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1 Johdanto ja tilannearvio 

1.1 Työryhmän toimeksianto 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 23.5.2006 työryhmän ajalle 1.6.2006-30.4.2007 selvit-
tämään valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan liittyen ministeriön hallinnonalan laitosten 
tutkimustoiminnan tehostamista. 

Työryhmän tehtävänä on:  

- laatia esitykset niiksi periaatteiksi, joiden mukaisesti hallinnonalan laitokset ottavat 
vastaan ulkopuolista rahoitusta; 

- laatia ehdotukset laitosten yhteistyön sekä työnjaon parantamiseksi; 
- tehdä ehdotukset valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi 

tutkimustoiminnassa sekä 
- selvittää mahdollisuudet ja tehdä ehdotukset tutkimustoiminnan tai muun laitosten 

toiminnan osittaiseksi liikelaitostamiseksi. 

Toimeksiannon mukaan työryhmän tulee valmistella liikelaitostamista koskeva väli-
mietintö 30.11.2006 mennessä sekä muut toimeksiannon mukaiset ehdotukset teknisestä 
toteuttamisesta, aikataulutuksesta ja säädösehdotuksista sekä henkilöstö- ja talousvaiku-
tuksista 30.4.2007 mennessä. Työryhmän toimiaikaa on jatkettu ministeriön 10.4.2007 te-
kemällä päätöksellä vuoden 2007 loppuun saakka.  

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Kari Välimäki (ylijohtaja Raimo Iko-
nen 1.1.2007 lähtien) sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sen jäseninä ovat toimineet joko 
ministeriön tai hallinnonalan eri laitosten sekä henkilöstön edustajat1 seuraavasti: ylijohta-
ja Aino-Inkeri Hansson, johtaja Tapani Melkas, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Timo A. 
Tanninen (1.12.2006 alkaen tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kari Vinni), osastopäällikkö 
Jaana Koski, lääkintöneuvos Matti Lamberg, johtaja Erkki Yrjänheikki, hallitussihteeri 
Riitta Arko, pääjohtaja Vappu Taipale Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kus Stakesista (varalla tutkimusprofessori Matti Heikkilä), tutkimusprofessori Terttu Var-
tiainen Kansanterveyslaitoksesta, osaamiskeskuksen johtaja, professori Hilkka Riihimäki 
Työterveyslaitoksesta, johtaja Hannu Koponen Säteilyturvakeskuksesta, pääluottamus-
mies Mirja Kiilunen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä (varajäsen 
pääluottamusmies Pirkko Huhtakallio Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry:stä).   

Työryhmän sihteereinä ovat toimineet neuvotteleva virkamies Juho Saari (1.9.2007 alka-
en neuvotteleva virkamies Arto Koho) ja neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom ministeri-
östä sekä hallintojohtaja Jaakko Penttinen Kansanterveyslaitoksesta.  

Työryhmä on käyttänyt työnimeä TUTU -työryhmä. Työryhmän välimietintö julkistettiin 
5.12.2006. Ennen välimietinnön julkistamista työryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Vä-
limietintöä valmistellessaan työryhmä kuuli asiantuntijoita (11 asiantuntijaa; yksityiskoh-
dat mainittu välimietinnössä). 

                                                 
1 muiden kuin ministeriön edustajien organisaatio mainittu erikseen 
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Vuoden 2007 aikana työryhmä on kokoontunut 8 kertaa ja vuoden 2008 alussa kahdesti. 
Työryhmä on pitänyt kaikkiaan 19 kokousta. Vuoden 2007 aikana on keskitytty liikelai-
tosehdotusten arviointiin sekä työryhmän ehdotusten valmisteluun. Asiantuntijoina on 
kuultu toimialajohtaja Pia Paasoa Tekesistä (Terveys- ja hyvinvointi -osaamiskeskittymä) 
sekä professori Jussi Huttusta (Selvitysmiestehtävä).  

1.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilanne 

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa osana valtioneuvostoa sosiaaliturvan sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee 
sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa nii-
den toteuttamista ja yhteensovittamista ja osaltaan myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimustietoa, joka on hyödynnettävissä sosiaali- ja ter-
veyspolitiikan erilaisissa kehittämistoimenpiteissä, kuten lainsäädännön valmistelussa ja 
toimeenpanossa, erilaisissa ohjelmissa ja projekteissa sekä muussa ministeriön päätöksen-
teossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hallinnonalansa virastoja ja laitoksia vuosittain laadi-
tuilla tulossopimuksilla, joissa sovitaan tulostavoitteet. Hallinnonalan tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta on johtamisen väline ja edellytys strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tutkimus- ja kehittämispolitiikka on strategista päätöksentekoa, lainsäädännön ja budjetin 
valmistelua ja niiden toimeenpanoa sekä informaatio-ohjausta tukeva investointi. 

Hallinnonalalla on neljä tutkimuslaitosta: Kansanterveyslaitos (KTL), Sosiaali- ja terve-
ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), Työterveyslaitos (TTL) sekä Säteilyturva-
keskus (STUK). Niiden henkilötyövuosimäärä oli vuoden 2006 lopussa kokonaisuudes-
saan 2 181 henkilötyövuotta (edellisenä vuonna se oli 2 357 henkilötyövuotta), mikä on 
vajaa 50 prosenttia keskushallinnon piirissä toimivasta hallinnonalan henkilöstöstä (koko 
henkilöstö oli noin 4 000 henkilötyövuotta). Laitoksittain henkilötyövuodet jakautuivat 
seuraavasti: Kansanterveyslaitos 882 henkilötyövuotta, Stakes 445 henkilötyövuotta, Työ-
terveyslaitos 802 henkilötyövuotta ja Säteilyturvakeskus 337 henkilötyövuotta. Tutkimus- 
ja kehittämistehtävissä oli laskennallisen arvion mukaan hallinnon alan laitoksissa noin 
1 370 henkilötyövuotta vuonna 2005. 

Tutkimuslaitoksilla on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käytäntöön viemi-
seen liittyvää toimintaa, kuten asiantuntijapalveluja, tiedonvälitystä ja koulutusta. Lisäksi 
niillä on lakisääteisiä tai ministeriön kanssa sovittuja erityistehtäviä, esimerkiksi valvon-
taan, tilastointiin ja erityisiin vaaratilanteisiin varautumiseen liittyviä tehtäviä. 

Hallinnonalalla toimii myös kaksi muuta tutkimusyksikköä, jotka ovat Eläketurvakeskuk-
sen ja Kansaneläkelaitoksen yhteydessä. 

1.3 Työryhmän väliraportin ehdotukset 
 
- Liikelaitossuunnitelmat 

Väliraportissaan työryhmä ehdotti, että jatkotyössä selvitetään mahdollisuudet perustaa 
hallinnonalalle kaksi liikelaitosta, jotka ovat työnimeltään Health and Welfare Innova-
tions ja Työlääketieteen klinikka. Molemmat liikelaitokset ehdotetaan perustettavaksi 
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vuoden 2009 alkupuolella. Toiminnan käynnistämiseksi molemmille liikelaitoksille olisi 
taattava kolmen vuoden käynnistämisrahoitus. 

Health and Welfare Innovations keskittyisi sosiaali-, terveys- ja työterveyden alan konsul-
tointiin Suomessa, Euroopassa ja globaalisti ja tuotteistaisi konsultaatio-osaamista lähei-
sessä yhteystyössä sektoritutkimuslaitosten kanssa. Health and Welfare Innovations tekisi 
runko- ja yhteistyösopimukset laitosten kanssa siitä, millä ehdoin laitosten asiantuntemus-
ta voidaan käyttää liikelaitoksen asiantuntijoina. Liikelaitokseen voitaisiin alustavan arvi-
on mukaan siirtää laitoksista 40 henkilötyövuotta, joista 20 Stakesista ja 10 sekä Työter-
veyslaitoksesta että Kansanterveyslaitoksesta. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä sosi-
aali- ja terveysministeriön tulisi teettää selvitys laitoksen toimintaedellytyksistä.  

Työlääketieteen klinikka keskittyisi nimensä mukaisesti työlääketieteeseen liittyvien pal-
velujen tuottamiseen. Liikelaitokseen siirretäisiin noin 40 henkilötyövuotta Työterveyslai-
toksesta. Laitos teettää ehdotuksen tästä osasta liiketoimintaselvityksen ja sen vaikutuk-
sista laitoksen muuhun toimintaan.  

Molemmat liikelaitokset olisivat sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa. 

Työryhmä ehdotti väliraportissaan myös, että Kansanterveyslaitos lopettaa koe-
eläinyksikkönsä, joka siirtyy Helsingin yliopiston osaksi. Henkilöstövähennys on 13 hen-
kilötyövuotta. 

- Muut tuottavuusohjelman edellyttämät toimet  

Työryhmä ehdotti väliraportissaan, että tuottavuusohjelman toimeenpanemiseksi edellä 
mainittujen toimenpiteiden ohella vuoteen 2011 mennessä laitoksista vähennetään budjet-
tirahoitteista henkilöstöä seuraavasti: Kansanterveyslaitos 33 henkilötyövuotta, Työterve-
yslaitos 20 henkilötyövuotta, Stakes 27 henkilötyövuotta ja Säteilyturvakeskus 20 henki-
lötyövuotta.  

Vähennysten aikataulusta ja kohdentamisesta laitosten sisällä sovitaan tulossopimuksissa 
ja niistä pyritään kehysten käsittelyn yhteydessä tekemään lopulliset päätökset. Yksityis-
kohtaisempi ehdotus jakautumisesta valmistuu näin ollen myöhemmin. Siihen vaikuttavat 
mm. ajankohtaiset ehdotukset laitoksille annettavista uusista tehtävistä.  

Työryhmän arvion mukaan sen väliraportissa tehtyjen ehdotusten henkilötyövuosivaiku-
tukset ovat yhteensä 193 henkilötyövuotta, joista 80 kytkeytyy liikelaitostamiseen, 13 
toiminnan lopettamiseen ja 100 sektoritutkimuslaitosten henkilöstön vähentämiseen tuot-
tavuusohjelman mukaisesti. Väliraportissa todettiin, että jos liikelaitostaminen ei osoit-
taudu mahdolliseksi, vähennetään ko. laitosten budjettirahoitusta vastaavien henkilötyö-
vuosimäärien kustannuksia vastaavasti.  

Ministeriön viimeisimmän tuottavuussäästöjä koskevan arvion mukaan (ministeriön kirje 
VM:lle 16.1.2008) hallinnonalan tutkimuslaitoksista vähennetään budjettirahoitteista hen-
kilöstöä vuoteen 2011 mennessä seuraavasti: Kansanterveyslaitos 28 henkilötyövuotta, 
Työterveyslaitos 25 henkilötyövuotta, Stakes 22 henkilötyövuotta ja Säteilyturvakeskus 
20 henkilötyövuotta. Säteilyturvakeskuksen vähennys on mahdollinen toteuttaa luonnolli-
sen poistuman avulla. Toisaalta on todettu, että tämä poistuma kohdistuu kokonaisuudes-
saan tutkimustoimintaan.  
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Työryhmä on ottanut ehdotuksessaan huomioon Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan tuottavuustyöryhmän loppuraportin ja työryhmän ehdotukset. Työryhmän loppu-
raportti on kooste erityisartikkeleista, jotka koskevat tuottavuusohjelman toteutusta hal-
linnonalan sisällä ja eritoten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Loppuraportissa on ko-
rostettu sitä, että tuottavuutta on haettava rakenteiden ja yhteistyömuotojen kehittämisestä 
sekä yhteistyön ja työnjaon uudistamisesta. Tuottavuustyön tulisi tulevina vuosina päästä 
irti liiallisesta pitäytymisestä tuotantotalouspohjaisiin tuottavuuslukuihin ja kehittyä laaja-
alaisemmaksi usein mittarein tapahtuvaksi toimintojen onnistumisen arvioinniksi. Loppu-
raportissa on myös erityisartikkeli sektoritutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.  

Ministeriössä on mainitun loppuraportin jälkeen valmisteltu tuottavuusohjelman toteutta-
misen vaatimia jatkotoimia. Valmistelussa on päädytty siihen, että Palvelukeskus-
työryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2009 loppuun ja että ohjelman tuottavuusohjelman 
yleistä toteutusta varten asetetaan hallinnonalan sisäinen valmistelu- ja seurantaelin, jossa 
on tutkimuslaitosten edustus.  

Tässä yhteydessä on noussut esille keskustelu tutkimuslaitosten välisen yhteistyön ja vuo-
rovaikutuksen tiivistämisestä. Aiemmin hallinnonalalla toimi tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan neuvottelukunta, joka hoiti hallinnonalan t&k –toiminnan koordinaatiota, mukaan 
lukien kansainvälinen yhteistyö. Sittemmin tätä koordinaatiota on hoidettu konsernin joh-
toryhmän piirissä. Esille on noussut, että ministeriön ja laitosten vuoropuhelulle tämä jär-
jestely ei ole riittävä.  

1.4 Selvitysmiesten ehdotukset 

Peruspalveluministeri Paula Risikko asetti professori Jussi Huttusen ja varatoimitusjohtaja 
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman selvittämään sosiaali- ja terveysministeriön alaisten viras-
tojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista. Selvityshenkilöiden tehtävänä on 
arvioida virastojen ja laitosten organisaatioon ja työnjakoon liittyvät kehittämistarpeet se-
kä tehdä ehdotuksensa niiden kehittämiseksi siten, että tarvittavat muutokset voidaan to-
teuttaa valtion vuoden 2009 talousarviossa. Ehdotukset tuli tehdä vuoden 2007 loppuun 
mennessä. 

