tutkimukseen käytetään 13.5 M€ , 
josta 19% omarahoitteista.. Henkilöstö on 773 htv, josta tutkijoita noin 260 (33 %). 
GTK:n tutkimuksen painopiste on soveltavassa tutkimuksessa, jolle on asetettu seuraavat 
tavoitteet:  
• Merkittävä rooli kansainvälisen geotieteellisen yhteisön jäsenenä  
• Huipputason t&k-panostus sekä GTK:n ydinosaamisalueille (kartoitus, luonnonvarojen 

arviointi, kansallinen geotietopalvelu) että tiedon tarvitsijoille ja sidosryhmille  
• Yhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa kansallisen 

perustutkimuksen ydinosaamista tukevilla tutkimusalueilla  
• Uusien teknologioiden kehittäminen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa  
• Tutkimustoiminnan vaikuttavuuden jatkuva arviointi ja kehittäminen  
• Täysi sitoutuminen hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen  
 
Tutkimustoimintaa ohjataan neljän tutkimusohjelman kautta: 

• Geologinen mallinnus  
• Maankäyttö ja ympäristö  
• Luonnonvarojen kestävä käyttö  
• Geoinformaatio. 

 
Tutkimuksen kansainvälisten tieteellisten raporttien tuotanto on suhteellisen alhainen ja 
laskusuunnassa. Vuoden 2004 sitaatioimpakti oli 2.6, eli alle sektoritutkimuslaitosten 
medaaniarvon (3.02). Sen sijaan GTK julkaisee runsaasti käytäntöön suunnattuja kotimaisia 
kartoitus- ym. raportteja pääasiassa keskuksen omissa julkaisusarjoissa. Kansainväliset arvioijat 
ovat raportissaan kiinnittäneet huomiota tutkimuksen aseman heikkenemisen riskiin 
taloudellisten ja palvelutavoitteiden saadessa etusijan.  
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GTK on kansainvälisesti arvioitu v. 1996. V. 2003 GTK:n tutkimustoimintaa arvioitiin 
kansainvälisesti Suomen Akatemian järjestämässä Geosciences arvioinnissa (Finnish 
geoscience. Evaluation report. Publications of the Academy of Finland 14/03). Arviossa 
korostettiin tutkimuksellisen profiilin säilyttämisen tärkeyttä, tutkijaresurssien uusintamista ja 
yliopistoyhteistyötä. Arvioijat korostivat myös kartoituksen säilyttämistä keskuksen 
ohjelmassa. 
 
 
Mittatekniikan keskus, MIKES 
 
Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on huolehtia kansallisen mittanormaalijärjestelmän ja 
kansallisen kalibrointipalvelun järjestämisestä sekä huolehtia arviointilaitosten pätevyyden 
arviointiin ja akkreditointiin liittyvistä tehtävistä. Mikes on työ- ja elinkeinoministeriön 
alainen. 
 
MIKESin voimavarat kattavat 2,8 M€:n kokonaisrahoituksen, josta 2,4 M€ (85 %) tulee 
valtion budjetista ja 0,4 M€ (15 %)ulkopuolisen rahoituksena. Henkilöresurssit ovat 70 htv, 
joista tutkijakoulutettuja 25 (35 %). 
 
Tutkimuksen panososuus on pieni, julkaisuja ilmestyi yhteensä 20, joista kansainvälisiä 13. 
Tutkimusyhteistyö on vilkasta yliopistojen (TKK; JY) ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 
Tutkimuksen laatu on tasokasta ja tutkimuksen volyymiä ollaan kasvattamassa.  
 
Kuluttajatutkimuskeskus, KTK 
 
Kuluttajatutkimuskeskus on perustettu vuonna 1990 ja se toimii työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisuudessa. Keskusta johtaa pääosin ulkopuolisista jäsenistä koostuva johtokunta, jossa 
myös Keskuksen johtaja on jäsenenä.  
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta-ajatuksena on edistää kuluttajien hyvinvointia 
• tuottamalla ja välittämällä tietoa kulutusyhteiskunnan muutos- ja riskitekijöistä 
• vahvistamalla kuluttajan näkökulmaa yhteiskuntapolitiikassa sekä markkinoilla. 
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen ydintehtäväalueet ovat uuden tutkimustiedon tuottaminen ja 
kotimaassa tuotetun kulutustutkimuksen tulosten välittäminen. Lisäksi tutkimuskeskus 
osallistuu tutkijakoulutukseen ja edistää tutkijaverkostojen toimintaa sekä tutkijoiden 
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Keskuksen voimavarat käsittävät 2,85 M€:n kokonaisrahoituksen, josta 1,9 M€ (68 %) valtion 
budjetista ja 0,9 M€ (32 %) ulkopuolisesta rahoituksesta. Henkilöstövahvuus on 40 henkilöä.. 
Tutkimukseen käytetään 73% tehollisesta työajasta. Henkilöstön koulutustaso on korkea, 
koulutustasoindeksi 6,5.  
Tutkimuksen teema-alueet jaetaan kahteen ryhmään, pysyviin teema-alueisiin ja vaihtuviin 
teemoihin. Pysyviä tutkimuksen teema-alueita ovat: 
• Kotitalouksien toiminta ja kulutusmuutokset  
• Tuotteiden ja palvelujen laatu  
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• Markkinoiden toimivuus ja hintarakenteet  
Vaihtuvia tutkimuksen teemoja ovat vuonna 2008: 
• Asiakkuus palveluyhteiskunnassa 
• Kuluttajat, elintarviketalous ja ruokakulttuuri 
• Käyttäjälähtöiset innovaatiot 
• Kuluttajien talous ja elinympäristö. 
 
Tutkimus on määrällisesti kohtalaisen tuotteliasta, 128 julkaisua vuodessa (4,6/htv). 
Tieteellisesti arvioitujen julkaisujen määrä on 23 (0,82/htv).  
 
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen hallinnollista asemaa ja resursointia on käsitelty useammissa 
yhteyksissä ja siihen on esitetty muutoksia.  
 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus,VTT 
 
VTT on työ- ja elinkeinoministeriön alainen, monipuolinen teknillinen tutkimuskeskus. 
VTT:n tehtävä on teknillistä ja teknillistaloudellista tietoa hankkimalla, luomalla ja käyttämällä 
pitää yllä ja kohottaa Suomen teknologian tasoa sekä tyydyttää julkisia ja yksityisiä tutkimus- ja 
testaustarpeita. 
 
VTT:n kokonaisvoimavarat ovat 232 M€:n rahoitus, josta 76,7 M€ (33 %) tulee valtion 
budjetista ja 155,7 M€ (67 %) ulkopuolisena rahoituksena.. Tutkimusrahoitus v. 2007 oli 224,8 
M€, josta 151.2 M€ (67.3%) tuli ulkopuolisena rahoituksena.. Henkilöstövoimavara ovat 2530 
henkeä. Heistä on 60,5% on tutkijoita. 
 
Vuonna 2006 uudistettuun strategiaan pohjautuen noin puolet perus- ja yhteisrahoitteisesta 
tutkimuksesta tehdään suurissa yli 3 milj. euron hankekokonaisuuksissa. Tavoitteena on luoda 
sellaista uutta osaamista, teknologiaa ja innovaatioita, joilla on merkittävä 
hyödyntämispotentiaali tulevaisuudessa. Tutkimustoiminnan painoalueet ovat: 
• Sovellettu materiaalitekniikka 
• Bio- ja kemian prosessit 
• Energia 
• Tieto- ja viestintäteknologiat 
• Teolliset järjestelmät 
• Mikroteknologiat ja elektroniikka 
• Yhteiskunnan teknologiat 
• Liiketoimintatutkimus. 
 
VTT tuotti v. 2007 yhtensä noin 435 tieteellistä artikkelia, lukuisia muita julkaisuja ja 
raportteja. Akatemian vuoden 2004 analyysissä VTT:n sitaatioimpakti oli 2,31 eli alempi kuin  
tutkimuslaitosten mediaaniarvo.  
 
VTT on arvioitu laaja-alaisesti v. 1993 ja eräiden osa-alueitten osalta v. 2006. Suomen 
Akatemia arvioitutti kansainvälisellä paneelilla v. 2007 VTT:n digitaaliset tietojärjestelmät ja 
Tietoliikenne-klusterit osana suomen tietotekniikkatutkimuksen kansallista arviota: Computer 
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Science Research in Finland 2000–2006: International Evaluation. Suomen Akatemian julkaisuja 8/07. 
VTT:n tutkimustoimintoja on arvioitu myös useissa muissa tutkimusalakohtaisissa arvioissa. 
Arvioijat pitävät yleensä VTT:n tieteellistä tasoa hyvänä, korostavat fokusoinnin tärkeyttä 
tutkimusstrategiassa. Jos tutkimuksen tuotteliaisuutta mitataan yksinomaan kansainvälisillä 
referee-arvioinnin läpäisseillä julkaisuilla, VTT:n tuotteliaisuus näyttäytyy vain kohtalaisena, 
mutta kansalliset raportit nostavat sen korkealle. Tämä on ollut syynä siihen, että  arvioijat 
kannustavat strategisempaan ja kunnianhimoisempaan julkaisutoimintaan kansainvälisissä 
korkean tason julkaisuissa ja kehottavat aktiivisempaan EU:n tutkimusohjelmien ja muun 
kansainvälisen yhteistyön hyödyntämiseen. Tähän saattaa vaikutta myös Keskuksen 
rahoitusrakenne.  
 
 
13.11  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa valtioneuvoston osana sosiaaliturvan ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee kehittämisen 
suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista 
sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon. 
 
Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden 
edistämisestä ja ympäristöterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, 
sosiaalivakuutuksesta (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus), yksityisvakuutuksen 
kehittämisestä, työsuojelusta, tasa-arvon edistämisestä sekä hallinnonalan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii neljä sektoritutkimuslaitosta, 
Kansanterveyslaitos KTL, Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus STAKES, 
Säteilyturvakeskus STUK ja Työterveyslaitos TTL.  
 
STM:n tutkimusstrategia on sisällytetty erillisen lukuna ministeriön yleisstrategiaan: Sosiaali-ja 
terveyspolitiikan strategiat- kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa (Sosiaali- 
ja terveysministeriön Julkaisuja 2006:14) 
 
Strategian mukaan tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteena on johtaa ja koordinoida 
sellaisen tutkimustiedon tuottamista, jota voidaan käyttää hyväksi ja soveltaa päätöksenteossa, 
lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa, erilaisissa ohjelmissa ja projekteissa, sekä 
muussa ministeriötason päätöksenteossa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa painotetaan 
sosiaalisten innovaatioiden tuottamista ja juurruttamista sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
ja hyödynnettävyyden lisäämistä. Tutkimus- ja kehittämispolitiikalla tuetaan strategista 
päätöksentekoa, lainsäädännön ja budjetin valmistelua ja niiden toimeenpanoa sekä 
informaatio-ohjausta. Ministeriön mahdollisuuksia käyttää hyväksi tutkimus- ja 
kehittämishankkeita vahvistetaan laitosten tutkimusstrategisella tulosohjauksella, 
priorisoimalla ja resursseja kohdentamalla suurempiin teemoihin ja kokonaisuuksiin, 
verkostoyhteistyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä, monitieteisyyttä vahvistamalla ja alan 
tutkimuslaitosten yhteistyötä tiivistämällä. Kehittämistyötä alueilla ja kunnissa erityisesti 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi vahvistetaan 
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sektoritutkimuslaitoksia ja STAKESin aluekeskuksia hyväksi käyttäen. STM käynnisti v. 2007 
merkittävän tutkimuslaitos- ja virastorakenteensa uudelleensuuntauksen (Jussi Huttunen, 
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Sosiaali- ja terveysministeriön virastojen ja laitosten 
voimavarojen uudelleen suuntaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66 ).  
Hankkeen tutkimustoimintaa koskevat keskeiset linjaukset olivat seuraavat:  
• Stakes ja KTL yhdistetään vuoden 2009 aikana Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja 

kehittämiskeskukseksi 
• Painopistettä ja voimavaroja siirretään palvelujen kehittämiseen (erityisesti 

perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto) ja tietovarantojen hyödyntämiseen 
• Tietohuoltoa kehitetään 
• Perustutkimus KTL:sta siirretään Helsingin yliopistoon 
• Laitosten ja virastojen tulosohjausta tehostetaan ja muutetaan strategisemmaksi 
• Valtion tuottavuusohjelmaa ei sovelleta ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvaan 

tutkimukseen. 
 
STM on käynnistänyt nopean aikataulun suunnitteluryhmätoiminnot uudistuksen käytännön 
toteuttamiseksi v. 2009 alusta lukien.  
 
Kansanterveyslaitos, KTL 
 
Kansanterveyslaitos (KTL) on sosiaali- ja terveysministeriön alainen tutkimus- ja 
asiantuntijalaitos, jonka tehtävänä on suojella ja edistää suomalaisten terveyttä. KTL vastaa 
siitä, että päätöksentekijöillä, eri alojen toimijoilla ja kansalaisilla on käytössään paras 
mahdollinen tieto terveyttä koskevien valintojensa tueksi. KTL tekee ensisijaisesti väestön 
terveyteen, terveyden edistämiseen sekä sairauksien ja vajaakuntoisuuden ehkäisyyn tähtäävää 
soveltavaa tutkimusta, joka palvelee väestön terveyttä. Laitoksen strategia on 
uudistusvaiheessa KTL:n ja STAKESin fuusion yhteydessä. Nykyiset strategiset painoalueet 
ovat vielä KTL:n prioriteetteja.  
 
Laitoksen voimavarat ovat 58,3 M€:n kokonaisrahoitus, josta valtion budjetista tulee 34,5 M€ 
(59 %) ja 23,8M€ (41 %) ulkopuolisesta rahoituksesta. Henkilöstön työpanos oli 905 htv, josta 
pääosa suunnattiin tutkimukseen. Henkilöstön koulutustaso on erittäin korkea. Tutkija-, 
johtamis- ja muu henkilöstökoulutus on aktiivista. 
 
Tutkimuksen strategisena tavoitteena on suomalaisten terveydentilan sekä työ- ja 
toimintakyvyn parantuminen, elämänlaadun kohentuminen ja eliniän pidentyminen. 
 
Painoalueita ovat: 
• krooniset kansantaudit  
• mielenterveys- ja päihdeongelmat  
• molekyylilääketiede  
• ravitsemus  
• rokotetutkimus  
• tartuntataudit 
• ympäristöterveys  
• suomalaisten terveyden ja elintapojen seuranta. 
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Laitoksen tutkimuksen tuotteliaisuus kaikilla strategisilla painoalueilla on korkea, tieteellisiä 
artikkeleita v. 2007 oli 1075. Tutkimuksen sitaatioimpaktiarvot ovat korkeimmat; kaikkiin 
tutkimusinstituutioihin verrattuna (laitokset, yliopistot, yritykset); keskiarvo Suomen 
Akatemian v. 2004 analyysissä 7,6 ja bioaloilla 10,89. V. 2007 valmistui 20 väitöskirjaa.  
 
KTL on arvioitu vuosina 1995 kansainvälisen ryhmän toimesta ja v. 2007 arvioijina olivat sekä 
kansainväliset että suomalaiset asiantuntijat. 
 
KTL ja STAKES yhdistetään vuoden 2009 alusta Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-ja 
kehittämiskeskukseksi.  
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES 
 
STAKES on sosiaali- ja terveysministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, jonka ydintoimintoja 
ovat tutkimus, kehittäminen ja tietotuotanto. STAKES tukee sosiaali- ja terveysministeriötä 
hallinnonalan strategian toimeenpanossa. Toiminta-ajatuksensa mukaan STAKES edistää 
väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta. STAKES 
arvioi hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutoksia ja hyvinvointipolitiikan seurauksia 
sekä esittää uusia vaihtoehtoja. STAKES vahvistaa Suomen hyvinvointiosaamista kansallisten 
ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 
 
STAKESin voimavarat ovat  19 M€:n rahoitus, josta 14,8 M€ (78 %) valtion budjetista ja 4,2 
M€ (22 %) ulkopuolista rahoitusta. Kolmannes tutkimuksesta rahoitetaan ulkopuolisella 
rahoituksella. Henkilöstövahvuus on 448 htv, joista tutkimukseen suunnataan noin 100 (22 
%) ja tutkimusprofessoreita on 13.  
 
Tieteellisiä julkaisuja oli v. 2007 158 ja yhteensä kaikentyyppisiä julkaisuja noin 1000. Suomen 
Akatemian v. 2004 analyysissä keskimääsräinen sitaatioimpaktiarvo oli 3,05, eli hiukan alle 
kaikkien laitosten keskiarvon. Väitöskirjoja julkaistaan vuosittain n 6. 
 
STAKESin strategian 2012 mukaan strategiset painoalueet ovat:  
• Hyvinvointipolitiikan kestävyys 
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä palvelujen vaikuttavuus 
• Väestörakenteen muutosten vaikutusten hallinta 
• Eriarvoistumisen vähentäminen 
• Ohjaava tietoperusta 
 
Stakesin tutkimus on tutkimusstrategian pohjalta ryhmitelty neljään tutkimusalueeseen. 
Stakesin tutkimusalueet vuosina 2006–2009 ovat: 
• Hyvinvointipolitiikan kestävyys  
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden vaikuttavuus  
• Väestörakenteen muutoksen vaikutukset  
• Hyvinvointi ja eriarvoisuus 
 
Lisäksi STAKES kiinnittää huomiota innovaatiokykyyn.  
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STAKES on kansainvälisesti arvioitu vuosina 1997 ja 2001. Priorisointeja pidettiin oikeaan 
osuneina. Arvioijat korostivat alan tutkimuksen tärkeyttä erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseksi mm. informaatio-ohjauksen tieteellistä perustaa 
vahvistamalla. Tutkimus tulisi koota suuremmiksi ohjelmiksi. Organisaatiota tulisi selkeyttää ja 
pieniä yksiköitä koota suuremmiksi kokonaisuuksiksi.  
 
STAKES ja KTL yhdistetään vuoden 2009 alusta Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja 
kehittämiskeskukseksi.  
 
Säteilyturvakeskus, STUK 
 
STUKin lailla määritelty tehtävä on säteilyn vahingollisten vaikutusten estäminen ja 
rajoittaminen, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta sekä näihin liittyvä 
tutkimusta, koulutus ja tiedotus. STUK on sosiaali- ja terveysministeriön alainen laitos, jonka 
johtokunnassa ovat edustettuina STM:n lisäksi TEM, SM ja YM.  
 
Keskuksen päätoiminnot ovat: 
• Ydinturvallisuusvalvonta 
• Säteilyturvallisuusvalvonta 
• Ympäristön säteilyvalvonta 
• Tutkimus. 
Keskuksen voimavarat ovat 6,7 M€:n kokonaisrahoitus, josta 6 M€ (89 %) tulee valtion 
budjetista ja 0,7 M€ (11 %) ulkopuolisena rahoituksena. Henkilövoimavarat ovat 334 htv, 
joista tutkimukseen käytettiin 62 (18,5 %). 
 
Strategiassa määriteltyinä tutkimuksen aihealueina ovat: 
• säteilyn biologiset vaikutukset  
• luonnonsäteilyn esiintyminen ja torjunta  
• säteilyhygienia  
• radioaktiiviset aineet ympäristössä ja elintarvikkeissa  
• potilasannokset lääketieteessä  
• säteilyn mittausmenetelmät  
• ionisoimaton säteily (tutkat, laserit, UV-säteily, matkapuhelimet ym.). 
 
Tutkimuksen tuotteliaisuus on käytettyihin resursseihin suhteutettuna hyvä. Laitos julkaisi v. 
2007 yhteensä 57 eli 2 julkaisua/tutkijavuosi. Lisäksi STUK julkaisi 94 muuta julkaisua. V. 
2004 Suomen Akatemian sitaatioimpaktiluku oli 3.19, eli jonkin verran alle kaikkien laitosten 
keskiarvon.  
 
IAEA:n International Regulatory Review Team arvioi STUKin toiminnot v. 2000 ja suoritti 
seuranta-arvioinnin 2003 valvonta- ja viranomaistoimintojen osalta. Arvio oli erittäin 
myönteinen. STUKin tutkimus on arvioitu vuosina 2000 ja 2005. Samalla, kun arviointiryhmä 
totesi STUKin tutkimuksen korkean laadun ja relevanssin, se kehotti suuntaamaan tutkimusta 
suuremmiksi strategisiksi kokonaisuuksiksi ja myös kehittämään organisaatiota samaan 
suuntaan. Aktiivisempaa julkaisemista kertyvän tietoaineiston pohjalta pidettiin toivottavana, 



 97

sukupolven vaihdosta tulisi valmistella ja tutkimus- ja palvelutoimintojen balanssi optimoida. 
STUKia kehotettiin myös osallistumaan kansainvälisiin korkean tason tieteellisiin 
riskinarviointielimiin, esim. UNSCEAR. 
 
 
Työterveyslaitos, TTL  
 
Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön alainen monitieteinen tutkimus- ja 
asiantuntijalaitos, joka tutkimuksen, asiantuntijapalvelujen, tiedonvälityksen ja koulutuksen 
keinoin edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Strategia 
2006–2011 sisältää seuraavat yleistavoitteet: 
• Työpaikan terveysvaarojen hallinta osaksi johtamista ja yrityksen riskinhallintaa  
• Työpaikalle innovatiivinen, uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö  
• Kansalaiselle valmiudet huolehtia omasta työterveydestään ja hyvinvoinnistaan  
• Julkiselle vallalle tietoa työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi  
• Työprosessit sujuviksi, työmenetelmät ja työvälineet turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi  
• Ratkaisumalleja työelämään osallistumisen lisäämiseksi  
• Uudet työelämän riskit hallintaan, uudet mahdollisuudet käyttöön. 
 
Laitoksen kokonaisvoimavarat ovat 61.1 M€, josta omarahoitusosuus on 26.3 M€ (43%) 
Tutkimuksen rahoitusosuus on 23,7 M€: kokonaisrahoitus, josta 15 M€ (63,3%) tulee 
valtionapuna ja 8,7 M€ (36,7 %) ulkopuolisena tutkimusrahoituksena. Henkilötyöpanos on 
809 htv, Tutkimukseen suunnataan 43 % työpanoksesta. 
  
Tutkimuksen prioriteettialueet seuraavat yllämainittuja strategisia tavoitealueita. 
 
Tutkimuksen tuotteliaisuus on korkea, kaikkiaan yli 1000 julkaisua vuodessa ja tieteellisiä 
kansainvälisiä julkaisuja 1,8/tutkimus-htv sekä suuri määrä muita julkaisutuotteita. Suomen 
Akatemian analyysissä laitoksen sitaatioimpaktiluku oli keskimäärin 3,77 ja bioaloilla 7,9, eli 
toiseksi korkein kaikista tutkimuslaitoksista ja yli laitostenmediaanin. Laitos tuotti vuonna 
2007 6 väitöskirjaa.   
 
