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Tiivistelmä

Selvityksen kohteena oli valtioneuvoston 5.9.2013 antama periaatepäätös 
valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 
(TULA). Periaatepäätöksellä perustettiin kaksi uutta rahoitusmuotoa: stra-
tegisen tutkimuksen rahoitus (STN), jota koordinoi strategisen tutkimuk-
sen neuvosto, ja valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminnan 
rahoitus (VN TEAS), jota koordinoi valtioneuvoston kanslia. Uudistuksen 
tavoitteena oli muun muassa 

 – vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta re-
levanttia tutkimusta. 

 – koota tutkimusrahoitusta osoitettavaksi avoimena tutkimus-
rahoituksena tutkimuksen relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja moni-
tieteisyyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on rahoittaa ongelma-
keskeistä, pitkä jänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla 
etsitään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. 

 – koota tutkimusrahoitusta vahvistamaan valtioneuvoston ja sen mi-
nisteriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa 
hallituksen tekemien linjausten mukaisesti. 

 – syventää yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
 – tehostaa tutkimustoimintaa ja parantaa tutkimuksen relevanssia va-

pauttamalla resursseja kiinteistä rakenteista ja tutkimuksen tuki-
palveluista.

Selvitys kohdistui mainittujen rahoitusmuotojen hallinnointiin ja 
toiminta tapoihin sekä siihen, millaisia käytäntöjä valtioneuvosto ja minis-
teriöt ovat omaksuneet hankkeiden tulosten hyödyntämiseksi päätöksen-
teossa ja säädösvalmistelussa. Lisäksi kartoitettiin ministeriöiden ylimmän 
johdon näkemyksiä TULA-uudistuksen vaikutuksista tutkimuslaitosten tut-
kimus- ja asiantuntijatoimintaan.

STN-rahoitusmuodon organisointi ja hallinnointi on 
tarkoituksenmukaista ja noudattaa periaatepäätöstä

Selvityksen perusteella strategisen tutkimuksen rahoituksen (STN) organi-
sointi noudattaa TULA-periaatepäätöksen linjauksia. Rahoitus muodon avoin 
ja osallistava suunnitteluprosessi sekä hankkeilta vaadittavat vaikuttavuus-
suunnitelmat edistävät monitieteisyyttä sekä tutkimusrahoituksen yhteis-
kunnallista relevanssia ja käytettävyyttä. Rahoitusmuodossa on otettu käyt-
töön uusi hankkeiden seurannan ja tulosten hyödynnettävyyden edistämisen 
keino, vaikuttavuuskertomus. Koska STN-hankkeet ovat pitkäkestoisia, vai-
kuttavuuskertomuksen laatiminen ja sen etenemisen raportointi tutkimuk-
sen kuluessa edistää tutkimuksen vaikuttavuutta jo tutkimushankkeen aika-
na. Ne ovat käyttökelpoisia toimintatapoja hankkeiden hyödynnettävyyden 
arvioinnissa. STN-hankkeiden tulosten vaikutuksia ei voi vielä arvioida, kos-
ka ensimmäiset hankkeet valmistuvat vuonna 2019. 



Tiivistelmä

Vuonna 2016 STN-rahoituksen myöntövaltuus oli 55,6 miljoonaa euroa. 
Sen hallinnointiin käytettiin noin 10 henkilötyövuotta ja toiminta menoihin 
758 000 euroa. 

VN TEAS -rahoitusprosessi on TULA-periaatepäätöksen mukainen, 
mutta hankeprosessia ja käytäntöjä tulisi sujuvoittaa

Selvityksen mukaan myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus toiminnan 
(VN TEAS) -rahoitusmuoto on organisoitu TULA-periaatepäätöksen lin-
jausten mukaisesti. Vaikka tässä selvityksessä ei ole arvioitu yksittäis-
ten hankkeiden vaikutuksia, voidaan aineiston perusteella arvioida, et-
tä rahoitus muoto luo edellytyksiä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
säädösvalmistelun ja päätöksenteon tukemiseen. Hankkeiden etenemistä 
seurataan valtio neuvoston kansliassa ja kaikissa ministeriöissä, tosin seu-
rantatavat poik keavat jossain määrin toisistaan. VN TEAS - hankkeiden 
hyödyntämis edellytyksiä on tehostettu hankkeiden hyödyntämis- ja 
viestintä suunnitelmilla. VN TEAS -rahoituksen tulisi kohdistua tutkimuk-
seen, joka ylittää hallinnonalarajat ja joka tukee päätöksentekoa tai hallitus-
ohjelman toteutusta. Joissakin tapauksissa rahoitukselle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista edistäisi se, että rahoitus kohdistettaisiin laajempiin, 
hyvin suunniteltuihin ja tavoitteiltaan selkeisiin kokonaisuuksiin.

Vaikka rahoitusmuodon toimintatapoja on kehitetty sekä valtio neuvoston 
kansliassa että ministeriöissä, rahoitusmuoto on hallinnollisesti moni-
mutkainen ja manuaalista työtä vaativa. Tämä voi hidastaa relevantin ja 
ajankohtaisen tutkimustiedon tuottamista ja hyödyntämistä. Sähköisen 
hanke hallintajärjestelmän käyttö yhtenä keinona vähentäisi rahoitus muodon 
valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvää hallinnollista työtä ja 
sujuvoittaisi prosesseja. 

Kolmivuotiseksi siirtomäärärahaksi budjetoitu VN TEAS -rahoitus-
muoto oli suuruudeltaan 10,4 miljoonaa euroa vuonna 2016. Sen hallinnoin-
tiin käytettiin viisi henkilötyövuotta ja toimintamenoihin 640 000 euroa. 

STN- ja VN TEAS -rahoituksesta huomattava osa kohdistuu 
hankkeiden toteuttajien välillisiin kustannuksiin

STN- ja VN TEAS -rahoitusmuodot ovat kokonaiskustannusmallin mukaista 
täysimääräistä rahoitusta, jossa hankkeiden toteuttajilta ei edellytetä oma-
rahoitusosuutta. Tältä osin rahoitusmuodot poikeavat muusta tutkimus-
rahoituksesta. Selvityksessä todettiin, että STN- ja VN TEAS -hankkeiden 
kokonaisrahoituksesta yli kolmasosa kohdistuu hankkeiden toteuttaja-
organisaatioiden yleiskustannuksiin. Tutkimuksen toteuttanut organisaa-
tio laskee hankkeiden kokonaiskustannukset käyttämällä yleiskustannus-
kerrointa. Laskentatavasta riippuen kertoimeen voi sisältyä kuluja, jotka 
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ovat syntyneet organisaation muusta toiminnasta kuin tutkimuksen tuki-
palveluista ja infrastruktuurista. Tällöin kokonaiskustannusmallin mukai-
nen kustannusten aiheuttamisperiaate ei täysin toteudu hanketasolla.

 Suomen Akatemia ja valtioneuovoston kanslia seuraavat yleiskustannus-
osuuden muodostumista rahoittamissaan hankkeissa. Niissä hankkeissa, 
joissa yleiskustannusten osuus on poikkeuksellisen korkea, rahoittajien tu-
lisi varmistaa yleiskustannusten laskentaperiaatteiden oikeellisuus. Rahoi-
tuksen myöntäjien tulisi myös harkita rahoituksen valmisteluun ja hakemi-
seen käytettävien kokonaisresurssien arviointia.

TULA-uudistuksen vaikutuksia tutkimuslaitosten 
toimintaedellytyksiin ei voida arvioida irrallaan muista 
samanaikaisten toimien vaikutuksista

TULA-uudistuksen vaikutuksia tutkimuslaitosten toimintaan ei voida erot-
taa muiden, tutkimuslaitoksiin samanaikaisesti kohdistuneiden toimien vai-
kutuksista. Selvityksessä havaittiin, että tutkimuslaitosten yhteistyö on eden-
nyt periaatepäätöksen tavoitteita pidemmälle. Useammat tutkimus laitokset 
ovat liittyneet vuoden 2018 alussa toimintansa aloittaneeseen sopimus-
pohjaiseen Tulanet-verkostoon. 

Tarkastusviraston kehittämisehdotukset

1. Valtioneuvoston kanslian tulee selvittää sähköisen hankehallinta-
järjestelmän käyttöönottoa VN TEAS -hankeprosessissa hallin-
nollisen työn vähentämiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi. Lisäk-
si rahoitusmuodon toimintatapojen ja prosessien selkiyttämiseen ja 
yksin kertaistamiseen tulee muutenkin kiinnittää huomiota.

2. Suomen Akatemian ja valtioneuvoston kanslian tulee edelleen edellyt-
tää STN- ja VN TEAS -rahoitusta hakevilta organisaatioilta, että ne il-
moittavat todennettavien yleiskustannuskerrointen laskentaperusteet. 
Suomen Akatemian ja valtioneuvoston kanslian tulee myös kiinnittää 
huomiota sellaisten hakijaorganisaatioiden esittämiin tietoihin, joissa 
yleiskustannuskertoimet ovat poikkeuksellisen korkeita. Rahoittajien 
tulee myös seurata yleiskustannusten osuutta hankkeiden kokonais-
kustannuksista ja julkaista tästä seurantaraportteja säännöllisin väli-
ajoin.

3. Suomen Akatemian ja valtioneuvoston kanslian tulee arvioida ja seu-
rata rahoitusmuotojen valmisteluun ja hankeprosessin toteutukseen 
käytettävien resurssien kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla otta-
malla huomioon ministeriöiden VN TEAS -toimintaan kohdentamat 
resurssit ja vastaavasti STN-hankerahoituksen suunnitteluun hakemi-
seen käytetyt resurssit.
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1 Mitä selvitettiin

Selvityksen kohteena oli 5.9.2013 annettu valtioneuvoston periaatepäätös 
valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonais uudistuksesta 
(TULA). Periaatepäätöksen mukaan yhteiskuntapolitiikan valmiste-
lun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon.1  
 TULA-uudistuksella on pyritty tehostamaan tutkimustoimintaa ja tutkimus-
tiedon käyttöä päätöksenteon tukena siten, että tutkimusrahoitusta suun-
nataan aihe piireiltään suuremmiksi kokonaisuuksiksi relevanssin, kysyntä-
lähtöisyyden ja monitieteisyyden vahvistamiseksi.2

Selvityksessä asiakirja-aineiston, kyselyiden ja haastatteluiden perusteel-
la selvitettiin sitä, miten tuloksellisesti TULA-periaatepäätöksellä perustetut 
uudet rahoitusmuodot ovat edistäneet tutkimustiedon hyödyntämistä yhteis-
kunnallisen päätöksenteon tukena. Lisäksi kartoitettiin ministeriöiden ylim-
män johdon näkemyksiä siitä, miten TULA-uudistus on vaikuttanut ministe-
riöiden alaisten tutkimuslaitosten tutkimus- ja asiantuntija toimintaan, koska 
päätöksellä vähennettiin valtion perusrahoitusta ministeriöiden alaisilta 
tutkimuslaitoksilta. Selvitys kohdistui pääasiassa uusien rahoitus muotojen 
hallinnointiin ja toimintatapoihin sekä sekä siihen, millaisia käytäntöjä mi-
nisteriöt ovat omaksuneet rahoitettujen hankkeiden tulosten hyödyntämi-
seksi päätöksenteossa ja säädösvalmistelussa. Sen sijaan tutkimustiedon 
laajempi hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sen vai-
kuttavuuden arviointi on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Tämä joh-
tuu siitä, että rahoitusmuodot ovat olleet käytössä vasta 2–4 vuoden ajan ja 
näitä aiheita käsitellään helmikuussa 2017 alkaneessa TULA-uudistuksen 
ulkoisessa arvioinnissa.3

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä perustettiin kaksi rahoitus muotoa, 
strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) myöntämä rahoitus, jonka pe-
rustaminen edellytti muutosta lakiin Suomen Akatemiasta (922/209, 
muut. 482/2014) sekä valtioneuvoston kansliassa hallinnoitava selvitys- ja 
tutkimus toiminnan (VN TEAS) rahoitus. Niiden rahoitus kerättiin asteittain 
vuosina 2014–2016 seitsemän ministeriön alaisuudessa toimivan 15 tutkimus-
laitoksen määrärahoista, Tekesiltä ja Suomen Akatemialta. STN-rahoitusta 
hallinnoi Suomen Akatemia ja VN TEAS -rahoitusta valtio neuvoston kanslia. 
TULA-periaatepäätöksen mukaisesti STN-rahoitusta kohdennetaan laaja- 
alaisesti erilaisten yhteiskunnan suurien ja merkittävien haasteiden tutki-
mukseen, joka palvelee elinkeinoelämän uudistamista ja kilpailu kykyä se-
kä työelämän ja julkisen sektorin kehittämistä, ja suunnataan yhteis kunnan 
muuttuvien tiedontarpeiden mukaisesti. Kolmivuotisena siirtomääräraha-
na budjetoitu VN TEAS -rahoitus on tarkoitettu valtioneuvoston ja ministe-
riöiden toimialoja tukevaan tutkimus- ja selvitystoimintaan, jonka tavoit-
teena on vahvistaa tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista 
kokonaisnäkemystä. Siten valtioneuvoston ja sen ministeriöiden rooli eten-
kin VN TEAS -hankkeiden tulosten hyödyntämisessä on merkittävä. 