Ehdotukset tutkimuslaitoksista: Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistetään STM:n alai-
seksi Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskukseksi. Uudessa laitoksessa on neljä osas-
toryhmää, jotka vastaavat 1) terveystutkimuksesta, 2) sosiaali- ja hyvinvointitutkimukses-
ta, 3) tietohuollosta ja 4) sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä. Uuden organisaati-
on sisällä siirretään voimavaroja kunnallisten palvelujen kehittämiseen (erityisesti perus-
terveydenhuolto, vanhusten huolto) ja tietovarantojen hyödyntämiseen ja elinolo- ja hy-
vinvointitutkimukseen. Perusterveydenhuoltoa kehitetään läheisessä yhteistyössä terveys-
keskusten, yliopistojen yleislääketieteen laitosten ja sairaanhoitopiirien kehittämisyksi-
köiden kanssa. 

Uuden tutkimuskeskuksen tietohuollosta vastaavaan osastoryhmään perustetaan tervey-
denhuollon tilastotuotannon kehittämistä ja sähköisten sairauskertomusjärjestelmien ja 
kansallisen arkiston käyttöönottoa tukemaan yksikkö, joka kehittää ja valvoo sosiaali- ja 
terveydenhuollossa käytettäviä kansallisia luokitusjärjestelmiä ja rekisteritietojen käyttöä. 
Toiminta erotetaan osastoryhmän sisällä tilastotuotannosta ja rekistereistä vastaavista yk-
siköistä. 
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Kehittämistoimien tuloksena syntyy kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellisen vah-
va tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka muodostaa omalla alallaan tärkeän osan Euroopan 
Unionin innovaatioverkkoa ja osallistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koko 
maailmassa. Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen toimenkuvat ovat selkeitä, jo-
ten ne jatkavat toimintaansa itsenäisinä laitoksina toteuttaen voimassaolevaa strategiaan-
sa. Työterveyslaitosta koskeva laki ja sen hallinnollinen asema tulee pikaisesti arvioida 
uudelleen siten, että otetaan huomioon yhteiskunnan muuttuneet olosuhteet. 

Perustutkimuksen ja siihen liittyvien tukitoimintojen siirtäminen yliopistolle: Kol-
masosa Kansanterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston välisellä sopimuksella Suomen 
Molekyylilääketieteen Instituutin toiminnalliseen ohjaukseen osoitetuista Kansanterveys-
laitoksen budjettirahoitteisista voimavaroista (molekyylilääketieteen osaston palkkaus- ja 
muut toimintamenot sekä vuokrat ja muut kiinteistömenot) siirretään viimeistään sopi-
muksen päättyessä vuonna 2012 Helsingin yliopistolle (noin 13 htv, 617 000 €). Muu osa 
kyseisistä voimavaroista (noin 26 htv, 980 000 €) suunnataan uudelleen Hyvinvoinnin ja 
terveyden tutkimuskeskuksessa sosiaali- ja terveysalan tietohuollon ja palvelujärjestelmän 
kehittämistyöhön. 

Kansanterveyslaitoksen koe-eläintoiminta ja sitä toteuttava henkilökunta (13 htv) siirre-
tään Helsingin yliopistoon Kansanterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston alustavasti 
neuvottelemalla tavalla ilman määrärahojen siirtoja. 

Sosiaalialan osaamiskeskusten asema: Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävät ja or-
ganisatorinen asema arvioidaan uudelleen. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat siirtäminen uu-
den Hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskuksen, yliopistojen tai ammattikorkeakoulu-
jen osaksi. 

Valvontavirastojen kehittäminen: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus yhdistetään Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeus-
turva- ja valvontakeskukseksi. Läänien sosiaali- ja terveysosastot siirretään sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle ja liitetään osaksi uutta Sosiaali- ja terveydenhuollon 
oikeusturva- ja valvontakeskusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva- ja valvonta-
keskuksen toimiala laajennetaan koskemaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvontaa 
aikaisemmin ehdotetulla tavalla. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva- ja valvontakeskus keskittyy toiminnassaan so-
siaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yksityisten ja kunnallisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaukseen ja valvontaan. Keskus ei tee palvelujär-
jestelmän kehittämiseen liittyvää työtä oman toimintansa kehittämistä lukuun ottamatta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden auditointi ei kuulu keskuksen toimi-
alaan. Uuden keskuksen prosessien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen tule voimak-
kaasti panostaa muutoksen yhteydessä. Tavoitteena tulee olla yhdenmukaiset valvonta- ja 
lupakäytännöt koko maassa. 

Ministeriön alaisten virastojen ja laitosten ohjaus: Sosiaali- ja terveysministeriön lai-
tosten ja virastojen tulosohjausta kehitetään edelleen. Ohjauksessa painotetaan aikaisem-
paa enemmän strategisia kysymyksiä ja vähemmän yksittäisiä tutkimushankkeita. Poliit-
tisten päätösten välittyminen informaatio-ohjauksessa keskeisessä osassa oleville tutki-
muslaitoksille varmistetaan kiinnittämällä tulosohjauksessa erityistä huomiota hallitusoh-
jelmaan ja hallituksen sopimiin politiikkaohjelmiin. 
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Ohjausmekanismin toimivuutta lisätään luomalla järjestelmä, jossa kaksi kansliapäällikön 
johtamaa ohjausryhmää vastaa laitosten ja virastojen tulosohjauksesta. Toinen ryhmä oh-
jaa tutkimuslaitosten (Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus ja Työterveyslaitos) 
toimintaa, ja sen jäseninä ovat kansliapäällikön lisäksi tutkimuslaitosten työtä ensisijaises-
ti hyödyntävien osastojen ylijohtajat ja tutkimuslaitosten pääjohtajat. Toinen ryhmä ohjaa 
valvontavirastoja (Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva- ja valvontakeskus ja Lääke-
laitos), ja sen jäseninä ovat kansliapäällikön lisäksi valvonnasta vastaavien osastojen ja 
mainittujen laitosten ylijohtajat. 

Laitosten ja virastojen tulossopimukset laaditaan hallituskaudeksi ja päivitetään vuosit-
tain. Varsinaiseen tulosopimukseen sisällytetään strategiset kannanotot (mm. hallitusoh-
jelmasta ja politiikkaohjelmista laitokselle koituvat velvoitteet) ja sen liitteenä on muistio, 
johon sisällytetään merkittävien yksittäisten hankkeiden tavoitteet. 

Laitokset ja virastot kehittävät palautejärjestelmiä, joiden avulla yhteistyökumppaneiden, 
asiakkaiden ja muiden tiedon hyödyntäjien tarpeet ja kritiikki voidaan nykyistä paremmin 
ottaa toiminnan kehittämisessä huomioon. Tätä varten virastot ja laitokset perustavat kes-
keisille toiminta alueille säännöllisesti kokoontuvia asiakaspaneeleja. 

TUTU –työryhmä on oman valmistelunsa yhteydessä ottanut huomioon selvitysmiesten 
työn ja on saattanut omat linjauksensa selvitysmiesten tietoon.  

Selvityshenkilöiden luovutettua raporttinsa 21.12.2007 käynnistettiin lausuntokierros. 
Tammikuun lopun määräaikaan mennessä saatiin 139 lausuntoa.  

1.5 Sosiaalipoliittisen ministeriryhmän päätökset 21.2.2008 

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä käsitteli sektoritutkimuksen uudelleenjärjestelyistä ko-
kouksessaan 21.2.2008. Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin toiminnot yhdistetään uuden 
kehittämiskeskuksen piiriin. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2009. Olemassa 
oleviin alueyksiköihin siirretään 100 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Alueelli-
set toimintayksiköt erikoistuvat osaamiseltaan ja tehtävärakenteeltaan.  

Laitoksissa nyt tehtävä perustutkimus siirretään yliopistoihin. Sektoritutkimus on pääosin 
soveltavaa tutkimusta ja sillä tuetaan yhteiskuntapolitiikan toimeenpanoa.  

Työterveyslaitos on tarkoitus säilyttää itsenäisenä ja sen osaaminen työelämätutkimukses-
sa halutaan varmistaa. Säteilyturvakeskuksen toimintaan ei ole myöskään tarkoitus tehdä 
muutoksia. 

Valtion mielisairaalat siirtyvät uuden tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tulosohjaukseen 
vuoden 2009 alusta. Niiden hallintomallia selvitetään erikseen kolmen vaihtoehdon poh-
jalta: sairaalat jäävät kehittämiskeskuksen tulosohjaukseen, ne siirretään osaksi sairaan-
hoitopiirien toimintaa tai asia ratkaistaan osana oikeuslääketieteellistä toimintaa koskevaa 
kokonaisratkaisua. 

Koulukoteja koskeva selvitys toteutetaan yhdessä opetusministeriön ja Kuntaliiton kans-
sa. Koulukodit siirtyvät väliaikaisesti uuden kehittämiskeskuksen tulosohjaukseen vuoden 
2009 alusta.  
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Uudelleenjärjestelyjä koskevat ehdotukset käsitellään vielä myös hallinnon ja aluekehi-
tyksen ministeriryhmässä. 

1.6 Muut ajankohtaiset tutkimuspoliittiset hankkeet 
 
- Sektoritutkimuksen neuvottelukunta 

Tämän työryhmän väliraportti valmistui samanaikaisesti Tiede- ja teknologianeuvoston 
sektoritutkimustyöryhmän mietinnön (VNK:n julkaisuja 21/2006) kanssa. Työryhmä kiin-
nitti väliraportissaan huomion tuolloin valmistelussa olleisiin ehdotuksiin ja esitti arvio-
naan, että sektoritutkimustyöryhmän esitykset eivät ole yhteensopivia työryhmän esityk-
sen eivätkä tuottavuusohjelman kanssa.  

Sektoritutkimusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä valtioneuvoston asetus annettiin 
4.6.2007 ja periaatepäätös sektoritutkimuksen kehittämisestä 28.6.2007. Päätöksessä oh-
jeistetaan sektoritutkimuksen neuvottelukunnan toimintaa, määritellään sen jaostojen ai-
healueet ja niihin kuuluvat ministeriöt, annetaan yleiset linjaukset tutkimusohjelmien to-
teutuksesta ja kilpailutuksesta sekä varainkäytön suunnittelusta ja aikataulusta. Sektoritut-
kimuksen aihealueiksi vahvistettiin (1) alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit, 
(2) osaaminen, työ ja hyvinvointi, (3) kestävä kehitys sekä (4) turvallisuus. Pääministeri 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa todetaan, että sektoritutkimuksen ohjausjärjes-
telmää uudistetaan nopealla aikataululla valtioneuvoston määrittämiin aihepiireihin perus-
tuvaksi. Tarvittavat tutkimuslaitoskentän rakenneuudistuksia koskevat päätökset tehdään 
vuoden 2008 loppuun mennessä. 

Neuvottelukunnan asettaminen ja tehtävät: Valtioneuvosto asetti 9.8.2007 tekemällään 
päätöksellä sektoritutkimuksen neuvottelukunnan, jossa jäseninä ovat ministeriöiden 
kansliapäälliköt sekä viisi muuta valtioneuvoston nimeämää jäsentä. Neuvottelukuntaan 
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä. Neuvottelukunnan pu-
heenjohtajaksi nimettiin VTT Pentti Vartia ja varapuheenjohtajaksi opetusministeriön 
kansliapäällikkö Harri Skog. Neuvottelukunta nimettiin kuuden vuoden toimikaudeksi, 
joka alkaa 15.8.2007 ja päättyy 14.8.2013. Neuvottelukunta toimii opetusministeriön yh-
teydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on suunnata valtion sektoritutkimusta sekä tukea ja 
vahvistaa sektoritutkimukseen liittyvää yhteistyötä ministeriöiden ja eri hallinnonalojen 
kesken. Tavoitteena on lisätä sektoritutkimuksen suunnitelmallisuutta ja edistää tutkimus-
tietoon perustuvaa päätöksentekoa kaikilla yhteiskuntapolitiikan osa-alueilla. Sektoritut-
kimuksella tarkoitetaan tutkimustoimintaa, joka tukee yhteiskunnallista ja poliittista pää-
töksentekoa ja muuta yhteiskunnan ja sen osa-alueiden kehittämistä. 

Syksyn 2007 aikana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan jaostot ovat laatineet aihealu-
eiltaan alustavat tutkimusagendat, joille on valittu poikkihallinnollisia tutkimusohjelmia, 
useamman hallinnonalan yhteisen mielenkiinnon kohteita. Erityisesti hallitusohjelma ja 
hallituksen politiikkaohjelmat on otettu huomioon. Tutkimusagendoilla täydennetään 
kunkin ministeriön vastuulla olevaa sektoritutkimusta. 

Toimintasuunnitelma: Neuvottelukunnan toimintasuunnitelman mukaan jaostot täsmen-
tävät vuonna 2008 määritellyt "kärkihankkeet" ja osa hankkeista pyritään myös käynnis-
tämään. Tutkimusagendoja tarkennetaan ohjelmakohtaisiksi esityksiksi vuosien 2009–
2012 osalta. Työ edellyttää aiemmin tuotetun tiedon analysointia ja yhteistyötä muiden 
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rahoittajaorganisaatioiden sekä tiedon tuottajien kanssa. Tilanteen kartoittamistyön edis-
tämiseksi jaostot järjestävät erilaisia tutkija- ja asiantuntijatapaamisia. Toimintasuunni-
telman mukaan kaikki ministeriöt ovat sitoutuneet omalta osaltaan rahoittamaan sektori-
tutkimuksen neuvottelukunnan tukemia yhteishankkeita. Rahoituslähteinä tullaan käyttä-
mään eri hallinnonalojen sitomattomia tutkimusmäärärahoja ja tulosohjauksen puitteissa 
tutkimuslaitosten toimintamenomäärärahoja. Vuoden 2008 aikana neuvottelukunta pyrkii 
kehittämään tutkimushankkeiden rahoitukselle senkaltaisen päätöksenteon mallin, jota 
voidaan soveltaa mahdollisimman yhtenäisesti eri hallinnonaloilla. 