Työterveyslaitos on kansainvälisesti arvioitu v. 1995 ja 2004. Jälkimmäinen arviointi, kuten 
edellinenkin totesivat korkean tutkimuksen tuotteliaisuuden ja laadun, suosittelivat muun 
muassa selkeämpää tutkimuksen priorisointia, asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäiseviä 
interventioita, erityistä panostusta pientyöpaikkojen olosuhteisiin, parempaa laitoksen 
tuottaman informaation saatavuutta muille osapuolille ja yhteiskuntaan yleensä, koulutuksen 
uudistamista, sukupolvenvaihdokseen valmistautumista, sisäilmatutkimuksen strategisempaa 
suunnittelua, laboratoriotoimintojen keskittämistä ja kansainvälisen yhteistyön jatkamista 
korkealla tasolla. Laitoksen kolmas kansainvälinen evaluaatio toteutetaan v. 2008–2009. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista 
tarkastelleet selvitysmiehet (2007) totesivat laitoksen strategisten painotusten olevan 
asianmukaiset.  
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13.12  Ympäristöministeriön hallinnonala 
 
Ministeriön toiminnan ydintavoitteet ovat 
• asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen  
• luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen  
• ekotehokas yhteiskunta  
• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen  
• ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.  
 
Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat 13 alueellista ympäristökeskusta, kolme 
ympäristölupavirastoa ja Valtion asuntorahasto. Ministeriön alaisena tutkimuslaitoksena toimii 
Suomen ympäristökeskus, SYKE. Lisäksi ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa 
Metsäntutkimuslaitosta (ja Metsähallitusta) luonnonsuojelua koskevissa asioissa. 
 
YM tulosohjaa omalla hallinnonalalla tehtävää tutkimusta sekä ohjelmoi ja rahoittaa 
toimialaansa tukevaa tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutoimintaa vuorovaikutuksessa 
muiden rahoittajien kanssa tuottaakseen hallinnollisessa suunnittelussa ja ohjauksessa sekä 
päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Ympäristöministeriö on määritellyt 
tutkimuksen ohjausperiaatteensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiassaan 2010.  
 
Strategia nojaa seuraaviin tavoitteisiin:  
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on YM:lle tärkeä strateginen voimavara. 

Tutkimustoiminta tuottaa suunnittelun ja päätöksenteon käyttöön korkealaatuista 
kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa tarvittavaa tietoa.  

• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri osa-alueiden ohjaus on osa ministeriön 
johtamisjärjestelmää, ja se nivoutuu ministeriön muuhun toimintaan.  

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on tehokkaasti verkottunutta sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti.  

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ennakoivaa, tasokasta ja kustannustehokasta. 
Tutkimustoiminnan tarkoituksenmukainen arviointi ja kilpailuttaminen ovat luonteva 
osa toimintaa. 

• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamat tiedot saavuttavat päätöksentekijät ja muut 
tarvitsijat ja ne ovat muodossa, jossa niitä voidaan tehokkaasti hyödyntää.  

 
Ympäristöministeriö tulosohjaa SYKEn toimintaa sektorikohtaisesti. Lisäksi 
ympäristöministeriö osallistuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Merentutkimuslaitoksen 
tulosohjaukseen ympäristökysymysten osalta.  
 
Suomen ympäristökeskus, SYKE 
 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka edistää 
kestävää kehitystä seuraamalla ja arvioimalla sen toteutumista sekä tekemällä asiaa koskevia 
aloitteita ja esityksiä. Suomen ympäristökeskus harjoittaa kestävää kehitystä tukevaa tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa. 
 
Ympäristökeskus toimii Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. 
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Tehtäviään suorittaessaan Suomen ympäristökeskus erityisesti: 
1) seuraa ja arvioi ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä alueiden käyttöä ja vesivaroja 
2)  tutkii ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä sekä haitallisten muutosten 

ehkäisemistä ja korjaamista 
3)  edistää valtakunnallisesti yhtenäistä ympäristönsuojelun tasoa 
4)  kehittää, arvioi ja soveltaa ympäristön suojelua sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa 

tukevia malleja ja menettelytapoja 
5)  seuraa ympäristöteknologian kehitystä ja osallistuu alan kehitystyöhön 
6)  tuottaa asiantuntijapalveluja ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, 

alueellisille ympäristökeskuksille sekä muille tahoille 
7)  ylläpitää ja kehittää toimialansa tietojärjestelmiä 
8)  edistää ympäristötietoisuutta sekä tuottaa toimialansa koulutus- ja tietopalveluja 
9)  osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
SYKEn voimavarat käsittävät 48,9 M€ kokonaisrahoituksen, josta valtion budjetista 
kanavoitiin 26,1 M€ (59 %) ja 18,2 M€  (41 %) tuli ulkopuolisena rahoituksena 
Henkilöstövoimavarat olivat 575 htv, josta tutkimukseen käytettiin 152 htv, eli 26 % 
kokonaispanoksesta.  
 
SYKEn strategiassa vuosille 2006–2010 on tutkimus vahvasti esillä. Tutkimus on organisoitu 
tutkimusohjelmittain, joita ovat seuraavat:  
• Globaalimuutoksen tutkimusohjelma  
• Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma  
• Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma  
• Vesistöalueiden integroidun tutkimusohjelma  
• Itämeren suojelun tutkimusohjelma  
• Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma  
• Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma  
• Kaukokartoitustutkimus. 
 
Tutkimuksen tuotteliaisuus oli v. 2007 106 tieteellisesti arvioitua julkaisua, 16 kirjaa tai 
väitöskirjaa ja noin 400 muuta julkaisua. Suomen Akatemian 2004 analyysissä SYKEn 
sitaatioimpaktiluku oli 3.02, kaikkien laitosten mediaanitasolla. V. 2007 laitos tuotti 12 
väitöskirjaa.  
 
SYKE on arvioitu kokonaisvaltaisesti v. 1998, jolloin suositukset koskivat paljolti suhteellisen 
nuoren instituution kehittämistä ja organisoitumista. SYKEn tutkimustoimintaa on arvioitu 
useassa kohdin Suomen Akatemian järjestämien tutkimusalakohtaisten ja tutkimusohjelmien 
arviointien yhteydessä. Arviot ovat olleet keskimäärin myönteisiä, vaikka tieteellisissä 
arvioinneissa kiinnitetäänkin huomiota siihen, että SYKEn tutkimus laitoksen hallinnollisen 
luonteen ja tehtävän vuoksi on pääasiassa seuranta- ja monitorointiyyppistä. 
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13.13 Valtioneuvoston kanslia 
 
Valtioneuvoston kanslia on yksi kahdestatoista ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat 
yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden 
toimialaan. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja 
päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista, Suomen EU-
politiikan yleisten linjausten valmistelusta. Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai 
poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä. Valtioneuvoston kanslian 
tehtäviin kuuluu myös valtioneuvoston turvallisuuspalvelut, turvallisuuteen liittyvän yleisen 
tilannekuvan kokoaminen ja valtioneuvoston yhteinen poikkeusolo- ja häiriötilanteiden 
varalta. Lisäksi kanslia organisoi ja ohjeistaa tilannekuvan kokoamisen, analysoinnin ja sitä 
koskevan tiedon jakamisen yhteiskuntaa kohtaavissa häiriötilanteissa valtionjohdon käyttöön. 
 
VNK:n tehtäviin kuuluu lukuisia toimintoja, jotka ovat vahvasti tutkimusperusteisia, kuten 
muun muassa valtioneuvoston tulevaisuuselonteon laatiminen, erilaiset politiikkaohjelmien 
valmistelut ja arvioinnit, ja talousneuvostolle tuotettavat analyysit ja katsaukset. 
Talousneuvoston sihteeristön toimintaan kuuluu laajojen tutkimusperusteisten katsausten 
laatiminen, mikä saattaa edellyttää myös erillisiä tutkimushankkeita joko kanslian omana 
tutkimustyönä, tutkimusyhteistyönä tai tilaustutkimuksena.  
 
Tehtäviin nähden VNK:n käytössä olevat sitomattomat tutkimusvarat ovat alimitoitetut ja ne 
irrotetaan toimintamenomäärärahoista. Samaan aikaan tutkimustarve useista syistä kasvaa. 
Politiikkatoimien valmisteluun tarvitaan määrärahoja, joiden turvin voidaan tehdä ennakoivaa 
arviointia. Tulisi voida käyttää hyväksi parasta sekä kotimaista että kansainvälistä 
asiantuntemusta.. Arviointi- ja seurantajärjestelmiä tulisi kehittää. VNK:n kannalta myös 
muiden ministeriöiden sitomattomia varoja tulisi lisätä, koska VNK usein tekee niiden kanssa 
yhteistyönä tilaustutkimuksia. Yhteistyö sektoritutkimuslaitosten kanssa toimii kohtalaisen 
hyvin, mutta rahoituskysymykset saattavat aiheuttaa ongelmia.  
Tulossuunnitelmasta tunnistettavia tutkimustarpeita ovat mm.:   
• Politiikkatoimien ennakoiva arviointi 
• Politiikkojen ja ohjelmien evaluointi 
• Viestintään ja erityisesti kriisiviestintään liittyvät tutkimustarpeet 
• Tulevaisuus-selontekojen tutkimustarpeet 
• Talousneuvoston sihteeristön tutkimustarpeet.  
 
 
Johtopäätöksiä: 
• Ministeriöiden voimavarat tutkimustarpeittensa täyttämiseksi vaihtelevat 

merkittävästi, eivätkä käytettävissä olevat tutkimuksen voimavarat kaikilta osin 
vastaa hallinnonalojen tarpeita. 

• Sektoritutkimuslaitokset vaihtelevat merkittävästi voimavaroiltaan ja eräillä 
hallinnonaloilla (SM, UM ja osittain LVM) ei ole lainkaan tutkimuslaitosta. Siitä 
huolimatta niillä on merkittäviä tutkimustarpeita, joiden täyttäminen vaatii 
erityisiä toimenpiteitä. 
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• Osa tutkimuslaitoksista on resursseiltaan tarpeeseen nähden liian pieniä ja 
niiden voimavaroja tulisi vahvistaa. Erityisesti tämä koskee Oikeuspoliittista 
tutkimuslaitosta ja Kuluttajatutkimuskeskusta.  

• Geodeettinen tutkimuslaitos on tieteelliseltä tasoltaan korkeatasoinen, tuottelias 
ja hyvin toimiva, mutta pieni tutkimusyksikkö. Sen liittäminen suurempaan 
yksikköön olisi perusteltua kuitenkaan vaarantamatta laitoksen tutkimuksen 
tasoa ja tutkimuksellista itsenäisyyttä.  

 
Suosituksia:  
• Ilman sektoritutkimuslaitoksia toimiville hallinnonaloille suositellaan 

ministeriön sektoritutkimusasiantuntemuksen vahvistamista. Optimaalinen 
ratkaisu olisi korkean tason virkamiehen nimittäminen tutkimusjohtajaksi ja 
hänen tuekseen tutkimustoimiston tai vastaavan organisaation järjestäminen. 
Toimisto tulisi miehittää riittävällä määrällä tutkimusosaamista omaavaa 
henkilökuntaa, joka varmistaisi ministeriön tilaajaosaamisen. 

• Hallinnonalakohtaisten tutkimustarpeittensa täyttämiseksi ministeriöiden 
tutkimusstrategioiden merkitys kasvaa entisestään. Jokaisen ministeriön tulisi 
laatia ja määräajoin päivittää hallinnonalan tutkimusstrategiansa.  

• Ministeriöiden tulisi sektoreidenvälisen tutkimustoimintansa toteuttamiseksi 
käyttää hallussaan olevia instrumentteja; oman hallinnonalan 
tutkimusyhteistyötä toisen ministeriön alaisen vastaavan laitoksen kanssa, 
tutkimuksen tilaamista suoraan toisen hallinnonalan yksiköltä tai 
yhteistutkimushankkeiden käynnistämistä. Nämä ratkaisut edellyttävät 
sitomattomien tutkimusvarojen käyttömahdollisuutta.  

• Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen voimavaroja 
tulee olennaisesti vahvistaa.  

• Kuluttajatutkimuskeskus tulisi siirtää Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalle ja mahdollisesti liittää yhteen toiminnan sisällöltään ja 
yhteiskunnalliselta tehtävältään vastaavantyyppiseen organisaatioon. 

• Geodeettinen tutkimuslaitos voitaisiin liittää Geologisen tutkimuskeskuksen 
yhteyteen säilyttäen sen tieteellinen taso ja tutkimuksellinen riippumattomuus.  

• Tämän ratkaisun yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriölle tulisi antaa 
soveltuvilta osin yhdistetyn laitoksen tulosohjausmandaatti.  

 
 
13.14  Hallinnon ulkopuolinen sektoritutkimus 
 
Suomessa on lukuisia hallinnon valtion budjettitalouden ulkopuolella toimivia 
tutkimusorganisaatioita, jotka tekevät sektorityyppistä ja usein sektorirelevanttia tutkimusta. 
Tällaisia ovat muun muassa:  
• Elinkeinoelämän tutkimuslaitos   
• Eläketurvakeskus 
• Invalidisäätiö, Orton 
• KELAn tutkimusosasto  
• Palkansaajien tutkimuslaitos  
• Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos  
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• Reumasäätiön sairaala  
• Suomen Pankin tutkimusosasto ja muut tutkimustoiminnot  
• Suomen Punainen Risti 
• Syöpäjärjestöt: Syöpärekisteri ja Syöpäinstituutti  
• UKK instituutti 
• Väestöliitto. 
 
 
Nämä tutkimusyksiköt toimivat joko taustaintressitahonsa tai oman toimintansa aihealueen 
tutkimuksessa suhteellisen rajatuilla alueilla.. Niiden sektorirelevanssi voi vastaavasti vaihdella, 
esimerkiksi KELAn tutkimustoiminta kattaa laajalti sosiaaliturvan ja sosiaalipolitiikan 
tutkimuksen, kun taas esimerkiksi Syöpäjärjestöjen tutkimus kohdistuu yhteen tautiin ja 
syövänkin osalta suhteellisen rajatuille alueille. Omilla erityisalueillaan ne tukevat hallintoa ja 
policytoimintaa asiantuntemuksellaan, joko tilaustutkimusperiaatteella tai omalla 
rahoituksellaan.  
 
Eräillä tutkimuksen osa-alueilla, kuten taloudellisen tutkimuksen alueella on suhteellisen 
pieniä julkisen sektorin yksiköitä ja budjettitalouden ulkopuolisia yksiköitä, joilla kullakin on 
arvokasta erityisosaamista ja menetelmällistä erikoistumista. Toisaalta tutkimusalueella saattaa 
esiintyä merkittäviä tutkimuksen aukkoja, joiden täyttäminen edellyttäisi erityisiä toimenpiteitä. 
(ks. liite X) Selvityksen yhteydessä otettiin esille mahdollisuus integroida näiden yksiköiden 
toimintoja konsortiomaisesti yhteen siten, että ne – vaikkakin itsenäisinä toimijoina – 
muodostaisivat koordinoidun kokonaisuuden. Taloustutkimuksen kohdalla tällaisen 
konsortion luonnollinen koordinaattoritehtävä sopisi hyvin alan julkisen sektorin 
tutkimuskeskukselle, VATTille. Koordinoivalle instituutiolle tulisi tarkoitusta varten varata 
riittävät määrärahat, jotta sen koordinaatioasema olisi riittävän uskottava. Tällainen 
tutkimusrahoitus muodostaisi myös kannustimen konsortioon osallistuville 
yhteistyöosapuolille. 
 
Budjettitalouden ulkopuolinen tutkimus on usein tarkoin ylläpitäjäorganisaation missioon 
sidottua, mutta tasokasta ja sillä saattaa olla yleisempääkin merkitystä. Esimerkiksi 
Syöpärekisterin tutkimustoiminnan perustana on vuosikymmenien aikana kertynyt kansallinen 
rekisteri-tietovaranto vakavan sairauden, syövän, esiintymisestä suomalaisissa. Syöpärekisterin 
tietovarantoja käytetäänkin aktiivisesti kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa tutkimuksessa hyväksi.  
 
Valtion budjettitalouden ulkopuolinen tutkimustoiminta tapahtuu kohtalaisen pienissä 
tutkimusyksiköissä, vaikka itse emo-organisaatiot, kuten KELA saattavat ollakin varsin suuria. 
Karkea arvio budjettitalouden ulkopuolisen sektoritutkimuksen taloudellisesta volyymistä 
viiden tärkeimmän yksikön osalta on yhteensä noin 15 miljoonaa €/vuosi. Budjettitalouden 
ulkopuolisten tutkimuslaitosten tutkimustoiminnasta tulisi koota systemaattisesti tieto, joka 
olisi kaikkien tutkimusyksiköiden saatavilla. Samoin yksiköiden asiantuntemus ja 
tutkimustoiminta tulisi liittää koko sektoritutkimuskentän kanssa nykyistä parempaan 
vuorovaikutukseen yhteistyön ja mahdollisen työnjaon kehittämiseksi.  
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Olisi hyödyllistä tarkastella aihealueittain ja sektoreittain, olisiko mahdollista luoda aihe- tai 
tutkimusalakohtaisia tutkimuskonsortioita kuten edellä hahmoteltiin taloustutkimuksen 
kohdalla tai käyttämällä hyväksi yhteistyöyhtymämallia suunnitellun Pro Luonnonvara -
yhtymän tapaan (Ks. Liite 4).  
 
Informaatioyhteistyö yleisemmällä tasolla tapahtuu parhaiten liittämällä budjettitalouden 
ulkopuoliset tutkimusyksiköt esitettyyn sektoritutkimuksen tietojärjestelmään ja  kutsumalla 
nämä tutkimusyksiköt mukaan ehdotettuun sektoritutkimusfoorumi -toimintaan.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Valtion budjettitalouden ulkopuolella toimii lukuisia pienehköjä, mutta 

tasokkaita tutkimusyksiköitä. Niiden tutkimustoiminnan voimavaroista, 
ohjelmista ja tuloksista ei koota systemaattisesti tietoa.  

• Näiden yksiköiden tutkimustoiminnalla on relevanssia rajatuilla alueilla 
policytoiminnan ja hallinnon sekä palveluiden kehittämisessä. 

• Yksiköt voivat erikoisalueillaan toimia tutkimushankkeissa kumppaneina ja 
täydentää muun sektoritutkimuksen asiantuntemusta, menetelmävalikoimaa ja 
joissakin tapauksissa tietovarantoja. 

 
Suosituksia:  
• Tiedot valtion budjettitalouden ulkopuolisten tutkimuslaitosten 

tutkimustoiminnasta esitetään koottavaksi ehdotettuun sektoritutkimuksen 
tietojärjestelmään. 

• Budjettitalouden ulkopuoliset tutkimuslaitokset kutsutaan mukaan ehdotetun 
sektoritutkimusfoorumin toimintaan. 

• Tulisi aihe- ja tutkimusalakohtaisesti selvittää, olisiko mahdollista luoda 
sektoritutkimuslaitosten ja budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusyksiköiden 
välille tutkimusyhteistyön rungoksi pysyviä konsortioita tai tutkimusyhtymiä. 
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14  Sektoreidenvälinen tutkimus 
 
14.1  Sektoreidenvälisyys ministeriötasolla  
 
Sektoreidenvälistä tutkimusta tuetaan hallinnollisella tasolla poikkihallinnollisten 
johtokuntamandaattien avulla. Kahdella sektorilla tulosohjaus on säädöksillä jaettu kahdelle 
ministeriölle, Metsäntutkimuslaitoksen kohdalla maa-ja metsätalousministeriölle ja 
ympäristöministeriölle (nyttemmin päättynty) ja Merentutkimuslaitoksen kohdalla liikenne- ja 
viestintäministeriölle ja ympäristöministeriölle. Kokemukset näistä käytännöistä raportoidaan 
myönteisiksi. Näiden ohella esiintyy toisenlaisia yhteisen ohjauksen ja koordinaation 
käytäntöjä. Vaikka tulosohjaus onkin yhdessä ministeriössä, on olemassa useita tapauksia, 
joissa yksi tai useampi muu ministeriö voi osallistua tulostavoitteiden asetantaan ja seurantaan 
(esimerkiksi STUK, jonka tulostavoitteista keskustelee kolme muuta ministeriötä ja 
Työterveyslaitos, jonka tulostavoitteiden asetantaan työministeriö on vuosittain osallistunut). 
 
Ministeriötason sektoreidenvälinen tutkimusyhteistyö voi tapahtua useilla mekanismeilla:  
 
Hallinnonalasta ja toiminnan luonteesta riippuen sektoreidenvälisen yhteistoiminnan määrä ja 
sisältö vaihtelevat. Osalla laitoksista (VTT, KTL, TTL, METLA, MTT, STUK  jne. ) toiminta 
on monipuolisesti eri sektoreita palvelevaa. Esimerkiksi VTT on tärkeä tutkimuksen tuottaja 
ministeriöille, joilla ei ole omaa niiden keskeisiin aihealueisiin keskittyvää tutkimuslaitosta, 
kuten esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön kohdalla liikenteen ja viestinnän teknologian 
tutkimus. Kansanterveyslaitos tukee monia hallinnonaloja (8–10) terveystutkimuksensa avulla 
ja yhtä laajasti Työterveyslaitos työterveyden, -turvallisuuden ja työolojen tutkimuksen alueilla. 
Osalla tutkimuslaitoksista useamman ministeriön ohjaus on järjestetty tulosneuvotteluihin 
osallistumalla (esimerkiksi Säteilyturvakeskuksessa).  
 
Sektoreidenvälinen tutkimusyhteistyö voi tapahtua useilla mekanismeilla:  
a) yksiviivaisesti tilaaja-tuottajatoimintana, jolloin ministeriö tilaa toisen hallinnonalan lai-

tokselta tutkimussuoritteita  
b) yhteishankkeina yhteisrahoituksen erilaisin järjestelyin tai  
c) yhteisenä osallistumisena kolmansien osapuolien järjestämään tutkimukseen  
d) osallistumisena useamman ministeriön ja laitoksen tai muun osapuolen yhteishankkei-

siin ja -ohjelmiin  
e) osallistumalla normaalihallinnon ohjaustoimintaan joko tulosneuvottelujen välityksellä 

tai laitoksen hallintoelimiin kuulumalla. 
Kaikkia yllä mainittuja menetelmiä käytetään vaihtelevassa määrin eri hallintosektoreilla. 
 
Ministeriöitä ja tutkimuslaitoksia kuultaessa ei tullut esille periaatteellisia esteitä sektoreiden-
väliseen tutkimusyhteistyöhön liittyen. Siihen tunnetaan tarvetta ja siihen halutaan osallistua 
niiltä osin kuin se policytoiminnan, hallinnon kehittämisen tai tutkimuksellisin perustein on 
tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.  
 