Taulukossa 1 on esitetty rahoitusmuotojen keskeisimmät ominaisuudet.
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STN TEAS

Organisointi

Strategisen tutkimuksen 
neuvosto (STN) Suomen 
Akatemian yhteydessä. Jäsenet 
ovat tutkimuksen ja tieteen 
asiantuntijoita sekä hallinnon 
ja elinkeinoelämän edustajia. 
Neuvoston jäsenen toimikausi: 
enintään kolme vuotta ja 
kolmen vuoden jatkokausi.

Vastuutoimija on 
valtioneuvoston kanslia ja 
sihteeristönä politiikka-
analyysiyksikössä toimiva 
TEAS-yksikkö. TEA-työryhmän 
puheenjohtajana toimii 
pääministerin valtiosihteeri ja 
siinä on edustus ministeriöiden 
virkamiehistä. 

TEA-työryhmän osana toimii 
ennakointityöryhmä.

Haku- ja 
hankevalmistelu

Ideat teemoista avoimella 
valmistelulla työpajoissa.

STN käsittelee ideat ja 
ehdottaa vuosittain valtio-
neuvostolle ajankohtaisia 
tutkimusteemoja.
Valtioneuvoston päätöksen 
pohjalta STN perustaa 
tutkimusohjelmat, joista 
rahoitusta haetaan 
avoimella kaksivaiheisella 
hakumenettelyllä.

Ministeriöt tekevät aihe-
ehdotuksia TEA-ryhmälle.
Valtioneuvoston käsittelee 
ja linjaa rahoitettavat 
aihekokonaisuudet ja päättää 
tutkimussuunnitelmasta 
valtioneuvoston 
yleisistunnossa.

Hankkeiden 
päätöksenteko ja 
hallinnointi

Asiantuntijoista ja 
tieteentekijöistä koostuvat 
paneelit arvioivat hakemukset.

Arviointikriteereitä ovat 
yhteiskunnallinen merkittävyys 
ja vaikuttavuus sekä 
tieteellinen laatu.
STN valitsee rahoitettavat 
hankkeet ja päättää tutkimus-
hankkeiden rahoituksesta, 
vastaa hankkeiden seurannasta 
ja vaikuttavuuden arvioinnista. 
Suomen Akatemia myöntää 
rahoituksen saajille 
valtionavustusta.

Ministeriöiden virkamiehet 
arvioivat hakemukset ja 
esittävät valittavat hankkeet 
valtioneuvoston kanslialle.
Arviointikriteereitä ovat 
relevanssi, vaikuttavuus, 
hyödynnettävyys, laatu ja 
toteutettavuus sekä viestintä ja 
tiedonhallinta.
Valtioneuvoston kanslia 
vastaa tutkimussuunnitelman 
toimeenpanosta, huolehtii 
selvitysten ja tutkimusten 
hankinnasta avoimena 
hakuna ministeriöiden kanssa, 
huolehtii sopimuksista, 
maksatuksesta ja seurannasta.

Rahoitus 2017 55,6 milj. euroa 11,4 milj. euroa, kolmivuotinen 
siirtomääräraha

Erityispiirteet ja  
tilanne 2017

Pitkäjänteisiä hankkeita  
(3–6 vuotta)
Rahoitus kokonaiskustannus-
mallilla (ei edellytetä 
omarahoitusosuutta)
Myös ulkomaiset tahot voivat 
saada rahoitusta konsortiossa.
STN-hankkeiden tilanne:
– 2015: 16 konsortiota
– 2016: 13 konsortiota
– 2017: 11 konsortiota  
– Ensimmäiset STN-hankkeet 
   valmistuvat vuonna 2018.

Enintään kolmevuotisia 
hankkeita, myös nopeita 
selvityksiä
Rahoitus kokonaiskustannus -
mallilla (ei edellytetä oma-
rahoitusosuutta)
VN TEAS -hankkeiden tilanne 
22.2.2018:
– vuonna 2014  
   päättynyt 37 hanketta
– vuonna 2015  
   päättynyt 36 hanketta
– vuonna 2016  
   käynnistettiin 68 hanketta,  
   päättyi 45 hanketta
– vuonna 2017  
   käynnistettiin 70 hanketta,  
   päättyi 12 hanketta
– vuonna 2018  
   käynnistettiin 51 hanketta.

Taulukko 1: STN- ja VN TEAS -rahoitusmuodot, niiden organisointi, päätöksenteko ja 
erityispiirteet







15

2 Ovatko STN-rahoitukselle 
asetetut tavoitteet toteutuneet, 
ja miten hankkeiden seuranta ja 
tutkimustiedon hyödyntäminen on 
varmistettu?

STN-rahoitusmuodon perustamisessa ja käynnistämisessä on otettu huo-
mioon TULA-periaatepäätöksessä rahoitusmuodolle asetetut linjaukset. 
STN-rahoitusmuodon avoin ja osallistava teema- ja ohjelma suunnittelu 
sekä rahoitushakemuksilta jo hakuvaiheessa vaadittava tutkimus- ja 
vuorovaikutus suunnitelma luovat edellytyksiä monitieteisen ja yhteis kunnan 
kannalta relevantin tutkimuksen hyödyntämiselle päätöksenteon tukena. Ra-
hoitusmuodossa on otettu käyttöön uusia, hankkeiden seurannan ja tulosten 
hyödynnettävyyden edistämisen keinoja. Koska STN-hankkeet ovat pitkä-
kestoisia, niiden toteutuksen aikainen raportointi vaikuttavuuskertomus-
ten avulla on hyödyllinen toimintatapa STN-hankkeiden taloudellisuuden 
ja hyödynnettävyyden arvioinnissa. STN-hankkeiden vaikutusten arviointi 
ei ole vielä mahdollista, koska ensimmäiset hankkeet valmistuvat vasta 2019. 

2.1 STN-rahoituksen linjaukset on otettu 
huomioon rahoitusmuodon toteutuksessa

Havainnot STN-rahoitusmuodon toimivuudesta perustuvat STN-rahoi-
tuksen periaatteita ja toimintatapoja kuvaaviin dokumentteihin. Niiden 
perusteella on arvioitu, miten rahoitusmuodon perustamisessa on nouda-
tettu TULA-periaatepäätöksen linjauksia (ks. erityisesti alaluvut 2.2 ja 2.3). 
Lisäksi tietoja hankittiin kyselyllä, joka lähetettiin strategisen tutkimuk-
sen neuvoston jäsenille, STN-ohjelmien johtajille sekä Suomen Akate mian 
STN-yksikön virkamiehille (N=18). Kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä 
(vastausprosentti 56). Kyselyn vastaajat edustivat tasaisesti seitsemää STN-
ohjelmaa. Suomen Akatemian virkamiesten ja ohjelmajohtajien käsitykset 
olivat kyselyssä varsin yhdensuuntaisia. Eniten eroja oli strategisen tutki-
muksen neuvoston jäsenten näkemyksissä. Kyselyn tulokset esitetään pää-
piirteissään tässä raportissa.

Selvityksessä ei kerätty tietoa STN-hankerahoituksen saajilta. Vuonna 
2015 alkaneiden STN-hankkeiden rahoituskausi päättyi vuoden 2017 lopus-
sa, jolloin Suomen Akatemia toteutti hankkeiden väliarvioinnin. Periaate on, 
että STN-rahoitusmuodossa loppukauden rahoitus myönnetään konsor-
tioille vain, jos hankkeen vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet.4 Selvitys 
ei siksi kohdistunut yksittäisiin rahoitettuihin hankekonsortioihin. Näiden 
tahojen käsitykset tulevat esille käynnissä olevassa, valtio neuvoston kans-
lian tilaamassa VN TULA -uudistuksen ulkoisessa arvioinnissa, joka val-
mistuu syksyllä 2018. 

STN-rahoitukselle asetettuja, hankkeiden valinnan ja rahoituksen myön-
nön kriteereitä ovat tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys, vaikutta-
vuus ja tieteellinen laatu.5 Periaatepäätöksen linjausten toteutumista on mah-
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Tieteellinen 
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2
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1
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Kuvio 1: Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenten, STN-ohjelmajohtajien sekä 
Suomen Akatemian virkamiesten näkemyksiä STN-rahoitusmuodon tavoitteiden 
toteutumisesta hankkeiden valinnassa (N=10)

Kuvio 2: Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenten, STN-ohjelmajohtajien sekä 
Suomen Akatemian virkamiesten näkemyksiä STN-rahoitusmuodolle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisesta (N=10) 

dollista arvioida luotettavasti aikaisintaan sen jälkeen, kun STN- hankkeet 
ovat valmistuneet ja niitä on hyödynnetty. Selvityksen perusteella STN- 
rahoitusmuodon perustamisessa ja käynnistämisessä on otettu huomioon 
TULA-periaatepäätöksen rahoitusmuodolle asettamat linjaukset.

Kyselyn vastaajat arvioivat, että STN-rahoitusmuodon tavoitteet ovat 
yleisesti toteutuneet TULA-periaatepäätöksessä tarkoitetulla tavalla.

Vastaajien mukaan rahoitusmuodon tavoitteista parhaiten on toteutu-
nut yhteiskunnallinen merkittävyys (kuvio 1). Tieteellinen laatu on toteutu-
nut pääasiassa hyvin. Rahoitusmuodon vaikuttavuuden osalta vastauksissa 
oli eniten erilaisia käsityksiä. Tämä voi johtua siitä, että rahoitusmuoto on 
ollut käytössä vasta muutaman vuoden, jolloin sen vaikuttavuutta on vielä 
liian aikaista arvioida. Vastausten perusteella STN-rahoitusmuodolle ase-
tetut tavoitteet ja kriteerit ovat toteutuneet melko hyvin. 

Vastaajien mukaan tiedon merkittävyyden lisääminen ja tiedon 
ennakointi tarpeen tyydyttäminen ovat onnistuneet hyvin STN-rahoitus-
muodon toteutuksessa (kuvio 2). Myös tutkimustiedon tarve on tyydytty-
nyt vähintään kohtalaisesti. 

STN-toimijoiden mielestä STN-
hankkeiden valintakriteereistä 
parhaiten on toteutunut 
yhteiskunnallinen merkittävyys

erittäin hyvin

melko hyvin

kohtalaisesti

melko huonosti

erittäin huonosti

erittäin hyvin

melko hyvin

kohtalaisesti

melko huonosti

erittäin huonosti
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STN-rahoitusmuodon vahvuudet STN-rahoitusmuodon  kehittämiskohteet

Poliittisen päätöksenteon integrointi 
rahoitusmuodon sisällön suuntaamisessa

Hallitusohjelmaan sitoutuminen kaventaa 
tutkimustoiminnan mahdollisuuksia.

Avoin ja osallistava teemasuunnittelu ja 
hankkeiden valintamenettelyn läpinäkyvyys, 
riippumattomuus ja korkeatasoinen 
asiantuntemus

Rahoituksen valtionapusäännösten 
neuvontaosaamisen vahvistaminen

Hakumenettely on sähköinen, 
aiehakemusvaihe on vaivaton ja 
mahdollistaa keskittymisen sisällön 
suunnitteluun.

Hakuaikojen vakiinnuttaminen 
asianmukaisen resursoinnin, 
suunnittelutyön, verkostoitumisen ja 
hakuihin varautumisen mahdollistamiseksi

Vaikuttavuussuunnitelma on lisännyt 
uudenlaisia tutkimusnäkökulmia 
suunnitteluvaiheessa ja on tehostanut 
vaikutuksia tutkimusohjelman kuluessa.