Tutkimusrahoitus: Sektoritutkimustyöryhmän mietinnössä lähdettiin siitä, että sektori-
tutkimuksen neljää aihepiiriä varten luodaan omistajista, tutkimuksen muista hyödyntäjis-
tä ja asiantuntijoista muodostuva tilaajakonsortio. Työryhmä totesi, että määrärahat ovat 
valtion talousarviossa omistajaministeriöiden budjettimomenteilla. Se ehdotti lisäksi, että 
tilaajakonsortioiden suunnittelun ja arvioinnin kohteena olevien varojen osuus nostetaan 
asteittain vähintään puoleen kunkin aihepiirin sektoritutkimuksen perusrahoituksesta. 
Vuoden 2007 talousarvioesityksen luvuilla tämä tarkoittaisi noin 150 miljoonan euron 
summaa, mikä vastaa noin kolmannesta laitosten perusrahoituksen kokonaismäärästä. 

Tähän viimeksi mainittuun seikkaan ei saatu selvyyttä sektoritutkimuksen neuvottelukun-
nan työn alkuvaiheessa. Vuoden 2007 lopulla neuvottelukunnassa hyväksyttiin neuvotte-
lukunnan koordinoimien tutkimushankkeiden rahoitusta koskeva suunnitelma. Sen mu-
kaan yhteishankkeiden rahoitukseen varataan vuonna 2008 yhteensä 3 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa noin yhden prosentin osuutta ministeriöiden yhteenlasketusta sektoritutki-
musrahoituksesta. Suunnitelman mukaan rahoitus kasvaa asteittain: vuonna 2009 se on 6 
miljoonaa euroa ja seuraavina vuosina 9, 12 ja 15 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 määrä-
raha vastaa noin 5 prosentin osuutta ministeriöiden sektoritutkimusrahoituksesta.  

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä on muun muassa todettu, että eri hallinnonaloilla 
käytettävissä olevista t&k –toiminnan määrärahoista huomattava suuri osa on jo sidottu 
hallitusohjelmassa sovittuun hanketoimintaan, muun muassa hallituksen politiikkaohjel-
miin, muihin ohjelmiin (esimerkiksi osaamiskeskusohjelma) tai laaja-alaisiin erityisseu-
rannassa oleviin hankkeisiin (esimerkiksi Paras –hanke sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla). 

Tilaaja-tuottaja-malli: Ministeriö on omassa valmistelussaan lähtenyt siitä, että jos tilaa-
ja-tuottaja-malli otetaan laaja-alaisesti käyttöön, hallinnonalan ohjaustoimintaa tulee 
suunnitelmallisesti uudistaa. T&k –hanketoiminta on sidottu tulossopimusten valmiste-
luun. Jos laajat tilaajakonsortiot otetaan käyttöön, se edellyttää hanketoiminnan ohjaus-
mallin ja tulossopimusohjeiden uudistamista. Tässä yhteydessä joudutaan määrittelemään, 
millainen on 

(a)  ministeriön oman ohjaus- ja tilausmenettelyn ja  
(b)  rinnakkaisen tilaajakanavan, siis laaja-alaisen konsortion tilausmenettelyn keskinäinen 

suhde.  

Työryhmä on keskustellut tästä kysymyksestä ja asia on ollut esillä myös vuoden 2008 tu-
lossopimusta koskevien ohjeiden laadinnan yhteydessä. Asiaa on pohdittu erikseen minis-
teriön asettamassa Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulosohjauksen kehittä-
mistyöryhmässä, joka on tehnyt ehdotuksensa ennen tätä mietintöä. Tilaajakonsortioiden 
valmistelu on kuitenkin edelleen kesken, joten TUTU -työryhmä ei esitä niitä koskevia 
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ehdotuksia koska käytettävissä ei ole täsmällistä tietoa niiden rahoitusperusteista eikä 
toiminnan mittakaavasta.  

- Osaamiskeskittymät 

Valtion tiede- ja teknologianeuvosto linjasi vuoden 2006 raportissaan, että Suomeen tulee 
luoda innovaatiostrategian vahvistamiseksi viisi laaja-alaista ja kansainväliset vaatimukset 
täyttävää osaamiskeskittymää. Nk. strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) 
merkitsevät t&k –toiminnan rahoituksen kokoamista ja tuen suuntaamista tärkeimpiin 
strategisiin hankkeisiin. Yksi viidestä osaamiskeskittymästä on ”Terveys ja hyvinvointi”, 
johon liittyvä hankevalmistelu on TEKES:n vastuulla. Asia valmistelu on edennyt niin, 
että syksyn aikana osaamiskeskittymään kaavailtujen hankekokonaisuuksien sisältöä täs-
mennetään ja hankkeille pyritään määrittelemään omistajuudet. Hanke etenee vuoden 
2008 kuluessa kohti perustettavaa osakeyhtiötä. Terveys- ja hyvinvointi –keskittymän 
valmistelutyö on jäsennetty neljän pääaihealueen mukaan. Se kattaa (1) palvelujärjestel-
män kehittämisen, (2) ikääntyvien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät toiminnat, (3) ter-
veyden edistämisen sekä (4) yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan kehittämisen. 

Työryhmä on kuullut Tekesin asiantuntijaa SHOK-valmistelusta. Valtion tiede- ja tekno-
logianeuvosto käsitteli 19.12.2007 pitämässään kokouksessa valmistelutilannetta. Neu-
vosto totesi, että valmistelut ovat edenneet vaihtelevasti, hitaimmin terveyden ja hyvin-
voinnin alueella. Tämä aihealue on niin laaja, että lienee mahdotonta yhdistää koko kenttä 
yhdeksi keskittymäksi. Alkuperäisen viiden aihepiirin ulkopuolisista aiheista elintarvike-
klusterin valmistelu on lopetettu. Rakennettua ympäristöä koskeva valmistelutyö on sen 
sijaan käynnistetty. Neuvosto totesi linjauksenaan, että SHOK –toiminnan tulee perustua 
yritysvetoisuuteen.  

Työryhmän tietoon on saatettu tiede- ja teknologianeuvoston kokouksen päätökset sekä 
valmistelun tilannekatsaus. Valmistelun hidastuminen ei aiheuta ongelmia hallinnonalan 
sisäiseen valmisteluun, kuten ei myöskään valmistelun eriytyminen useamman klusterin 
pohjalle. Hankalin kysymys hyvän toimintamallin etsimiseksi aiheutuu sosiaali- ja terve-
ysalan yritystoiminnan luonteesta, sillä alan yritykset ovat pääosin pienyrityksiä.  

- Osaamiskeskukset 

Osaamiskeskus –ohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jolla 
pyritään alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen. Ohjelman 
toimintamalli on uudistettu klusteriperusteiseksi. kaudelle 2007-2013. Ohjelmaa toteuttaa 
13 osaamisklusteria. Hyvinvointiklusteri on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen 
kokonaisuus. Klusteri pyrkii toimimaan tiedon ja osaamisen välittäjänä tutkimus- ja yri-
tysmaailman välillä sekä synnyttämään uutta korkean teknologian yritystoimintaa. Hy-
vinvointiklusterin osaamiskeskukset ovat Culminatum Ltd Oy, Finn-Medi Tutkimus Oy, 
Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy ja Oulu Wellnes Instituutti –Säätiö. 

TUTU –työryhmä on kokouksissaan käsitellyt OSKE-hankkeiden tilannetta pyrkien sel-
vittämään etenkin niihin liittyviä rahoitusjärjestelyjä ja rahoituksen tulevaa kehitystä.  



20 
 

 

 

2 Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttaminen tutki-
mustoiminnassa  

2.1 Yleiset näkökohdat   

Matti Vanhasen II hallitus jatkaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista ja 
päättää kevään 2008 kehyksen yhteydessä uusista toimenpiteistä. Jo päätetyt tuottavuutta 
lisäävät toimenpiteet johtavat valtion henkilöstömäärän pienenemiseen vuodesta 2005 
vuoteen 2011 mennessä noin 9 600 henkilötyövuodella. Kehyskaudella 2008-2011 tuotta-
vuustoimenpiteet pienentävät henkilöstötarvetta noin 8 500 henkilötyövuodella. Lisäksi 
hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty myös uusien toimenpiteiden valmistelu. Hal-
lituksen tavoitteena on, että uusilla toimenpiteillä tuottavuus paranee edelleen ja valtion 
henkilöstömäärää voidaan supistaa edellisen hallituksen päätösten lisäksi 4800 henkilö-
työvuodella.  

 
Hallitus ja sen talouspoliittinen ministerivaliokunta ovat asettaneet tavoitteeksi, että 

- tuottavuutta lisäävä toimenpiteet kohdennetaan ja ajoitetaan niin, ettei niillä vaa-
ranneta valtion tehtävien hoitoa eikä palveluiden saatavuutta, 

- hallituksen ja eduskunnan asettamat toiminnan tavoitteet ja painopisteet otetaan 
huomioon, 

- toimenpiteet toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöjohtamistapaa 
noudattaen, 

- valtio työnantajana osoittaa ja toteuttaa tuottavuuden parantamisen myönteiset 
mahdollisuudet henkilöstön kannalta. 

Valtiovarainministeriö antoi 20.6.2007 uudet ohjeet tuottavuusohjelman toimeenpanosta 
ja uusien tuottavuustoimenpiteiden valmistelusta. Ohje liittyy 25.5.2007 tehtyyn valtionta-
louden kehyspäätökseen. Ministeriöt ovat toimittaneet valtionvarainministeriölle tilanne-
päivityksen toteuttamistaan tuottavuustoimenpiteistä syyskuun alkuun 2007 mennessä. 
Ministeriöiden toimittaman aineiston perusteella on käyty ministeriökohtainen neuvotte-
lukierros, jossa on pyritty sopimaan tarvittavista uusista toimenpiteistä ja niiden aikataulu-
tuksesta.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeissään (30.8.2007 ja 16.1.2008) esittänyt päivityk-
sensä ohjelman toimeenpanoon. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta ministeriön kir-
jeessä on todettu se, mitä TUTU –työryhmä on väliraportissaan ehdottanut. Muut hallin-
nonalan toimet kohdistuvat sosiaaliturvan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunti-
en yhdistämiseen, työsuojelupiireihin, sähköiseen asiainhallintaan, talous- ja henkilöstö-
hallinnon palvelukeskukseen sekä tukipalveluihin.  

2.2 Ehdotukset liikelaitoksista 

Suunnitelmat valtion liikelaitoksista joutuivat uuden tilanteen eteen vuoden 2007 loppu-
puolella. Komissio antoi aiemmin langettavan päätöksen Destian (aiemmin Tieliikelaitos) 
valtiontuesta. Komissio on tässä yhteydessä ja tämän jälkeen käsitellyt Suomen liikelai-
toksiin liittyviä kanteluita ja ilmoituksia sekä suunnitelmaa Valtion teknillisen tutkimus-
keskuksen (VTT) muuttamisesta valtion liikelaitokseksi. Komission antamien selvitysten 
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yhteydessä on ilmennyt, että valtion liikelaitoksia ei pidetä yhteismarkkinoille soveltuvina 
niiden saaman välillisen tuen vuoksi. Huomiota on kiinnitetty muun muassa siihen, että 
valtion liikelaitokset toimivat ilman konkurssin uhkaa ja siihen, että niiden toiminnasta 
kertyviä tuloja ei veroteta yhtäläisesti.  

Suomi päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin komission Destia –päätöksen kumoamiseksi. 
Tästä seurauksena on, että Suomi on hyväksynyt liikelaitoksia kohtaan esitetyn kritiikin 
perusteet. Asia saatettiin talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn 29.1.2008. 
Toimintalinjaksi muotoutui tämän käsittelyn perusteella se, että 

- Suomi luopuu uusien valtion liikelaitosten perustamisesta, ja 
- varautuu purkamaan liikelaitokset ja tekemään tarvittavia lainsäädäntömuutoksia. 

Työryhmä sai asiasta tiedon työnsä loppuvaiheessa ministerivaliokunnan päätöksen myö-
tä. Liikelaitostamisen osalta oli tosin jo sovittu syksyllä, että suunnitelmia täsmennetään, 
mikäli selvitysmiesten työn yhteydessä tulee esille sellaista, mikä vaikuttaa asian valmis-
teluun.  

Työryhmän ehdotus: Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotosta 
seuraa, että työryhmän ehdotukset kahden sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan liikelaitoksen perustamiseksi on syytä jäädyttää tässä vaihees-
sa. Työryhmä toteaa, että tarvittavat pohjaselvitykset ehdotuksen toimeenpa-
noa varten on tehty, mutta niitä koskeva valmistelu on sopeutettava uuteen 
tilanteeseen ja muuttuvaan säädösympäristöön. 

2.3 Tuottavuusohjelma ja t&k –toiminnan kehitys 
 
- Yleisiä näkökohtia 

Tuottavuusohjelman toimeenpanon ohjeistuksessa on eritelty ohjelman toteuttamiseen ja 
henkilöstösäästöjen aikaansaantiin liittyviä näkökohtia. Ohjeistus lähtee siitä, että koko 
hallinnonalan tai yksittäisen viraston toiminnassa tapahtuu olennaista laadullista tai mää-
rällistä muutosta. Harkinnassa on tällöin otettava huomioon muun muassa seuraavia nä-
kökohtia: 

- Uusia tehtäväalueita määrätään tai nykyisiä tehtäviä poistuu. 
- Suoritus- ja tulosvaatimuksia muutetaan. 
- Toiminta muuttuu säädösperusteisesti tai toimintaympäristö muuttuu. 
- Valtionhallinnosta poistuu tehtäväalueita tai niitä tulee lisää ilman hallituksen 

päätöksentekoa. 
- Markkinaehtoisessa toiminnassa tapahtuu muutoksia. 

Tuottavuusohjelman toimeenpanossa on lisäksi lähdetty siitä, että toteutetaan hallin-
nonalojen rajat ylittäviä tuottavuushankkeita. Palvelukeskusten perustamisesta on tämän 
mukaisesti sovittu erikseen yhteistyössä eri ministeriöiden kesken.  