Mahdollisina käytännöllisinä esteinä mainittiin: 
a) ministeriöiden sitomattomien tutkimusvarojen niukkuus ja laskeva trendi 
b) tilaajaosaamisen puutteet 
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c) laitosten osaamisen ja mahdollisuuksien puutteellinen tuntemus toisen sektorin 
suunnalla. 

 
Tutkimuksen päällekkäisyyttä on pyritty eliminoimaan erilaisin toimenpitein. Ehkä merkittävin 
päällekkäisyysriski muodostuu siten, että tilaava hallinnonala ei tiedä tunne hallinnonalalla 
olevaa toimintaa tai osaamista ja siksi pyrkii käynnistämään toimintoja "omassa" laitoksessaan. 
Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa myös omaan laitokseen kohdistuva suurempi luottamus tai 
tarve kasvattaa osaamista sektorin sisällä. Ongelmaa voidaan jossain määrin lievittää 
esitettävän sektoritutkimuksen tietojärjestelmän avulla.  
 
Sektoreidenvälisen tutkimusyhteistyön haasteita pohdittaessa ja niihin ratkaisuja etsittäessä 
tulee kuitenkin muistaa, että jatkuvasti nyt ja tulevaisuudessa volyymiltään merkittävin 
sektoritutkimustoiminta tapahtuu sektorin ydinosaamisten puitteissa ja hallinnonalarelevantilla 
tavalla. On edelleen ennakoitavissa, että pienempi, joskin tärkeä osa tutkimuksesta toteutetaan 
sektoreidenvälisesti. Kaikki sektoritutkimus ei ole eikä tule olemaan yksinomaan 
sektoreidenvälistä, kuten se ei tule olemaan myöskään yksinomaan sektorinsisäistä.  
 
Sektoreidenvälisen tutkimuksen lisäämisen tarpeeseen on viitattu useissa tiede- ja teknologia-
neuvoston lausumissa ja valtioneuvoston periaatepäätöksissä. Sektoreidenvälistä tutkimusyh-
teistyötä on käytännössä enemmän kuin usein oletetaan, koska se tapahtuu useimmiten tutki-
joiden tai tutkimusryhmien tasolla ilman instituutioiden tai hallinnonalojen johtoportaiden 
välitöntä osallistumista. Toiminnan luonteesta johtuen yhteistyö on useimmiten pienimuo-
toista eikä siihen kohdistu koordinaatiota. Sektoreidenvälisen tutkimustoiminnan volyymiä ja 
suuntautumista olisikin aihetta täsmällisemmin selvittää.  
 
Viime vuosina käynnistetyt ohjelmalliset hankkeet sekä Suomen Akatemian, TEKESin että 
EU:n rahoituksella ovat lisänneet sektoreidenvälistä yhteistyötä ja se on edelleen lisääntymässä 
käynnissä olevien tutkimuspoliittisten uudistusten ansiosta. Strategisen osaamisen keskittymät 
ja osaamiskeskusjärjestelyt ovat omiaan lisäämään sektoreidenvälistä yhteistyötä, samoin 
ehdotetut verkosto-, konsortio- ja yhteistyöyhtymäjärjestelyt.  
 
Perinteiset rahoitusjärjestelmät eivät ole välttämättä olleet erityisen suosiollisia 
sektoreidenväliselle tutkimukselle, kuten eivät tieteidenvälisillekään hankkeille, koska 
tieteellisessä tutkimuksessa orientaatio on vahvasti tieteenala- tai menetelmäkohtaista. 
Tieteidenvälistä ja sektoreidenvälistä tutkimusta olisi tarvetta ja mahdollista tehostaa 
rahoituskriteereitä ja hankkeiden arviointimekanismeja kehittämällä.  
 
Ministeriötason sektoreidenvälisen tutkimusyhteistyön yksi kriittinen toteutumisedellytys on 
sitomattomien tutkimusvarojen käyttömahdollisuus. Tämä osaltaan perustelee sitomattomien 
tutkimusvarojen lisäystä.  
 
 
 
 
 
 



 106

14.2 Sektoreidenvälisyys laitostasolla 
 
Hallinnonalasta ja toiminnan luonteesta riippuen sektoreidenvälisen yhteistoiminnan määrä ja 
sisältö vaihtelevat. Osalla laitoksista, (EVIRA, KTL, METLA, MTT, TTL, VTT, STUK, 
SYKE jne.) toiminta on monipuolisesti eri sektoreita palvelevaa. Suurin osa 
tutkimuslaitoksista raportoi tulosraporttiensa yhteistyöosuudessa yhteistyöstä useamman kuin 
yhden toisen sektorin ministeriön tai tutkimuslaitoksen kanssa toteutetusta 
tutkimusyhteistyöstä.  Esimerkiksi VTT on tärkeä tutkimuksen tuottaja usealle ministeriölle. 
Se tuottaa myös tutkimuspalveluita ministeriöille, joilla ei ole omaa niiden keskeisiin 
aihealueisiin keskittyvää tutkimuslaitosta, kuten esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön 
kohdalla liikenteen ja viestinnän teknologian tutkimus. Kansanterveyslaitos tukee monia 
hallinnonaloja (8–10) terveystutkimuksensa avulla ja yhtä laajasti Työterveyslaitos 
työterveyden, -turvallisuuden ja työolojen tutkimuksen alueilla. lähes kaikkia ministeriöitä. 
Edellä on kuvattu, että osalla tutkimuslaitoksista useamman ministeriön ohjaus on järjestetty 
tulosneuvotteluihin osallistumalla tai muutoin tulossopimukseen vaikuttamalla (esimerkiksi 
Säteilyturvakeskus).  
 
Sektoreidenvälistä tutkimusyhteistyötä on laitosten välillä runsaasti. Se toteutuu aihealue- tai 
hankekohtaisesti laitosten johdon solmimien sopimusten pohjalta tai hankekohtaisesti. Osassa 
toimintoja yhteistyö on pysyväisluontoista ja jatkuvaa. Sektoreidenvälisen yhteistyön osuus voi 
eräillä aloilla kattaa jopa 10–20 % koko tutkimustoiminnan volyymistä.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoreidenväliseen tutkimusyhteistyöhön on hyviä valmiuksia eri 

hallinnonalojen ministeriöissä ja osittain on organisoitu eri mekanismeilla 
kahden tai useamman sektorin tulosohjauskäytäntöjä. 

• Asenteellisia esteitä sektoreidenväliseen tutkimusyhteistyöhön eikä myöskään 
oman sektorin tutkimuslaitoksen osallistumiseen toisen sektorin 
tutkimustoimintaan ei havaittu. 

• Sektoreidenvälinen yhteistyö edellyttää toisen sektorin tutkimuskapasiteettien 
tuntemusta. 

• Sektoreidenvälinen tutkimusyhteistyö edellyttää ministeriötasolla käytettävissä 
olevia sitomattomia tutkimusvaroja. 

 
Suositukset: 
• Kaksois- tai moniohjausjärjestelmän tarvetta, soveltuvuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta tulisi selvittää muidenkin sektoreiden kuin MMM-
SYKE ja YM-MTL kohdalla. Mahdollisina vaihtoehtoina voisivat toimia joko 
pysyvä tulosohjausmandaatti tai ristiinedustus johtokunnissa tai 
neuvottelukunnissa. 

• Sektoreiden tuntemusta toisten sektoreiden tutkimustoiminnasta ja sen 
kapasiteeteista tulisi lisätä. Tätä tarkoitusta palvelevat ehdotetut 
sektoritutkimuksen tietojärjestelmä ja sektoritutkimusfoorumi. 

• Ministeriöiden sitomattomia tutkimusmäärärahoja tulisi sektoreidenvälisen 
tutkimusyhteistyön mahdollistamiseksi lisätä. 
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15  Kansainvälinen sektoritutkimusyhteistyö  
 
Sektoritutkimuslaitokset joutuvat lähes poikkeuksetta osallistumaan hallinnon rinnalla kan-
sainväliseen hallitustenväliseen yhteistyöhön. Tällaista yhteistyötä tapahtuu YK:n erityisjär-
jestöjen, OECD:n, EU:n, erilaisten sektori- ja ongelma-alakonsortioiden sekä tieteellisten ja 
kansainvälisten asiantuntijajärjestöjen puitteissa.  
 
Suomen sektoritutkimuslaitoksilla on sekä hallitustenvälisten instituutioiden että kansainvä-
listen tieteellisten järjestöjen keskuudessa erinomaisen hyvä maine, mikä johtuu niiden korke-
asta tieteellisestä tasosta hyvästä organisoitumisesta ja kyvystä toteuttaa vaativiakin tehtäviä 
kansainvälisenä yhteistyönä. Vilkas yhteistyö näissä järjestöissä antaa laitoksille mahdollisuu-
den testata ja varmistaa laatuaan ja samalla sekä viedä suomalaista osaamista että tuoda maa-
han kansainvälisesti arvioitua tietoa. 
 
EU:n tutkimusohjelmat ovat merkittävästi lisänneet Suomen sektoritutkimuslaitosten ja eu-
rooppalaisten laitosten välistä yhteistyötä ja verkottumista. EU:n tutkimusohjelmien koko on 
kasvamassa ja niitä suunnitellaan entistä enemmän jäsenmaiden suurten laitosten muodosta-
mien tutkimusryhmittymien ja verkostojen toteutettaviksi. Samalla EU on delegoimassa mer-
kittävän osan tutkimushallinnollisista vastuista suurten tutkimusohjelmien koordinaattoreille.  
 
Kyseisenlaiseen suurten EU-tutkimusohjelmien toteuttamiseen voivat sektoritutkimuslaitokset 
osallistua tehokkaasti ja saada koordinaattoritehtäviä, jotka sekä tieteellisesti että taloudellisesti 
olisivat tavoiteltavia. Suuret laitokset ovat myös kehittäneet riittävää EU-hankeosaamista, 
jonka hankkiminen on työläs tehtävä, mutta edellytys menestyksekkäälle hankehaulle. Pie-
nemmillä laitoksilla on tässä suhteessa sekä osaamis- että voimavaraongelmia.  
 
Suomessa tulisi pitää jatkuvasti kansallisena tavoitteena tehokasta ja tuottavaa osallistumista 
EU:n tutkimusohjelmiin. EU-hankkeiden ja muiden kansainvälisten hankkeiden valmistelu ja 
toteutus edellyttävät erityistä osaamista, sopimusjuridiikan ja taloushallinnon tuntemusta. Täl-
laista kompetenssia varsinkaan pienillä laitoksilla ei välttämättä ole. Olisikin aihetta harkita 
EU-hankeosaamisen, hankkeiden valmistelun, suunnitteluavun, taloushallinnon ja laskennan 
sekä muiden hallinnollisten ja organisatoristen kysymysten hallinnan järjestämistä sektori- tai 
muihin soveltuviin klustereihin siten, että tutkimuksellisesta sisällöstä vastaavat laitokset 
saisivat tarvittavan hallintoteknisen ja taloushallinnollisen, mahdollisesti myös juridisen tuen. 
Tällaisen palvelun voisi myös sijoittaa jo hyvin toimivan suuremman laitoksen EU-
hankepalvelun yhteyteen. Vastaava palvelu voisi myös antaa hankkeiden toteuttajille 
tarvittavaa koulutusta. Suuret laitokset ilmoittivat kuulemistilaisuuksissa valmiutensa tällaisen 
palveluun. Olisi tarpeen selvittää mahdollisuudet järjestää EU-hankkeiden tarvitsemat palvelut 
suurimpiin tutkimuslaitoksiin siten, että pienemmät yksiköt voisivat tukeutua niiden 
palveluihin. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä ei tulisi jättää ainoastaan EU-yhteistyön varaan. Myös pohjoismaista 
ja lähialueyhteistyötä, yhteistyötä hallitusten välisten kansainvälisten (YK) järjestöjen ja 
tieteellisten järjestöjen kanssa sekä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten teollisuusmaiden kanssa 
(USA, Japani, Kiina, Australia) tulisi aktivoida. Jälkimmäisen ryhmän kohdalla tämä voisi 
parhaiten toteutua pyrkimällä solmimaan kahdenvälisiä Memorandum of Understanding -
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aiesopimuksia molempien osapuolten kannalta tärkeillä tutkimuksen aihealueilla tai 
instituutioiden välisinä laajempia aihealueita kattavina.  
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16 Sektoritutkimuksen rakenteellisen ja toiminnallisen 
kehittämisen kohteita 
 
Suomen sektoritutkimusjärjestelmä on keskimäärin hyvin toimiva, laadukas ja tuottelias. 
Laitokset ovat strategisesti tulosohjattuja ja operatiivisesti hyvin johdettuja. Toiminnan 
tieteellinen sisältö ja organisaatioiden johtaminen ja toiminta on useaan otteeseen 
kansainvälisesti arvioitu. Yhteenvetona voidaan todeta, että normaaleissa 
sektoritutkimuslaitostehtävissä laitokset toteuttavat hyvin yhteiskunnallisen tehtävänsä. 
 
Sektoreidenvälistä tutkimusyhteistyötä voidaan kuitenkin vielä kehittää ja tutkimuksen 
voimavaroja on paikoin aiheellista vahvistaa. Seuraavassa esitetään useita rakenteellisia ja 
toiminnallisia uudistuksia sektoritutkimustoiminnan edelleen kehittämiseksi. 
 
16.1  Kuluttajatutkimuskeskuksen hallinnollinen sijainti ja 
voimavarat 
 
Edellä analyysissä Kuluttajatutkimuskeskuksen voimavarat todettiin tehtävään nähden 
alimitoitetuiksi ja  Keskuksen hallinnollisen sijainnin harkinta aiheelliseksi.  
Kuluttajatutkimus tähtää paitsi kulutuksen ja kulutusolosuhteiden, myös kuluttajan  terveyden 
ja turvallisuuden, mukaan lukien sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus, suojelemiseen. 
Terveys- ja turvallisuusnäkökohta on tärkeä myös tuotteiden kehittämisen ja käytön sekä 
käytön jälkeisen käsittelyn kannalta.. Euroopan komissio on siitä syystä sijoittanut kuluttaja-
asiat Terveys ja kuluttajat- direktoraattiin.  
Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteiskunnalliselta tehtävältään "terveys, ympäristöterveys- ja 
suojeluministeriö", joka vastaa työsuojelun, terveydensuojelun, sosiaaliturvan ja 
vakuutusturvan järjestämisestä ja toteuttamisesta.. Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalla kuluttajan terveys- hyvinvointi- ja suojeluintressi , terveen kuluttamisen 
edistäminen ja terveys- ja turvallisuusnäkökohdan vahvistaminen saisivat vahvaa tieteellistä 
tukea ministeriön hallinnonalan muilta toiminnoilta, kansanterveys, työterveys, työsuojelu, 
sosiaaliturva, mukaan lukien vakuutusturva ja niiden kaikkien vahva tutkimustoiminta.  
 
Johtopäätös:  

• Kuluttajatutkimus soveltuu yhteiskunnallisen tehtävänsä perusteella paremmin 
sosiaali- ja terveysminsiteriön kuin työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle. 

• Kuluttajatutkimuskeskuksen  voimavarat eivät vastaa sen yhteiskunnallisen 
tehtävän laajuutta. 

Suositus:  
• Esitetään että selvitetään mahdollisuudet siirtää Kuluttajatutkimuskeskus 

sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle 
• Kuluttajatutkimuskeskuksen voimavaroja esitetään siirron yhteydessä 

vahvistettavaksi. 
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16.2  Geodeettisen laitoksen asema 
 
Geodeettinen laitos on pieni erittäin tasokas ja suhteellisen tuottelias tutkimuslaitos, jonka 
tutkimus lähestyy osittain perustutkimusta. Laitos toteuttaa myös tärkeitä tutkimusperusteisia 
palveluita, joita käyttävät hyväksi maanmittaustoimi ja lukuisat muut sektorit. Geodeettisen 
laitoksen innovaatiot luovat pohjaa myös teknisille ratkaisuille, joilla on potentiaalisesti 
taloudellista merkitystä. Laitoksen tutkimuksen sovellutusmahdollisuudet ja tarpeet kasvavat 
modernissa yhteiskunnassa. Ala on perinteisesti kansainvälinen ja kansainvälisen yhteistyön 
määrä on kasvussa.  pienen yksikön kohdalla rajoittavana tekijänä on tukipalvelujen niukkuus 
ja resurssien niukkuus myös tutkimustiedon hyödyntämisen suuntaan.  
 
Laitoksen omasta toimesta ja selvityksen yhteydessä on tarkasteltu laitoksen tulevaisuuden 
toimintaedellytysten kehittämisen vaihtoehtoja.. On tunnistettu kolme vaihtoehtoa: 
1.  Laitosta kehitetään nykypohjalta itsenäisenä laitoksena 
2.  Perustetaan Suomi-Pohjoismaat-Baltia-alueen (pohjoisen Itämeren alueen) yhteinen 

geodeettinen tutkimuskeskus, jonka ytimenä olisi Geodeettinen laitos 
3.  Selvitetään mahdollisuudet liittää Geodeettinen laitos yhteen Geologian 

tutkimuskeskuksen kanssa kansalliseksi geotieteiden instituutiksi.  
 
Pohjoisen Itämeren alueen yhteinen laitos, etenkin, jos Geodeettinen laitos toimisi sen 
keskuspaikkana merkitsisi laitokselle ja alan kehitykselle Suomessa ja laitoksen toimialueella 
voimakasta kehitysimpulssia.  Hanke on kannatettava ja sen toteutuvuus tulisi selvittää. 
Tämän mahdollisuuden testaaminen edellyttää valmistelua myös poliittisella tasolla.  
 
Geologian tutkimuskeskus on suuri tutkimuslaitos, jolla on laaja palvelutoiminnan ja 
soveltavan tutkimuksen arsenaali. Molemmat laitokset käyttävät osittain samaa 
menetelmästöä, mutta Geodeettisen laitoksen vahvuutena on vahva geodeettisten ja 
geofysikaalisten menetelmien kehittämispotentiaali.  
 
Geodeettisen laitoksen liittäminen Geologian tutkimuskeskukseen toisi synergiaetuja sekä 
tukipalveluiden että tieteellisen toiminnan osalta. Se vahvistaisi Geologian tutkimuskeskuksen 
tutkimuksellista otetta, jonka kansainväliset arvioijatkin ovat todennet tarpeelliseksi ja samalla 
se lisäisi geodeettisen tutkimuksen sovellutuskenttää. Esitetyllä järjestelyllä syntyisi sekä 
teoreettisesti että käytännöllisesti vahva Geotieteiden tutkimuskeskus. Koska geologia ja 
geodesia edustavat kuitenkin eri tutkimussisältöjä, tulisi geodeettisen tutkimuksen tieteellinen 
itsenäisyys  varmistaa ratkaisun yhteydessä.  
 
Mikäli Geodeettisen laitoksen hallinnonala uudistuksessa muuttuisi, Maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan tarpeisiin vastaaminen geodeettisen asiantuntijatuen 
osalta voidaan varmistaa tarvittaessa tulosohjausmandaatilla samoin järjestelyin kuin MMM:lla 
on SYKEn tulosohjauksen kohdalla.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Geodeettinen laitos on pieni, tasokas tutkimuslaitos, jonka kohdalla on tarve 

varmistaa sen tuleva asema ja riittävä resursointi  
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• Geodeettisen laitoksen tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja voisivat olla jatko 
itsenäisenä laitoksena, pohjoisen Itämeren Geodeettisen laitoksen perustaminen 
tai liittäminen Geologian tutkimuskeskukseen.  

 
Suosituksia: 

• Geodeettinen laitoksen asema esitetään selvitettäväksi tässä raportissa 
kuvattujen kolmen vaihtoehdon pohjalta. 

. 
 
16.3 Sektoritutkimuslaitosten hallintomalli 
 
Sektoritutkimuslaitokset ovat yhtä lukuun ottamatta valtion tilivirastoja. Tilivirastomalli sopii 
huonosti tutkimuslaitostyyppisen toiminnan hallintomalliksi etenkin, kun laitosten odotetaan 
tehostavan oman tulorahoituksen hankintaa ja toimivan tehokkaasti ja joustavasti 
useantyyppisten yhteistyöpartnereiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
Julkisoikeudellinen laitosmalli, jossa lailla säädetty julkisoikeudellinen laitos lakisääteisen 
valtionavun ja lailla määrättyjen tehtävien toteuttamiseksi sekä ministeriön tulosohjauksessa 
voi toteuttaa tehtävänsä joustavammin ja operatiivisesti itsenäisemmin vastaa nykyisen ja 
tulevaisuuden tilanteiden vaatimuksia. Operatiivisen itsenäisyyden lisääntymisestä huolimatta 
julkisoikeudellisen laitoksen yhteiskunnallinen ohjaus, tulosohjaus ja taloudellinen ohjaus 
voidaan varmistaa yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen toteuttamiseksi.  
 
Julkisoikeudellinen laitos edustaa modernia hallintomallia, jonka piiriin yliopistot ovat 
parhaillaan siirtymässä samoin perustein.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Julkisoikeudellinen laitosmalli soveltuu hyvin moderniksi tutkimuslaitosmalliksi 

ja se tuottaa yhteiskunnallisen tehtävän vaarantumatta tarpeellista joustavuutta 
ja itsenäisyyttä operatiivisessa toiminnassa. 

• Kun sektoritutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä halutaan 
edelleen kehittää, julkisoikeudellinen hallintomalli antaa siihen uusia 
mahdollisuuksia erityisesti julkisoikeudellisten yliopistolaitosten mutta myös 
ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Suositus: 
• Kaikkien valtion sektoritutkimuslaitosten hallintomalli suositellaan 

muutettavaksi lailla tehtäviensä ja taloutensa puolesta säädellyksi 
valtionapupohjaiseksi julkisoikeudelliseksi laitokseksi. 

 
16.4  Sektoritutkimuslaitosten monitieteinen ja 
sektoreidenvälinen yhteistyö 
 
Sektoritutkimusta koskevissa valtioneuvoston periaatepäätöksissä, hallituksen strategia-
asiakirjassa ja hallitusohjelmassa korostetaan sektoreidenvälisen tutkimuksen tarvetta ja 
merkitystä. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta organisoi parhaillaan sektoreidenvälisen 
tutkimuksen tilaajaryhmittymiä ja tilausmäärittelyitä. Tutkimuksentuottajatahot joudutaan 
usein rekrytoimaan tilannekohtaisesti kulloisenkin tarpeen ilmestyessä. Suurten    
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sektoreidenvälisten tutkimuskokonaisuuksien tarjousten tekeminen edellyttää hyvin 
järjestynyttä tuottajaorganisaatiota, joiden tulisi olla monitieteisiä ja usein edustaa useampaa 
sektoria. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on valmisteltu alustava suunnitelma 
Pro Luonnonvara -tutkimusyhtymäksi, johon kuuluisivat kaikki luonnonvara-alojen 
tutkimusta tekevät tutkimusinstituutiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja mahdollisesti myös 
yritykset. Yhtymän tavoitteena on organisoida. : 
• luonnonvara-alojen yhteiset tutkimusohjelmat  
• luonnonvaratiedon hallinta  
• yhteiset asiantuntijapalvelut  
• tutkimusyhteistyön valmistelu ja toteutus  
• Yhteiset tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalvelut sekä innovaatioiden kehittäminen. 
 