Koska rahoitettaviin hankkeisiin 
konsortioissa osallistuu yliopiston, 
valtionhallinnon, kolmannen sektorin 
ja yritysten edustajia, tulisi yhteistyölle 
laatia toiminnan eettisyyttä varmistavat 
pelisäännöt.

Poikkitieteellisyys yhteiskunnallisen 
relevanssin toteutumisen edellytyksenä

Vaikka hankkeiden valintamenettelyt 
(kuten asiantuntijapaneelit) ovat laadultaan 
korkeatasoisia, tulee niiden toimintaa 
seurata jatkuvasti laadun ylläpitämiseksi.

Osallistujille rahoitusmuoto on ollut 
oppimisprosessi.

Innovatiivisesti rohkeiden hankkeiden 
rahoitus on tärkeää silloin kun niiden 
tuloksilla ennakoidaan olevan painavaa 
yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Verkostomainen yhteistyö ja 
odotukset sen jatkumisesta

Taulukko 2: Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenten, STN-ohjelmajohtajien sekä 
Suomen Akatemian virkamiesten näkemyksiä STN-rahoitusmuodon vahvuuksista ja 
kehittämistarpeista (N=10)

Taulukkoon 2 on koottu kyselyn vastaajien näkemyksiä STN-rahoitus-
muodon vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Rahoitusmuodolla nähtiin ole-
van useita vahvuuksia, mutta myös kehittämiskohteita tunnistettiin.

Kyselyyn vastaajat tunnistivat 
kehittämiskohteiksi muun muassa 
hakuaikojen vakiinnuttamisen 
ja hankekonsortioiden 
yhteistyökäytäntöjen määrittelyn
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Strategisen tutkimuksen neuvosto

Avoin 
konsultaatio
Ennakointi
Työpajat

Kuuleminen

Teema-
ehdotus

Valtio-
neuvosto

Teema päätös

Ohjelma-
päätös

Rahoitus-
päätökset

Haku

Kuvio 3: STN-rahoitusmuodon suunnittelun prosessi6

Kuviossa 3 on esitetty STN-rahoitusmuodon suunnitteluprosessi. Ky-
selyn ja asiakirja-aineiston perusteella STN-teemaehdotusten suunnittelu-
prosessi on osallistava ja avoin. STN-rahoitusmuodossa aloitteita pyydetään 
avoimesti eri sidosryhmiltä – niin tutkijoilta kuin tutkimustiedon hyödyn-
täjiltä. Aloitteita käsitellään työpajoissa ja strategisen tutkimuksen neuvos-
tossa. Suunnittelutyön lisäarvo kyselyn vastausten perusteella on, että se 
luo jo suunnitteluvaiheessa uusia tutkimuksellisia näkökulmia, hyödyntää 
laajasti saatavilla olevia tiedonhankintakeinoja, tietolähteitä, ennakointi-
tietoa ja verkostoja sekä kartoittaa tutkimustiedossa olevia aukkoja. Suun-
nittelun aikana arvioidaan myös käynnissä olevat tutkimusohjelmat Suo-
messa ja muualla, etsitään yhteistyömahdollisuuksia ja pyritään välttämään 
päällekkäisyyksiä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston laatimat teema-aloitteiden luon-
nokset esitellään muun muassa kansliapäällikkökokoukselle. Kaikki val-
misteluvaiheet dokumentoidaan. Sen jälkeen valtioneuvosto linjaa STN-
rahoitusmuodon teemat, joiden pohjalta strategisen tutkimuksen neuvosto 
valmistelee STN-ohjelmat hankehakuja varten. STN-teemojen poliittista 
päätöksentekoa pidettiin kyselyn vastauksissa pääosin myönteisenä asiana, 
mutta hallitusohjelmaan sitoutumisen todettiin myös kaventavan tutkimus-
toimintaa toteuttavien vapautta vaikuttaa tutkimuksen kysymyksen-
asetteluihin.

Kyselyssä tutkittiin yhteiskunnallisen tiedontarpeen määrittelyä STN-
ohjelmien valmistelussa (kuvio 4). Vastausten mukaan tiedontarve on esite-
tyistä vaihtoehdoista selvästi suurinta yhteiskunnallisessa ennakoinnissa ja 

Avoin ja osallistava suunnittelu 
saa kiitosta STN-toimijoilta

2.2 STN-rahoitusmuodossa valmistelu ja 
suunnittelu toteutetaan osallistavasti

Selvityksen mukaan STN-rahoitusmuodon avoin ja osallistava teema- ja oh-
jelmasuunnittelu luovat edellytyksiä monitieteisen ja yhteiskunnan kannalta 
relevantin tutkimuksen hyödyntämiselle. STN-teemoista päätettäessä ote-
taan huomioon sekä ministeriöiden että valtioneuvoston näkemykset siitä, 
kuinka rahoitus olisi tarpeen suunnata. 
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Poliittinen ohjaus ja 
strateginen päätöksenteko

5
4

Lainsäädännön  
valmistelu ja arvionti

1

2
6

Elinkeinoelämän  
päätöksenteko  

(yritystoiminta ja alan järjestöt)
6

2

1

Valtion viranomaisten 
hallinnollinen päätöksenteko

2
4

2

Kuntien ja alueiden 
viranomaisten  
päätöksenteko

5
1

3

Yhteiskunnallinen 
ennakointitieto ja riskien 

arviointi

6
3

Oikeushallinnon 
toiminta 5

1

3

Järjestöjen 
pääteöksenteko

5
3

1

Suomen toimintakyky 
kansainvälisessä 
päätöksenteossa

1

1
7

Taloudellinen 
päätöksenteko 1

7

suuri merkitys

kohtalainen merkitys

pieni merkitys

ei lainkaan merkitystä

asiaa ei ole pohdittu

Kuvio 4: Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenten, STN-ohjelmajohtajien sekä 
Suomen Akatemian virkamiesten näkemyksiä yhteiskunnallisen tiedontarpeen kohteista 
STN-ohjelmien valmistelussa (N=10, joista osa ei vastannut kysymykseen)

riskien arvioinnissa sekä poliittisessa ohjauksessa ja strategisessa päätöksen-
teossa. Taloudelliseen päätöksentekoon liittyvissä asioissa, Suomen toimin-
nassa kansainvälisessä päätöksenteossa, lainsäädännön valmistelussa ja ar-
vioinnissa sekä elinkeinoelämän päätöksenteossa tiedontarvetta pidettiin 
kohtalaisena, mutta tuloksissa oli näiltä osin erilaisia käsityksiä, eikä kaik-
kien vaihtoehtojen tiedontarvetta ole pohdittu.

Kyselyn kymmenestä vastaajasta kahdeksan pitää valtioneuvoston tiedon-
tarpeen merkitystä suurena rahoitettavista STN-hankkeista päätet täessä. 
Myös ministeriöiden, eduskunnan ja yleisesti yhteiskunnan tiedon tarve 
katsotaan merkittäväksi. Kun vastaajia pyydettiin pohtimaan kansalaisten, 
kuntien, elinkeinoelämän ja aluehallinnon tiedontarvetta STN- hankkeista 
päätettäessä, vastaajat tunnistivat tarpeen mutta arvioivat sen merkityk-
sen vaihtelevasti. 

Valtaosa vastaajista piti 
valtioneuvoston tiedontarpeen 
merkitystä suurena STN-
hankkeista päätettäessä
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2.3 STN-hankkeiden seurannan ja tulosten 
hyödynnettävyyttä edistetään uusin 
keinoin

Selvityksen mukaan STN-rahoitushakemuksilta jo hakuvaiheessa vaadit-
tavalla vaikuttavuussuunnitelmalla on mahdollista lisätä hankkeiden to-
teuttajien ja hyödyntäjien sitoutumista hankkeeseen. Koska STN-hankkeet 
ovat pitkäkestoisia, ne raportoivat hankkeen etenemisestä vaikuttavuus-
kertomuksen avulla. Tämä on uusi keino seurata hankkeen etenemistä ja 
hyödynnettävyyttä sen aikana. STN-hankkeiden vaikutusten arviointi ei 
ole vielä mahdollista, koska ensimmäiset hankkeet valmistuvat vasta 2019. 

Selvityksessä ilmeni, että tutkimustiedon hyödyntäminen on otettu 
huomioon jo STN-rahoituksen hakuvaiheessa. Hakijan tulee liittää hake-
muksiinsa vaikuttavuussuunnitelma ja sitoumuskirjeet, joissa hankkeiden 
vuoro vaikutuskumppanit (tutkimustiedon oletetut hyödyntäjät) vahvista-
vat olevansa mukana hankkeessa ja odottavansa siltä omiin tiedontarpeisiin-
sa vastaavia tuloksia. Sitoumuskirjeet eivät ole pakollisia mutta yleensä ne 
on liitetty hakemuksiin.7 Hyödyntämisen mahdollisuus ja todennäköisyys 
ovat osa asiantuntija-arviointia, jonka perusteella strategisen tutkimuksen 
neuvosto tekee hankerahoituspäätökset. Kahteen jaksoon jaetun rahoitus-
kauden (3 + 3 vuotta) väliarvioinnissa keskeistä on arvio siitä, tuottaako han-
ke hyödynnettäviä tuloksia.

Kaikille rahoitettaville STN-hankkeille nimetään yhdyshenkilöksi 
Suomen Akatemian STN-yksikössä toimiva tiedeasiantuntija. Tiedeasian-
tuntijat seuraavat hankkeiden raportointia, maksatusta ja toiminnan si-
sältöä ja osallistuvat resurssien sallimissa rajoissa myös hankkeiden tilai-
suuksiin. Hankekonsortiot raportoivat kolme kertaa vuodessa tutkimus- ja 
vaikutussuunnitelmansa edistymisestä päivittämällä tulosindikaattorinsa 
ja vaikuttavuuskertomuksensa. Vaikuttavuuskertomus on strategisen tutki-
muksen rahoituksessa käyttöön otettu laadullisen raportoinnin väline, jol-
la seurataan vaikutusten syntymistä ja arvioidaan pidemmän aikavälin vai-
kuttavuuden todennäköisyyttä.8

STN-ohjelmille on nimetty myös ohjelmajohtajat, jotka tukevat ja seu-
raavat STN-ohjelmaan kuuluvien hankekonsortioiden toimintaa. Myös 
ohjelma johtajat raportoivat omalla vaikuttavuuskertomuksellaan toimin-
tansa tuloksista. Suomen Akatemian STN-yksikkö tukee ja mahdollistaa tie-
don hyödyntämistä järjestämällä muun muassa viestintätaitojen koulutus-
ta rahoitusta saaneille tutkijoille. 

Kyselyn vastausten perusteella STN-hankkeiden lähinnä vaikuttavuus-
suunnitelmiin perustuvien vaikutusten arvioidaan olevan tällä hetkellä suu-
rinta tai kohtalaista yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden muutta-
misessa. Sen sijaan yhteiskunnan toimintakulttuuriin tutkimusten arvioitiin 
vaikuttaneen enintään kohtalaisesti tai vähäisesti.

STN-hankkeiden hyödyntäjien 
sitoumukset, hankekonsortioiden 
vaikuttavuussuunnitelmat 
sekä ohjelmien 
vaikuttavuuskertomukset 
voivat edistää tutkimustulosten 
hyödyntämistä
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3 Ovatko VN TEAS -rahoitukselle 
asetetut tavoitteet toteutuneet, 
ja miten hankkeiden seuranta ja 
tuotetun tiedon hyödyntäminen on 
varmistettu? 

VN TEAS -rahoitusmuodossa on otettu huomioon TULA-periaate-
päätöksen rahoitusmuodolle asettamat linjaukset. Rahoitusmuoto on lisän-
nyt hallinnon alojen välistä yhteistyötä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
päätöksentekoa tukevassa toiminnassa. Hankerahoituksen kohdentami-
nen laajempiin, hyvin suunniteltuihin ja tavoitteiltaan selkeisiin hankkei-
siin voisi joissakin tapauksissa edistää VN TEAS -rahoitukselle asetettujen 
yli hallinnonrajojen ulottuvien ja hallitusohjelman toteutusta tukevien ta-
voitteiden saavuttamista. VN TEAS -hankkeiden etenemistä seurataan mi-
nisteriöiden ohjausryhmissä ja hankkeiden tuloksia pyritään hyödyntämään 
kaikissa ministeriöissä. Tosin ministeriöiden hyödyntämistavat poikkeavat 
jossain määrin toisistaan. VN TEAS -hankkeiden hyödyntämisedellytyksiä 
on tehostettu ottamalla käyttöön vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelma.