 
- Tuottavuusohjelma t&k –toiminnan kehityksen ja rahoituksen kannalta 

Valtionvarainministeriön ohjeistus on yleinen ja se on tarkoitettu mitä tahansa julkisen 
sektorin tehtäväalaa koskevaksi. On lähdetty samalla siitä, että t&k –toiminnalla ei ole 
mitään erityisasemaa.  
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Tuottavuusohjelman toimeenpanoon liittyy kuitenkin joitakin näkökohtia, jotka työryhmä 
haluaa nostaa esille ja joiden perusteella se ehdottaa, että t&k –toimintaa tulisi tuottavuus-
toimenpiteiden yhteydessä tarkastella erityiskysymyksenä ottaen huomioon tämän toi-
minnan omalakiset perusteet. 

Työryhmä katsoo, että tällaisiin erityiskysymyksiin kuuluvat muun muassa seuraavat t&k 
–toiminnan luonteeseen ja kehitykseen vaikuttavat olennaiset tekijät. 

 
1. Tuottavuusohjelman toimeenpanossa olisi kyettävä tarkempaan erittelyyn sen 
suhteen, kuinka tutkimuslaitosten rahoituspohja kehittyy. Kotimainen ja ulkomai-
nen kilpailtu raha on tutkimuslaitoksille välttämätöntä. Pienelle avoimelle taloudelle on 
olennaista sen kilpailukyky, joka perustuu osaamiseen ja tietoon. Suomi on kahden vii-
me vuosikymmenen ajan kehittänyt laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa ja sen edistämi-
sessä kriittinen tekijä on, kuinka suomalaiset tutkijayhteisöt ja yritykset kykenevät kil-
pailemaan suurempien maiden rinnalla kansainvälisestä rahoitustuesta. Innovaatiostra-
tegia on luonteeltaan kehitysstrategia ja kehittyvien yksikköjen on suuntauduttava ulos-
päin ja vahvistettava asemaansa kilpailussa. Tällainen ote on hyvin tärkeä esimerkiksi 
EU-ohjelmien yhteydessä ja muussa kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa. EU:n tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan 7. puiteohjelmaan on sisällytetty muun muassa aikai-
sempaa suurempi tuki terveystutkimukselle.  

Näin ollen tuottavuusohjelman toimeenpanossa olisi kyettävä tarkempaan erittelyyn sen 
suhteen, kuinka tutkimuslaitosten rahoituspohja kehittyy. Jos tutkimuslaitos hankkii jat-
kuvasti EU-rahoitusta ja muuta ulkomaista tutkimusrahoitusta, tämä tulisi ottaa huomioon 
kehitystekijänä ja strategisena resurssina, ei sellaisena kohteena, jota säästötoimissa koh-
dellaan yhdenvertaisesti tavanomaisen budjettirahoituksen rinnalla.  

2. Sektoritutkimus turvaa tiedon ja kokemuksen karttumisen ja tuottaa tietoa ja asi-
antuntemusta. Tutkimuslaitokset kasvattavat osaajia ja hallinnonalojen tietotuotannossa 
käytetään hyväksi niiden osaamista. Viime vuosina tietotuotannossa on painotettu ajan-
kohtaisia raportteja ja kertomuksia, joita on käytetty hyväksi päätöksenteossa, tiedottami-
sessa ja koulutuksessa. Monet pitkäaikaiset seurantatutkimukset perustuvat sektoritutki-
muslaitosten keräämään tietoon, so. laajoihin tilastonaineistoihin ja muihin tutkimusai-
neistoihin. 

Kooltaan pienen maan sektoritutkimuslaitoksilla on tietty erityisasema myös toimintaym-
päristönsä takia. Ne ovat usein ainoita kansallisia asiantuntijaorganisaatioita ja niitä tarvi-
taan kotimaan tarpeiden lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä ja tietotuotannossa.  

Suomalaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan ongelmaksi on nähty, että sen tulokset ei-
vät siirry riittävän hyvin käytäntöön eivätkä kehity innovaatioiksi. Tavoitteeksi on asetet-
tu, että toimijat ja hyötyjät saadaan tiiviimpään yhteistyöhön. Esimerkiksi klusteri- ja tie-
toyhteiskuntahankkeissa pyritään siihen, että yritykset osallistuvat kumppaneiksi hankkei-
siin ja siihen, että yhteistyötahot osallistuvat kehittämistyöhön ja kustannuksiin yhdessä.  

3. Valtionhallinnossa on syytä pyrkiä varmistamaan myös se, että hallinto toimii kaikilla 
tehtäväalueilla johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja 
hallinnon muiden kehittämisstrategioiden tulisi olla yhdensuuntaisia. Ristiriitaiset 
toimenpiteet ja tavoitteet ovat uhka mille tahansa kestäviin tavoitteisiin pyrkivälle toimin-
nalle. Tuottavuusohjelman ja uusien kehittämisohjelmien toteutus voivat joutua ristirii-
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taan. Syntyviä ongelmatilanteita voidaan välttää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota toi-
mien ajoitukseen. Uuden toiminnan luominen ja säästäminen voitaneen paremmin sovit-
taa yhteen pidemmän aikavälin suunnittelulla. 

4. Informaatio-ohjaus turvaa tietoon. Valtioneuvosto pyrkii määrätietoisesti suoriutu-
maan tehtävistään vähemmällä henkilöstön määrällä. Tästä perustavoitteesta pidetään 
kiinni, vaikka toimintaympäristö muuttuu aikaisempaa nopeammin. Päätöksenteon ja rea-
gointikyvyn kehitys ovat riippuvaisia saatavilla olevasta tiedosta ja sen käyttökelpoisuu-
desta. Uudet tehtävät ja uudet tehtäväalueet vaativat perehtymistä ja tutkimustietoa yhtä 
lailla kuin hallittu toimintojen supistaminen tai tehtävien mittava poistaminen. Suoritus- ja 
tulosvaatimuksia voidaan yleensä muuttaa kun kyetään kehittämään aikaisempaa parem-
pia toimintamalleja. Tällainen kehitysprosessi on mahdollinen pohjautuessaan luotetta-
vaan tutkimus- ja kehittämistyöhön.  

Työryhmä on keskustellut näistä näkökohdista ja alustava kanta on saatettu myös Valtion 
tiede- ja teknologianeuvoston sekä Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tietoon. Selvi-
tysmiehet Jussi Huttunen ja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma totesivat selvityksessään, että 
valtion tuottavuusohjelman säästötavoitteita asetettaessa ei tule ottaa huomioon hallin-
nonalan ulkopuolista tutkimusrahoitusta (EU-rahoitusta ja muuta kansainvälistä rahoitus-
ta, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusta sekä säätöiden ja yritysten rahoitusta). Ulko-
puolinen kilpailtu rahoitus takaa tutkimustyön laadun ja tekee mahdolliseksi tulevaisuu-
den valmiuksia edistävän strategisen tutkimuksen.  

Tästä asiasta keskusteltiin myös Sektorintutkimuksen neuvottelukunnan joulukuussa pide-
tyssä kokouksessa puheenjohtaja Pentti Vartian esittämän muistion pohjalta. Keskustelu 
johti muun muassa siihen, että Vartia toimitti yhdessä Valtion tiede- ja teknologianeuvos-
ton pääsihteeri Esko-Olavi Seppälän kanssa Valtionvarainministeriölle asiaan liittyvän 
muistion (päivätty 11.1.2008). Muistiossa todetaan, että ulkopuolisen rahoituksen kohte-
lusta aiheutuu innovaatiojärjestelmään rakenteellinen ongelma. Valtion tutkimuslaitoksia 
on kehotettu kilpailuun tutkimusrahoituksen hankinnasta erilaisista koti- ja ulkomaisista 
lähteistä. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen sisältyminen tuottavuusohjelmaan estää tut-
kimuslaitosten laatuun ja relevanssiin perustuvan kilpailun avoimilla tutkimusmarkkinoil-
la. Etenkin EU-rahoituksen osalta tämä merkitsee samalla kansainvälisten yhteistyömah-
dollisuuksien heikentämistä.  

 
Työryhmän ehdotus: Työryhmä yhtyy edellä sanotun perusteella näkemyk-
seen, jonka mukaan ulkopuolinen tutkimusrahoitus tulee erottaa tuotta-
vuusohjelman säästötavoitteista. Eritoten tutkimuslaitosten kilpailu kan-
sainvälisestä tutkimusrahoituksesta on suotavaa ja sitä tulee tarpeen mu-
kaan tukea yleisillä suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvillä keinoilla. Tulos-
sopimusten yhteydessä tapahtuva laitosten kilpaillun rahoituksen osan ke-
hityksen seuranta on syytä saattaa pysyväksi käytännöksi.  

 
Työryhmä toteaa, että tuottavuusohjelmassa olisi otettava huomioon toi-
mintojen strateginen kansainvälinen ulottuvuus2. Kooltaan pienen maan 
sektoritutkimuslaitoksilla on tietty erityisasema toimintaympäristönsä ta-

                                                 
2 Myös sellainen maksullinen palvelutoiminta, joka edistää kansallista turvallisuutta ja kansallisia ulkopo-
liittisia päämääriä, kuten esimerkiksi turvallisuutta lähialueilla ja kehitysyhteistyötä, tulisi irrottaa tuotta-
vuusohjelman säästötavoitteista. 
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kia. Ne ovat usein ainoita kansallisia asiantuntijaorganisaatioita ja niitä 
tarvitaan kotimaan tarpeiden lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä ja tieto-
tuotannossa.  

 
Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota tuottavuusohjelman ja hallinnon ke-
hittämistoimenpiteiden yhteensopivuuteen. Tuottavuusohjelman ja uusien 
kehittämisohjelmien toteutus voivat joutua ristiriitaan, mihin liittyviä on-
gelmatilanteita voidaan välttää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota toimi-
en ajoitukseen. Uuden toiminnan luominen ja säästäminen voitaneen pa-
remmin sovittaa yhteen pidemmän aikavälin suunnittelulla. 

2.4 Hallinnonalan yhteiset  tukipalvelut  
 
Hallinnonalan virastot ovat  tiivistäneet yhteistyötään tukipalveluiden järjestämiseksi  pal-
velukeskushankkeen yhteydessä. Tämä yhteistyö on  johtamassa  yhtenäisempiin menette-
lytapoihin ja järjestelmiin talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluissa.  Vuoden 2008 
alussa on tulossa käsittelyyn ehdotus synergia- ja mittakaavaetujen saavuttamisesta koko 
hallinnonalalla IT-palveluiden tuotannossa. 

Selvitysmies Timo Hirvi esitti raportissaan 30.11.2007 "Kemiallisen analytiikan tehosta-
minen"  Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen kemiallisen analytiikan yhdistä-
mistä. Laitokset eivät ole pitäneet tätä perusteltuna. Työterveyslaitos ja Kansanterveyslai-
tos ovat esittäneet vastineensa Valtionvarainministeriön selvityshankkeen ehdotukseen 
yhdistää näiden laitosten laboratoriotoimintoja sekä kantansa laboratoriotoiminnan muut-
tamiseen kokonaisuudessaan liiketoiminnaksi. Laitokset vastustavat toimintojen yhdistä-
mistä kahdella pääperusteella: 

- ensinnäkin siksi, että näiden laitosten laboratorioiden vastuualueet ovat täysin 
erilaiset, ja  

- toiseksi siksi, että näiden laitosten laboratorioiden toiminnan yhdistämisellä ei 
saavuteta tehostamista tai taloudellista etua. 

 
Lisäksi on huomattava, että selvitysmies Hirven tehtävä on kattanut vain pienen osan näi-
den laitosten laboratorioiden toiminnasta. 

Hallinnonalan tutkimuslaitoksilla on lukuisia sisäisiä tukitoimintoja.  Monet näistä toi-
minnoista ovat  sellaisia, joiden järjestäminen yhdessä voisi tuottaa synergia- ja mittakaa-
vaetuja.  Tutkimuslaitoksissa järjestetään esimerkiksi seuraavia  tukipalveluja: arkisto- ja 
asiakirjahallinto, tietopalvelut, kirjastoimi, julkaisutoiminta, viestintä, laboratorioanaly-
tiikka, tutkimusrahoituspalvelut, juridiset palvelut (sopimukset, hankinnat, hallinto), hen-
kilöstön kehittäminen, tilastotoimi, tietojärjestelmähallinto, sisäinen tarkastus, tekninen 
päivystys, vastaanotto- ja puhelinpalvelut, postipalvelut, näytehallinta, koe-eläintoiminta, 
välinehuolto ja laadunhallinta.  

Laitokset ovat vaihtelevassa määrin siirtäneet näitä palveluita kilpailutuksen kautta ulkoi-
sille toimijoille. Tämä on  perusteltua toimintavarmuuden, laadun ja usein myös hinnan 
kannalta tarkasteltuna.  Argumenttina on, että ydinosaamiseensa keskittymällä hallin-
nonalan toimijat voivat maksimoida yhteiskunnallisen hyödyllisyytensä.  Pysyvä ja kiin-
teä yhteys muihin toimintoihin tulee ottaa myös huomioon.  



25 
 

 

 

Hallinnonalakohtainen palvelun järjestäminen antaa toisaalta mahdollisuuden kehittää 
ammatillista osaamista, mahdollisuuden luoda tarvittavat varahenkilöjärjestelyt ja kehittää 
hallinnonalan toimintaa aidosti ymmärtävää palvelujen tuotantoa. Ajan kuluessa tuotta-
vuushyödyt realisoituvat.  
 

Työryhmän ehdotus: Työryhmä katsoo, että ministeriön tulisi käynnistää selvi-
tys, jossa käytäisiin lävitse kaikki hallinnonalan tukipalvelut edellä tarkoitettu-
jen hyötyjen saavuttamismahdollisuuksien kartoittamiseksi. 
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3 Ehdotukset laitosten yhteistyön ja työnjaon paranta-
miseksi  

 

Työryhmän määräaika päättyi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2007 lop-
puun mennessä. Työryhmä kuitenkin totesi, että ennen työryhmän raportin jättöä on tar-
koituksenmukaista perehtyä selvitysmiesten ehdotuksiin hallinnonalan tutkimustoiminnan 
organisoinnista ja selvittää näiden ehdotusten suhdetta työryhmän ehdotuksiin. Työryh-
mällä on ollut loppuraporttia laatiessaan käytössä selvitysmiesten raporttiin määräajassa 
esitetyt lausunnot. 

Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä on 21.2.2008 käsitellyt tarvittavia jatkotoimia. Työ-
ryhmä esittää näin ollen kannanottonsa vain eräisiin selvitysmiesten raportissa esille tul-
leisiin ehdotuksiin, jotka toistaiseksi ovat jääneet huomiotta sekä yleisempiin laitosten vä-
lisen yhteistyön kysymyksiin.  

Selvitysmiesten raportissa on otettu huomioon se myönteinen panos, jonka hallinnonalan 
tutkimuslaitokset ovat saaneet aikaan tilastojen, rekisterien ja tietovarantojen kehittämi-
seksi.  

Työryhmän ehdotus: Työryhmä katsoo, että uuden laitoksen luomisen yh-
teydessä tulisi ratkaista, kuinka koottua tilasto- ja rekisteritietoa voitaisiin 
saada joustavasti laajaan tutkimuskäyttöön. Tietotekniset ja turvalliset 
järjestelyt vaativat kuitenkin varsin runsaasti voimavaroja, joiden saanti 
tulisi varmistaa koko sektoritutkimuksen kenttää ja sen ja akateemisen tut-
kimuksen yhteistyön edistämistä silmälläpitäen.  
 

Selvitysmiehet tekivät ehdotuksia hallinnonalan ohjauksesta ja tulosohjauksesta lähtien 
siitä, että yleistä ohjausta varten tehdään ero t&k –laitosten ja valvontaviranomaisten oh-
jaustoiminnan välillä. Tulosohjauksessa tulee painottaa aikaisempaa enemmän strategisia 
kysymyksiä ja vähemmän yksittäisiä kehittämishankkeita. Selvitysmiehet ehdottivat, että 
tulossopimukset laaditaan hallituskaudeksi ja niitä päivitetään vuosittain. 

 
Työryhmän ehdotus: Työryhmä tähdentää sitä, että hallinnonalojen yhtei-
nen ennakoiva valmistelu lisääntyy, mikä edellyttää etukäteisneuvotteluja 
hallinnonalojen kesken uusien hankkeiden synnyttämiseksi. Työryhmä ei 
kuitenkaan voi vielä ottaa kantaa laajojen tutkimuskonsortioiden luomi-
seen ja vaikutukseen tulosohjauksessa, koska valmistelu on kesken.  
 
Työryhmä kannattaa menettelyä, jossa vuotuisiin tulossopimuksiin liite-
tään yksityiskohtaisia tietoja hallitusohjelmaan kuuluvista hankkeista ja 
muista strategisista hankkeista, joiden valmistelusta on hallinnonalojen 
kesken sovittu. Tämä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi politiikkaohjel-
mien ja hallituksen erityisseurannassa olevien hankkeiden osalta. 
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Muistion alussa todettiin, että esille on noussut keskustelua tutkimuslaitosten välisen yh-
teistyön ja vuorovaikutuksen tiivistämisestä. Aiemmin hallinnonalalla toimi tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan neuvottelukunta, joka hoiti hallinnonalan t&k –toiminnan koordinaa-
tiota, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö. Sittemmin tätä koordinaatiota on hoidettu 
konsernin johtoryhmän piirissä. Esille on noussut, että ministeriön ja laitosten vuoropuhe-
lulle tämä järjestely ei ole riittävä. Neuvottelukunnan yhteydessä yhteinen keskustelu ja 
valmistelu kohdistui suoraan t&k –toimintaan ja sen kehittämistarpeisiin. Neuvottelukun-
nan työhön osallistuivat myös Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tutkimusyk-
siköt sekä edustajat Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT:sta), Suomen 
Kuntaliitosta sekä Raha-automaattiyhdistyksestä (RAY). Alan hanketoimintaa ja yhteis-
työtä arvioitiin siis laaja-alaisesti. Neuvottelukunnan kansainvälisen tutkimusyhteistyön 
jaoston työhön osallistuivat myös Suomen Akatemian edustajat, jolloin erityisesti EU-
hanketoiminnan seuranta oli tiivistä. 

Selvitysmiehet ehdottivat, että tulosohjausta varten tehdään ero valmistelussa t&k –laitosten 
ja valvontaviranomaisten kesken. Tämä ehdotus on tarkoituksenmukainen. Tulossopimusta 
ei kuitenkaan laadita kaikkien em. osapuolten kanssa eivätkä ne kaikki ole osallisena siinä 
keskustelussa, joka konsernin johtoryhmässä käydään tutkimuslaitosten toiminnasta. Asioi-
den valmistelu konsernin johtoryhmässä on välttämätöntä, mutta johtoryhmä ei voi pureu-
tua tutkimuslaitosten toiminnan kehittämisen yksityiskohtiin. 

Toinen, edelliseen läheisesti liittyvä näkökohta koskee suurten tutkimushankkeiden yh-
teistä valmistelua. Muun muassa eräissä Suomen Akatemian ja Tekesin tutkimusohjelmi-
en valmisteluissa on tullut ilmi, että hallinnonalan osallistumisessa alan hankkeiden val-
misteluun on ollut puutteita. Yksittäiset asiantuntijat ovat olleet mukana valmistelutyössä, 
mutta ennakoinnissa ja yhteisessä ennakoivassa valmisteluissa sekä asian saattamisessa 
tiedoksi laajemmin on ollut puutteita. 

 

Työryhmän ehdotus: Työryhmä katsoo, että hallinnonalan tutkimuslaitos-
ten, mukaan lukien KELA:n ja ETK:n tutkimusyksiköt, keskinäistä yhteis-
työtä varten tulee asettaa erillinen yhteistyöelin, joka käsittelee ajankoh-
taisia tutkimusyhteistyön kysymyksiä ja t&k –toiminnan kehittämistarpeita 
sekä hallinnonalan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Yhteistyöelimeen 
tulee kutsua myös VATT:n, Suomen Kuntaliiton ja RAY:n edustus. Yhteis-
työelin voi tarpeen mukaan valmistella asioita konsernin johtoryhmän kä-
siteltäväksi. Yhteistyöelimen tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa yk-
sikköjen edustajina voisivat toimia ko. yksiköiden tutkimusasioista vastaa-
vat. 
  
Työryhmä katsoo myös, että suurten tutkimushankkeiden yhteistä ennak-
kovalmistelua tulisi vahvistaa. Esimerkiksi osaamiskeskittymien, Tekesin 
ohjelmien tai Suomen Akatemian tutkimusohjelmien valmistelulle olisi 
hyödyksi hallinnonalojen ennakoiva keskustelu. Ennakolta käytettävissä 
oleva tieto esimerkiksi ohjelmien aikataulutuksesta ja voimavaroista hyö-
dyttäisi suuresti hallinnonalojen keskinäistä yhteistyötä ja sektoritutki-
muksen neuvottelukunnan valmistelua. 
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4 Hallinnonalan tutkimustoiminnan rahoitusmuodot ja 
työryhmän ehdotukset tutkimusrahoituksen hankin-
nasta  

4.1. Yleisiä näkökohtia tutkimuslaitosten rahoituksesta 

Hallinnonalan tutkimuslaitosten toiminta jakaantuu rahoitusperustan mukaisesti kolmeen 
osaan: 

1. Budjettirahoitteiseen toimintaan, joka rahoitetaan kokonaisuudessaan  laitok-
sen oman toimintamenomomentin määrärahasta. . 

2. Yhteisrahoitteiseen toimintaan, jossa oman toimintamenomomentin rahoituk-
sen lisäksi on käytettävissä vaihtelevin osuuksin ulkopuolista rahoitusta. 

3. Maksulliseen toimintaan, jossa rahoitus periaatteessa aina tulee ulkopuoliselta 
rahoittajalta kokonaisuudessaan. 

 
Tutkimuslaitoksen näkökulmasta kohdan 1 mukainen toiminta on omarahoitteista toi-
mintaa ja kohtien 2 ja 3 mukainen toiminta on ulkopuoliseen rahoitukseen perustu-
vaa toimintaa.  

Näitä kolmea rahoituslähdettä koskevat ohjeet, jotka valtionvarainministeriö on antanut 
Toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta (viimeisimmät 
muutokset näihin ohjeisiin on annettu 26.4.2007). Näiden ohjeiden kohdan 5.1.8 mukaan 
edellä kohdassa 3) tarkoitettua maksullista toimintaa on maksuperustelaissa tai vastaavis-
sa erityislaeissa tarkoitetun suoritteen luovutus. Maksullisena toimintana pidetään myös 
sellaisia hankkeita, joiden tuloksena syntyvän suoritteen omistusoikeus jää  kokonaan tai 
osittain hankkeen rahoittajalle.  

Ohjeessa on erityismääräykset maksullisesta palvelutoiminnasta sekä yhteisrahoitteisesta 
toiminnasta.  Jokin aika sitten mietintönsä jättänyt Kokonaiskustannusten laskentaa ja nii-
hin perustuvaa yhteisrahoitusta pohtinut työryhmä (VM 9/2007) katsoi, että valtionva-
rainministeriön ohjeessa mainittua yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmää ei ole tar-
peen muuttaa. “Yhteisrahoitteista toimintaa on sellainen toiminta, johon saadaan rahoitus-
ta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta tai laitokselta ilman velvoitetta luovuttaa 
rahoittajalle välitöntä vastiketta“ (ohjeet, 26.4.2007, kohta 5.1.14).  

Yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan olennaisin ero on omistusoikeus toiminnan 
tuloksiin, ei toiminnan rahoituksen jakaantuminen omaan rahoitukseen ja ulkopuoliseen 
rahoitukseen.   

Edellä tarkoitettu työryhmä esitti mietinnössään kolme erityistä näkökohtaa yhteisrahoit-
teisesta toiminnasta. (1) Työryhmä korosti sitä, että yhteisrahoitteisen toiminnan keskei-
nen tunnusmerkki on välittömän vastikkeen puuttuminen: virasto tai laitos ei myy yhteis-
rahoittajalle vastikkeellista tavaraa tai palvelua päinvastoin kuin maksullisessa palvelu-
toiminnassa. (2) Yhteisrahoitteiseen toimintaan ei kuitenkaan toisaalta välttämättä tarvitse 
liittyä omarahoitusosuutta, vaikka usein näin onkin. (3) Viranomaisten välisissä rahoitus-
suhteissa tilannetta on arvioitava kokonaisuutena. Kokonaisarvioinnissa korostuu se, te-
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keekö toteuttava tilivirasto tietyn toimen omaan vapaaehtoisuuteensa perustuen vai laki-
sääteisen velvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi lakisääteisen virka-avun antaminen ja siitä 
lain nojalla saatu kustannusten korvaus ei ole yhteisrahoitteista toimintaa. Sama koskee 
erilaisten tieto-, palvelu- ja muiden järjestelmien ylläpidosta muilta viranomaisilta saata-
via kustannusten korvauksia, jos korvaus perustuu lakiin.  

Työryhmä päätyi näkemykseen, että suurimmat rajanveto-ongelmat liittyvät rajanvetoon 
yhteisrahoitteisen toiminnan ja lakisääteisen viranomaistoiminnan välillä eivätkä rajan-
vetoon yhteisrahoitteisen toiminnan ja maksullisen toiminnan välillä. 

Valtionvarainministeriön ohjeessa todetaan, että maksullisen palvelutoiminnan tulot ja 
menot budjetoidaan joko bruttomääräisenä tulomomentille ja menomomentille tai netto-
määräisenä toimintamenomomentille. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuu-
desta esitetään tiedot kunkin momentin selvitysosassa käyttäen ohjeen mukaista kustan-
nusvastaavuuslaskelmaa, jos yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ovat vuositasolla yli 5 mil-
joonaa euroa. 

Edellä kuvatut ohjeet koskevat valtion talousarvioasetuksen piiriin kuuluvia valtion tili-
virastoja ja ne eivät kaikilta osin sovellu Työterveyslaitokseen.3 

4.2. Tutkimusrahoituksen nykytilanne  

4.2.1. Huomioita eri rahoituslähteistä ja niiden osuudesta tällä hetkellä  

Tämän työryhmän väliraportissa (STM 2006:72) esitettiin liiteaineiston  taulukoissa 1-10 
katsaus neljän sektoritutkimuslaitoksen (KTL, STAKES, TTL ja STUK) talouteen, vas-
taavaan henkilöstövoimavarojen käyttöön ja näistä johdettuihin suhdelukuihin. Taulukko-
aineistoja ei suoraan voitu johtaa laitosten sisäisen laskennan tiedoista, vaan tiedot joudut-
tiin osin perustamaan arvioihin. Erityisesti Työterveyslaitoksen osalta lukujen vertailta-
vuus on ongelma, koska laitoksen hallinnollinen erityisasema on johtanut muista laitok-
sista selvästi poikkeavaan kirjanpidon järjestämistapaan. On kuitenkin ilmeistä, että tau-
lukot antavat hyvän yleiskuvan näiden laitosten talouden perustasta ja ulkopuolisen rahoi-
tuksen yleisestä merkityksestä. 

Tämän raportin kannalta keskeinen osa laitosten toimintaa on se, johon saadaan ulkopuo-
lista rahoitusta yhteisrahoitteisen toiminnan ehdoilla ja menettelytavoilla. Tähän osaan 
laitosten toiminnasta käytetään tyypillisesti sekä budjettirahoitusta että ulkopuolista rahoi-
tusta. Periaatteellista estettä ei olisi sillekään, että yhteisrahoitteisen toiminnan sääntöjä 
noudatettaisiin sellaiseen toimintaan, johon saadaan rahoitus kokonaan (100 %) ulkopuo-
lisista lähteistä.  