Useat luonnonvara-alan laitokset ovat halukkaita osallistumaan kyseiseen yhteistyöhön ja 
valmistelemaan tutkimusyhtymän edelleen kehittämistä.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Tutkimusyhtymä- tai konsortiotyyppinen yhteistoiminta tutkimuksen 

toteuttamiseksi, tietovarantojen hallinnaksi ja tuki- ja infrastruktuuriyhteistyön 
toteuttamiseksi on alan laitosten intressissä. 

• Suunniteltu ratkaisu organisoisi tehokkaasti tutkimuksen tuottajaorganisaatioita 
valmistelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan sektoreidenvälistä 
tutkimusyhteistyötä ja toisi synergiaetuja. 

 
Suosituksia: 
• Esitetään käynnistettäväksi nopealla aikataululla pilottihanke luonnonvara- 

tutkimusyhtymän soveltuvuuden kokeilemiseksi ja arvioimiseksi. 
• Saatujen kokemusten perusteella selvitetään mahdollisuudet toteuttaa 

vastaavanlainen yhtymäratkaisu myös muilla tutkimusalueilla, esimerkiksi 
terveystutkimuksen, taloudellisen tutkimuksen ja turvallisuustutkimuksen 
aloilla. 
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17  Sektoritutkimuksen tulosohjaus 
 
Tulosohjaus otettiin käyttöön julkisessa hallinnossa mukaan lukien sektoritutkimuslaitokset, 
1990-luvun alkupuoliskolla. Sektoritutkimuksen osalta kokemukset sekä ministeriöiden suun-
nalla että laitoksissa ovat voittopuolisesti myönteisiä; tulosohjaus on selkeyttänyt ja 
tavoitteellistanut toimintaa ja parantanut toiminnan seurantaa sekä laitosten sisällä että 
sektorikohtaisesti. Kaikki sektoritutkimuslaitokset ovat tulosohjauskäytännön piirissä ja 
tulossopimukset koskevat laitosten koko toimintaa. Tutkimukselle on sopimuksissa asetettu 
erilliset tulostavoitteet, joiden yksityiskohtaisuus ja seurantaindikaattorit vaihtelevat 
hallinnonaloittain. Varsin yleisesti tulostavoitteet asetetaan kvantitatiivisina, mikä helpottaa 
seurantaa. Tulossopimukseen liittyy osalla laitoksia palvelusopimus, jossa määritellään 
palvelutoiminnan tavoitteet. Samoin kuin tulossopimusten rakenne ja yksityiskohtaisuus, 
myös tulosraportointikäytännöt vaihtelevat hallinnonaloittain ja laitoksittain; osan laitoksista 
odotetaan raportoivan tuloskauden puolivälissä ja päätyttyä, osa raportoi vain kerran 
vuodessa. Koska tutkimustoiminta on pitkäjänteistä toimintaa, liian tiheä raportointi ei ole 
suositeltavaa.  
 
1990-luvun loppupuoliskolla toteutetun hyvin yksityiskohtaisen hankeohjauksen sijasta on 
2000-luvulla siirrytty entistä enemmän raamiohjaukseen, joka tarkastelee suurempina kokonai-
suuksina sekä tavoitteita, voimavaroja että odotettuja tuloksia. Aivan hiljattain on tarkasteluun 
lisätty uutena elementtinä vaikuttavuus, sekä laitoksen, ohjelman tai hankkeen sisäinen 
vaikuttavuus (efficiency) että ulkoinen vaikuttavuus (impact). Molemmille ollaan parhaillaan 
kehittämässä indikaattoreita, joita osa hallinnonaloista jo nyt käyttää. Ministeriöt ja 
sektoritutkimuslaitokset ovat ottaneet vaihtelevasti käyttöön VM:n tulosohjauksen käsikirjan 
ja Valtiokonttorin NETRA-tietojärjestelmän. Raportointikäytännöt vaihtelevat tulosohjauksen 
käsikirjan huolellisesta noudattamisesta hyvin väljiin raportteihin.  Ministeriöiden 
palautemekanismit ovat osittain käytössä. Ministeriöistä 84 % on syöttänyt 
tuloksellisuustietonsa NETRAan joko vuodelta 2006 tai 2007 tai molemmilta vuosilta. 
Sektoritutkimuslaitosten kohdalla vastaava luku on 90 %. Raportointikäytäntöä tulisi edelleen 
kehittää tutkimustoiminnan raportoinnin osalta. Samoin taloudellisen raportoinnin selkeyttä 
voidaan eräin kohdin parantaa. NETRA-tietojärjestelmä- ja raportointikäytännön ja noudattaa 
talousarvioasetuksen mukaista tilinpäätös- ja tuloksellisuuden raportointikäytäntöä.  
 
Tulosohjaus on vaikuttanut myös tilinpäätöskäytäntöihin siten, että varsinaisen taloudellisen 
tilinpäätöksen ohella laaditaan nyt laajahko toimintaa ja sen sisältöä koskeva tilinpäätös. 
Tämän selvityksen käytössä oli osalta hallinnonaloista NETRA-tiedot mm. tutkimuksen 
tuloksellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden osoittamiseksi käyttäen tulossopimuksessa 
sovittuja indikaattoreita ja tulosohjauskäsikirjan pisteytysjärjestelmää. Tutkimuksen osalta 
raportointi on kuitenkin vielä huomattavan vaihtelevaa ja harvinaisempaa. 50 % 
tutkimuslaitoksista raportoi tutkimustuloksistaan ja noin puolella niistä raportointi antaa 
kohtalaisen hyvän kuvan tutkimuksen tuloksellisuudesta.  
 
Tulosohjaus soveltuu hyvin huomattavaan osaan tutkimuslaitosten toimintaa. Merkittävä osa 
ministeriöistä ja laitoksista näkee tulosohjauksen samalla ministeriön ja laitoksen välisenä 
tilaaja-tuottajakäytäntönä. Laitosten yhteiskunnallisen asiantuntijavastuun voidaan kuitenkin jo 
niiden säädösten perusteella nähdä ulottuvan laajemmalle kuin mitä ohjaavan ministeriön 
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tulostavoitteiden perusteella kunakin ajankohtana määritellään. Esimerkiksi 
Säteilyturvakeskuksen yhteiskunnallisena vastuuna on koko maan säteilyturvallisuuden 
kaikinpuolinen varmistaminen ja edistäminen kaikkina aikoina kokonaisvaltaisesti riippumatta 
siitä, mitä vuotuiset tulostavoitteet edellyttävät ja mitä eri tahoilla toimivat tilaajat tilaavat. 
Tämä on osa sektoritutkimuslaitosten yhteiskuntavastuuta. Tulosohjaus ja tulossopimukset 
onkin nähtävä enemmän tutkimuksen ja muun sektoriasiantuntijatoiminnan painotuksia 
suuntaavina kuin koko laitoksen toimintaa ja erityisesti sen tutkimustoimintaa rajaavina 
tekijöinä; toisin sanoen ne määrittävät tietyn hallinnollisesti määriteltävän minimin, mutta 
eivät tutkimuksellista maksimia. On tärkeää, että laitoksilla on myös omaan ideointiin ja niiden 
tieteelliseen kompetenssiin, kansainvälisiin tutkijayhteisön antamiin virikkeisiin jne. perustuvaa 
tutkimustavoitteiden asettelua, jota ei tulosohjata yksityiskohtaisesti. Se on luovuuden ja 
uudistumisen edellytys ja usein myös yhteiskunnan kehittämisen ja perusturvallisuuden 
kannalta tärkeää. 
 
Tulosohjauksen resursointi on ministeriöissä paikoin niukkaa sekä ohjaukseen tarvittavien 
henkilöstövoimavarojen että taloudellisten resurssien osalta. Huomattava osa tulosohjauksen 
puitteissa määritellyistä tavoitteista voidaan toteuttaa käytettävissä olevien budjettivarojen 
puitteissa. Saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa merkittävän ja volyymiltään suuren 
tuloskokonaisuuden toteutusta ei voida sisällyttää normaalin valtionavun puitteisiin. Tällaisia 
tilanteita varten tulisi ministeriöillä olla käytettävissä erillinen ja riittävän suuri sitomattomien 
tutkimusvarojen määräraha, jolla voitaisiin vahvistaa tulosohjausta, toteuttaa tärkeitä 
tavoitteita ja tehostaa vaikuttavuutta. Tutkimuksen ohjauksen, resursoinnin (sitomattomien 
tutkimusvarojen) ja tilaajatoiminnan kapasiteetin merkitys ministeriössä nousee erityisen 
tärkeäksi, jos ministeriön hallinnonalalla ei ole omaa tutkimuslaitosta (SM, UM, osittain 
LVM). Näiden ministeriöiden tulisi vahvistaa sekä omaa tutkimusasiantuntemustaan (Korkean 
tason virkamies tutkimusvastaavana, ja tutkimus- tai t&k-toimisto), luoda vakiintuneita 
yhteistyömekanismeja tutkimuslaitosten kanssa (pitkäkestoiset tai pysyvät 
yhteistyösopimukset) ja luoda erityisen selkeät tutkimustoiminnan strategiat hallinnonaloilleen.  
 
Sektoreidenvälinen tutkimusyhteistyö voidaan ottaa hyvin tulosohjauksen kohteeksi. On 
kuitenkin syytä varoa kaavamaistamasta ohjaustapahtumaa ja kuormittamasta sitä liian 
yksityiskohtaisilla, esimerkiksi pienehköillä hankekohtaisilla tavoitteilla. Yhtä tärkeää kuin 
tulostavoitteiden asetanta on myös tavoitteiden toteutumisen seuranta. Seurantaan on paikoin 
otettu käyttöön monipuolinen indikaattorijärjestelmä (esimerkiksi Ilmatieteen laitos). 
 
Seurantajärjestelmät ja niiden tarvitsemat indikaattorit tulisi ottaa käyttöön kaikilla 
hallinnonaloilla ja kaikkien laitosten kohdalla, ottaen kuitenkin huomioon hallinnonala-, 
tutkimusala- ja laitoskohtaiset perustellut eroavuudet.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Tulosohjausjärjestelmään on sektoritutkimuslaitoksissa siirrytty hyvin ja se 

toimii pääosin moitteettomasti. Ministeriöt ja sektoritutkimuslaitokset ovat 
ottaneet käyttöön tulosohjauksen käsikirjan ja 90-%:sti NETRA-tilinpäätös- ja 
raportointijärjestelmän ja kehittäneet osaltaan sitä toimialoilleen sopivaksi 
mukaan lukien relevanttien indikaattoreiden kehittäminen. Tutkimuksen 
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tuloshajusta ja erityisesti tuloksellisuusraportointia tulee kuitenkin vielä kehittää 
ja standardisoida (ks. esitys tietojärjestelmien kehittämisestä).  

• Siirtyminen tulosohjauksessa yksityiskohtaisesta hankeohjauksesta 
raamiohjaukseen on suositeltava muutos, samoin kuin seuranta- ja 
raportointijärjestelmien kehittäminen kohdistumaan policy-relevanssin ja 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tarkasteluun asianmukaisia indikaattoreita 
käyttäen. Vaikuttavuuden seurantakäytäntöjä tulisi tutkimustoiminnan osalta 
edelleen kehittää ja tutkimuksen seurantaan tulisi luoda perinteisiä 
tiedeindikaattoreita monipuolisemmat mittarit.  

 
Suosituksia: 
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18  Sektoritutkimuksen tietojärjestelmät 
 
Tutkimusta koskevien tietojärjestelmien kehittäminen on tärkeää tiedepolitiikan, 
tutkimushallinnon, rahoittajaorganisaatioiden, Suomen Akatemian ja TEKESin sekä Tiede- ja 
teknologianeuvoston ja Sektoritutkimusneuvottelukunnan toiminnan kannalta.  
 
Tämän selvityksen yhteydessä on tullut erityisen selvästi ilmi sektoritutkimusta koskevan 
tiedon hajanaisuus, kokoavan tiedon puute ja tiedon esiintyminen eri lähteissä ei- 
vertailukelpoisessa muodossa raportointikäytäntöjen vaihtelun vuoksi.  
 
Selvityksen kuluessa on tunnistettu ilmeinen tarve luoda sektoritutkimusta koskeva 
valtakunnallinen tietojärjestelmä, josta tulisi saada ainakin seuraavat tiedot standardilla tavalla 
raportoituna siten, että eri aloja, tutkimusalueita, sektoreita ja instituutioita voidaan tarkastella 
yhtenäisellä tavalla. Täsmällistä sektoritutkimusta koskevaa tietoa tarvitaan muun muassa 
tiedepolitiikan suunnittelun ja tutkimuksen sekä tutkimusalojen ja instituutioiden arvioinnin, 
kotimaisen ja kansainvälisen raportoinnin ja lukuisiin laitos- ja tieteenalakohtaisiin tarpeisiin. 
OECD on parhaillaan käynnistämässä sektoritutkimusta koskevan tiedon keräämistä pohjaksi 
omalle policy-toiminnalleen ja arvioivien maakatsausten laadinnalle. Tarvittavia 
standardisoidusti raportoituja tietoja ovat muun muassa: 
• Instituutioiden ns. governance-tiedot, hallintorakenteet, johtamisjärjestelmä, 

organisaatiot, tehtävät ja missiot mukaan lukien viitteet relevantteihin säädöksiin 
• Strategiat ja ohjelmat mukaan lukien tutkimusstrategiat 
• Tutkimushankkeet ja tutkimusohjelmat 
• Taloudelliset voimavarat, rahoituslähteet ja niiden suhteelliset osuudet 
• Tutkimuksen taloudelliset panokset 
• Henkilöstövoimavarat ja henkilöstörakenne, mukaan lukien tutkimushenkilöstö 
• Henkilöstön pätevyysalueet ja koulutustaso 
• Henkilötyövuodet, yhteensä, tutkimustyövuodet, kehitystyövuodet 
• Tutkimustoiminnan määrälliset kuvaukset, rahoitus, hankeluettelot, julkaisut eri 

kategorioissa, viittausindeksit, arvioinnit 
• Tutkimuksen tuloksellisuus-, kustannus-efektiivisyys ja vaikuttavuustiedot  
• Tutkimusyhteistyö, kotimainen, EU, kansainvälinen 
• Sektoreidenvälinen yhteistyö 
• Tutkijakoulutus ja pätevöitymistyöt. 
 
Järjestelmän rakentaminen edellyttää laitoskohtaista tutkimushankerekisteriä ja 
julkaisurekisteriä, jotka pitäisi suunnitella yhdenmukaisella tavalla. Tietojärjestelmän tiedot 
tulisi voida tuottaa mahdollisimman kevyellä tekniikalla normaalitoimintojen yhteydessä. Sen 
suhde valtiokonttorin NETRA- järjestelmään tulisi erikseen selvittää siten, että vältytään 
kaksinkertaiselta raportoinnilta.  Järjestelmän tutkimushanke- ja julkaisuosiot tulisi 
harmonisoida yliopistosektorille suunnitellun Tiede-KOTA-järjestelmän kanssa. 
Tietojärjestelmä tulisi suunnitella siten, että hallinnonalat voisivat käyttää sitä tulosohjauksen 
ja tulosseurannan välineenä ja laitokset normaalitoiminnoissaan, muun muassa taloudellisessa 
ja toiminnallisessa suunnittelu- ja raportointitehtävissä. OECD:n, EU:n ja muiden 
kansainvälisten tahojen raportointitarpeet tulisi samoin ottaa huomioon.   
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Kansallisen rekisterin sijaintipaikka tulisi ratkaista erikseen. Se soveltuisi parhaiten 
sektoritutkimuksen neuvottelukunnan yhteyteen, mutta edellyttää rekisteri ja tietojärjestelmä-
asiantuntemusta, jota neuvottelukunnalle tulisi osoittaa. Toinen vaihtoehto on liittää rekisteri 
sopivaan nykyisin jo toimivaan yksikköön. Siinäkin tapauksessa sekä Sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan että hallinnonalojen ministeriöiden ja laitosten joustava, interaktiivinen 
käyttö tulisi mahdollistaa.  
 
Rekisteritietojen perusteella Sektoritutkimuksen neuvottelukunta laatisi vuosittain 
sektoritutkimuskatsauksen.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Standardoitu, vertailukelpoinen tieto Suomen sektoritutkimuksen rakenteesta, 

voimavaroista ja panoksista, toiminnasta, sisällöstä ja tuloksista on hajanaista ja 
puutteellista.  

• Kokoavan tiedon tarve sektoritutkimuksesta kasvaa muun muassa 
tiedepolitiikan ja tietoon perustuvan policytoiminnan vaikutuksesta.  

• Käynnistymässä olevat kansainväliset hankkeet edellyttävät täsmällistä ja 
standardoitua tiedon keräämistä ja raportointia. 

 
Suosituksia: 
• Suomen sektoritutkimusjärjestelmälle esitetään perustettavaksi kansallinen 

tietojärjestelmä, johon kootaan standadisoidusti sektoritutkimusta koskeva 
relevantti rakenne-, resurssi- ja toimintatieto.  

• Järjestelmä tulisi laatia siten, että se on yhteensopiva muun muassa suunnitellun 
tiede-KOTA-tiedoston kanssa ja että se täyttää myös kansainvälisen 
raportoinnin edellyttämät vaatimukset. 

• Järjestelmän sijoituspaikka tulisi selvittää erikseen. 
Sektoritutkimusneuvottelukunnalla tulisi olla järjestelmän johtovastuu ja 
neuvottelukunnan tarpeet tulisi ottaa huomioon ensisijaisesti järjestelmää 
suunniteltaessa. 
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19   Sektoritutkimuksen arviointi 
 
Lähes kaikki valtion tutkimuslaitokset on viimeisen kymmenen vuoden aikana arvioitu, kuten 
valtion tiede- ja teknologianeuvoston kannanotto vuodelta 1993 edellyttää (Taulukko4). 
Enemmistö laitoksista on jo käynyt läpi 2–3 arviointikierrosta ja osalla kolmas kierros on 
meneillään tai alkamassa. Osalla laitoksista viimeksi tehdystä arvioinneista on kuitenkin  
kulunut jo yli 10 vuotta, eli Tiede- ja teknologianeuvoston 1993 tekemä suositus ei ole 
kantanut tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolle.  
 
Laitosten arviointien toimeksiantajina ovat olleet ohjaavat ministeriöt, joissakin tapauksissa 
Suomen Akatemia. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta arvioinnin ovat suorittaneet 
kansainväliset asiantuntijaryhmät. Kokemukset arvioinneista ovat olleet myönteisiä. 
Arvioinnin menetelmät ja orientaatiot ovat vaihdelleet huomattavasti ja samoin suositusten 
luonne ja toteutuvuus. Osa arvioinneista on ollut instituution rakenteisiin, toimintoihin, 
hallintoon, johtamiseen ja resursseihin kohdistuvia, osa tieteellisen toiminnan sisältöön ja 
laatuun kohdistuvia ja osa näiden kahden yhdistelmiä.  
 
Suomen Akatemia on järjestänyt vuodesta 1998 alkaen 39 tutkimusalojen tai rahoittamiensa 
tutkimusohjelmien arviointia. Sektoritutkimuslaitosten tutkimushankkeet ja tutkimusalat ovat 
olleet osaltaan lähes kaikissa näissä arvioinnin kohteina. Vuosina 2005–2008 on mainituista 
arvioista järjestetty joko yksin Akatemian toimesta tai yhteistyössä  eräiden ministeriöiden ja 
rahoittajatahojen  kanssa noin 20 kansainvälistä tieteenala- tai ohjelma-arviointia, jotka ovat 
keskittyneet pääasiassa tutkimuksen tieteellisen laadun arviointiin tai ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen (Taulukko 5). Näissä arvioinneissa on ollut kohteena useita tutkimuslaitoksia, 
yliopistoja ja alasta riippuen eri suurissa määrin sektoritutkimuslaitoksia. Pääosin arvioinnit 
ovat antaneet myönteiset tulokset.  
 
Paikoin arviointiryhmät ovat paneutuneet huolellisesti tehtäväänsä, käyttäneet systemaattisesti 
arviointitutkimuksen parhaita kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä, määritelleet 
etukäteen arviointiparadigman, kriteerit ja indikaattorit sekä laatineet selkeät, paikoin 
priorisoidut suositukset. Osittain arvioinnit ovat olleet vähemmän systemaattisia ja myös 
suositukset sangen yleisellä tasolla. Edelliset ovat johtaneet suurella todennäköisyydellä 
käytännön kehittämistoimiin, jälkimmäiset jääneet lähinnä arkistomateriaaliksi. Suomen 
Akatemian järjestämät arvioinnit ovat olleet erittäin perusteellisia, vahvasti näyttöön 
perustuvia ja selkeitä. Sektoritutkimuslaitosten arviointien kohdalla niissä näkyy kuitenkin se 
ongelma, että arvioinnit kohdistuvat yksinomaan tutkimuksen kansainväliseen laatuun, ja ne 
ovat olleet pääosin  yliopistoissa työskentelevien arvioijien tekemiä, jolloin tutkimuslaitoksille 
keskeinen policy-relevanssi, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tutkimuksen ja 
asiantuntijatoiminnan käytännön vaikuttavuus jäävät vähäiselle huomiolle. Valtaosa 
tutkimuslaitosten arviointiraporteista on ollut myönteisiä, mutta joukossa on myös kriittisiä 
arvioita ja ehdotuksia varsin radikaaleiksi muutoksiksi. 
 
Arviointiryhmien suositusten toteutumista on paikoin seurattu käyttäen hyväksi alkuperäistä 
arviointiryhmää, paikoin ohjaava ministeriö on organisoinut erillisen seurantaryhmän laitoksen 
ulkopuolelta käsin. Arviointien suositusten toteutumisen seuranta vaihtelee kuitenkin edelleen 
laajasti eikä seurannan menetelmiä ole systemaattisesti kehitetty.  
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Taulukko 5. Suomen Akatemian suorittamia tieteenala- ja aihekohtaisia arviointeja, joissa sektoritutkimus 
on ollut osaltaan arvioinnin kohteena.  
 