Vaikka rahoitusmuodon toimintatapoja on kehitetty, se on hallinnollisesti 
monimutkainen ja byrokraattinen. Yksi keino vähentää hallinnollista työtä 
ja nopeuttaa hankeprosessia voisi olla sähköinen hankehallintajärjestelmä. 

3.1 VN TEAS -rahoitusmuoto rakentuu 
TULA-periaatepäätöksen linjauksille

Havainnot VN TEAS -rahoitusmuodon toimivuudesta perustuvat VN  TEAS 
-rahoituksen periaatteita ja toimintatapoja kuvaaviin dokumentteihin. Nii-
den perusteella on arvioitu TULA-periaatepäätöksen linjausten noudatta-
mista (ks. erityisesti alaluvut 3.2 ja 3.3). Lisäksi tietoja hankittiin kyselyllä, jo-
ka lähetettiin valtioneuvoston kanslian VN TEAS -yksikön ja ministe riöiden 
virkamiehistä koostuvan TEA-työryhmän jäsenille (N=17). Kyselyyn vastasi 
13 henkilöä (vastausprosentti 76). Kyselyn tulokset esitetään pääpiirteissään 
tässä raportissa. Selvityksessä ei kerätty tietoa VN TEAS -hanke rahoituksen 
saajilta ja tutkimushankkeiden tulosten muilta hyödyntäjätahoilta, eikä sel-
vitys kohdistunut yksittäisiin hankkeisiin. Näiden tahojen näkökulmat tu-
levat esille valtioneuvoston kanslian tilaamassa ulkoisessa arvioinnissa, jo-
ka valmistuu syksyllä 2018.

VN TEAS -rahoitukselle asetettuja, hankkeiden valinnan ja rahoituk-
sen myönnön kriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, 
laatu ja toteutettavuus.9 Selvityksen mukaan VN TEAS -rahoitusmuodon 
perustamisessa ja käynnistämisessä on otettu huomioon linjaukset, jotka 
TULA-periaatepäätös asettaa rahoitusmuodolle. VN TEAS -rahoitus on li-
sännyt hallinnonalojen välistä yhteistyötä valtioneuvoston ja ministeriöiden 
päätöksen tekoa tukevassa toiminnassa. Hallinnonalan ylittävät hankkeet 
ovat uudehko toimintatapa ministeriöissä. Vaikka hankeprosessia on kehi-
tetty, prosessi on edelleen melko monimutkainen ja byrokraattinen. Yhtenä 
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6

5

2

5

2

2

4

4

4

4

1

5

4

1

3

Hankkeiden relevanssi on 
 kasvanut

Hankkeiden vaikuttavuus on 
lisääntynyt

Hankkeiden hyödynnettävyys on 
lisääntynyt

Hankkeiden laatu on  
parantunut

Hankkeiden toteutettavuus on 
parantunut

5

4

4

erittäin hyvin

melko hyvin

kohtalaisesti

melko huonosti

erittäin huonosti

Kuvio 5: TEA-työryhmän jäsenten arvio rahoitusmuodon kriteerien toteutumisesta 
rahoitetuissa VN TEAS -hankkeissa (N=13)

keinona sähköinen hankehallintajärjestelmä vähentäisi hallinnollista työtä 
ja virheiden mahdollisuuksia ja nopeuttaisi hankeprosessia. 

TEA-ryhmän jäsenten näkemyksen mukaan rahoitusmuodon kriteereis-
tä relevanssi on toteutunut rahoitetuissa VN TEAS -hankkeissa pää asiassa 
hyvin tai kohtalaisesti (kuvio 5). Muiden kriteerien arvioissa vastaajien nä-
kemykset vaihtelivat enemmän. Suurin osa vastaajista totesi hankkeiden 
vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden lisääntyneen hyvin tai kohtalaisesti. 
Eniten erilaisia käsityksiä vastaajilla oli hankkeiden laadusta. Osa vastaajis-
ta arvioi hankkeiden laadun melko huonoksi. Suurta vaihtelua oli myös ar-
vioissa rahoitettujen hankkeiden toteutettavuudesta. 

TEA-työryhmän mukaan  
VN TEAS -rahoituksen kriteereistä 
parhaiten ovat toteutuneet 
yhteiskunnallinen relevanssi ja 
hankkeiden hyödynnettävyys

Taulukkoon 3 on koottu kyselyyn vastanneiden näkemyksiä VN TEAS 
-rahoitusmuodon vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Rahoitusmuodon 
vahvuutena vastaajat pitivät sitä, että hankkeet tyydyttävät eri hallinnon-
alojen tiedontarvetta. Kritiikkiä he esittivät etenkin rahoitusmuodon byro-
kraattisuudesta sekä uudistumis- ja riskinottokyvyn puutteesta. Vastaa jien 
mukaan toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, ovatko päätöksenteon proses-
sit, hankkeiden laatu ja vaikuttavuus parantuneet. Viidessä vastauksessa 
konkreettiseksi kehittämiskohteeksi esitettiin sähköistä haku- ja seuranta-
järjestelmää. Selvityksen yhteydessä valtioneuvoston kanslia ilmoitti, et-
tä sähköisen hankehallintajärjestelmän hankintavalmistelut ovat vireillä.

Sähköinen hankehallintajärjestelmä 
nopeuttaisi hankeprosessia 
ja vähentäisi hankehallintaan 
liittyvää manuaalista työtä
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  VN TEAS -rahoitusmuodon vahvuudet VN TEAS -rahoitusmuodon kehittämiskohteet

Teema-alueiden yhteys hallituksen  
politiikka ohjelmiin, valtioneuvoston ja 
ministeriöiden tietotarpeiden täyttäminen.

Poikkihallinnollisuuden kriteeri, 
konsernistrategia, laajemmat hanke-
kokonaisuudet, saman asian tarkastelu eri 
hallinnonalojen näkökulmista. 

VN TEAS -rahoitusmuoto on hidas, 
kankea ja byrokraattisen raskas prosessi, 
mekaanisesti tulkittu ajatus, että 
tutkimusteeman eli tietotarpeen pitää 
palvella konkreettista "päätöksenteon 
kysymystä". Näin päätöksenteon 
problematiikka pelkistyy vastausta 
odottavaksi tutkimuskysymykseksi. 

Hankkeelta edellytetään vähintään kahden 
ministeriön osallistumista, vahvistanut 
tilaajaosaamista ja tutkittuun tietoon 
perustuvia  menettelyjä.

Hallitusohjelman teema-alueisiin 
lukittuminen voi heikentää instrumentin 
uudistumis- ja reaktiokykyä. Vaarana 
on, että se toistaa samaa agendaa, ja 
esimerkiksi taustoittava tai ennakoiva tieto 
jää vähempään arvoon.

Hankkeiden priorisointikeskustelut 
poliittisen johdon ja virkamiesjohdon välillä.

VN TEAS -rahoitusmuodon prosessi ei 
ota huomioon yhdenvertaisesti kaikkien 
ministeriöiden tarpeita, priorisointi on 
vaikeaa, hankesuunnittelu ministeriöissä 
puutteellista.

Yhteinen tietopohja luo edellytyksiä tehdä 
parempia päätöksiä.

VN TEAS -rahoitusmuodon toteuttamista 
haittaa virheiden pelko ja yli varovaisuus, 
joka voi estää rohkeampaa toiminnallista 
kehittämistä.

Nopea tapa tuottaa tietoa.
VN TEAS -rahoitusjärjestelmä edellyttää 
sähköistämistä, mahdollistaa paremman 
hakuprosessin ja hanke seurannan.

Taulukko 3: TEA-työryhmän jäsenien näkemyksiä VN TEAS -rahoitusmuodon 
vahvuuksista ja kehittämistarpeista (N=13)

sisäministeriö

ympäristöministeriö

oikeusministeriö
valtioneuvoston kanslia

valtiovarainministeriö

työ- ja elinkeinoministeriö
sosiaali- ja terveys ministeriö

maa- ja metsätalous ministeriö
opetus- ja kulttuuri ministeriö
liikenne- ja viestintä ministeriö

17 %

14 %

13 %

12 %

12 %

4 %

5 %

9 %

8 %
6 %

Kuvio 6: VN TEAS -määrärahan jakautuminen vastuuministeriöittäin 2014 hankkeissa. 
Lähde: Valtioneuvoston kanslia.

Kuviossa 6 on esitetty kolmivuotisena siirtomäärärahan budjetoi-
dun VN TEAS -rahoituksen jakautuminen vastuuministeriöittäin vuonna 
2014. Vuonna 2014 rahoitettiin kaikkiaan 37 hanketta. Hankkeiden vastuu-
ministeriö oli useimmiten valtiovarainministeriö (10 hanketta) ja toisek-
si usein työ- ja elinkeino ministeriö (8 hanketta). Puolustusministeriö ja 
ulkoasiain ministeriö eivät olleet vastuuministeriöitä yhdessäkään hank-
keessa. Vuonna 2017 muutos aikaisempaan on, että kaikki ministeriöt ovat 
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Kuvio 7: VN TEAS -rahoitusmuodon organisointi11

Hallitusohjelma

Valtioneuvoston TEA-
työryhmä ministeriöiden 
poliittista johtoa kuullen

Ennakointi

Strategiatyö

Lainsäädännön 
vaikutusarviointi

EU-vaikutusarviointi

Haku
VNK ja 
muut  

ministeriöt

VNK ja 
muut  

ministeriöt

Valtio-
neuvosto

Selvitys ja 
tutkimus-
suunnitelma

Päätös selvitys- ja 
tutkimus suunnitelmasta

Päätös TEAS-
hankinnoista

hankkeen vastuu ministeriöitä vähintään yhdessä VN TEAS -hankkeessa. 
Valtioneuvoston kanslian näkemyksen mukaan tavoitteena ei ole rahoi-
tuksen tasainen jakautuminen hallinnonaloille, vaan rahoituksen myöntä-
minen perustuu ensi sijassa hallitusohjelman linjauksia tukeviin hankkei-
siin. Tästä syystä hankerahoituksen kohdentaminen laajempiin hankkeisiin 
voisi joissakin tapauksissa edistää VN TEAS -rahoitukselle asetettujen yli 
hallinnon rajojen ulottuvien ja hallitus-ohjelman toteutusta tukevien tavoit-
teiden saavuttamista.

3.2 VN TEAS -rahoitusmuoto palvelee 
valtioneuvoston ja ministeriöiden 
tiedontarpeita mutta on hallinnollisesti 
raskas 

Selvityksen aineiston mukaan VN TEAS -rahoitusmuoto toteuttaa TULA-
periaatepäätöksen linjauksia ja luo edellytyksiä valtioneuvoston ja minis-
teriöiden säädösvalmistelun ja päätöksenteon tukemiseen. 

Kuviossa 7 on esitetty VN TEAS -rahoitusmuodon suunnittelu prosessi. 
Rahoitusmuodon teema-alueiden suunnittelussa otetaan huomioon kat-
tavasti viimeisimmät kirjalliset lähteet (esimerkiksi ennakointiraportit) 
sekä ministeriöiden esitykset tutkimustarpeesta. TEA-työryhmä huoleh-
tii rahoitusmuodon koordinoinnista ja tiedonvälityksestä ministeriöissä. 
TEA-työryhmän sihteeristö valmistelee työryhmää kuultuaan VN TEAS 
-suunnitelmasta valtioneuvoston kanslialle esityksen selvitys- ja tutkimus-
suunnitelmaksi. Sen perusteella valtioneuvoston kanslia valmistelee esi-
tyksen teema-alueista, jotka päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Valtioneuvoston linjausten perusteella valtioneuvoston kanslia käynnistää 
avoimen haun yhdessä ministeriöiden kanssa. Valtioneuvoston kanslia te-
kee arviointi ryhmien esityksestä päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan 
hankinnoista, osoittaa hankkeille ohjausryhmät, huolehtii rahoituksen mak-
satuksesta, muusta tuesta ja järjestää hankkeiden seurannan.10
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TEA-työryhmälle osoitetun kyselyn ja sitä täydentävien haastattelu-
jen perusteella TEA-työryhmän jäsenten keskinäinen yhteistyö tutkimus-
hankkeiden suunnittelussa on parantunut. Koska VN TEAS -rahoitus muoto 
on suhteelliseen uusi, edellyttää se uusien toimintatapojen omaksumista 
myös ministeriöissä. Kyselyn vastausten mukaan eri toimijoiden todettiin 
edelleen tekevän osin päällekkäistä työtä, ja ministeriöiden edustajat toivoi-
vat VN TEAS -rahoitukseen liittyvien yhtenäisten käytäntöjen edistämistä.