Yhteisrahoitteisen toiminnan erottaminen maksullisesta toiminnasta on periaatteessa ja 
käytännössä tärkeää. Tätä eroa on kuvattu yhteisrahoitustyöryhmän mietinnössä (VM 
19/2003) ja edellä tarkoitetussa vuoden 2007 lopulla ilmestyneessä raportissa (VM 
9/2007). 

                                                 
3 Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Valtion talousarviossa laitoksen valtionapu 
on siirtomenomomentilla yleisavustuksena laitoksen toimintaan. Taloushallinto ja tilintarkastus on järjes-
tetty yksityissektorin kirjanpitosäädösten mukaisesti. Työterveyslaitos voi hankkia julkista ja yksityistä 
tutkimus- ja muuta rahoitusta itsenäisenä oikeushenkilönä.  
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Tarkasteltavien tutkimuslaitosten koko yhteenlasketusta toiminnasta rahoitettiin vuonna 
2005 työryhmän väliraportin mukaan 60 prosenttia budjettirahoituksella, 20 prosenttia yh-
teisrahoituksella ja 20 prosenttia maksullisen toiminnan tuloilla. Yhteisrahoitus oli erityi-
sen tärkeää Kansanterveyslaitokselle (32 %) ja Stakesille (25 %). Työterveyslaitoksen yh-
teisrahoitteisen toiminnan osuus oli 11 prosenttia ja Säteilyturvakeskuksen 3 prosenttia. 
Näiden esitettyjen lukujen osalta on kuitenkin syytä ottaa huomioon se, että niiden lasken-
taperusta saattaa olla epäyhtenäinen.  

Merkittävimmät yhteisrahoittajat laitoksille ovat ministeriö (sisältäen Euroopan Sosiaali-
rahaston ja työvoima- ja elinkeinokeskusten rahoituksen) ja Suomen Akatemia sekä EU, 
jotka ovat tärkeitä erityisesti Stakesille ja Kansanterveyslaitokselle. Kansanterveyslaitos 
saa lisäksi merkittävän osuuden rahoituksestaan muilta ulkomaisilta tutkimusrahoittajilta. 
Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen rahoituksessa korostuu maksullisen toimin-
nan osuus.  

Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, joka on lähin-
nä maksullista toimintaa, merkittävä osa tulee elinkeinoelämältä (TTL 42 %, STUK 65 
%), jonka osuus on taas Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen toiminnan rahoituksessa vä-
häinen (noin 3%). 

Säteilyturvakeskuksen kokonaisrahoituksesta noin kolmasosa on maksullisen toiminnan 
tuloja elinkeinoelämältä, so. lähinnä ydinvoimateollisuudelta. Yhteisrahoitteinen toiminta 
on vastaavasti vähäistä (noin 3 %). 

4.2.2. Huomioita yhteisrahoitteisesta toiminnasta  

Jokaiselle laitoksella on oma profiilinsa siinä, mihin ulkopuolinen rahoitus käytetään. Sta-
kesilla on kaikkein tasaisin jakauma siinä suhteessa, että ulkopuolista rahoitusta saadaan 
useille sille annetun tehtäväkentän eri lohkoille tutkimukseen, tilasto-, rekisteri- ja seuran-
tatehtäviin, kehitys- ja kokeiluhankkeisiin sekä palvelutehtäviin. Kansanterveyslaitoksen 
osalta yhteisrahoitus kohdistuu lähinnä tieteelliseen tutkimustyöhön ja lisäksi laitos saa 
rahoituksestaan noin 7 prosenttia maksullisista laboratorioanalyyseista. Työterveyslaitok-
sen ja Säteilyturvakeskuksen kohdalla pääosa ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta tulee 
tutkimustyöstä ja palveluista. Stakesin ulkomaanavun yksikkö (IDC) toteuttaa kansainvä-
lisiä hankkeita kehitysmaissa ja siirtymätalouden maissa. Hankkeilla on täysi ulkopuoli-
nen rahoitus (100 %), joskin noin puolet sopimuksista on ehdoiltaan ns. virastojen välistä 
yhteistyötä. 

Työryhmän tehtäväksiannon kannalta ratkaisevaan asemaan nousee kysymys tutkimuk-
seen ja kehittämistyöhön saatavan yhteisrahoituksen periaatteista, joita koskevat linjauk-
set ovat erityisen tärkeitä hallinnonalan tutkimuslaitoksille. Ne ovat rakentaneet 
toimintakulttuurinsa, johtamisjärjestelmänsä ja strategiansa sen varaan, että yhdistämällä 
budjettirahoituksen ja yhteisrahoituksen tarjoamat mahdollisuudet voidaan tuottaa suoma-
laiselle yhteiskunnalle mahdollisimman suuri lisäarvo. Yhteisrahoituksen periaatteisiin 
tehtävät muutokset vaikuttavat  hyvin suoralla tavalla laitosten strategioihin, toiminnan 
painopisteiden valintaan ja tulevan toiminnan suunnitteluun. Yhteisrahoituksen avulla lai-
tokset  pystyvät nykyisin kattamaan huomattavasti laajemman alueen sosiaali- ja terveys-
alalla tarvittavasta tietotuotannosta verrattuna tilanteeseen, jossa yhteisrahoituksen vas-
taanottamista syystä tai toisesta  rajoitettaisiin.  
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Laitosten tapa käyttää yhteisrahoitusta vaihtelee laitosten tehtäväkentän mukaan. Yhtäältä 
yhteisrahoituksella toteutetaan yksittäisiä selvitystyyppisiä projekteja, joiden tuloksilla ei 
välttämättä ole suurta yleistettävyyttä eikä niistä välttämättä seuraa jatkohankkeita.  Toi-
saalta yhteisrahoitusta haetaan korkealle tieteelliselle tasolle tähtääviin tutkimuksiin, jois-
sa jokainen uusi tutkimussuunnitelma ja -hanke edustaa ehkä pientäkin uutta porrasta pit-
källä jänteellä tehtävässä työssä. Tällaisissa hankkeissa käytetään usein isoja aineistoja, 
joita on kerätty pidemmän aikavälin tutkimustarpeisiin. Näin moniulotteisessa kentässä 
yhteisen käsitteistön muodostaminen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan 
on haasteellista. 

T&k –toimintaa ja sen rahoitusta tarkasteltaessa on syytä huomioida lisääntyvä verkottu-
minen, joka määrittelee yhä enemmän toiminnan ehtoja. Tämä on tyypillistä esimerkiksi 
EU:n puiteohjelman ja muiden ohjelmien hanketoiminnalle. Yhä useammin hankkeessa 
on samanaikaisesti mukana useita t&k –laitoksia ja niiden lisäksi myös asiakkaiden ja si-
dosryhmien edustajia sekä toimijoina että rahoittajina. Tämä seikka parantaa hankkeiden 
hyödynnettävyyttä ja tällaista toimintaa tulisi tukea ohjausmenetelmin ja –rakentein. Ra-
hoituksen laskentajärjestelmille tästä aiheutuu uusia haasteita. 

4.2.3 Huomioita maksullisesta toiminnasta 

Selvitysmiesten raportissa (STM 2007:66, s. 11) on todettu, että ”maksullinen palvelu-
toiminta ei pääsääntöisesti kuulu ministeriön alaisten virastojen ja laitosten toimintaan. 
Silloin kun laitoksella on maksullista palvelutoimintaa, tulee se joko yhtiöittää tai toteut-
taa liikelaitosmuotoisena toiminnan läpinäkyvyyden takaamiseksi. Maksullisen palvelu-
toiminnan tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida ja sen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta 
seurata jatkuvasti. Valtion varoin ei tule tukea sellaista maksullista palvelu- tai konsultti-
toimintaa, joka kilpailee vapailla markkinoilla toimivien yritysten kanssa.” 

Kansanterveyslaitoksen maksullinen toiminta on pääasiassa oikeuslääketieteellisiä labora-
toriomäärityksiä sekä äitiysneuvoloiden seulontatutkimuksia. Näistä vain isyystutkimuk-
set perustuvat erityislainsäädäntöön, muut ovat periaatteessa vapaan markkinakilpailun 
alaisia. 

Stakesin maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan erottuminen toisistaan ei 
ole yhtä selkeää kuin hallinnonalan muilla laitoksilla. Tämä johtuu siitä, että Stakesin 
maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan asiakkaat ovat lähes aina kotimaisia ja kan-
sainvälisiä julkisia organisaatioita ja toiminnan kohde on usein julkisten toimintojen 
yleishyödyllistä kehittämistä. Tällaisessa toimintaympäristössä maksullisen asiantuntija-
toiminnan keskeisestä määrittelyperusteesta eli oikeudesta työn tuloksiin voidaan sopia 
joustavasti. Kansainvälisten kehityspankkien ja muiden vastaavien rahoittajien hankkeissa 
oikeudet työn tuotokseen ovat tarkoin sopimuksissa säädeltyjä ja kuuluvat yleensä tilaa-
jalle. 

Työterveyslaitoksen maksullisen toiminnan liikevaihdoltaan merkittävimmät alueet ovat 
työhygieeniset palvelut (n. 4,7 miljoonaa euroa vuodessa), työlääketieteelliset palvelut (n. 
3,3 miljoonaa euroa vuodessa) ja työpsykologia (n. 1,3 miljoonaa euroa vuodessa). 

Sekä  Työterveyslaitoksella että Stakesilla on myös taloudellisesti merkittävää julkaisu-
toimintaa, jonka kokonaismyynti näillä kahdella laitoksella on yhteensä noin 2  miljoonaa 
euroa vuodessa.  
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Säteilyturvakeskuksen maksullisen toiminnan  pääosa koskee ydinvoimalaitosten, ydinjät-
teiden ja ydinmateriaalien turvallisuusvalvontaa. Muuta maksullista toimintaa ovat sätei-
lyn käytön valvonta ja asiantuntijapalvelut. Tämän toiminnan osalta on vaikea nähdä 
muutostarpeita tai edes vaihtoehtoja. Valvonta on syytä ylläpitää kansallisesti keskitetty-
nä, toimivia markkinoita ei Suomessa ole ja valvonnan kustannusten on perusteltua näkyä 
ydinvoimalla tuotetun energian hinnassa. Esitetyt  seikat puoltavat nykytilanteen säilyttä-
mistä ennallaan. 

Työryhmän mielestä hallinnonalalla on perusteltua ministeriön johdolla käydä lävitse ko-
ko maksullinen toiminta  käyttäen hyväksi yhtenäisiä teknisiä ja  strategisia arviointipe-
rusteita. Näiden arviointiperusteiden valmistelu tulisi tehdä yhteistyössä valtiovarainmi-
nisteriön kanssa, jotta voitaisiin varmistua hallinnonalan kehittämisen riittävästä yhden-
mukaisuudesta valtionhallinnon yleisten kehittämispyrkimysten kanssa. Tämän selvityk-
sen toimeksiantoon olisi perusteltua liittää ehdotuksen tekeminen toiminnan mahdollisista 
muutoksista.  

4.2.4. Kustannuslaskentaan ja yleiskustannusten määrittelyyn liittyviä näkö-
kohtia 

Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusmenettelyjä sekä suunnittelun ja seurannan järjes-
telmiä on viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Menettelytapoja on kehitetty: 
- hakemusten tasapuolisen  arvioinnin ja avoimuuden kehittämiseksi, 
- rahoitussopimusmenettelyjen täsmentämiseksi,   
- kustannuslaskennan ja raportoinnin vaatimusten  vahvistamiseksi,  
- sen varmistamiseksi, että rahoittajat yhä laajemmin hyväksyvät yleiskustannukset 

yhteisrahoituksen osaksi, sekä 
- siirtymiseksi vähittäin  kohti kokonaiskustannusmallia, jossa ulkopuolisen rahoituk-

sen perustaksi otetaan hankkeen kaikki kustannukset.  

Näistä kehityslinjoista johtuen laitokset ovat joutuneet valmistelemaan entistä yksityis-
kohtaisemmin ennalta kaikki yhteisrahoitteiset hankkeensa. Yhteisrahoitteinen toiminta 
edellyttää saman infrastruktuurin kuin budjettirahoitteinenkin. On laskettu, että yleiskus-
tannuksiin luettavat infrastruktuurikustannukset, kuten tilojen, tietotekniikan, tietopalve-
luiden ja yleisten hallinnollisten tukifunktioiden järjestäminen, vastaavat noin 60-80 pro-
sentin osuutta suorista palkkakustannuksista. On syytä olettaa, että suuruuden ekonomia 
toimii tässäkin siten, että tämä suhteellinen kustannus on sitä pienempi, mitä suurempaa 
organisaatiota infrastruktuuri palvelee. Laitokset joutuvat tietysti mitoittamaan infrastruk-
tuurinsa  toiminnan oletetun kokonaisvolyymin mukaiseksi ja hyväksymään siihen liitty-
vän riskin.  

Tutkimuslaitokset ovat talousarvioesitystensä yhteydessä jo pitkään esittäneet yhteisra-
hoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman. 

4.2.5. Tutkimusrahoituksen sääntelymekanismeista 

Maksullisen toiminnan volyymia ja rahoitusta säätelee joko alan lainsäädäntö tai mark-
kinamekanismit ja joskus ne yhdessä.  
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Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteisrahoituksen volyymi on riippuvainen muun mu-
assa: 
- lainsäädännön kehityksestä, 
- budjetti- ja tulosohjauksesta, 
- rahoittajaorganisaatioiden strategisessa suuntautumisessa tapahtuvista muutoksista,  
- saatavilla olevan rahoituksen määrässä tapahtuvista muutoksista,  
- julkishallinnon  ja hallinnonalan strategisten painopisteiden muutoksista,  
- laitosten kilpailukyvyssä tapahtuvista muutoksista,  sekä  
- laitosten omista strategisen tavoitteenasettelun muutoksista.  