Arvioinnin kohde Viite 
Geotieteet SA julkaisuja 14/2003 
Ravintotutkimus SA julkaisuja 2/2006 
Kulttuuri ja yhteiskuntatieteet SA julkaisuja  5/2006 
Luonnontieteet ja tekniikka SA julkaisuja 6/2006 
Biotieteet ja ympäristöntutkimus SA julkaisuja 7/2006 
Terveyden tutkimus SA julkaisuja 8/2006 
Perustutkimus/evaluaatiomenetelmät SA julkaisuja 9/2006 
Suomen Akatemian rahoituksen vaikuttavuus SA julkaisuja 11/2006 
Suomen tutkimuksen kansainvälinen vertailu, 
bibliometrinen tutkimus 

SA julkaisu 15/2006 

Itämeritutkimus SA julkaisuja 5/2007 
Tietotekniikka  SA julkaisuja 8/2007 
Vesitutkimus SA julkaisuja 1/2008 
Tulevaisuuden elektroniikka  SA julkaisuja 2/2008 
Geneettisesti muunnellut organismit (ESGEMO) SA julkaisuja 3/2008 
 
Arviointeihin liittyy lukuisia kehittämistarpeita. Niiden pääpaino on ollut laitosten tieteellisessä 
toiminnassa, ja laitosten tutkimustyön vaikutus muiden tehtävien laatuun ja vaikuttavuuteen 
laitos-, sektori- tai ongelmakohtaisesti on jäänyt vähälle huomiolle. Ongelma on johtunut 
osaksi toimeksiannosta, mutta useammin myös arviointiryhmän kokoonpanosta. Eräiltä osin 
arvioinnit ovat taas keskittyneet yksinomaan organisatoris-hallinnollisiin seikkoihin 
tutkimuksen sisällön jäädessä vähäiselle huomiolle. Kansainväliset asiantuntijat kykenevät 
ottamaan kantaa laitoksen tieteellisen tuotannon määrään ja laatuun, mutta eivät tunne 
riittävästi paikallisia olosuhteita kyetäkseen arvioimaan tutkimustoiminnan vaikuttavuutta, 
laitoksen asemaa kansallisen tutkimusjärjestelmän osana tai sen onnistumista sille asetettujen 
yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksen vaikuttavuutta on arvioitu 
harvoin. On ilmeinen tarve sekä kehittää, standardisoida ja monipuolistaa arviointikäytäntöjä 
ns. kehittävän evaluaatioteorian periaatteiden mukaisesti.  
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimuslaitosten arviointeja on toteutettu 1990-luvun alkupuolelta 

lähtien, mutta niiden säännönmukainen toteutus on osalla hallinnonaloja 
herpaantunut. 

• Toteutettujen arviointien kohteet, menetelmät, arviointiryhmien kokoonpanot ja 
raportointi vaihtelevat merkittävästi. Arviointitulokset ovat vain rajallisessa 
määrin vertailukelpoisia.  

• Suomen Akatemian ja TEKESin tutkimusohjelma- ja tieteenala- tai 
aihealuekohtaiset arvioinnit ovat kattaneet osittain myös 
sektoritutkimuslaitosten tutkimusta. Ne ovat menetelmällisesti laadukkaita, 
mutta kohdistuvat useimmiten vain joko kansainvälisiin tieteellisin kriteerein 
mitattaviin kohteisiin tai tutkimusohjelman rahoittajan spesifisiin kriteereihin. 
Tällöin sektoritutkimuksen kannalta tärkeät seikat, kuten policy-relevanssi ja 
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• hallinnollis-yhteiskunnallinen vaikuttavuus saattavat jäädä vähäiselle 
tarkastelulle.  

 
Suosituksia:  
Sektoritutkimuksen arviointitoiminnan kehittämiseksi esitetään seuraavaa: 
• Sektoritutkimuksen arviointia tulisi edelleen kehittää. Arviointi sinänsä 

muodostui jo yleiseksi käytännöksi, mutta sen toteuttamista toimeksiannosta 
lähtien, menetelmiin ja mittaamiseen, indikaattoreiden ja kriteereiden 
luomiseen sekä eri arviointiparametrien tarkasteluun ja mittaamiseen ja 
standardisointiin sekä vaikuttavuuden mittaamiseen saakka tulisi vielä 
täsmentää. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle onkin annettu tehtäväksi 
tutkimuksen arviointijärjestelmien kehittäminen. Samaan 
tehtäväkokonaisuuteen tulisi liittää myös tutkimustarpeiden ennakointi 
tiedepohjaisia menetelmiä käyttäen.  

• Esitetään luotavaksi yhtenäinen, systemaattinen arviointikäytännön malli, joka 
nojaa uusimpaan evaluaatiotutkimukseen ja kohdistuu policyyn ja 
policyrelevanssiin, strategiaan, panoksiin, toimintoihin, tuloksiin, niiden 
tieteelliseen ja tekniseen laatuun, tuotteliaisuuteen, kustannus-tehokkuuteen 
sekä sisäiseen ja ulkoiseen vaikuttavuuteen (sekä kansalliseen että mahdollisesti 
kansainväliseen ja globaaliin vaikuttavuuteen). 

• Kaikki sektoritutkimusta harjoittavat instituutiot esitetään arvioitavaksi noin 
kerran 7–10-vuotiskauden aikana 

• Arvioinnin tulisi kattaa koko kohteen toiminta käsittäen tieteellisen toiminnan, 
innovaatiot, asiantuntijatoiminnot, mukaan lukien hallinnolle annettava 
asiantuntijatuki, operatiivisen toiminnan ja kotimaisen ja kansainvälisen 
yhteistyön, palvelu- ja koulutustoiminnan ja taloudellisen toiminnan sekä 
mahdollisen viranomaistoiminnan.  

• Sektoritutkimuksen kohdalla bibliometrinen arviointi on tärkeä työkalu, mikäli 
se kyseiselle tutkimusalueelle soveltuu. Se ei kuitenkaan ole yksin käytettynä 
riittävä sektoritutkimuksen arviointimenetelmä eikä voi korvata lukuisia muita 
yllä mainittujen arviointimuuttujien tarkastelua.  

• Arviointiryhmien kokoonpano tulisi organisoida monikompetenssipohjalta 
siten, että niihin kuuluisi sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiantuntijoita. 
Ryhmän asiantuntemuksen tulisi kattaa arvioitavien muuttujien hyvä tuntemus, 
kuten kyseisen hallinnonalan ja sen policyn tuntemus, arvioitavan kohteen 
tutkimusalueen korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus sekä  
tutkimusorganisaation strategisen, organisatorisen, HRD- ja taloudellisen 
kehittämisen tuntemus.  

• Sektoritutkimuslaitosten arviointien käynnistäminen on ohjaavan ministeriön 
vastuulla. 

• Arviointikäytäntöjen ja arviointimenetelmien kehittäminen sekä 
arviointikulttuurin levittäminen soveltuu hyvin Valtion sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan tehtäväksi. Neuvottelukunta voi myös toimia 
sektoreidenvälisen tutkimuksen ja ministeriöiden oman  sektoritutkimuksen 
arviointien vastuutahona. Tieteellisen arvioinnin osalta yhteistyö Suomen 
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Akatemian kanssa on suositeltavaa. Samaan yhteyteen tulisi liittää myös 
ennakointimenetelmien kehittämishanke.  

• Tutkimuspolitiikan harjoittaminen, tutkimuksen arviointi, seuranta, 
hyödyntäminen ja rahoituksen allokointi edellyttävät riittävän kattavaa ja 
standardisoitua tietopohjaa tutkimustoiminnasta sekä sektoreittain, 
tutkimusinstituutiokohtaisesti että aihealueittain. Sektoritutkimuksesta tulisi 
pikaisesti luoda kattava tietojärjestelmä, joka sisältää tiedot sekä 
budjettilaitosten että välillisen hallinnon ja muiden sektoritutkimuslaitosten 
toiminnasta. Tietokannan tulisi sisältää kaikkia yllä mainittuja 
arviointimuuttujia kuvaavat tiedot. Julkaisutoiminnan tietokanta tulisi 
standardisoida ehdotetun Tiede-KOTA-tietojärjestelmän kanssa 
vertailukelpoiseksi.  
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Taulukko 6. Sektoritutkimuslaitosten arvioinnit 1990- ja 2000-luvuilla 
 

Ministe-
riö 

Laitos Arviointi 
Kotim.                    Kv 

Seuranta-
arviointi 

Arvioijien 
määrä 
Kv + koti-
mainen 

Lähde 

LVM Ilmatieteen laitos IL  1997 
 
 
2007 

 4 
 
 
3 

MINT&C publ 1/97 
LM Mietintöjä ja 
muistioita B:23/97 
Int Eval of Research 
2007 

LVM Merentutkimuslaitos MTL  1997 
2003 
2008 

  
3+1 
7 

 
SA publ 14/03 
SA publ 1/08 

MMM Geodeettinen laitos  1999 
2003 

 3 
3+1 

MMM tiedote 6.4.99 
SA publ 14/03 

MMM EELA 
 
EVIRA 

 1998 
 
2006 

 3+1 
 
6 

MMM julk 3/1998 
 
SA Publ 2/06 

MMM MTT  1996 Kv-as.tunt. 
ryhmä (6+1) 
virittämään 
MTT:n tut-
kimusta, 
5.10.2007 

4 MMM tiedote 1.11.96 
 

MMM RKTL  1999 
2007 ohjelma-
arv. 

 3+1 
3 

MMM tiedote 23.8.99 
Report of the External 
Eval Panel, 20.12.2007 

MMM, 
YM 

METLA  1998 
 
 
2002 

 2+1 
 
 
4+3+2 

MMM tiedote 10.6.98 
Evaluation Report 
 
EFI Internal Report 12, 
2002 

OM OPTULA 1997   2 Arviointiraportti, OM 
1997 

OPM Kotus 1997 
2008 

  1+ 
1 (kotimai-
nen) 

OPM työryhmämuistioita 
ja selvityksiä 2008:6 

OPM Museovirasto      
STM KTL  1995 

Useita 
tutkimus-
linjojen 
arviointeja 
2007 

 8 SA publ 9/95 
 
 
 
Raportti vielä 
julkaisematon 

STM STAKES  1999 2001 3+6 STM pub 1999:12 eng 
2001 STAKES muisito 

STM STUK  2001 
2006 

 3+1 
3+1 

STM Reports 2001:5 
STM Reports 2006:6 

STM TTL Useita oh-
jelmien ja 
yksikköjen 
arviointeja 

1995 
 
 
 
2004 

1997 5 
 
 
 
8+1 

STM Publ 1995:9 
STM Publ 1998:2 engl 
 
 
STM Reports 2004:11 

TEM GTK 
Finnish Geosciences 

 1996 
 
 
2003 

 2+1 
 
 
3+1 

MT&I 6/1996 
KTM raportteja 6/97 
 
SA publ 14/03 

TEM KTK 1997 
 
2005 

  
 
 

1 
1 

KTM julk 4/1997 
 
Advansis raportti 
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2007 

 
2010 

6.6.2005 
 
Kuluttajahallinnon 
toimivuus 

TEM MIKES  1997  2+1 MT&I Publ 1/1997 
KTM raportteja 10/97 

TEM VTT  
2001 
2002 
2003 
2004 

1993  2 MT&I publ 2/1993 
 
VTT tied 2176 
VTT tied 2205 
VTT tied 2230 

VM VATT 1995 
 
 
1999 
Sidosryhmä
-arvio 

 
 
 
 
 
 
2007 

 2 
 
 
 
 
 
2+2 

Arviointiraportti 
31.7.1995 
VATTin 
tutkimustoiminta 
29.6.1995 
 
 
VATT-muistio 78 

YM SYKE  1998  4+1 The Finnish Env 269, 
1998 

 Antarctic Research 
IL, MTL, Geodeettinen 
laitos 

 2006  3 SA publ 13/06 
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20  Tilaaja-tuottajamalli  
 
Tutkimuksen tilaaja-tuottajamalli ja siihen liittyvä kilpailutus on sekä 
sektoritutkimustyöryhmän esityksissä, valtion sektoritutkimusta koskevissa periaatepäätöksissä 
ja niitä edeltäneissä raporteissa otettu sektoritutkimuksen ohjaamisen perusmalliksi. Mallilla 
on tietyt etunsa ja siihen liittyvän kilpailutuksen oletetaan tiettyjen edellytysten täyttyessä 
olevan omiaan tehostamaan tutkimustoiminnan tuottavuutta ja relevanssia. Yksiselitteistä 
tutkimuksellista näyttöä tästä ei kuitenkaan ole saatavilla.  
 
Tilaaja-tuottajamalliin nähden on esitetty myös useita ongelmia ja varauksia sekä 
tutkijayhteisöjen, sektoriministeriöiden että laitosten taholla. Mallin soveltuvuus ei ole 
samanlainen kaikille aloille, mutta sillä on paljon käyttöpotentiaalia joillakin aloilla. Vaihtelu 
liittyy sekä toiminnan sisältöön, tutkimusalaan että eri hallinnonaloilla oleviin markkinoihin. 
Esitetty kritiikki liittyy tutkimuslaitosten suunnalta siihen, että tilaaja-tuottaja-malli näkee 
tutkimustoiminnan mekaanisena tuotteen tai suoritteen ostamisena tai myymisenä eikä 
pitkäjänteisenä osaamisen ja tietämyksen tai asiantuntijavalmiuksien kehittämisenä. 
Tutkimuspolitiikassa suositellut laaja-alaiset ja pitkäjänteiset ohjelmat saattavat osoittautua 
vaikeiksi toteuttaa tilaaja-tuottajamallin pohjalta. Vastaavasti tehokkaan ja hedelmällisen 
tulosohjauksen katsotaan onnistuvan, jos ministeriön ja tutkimuksen tuottajan välillä on 
pitkäaikainen vuorovaikutussuhde ja hyvä molempien osapuolten vastavuoroinen tuntemus. 
Hallinnonalojen pitkäjänteiset kehittämissuunnitelmat ja ohjelmat edellyttävät jatkuvuutta ja 
sektoriasiantuntemuksen kasvattamista tutkimusorganisaatioissa. Näihin toimintoihin 
kilpailutus sopii huonosti. Kilpailutuksen merkitys vapaammin suuntautuvassa, vain 
tieteelliseen tasoon pyrkivässä perustutkimuksessa ja tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa 
on kokonaan toinen. Yhteiskunnallisten tehtävien ja palvelujen kehittämiseen tähtäävässä 
tutkimuksessa sen soveltuvuus on rajallisempi, joskaan ei olematon. Kilpailuttamisella on 
sijansa lyhytkestoisempien, kertaluontoisten ja "pinnallisempien" tehtävien toteutuksessa, joita 
voidaan teettää ilman sektoriin ja sen erityiskysymyksiin kohdistuvaa erityistuntemusta. 
Sektorin kannalta katsottuna kilpailutuksella saadaan usein konsulttiluonteisia 
tutkimuspalveluita. Tilaaja-tuottajamallin kirjaimellinen soveltaminen johtaa myös väistämättä 
siihen, että suuret hankkeet on kilpailutettava koko EU-alueella. Tämä lisäisi merkittävästi 
tilaajan työkuormaa ja toisi mahdollisesti suuren määrän irrelevantteja tarjouksia, jos tarjoajat 
eivät tunne tarpeeksi Suomen olosuhteita. Myös syntyvän asiantuntijakapasiteetin, 
tietovarantojen ja niiden myöhemmän hyödyntämisen kannalta käytäntö saattaisi muuttua 
ongelmalliseksi.  
 
Useat ministeriöt ja laitokset näkevät omaksumansa tulosohjauskäytännön eräänlaisena tilaaja-
tuottajamallin sovellutuksena. Ministeriöt käyttävät sitomattomia tutkimusvarojaan 
tilaustutkimuksen teettämiseen pienimuotoisemmissa hankkeissa, mutta varsinaisten 
perustoimintojen edellyttämä pitkäjänteinen kehittämistyö ja pitkäjänteinen policy-valmistelun 
edellyttämä tutkimus nojaa paljolti normaalilla budjettirahoituksella ylläpidettävään tutkija- ja 
asiantuntijakapasiteettiin.  
 
Tilaaja-tuottajamallin etuja 
a) voidaan kilpailuttaa useita potentiaalisia suorittajia 
b) yleensä välitön kustannustehokkuus paranee 
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c) relevanssin varmistaminen helpottuu 
d) tuloksellisuuden seuranta tehostuu 
 
Mallin heikkouksia 
a) rajoittuu helposti vain kyseiseen rajattuun hankesuoritukseen, yleensä pilkkoo 

tutkimusta pieniin kokonaisuuksiin. Tuottajan hallinnonalan tuntemus saattaa olla 
puutteellinen. 

b) tuottajalle syntynyt osaaminen ei välttämättä jää hallinnonalan käyttöön; ei välttämättä 
kehitä tilaajan kapasiteetteja tai osaamista 

c) tuotettu tutkimustuote ei välttämättä kiinnity aikaisempaan osaamisen ja tietämykseen 
d) soveltuu huonosti pitkäjänteisten tutkimuslinjojen toteuttamiseen tai suuriin ohjelmiin 
e) ei tue hallinnonalan valmistautumista ja osallistumista esimerkiksi EU-tutkimushank-

keisiin 
f) lukuisat tutkimusaiheet eivät ole kilpailutettavissa (ei ole markkinoita) 
g) usein ei saada sitä, mitä tilataan 
h) tutkimuslaitoksilla on paljon sellaista osaamista ja tietämystä, jota tilaaja ei tiedä tilata, 

mutta jonka merkitys voi olla suuri kyseiselle hallinnonalalle 
i) tutkimus on usein paras keino luoda uutta asiantuntemusta ja osaamista hallinnonalalle. 
 
Ottaen huomioon, että sektoritutkimuslaitosten tutkimustoiminta liittyy niiden useihin muihin 
toimintaprosesseihin, tilaaja-tuottajamallin käyttö on mahdollista, mutta sen soveltuvuuteen 
kulloiseenkin ratkaisuun tulee suhtautua harkiten. Sillä on varmasti oma sovellutusalueensa 
muiden toiminta- ja rahoitusmallien ohella, mutta se ei voi olla ainoa ja tuskin pääasiallinen-
kaan sektoritutkimuksen ohjausmalli. 
 
Useat ministeriöt ja laitokset korostivat tutkimuksen tulosohjauksessa ja tutkimusaiheiden 
määrittelyssä jatkuvan, pitkäjänteisen ja läheisen hallinnon ja tutkimuslaitoksen 
vuorovaikutuksen merkitystä ja hallinnon tarpeiden tuntemusta tutkimuslaitoksen taholla 
samoin kuin tutkimuksen edellytysten tuntemusta hallinnon suunnalla. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan jaosten toiminnassa vaatii erityistä 
huomiota.  
 
Johtopäätöksiä:  
• Tilaaja-tuottajamallin soveltuvuus tutkimuksen suuntaamiseen on 

soveltamiskelpoinen vain osittain. Koko sektoritutkimustoiminnan saattaminen 
tilaaja-tuottajamallin piiriin vaikeuttaisi merkittävästi sektoritutkimuslaitosten 
yhteiskunnallista tehtävää. Sektorin sisäinen tulosohjaus toimii jo nyt 
eräänlaisena tilaaja-tuottajamekanismina ja sen soveltaminen on kehittynyt 
hyvin viime vuosien käytännöissä lähes kaikilla hallinnonaloilla.  

• Tilaaja-tuottajamallia voidaan kuitenkin soveltaa 
Sektoritutkimusneuvottelukunnan sektoreidenvälistä tutkimusta kehitettäessä 
edellyttäen, että neuvottelukunnalle osoitetaan tilaajatoimintaa varten tarvittava 
rahoitus.  

• Tutkimuksen tuottajat ovat organisoitumassa tieteidenvälisiksi 
tuottajakonsortioiksi. Näitä rakenteita tulisi käyttää hyväksi tilaaja-
tuottajamallia sektoreidenväliseen tutkimukseen sovellettaessa. 
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Suosituksia: 
• Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle esitetään tilaaja-tuottajakäytäntöä sen 

jaostojen tutkimusagendojen toimeenpanossa.  
• Tilauskäytännössä on huolehdittava riittävästä tilaajaosaamisesta ja riittävästä 

vuorovaikutuksesta tilaajan ja tuottajan välillä.  
• Sektoritutkimusneuvottelukunnalle tulisi järjestää tilaustoimintaan tarvittavat 

välttämättömät taloudelliset voimavarat. 
• Sektoritutkimuslaitosten sektorikohtainen tutkimuksen ohjaus esitetään 

edelleen toteutettavaksi ministeriöiden normaalin tulosohjauskäytännön 
puitteissa. 
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21  Valtion tuottavuusohjelma 
 
Valtion vuonna 2003 käynnistetty tuottavuusohjelma koskee koko valtion hallintoa ja tähtää 
työvoimatarpeen kasvun pysäyttämiseen ja valtion sektorin tuottavuuden kasvuun vuoteen 
2015 mennessä. Tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti tuottavuuden kasvattamiseen 
pyritään seuraavilla keinoilla alentamatta palvelujen laatua ja heikentämättä henkilöstön 
asemaa:  
• Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen 
• Toimintojen päällekkäisyyksien poistaminen 
• Tukitoimintojen siirtäminen suurempiin palveluyksiköihin 
• Toimintojen ulkoistaminen 
• Työn parempi organisointi 
• Rakenteelliset uudistukset. 
 
Ministeriöt ovat laatineet vuonna 2005 tuottavuusohjelman toimenpiteensä, jotka on 
tarkastettu hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Valtion palveluksessa vuonna 
2006 olleen 120000 henkilön määrää suunnitellaan vähennettäväksi vuoteen 2011 mennessä 
9600 henkilötyövuodella. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että: 
• tuottavuutta lisäävät toimenpiteet kohdennetaan ja ajoitetaan niin, ettei niillä vaaranneta 

valtion tehtävien hoitoa eikä palveluiden saatavuutta 
• hallituksen ja eduskunnan asettamat toiminnan tavoitteet ja painopisteet otetaan huomi-

oon 
• toimenpiteet toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöjohtamistapaa noudat-

taen 
• valtio työnantajana osoittaa ja toteuttaa tuottavuuden parantamisen myönteiset mahdol-

lisuudet henkilöstön kannalta. 
 
Useat virastot ja laitokset ovat toteuttaneet tai parhaillaan toteuttamassa edellytetyt 
henkilöstömäärien leikkaukset. Tuottavuusohjelman toteutus on arvioitu ulkopuolisen 
arvioijan toimesta ja ohjelman toteutustapaan on yllä mainittujen kriteereiden valossa 
kohdistettu terävää kritiikkiä (lähde).  
 
Valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2009–2012 jatkaa tuottavuusohjelman toteutusta siten, 
että valtion sektorilta vähennetään edelleen aikavälillä 2012–2015 yhteensä 4800 
henkilötyövuotta.  
 