Kyselyssä selvitettiin myös TEA-työryhmän jäsenten näkemyksiä yhteis-
kunnallisen tiedontarpeen kohteista VN TEAS -aihealueiden valmistelussa 
(Kuvio 8). Vastausten perusteella selvästi suurin tiedontarve on hallituksen 
poliittisessa ohjauksessa ja strategisessa päätöksenteossa. Sitä, että poliit-
tinen päätöksenteko määrittää rahoitusmuodon sisältöä, vastaajat pitivät 
yleisesti perusteltuna mutta myös innovatiivisuutta kahlehtivana, koska 
hallitus ohjelman painopisteet on sidottu neljäksi vuodeksi kerrallaan. Suu-
rena tai kohtalaisena tiedontarvetta pidettiin yleisesti lainsäädännön valmis-
telussa ja arvioinnissa, taloudellisessa päätöksenteossa sekä Suomen osal-
listumisessa kansainväliseen päätöksentekoon. Kohtalaista tiedontarpeen 
todettiin olevan yhteiskunnallisessa ennakoinnissa ja riskien arvioinnissa 
sekä viranomaisten päätöksenteossa eri tasoilla. Muiden kysyttyjen tiedon-
tarpeista vastaajilla oli erilaisia käsityksiä. 

Lähes kaikki vastaajat pitävät valtioneuvostossa harjoitettavaa päätöksen-
tekoa keskeisimpänä VN TEAS -hankkeiden tuottaman tiedon hyödyntäjä-
nä. Lisäksi 70 prosenttia vastaajista nimesi yksittäiset ministeriöt toiseksi 
tärkeimmäksi tiedon käyttäjäksi. Usean mielestä myös eduskunta kuuluu 
tärkeisiin VN TEAS -tiedon hyödyntäjiin. Aluehallinnon, kuntien yritys-
ten, elinkeinoelämän ja kansalaisten tiedontarpeilla nähtiin olevan enin-
tään kohtalaista merkitystä hankkeiden päätöksenteossa ja rahoituksessa.

VN TEAS -rahoitusmuoto 
tukee valtioneuvoston ja 
ministeriöiden poliittista ohjausta 
ja strategista päätöksentekoa
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Poliittinen ohjaus ja  
strateginen päätöksenteko

Lainsäädännön  
valmistelu ja arviointi

Taloudellinen  
päätöksenteko

Suomen toimintakyky  
kansain välisessä  
päätöksenteossa

Yhteiskunnallinen  
ennakointitieto  

ja riskien arviointi

Valtion viranomaisten  
hallinnollinen päätöksenteko

Elinkeinoelämän  
päätöksenteko

Kuntien ja alueiden  
viran omaisten  
päätöksenteko

Järjestöjen  
päätöksenteko

Oikeushallinnon  
toiminta

4
6

3

12
1

8
4

1

8
4

1

8
4

1

6
3
3

1

8

2
2

1

6
2

3

1
1

6
3
3

1

4

2
7

suuri merkitys

kohtalainen merkitys

pieni merkitys

ei lainkaan merkitystä

asiaa ei ole pohdittu

Kuvio 8: TEA-työryhmän jäsenten näkemykset yhteiskunnallisen tiedontarpeen 
kohteista VN TEAS -teema-alueiden valmistelussa (N=13)
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3.3 VN TEAS -hankkeiden tuloksia seurataan 
ja hyödynnetään

Selvityksessä ilmeni, että VN TEAS -hankkeiden etenemistä seurataan kai-
kissa ministeriöissä, mutta toimintatavat poikkeavat jossain määrin toisis-
taan. VN TEAS -hankehakemusten liitteenä tulee olla myös hyödyntämis- 
ja viestintäsuunnitelma eli tiedonhallintasuunnitelma.12

TEA-työryhmän jäsenten mukaan 45 prosenttia ministeriöistä on ni-
mennyt henkilön, joka vastaa VN TEAS -tiedon hyödyntämisen tehostami-
sesta ja seurannasta ministeriössään. Jos ministeriössä on tutkimusjohtaja, 
on hän vastuuhenkilö ja rahoitusmuotoa koordinoivan ja tiedonvälityksestä 
huolehtivan TEA-ryhmän jäsen. Vastuuhenkilö kerää palautetta tutkimus-
tiedon hyödyntämisestä hankkeiden ohjausryhmiin osallistuneilta, keskus-
telee ministeriön tutkimusyhdyshenkilöiden verkoston kanssa tiedon hyö-
dyntämisestä ja sen tehostamisesta, välittää tietoa eteenpäin ja vaikuttaa 
osaltaan TEA-ryhmässä. Lisäksi vastuuhenkilön tehtäviin voi kuulua talou-
den ja sen toteuman seurantaa, kustannushyödyn varmentamista, media-
seurantaa, koulutuksia, vuorovaikutustilaisuuksia, sidos- ja ohjausryhmä-
työtä ja arviointikyselyjä. 

Esimerkiksi yksi hyväksi käytännöksi osoittautunut tapa on, että minis-
teriön vastuulla olevan hankkeen puheenjohtaja kirjaa taulukkoon, miten 
hankkeen tietoja voidaan hyödyntää tai on hyödynnetty. Tiiviissä muodos-
sa oleva tieto kannustaa käymään aktiivista keskustelua tutkimustulosten 
vaikuttavuudesta ohjausryhmän kokouksissa. Taulukkoa käytetään sään-
nöllisesti tutkimustiimin ja virkamiesjohtoryhmän kokouksessa, ja se toi-
mitetaan tiedoksi poliittiselle johdolle. Lisäksi ministeriö osallistuu muiden 
ministeriöiden VN TEAS -hankkeiden kanssa järjestettyihin seminaareihin 
ja keskustelufoorumeihin. 

Ministeriöissä, joissa ei ole nimetty erillistä vastuuhenkilöä, ministe riön 
virkamiehet varmistavat muilla tavoin valmistuneiden hankkeiden tiedon 
hyödyntämisen. Hankevastuuvirkamiehet ovat velvoitettuja levittämään 
tutkimus tuloksia yhdessä tiedon tuottajien ja valtioneuvoston kanslian kans-
sa. Tutkimustulokset siirretään osaksi hallinnonalan suunnittelu prosesseja 
monin eri menetelmin (esimerkiksi intranetin tai sisäisten info tilaisuuksien, 
raporttien ja analyysien välityksellä). Erityinen merkitys on ohjausryhmä-
työskentelyllä, jossa on mukana tutkimustoiminnan ja -hallinnon asian-
tuntijoita, aiheen asiantuntijoita ja myös hallinnonalan edustajia. 

Kyselyn perusteella 82 prosenttia TEA-työryhmän toimijoista on kerän-
nyt palautetta tutkimushankkeiden tulosten hyödyntämisestä, ja 73 prosent-
tia ilmoitti huolehtivansa siitä, että esimerkiksi säädösvalmistelussa tai vai-
kutusten arvioinnissa hyödynnetyt lähteet yksilöidään ja dokumentoidaan. 
Valtioneuvoston kanslia on myös tehnyt kaksi kyselyä ohjausryhmille VN 
TEAS -hankkeiden hyödyntämisestä13. 

Vuonna 2016 päättyi 51 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanketta. 
Raportteja julkaistiin 64 ja niin sanottuja policy brief -artikkeleita 22. Tu-
lokset saatettiin laajasti ja avoimesti eri toimijoiden tietoisuuteen ottamal-
la käyttöön uusi tietokayttoon.fi-verkkosivusto ja uutiskirje. Esimerkiksi 
joulu kuussa 2016 verkkosivustolla oli lähes 5 700 yksittäistä kävijää ja sivu-
latauksia oli noin 18 500. Joulukuun uutiskirje (7/2016) lähetettiin noin 1 500 
vastaanottajalle, joista kirjeen avasi 45 prosenttia. 

Lähes puolet ministeriöistä 
on nimennyt vastuuhenkilön 
seuraamaan ja hyödyntämään 
tutkimustuloksia

Suurin osa ministeriöistä 
dokumentoi hyödyntämänsä 
tutkimustiedon
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Selvityksen tarkastelun aikarajaus ulottui vuoden 2017 maaliskuun lop-
puun ja siihen mennessä valmistuneita VN TEAS -hankkeita on kyselyn vas-
tausten mukaan hyödynnetty käytännön yhteiskunnallisessa päätöksen-
teossa eri tavoin. Kokemukset ovat pääosin hyviä. Tuloksia on hyödynnetty 
lainvalmistelutyössä ja myös hallituksen tulevaisuusselonteossa. Kahden-
toista vastauksen perusteella VN TEAS -hankkeiden tuloksia ovat hyödyntä-
neet useimmin poliittinen johto sekä ministeriöt ja niiden virkamiehet, kun-
nat, korkeakoulut ja oppilaitokset, media, tutkijayhteisöt ja elinkeino elämä. 
Hankkeita on käytetty myös muutosjohtamisessa. Hallituksen toimeen-
panosuunnitelmaa toteuttavat tahot ovat hyötyneet hankkeista, koska nii-
den teemat ja tutkimusongelmat on määritelty näiden tahojen tarpeista kä-
sin. Useissa vastauksissa tästä esimerkkinä mainittiin sosiaali- ja terveysalan 
lainsäädännön uudistus (sote-uudistus). 

Tutkimustulosten hyödyntämistä edistetään myös järjestämällä viestintä-
koulutusta virkamiehille ja tutkijoille. Lisäksi järjestetään yleisiä keskustelu-
tilaisuuksia sekä tilaisuuksia, joissa ministeriöiden poliittinen johto kuulee 
hankkeista suoraan tutkijoilta, sekä messutyyppisiä tapahtumia Suomen 
Akatemian kanssa. Hankkeiden tulosten hyödyntämisen seuraamiseen on 
tekeillä sähköinen raportointiväline. 

Kyselyn perusteella VN TEAS -hankkeilla on ollut eniten vaikutusta 
yhteis kunnan toimintatapojen muuttamiseen ja vain vähäistä vaikutus-
ta yhteis kunnan rakenteiden muuttumiseen. Vähiten VN TEAS -rahoitus-
muodon arvioitiin kyselyn vastausten perusteella vaikuttaneen yhteis kunnan 
toimintakulttuureihin.

Hallituksen 
toimeenpanosuunnitelmaa 
toteuttavat tahot ovat hyötyneet 
hankkeista, koska teemat ja 
tutkimusongelmat on määritelty 
palvelemaan niiden tarpeita
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4 Onko STN- ja VN TEAS 
-rahoitusmuotojen hallinta 
järjestetty taloudellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti?

STN- ja VN TEAS -tutkimusrahoitusmuodot ovat kokonaiskustannusmallin 
mukaisia täysimääräisiä rahoitusmuotoja. Kokonaiskustannusmallin sovel-
taminen hankerahoituksessa edellyttää rahoituksen hakijoilta läpinäkyvää ja 
todennettavaa kokonaiskustannusten laskentaa ja yleiskustannus kertoimen 
määrittämistä. STN- ja VN TEAS -hankkeiden kokonaisrahoituksesta  30–40 
prosenttia kohdistuu hankkeiden toteuttajien välillisiin kustannuksiin, kuten 
hallinto- ja tukipalveluihin sekä infrastruktuuri- ja ylläpito kustannuksiin. 
Organisaatioiden käyttämästä laskentatavasta riippuen on mahdollista, et-
tä yleiskustannuskerroin sisältää organisaation muunkin toiminnan tai 
tulosalueen välillisiä kustannuksia. Tällöin kustannukset eivät kohdistu 
aiheuttamis periaatteen mukaisesti täysin oikein tutkimushankkeelle. Ra-
hoituksen myöntäjien tulee seurata rahoitusmuotojen yleiskustannuksiin 
kohdistuvaa osuutta ja tarvittaessa tarkistaa hankkeiden toteuttajien yleis-
kustannusten laskentaperiaatteiden oikeellisuus. Lisäksi rahoittajien tulee 
säännöllisesti arvioida rahoituksen valmisteluun ja hakemiseen käytettä-
vien resurssien suuruutta. VN TEAS -rahoituksen valmistelun ja organi-
soinnin prosesseissa ja käytännöissä on tehostamisen tarvetta. Sähköinen 
hankehallintajärjestelmä vähentäisi merkittävästi manuaalisen työn määrää.