Näyttää siltä, että yhä enemmän yhteisrahoitusta on saatavissa sekä kansainvälisesti että 
kansallisesti tarkastellen hallinnonalan tutkimuslaitosten edustamilla tehtäväalueilla. Yh-
teisrahoitus on kasvanut ilman merkittäviä budjettirahoituksen lisäyksiä. Kansallisen tut-
kimusrahoituksen  kasvattaminen eri rahoituslähteiden  turvin on  ollut kaikkien viime 
hallitusten hallitusohjelmassa. Hallinnonalan tutkimuslaitoksilla näyttää olevan erinomai-
nen ja koko ajan paraneva kilpailukyky yhteisrahoituksen hankinnassa. Laitokset ovat 
strategisessa tavoitteenasettelussaan lähteneet siitä, että maltillinen kasvu yhteisrahoituk-
sen avulla on ollut perusteltua.  

Yhteisrahoitusta ei ole saatavissa kaikkiin lakimääräisiin tai välttämättömiin valtion vas-
tuulle kuuluviin toimintoihin. Yhteisrahoitusta näyttää olevan  paremmin saatavissa tie-
teen eturintaman  toimintaan.  Sektoritutkimuslaitoksen varsinainen tehtävä ei kuitenkaan 
ole kilpailla tällä areenalla, vaan tuottaa ymmärrystä ja tietoa päättäjien, eri alojen ammat-
tilaisten ja väestön käyttöön. Tästä syystä yhteisrahoitteisen toiminnan ohjauksessa tarvi-
taan koko ajan voimakasta strategista ohjausta.  

Suomi on EU:n yhteydessäkin korostanut kokonaisvaltaista innovaatiopolitiikkaa. Yksi 
tämän strategisen lähestymistavan  perusteista on kansainvälisen tutkimusrahoituksen 
houkutteleminen suomalaisten tutkimusyksiköiden t&k –toiminnan tueksi. EU:n tutki-
muksen puiteohjelman rahoituksen ja muun kansainvälisen tutkimusrahoituksen osalta on 
muistettava, että Suomi voi saada tutkimusrahoituksen avulla panostustaan suuremman ta-
loudellisen hyödyn ja siten parantaa kansantalouden kasvumahdollisuuksia. Tässä suh-
teessa tulisi kyetä nykyistä tarkempaan rahoituksen ja rahoituksen vaikuttavuuden eritte-
lyyn niiden tutkimuslaitosten osalta, jotka kykenevät jatkuvasti hankkimaan ulkomaista 
tutkimusrahoitusta. Tällä rahoitustuella ja osaamispääomalla on oma tärkeä roolinsa kan-
sallisessa innovaatiopolitiikassa ja kansainvälisessä tutkimuksen voimavaroista käytäväs-
sä kilpailussa.  

Kullakin hallinnonalan tutkimuslaitoksella on omat sisäiset säännöksensä ulkopuolisen 
rahoituksen hankinnasta ja käytöstä. 

4.2.6. Sektoritutkimuksen rahoituksen strategisesta ohjauksesta 

Ministeriö on viime vuosina eri yhteyksissä arvioinut ja ottanut kantaa hallinnonalansa 
sektoritutkimuksen kehittämiseen. Ministeriö laati hallinnonalansa sektoritutkimuksen 
kehittämis- ja hyödyntämisohjelman valtioneuvoston 7.4.2005 tekemän periaatepäätöksen 
johdosta. Keskeiset näkemyksensä ministeriö kirjasi myös Sektoritutkimustyöryhmän 
mietinnöstä (VNK 21/2006) ja sen toteuttamisesta antamiinsa lausuntoihin. 
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Ministeriö on johdonmukaisesti puolustanut hallinnonalan nykyisen sektoritutkimuksen 
perustaa, jossa monialaiset laitokset pystyvät yhdistämään tutkimusnäkökulman laitosten 
muihin tehtäviin ja näin tuottamaan päätöksenteolle ja politiikan tekemiselle tarvittavaa 
korkeimman tason tietoperustaa. Ministeriö on tulosohjauksen kautta ja monin epäviralli-
sin kanavin varmistanut sen, että tutkimuslaitokset ottavat niille kuuluvan vastuun hallin-
nonalan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Jokainen laitos on luonut oman sisäisen 
ohjausjärjestelmänsä, jossa varmistetaan strategisten hankkeiden toteuttaminen osana lai-
toksen toiminnan kokonaisuutta. Laitokset neuvottelevat tarvittaessa keskenään ja minis-
teriön kanssa toiminnan yhteensovittamisen kysymyksistä. Työryhmän näkemyksen mu-
kaan tämä ohjausjärjestelmä toimii hyvin ja tehokkaasti. 

Tilaaja-tuottajamalli on nähty rahoituksen strategisessa ohjaamisessa uudeksi välineeksi, 
jota on ehdotettu laaja-alaiseen käyttöön. Sen suhteen olisi hyvin tärkeätä selvittää, miten 
laajasti sen käyttö on tarkoituksenmukainen sektoritutkimuksen ohjauksessa.  

Sektoritutkimuslaitoksen tehtävät eivät kokonaisuudessaan määrity yhteiskunnallisen pää-
töksenteon ajankohtaisista haasteista. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen 
liittyy myös sellaisia pitkän aikavälin tutkimuksen ja seurannan tarpeita, joiden sidos 
ajankohtaiseen poliittiseen päätöksentekoon on etäisempi. Osa sektoritutkimuksesta var-
mistaa kansallista osaamista ja kansallista ymmärrystä myös sellaisissa kysymyksissä, 
jotka eivät ole yhteiskunnallisen keskustelun ja kehittämisen valokeilassa. Niiden hallinta 
kuitenkin kuuluu julkisen vallan perustehtäviin. Sektoritutkimukselta vaaditaan perustel-
lusti myös, että se luotaa tulevaisuuden haasteita olemassa olevan tiedon pohjalta. 

Tilaajakonsortiot voivat parhaimmillaan muodostaa siltoja sektoritutkimustoiminnassa 
olevien aukkojen yli ja varmistaa laajojen tutkimusohjelmien tai politiikkaohjelmien to-
teuttamista. Varsinaiseen tutkimustoiminnan sisältöä koskeviin arviointeihin niillä ei kui-
tenkaan ole merkittävää vaikutusta, jollei niiden käyttöön ole saatavilla uusia voimavaro-
ja. 

4.2.7. Tuottavuusohjelman vaatimukset ja rahoitus  

Valtion tuottavuusohjelma, muut Vanhasen II hallituksen ohjelmassa tarkoitetut toimenpi-
teet ja erityisesti kuluvana vuonna aloitettu sektoritutkimuksen uudelleen järjestely asetta-
vat hallinnonalan sektoritutkimuslaitosten rahoitusperustan  uuteen tilanteeseen. Pitkään 
jatkuneen tasaisen kasvun jälkeen edessä on huomattavia uhkia ja haasteita. 

Tuottavuusohjelman osalta erityinen ongelma on koskenut sen soveltamista yhteisrahoi-
tuksen varassa tapahtuvaan toimintaan. Tästä peruskysymyksestä ei ole ollut mahdollista 
saada selkeää tulkintaohjetta.  Valtio pyrkii  yhtäältä Suomen Akatemian, Tekesin, EU:n  
ohjelmien ja muiden rahoitusinstrumenttien kautta lisäämään tutkimuksen ja tuotekehi-
tyksen osuutta kansantaloudessa. Toisaalta ulkopuoliseen rahoitukseen kohdistuvilla toi-
milla  vahvan osaamisperustan ja kilpailukyvyn omaavia laitoksia keinotekoisesti  saate-
taan estää rahoituksesta kilpailemista. Esimerkiksi pyrittäessä kuntien palvelurakenteen 
kehittämiseen, suurten kansantautien ehkäisyyn, työterveyden ja työelämän ongelmien 
ratkaisuun  ja vastaamaan ikääntymisen haasteisiin tarvitaan laaja-alaista haketoimintaa, 
jossa ulkomainen yhteistyö ja rahoitustuki voi koitua suureksi hyödyksi. 
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Tuottavuusohjelman tulkinnassa ja soveltamisessa on tärkeää päästä tilanteeseen, jossa 
valtion toimintoja katsottaisiin eritellymmin kuin tähän asti on tehty esimerkiksi toimin-
nan rahoitusperustan, strategisen merkityksen ja  tuottavuuspotentiaalin kannalta.  

4.3 Työryhmän ehdotukset koskien tutkimusrahoituksen han-
kintaa  

4.3.1. Yleiset ohjausjärjestelmää koskevat ehdotukset 

Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulossopimusten ja talousarvioiden laa-
dinnan yhteydessä varmistetaan, että niiden rahoituksessa noudatetaan 
yhtenäisiä periaatteita, jotka perustuvat VM:n ohjeisiin ja ministeriön 
strategisiin linjauksiin4. 
 
Kaikissa hallinnonalan tutkimuslaitoksissa laitosten johto varmistaa sen, 
että kustannuslaskenta tuottaa yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan 
suunniteluun, johtamiseen ja raportointiin riittävät ja oikeat tiedot, jotka 
ovat edellytyksenä kokonaiskustannusmallin käyttämiselle. 

 
Hallinnonalan tutkimuslaitosten hankkimassa yhteisrahoituksessa keskity-
tään rahoituslähteisiin, jotka  tukevat strategisesti tärkeitä tavoitteita ja 
sisältävät riittävän rahoitusosuuden myös yleiskustannusten kattamiseen. 
 
Yhteisrahoituksen hankkiminen suunnitellaan lähtien hallinnonalan ja tut-
kimuslaitosten strategisista painopisteistä ja keskipitkän tähtäyksen tavoit-
teista siten, että pyritään yhä suurempiin ja pitkäkestoisempiin toimintako-
konaisuuksiin. Rahoituksen hankinnassa tulee samalla huolehtia siitä, että 
uusi rahoitus vahvistaa hallinnonalan ja laitosten osaamista ja innovaa-
tiopotentiaalia. Tulossopimukseen tulee liittää ulkopuolelta hankitun tutki-
musrahoituksen kehityksen seurannan ohella selvitys siitä, millä aihealueil-
la sitä pidetään tärkeimpänä. 
 
Maksullisessa palvelutoiminnassa keskitytään alueille, joilla valtion mu-
kana olemiselle on erityinen peruste kuten  

• Erityislainsäädännön velvoitteet 
• Molemminpuolisesti hyödyttävä ja uutta asiantuntemusta luova 

suhde asianomaisen laitoksen lakimääräisiin tehtäviin 
• Puuttuva tarjonta avoimella sektorilla 
• Huomattava mittakaavaetu esimerkiksi yhteisissä investoinneissa 

lakimääräisten tehtävien kanssa 
• Laitoksen toiminta-ajatuksen ja tutkimuspolitiikan edistäminen 
• Kansallinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehitysyhteistyön 

hoito. 

                                                 
4 Ohjeet koskevat valtion talousarvioehdotuksen piiriin kuuluvia valtion tilivirastoja ja ne eivät kaikilta osin 
sovellu Työterveyslaitokseen. Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Valtion talousar-
viossa laitoksen valtionapu on siirtomenomomentilla yleisavustuksena laitoksen toimintaan. Taloushallinto 
ja tilintarkastus on järjestetty yksityissektorin kirjanpitosäädösten mukaisesti. Työterveyslaitos voi hankkia  
julkista ja yksityistä tutkimus- ja muuta rahoitusta itsenäisenä oikeushenkilönä. 
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4.3.2. Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvät rahoitusehdotukset 

Hallinnonalan tutkimuslaitosten budjettirahoituksen perusta säilytetään olennaisesti ny-
kyisellään lukuun ottamatta tuottavuusohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vähennyksiä. 

Tuottavuusohjelman toteuttamisessa hallinnonalan suunnitelmat ja toimenpiteet jaetaan 
kolmeen lohkoon toiminnan rahoitusperusteen mukaisesti: 

• Budjettirahoitteinen toiminta (, joka neljän sektoritutkimuslaitosten 
osalta vastaa 61 %:a ehdotetusta 223 htv kokonaisvähennyksestä = 
136 htv). Budjettirahoitteisessa toiminnassa saavutettavissa tuotta-
vuussäästöissä tulee huomioida 

• Jo toteutetut toimenpiteet, esimerkiksi uusien henkilövoi-
mavaroja vaativien toimintojen aloittaminen suuntaamalla 
uudelleen entisiä voimavaroja 

• Muut hallinnonalan sisäiset tai eri hallinnonalojen väliset 
toimialarationalisoinnit 

• Yhteisrahoitteinen toiminta, jonka ulkopuolelta hankittua volyymia 
vastaava osa irrotetaan tuottavuusohjelman määrällisistä tavoitteista. 
Yhteisrahoitteisen toiminnan osalta tehdään tuottavuuden ja vaikutta-
vuuden lisäämiseksi edellä tarkoitettuja muutoksia toiminnan rahoi-
tusperusteessa, suunnittelussa ja seurannassa 

• Maksullinen toiminta, jota tuottavuusohjelman määrälliset tavoitteet 
luonnollisesti edelleen koskevat sen suhteellisen osuuden mukaisesti5. 
Mahdolliset toimialarationalisoinnit (esimerkiksi liikelaitostaminen tai 
toiminnan lopettaminen) tulee kokonaisuudessaan lukea hyväksi hal-
linnonalan tavoitteiden toteuttamisessa.  

 

4.3.3. Ehdotukset henkilöstön osallistumisesta ja määräaikaisten palvelussuh-
teiden käytöstä 

Hallinnonalan tutkimuslaitoksissa toteutettavat muutokset vaativat yksi-
tyiskohtien hiomista monien sisäisen organisoitumisen ja työnjaon kysy-
mysten osalta. Työryhmä katsoo, että henkilöstön osallistuminen tulee 
varmistaa ja valmistelu viimeistellä tutkimuslaitosten henkilökunnan yh-
teissuunnittelulla ja keskinäisellä vuorovaikutuksella, jotta löydetään tar-
koituksenmukaisimmat ja joustavimmat toiminnalliset ratkaisut. 
 
Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä vähennetään suunnitelmallises-
ti ja hyväksyen se, että rahoituksen jatkumiseen liittyy huomattavia riske-

                                                 
5 Säteilyturvakeskuksen maksullinen palvelutoiminta sisältää yhtäältä julkisoikeudellista valvontatoiminta 
ja toisaalta maksullisia asiantuntijapalveluja. Valvontatoiminta on kasvanut viime vuosina erityisesti uu-
den ydinvoimalaitoksen rakentamisen myötä. Myös asiantuntijapalvelut liittyvät ydin- ja säteilyturvalli-
suuden edistämiseen. Lähialueyhteistyö muodostaa merkittävän osan asiantuntijapalveluista. Säteilytur-
vakeskuksen osalta maksullinen toiminta tulee irrottaa tuottavuusohjelman määrällisistä tavoitteista tur-
vallisuuteen liittyvin perustein.  
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jä. Tällöin otetaan huomioon se, että määräaikaisten työsuhteiden tarpee-
seen voivat vaikuttaa myös laitosten tehtäviin ja tutkimustyöhön liittyvät 
erityisolot, jotka aiheutuvat lakisääteisistä tehtävistä (esimerkiksi erikois-
lääkärikoulutus) tai tutkimustyön välttämättömistä tarpeista (tutkimustulos 
ei ole saavutettavissa muutoin).  
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5 Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista   

5.1 Yleiset tutkimuslaitosten toimintaa koskevat ehdotukset 
 

- Kannanotot tuottavuusohjelmaan:  
 
Työryhmä yhtyy edellä sanotun perusteella näkemykseen, jonka mukaan 
ulkopuolinen tutkimusrahoitus tulee erottaa tuottavuusohjelman säästöta-
voitteista. Eritoten tutkimuslaitosten kilpailu kansainvälisestä tutkimusra-
hoituksesta on suotavaa ja sitä tulee tarpeen mukaan tukea yleisillä suun-
nitteluun ja ohjaukseen liittyvillä keinoilla. Tulossopimusten yhteydessä 
tapahtuva laitosten kilpaillun rahoituksen osan kehityksen seuranta on 
syytä saattaa pysyväksi käytännöksi.  

 
Työryhmä toteaa, että tuottavuusohjelmassa olisi otettava huomioon toi-
mintojen strateginen kansainvälinen ulottuvuus6. Kooltaan pienen maan 
sektoritutkimuslaitoksilla on tietty erityisasema toimintaympäristönsä ta-
kia. Ne ovat usein ainoita kansallisia asiantuntijaorganisaatioita ja niitä 
tarvitaan kotimaan tarpeiden lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä ja tieto-
tuotannossa.  

 
Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota tuottavuusohjelman ja hallinnon ke-
hittämistoimenpiteiden yhteensopivuuteen. Tuottavuusohjelman ja uusien 
kehittämisohjelmien toteutus voivat joutua ristiriitaan, mihin liittyviä on-
gelmatilanteita voidaan välttää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota toimi-
en ajoitukseen. Uuden toiminnan luominen ja säästäminen voitaneen pa-
remmin sovittaa yhteen pidemmän aikavälin suunnittelulla. 

 
Työryhmä katsoo, että ministeriön tulisi käynnistää selvitys, jossa käytäi-
siin lävitse kaikki hallinnonalan tukipalvelut edellä tarkoitettujen hyötyjen 
saavuttamismahdollisuuksien kartoittamiseksi. 
 

- Tilastoja ja rekisterejä koskeva ehdotus 
 
Työryhmä katsoo, että uuden laitoksen luomisen yhteydessä tulisi ratkaista 
se, kuinka koottua tilasto- ja rekisteritietoa voitaisiin saada joustavasti laa-
jaan tutkimuskäyttöön. Tietotekniset ja turvalliset järjestelyt vaativat voi-
mavaroja, joiden saanti tulisi varmistaa koko sektoritutkimuksen kenttää ja 
sen ja akateemisen tutkimuksen yhteistyön edistämistä silmälläpitäen. 

     

                                                 
6 Myös sellainen maksullinen palvelutoiminta, joka edistää kansallista turvallisuutta ja kansallisia ulkopo-
liittisia päämääriä, kuten esimerkiksi  turvallisuutta lähialueilla ja kehitysyhteistyötä, tulisi irrottaa tuotta-
vuusohjelman säästötavoitteista. 
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5.2 Liikelaitoksia koskeva ehdotus 
 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotosta seuraa, että työryh-
män ehdotukset kahden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan liike-
laitoksen perustamiseksi on syytä jäädyttää tässä vaiheessa. Työryhmä to-
teaa, että tarvittavat pohjaselvitykset ehdotuksen toimeenpanoa varten on 
tehty, mutta niitä koskeva valmistelu on sopeutettava uuteen tilanteeseen 
ja muuttuvaan säädösympäristöön. 

5.3 Ehdotukset tutkimusrahoituksesta 
Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulossopimusten ja talousarvioiden laadin-
nan yhteydessä varmistetaan, että niiden rahoituksessa noudatetaan yhte-
näisiä periaatteita, jotka perustuvat VM:n ohjeisiin ja ministeriön strategi-
siin linjauksiin7. 
 
Kaikissa hallinnonalan tutkimuslaitoksissa laitosten johto varmistaa sen, et-
tä kustannuslaskenta tuottaa yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan 
suunniteluun, johtamiseen ja raportointiin riittävät ja oikeat tiedot, jotka 
ovat edellytyksenä kokonaiskustannusmallin käyttämiselle. 

 
Hallinnonalan tutkimuslaitosten hankkimassa yhteisrahoituksessa keskity-
tään rahoituslähteisiin, jotka  tukevat strategisesti tärkeitä tavoitteita ja si-
sältävät riittävän rahoitusosuuden myös yleiskustannusten kattamiseen. 
 
Yhteisrahoituksen hankkiminen suunnitellaan lähtien hallinnonalan ja tut-
kimuslaitosten strategisista painopisteistä ja keskipitkän tähtäyksen tavoit-
teista siten, että pyritään yhä suurempiin ja pitkäkestoisempiin toiminta-
kokonaisuuksiin. Rahoituksen hankinnassa tulee samalla huolehtia siitä, 
että uusi rahoitus vahvistaa hallinnonalan ja laitosten osaamista ja inno-
vaatiopotentiaalia. Tulossopimukseen tulee liittää ulkopuolelta hankitun 
tutkimusrahoituksen kehityksen seurannan ohella selvitys siitä, millä aihe-
alueilla sitä pidetään tärkeimpänä. 
 
Maksullisessa palvelutoiminnassa keskitytään alueille, joilla valtion mu-
kana olemiselle on erityinen peruste kuten  

• Erityislainsäädännön velvoitteet 
• Molemminpuolisesti hyödyttävä ja uutta asiantuntemusta luova 

suhde asianomaisen laitoksen lakimääräisiin tehtäviin 
• Puuttuva tarjonta avoimella sektorilla 
• Huomattava mittakaavaetu esimerkiksi yhteisissä investoinneissa 

lakimääräisten tehtävien kanssa 

                                                 
7 Ohjeet koskevat valtion talousarvioehdotuksen piiriin kuuluvia valtion tilivirastoja ja ne eivät kaikilta osin 
sovellu Työterveyslaitokseen. Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Valtion talousar-
viossa laitoksen valtionapu on siirtomenomomentilla yleisavustuksena laitoksen toimintaan. Taloushallinto 
ja tilintarkastus on järjestetty yksityissektorin kirjanpitosäädösten mukaisesti. Työterveyslaitos voi hankkia  
julkista ja yksityistä tutkimus- ja muuta rahoitusta itsenäisenä oikeushenkilönä. 
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• Laitoksen toiminta-ajatuksen ja tutkimuspolitiikan edistäminen 
• Kansallinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehitysyhteistyön 

hoito. 
 

- Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvät rahoitusehdotukset 

Hallinnonalan sektoritutkimuslaitosten budjettirahoituksen perusta säilytetään olennaisesti 
nykyisellään lukuun ottamatta tuottavuusohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vähennyk-
siä. 

Tuottavuusohjelman toteuttamisessa hallinnonalan suunnitelmat ja toimenpiteet jaetaan 
kolmeen lohkoon toiminnan rahoitusperusteen mukaisesti: 

• Budjettirahoitteinen toiminta ( joka neljän sektoritutkimuslaitoksen 
osalta vastaa 61 prosenttia ehdotetusta 223 htv kokonaisvähennykses-
tä = 136 htv). Budjettirahoitteisessa toiminnassa saavutettavissa tuot-
tavuussäästöissä tulee huomioida 

• Jo toteutetut toimenpiteet, esimerkiksi uusien henkilövoi-
mavaroja vaativien toimintojen aloittaminen suuntaamalla 
uudelleen entisiä voimavaroja 

• Muut hallinnonalan sisäiset tai eri hallinnonalojen väliset 
toimialarationalisoinnit 

• Yhteisrahoitteinen toiminta, jonka ulkopuolelta hankittua volyymia 
vastaava osa irrotetaan tuottavuusohjelman määrällisistä tavoitteista. 
Yhteisrahoitteisen toiminnan osalta tehdään tuottavuuden ja vaikutta-
vuuden lisäämiseksi edellä tarkoitettuja muutoksia toiminnan rahoi-
tusperusteessa, suunnittelussa ja seurannassa 

• Maksullinen toiminta, jota tuottavuusohjelman määrälliset tavoitteet 
luonnollisesti edelleen koskevat sen suhteellisen osuuden mukaisesti8. 
Mahdolliset toimialarationalisoinnit (esimerkiksi liikelaitostaminen tai 
toiminnan lopettaminen) tulee kokonaisuudessaan lukea hyväksi hal-
linnonalan tavoitteiden toteuttamisessa.  

 
 - Ehdotukset henkilöstön osallistumisesta ja määräaikaisten palvelussuhteiden 
käytöstä 

 
Hallinnonalan tutkimuslaitoksissa toteutettavat muutokset vaativat yksi-
tyiskohtien hiomista monien sisäisen organisoitumisen ja työnjaon kysy-
mysten osalta. Työryhmä katsoo, että henkilöstön osallistuminen tulee 
varmistaa ja valmistelu viimeistellä tutkimuslaitosten henkilökunnan yh-
teissuunnittelulla ja keskinäisellä vuorovaikutuksella, jotta löydetään tar-
koituksenmukaisimmat ja joustavimmat toiminnalliset ratkaisut. 

 
                                                 
8 Säteilyturvakeskuksen maksullinen palvelutoiminta sisältää yhtäältä julkisoikeudellista valvontatoiminta 
ja toisaalta maksullisia asiantuntijapalveluja. Valvontatoiminta on kasvanut viime vuosina erityisesti uu-
den ydinvoimalaitoksen rakentamisen myötä. Myös asiantuntijapalvelut liittyvät ydin- ja säteilyturvalli-
suuden edistämiseen. Lähialueyhteistyö muodostaa merkittävän osan asiantuntijapalveluista. Säteilytur-
vakeskuksen osalta maksullinen toiminta tulee irrottaa tuottavuusohjelman määrällisistä tavoitteista tur-
vallisuuteen liittyvien perustein.  
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Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä vähennetään suunnitelmallises-
ti ja hyväksyen se, että rahoituksen jatkumiseen liittyy huomattavia riske-
jä. Tällöin otetaan huomioon se, että määräaikaisten työsuhteiden tarpee-
seen voivat vaikuttaa myös laitosten tehtäviin ja tutkimustyöhön liittyvät 
erityisolot, jotka aiheutuvat lakisääteisistä tehtävistä (esimerkiksi erikois-
lääkärikoulutus) tai tutkimustyön välttämättömistä tarpeista (tutkimustulos 
ei ole saavutettavissa muutoin).  

 

5.4 Ehdotukset tulossopimusmenettelyä ja muuta ohjaustoimin-
taa varten 

 
Työryhmä tähdentää sitä, että hallinnonalojen yhteinen ennakoiva valmis-
telu lisääntyy, mikä edellyttää etukäteisneuvotteluja hallinnonalojen kes-
ken uusien hankkeiden synnyttämiseksi. Työryhmä ei kuitenkaan voi vielä 
ottaa kantaa laajojen tutkimuskonsortioiden luomiseen ja vaikutukseen tu-
losohjauksessa, koska valmistelu on kesken.  
 
Työryhmä kannattaa menettelyä, jossa vuotuisiin tulossopimuksiin liite-
tään yksityiskohtaisia tietoja hallitusohjelmaan kuuluvista hankkeista ja 
muista strategisista hankkeista, joiden valmistelusta on hallinnonalojen 
kesken sovittu. Tämä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi politiikkaohjel-
mien ja hallituksen erityisseurannassa olevien hankkeiden osalta. 

 
Työryhmä katsoo, että hallinnonalan tutkimuslaitosten, mukaan lukien 
KELA:n ja ETK:n tutkimusyksiköt, keskinäistä yhteistyötä varten tulee 
asettaa erillinen yhteistyöelin, joka käsittelee ajankohtaisia tutkimusyh-
teistyön kysymyksiä ja t&k –toiminnan kehittämistarpeita sekä hallin-
nonalan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Yhteistyöelimeen tulee kutsua 
myös VATT:n, Suomen Kuntaliiton ja RAY:n edustus. Yhteistyöelin voi 
tarpeen mukaan valmistella asioita konsernin johtoryhmän käsiteltäväksi. 
Yhteistyöelimen tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa yksikköjen edus-
tajina voisivat toimia ko. yksiköiden tutkimusasioista vastaavat.  
  
Työryhmä katsoo myös, että suurten tutkimushankkeiden yhteistä 
ennakkovalmistelua tulisi vahvistaa. Esimerkiksi osaamiskeskittymien, 
Tekesin ohjelmien tai Suomen Akatemian tutkimusohjelmien valmistelulle 
olisi hyödyksi hallinnonalojen ennakoiva keskustelu. Ennakolta 
käytettävissä oleva tieto esimerkiksi ohjelmien aikataulutuksesta ja 
voimavaroista hyödyttäisi suuresti hallinnonalojen keskinäistä yhteistyötä 
ja sektoritutkimuksen neuvottelukunnan valmistelua.  
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