Ministeriöt täsmentävät sisällöltään, vaikutuksiltaan ja ajoitukseltaan hallinnonaloittaiset uudet 
tuottavuustoimenpiteet lokakuuhun 2008 mennessä. Selvityksissä kuvataan myös 
tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset hallinnonalojen toiminnan vaikuttavuuteen. Hallitus 
käsittelee tämän perusteella tuottavuustoimenpiteiden valmistelu- ja toteutustilannetta 
marraskuussa 2008. Sektoritutkimuksen osalta toimenpiteiden valmistelu on määrätty 
opetusministeriön vastuulle.  
 
Kehyspäätöksen mukaan opetusministeriö laatii, tukeutuen valmistelussa ao. ministeriöihin ja 
sektoritutkimuksen neuvottelukuntaan, vuoden 2008 lokakuun loppuun mennessä 
ehdotuksen sektoritutkimuksen rakenteelliseksi uudistamiseksi siten, että saavutettava 
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henkilötyövuosien vähennys on hallituksen 9.11.2007 vahvistamien tuottavuustoimenpiteiden 
vaikutusten lisäksi vähintään 500 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Ehdotuksen tulee 
perustua tutkimuslaitoskokonaisuuden tarkoituksenmukaiseen rakenteelliseen ja 
toiminnalliseen kehittämiseen ja siinä on otettava huomioon myös yliopistojen rakenteen ja 
aseman kehittäminen sekä mahdollisuudet siirtää tutkimusta yliopistoihin. Kunkin 
hallinnonalan osuus sektoritutkimuksen rakenteelliselle uudistukselle asetetusta tavoitteesta on 
liitteenä taulukossa 3 asetettu vastaamaan sen osuutta Tilastokeskuksen tutkimustilaston 
mukaisista tutkimustyövuosista. Opetusministeriön ehdotuksessa voidaan päätyä taulukosta 8 
poikkeavaan jakoon. 
 
Taulukko 7. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden vaikutuksen mittaluokka henkilöstötarpeeseen 
hallinnonaloittain 
 
Hallinnonala Hallinnonala

n henkilöstö 
11/20041 

Hallinnonalan 
henkilöstön 

luonnollinen 
poistuma 

(arvio) 2007–
20112

Tuottavuustoi-
menpiteiden 

hen-
kilöstömäärää 

vähentävä 
vaikutus 2007–

20113

Poistuman 
korvaamisen 

edellyttämä 
rekrytointitarve 

2007–20114

VNK 279 55 22 33
UM 1 649 360 133 227
OM 9 721 2 232 720 1 512
SM 17 964 3 468 960 2 508
PLM 18 053 3 307 1 860 1 447
VM 11 092 2 198 1 630 568
OPM 36 557 8 494 1 300 7 194
MMM 5 595 1 056 580 476
LVM 3 363 739 480 259
KTM 6 855 1 321 700 621
STM 4 167 992 340 652
TM 4 499 820 380 440
YM 3 191 874 250 624
Hallinnonaloittain  
kohdentamattomat 

 
290

Yhteensä 122 985 25 916 9 645 16 271
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Taulukko 8. Tuottavuustoimenpiteiden henkilöstövaikutukset hallinnonaloittain, henkilötyövuosia (htv) 
 
Hallin-
non- 
ala 
 

Toimen-
piteet v. 

2011 
mennessä 

ml. jo 
toteutetut 

Rakenne- ja 
prosessi- 

muutokset 

Tieto-
hallinto

Talous- 
ja 

henki-
löstö-

hallinto

Sektori- 
tutki-

muksen 
rakenne-
uudistus 

ALKU
-hanke

Hyvi-
tys 

ulko-
puol. 

tutkim. 
rahoi-

tus 

Uudet 
toimen

piteet 
yhteen-

sä 

Kaikki 
toimen-

piteet 
yhteensä

VNK -9  -1 -1  -2 -11
UM -111 -10 -3 -19  -32 -143
OM -685 -90 -13  -103 -788
SM -692 -300 -52 -53  -405 -1 097
PLM -1 890 -1 000 -83  -1 083 -2 973
VM -1 694 -455 -65 -9 -103  -632 -2 326
Yliopis
tot 

-1 000    -1 000

MMM -650 -70 -33 -49 -138 32 -258 -908
LVM -480 -183 -24 -53 -20 -61 26 -315 -795
TEM -1 299 -853 -28 -20 -191 -161 305 -948 -2 247
STM -340 -170 -27 -84 -109 -100 27 -463 -803
YM -250 -50 -14 -30 -25 -200  -319 -569
Poikki- 
hall. 

-220    -220

Yhteen
sä 

-9 645 -3 381 -364 -320 -500 -625 390 -4 800 -14 445

 
Tuottavuusohjelman toteuttaminen päätöksen edellyttämällä tavalla on sektoritutkimuksen 
kohdalla haasteellinen ja ongelmallinen. Opetusministeriö voi vain suositella leikkausten 
jakamista eri hallinnonalojen kesken, mutta leikkausten yksityiskohtainen kohdentaminen ja 
niitä koskevat päätökset on tehtävä hallinnonalojen toimesta. Tämän selvityksen yhteydessä 
toteutetun ministeriöiden ja laitosten kuulemisen perusteella voi todeta, että leikkaukset 
osuvat sektoritutkimuksen kehittämisen kannalta huonoon aikaan. Koko sektoritutkimuksen 
muu uudistusprosessi peittyy tuottavuusohjelman leikkausten aiheuttamien paineiden alle eikä 
toivottuja innovatiivisia ratkaisuja ole helppo saada aikaan.  
 
Samanaikaisesti esitettävät supistukset nähdään toimina, jotka ovat vastakkaisia tutkimuksen 
kehittämistä koskevien periaatepäätösten ja tutkimuksen rahoituksen lisäämistä koskeville 
periaatepäätöksille.  Lisäksi esitetään terävää kritiikkiä siitä, että samaan aikaan, kun kansallista 
tavoitetta tutkimukseen ja osaamiseen perustuvan yhteiskunnan kehittämisestä ja 
innovaatioiden synnyttämisestä ja hyödyntämisestä korostetaan keskeisimpänä kansallisena 
selviytymis- ja kilpailustrategiana, tutkimukseen kohdistetaan merkittäviä 
henkilöresurssileikkauksia.  
 
Sektoritutkimustyöryhmän (2007) esitystä sen harjoittamaan ohjaukseen tarvittavien 
taloudellisten resurssien irrottamisesta laitosten perusbudjeteista ja osittain 
tuottavuusohjelman leikkauksia käyttäen pidetään epärealistisena ja laitosten perustehtäviä 
vaarantavana. Lisäksi kritisoidaan yleisesti sitä, että esitetyt sektoritutkimuksen kehittämistä 
koskevat ratkaisut on tehty ottamatta huomioon sektoritutkimuslaitosten tehtävien 
kokonaisuutta, jossa tutkimustoiminta on yksi, ei ainoa, mutta kriittinen osa. Useat tekijät 
lisäävät sektoritutkimustoiminnan resurssitarvetta mukaan lukien kasvava osallistuminen EU- 
ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön, Suomen lukuisat kansainväliset seuranta- ja 
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raportointivelvoitteet eri aloilla sekä tarve samanaikaisesti tukea sektoreiden tietoon 
perustuvaa policy-toimintaa ja hallinnon sekä palveluiden kehittämistä. Kritiikkiä kohdistuu 
myös siihen, että sektoreita kohdellaan lisäleikkausten kohdentamisessa epätasa-arvoisesti: 
varsinaisiin kansalaisia palveleviin ministeriöihin leikkauksia kohdistetaan varsin merkittävästi. 
Esitysten taustalla nähdään puutteellinen tieto sektoreiden toiminnasta yleensä ja 
sektoritutkimustoiminnasta ja sen todellisista tehtävistä ja toimintaedellytyksistä. 
Sektoritutkimustyöryhmässä (2007) ei ollut lainkaan edustusta sektoritutkimuslaitoksista, mitä 
pidetään laitosten toiminnan ja tehtävien tuntemusta koskevan asiantuntemuksen vakavana 
puutteena.  
 
Kaikkein vaikeimpana epäkohtana nähdään se, että henkilötyövuosileikkauksia kohdistetaan 
myös laitosten itse hankkiman ulkopuolisen rahoituksen avulla palkattuun henkilökuntaan. 
Tämän viimeksi mainitun ratkaisun rationaalisuus on asetettu vakavasti kyseenalaiseksi 
varsinkin, kun samanaikaisesti korostetaan sitä, että laitosten tulisi lisätä 
omarahoitusosuuksiaan ja osallistua kilpailuun ulkopuolisesta rahoituksesta.  
 
Tämän selvityksen perusteella voidaan esittää muutamia sektoritutkimuksen tehostamiseen ja 
organisointiin liittyviä toimenpiteitä, joista voidaan olettaa olevan apua tuottavuusohjelman 
toteutuksessa. Osalla sektoreista ne on jo otettu käyttöön, osalla ne ovat vielä käytettävissä. 
On kuitenkin huomattava, että kun tutkimuksen keskeisin tuotantoprosessi tapahtuu ihmisen 
älyllisinä toimintoina, niitä voidaan varsin rajallisesti nopeuttaa tai tehostaa. Tietotekniikka tuo 
tiettyä tuottavuusetua mekaanisissa toiminnoissa, mutta ei itse luovassa prosessissa. Sama 
koskee osittain yhä pidemmälle monimutkaistuvia palveluita ja asiantuntijatoimintoja. 
Esimerkiksi uuden kemikaalin terveys- ja ympäristöriskin arviointiprosessia ei voi olennaisesti 
kiihdyttää. Siksi tutkimustoiminnan tuottavuuden lisäykset ovat työintensiivisessä ja 
tietämyspohjaisessa toiminnassa vain rajallisesti toteutettavissa varsinkin, kun samanaikaisesti 
pyritään kohottamaan toiminnan laatua, relevanssia ja vaikuttavuus huipputasolle.  
 
Sektoritutkimuslaitoksilla, yliopistoilla ja muutamilla muilla organisaatioilla on eri puolilla 
maata mittaus-, havainto- ja kenttäasemia, joiden yhteislukumäärä lienee 200–300. Laitosten ja 
yliopistojen kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta jakaa maa suuriin, mutta edustaviin loh-
koihin (esimerkiksi nykyinen läänijako,  joihin kuhunkin organisoitaisiin yksi tai harvalukuinen 
määrä hyvin varustettuja ja hyvin miehitettyjä asemia, joita kaikki relevantit organisaatiot 
käyttäisivät. Jotkut asemat saattaisivat sopia esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteyteen. 
Järjestelyllä, mikäli se tieteellisten ja havaintoteknisten seikkojen estämättä voitaisiin toteuttaa, 
olisi kahtalainen vaikutus; tarvittavan henkilöstön määrä supistuisi ja mittaus- ja 
havaintovarmuus lisääntyisivät. Kenttäasemia omistavat organisaatiot, sektoritutkimuslaitokset 
ja yliopistot, ovat tähän halukkaita. Asiasta on tehty lukuisia selvityksiä, mutta 
asemakysymyksen selvittäminen nopealla aikataululla olisi nyt taas ajankohtainen. On 
kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kenttä-asemien kokoaminen harvempiin toimipisteisiin 
on suositeltavaa vain tapauksissa, joissa se tieteellisten ja sisällöllisten seikkojen pohjalta on 
mahdollista. Osa asemista on sidottu mm. maantieteelliseen sijaintipaikkaansa tieteellisistä ja 
tutkimuksen ja seurannan kohteen luonnontieteellisen luonteen vuoksi, eikä niitä voida siirtää 
muihin sijaintipaikkoihin.  
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Henkilöstövoimavarojen lisäleikkauksien toteutuksen määrä-aika on vuoden 2015 loppu. 
Laitokset toteuttavat parhaillaan v. 2011 päättyvän supistamisjakson vähennyksiä. Olisi 
suositeltavaa, että lisäleikkaukset ajoitettaisiin mahdollisimman pitkälle aikajaksolle ja 
ensisijaisesti v. 2015 päättyvän jakson loppupuolelle.  
 
Esitettäviä rakenteellisia toimenpiteitä tuottavuusohjelman edellyttämien henkilöstövähen- 
nysten toteuttamiseksi voisivat olla mm. seuraavat 
• Jo päätettyjen ja valmisteluvaiheessa olevien sekä tässä esitettävien organisatoristen 

järjestelyjen (laitosten fuusiot, uudelleenorganisoinnit) tuloksena voi kohtuudella olettaa 
tulevan henkilötyövuosien säästöjä 

• Useiden tukipalveluiden klusterointi hallinnonaloittain tai aihealueittain tehostaa 
palveluja ja tuo henkilöstösäästöjä. Näitä ovat mm.: 
• Kirjasto- ja informaatiopalvelut 
• Julkaisu- ja editointipalvelut 
• Tietotekniikkapalvelut  
• EU-hankepalvelut  
• Innovaatiopalvelut 
• Eräät infrastruktuurijärjestelyt 
• Tietotekniikan hyödyntäminen 
• Eräät laboratoriojärjestelyt (valtion keskuslaboratorio ympäristöanalytiikalle)  
• Selvitetään, missä määrin laitosten palvelutarjonnan siirtäminen verkkoon 

vähentäisi henkilökunnan tarvetta 
• Kenttä- ja mittausasemien keskittäminen harvalukuisiin kenttäkeskuksiin voi olettaa 

tuovan sekä henkilöstösäästöjä että parantavan palvelutasoa 
 

Johtopäätöksiä:  
• Tietoon ja osaamiseen perustuvan tulevaisuusstrategian ja tietoon perustuvan 

policy-toiminnan sekä  hallinnonalojen toiminnan ja palveluiden kehittämis- 
tavoitteiden valossa henkilöstösupistusten kohdentaminen sektori-tutkimukseen 
koetaan sekä hallinnonaloilla että laitoksissa ongelmaksi. Sopeutustoiminnot 
ovat kuitenkin käynnistyneet laajasti.  

• Tuottavuusohjelman toteutus erityisesti suunnitellun 500 lisähenkilötyövuoden 
vähentämiseksi vuoteen 2015 mennessä nähdään sektoritutkimuslaitoksille 
vaikeaksi ja se on jopa vaarantamassa niiden lakisääteisten tehtävien 
toteuttamista.  

• Suunniteltu lisäleikkauksien kohdistaminen myös laitosten ulkopuolisella 
rahoituksella palkattuun henkilöstöön nähdään epätarkoituksenmukaisena, ja 
mm. tutkimustalouden ja valtiontalouden kannalta haitallisena. Se vähentäisi 
laitosten mahdollisuutta muun muassa ottaa vastaan ulkopuolisella 
rahoituksella kustannettuja tutkimustehtäviä ja rajoittaisi laitoksia 
osallistumasta kilpaillun rahoituksen ja muun valtion budjetin ulkopuolisen 
rahoituksen hankintaan, joka nykyisellään kattaa 45 % tutkimuslaitosten 
kokonaisrahoituksesta. Siten henkilötyövuosirajoituksen kohdentaminen 
kyseiseen henkilöstöön pienentäisi julkisen sektorin kokonaistutkimuspanosta. 

 
Suosituksia: 
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• Mahdollisiksi henkilötyövuosien supistuskohteiksi suositellaan jo päätettyjen 
laitosten yhteen liittämisten yhteydessä vapautuvien henkilöstösäästöjen käyttöä 
ja tässä selvityksessä esitettävien organisaatiomuutosten tuomia säästöjä 

• Tässä selvityksessä esitettävien tukipalvelujen klusteroinnilla voidaan olettaa 
saavutettavan henkilöstösäästöjä. 

• Suunniteltujen supistusten ajankohta tulisi porrastaa jakson 2012–2015 
loppupäähän riittävän sopeutumisajan saamiseksi. 

• Tuottavuusohjelmassa laitosten ulkopuolisella rahoituksella kattamien 
henkilöstövoimavarojen supistamisvelvoitteelle ei ole löydettävissä loogisia 
hallinnollisia eikä valtiontaloudellisia perusteita, vaan siitä tulisi sen ilmeisten 
negatiivisten vaikutusten vuoksi luopua.  
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22  Yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa 
 
Lainsäädännössä ja hallintokäytännöissä yliopistojen tehtävät, vastuualueet ja toiminnot ovat 
selkeästi määritellyt ja samoin on laita sektoritutkimuslaitosten tehtävien. Yliopistojen 
vastuulla on korkeampi opetus ja perustutkimus sekä niille v. 2005 yliopistolain muutoksella 
säädetty ns. kolmas tehtävä, jonka sisältö on vielä osittain selkiytymätön. 
Sektoritutkimuslaitosten tehtävänä on tutkimuksellaan ja muulla asiantuntijatoiminnallaan 
tukea tietoperusteista policy-toiminnan valmistelua ja hallinnon toimintoja, antaa asiantuntija-
apua yhteiskunnallisten kehittämistoimintojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuottaa 
palveluja. Useissa tapauksissa sektoritutkimuslaitokset toimivat myös lainsäädännön 
perusteella viranomaistehtävissä ja vastaavat erityisalueillaan muun muassa 
poikkeusolovalmiuksista. 
 
Tämän selvityksen yhteydessä suoritetuissa kuulemiskeskusteluissa on ministeriöiltä, 
laitoksilta, yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta tiedusteltu yliopistojen, korkeakoulujen ja 
sektoritutkimuslaitosten välisen yhteistyön laajuutta, sisältöä ja muotoja sekä tuloksellisuutta 
organisaatioiden tavoitteiden kannalta. Sektoritutkimuslaitosten yhteistyö erityisesti 
yliopistojen kanssa on varsin laajaa, kattaen tutkimusyhteistyön useissa eri muodoissaan, 
tutkimusohjelmina, yhteisprojekteina, alihankintaprojekteina, yhteistyönä kolmansien 
osapuolten kanssa ja EU- sekä kansainvälisen yhteistyön muodossa. Ammattikorkeakoulujen 
kanssa yhteistyö on vähäisempää, mutta kehittyy ja laajenee jatkuvasti. Osalla laitoksista ja 
yliopistoista on myös ristiinedustuksia hallintoelimissä ja neuvottelukunnissa. Osa laitoksista ja 
yliopistoista on solminut pitkän aikavälin yhteistyösopimuksia, joissa määritellään toiminnan 
aihealueet, toimintamuodot ja toteutusehdot.  
 
Ministeriöt ja osa sektoritutkimuslaitoksista tilaa tutkimuksia yliopistoilta silloin, kun niiden ei 
ole tarkoituksenmukaista tehdä kyseistä tutkimusta itse. Yliopistot hyödyntävät 
tutkimuksessaan myös tutkimuslaitosten tietovarantoja ja rekistereitä. Yliopistoilla onkin 
runsaasti potentiaalia mm. näiden tutkimuslaitosten hallussa olevien tietovarantojen 
tutkimuksellisessa hyödyntämisessä muun muassa pätevöitymistöiden puitteissa. Samalla 
tutkimuslaitokset usein voivat osallistua tutkimuksen rahoittamisen ja nuorten tutkijoiden 
palkkauskustannusten kattamiseen.  
 
Tiedusteltaessa yliopistojen mahdollisuuksia ottaa vastaan sektoritutkimustehtäviä, yliopistot 
näkivät siihen omien voimavarojensa puitteissa varsin rajallisesti mahdollisuuksia ja asettivat 
edellytykseksi mahdollisesti siirrettävien tehtävien mukana seuraavan resursoinnin. 
Perustutkimustehtäviä yliopistot osoittivat olevansa halukkaita ottamaan vastaan, mutta 
edellyttivät niihinkin liitettäväksi asianmukaiset rahoitus- ja henkilöstövoimavarat. Hallinnon 
asiantuntijatehtäviä, seuranta- ja monitorointitehtäviä, tietovarantojen kokoamista ja 
rekisteröintä, policytoimintojen ja hallinnon asiantuntijatukea ja sektoritutkimuslaitosten 
palveluita ja kansainvälisiä viranomaistuki- tai seurantatehtäviä yliopistot eivät katsoneet 
itselleen soveltuviksi.  
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Yliopistojen kanssa toteutettava koulutusyhteistyö on laajaa. Useilla laitoksilla ja yliopistoilla 
on yhteisiä professuureja, joiden kokonaismäärä nousee kymmeniin. Dosenttiopetus on 
erittäin laajaa. Joillakin opetusaloilla yliopiston opetus on kokonaan sektoritutkimuslaitoksen 
varassa. Yhteistyö tutkijakoulutuksessa on samoin laajaa, mutta sitä voidaan edelleen kehittää. 
Sektoritutkimuslaitoksissa tuotetaan vuosittain arviolta sata väitöskirjaa sektorirelevanteista 
tutkimusaiheista.  
 
Infrastruktuuriyhteistyötä on suhteellisen runsaasti ja sen lisäämistä pidettiin perusteltuna. 
Yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja useiden muiden toimijoiden välille on nopeasti 
syntymässä aihe- tai alakohtaisia yhteistyöverkostoja, esimerkiksi pohjoisen 
ympäristötutkimuksen verkosto, NORNET ja Biocenter Finlandin ympärille kehittynyt 
yhteistyö. Infrastruktuuriyhteistyö laajenee jatkuvasti kattaen yhteishankintoja, yhteiskäytön tai 
palveluyhteistyön.  
 
Ammattikorkeakoulut näkivät yleisesti mahdolliseksi sektoritutkimuslaitosten kanssa tehtävän 
soveltavan ja käytännönläheisen yhteistyön ja halusivat sitä laajentaa. Yhteistyön määrä 
vaihtelee laajasti ammattikorkeakoulusta riippuen ja on paikoin sopimuspohjaista.   
 
Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut esittivät toivomuksen, että mahdollisissa 
sektoritutkimuslaitosten toimintojen alueellistamishankkeissa otettaisiin huomioon ne 
synergiaedut, jotka syntyvät yksiköiden sijainnista samoilla kampuksilla. Yliopistojen kanssa 
toteutettava opetusyhteistyö on laajaa. Useilla laitoksilla ja yliopistoilla on yhteisiä 
professuureja, joiden kokonaismäärä nousee kymmeniin. Dosenttiopetus on erittäin laajaa. 
Joillakin opetusaloilla yliopiston opetus on kokonaan sektoritutkimuslaitoksen varassa. 
Yhteistyö tutkijakoulutuksessa on samoin laajaa, mutta sitä voidaan edelleen kehittää. 
Sektoritutkimuslaitoksissa tuotetaan vuosittain noin sata väitöskirjaa sektorirelevanteista 
tutkimusaiheista.  
 
Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen yhteistyön sektoritutkimuslaitosten kanssa näh-
tiin toteutuvan parhaiten funktionaalisena, pääasiassa viidellä eri tavalla:  
a)  Yhteisten tutkimuskonsortioiden muodossa 
b) Osallistumalla yhdessä kolmansien osapuolten kanssa suuriin kansallisiin tai kansainväli-

siin tutkimusohjelmiin 
c)  Yhteisvirkoja ja yhteisiä infrastruktuureita hyödyntämällä 
d) Tutkijakoulutusyhteistyönä  
e) Tehokkaasti verkottumalla. 
 