Taustatietoa tutkimusrahoituksen käytännöistä

Kokonaiskustannusmallilla tarkoitetaan kustannuslaskentamallia, jos-
sa kaikki organisaation kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesti laskentakohteelle. Lähtökohtana pidetään teholli-
sen työajan välittömiä kustannuksia (tehdyn työn kustannukset, pois 
lukien poissaoloista aiheutuneita kustannuksia). Sen lisäksi laskenta-
kohteelle kohdistetaan suoraan muut välittömät kustannukset (välittö-
mät palkka kustannukset, matkat, aineet, tarvikkeet ja palvelu hankinnat) 
sekä välilliset kustannukset (tilojen, laitteiden, tietojärjestelmien, tuki-
palvelujen ja hallinnon yhteispalvelujen kustannukset) henkilösivu-
kustannuskertoimen ja yleiskustannuskertoimen avulla. Kokonais-
kustannusmallia käytetään, kun rahoitusta haetaan ja myönnetään 
tutkimushankkeille. Mallin tarkoituksena on antaa rahoittajalle ja hank-
keen toteuttajalle riittävä kuva hankkeen edellyttämistä taloudellisis-
ta kustannuksista. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan oman organisaa-
tionsa käyttämän henkilösivukulukertoimen, yleiskustannuskertoimen 
ja tehollisen työajan kertoimen laskettuna keskimääräisestä teholli-
sesta työajasta sellaisena kuin ne ovat hakemuksen jättämishetkellä.

Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat soveltaneet 
kokonaiskustannusmallia lähes kaikessa Suomen Akatemian rahoituk-
sessa vuodesta 2009 lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriö on anta-
nut erillisen määräyksen kokonaiskustannusten laskentatavasta, joka 
on sisällytetty vuonna 2016 korkeakouluissa voimaan tulleisiin talous-
hallinnon ohjeisiin.
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Yleiskustannusten käsittely tutkimusrahoituksessa

Tutkimusrahoittajilla on erilaisia tapoja määritellä yleiskulujen osuus 
myöntämässään rahoituksessa: 

1. Kustannusarvio laaditaan kokonaiskustannusmallilla, jossa yleis-
kustannukset arvioidaan yleiskustannuskertoimen avulla, mut-
ta rahoittaja hyväksyy näin lasketuista kokonaiskustannuksis-
ta tietyn prosenttiosuuden, ja loppuosan (omarahoitusosuus) 
tutkimus organisaatio kattaa perusrahoituksestaan (esim. Suo-
men Akatemian muut rahoitusmuodot kuin STN, joissa Suomen 
Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 %).

2. Rahoittaja hyväksyy vain tietyn, itse määrittelemänsä kertoimen 
mukaisen osuuden yleiskustannuksiksi riippumatta siitä, mikä on 
organisaation ilmoittama yleiskustannusprosentti (esim. Suomen 
Akatemian lisäkustannusmallia soveltavat rahoitusmuodot, jois-
sa yleiskustannusosuus on 12,5 %).

3. Rahoittaja ei hyväksy kokonaiskustannusmallia, vaan se määrit-
telee hyväksyttävät yleiskustannukset, jotka tulee eritellä kirja-
pidossa. 

4. Yleiskustannuksia ei hyväksytä lainkaan (esim. säätiöiden apu-
rahat).

Mitään edellä mainituista tavoista ei sovelleta suoraan STN- ja VN 
TEAS -rahoitusmuotoihin. Niissä käytetään kokonaiskustannusmallia 
ja rahoitus on täysimääräistä, eli myönnettävä rahoitus kattaa täysin 
kaikki kustannukset. 

Yleiskustannuskerroin

Organisaatio määrittelee yleiskustannuskertoimen yleensä edelli-
sen vuoden kirjanpito- ja laskentatietojen perusteella. Mikään ulkoi-
nen taho ei tarkista sitä, ellei tutkimusrahoittaja sitä hankerahoituk-
sen tilin tarkastuksen yhteydessä edellytä. Yleiskustannuskerroin on 
tulos alueen/organisaation yleiskustannusten ja tehollisen työajan kus-
tannusten osamäärä ja se ilmoitetaan prosentteina. 

Yleiskustannuskertoimet vaihtelevat organisaatioittain kustannus-
rakenteen mukaan. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yleiskustannus-
kertoimet tulee laskea organisaation kaikille eri tulosalueille. Usein or-
ganisaatiot ilmoittavat kuitenkin vain yhden, organisaatiokohtaisen 
yleiskustannuskertoimen. Tällöin kertoimessa on mukana kaikista toi-
minnoista aiheutuvia kuluja, jolloin kerroin ei kuvaa erikseen esi merkiksi 
tutkimustoimintaan kohdennettuja yleiskustannuksia.
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STN-rahoitus VN TEAS -rahoitus

Hankkeille myönnetyt yleiskulut (euroa) 2015: 20 976 000 
2016: 19 382 000 

2015:   1 760 856
2016:   3 566 470

Hankkeille myönnetyt  
kokonaiskustannukset (euroa)*

2015: 55 496 000
2016: 55 471 000

2015:   5 694 170
2016: 10 475 593

Tutkimusorganisaatioiden  
yleiskustannusprosentin vaihteluväli (%)

2015: 20–161,5
2016: n/a

2015: 0–102
2016: 0–104

* Kokonaiskustannuksissa on mukana STN-rahoituksesta myönnettyjä EU vastinrahapäätöksiä (2,8 milj.  
euroa 2015 ja 3,9 milj. euroa 2016), joissa ei ole yleiskustannusosuuksia (eikä palkkoja eikä henkilösivukuluja)

Taulukko 4: STN- ja VN TEAS -hankkeille vuosina 2015–2016 myönnetyt 
yleiskustannukset, kokonaisrahoitus sekä hankkeissa käytetyt yleiskustannuskertoimet

Yleiskustannukset muodostavat huomattavan osan STN- ja VN TEAS 
-hankkeiden kokonaisrahoituksesta 

TULA-periaatepäätöksen mukaan STN- ja VN TEAS -rahoitusmuodoissa 
noudatetaan kokonaiskustannusmallia14. Lisäksi valtioneuvosto päätti, että 
STN- ja VN TEAS -rahoitus tutkimushankkeille on täysimääräistä15, toisin 
sanoen rahoitus kattaa 100-prosenttisesti tutkimuksesta aiheutuneet kus-
tannukset tutkimuskonsortion ilmoituksen mukaan. Tämä on tutkimus-
rahoituksessa poikkeuksellinen käytäntö, koska yleensä tutkimus rahoittajat 
edellyttävät tutkimushankkeiden toteuttajilta omarahoitusosuutta hank-
keen kokonaiskustannuksista. Toteuttajat kattavat omarahoitusosuuden 
tutkimusorganisaatioiden perusrahoituksesta. 

Selvityksen perusteella STN- ja VN TEAS -hankkeiden kokonais-
rahoituksesta yli kolmasosa kohdistuu hankkeiden toteuttajien välillisiin kus-
tannuksiin. Tutkimusorganisaatiot rahoittavat siten osan tuki palveluistaan 
sekä infrastruktuuri- ja ylläpitokuluistaan niille myönnetystä ulko-
puolisesta tutkimusrahoituksesta. Organisaatioiden käyttämästä laskenta-
tavasta riippuen on mahdollista, että yleiskustannuskerroin sisältää or-
ganisaation tai tulos alueen muunkin toiminnan kuin tutkimustoiminnan 
tukipalvelu- ja  infrastruktuurikuluja. Rahoittajien tulee seurata hankkei-
den yleis kustannusten osuutta kokonaisrahoituksesta ja varmistaa hanke-
rahoituksessa käytettyjen yleiskustannustietojen oikeellisuus.

Selvityksessä pyydettiin Suomen Akatemialta ja valtioneuvoston 
kanslialta tietoja STN- ja VN TEAS -hankkeille myönnetyistä kokonais-
kustannuksista ja yleiskustannusten osuudesta kokonaisrahoituksesta 
( taulukko 4). 

Kun STN-hankkeille myönnetystä kokonaisrahoituksesta jätettään huo-
miotta EU-vastinrahapäätösten osuus, yleiskustannusten osuus on lähes 40 
prosenttia STN-hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Hakijaorganisaatioi-
den ilmoittamat yleiskustannuskertoimet vaihtelevat suuresti, mikä viittaa 
siihen, että kokonaiskustannusmallia sovelletaan eri tavalla eri organisaa-
tioissa. Tosin myös yleiskustannusten tasossa on todellista vaihtelua orga-
nisaatioiden välillä. 
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Ennen vuotta 2016 Suomen Akatemian myöntöpäätösten perustana 
oli hankekonsortion johtajan suorituspaikan yleiskustannus kertoimella 
lasketut kokonaiskustannukset. STN-rahoitusehtoja muutettiin siten, et-
tä kunkin konsortion osahanke saa oman myöntöpäätöksen, joka perus-
tuu osa hankkeen suorituspaikan yleiskustannuskertoimella laskettui-
hin kokonais kustannuksiin. Rahoitusehtojen muutosta voidaan pitää 
tarkoituksen mukaisena siksi, että rahoituksen kohdentaminen on läpi-
näkyvämpää ja siten on mahdollista myös seurata tarkemmin yleiskustan-
nusten kehitystä, jota TULA-periaatepäätöksen vaatimus rahoituksen tehos-
tamisesta edellyttää.16 Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
välisen tulos sopimuksen (2013–2016) mukaisesti Akatemia arvioi vuosina 
2014–2015 kokonaiskustannusmallin vaikuttavuutta ja vaikutusta ja on jul-
kaissut sen perusteella arviointiraportin17.

Suomen Akatemian käytännön mukaan Akatemia hyväksyy yleis-
kustannuskertoimen, joka on suuruudeltaan enintään 20 prosenttia hank-
keen tehollisen työajan palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismääräs-
tä, mikäli rahoituksen saaja ei pysty luotettavasti laskemaan tai se ei muusta 
syystä esitä kirjanpidontiedoistaan johdettua kerrointa. Akatemian yleisten 
rahoitusehtojen mukaan miljoonan euron ja sitä suuremman rahoituksen 
saaneisiin hankkeisiin tehdään ulkoinen tilintarkastus hankkeen päätyttyä. 
Käytännössä kaikille STN-hankkeille tehdään tilintarkastus, koska rahoi-
tettujen konsortioiden kokonaisrahoitus ylittää yleensä miljoona euroa.18

Koska tutkimusrahoitusta saavien yleiskustannuskertoimissa on ha-
vaittu suurta vaihtelua, Suomen Akatemian vuoden 2015 tilintarkastuk-
sen vuosiyhteenvetoraportissa Valtiontalouden tarkastusvirasto suosit-
teli, että Suomen Akatemia ryhtyisi toimiin suurimpien rahoitettavien 
yleiskustannus kerrointen oikeellisuuden tarkastamiseksi.19 Vuoden 2016 
tilintarkastuksen yhteydessä tarkastusvirasto totesi, että varsinkin yleis-
kustannuskertoimien kautta muodostuu tutkimushankkeille merkittävin 
osa Akatemian rahoittamista kustannuksista, eikä Akatemialla ole ollut mah-
dollisuutta varmistaa näiden kertoimien oikeellisuutta.20