Johtopäätöksiä: 
• Sektoritutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat 

yhteistyöhakuisia ja ovat jo perinteisesti toteuttaneet laajaa yhteistyötä 
tutkimuksen ja opetuksen alueilla. 

• Yhtenä tasona yhteistyölle on myös yliopistokeskusten, ammattikorkeakoulujen 
ja sektoritutkimuslaitosten alueyksiköiden yhteistyö. 

• Mahdollisuuksia ja halukkuutta yhteistyön laajentamiseen ja uusien 
yhteistyömuotojen järjestämiseen on runsaasti kaikkien osapuolten taholla, 
muun muassa tutkimus- ja tutkimusohjelmayhteistyössä, koulutusyhteistyössä, 
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mukaan lukien tutkijakoulutus, infrastruktuuriyhteistyössä ja kansainvälisessä 
yhteistyössä. 

• Kaikki kyseiset instituutiot ovat parhaillaan sopeutumassa tuottavuusohjelman 
resurssivähennyksiin, mikä asettaa yhteistyölle voimavaroihin kohdistuvia 
rajoituksia ja ehtoja. 

 
Suosituksia: 

• Sektoritutkimuslaitosten tehtäviä ei ole perusteltua siirtää yliopistoille lukuun 
ottamatta sektoritutkimuslaitoksissa mahdollisesti tehtävää perustutkimusta, 
jonka siirtoja parhaillaan on tapahtumassa.  

• Sektoritutkimuslaitosten viranomais- tai palvelutehtävät eivät sovi yliopistoille 
siirrettäviksi eivätkä yliopistot ole halukkaita ottamaan niitä vastaan. 

• Sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen suhteet 
tutkimusyhteistyössä järjestyvät parhaiten toiminnallisen yhteistyön pohjalta 
kunkin organisaation toimiessa oman tehtäväkuvansa ja pätevyysalueittensa 
puitteissa. Yhteistyö voidaan toteuttaa verkostomaisesti tai pysyviin 
sopimuksiin nojautuen tutkimus-, koulutus-, infrastruktuuri-, toimitila- ja 
mahdollisesti kansainvälisen yhteistyön muodossa. 

• Yhteistyöhön tulisi liittää myös muita tutkimuksen toimijoita ja nuoria 
tutkijoita tulisi siihen kouluttaa Suomen Akatemian "Kestävä ja dynaaminen 
kumppanuus" -julkaisussa esitettyjen periaatteiden mukaisesti (Suomen 
Akatemian julkaisuja 3/05). 

• Yhteistyön tehostamiseksi ja vakiinnuttamiseksi on suositeltavaa kehittää 
tutkimusaihekohtaisia verkostoja (esim. NORNETin tai suunnitellun Pro 
Luonnonvara -yhtymän mallin mukaisesti). 

• Mahdollisia tutkimuslaitosten alueellistamishankkeita suunniteltaessa tulisi 
yhtenä merkittävänä sijaintipaikan kriteerinä käyttää mahdollisuutta 
hyödyntää niitä synergiaetuja, joita tutkimuslaitosten sijainti yliopiston tai 
ammattikorkeakoulun kanssa samalla kampuksella tarjoaa.  

• Yhteistyötä korkeakoulujen opetuksessa (dosenttiopetus, yhteisprofessuurit, 
tutkijakoulutus, täydennyskoulutus) sekä ammattikorkeakouluopetuksessa 
voidaan ja tulisi edelleen laajentaa ja tehostaa. 

• Yhteistyö tulisi ottaa kunkin instituutiotyypin tulosohjauksen tavoitteeksi sekä 
tulosseurannan kohteeksi ja sitä tulisi kannustaa aineellisin ja ei-aineellisin 
kannustimin. 
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23  Yleiset johtopäätökset 
 
1. Sektoritutkimusjärjestelmä on Suomessa pääosin hyvässä kunnossa ja se toteuttaa 

tehokkaasti ja laadukkaasti yhteiskunnallisia asiantuntija- ja palvelutehtäviään. 
Sektoritutkimuslaitosten tutkimus on keskimäärin produktiivista ja sen kansainvälisesti 
julkaistavat tulokset vertailukelpoisia muiden tutkimusksen toimijoiden 
tutkimustulosten kanssa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, yritykset) 
Sektoritutkimusneuvottelukunnalle asetetut tavoitteet sektoreidenvälisen tutkimuksen 
tehostamiseksi voidaan saavuttaa sektoritutkimuslaitosten nykyrakenteella eräin 
jäljempänä esiteltävien organisatoristen, hallinnollisten ja toiminnallisten järjestelyjen 
avulla.. 

 
2. Sektoritutkimus nähdään Suomessa ja kansainvälisesti keskeisenä poliittisen 

päätöksenteon ja ohjauksen välineenä ja eri tahojen hyvin yhtenäisen näkemyksen 
mukaan sitä tulee edelleen kehittää yhteiskunnan uusia tarpeita vastaavasti.  
Sektoritutkimus on noussut aktiivisen policy-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnan 
kohteeksi, mitä on tutkimuksen kehittämisen kannalta pidettävä myönteisenä. Suomen 
sektoritutkimusjärjestelmä vastaa policy-toiminnan tarpeisiin kansainvälisesti arvioiden 
hyvin. . 

 
3. Suomen kansalliset sektoritutkimusstrategiat ovat olleet onnistuneita ja niiden tuloksena 

on syntynyt hyvin toimiva ja kohtalaisen hyvin varustettu sektoritutkimuslaitosverkosto. 
Maamme sektoritutkimusstrategiat perustuvat jatkossakin ministeriöiden 
hallinnonaloilla sijaitsevaan sektoritutkimusrakenteeseen. Uusina elementteinä 
strategioissa ovat: 
a) Kansallinen koordinaatio valtioneuvoston tasolla 
b) Kilpailutuksen lisääminen sektoritutkimuksen kentässä ja tilaaja-tuottajamallin käyt-

töönotto  
c) Toiminnallisen sektoreidenvälisen ja infrastruktuuriyhteistyön lisääminen 

sektoreiden välillä, korkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten välillä ja 
kansainvälisesti. 

Nämä ovat tervetulleita uudistuksia edellyttäen, että sektoritutkimuslaitosten kyky 
palvella edelleen hallintosektoreitaan  säilytetään.  

 
4. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävät ja rooli ovat täsmentymässä, käytännön 

toimintamuodot ovat kehittymässä ja neuvottelukunta muotoutumassa alan ohjaus- ja 
koordinaatioinstrumentiksi. Neuvottelukunnan tehtäväkenttään soveltuvat hyvin seu-
raavat tehtäväkokonaisuudet: 
• Hallituksen politiikkaohjelmien tutkimustarpeisiin vastaaminen 
• Muiden kansallisesti merkittävien tutkimusohjelmien koordinointi 
• Sektoreidenvälisten laajojen tutkimushankkeiden synnyttäminen ja koordinointi 
• Sektoritutkimuksen ja yllämainittujen ohjelmien arviointi- ja ennakointityö 
• Sektoritutkimuksen yleisten edellytysten kehittäminen 
• Kansainväliseen sektoritutkimuspolicy-yhteistyöhön osallistuminen. 
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 Sen sijaan sektoritutkimuslaitosten perustehtävien ja hallinnonalojen ydintoimintojen 
toteuttamiseksi tarvittava tutkimus tulisi ohjata sektoreilta käsin, koska sillä on tiivis 
yhteys muuhun sektorilla tapahtuvaan toimintaan. 

 
5. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan taloudelliset ja henkilöresurssit ovat säädettyihin 

tehtäviin nähden alimitoitetut ja käytännön toiminnan toteuttaminen edellyttää pikai-
sesti resurssilisäyksiä. 

 
6. Sektoritutkimuksen tilaajat ja tuottajat ovat osallistuneet kiitettävästi neuvottelukunnan 

ja sen jaostojen työskentelyyn ja tilaaja- ja tuottajakonsortiot ovat syntymässä. On 
tarvetta organisoida tuottajapuolen tutkimusyhteistyötä pitkäjänteisemmällä ja 
paremmin koordinoidulla tavalla. Tässä raportissa on esitelty tähän tavoitteeseen 
johtavia uusia ehdotuksia. .  

 
7. Sektoritutkimus jakautuu useaan päälohkoon: 

a) Ministeriöiden tilaama tai itse toteuttama sektoritutkimus 
b) Sektoritutkimuslaitosten tuottama sektoritutkimus 
c) Muilta sektoreilta tilattu tutkimus. 

 Kohdan b) sektoritutkimus on volyymiltään muita huomattavasti suurempaa ja moni-
puolisempaa.  

 
8. Sektoritutkimuslaitosten nimi on itse asiassa harhaanjohtava. Suurin osa laitoksista 

toteuttaa sektoreillaan useantyyppisiä tehtäviä, joista keskeisimpiä ovat policy-making 
toimintaa tukeva tutkimus-, palvelu-, asiantuntijatuki-, informaatio- ja osittain koulutus-, 
valvonta- ja viranomaistehtävät. 

 
9. Tulosohjaus on hallinnonaloilla ja niiden sektoritutkimuslaitoksissa ollut käytössä yli 10 

vuotta ja se toimii periaatteessa hyvin. Sekä ministeriöt että laitokset suhtautuvat tu-
losohjaukseen myönteisesti ja näkevät sen tehostaneen toimintoja. ja selkeyttäneen yh-
teistyötä. Tulosohjaus ei estä sektoreidenvälistä tutkimusyhteistyötä. 

 
10. Sektoritutkimuslaitosten tehtävät ovat moninaiset ja monipuoliset. Tutkimus käsittää 

tehtävien kokonaisuudesta vain osan ja lukuisat muut tehtävät saattavat sitoa yli puolet 
kapasiteetista. Tutkimus on kuitenkin olennainen ja kriittinen osa tehtäväspektriä eikä 
sitä voida irrottaa muiden tehtävien kokonaisuudesta.  

 
11. Sektoreidenvälinen toiminta on laajempaa kuin on ehkä luultu. Ministeriöt ja laitokset 

eivät tunnista sen toteuttamiselle olevan esteitä. Suunnitellut tutkimuksen rakenteita 
koskevat ratkaisut tulevat entisestään lisäämään sektoreidenvälisyyttä. Tilaustutkimukset 
hallinnonalalta toiselle edellyttävät ministeriöilta sitomattomien tutkimusvarojen käyt-
töä. 

 
12. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-yhteistyö on kohtalaisen laajaa niin opetuksen kuin 

tutkimuksenkin alueilla ja sitä halutaan osapuolten taholla laajentaa ja kehittää. Perus-
tutkimustehtäviä voidaan siirtää yliopistoille edellyttäen, että niitä seuraa mukana tarvit-
tava resursointi. Varsinaisia sektoritutkimusvastuita ja sektoritutkimustehtäviä ei katsota 
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voitavan siirtää yliopistoille tai korkeakouluille, eivätkä ne katso voivansa niitä vastaan-
ottaa. Sen sijaan yhteistyötä tutkimusohjelmien, koulutuksen ja tutkijakoulutuksen, 
yhteisvirkojen ja yhteisten infrastruktuurien kehittämiseksi voidaan tehostaa.  

 
13.  Tilaaja-tuottajamalli on sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä että sitä edeltäneissä 

työryhmäraporteissa otettu sektoritutkimuksen ohjaamisen perusmalliksi. Mallilla on 
tietyt etunsa ja siihen liittyvä kilpailutus on tiettyjen edellytysten täyttyessä omiaan 
tehostamaan tutkimustoiminnan tuottavuutta ja relevanssia. Toisaalta malliin liittyy 
useita ongelmia ja varauksia. Nämä liittyvät siihen, että tilaaja-tuottajamalli näkee 
tutkimustoiminnan mekaanisena tuotteen ostamisena tai myymisenä eikä pitkäjänteisenä 
osaamisen ja tietämyksen tai asiantuntijavalmiuksien kehittämisenä. Sektoreidenvälistä 
tutkimustoimintaa voidaan ohjata tilaaja-tuottajamallilla. 

 
14. Hallitusohjelmiin sisältyy usein 3–5 valtioneuvoston käynnistämää politiikkaohjelmaa, 

joissa voi olla merkittäviä tutkimuselementtejä. Lisäksi sektoriministeriöillä on usein lu-
kuisia hallinnonalakohtaisia tai poikkihallinnollisia ohjelmia, joissa niissäkin tutkimus voi 
olla keskeinen elementti. Ohjelmastrategioita on toteutettu noin 15 vuoden ajan ja niistä 
alkaa olla käytännön kokemuksia. Politiikkaohjelmat ja sektorikohtaiset erilaiset kehit-
tämisohjelmat ovat periaatteessa tehokas tapa suunnata tutkimusta, hallinnon toimintaa 
ja palveluja tärkeille tarvealueille. Ongelmana on kuitenkin ollut ohjelmiin varatun ra-
hoituksen totaalinen puute tai niukkuus. Toisaalta laitosten on saattanut olla vaikea si-
sällyttää niitä toimintaansa esimerkiksi tilanteissa, joissa budjetit ovat jo lyödyt lukkoon 
aikaisemmin.  

 
 Tällöin hallinnonalan sitomattomat tutkimusvarat ministeriön ohjelmien toteutuksen 

varmistamiseksi ja erillinen sektoritutkimusmääräraha Sektoritutkimusneuvottelukunnan 
ohjauksessa hallituksen politiikkaohjelmien toteuttamiseksi muodostuvat keskeisiksi ins-
trumenteiksi.  

 
 Sektoritutkimuksen tukemiseksi hallituksen politiikkaohjelmien toteuttamiseksi esitetään 

valtion talousarvioon lisärahoitusta 20 miljoonaa euroa. Vastaavasti ministeriöiden si-
tomattomia tutkimusvaroja esitetään merkittävästi lisättäväksi 10 miljoonaa euroa siten, 
että ministeriöt voivat harjoittaa tarpeellisena pitämäänsä tilaustutkimustoimintaa 
sektorikohtaisten ja sektoreidenvälisten ohjelmien toteuttamiseksi ja tärkeiden uusien 
tutkimuslinjojen avaamiseksi.  

 
15. Sektoritutkimuslaitoksia on kaikkiaan 20 ja lisäksi lähellä julkista hallintoa toimii useita 

välillisen hallinnon tai eri intressitahojen hallintaan kuuluvia tutkimuslaitoksia. 
Suomessa ei ole kattavaa tietojärjestelmää, joka kokoaisi sektoritutkimusta koskevat 
tiedot systemaattisesti ja yhtenäisellä tavalla niin strategisten, rakenteellisten, 
toiminnallisten, voimavarojen kuin tulostenkaan osalta. Tällaisen tietojärjestelmän 
perustaminen ja ylläpito soveltuisi hyvin Sektoritutkimusneuvottelukunnan yhteyteen 
edellyttäen, että siihen on varattavissa tarpeelliset voimavarat.  

 
16. Tutkimuksen arviointi ja ennakointi on asetettu yhdeksi sektoritutkimuksen 

kehittämistavoitteeksi. Arviointitoiminta on ollut vilkasta, mutta sen menetelmät ja 
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käytännöt vaihtelevat suuresti, samoin kuin arviointiryhmien suositusten toteutus ja 
seuranta. Arviointitoimintaa tulisi standardisoida, sen menetelmiä ja indikaattoreita 
kehittää ja arviointikäytäntöjä yhtenäistää.  
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24  Keskeiset suositukset  
 
Sektoritutkimuksen policy 
 
1. Laaditaan selkeä sektoritutkimuspolicy, joka ottaa huomioon sektoritutkimuksen 

ajankohtaiset tarpeet, tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteiskunnalliset kehitystarpeet sekä 
erityisesti sektoreidenvälisen tutkimusyhteistyön. Policya laadittaessa on otettava 
huomioon tutkimuksen ohella sektoritutkimuslaitosten tärkeä tehtävä hallinnolle 
annettavan asiantuntija-avun, yhteiskunnallisten palvelujen ja yksityiselle sektorille 
tuotettavien palvelujen saama tuki. Samoin on otettava huomioon laitoksille säädettyjen 
viranomaistehtävien ja kansainvälisten tehtävien kokonaisuus. Tutkimusta koskevat 
linjaukset tulee laatia siten, että tutkimuksesta muille toiminnoille saatava ei vaarannu ja 
ottaen huomioon myös sen, että tutkimusta ei voida erottaa 
sektoriasiantuntijatoimintojen kokonaisuudesta.  

 
2. Laaditaan sektoritutkimuksen keskipitkän aikavälin suunnitelma samaan tapaan kuin 

Koulutus ja tutkimus 2007–2012 kehittämissuunnitelma opetusministeriön hallin-
nonalalla. 

 
Sektoritutkimuksen ohjaus 
 
3. Valtion sektoritutkimusneuvottelukunta esitetään sijoitettavaksi valtioneuvoston 

kanslian yhteyteen. 
 
4. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävät ja rooli ovat täsmentymässä, käytännön 

toimintamuodot ovat kehittymässä ja neuvottelukunta muotoutumassa alan ohjaus- ja 
koordinaatioinstrumentiksi. Neuvottelukunnan tehtäväkenttään soveltuvat hyvin seu-
raavat tehtäväkokonaisuudet: 
• Hallituksen politiikkaohjelmien tutkimustarpeisiin vastaaminen 
• Muiden kansallisesti merkittävien tutkimusohjelmien koordinointi 
• Sektoreidenvälisten laajojen tutkimushankkeiden synnyttäminen ja koordinointi 
• Sektoritutkimuksen ja yllämainittujen ohjelmien arviointi- ja ennakointityö 
• Sektoritutkimuksen yleisten edellytysten kehittäminen. 
• Kansainväliseen sektoritutkimuspolicy-yhteistyöhön osallistuminen. 

 
5.  Sektoritutkimuslaitosten perustehtävien ja hallinnonalojen ydintoimintojen 

toteuttamiseksi tarvittava tutkimus tulisi ohjata sektoreilta käsin, koska sillä on tiivis 
yhteys muuhun sektorilla tapahtuvaan toimintaan. Sektoritutkimuksen sektorikohtaisten 
toimintojen ohjaus tulee toteuttaa normaalina hallinnonalojen tulosohjauksena. Tarpeen 
vaatiessa voidaan toteuttaa käytäntöä, jossa kahden hallinnonalan ministeriöt ohjaavat 
tutkimuslaitosta työnjaon pohjalta. Ministeriöille, joilla ei ole hallinnonalallaan 
tutkimuslaitoksia, tulisi kanavoida riittävä määrä sitomattomia tutkimusvaroja. Tällaisten 
ministeriöiden tutkimusstrategista johtoa ja tilaajaresursseja tulisi vahvistaa.  
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Sektoreidenvälinen tutkimus 
 
6. Sektoreidenvälisen tutkimuksen ohjaus ja koordinointi soveltuu hyvin Valtion 

sektoritutkimusneuvottelukunnan ja sen jaostojen vastuulle. Neuvottelukunta voi ohjata 
sektoreidenvälistä tutkimusta tilaaja-tuottajamallia käyttäen käytettävissään olevin 
taloudellisin voimavaroin. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan taloudelliset ja 
henkilöresurssit ovat säädettyihin tehtäviin nähden alimitoitetut ja käytännön toiminnan 
toteuttaminen edellyttää pikaisesti resurssilisäyksiä. 

 
7. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan jaostot soveltuvat hyvin sektoreidenvälisen 

tutkimuksen suunnittelun ja tilaajavalmistelun elimiksi. Jaostojen 
asiantuntijatoiminnoissa tulisi käyttää hyväksi sektoritutkimuslaitosten asiantuntijoita. 

 
Sektoritutkimuksen rakennemuutosehdotukset 
 
8. Kaikki sektoritutkimuslaitokset esitetään muutettavaksi hallintomalliltaan 

julkisoikeudellisiksi laitoksiksi.  
 
9.  Sektoritutkimuslaitoksille suositellaan organisoitavaksi alakohtaisia tai alueellisia 

yhteistyökonsortioita, joiden tehtävänä on organisoida sektoreidenvälistä tutkimuksen 
tuottajayhteistyötä ja tarvittavat konsortion tukipalvelut, joita ovat esimerkiksi: 
• Kirjasto- ja informaatiopalvelut 
• Julkaisu- ja editointipalvelut 
• Tietotekniikkapalvelut  
• EU-hankepalvelut  
• Innovaatiopalvelut 
• Eräät infrastruktuurijärjestelyt, ja toimitilaratkaisut 
• Tietotekniikan hyödyntäminen 
• Eräät laboratoriojärjestelyt (valtion keskuslaboratorio ympäristöanalytiikalle)  
• Laitosten verkkopalvelut. 

 
10. Kuluttajatutkimuskeskuksen hallinnollinen sijainti esitetään selvitettäväksi sen suhteen. 

tulisiko Kuluttajatutkimuskeskuksen sijaita  Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalla.  

11. Geodeettisen laitoksen tulevaksi kehittämiseksi tulisi tehdä erillinen selvitys tässä 
raportissa esitettyjen kolmen vaihtoehdon pohjalta.  

 
 
Sektoritutkimuksen tietojärjestelmät 
 
12. Sektoritutkimusjärjestelmälle esitetään kehitettäväksi interaktiivinen kansallinen 

sektoritutkimuksen tietojärjestelmä, joka sisältää tulosohjauksessa ja arvioinnissa sekä 
tieteellisessä arvioinnissa tarvittavat tiedot. Järjestelmän kehittäminen ja ylläpito on 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan vastuulla. Järjestelmän julkaisutoimintaa 
koskevat tiedot tulee harmonisoida kehitteillä olevan Tiede-KOTA-järjestelmän kanssa. 
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13. Valtion tulosohjauksen tulosraportointijärjestelmää tulee tutkimuslaitosten osalta 
kehittää sisältämään kattavammin tutkimusta ja sen tuloksellisuutta koskevat tiedot.  

 
Sektoritutkimuksen arviointi ja ennakointi 
 
14. Sektoritutkimuksen arviointimenetelmiä ja arviointikäytäntöjä tulee kehittää. Laitokset 

tulee ulkoisesti arvioida vähintään 7–10 vuoden välein muun muassa tieteellisen laadun 
ja tuotteliaisuuden, policy-relevanssin ja operatiivisen toiminnan tuloksellisuuden 
suhteen.  

 
Sektoritutkimuksen ja korkeakoulujen välinen yhteistyö 
 
15.  Sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistyötä voidaan huomattavasti 

kehittää. 
 Kehitettäviä yhteistyömuotoja ovat muun muassa seuraavat: 

• Yhteisten tutkimuskonsortioiden muodostaminen 
• Osallistuminen yhdessä kolmansien osapuolten kanssa suuriin kansallisiin tai 

kansainvälisiin tutkimusohjelmiin 
• Yhteisvirkojen ja yhteisten infrastruktuurien hyödyntäminen 
• Tutkijakoulutusyhteistyö.  

 
16. Sektoritutkimuslaitosten tehtäviä ei ole perusteltua siirtää yliopistoille lukuun ottamatta 

sektoritutkimuslaitoksissa mahdollisesti tehtävää perustutkimusta, jonka siirtoja 
parhaillaan on tapahtumassa. Sektoritutkimuslaitosten viranomais- tai palvelutehtävät 
eivät sovi myöskään yliopistoille siirrettäviksi eivätkä yliopistot ole halukkaita ottamaan 
niitä vastaan. 

 
17.  Sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen suhteet 

tutkimuksessa järjestyvät parhaiten yhteistyön pohjalta kunkin organisaation toimiessa 
oman tehtäväkuvansa ja pätevyysalueittensa puitteissa. Yhteistyön tehostamiseksi ja 
vakiinnuttamiseksi on suositeltavaa kehittää tutkimusaihekohtaisia verkostoja (esim. 
NORNETin tapaan). 

 
Sektoritutkimuksen kansainvälinen yhteistoiminta   
 
18. Suomen tutkimuslaitosten tukea ja osallistumista kansainväliseen tutkimuspolicy-

yhteistyöhön tulisi käyttää tehokkaammin hyväksi. Suomen 
sektoritutkimusjärjestelmästä, sen toimivuudesta ja tuloksista tulisi informoida 
aktiivisemmin kansainvälisesti.  

 
19. Suomalaisten tutkimuslaitosten osallistumista EU- ja muihin kansainvälisiin 

tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin tulisi tukea sekä hallinnollisin että taloudellisin 
toimenpitein. 

 
20.  Suomen sektoritutkimusjärjestelmää koskevaa tietojärjestelmää tulisi suunnitella niin, 

että se täyttää myös kansainväliselle raportoinnille asettavat vaatimukset. 
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Tilaaja-tuottajamalli 
 
21.  Tilaaja-tuottajakäytäntöä voidaan soveltaa sektoreidenvälisen tutkimuksen rahoituksessa 

ja neuvottelukunnan jaostojen tutkimusagendojen toimeenpanossa. Tilauskäytännössä 
on huolehdittava riittävästä tilaajaosaamisesta ja riittävästä vuorovaikutuksesta tilaajan ja 
tuottajan välillä. Sektoritutkimusneuvottelukunnalle tulisi järjestää tilaustoimintaan 
tarvittavat välttämättömät taloudelliset voimavarat. Sektoritutkimuslaitosten 
sektorikohtainen tutkimuksen ohjaus esitetään edelleen toteutettavaksi ministeriöiden 
normaalin tulosohjauskäytännön puitteissa. 

 
Tuottavuusohjelman toimeenpano  
 
22. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä päätettyjen henkilötyövuosien supistuskohteiksi 

suositellaan jo päätettyjen laitosten yhteen liittämisten yhteydessä vapautuvien 
henkilöstösäästöjen käyttöä ja tässä selvityksessä esitettävien organisaatiomuutosten 
tuomia säästöjä. Tässä selvityksessä esitettävien tukipalvelujen klusteroinnilla voidaan 
olettaa saavutettavaksi henkilöstösäästöjä. Suunniteltujen supistusten ajankohta tulisi 
porrastaa jakson 2012–2015 loppupäähän riittävän sopeutumisajan saamiseksi.  

 
23.  Tuottavuusohjelmassa laitosten ulkopuolisella rahoituksella kattamien 

henkilöstövoimavarojen supistamisvelvoitteelle ei ole löydettävissä loogisia hallinnollisia 
tai valtion- ja tutkimustaloudellisia perusteita ja siitä tulisi luopua.  

 
Sektoritutkimuksen rahoitus 
 
24. Sektoritutkimuksen julkinen rahoitus ja ulkopuolisen rahoituksen 

hankkimismahdollisuudet tulisi varmistaa johdonmukaisella pitkäjänteisellä 
sektoritutkimuspolitiikalla. Rahoituksen varmistaminen tulisi ottaa osaksi ehdotetun 
kokonaisvaltaisen sektoritutkimuspolicy-ohjelman sisältöä. 

 
25.  Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan käyttöön tulisi ohjata rahoitusta 20M€ vuodessa 

sektoreidenvälisten tutkimushankkeiden ja ohjelmien rahoitukseen. Tarvittavat varat 
voidaan osoittaa tuottavuusohjelman henkilösupistusten 2007–2015 tuottamista 
säästöistä.  

 
26.  Ministeriöiden sitomattomien tutkimusvarojen määrää tulisi lisätä 10 M€ vuodessa 

ministeriöiden sektoreidenvälisen tutkimuksen tilaustoiminnan rahoittamiseksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1. Kyselylomake 
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Professori Jorma Rantanen 
Selvitysmies 
 
Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
Sektoritutkimusselvitys 2008 
 
 
Kysymykset sektoritutkimuslaitoksia ohjaaville ministeriöille 
 
1. Mitkä ovat hallinnonalanne laitoksen (laitosten) keskeisimmät perustoiminnot 
yhteiskunnallisen mission kannalta ja missä määrin ne hallinnonalanne 
näkökulmasta vaikuttavat yhteiskunnan toimintavarmuuteen: 
a) Normaalioloissa? 
b) Mahdollisen kriisin tai poikkeusolojen aikana?  
 
2. Kuinka ministeriönne ja laitoksen sisällöllinen tulosohjaus toteutuu 
tutkimustoiminnan osalta: 
a) Strategisella tasolla? 
b) Ministeriön Policy-making- toiminnan tukena? 
c) Operatiivisten ja tapauskohtaisten tutkimustarpeiden osalta (esim. akuutin 
tutkimustarpeen ilmetessä)? 
 
3) Sektoritutkimuksen hallinnollinen ja taloudellinen ohjaus ministeriössänne 
käytännössä: 
a) Onko ministeriössänne erityinen sektoritutkimuksesta vastaava elin (tai virkamies) vai 
tapahtuuko ohjaus yleisenä hallinnollisen toimintana? 
b) Onko ministeriöllänne käytettävissä tilaustutkimusta varten erillisiä sitomattomia 
tutkimusvaroja. 
 
4. Mikä on näkemyksenne alaisenne laitoksen osallistumisesta sektoreidenväliseen 
tutkimustoimintaan muiden kuin oman ministeriönne toimialan kanssa (muiden 
ministeriöiden ja niiden alaisten hallintovirastojen tai tutkimuslaitosten kanssa)? Missä 
määrin kyseistä yhteistyötä tulisi/voitaisiin lisätä ja kehittää?  
 
5. Missä määrin pidätte tärkeänä alaisenne laitoksent kansainvälistä yhteistyötä?  
a) Pohjoismaista tutkimusyhteistötä 
b) EU tutkimusyhteistyötä 
c) Muuta kansainvälistä tutkimusyhteistyötä 
Arvioikaa näitä:  
a) Policy-makingin kannalta 
b) Suomen edustamisen ja intressinvalvonnan kannalta 
c) Tutkimuksen edistämisen kannalta. 
Missä määrin kyseistä yhteistyötä voidaan lisätä ja kehittää?  
 
6. Näkemyksiänne alaisenne laitoksen ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyöstä 
a) Onko yhteistyöstä ollut ministeriönne kannalta hyötyä? 
b) Missä määrin alaisenne laitos on toiminut tutkimusyhteistyössä korkeakoulujen kanssa? 
c) Missä määrin tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa voitaisiin lisätä ja tehostaa? 
d) Missä määrin alanne tutkimustoimintaa voitaisiin delegoida korkeakouluille?  
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7. Mitkä ovat näkemyksenne tutkimuksen tilaaja-tuottajamallin 
toteuttamismahdollisuuksista käytännössä: 
a) Oman ministeriönne tai niiden alaisten organisaatioiden tilausten pohjalta 
b) Muiden ministeriöiden tai niiden alaisten organisaatioiden tilausten pohjalta 
c) Sektoritutkimusneuvottelukunnan jaostojen tilausten pohjalta  
 
8. Näkemyksenne tuottavuusohjelman edellyttämistä henkilötyövuosivähennyksistä 
lähivuosina alaisenne laitoksen osalta: 
a) Valtion budjettirahoituksella palkatun henkilöstön osalta? 
b) Laitoksen itse hankkimilla tuloilla palkatun henkilöstön osalta?  
 
9. Mikä olisi mielestänne alaisenne laitoksen rahoituksen oikea rakenne? 
 
Miten suuren osuuden kokonaisrahoituksestanne katsotte sopivaksi  
a) Ministeriön budjettivaroista 
b) Valtion budjetista eri kanavien kautta kilpailtavan rahoituksen muodossa 
(Ministeriönne sitomattomat tutkimusvarat, Akatemia, TEKES,)? 
c) EUn eri tutkimusrahoituskanavista? 
d) Muun kuin valtion tai EUn tutkimusrahoituksen kanavista? 
 
 
Liite 2 
 
Professori Jorma Rantanen 
Selvitysmies  
Valtion sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
 
Sektoritutkimusselvitys 2008 
 
 
Kysymykset sektoritutkimuslaitoksille 
 
 
1. Mitkä ovat laitoksenne keskeisimmät perustoiminnot yhteiskunnallisen missionne 
kannalta ja missä määrin ne vaikuttavat yhteiskunnan toimintavarmuuteen:  
a) Normaalioloissa? 
b) Mahdollisen kriisin tai poikkeusolojen aikana? 
 
2. Kuinka ministeriönne ja laitoksen tulosohjaus toteutuu tutkimustoiminnan osalta: 
a) Strategisella tasolla? 
b) Ministeriön Policy-making- toiminnan tukena? 
c) Operatiivisten ja tapauskohtaisten tutkimustarpeiden osalta (esim. akuutin tutkimustarpeen 
ilmetessä)? 
 
3. Missä määrin laitoksenne on toteuttanut tai osallistunut tutkimustoimintaan muiden kuin 
oman ministeriönne toimialan organisaatioiden (ministeriöiden, hallintovirastojen tai 
tutkimuslaitosten) kanssa? 
Missä määrin kyseistä yhteistyötä voidaan lisätä ja kehittää? 
 
4. Missä määrin laitoksenne on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä? Missä määrin kyseistä 
yhteistyötä voidaan lisätä ja kehittää? 
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5. Tutkimusyhteistyö yliopistojen kanssa 
a) Missä määrin laitoksenne on toiminut tutkimusyhteistyössä yliopistojen kanssa? 
b) Missä määrin tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa voitaisiin lisätä ja tehostaa? 
c) Missä määrin voisitte delegoida tutkimustoimintaanne yliopistoille? 
d) Voisivatko yliopistot toimia laitoksenne tutkimuksen "aliurakoitsijoina" ja missä määrin 
 
6. Mitkä ovat näkemyksenne tutkimuksen tilaaja-tuottajamallin 
toteuttamismahdollisuuksista käytännössä: 
a) Oman ministeriönne tai niiden alaisten organisaatioiden tilausten pohjalta 
b) Muiden ministeriöiden tai niiden alaisten organisaatioiden tilausten pohjalta 
c) Sektoritutkimusneuvottelukunnan jaostojen tilausten pohjalta  
 
7. Näkemyksenne tuottavuusohjelman edellyttämistä henkilötyövuosivähennyksistä 
lähivuosina: 
a) Valtion budjettirahoituksella palkatun henkilöstön osalta? 
b) Laitoksen itse hankkimilla tuloilla palkatun henkilöstön osalta? 
 
8. Miten suuren osuuden kokonaisrahoituksestanne katsotte mahdolliseksi hankkia 
kilpailemalla: 
a) Valtion budjetista eri kanavien kautta kilpailtavan rahoituksen muodossa (Akatemia, TEKES, 
ministeriöiden sitomattomat tutkimusvarat)? 
b) EUn eri tutkimusrahoituskanavista? 
c) Muun kuin valtion tai EUn tutkimusrahoituksen kanavista? 
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Liite 
 
 
SEKTORITUTKIMUSSELVITYS - SEURANTARYHMÄT 
 
Seurantaryhmä 1 (neuvottelukunnan ja sen jaostojen puheenjohtajisto ja sihteeristö, sekä kaksi 
asiantuntijaa*): 
puheenjohtaja Pentti Vartia, sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
varapuheenjohtaja, kansliapäällikkö Harri Skog, opetusministeriö 
pääsihteeri Sari Löytökorpi, sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
yli-insinööri Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö 
yliarkkitehti  Aila Korpivaara, ympäristöministeriö 
kehittämispäällikkö Raija Merivirta, Tiehallinto 
ylitarkastaja Arja Aalto, Ratahallintokeskus 
työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö 
tutkimusjohtaja Kari Vinni, sosiaali- ja terveysministeriö 
erityisasiantuntija Seppo Kangaspunta, työ- ja elinkeinoministeriö 
neuvotteleva virkamies Arto Koho, sosiaali- ja terveysministeriö 
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö 
ympäristöneuvos Antero Honkasalo, ympäristöministeriö 
ylitarkastaja Elina Nikkola, maa- ja metsätalousministeriö 
ylitarkastaja Pasi Iivonen, ympäristöministeriö 
valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen, valtioneuvoston kanslia 
pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö 
erityisasiantuntija Eero Kytömaa, valtioneuvoston kanslia 
rikosteknisen laboratorion johtaja Kimmo Himberg, keskusrikospoliisi 
*pääsihteeri Esko-Olavi Seppälä, tiede- ja teknologianeuvosto 
*johtaja Leena Vestala, opetusministeriö 
 
Seurantaryhmä 2: 
puheenjohtaja Pentti Vartia, sektoritutkimuksen neuvottelukunta 
kansliapäällikkö Harri Skog, opetusministeriö 
ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö 
alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä, valtioneuvoston kanslia 
pääsihteeri Esko-Olavi Seppälä, tiede- ja teknologianeuvosto 
johtaja Leena Vestala, opetusministeriö 
 
 
SEKTORITUTKIMUSSELVITYS - KUULLUT HENKILÖT ORGANISAATIOITTAIN 
 
Akava: 
työelämän tutkija Ulla Aitta, KTM  
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto, ARENE: 
rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia amk 
rehtori Pentti Rauhala, Laurea amk 
rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen amk 
tutkimusjohtaja Matti K. Hakala, Hämeen amk 
vararehtori Matti Lähdeniemi, Satakunnan amk 
 
Tieteen tietotekniikan keskus, CSC: 
toimitusjohtaja Kimmo Koski 
johtaja Pirjo-Leena Forsström 
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johtaja Juha Haataja 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK: 
asiantuntija Janica Ylikarjula 
innovaatiojohtaja Hannele Pohjola 
johtaja Timo Kekkonen 
 
Eläketurvakeskus: 
johtaja Hannu Uusitalo 
  
Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira: 
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio 
tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen 
 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Etla: 
tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila 
 
Geodeettinen laitos: 
ylijohtaja Risto Kuittinen 
osaston johtaja Juha Hyyppä 
osaston johtaja Markku Poutanen 
osaston johtaja Tapani Sarjakoski 
erikoistutkija Jouni Peltoniemi 
 
Geologian tutkimuskeskus, GTK: 
pääjohtaja Elias Ekdahl 
hallintojohtaja Jorma Järvinen 
 
Ilmatieteen laitos: 
hallintojohtaja Marko Viljanen 
pääjohtaja Petteri Taalas  
tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen 
kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Hurtola  
 
Kansallisarkisto: 
pääjohtaja Jussi Nuorteva 
 
Kansaneläkelaitos, KELA: 
osastopäällikkö, tutkimusprofessori Olli Kangas 
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kotus: 
pääjohtaja Pirkko Nuolijärvi 
suunnittelupäällikkö Ritva Paananen 
 
Kuluttajatutkimuskeskus: 
johtaja Eila Kilpiö 
tutkimusjohtaja Johanna Leskinen 
tutkimuspäällikkö Petteri Repo 
 
Kansanterveyslaitos, KTL: 
ylijohtaja Juhani Eskola 
 
Kuntaliitto: 
toimitusjohtaja Risto Parjanne 
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Liikenne- ja viestintäministeriö: 
Martti Mäkelä LVM t&k-koordinaattori, laitosten tulosohjaaja 
Saara Jääskeläinen liikennepoliittisen osaston t&k-koordinaattori 
Seppo Oinonen, tiehallinto 
Pekka Plathan, LVM yleisosaston päällikkö 
 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT: 
ylijohtaja Erkki Kemppainen 
tutkimusjohtaja Mari Walls 
kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila 
 
Maa- ja metsätalousministeriö: 
kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen 
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen 
neuvotteleva virkamies Elina Nikkola 
 
Merentutkimuslaitos: 
ylijohtaja Eeva-Liisa Poutanen 
Itämeren tila ja globaalimuutos -ohjelman johtaja Juha-Markku Leppänen  
Meren liikkeet ohjelman johtaja  Kimmo Kahma 
 
Metsäntutkimuslaitos, METLA: 
ylijohtaja Hannu Raitio 
tutkimusjohtaja Pasi Puttonen  
tutkimusjohtaja Leena Paavilainen 
 
Mittatekniikan keskus, MIKES: 
ylijohtaja Timo Hirvi 
metrologiayksikön johtaja Heikki Isotalo 
hallintojohtaja Mikko Ketonen 
 
 
Museovirasto: 
pääjohtaja Paula Purhonen 
koordinaattori Ulla Salmela 
 
Oikeusministeriö: 
kansliapäällikkö Tiina Astola 
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Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, OPTULA: 
ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä 
 
Opetusministeriö: 
johtaja Anita Lehikoinen 
johtaja Leena Vestala 
neuvotteleva virkamies Heikki Mäenpää 
erikoissuunnittelija Esa Pirnes 
opetusneuvos Hannele Hermunen 
ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari 
neuvotteleva virkamies Hannele Koivunen 
 
Puolustusministeriö: 
kansliapäällikkö Kari Rimpi 
tutkimusjohtaja Juha Martelius 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, RKTL: 
ylijohtaja Eero Helle 
tutkimusjohtaja Petri Suuronen 
 
Sisäasiainministeriö: 
pelastusylijohtaja Pentti Partanen 
kehittämisneuvos Harri Martikainen 
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes: 
pääjohtaja Matti Heikkilä (edesmennyt) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö: 
kansliapäällikkö Kari Välimäki 
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinni 
ylijohtaja Raimo Ikonen 
neuvotteleva virkamies Arto Koho 
 
STTK: 
työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki 
 
Suomen Pankki: 
osastopäällikkö Antti Suvanto 
 
Suomen ympäristökeskus, SYKE: 
pääjohtaja Lea Kauppi 
tutkimusjohtaja Heikki Toivonen 
ohjelmajohtaja Mikael Hildén 
Säteilyturvakeskus, STUK: 
pääjohtaja Jukka Laaksonen 
tutkimusjohtaja Sisko Salomaa 
 
TEKES: 
pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara 
 
Tieteentekijöiden liitto: 
hallituksen jäsen Jussi Vauhkonen 
asiamies Riku Matilainen 
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Työ- ja elinkeinoministeriö: 
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen 
alivaltiosihteeri Markku Wallin 
teollisuusneuvos Sakari Immonen 
teollisuusneuvos Alpo Kuparinen 
ylitarkastaja Ulla Karhu 
ylitarkastaja Veli Viitala 
työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi 
neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 
 
Työterveyslaitos, TTL: 
pääjohtaja Harri Vainio 
tutkimuspäällikkö Mervi Hasu 
osaamiskeskuksen johtaja Hilkka Riihimäki 
kehittämispäällikkö Jouni Toikkanen 
 
Ulkoasiainministeriö: 
yksikön päällikkö Eija Limnell 
tarkastaja Hanna-Mari Korhonen 
yksikön päällikkö Riitta Oksanen 
neuvonantaja Rauno Merisaari 
erikoistutkija Kari Möttölä 
 
Ulkopoliittinen instituutti, UPI: 
tutkija Hiski Haukkala 
hallintojohtaja Juha Sarkio 
 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT: 
ylijohtaja Seija Ilmakunnas 
talous- ja hallintojohtaja Raija-Liisa Aalto 
tutkimusprofessori Aki Kangasharju 
 
Valtiovarainministeriö: 
ylijohtaja Jukka Pekkarinen 
finanssineuvos Tuulia Hakola 
alivaltiosihteeri Juhani Turunen 
projektijohtaja Jaakko Kuusela 
neuvotteleva virkamies Juha Majanen 
 
Valtioneuvoston kanslia: 
alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä 
 
VTT: 
pääjohtaja Erkki KM Leppävuori 
VALO-hankkeen projektipäällikkö, tutkija Kirsi Hyytinen 
 
Ympäristöministeriö: 
kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi 
ympäristöneuvos Antero Honkasalo 
ylitarkastaja Pasi Iivonen 
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Yliopiston rehtorienneuvosto: 
rehtori Matti Pursula, Turun kauppakorkeakoulu 
rehtori Yrjö Sotamaa, Taideteollinen korkeakoulu 
rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto 
vararehtori Juhani Lehto, Tampereen yliopisto 
vararehtori (tutkimus) Matti K. Viljanen, "Turun uusi yliopisto" eli TY & TSE 
vararehtori (tutkimus) Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto 
rehtori Eero O. Kasanen, kauppakorkeakoulu 
pääsihteeri Liisa Savunen, rehtorien neuvosto 
rehtori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto 
rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto 
 
 



 
Kaavio. Selvityksen työskentelytapa. 
 

 
 
 
 
Kaavio 1. selvitystyön menetelmästä 



- Terveys
- Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia
- Tieto- ja viestintäteknologiat
- Nanotieteet, materiaalit, tuotantoteknologiat
- Energia
- Ympäristö
- Liikenne
- Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet
- Turvallisuus
- Avaruus

- t&k-hankkeita ja verkostoja
- kansainvälinen yhteistyö
- politiikkojen tukeminen
- eurooppalaiset
teknologia-aloitteet (JTI)

- ERA-NET-rahoitus

- Euroopan
tutkimusneuvosto (ERC)

- Rahoitus yksittäisille
huippututkimusryhmille

2. IDEAT

- Marie Curie -toimet
- Tutkijoiden koulutus

ja liikkuvuus

3. IHMISET
- Infrastruktuurit
- Pk-yritykset
- Alueiden osaaminen
- Tutkimuspotentiaali
-Tiede yhteiskunnassa
- INCO

4. VALMIUDET

painopisteistä rahoitetaan

Yhteistyö

JRC: Yhteinen tutkimuskeskus, EY ja EURATOM
CIP (Competitiveness and Innovation Programme)

EURATOM

 
Kuva 1. EU:n tutkimuksen 7 puiteohjelman rakenne ja rahoituksen (50 521 M€) jakauma 

aihealueittain. 
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Kuva 2. Tutkimuksen BKT-osuudet (%) OECD maissa v. 2006 (Lähde OECD 2008) 

 
 