VN TEAS -hankkeiden kustannusarvioissa ilmoitetaan hankkeen 
yhteen lasketut euromääräiset yleiskustannukset. Hankkeiden kustannus-
rakenteessa yleiskustannusten osuuden keskiarvo oli 34 prosenttia vuon-
na 2016. Valtioneuvoston kanslia kerää tiedot myös hankkeiden toteutta jien 
yleiskustannuskertoimista. Valtioneuvoston kansliasta selvitystä varten saa-
dun tiedon mukaan korkeakoulujen yleiskustannusten keskiarvo vuonna 
2016 oli 35 prosenttia, valtion tutkimuslaitosten 41 prosenttia ja yritysten 
(mukaan lukien VTT) 29 prosenttia.21 Osa VN TEAS -hankkeisiin osallistu-
vista yrityksistä ei ilmoita yleiskustannuksia hankkeiden kustannusarvioon. 
Valtioneuvoston kanslia on ohjeistanut yleiskustannusten laskennan ja voi 
tarvittaessa pyytää rahoitettavalta hankkeelta yleiskustannusten laskenta-
perusteen. Hankkeilta ei edellytetä ulkoista tilintarkastusta niiden päätty-
misen jälkeen, koska yksittäisten VN TEAS -hankkeiden kokonaisrahoitus 
on yleensä satoja tuhansia euroja.22

STN- ja VN TEAS -rahoitusmuotojen hallinnoinnin resursointi 

STN- ja VN TEAS -rahoitusmuotojen hallinnointiin käytettäviä resurs-
seja ei voida verrata keskenään, koska rahoitusmuodot poikkeavat toisis-
taan muun muassa tavoitteiltaan ja toimintaperiaatteiltaan. Kummankaan 

Vuonna 2016 myönnetystä 
STN-rahoituksesta 40 prosenttia 
ja VN TEAS -rahoituksesta 34 
prosenttia kohdistui hankkeiden 
toteuttajien yleiskustannuksiin
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2015 2016

STN-yksikön henkilötyövuodet* 7,47 9,85

STN-yksikön toimintamenot (euroa) 614 000 758 000

STN-rahoituksen myöntövaltuus** 55 631 000 55 631 000

* Kiekun HTV-raportti
** sis. hakemusarviointi 135 000 euroa (2015) ja 160 000 euroa (2016)

Taulukko 5: STN-rahoitusmuodon henkilötyövuodet, toimintamenot ja STN-rahoituksen 
myöntövaltuus 2015–2016.24 Lähde: Suomen Akatemia.

STN-rahoitusmuodon myöntövaltuus on pysynyt ennallaan vuosina 2015 
ja 2016. Rahoitusmuodon käynnistyminen on kasvattanut jonkin verran 
henkilö työvuosien määrä ja toimintamenoja. Kehitystä voidaan pitää maltilli-
sena. Selvityksen kyselyn mukaan STN-yksikön virkamiehet, ohjelma johtajat 
ja strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenet pitävät rahoitus muodon hal-
linnointia Suomen Akatemiassa yleisesti tarkoituksenmukaisena. Selvityk-
sessä havaittiin, että seurantatietoa rahoitusmuodon kokonais resursoinnista 
ja -taloudellisuudesta, esimerkiksi ohjelmasuunnitteluun ja rahoituksen ha-
kuun käytetyistä resursseista, ei kerätä, eikä siten rahoitusmuodon kokonais-
taloudellisuutta voida arvioida. 

VN TEAS -yksikön toimintamenot ja valtioneuvoston kanslian kolmi-
vuotinen siirtomääräraha vuosina 2014–2017 on esitetty taulukossa 6. Määrä-
raha ja toimintamenot ovat kasvaneet asteittain vuodesta 2014 lähtien. 

STN- ja VN TEAS 
-rahoitusmuodossa ei kerätä 
seurantatietoa rahoitusmuodon 
kokonaisresursoinnista ja 
-taloudellisuudesta

rahoitus muodon hallinnointiin käytettävistä kokonaisresursseita, mukaan 
lukien muiden tahojen kuin Suomen Akatemian ja valtioneuvoston kanslian 
resurssit, ei ole olemassa seurantatietoa. Suomen Akatemiaan perustettiin 
vuonna 2014 STN-yksikkö ja strategisen tutkimuksen neuvosto valmistele-
maan ja hallinnoimaan STN-rahoitusmuotoa23. Lisäksi uusi rahoitusmuoto 
on edellyttänyt muun muassa ohjelmajohtajien rekrytointia ja vaikuttavuus-
raportoinnin seurannan järjestämistä. STN-yksikön toimintamenot ja STN-
rahoituksen myöntövaltuus vuosina 2015 ja 2016 on esitetty taulukossa 5. 

2014 2015 2016 2017

TEAS-yksikön  
henkilötyövuodet (euroa)* 3 4 5 5

TEAS-yksikön  
toimintamenot (euroa) 350 000 400 000

640 000 
(+kokeilu-
toiminta  
360 000)*

640 000 
(+kokeilu-
toiminta  
360 000)*

VN TEAS, kolmivuotinen 
 siirtomääräraha (milj. euroa)* 4,65 6 10,4 10,4

Budjetti (milj. euroa) 5 6,4 11,4 11,4

* Kokeilutoiminnan kulut momentilla 23.01.22

Taulukko 6: VN TEAS -yksikön henkilötyövuodet, toimintamenot, ja kolmivuotinen 
siirtomääräraha.25 Lähde: Valtioneuvoston kanslia.
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Selvityksen tiedot VN TEAS -rahoitusmuodon hallinnointiin käytet-
tävistä resursseista saatiin valtioneuvoston kanslialta, ja ne ovat kanslian 
selvityksestä antaman lausunnon mukaiset26. Selvityksessä todettiin, et-
tä VN  TEAS -hankeprosessi hoidetaan lähes kokonaan manuaalisesti, mi-
kä kuluttaa huomattavasti resursseja. Valtioneuvoston kanslia on arvioinut 
sähköisen hankehallintajärjestelmän hankintaa. Sähköinen hankehallinta-
järjestelmä vähentäisi hallinnointikustannuksia.27

Selvityksen kyselyyn TEA-ryhmän jäseniltä saatujen vastausten perus-
teella vuoden 2016 VN TEAS -hakukierroksen valmisteluun ja toteuttami-
seen ministeriöissä käytetyt voimavarat vaihtelivat siten, että suurimmillaan 
käytettiin 400 000 tuhatta euroa ja viisi henkilötyövuotta. Pienimmillään 
työaikaa käytettiin noin yhden kuukauden verran. Vain osa vastaajista esit-
ti resurssiarvioita, eivätkä tiedot eivät olleet muutoinkaan kaikilta osin 
vertailu kelpoisia. Vaihtelu voi selittyä osittain sillä, että hakukierroksit-
tain vaihtuvat teema-alueet vaikuttavat eri tavoin ministeriöiden resurssi-
tarpeeseen. Kyselyn perusteella voitiin havaita, että VN TEAS -toimintaan 
liittyvät VN TEAS -rahoituksen hakemiseen ja seurantaan liittyvät menet-
telyt ovat ministeriöissä myös kehittymässä. Koska rahoitusmuodon valmis-
teluun ja hallintaan käytettäviä kokonaisresursseja ei ole tiedossa, rahoitus-
muodon tuloksellisuutta ei voida arvioida. 

VN TEAS -hankerahoitusta 
hallinnoidaan lähes 
kokonaan manuaalisesti
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5 Miten ministeriöiden johto 
arvioi TULA-periaatepäätöksen 
vaikutuksia tutkimuslaitosten 
toimintaedellytyksiin?

Tutkimuslaitoksissa on tapahtunut TULA-uudistuksen ja muiden toimien 
seurauksena samanaikaisesti monia muutoksia. Siten TULA-periaate päätös 
ei ole ainoa toimi, joka on vaikuttanut tutkimuslaitosten toimintaedellytyk-
siin. TULA-periaatepäätöksen mukaisesti tutkimuslaitosyhteistyötä edistet-
tiin laajentamalla SOTERKO ja LYNET-yhteenliittymien kautta tutkimus-
laitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Sen lisäksi perustettiin 
sopimuspohjainen tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet syventämään 
virasto- ja laitosrajat ylittävää yhteistyötä. SOTERKO ja LYNET yhteen-
liittymät lakkautettiin vuonna 2017. Vuoden 2018 alusta useimmat tutkimus-
laitokset toimivat Tulanet-verkostossa, jonka tavoitteena on poistaa toi-
minnan päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa hallinnon- ja 
toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.

Tutkimuslaitoksiin kohdistui samanaikaisesti monia muutoksia

Selvityksessä todettiin, että TULA-uudistuksen vaikutuksia tutkimus-
laitosten toimintaedellytyksiin on lähes mahdotonta arvioida siksi, että 
tutkimuslaitoksiin on kohdistunut samanaikaisesti monia muitakin toimia, 
muun muassa yhdistämisiä ja määrärahaleikkauksia, jotka eivät ole johtu-
neet TULA-periaatepäätöksen linjauksista.28

Ministeriöiden ylimmälle johdolle suunnatussa kyselyssä ja haastatte-
luissa ministeriöiden johdon käsitykset TULA-periaatepäätöksen seurauk-
sena tehtyjen rakenteellisten uudistusten vaikutuksista vaihtelevat. Yllätyk-
sellistä ministeriöiden johdon mielestä oli se, millä tavalla tutkimuslaitosten 
rahoitusta kohdennettiin uudelleen. Jotkin ministeriöt katsovat, että ne me-
nettivät tutkimuslaitosresursseja kohtuuttomasti.29 Silti uudistus on otettu 
vastaan yleisesti ottaen myönteisesti. Kyselyn ja sitä täydentävissä haastat-
teluissa saatujen arvioiden perusteella käsitys on, että tutkimuslaitosten ky-
ky tuottaa asiantuntijatietoa ei ole olennaisesti heikentynyt. Joissakin mi-
nisteriöissä tutkimuslaitosten asiantuntijatoiminta olisi muuttunut samaan 
suuntaan ja tehostunut ilman TULA-uudistustakin. Tästä käy esimerkiksi 
Tulanet-verkosto, jota TULA-periaatepäätös ei edellyttänyt. Ministeriöissä 
pidetään tulosohjausta tarkoituksenmukaisimpana tutkimuslaitosten asian-
tuntijatoiminnan ohjauskeinona. Tulosohjauksella on tuettu tutkimuslaitos-
yhteistyöhön ja kansallisiin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan prosesseihin 
vaikuttamista. Ministeriöiden johdon näkemyksen mukaan TULA- uudistus 
on lisännyt byrokratiaa ja rahoituksen hakemiseen liittyvää työmäärää myös 
tutkimuslaitoksissa. Erityisesti VN TEAS -rahoitusmuotoa on pidetty ras-
kaana prosessina, joskin sen toiminta on tehostunut. 

TULA-periaatepäätöksen mukaisesti Luonnonvara- ja ympäristö-
tutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) ja Sosiaali- ja terveysalan asian-
tuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) toimintaa laajennettiin. Ta-
voitteena on parantaa tutkimus- ja asiantuntijatyön laatua, tuottavuutta ja 

Ministeriöiden johdon näkemyksen 
mukaan TULA-uudistus on 
lisännyt hallinnollista työtä 
tutkimuslaitoksissa mutta myös 
lisännyt tutkimusyhteistyötä
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vaikuttavuutta. Yhteistyötä vietiin vielä periaatepäätöksen tavoitteita pi-
demmälle. LYNET, SOTERKO sekä myös Tutkimuslaitosten johtajien neu-
vosto (TUNE) yhdistyivät syyskuussa 2017 perustetuksi sopimus pohjaiseksi 
Tulanet- verkostoksi. LYNET ja SOTERKO lakkautettiin valtioneuvoston 
yleisistunnossa 5.10.2017. Tulanet-verkoston toiminta käynnistyi 1.1.2018. 
Verkoston tavoitteena on vahvistaa tutkimuslaitosten roolia tiede- ja 
tutkimus politiikassa, poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä, tehostaa toi-
mintaa sekä vahvistaa poikkitieteellistä tutkimusta ja hallinnon- ja toimi-
alojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.30 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
selvityksestä antaman lausunnon mukaan vuonna 2017 julkaistulla TULA-
uudistuksen toimeenpanon arvioinnilla 2014–2016 on ollut myönteinen vai-
kutus Tulanet-yhteistyöhön31. 





Liite: Miten selvitettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten selvityksen tuloksiin on päädytty ja minkä-
laisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Selvityksen tavoite ja hyödyntäminen

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, ovatko valtioneuvoston 5.9.2013 anta-
man, valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonais uudistusta 
(TULA) koskevan periaatepäätöksen seuraavat tavoitteet toteutuneet: 

 – Vahvistetaan monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta 
relevanttia tutkimusta. 

 – Kootaan osa tutkimusrahoituksesta osoitettavaksi avoimen 
tutkimus rahoituksen välityksellä tutkimuksen relevanssin, kysyntä-
lähtöisyyden ja monitieteisyyden vahvistamiseksi. Tavoitteena on ra-
hoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutki-
musta, jolla etsitään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. 

 – Kootaan tutkimusrahoitusta vahvistamaan valtioneuvoston ja 
sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitys-
toimintaa valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. 

 – Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä.
 – Tehostetaan tutkimustoimintaa ja parannetaan tutkimuksen rele-

vanssia vapauttamalla resursseja kiinteistä rakenteista ja tutkimuk-
sen tukipalveluista.32

Selvityksessä on käytetty asiakirja-aineistoa, laadittu kohdennetut kyse-
lyt, toteutettu alku- ja täydentäviä haastatteluita sekä pyydetty täydentäviä 
tietoja tarkastuskohteilta (valtioneuvoston kanslialta, Suomen Akatemialta 
ja ministeriöiltä). Aineistolla on pyritty vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 – Miten periaatepäätöksellä perustetut uudet rahoitusmuodot (STN 
ja VN TEAS) ovat tähän mennessä parantaneet tutkimus rahoituksen 
tarkoituksenmukaista ja taloudellista kohdentamista ja käyttöä 
yhteis kunnallisen päätöksenteon tukena?

 – Onko rahoitusmuotojen organisointi, päätöksenteko ja arviointi te-
hokasta? 

 – Miten rahoitetuissa hankkeissa tuotettua tietoa hyödynnetään?
 – Millaisia vaikutuksia toimet ovat aiheuttaneet hallinnonaloilla ja nii-

den alaisissa tutkimusorganisaatioissa.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää tutkimusrahoitusuudistuksen ke-
hittämistyössä valtioneuvostossa, ministeriöissä, valtioneuvoston kanslias-
sa, Suomen Akatemiassa sekä rahoitusmuotojen arviointien suunnittelussa.
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Selvityksen kohde

Selvityksen kohteena oli TULA-tutkimusrahoitusuudistus, erityisesti 
 Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen yksikön ja valtioneuvoston 
kans lian TEAS-yksikön hallinnoimat strategisen tutkimuksen neuvoston 
(STN) ja tutkimus-, ennakointi- arviointi- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) 
rahoitus muodot sekä TULA-uudistuksen vaikutukset hallinnonalojen tut-
kimus- ja asiantuntijatoimintaan. Rahoitusmuotoja on seurattu selvitystä 
varten loka kuuhun 2017 asti.

Selvitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot Suomen Akatemialta, valtio-
neuvoston kanslialta ja kaikilta ministeriöiltä, joista lausunnon antoivat 
liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Suomen Akatemia, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristö-
ministeriö, valtioneuvoston kanslia ja valtionvarainministeriö. Lausun-
noissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta 
laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastus viraston 
verkkosivuilta.

Selvityksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Selvityksen suunnitteluvaiheessa tarkastusasetelmasta kuultiin Suomen 
Akatemian strategisen tutkimuksen yksikköä sekä valtioneuvoston kans-
lian TEAS-yksikköä.
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Selvityskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Ovatko STN-rahoitukselle asetetut tavoitteet 
toteutuneet, ja miten hankkeiden seuranta ja 
tutkimus tiedon hyödyntäminen on varmistettu?

Alakysymykset:
Ovatko STN-rahoitukselle asetetut tavoitteet to-
teutuneet teemavalinnoissa sekä STN-ohjelmien 
päätöksen teossa?

Otetaanko tutkimustiedon hyödyntäminen huo-
mioon aihealueiden ja hankkeiden päätöksen-
teossa ja hankkeiden seurannassa?

Millä keinoilla varmistetaan jo valmistuneiden 
hankkeiden tutkimustulosten hyödyntäminen?

Onko STN-rahoituksen hallinta Suomen Akate-
miassa järjestetty taloudellisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti?

Selvityksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: STN:n rahoitukselle selvityksessä asetettu 
kriteeristö, jonka lähteenä valtioneuvoston TULA- 
periaatepäätöksen (5.9.2013) tavoitteet, hallituksen esi-
tys 25/2015 ja laki Suomen Akatemiasta 5a §. 

TULA-periaatepäätöksen tärkeimmät tavoitteet:
 – Monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan 

kannalta relevanttia tutkimusta vahvistetaan 
kokoamalla osa tutkimusrahoituksesta haetta-
vaksi avoimen tutkimusrahoituksen välityksel-
lä tavoitteena rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkä-
jänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, jolla 
etsitään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.

 – Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen välillä siten, että periaate-
päätöksen toimenpiteet lisäävät yhteistyötä 
tutkimus organisaatioiden välillä.

Aineistot: Valtioneuvoston ja STN:n asettamien lin-
jausten ja päätösten asiakirjat, kysely, haastattelut, 
 TULA-tilannekatsaukset 2014 ja 2016, selvityksen ku-
luessa tehdyt täydentävät tietopyynnöt ja haastattelut.

Analyysimenetelmät: laadullinen analyysi (asiakirjojen 
analyysi, verkkokyselyn ja strukturoitujen ja täydentä-
vien haastattelujen laadullinen analyysi, muiden täy-
dentävien tietopyyntöjen analyysi)
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Kriteerit: Valtioneuvoston 5.9.2013 periaatepäätöksen 
tavoitteet: 

 – Tehostetaan tutkimustoimintaa ja parannetaan 
tutkimuksen relevanssia vapauttamalla resurs-
seja kiinteistä rakenteista ja tutkimuksen tuki-
palveluista.

 – Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen välillä siten, että periaate-
päätöksen toimenpiteet lisäävät yhteistyötä 
tutkimus organisaatioiden välillä.

Aineistot: asiakirjat, kysely ja haastattelut ministeriöi-
den ylimmälle johdolle

Analyysimenetelmät: laadullinen analyysi

Kriteerit: VN TEAS -rahoitukselle selvitykselle asetet-
tu kriteeristö, jonka lähteenä valtioneuvoston TULA-
periaate-päätöksen (5.9.2013) tavoitteet:

 – Monitieteistä, korkeatasoista ja yhteis kunnan 
kannalta relevanttia tutkimusta vahviste-
taan kokoamalla tutkimusrahoitusta vahvis-
tamaan valtio neuvoston ja sen ministeriöiden 
päätöksen tekoa tukevaa tutkimus- ja selvitys-
toimintaa valtioneuvoston tekemien linjausten 
mukaisesti. 

 – Syvennetään yhteistyötä tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen välillä siten, että periaate-
päätöksen toimenpiteet lisäävät yhteistyötä 
tutkimus organisaatioiden välillä.

Aineistot: Valtioneuvoston ja STN:n asettamien linjaus-
ten ja päätösten asiakirjat, kysely, haastattelu, täydentä-
vät tietopyynnöt, TULA-tilannekatsaukset 2014 ja 2016

Analyysimenetelmät: laadullinen analyysi (asiakirjojen 
analyysi, verkkokyselyn laadullinen analyysi ja struktu-
roitujen ja täydentävien haastattelujen analyysi, mui-
den täydentävien tietopyyntöjen analyysi).

2. Ovatko VN TEAS -rahoitukselle asetetut tavoit-
teet toteutuneet, ja miten hankkeiden seuranta ja 
tuotetun tiedon hyödyntäminen on varmistettu?

Alakysymykset:
Ovatko VN TEAS - rahoitukselle asetetut tavoit-
teet toteutuneet?

Miten aihealueista ja hankkeista päätetään?

Miten varmistetaan hankkeiden etenemisen seu-
ranta ja valmistuneiden tutkimustulosten hyödyn-
täminen?

Onko VN TEAS -rahoituksen hallinta valtio-
neuvoston kansliassa ja ministeriöissä järjestetty 
taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti?

3. Mitä muutoksia TULA-periaatepäätös on aiheut-
tanut tutkimuslaitosten toimintaedellytyksiin?

Alakysymykset:
Mitä vaikutuksia TULA-toimilla on ollut 
hallinnon alojen tutkimuslaitosten asian tuntija- 
ja T&K- toimintaan?

Miten TULA-toimet ovat vaikuttaneet tutkimus-
laitosten edellytyksiin ja mahdollisuuksiin tukea 
hallinnon alan päätöksentekoa?
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Selvityksessä tehtiin kolme kohdennettua verkkokyselyä ajalla 
 2.5.–15.6.2017 tahoille, jotka vastaavat rahoitusmuotojen päätöksen teosta, 
toimeen panosta ja kehittämisestä: TEAS-kysely (N=17), STN-kysely (N=18) 
ja TULA-kysely (N=10). TEAS-kyselyn kohteena olivat valtioneuvoston kans-
lian TEAS-henkilöstö ja ministeriöiden edustajista koostuva TEA- ryhmä. 
STN-kysely kohdennettiin Suomen Akatemian STN-yksikön vastuullisille 
virkamiehille, STN-ohjelmien johtajille sekä strategisen tutkimuksen neu-
voston jäsenille. TULA-kysely suunnattiin ministeriöille ja täydentäviä haas-
tatteluja kohdistettiin niiden ministeriöiden kansliapäälliköille, joiden alai-
suudessa toimii tutkimuslaitoksia. TEAS-kyselyn vastausprosentti oli 76, 
STN-kyselyn vastausprosentti oli 56 ja TULA-kyselyn vastausprosentti 60 
sen jälkeen, kun TULA-kyselyä täydennettiin haastatteluilla kolmessa minis-
teriöissä. Kyselyn tiedot luokiteltiin ja niitä esitettiin kuvioina ja taulukoina 
laadullisen analyysin periaattein. Kyselyaineiston määrällisen aineiston ana-
lyysi julkaistaan muistiona samanaikaisesti tämän selvitysraportin kanssa. 

Selvityksen toteutusaika

Selvitys aloitettiin 9.3.2017 ja se päättyi 1.3.2018. 

Selvityksen tekijät

Selvityksen teki ylitarkastaja Hannele Isola-Miettinen. Verkkokyselyiden 
toteutuksesta vastasi tarkastusviraston menetelmätuki. Selvityksen ohjasi 
tarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen. 

Selvityksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Selvitys on sekä toimintaan painottuva että tulossuuntautunut. Selvitykses-
tä on rajattu pois rahoitusmuotojen pidemmän aikavälin yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden tarkastelu, STN-rahoituksen se pieni osuus, joka kohdiste-
taan kansallisena EU-vastinrahoituksena Horisontti 2020 -ohjelmasta ra-
hoitettuihin EU-hankkeisiin sekä TULA-uudistuksen suorat rakenteelliset 
ja toiminnalliset vaikutukset tutkimuslaitoksiin. 

Selvityksen tiedonhankinta kohdistui tahoihin, jotka ovat vastuussa 
rahoitus muotojen päätöksenteosta, toimeenpanosta ja kehittämisestä. Sel-
vityksen kyselyitä ei siten kohdennettu tutkimusrahoituksen saajiin eikä 
tutkimus tulosten muihin mahdollisiin hyödyntäjiin kuin ministe riöihin. 
TULA-periaatepäätöksen mukaisesti valtioneuvoston ohella ministe-
riöt ovat keskeisin TEAS-hankkeiden tulosten hyödyntäjätaho. Toisaalta 
 TULA-päätöksellä on ollut vaikutuksia myös hallinnonalojen tutkimus- ja 
asiantuntijatoimintaan, koska päätöksellä vähennettiin valtion perus-
rahoitusta ministeriöiden alaisilta tutkimuslaitoksilta. 

Koska tutkimusrahoitusmuodot ovat toimineet vasta lyhyen ajan 
 (2–4 vuotta), selvityksen painopiste oli pääasiassa uusien rahoitus muotojen 
suunnittelussa, hallinnoinnissa ja niissä käytännöissä, joilla ministeriöt ovat 
ryhtyneet hyödyntämään hankkeiden tuloksia päätöksenteossaan ja säädös-
valmistelussa. Siten rahoitusmuotojen tutkimustulosten vaikuttavuuden ar-
viointi on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Tätä käsitellään tarkemmin 
helmikuussa 2017 alkaneessa TULA-uudistuksen ulkoisessa arvioinnissa.
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