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Lausuntopyyntö 29.1.2019 Dnro 011/54/2017

Sisäministeriön lausunto selvitysluonnoksesta Valtion tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi

Sisäministeriö katsoo että selvitysluonnos Valtion tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen 
(TULA) päätöksentekoa tukevan toiminnan organisointi on selkeä ja onnistunut kokonaisuus, 
joka täyttää selvitykselle asetetut tavoitteet. Selvityksen kohteena oli valtioneuvoston 5.9.2013 
antama periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 
(TULA). Selvitys kohdistui periaatepäätöksellä perustettuihin strategisen tutkimuksen 
neuvoston (STN) sekä tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan (TEAS) 
rahoitusmuotojen hallinnointiin ja toimintatapoihin sekä siihen, millaisia käytäntöjä ministeriöillä 
on rahoitettujen hankkeiden tulosten hyödyntämiseksi päätöksenteossa ja 
säädösvalmistelussa. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin ministeriöiden ylimmän johdon 
näkemyksiä TULA-uudistuksen vaikutuksista tutkimus-laitosten tutkimus- ja 
asiantuntijatoimintaan.

Sisäministeriö yhtyy selvityksen näkemykseen, jonka mukaan TEAS-rahoitusprosessi on 
TULA-periaatepäätöksen mukainen, mutta parannettavaa on hankeprosessin ja käytäntöjen 
sujuvuudessa. TEAS-rahoitusmuoto palvelee pääpiirteittäin valtioneuvoston ja ministeriöiden 
tiedontarpeita, mutta on hallinnollisesti raskas. Sisäministeriö tukee ehdotusta sähköisestä 
hankehallintajärjestelmästä, joka vähentäisi hallinnollista työtä ja nopeuttaisi hankeprosessia. 
Sisäministeriö yhtyy niin ikään selvityksen havaintoon, että STN-rahoitusmuodon valmistelu ja 
suunnittelu toteutetaan osallistavasti. 

Sisäministeriö ei ole löytänyt selvitysluonnoksesta asia- tai tulkintavirheitä.

Kehittämisjohtaja Tapio Aaltonen

Erityisasiantuntija Lauri Holmström

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
15.02.2018 klo 07:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto
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Dnro 011/54/2017 

Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntöön 
koskien valtion tutkimuslaitosten kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tukevan toi-
minnan organisointia 

 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa selvitysluonnok-
sesta koskien TULA-uudistuksen päätöksentekoa tukevan toiminnan orga-
nisointia. Selvitysluonnoksesta on pyydetty lausumaan erityisesti 1) ettei 
selvitykseen sisälly asiavirheitä ja 2) kuulla lausunnon antajien näkemyksiä 
tarkastusviraston alustavista kannanotoista.  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja 
kiinnittää samalla huomiota lausunnossaan erityisesti seuraaviin kohtiin: 
 
Kohta 1: 
Ministeriön kiinnittää VTV:n huomiota taulukossa 1 (s. 8) olevien orgaanien 
tehtävien määrittelyihin. Esimerkiksi TEA-ryhmän rooli on ennen kaikkea 
koordinoiva ja tietoa välittävä. TEA-ryhmä ei siis esimerkiksi päätä selvitys-
ten hankinnasta.  
 
Selvitysluonnoksen sivulla 32 on mainittu, että TULA-periaatepäätöksen 
mukaisesti VN:n asetuksella perustettiin LYNET ja SOTERKO. Olisi kuiten-
kin oikeammin todeta, että periaatepäätöksen mukaan LYNET:n ja 
SOTERKO:n puitteissa aloitettua toimintaan kehitetään ja laajennetaan. 
 
Selvitysluonnoksen sivulla 32 todetaan myös, että ”LYNET ja SOTERKO 
lakkautettiin VN yleisistunnossa 5.10.2017. Päätöksen seurauksena 
useimmat tutkimuslaitokset liittyivät tutkimuslaitosten sopimuspohjaiseen 
Tulanet-verkostoon, jonka toiminta käynnistyi 1.1.2018. Yhteenliittymän 
tavoitteena on tutkimustyön pohjoismainen ja kansainvälinen verkottumi-
nen’’.  
 
Oikeammin olisi todeta, että LYNETin ja SOTERKOn toimintaa aluksi laa-
jennettiin ja kehitettiin TULA-periaatepäätöksen mukaisesti. Toimintaa ha-
luttiin kuitenkin kehittää vielä päätöstäkin enemmän, jotta voitaisiin vahvis-
taa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Tästä 
syystä käynnistettiin neuvottelut Tulanet-yhteenliittymän perustamisesta, 
joka toteutettaisiin yhdistämällä LYNETin, SOTERKOn ja Tutkimusjohtajien 

 Asiakirjatyyppi Muu tunnus 
  Liitetieto 
Konserniohjausosasto / ohjausyksikkö  LVM/200/02/2018 
Sipari 16.2.2018  
   

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
tulokse tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 
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neuvoston (TUNE) toiminnot. Tulanet on sopimuspohjainen ja tämän 
vuoksi ei enää ollut tarvetta LYNET ja SOTERKO asetuksille, ja tästä 
syystä asetukset voitiin purkaa. Tulanet-verkoston toiminta käynnistyi viral-
lisesti 1.1.2018. 
 
Ministeriön kiinnittää VTV:n huomiota siihen, että haastattelulähteitä ei ole 
selvitysluonnoksessa mainittu edes organisaatiotasolla, minkä vuoksi joi-
den selvityksen kohtien oikeellisuutta on vaikea arvioida.  

 
Kohta 2: 
Ministeriö pitää kannatettavana sähköisen hakujärjestelmän käyttöönottoa 
TEAS-hankeprosessissa sekä TEAS- hankevalmistelun prosessiin nopeut-
tamiseksi ja käytäntöjen selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Lisäksi 
ministeriö haluaa korostaa, että hankkeita on pystyttävä toteuttamaan jous-
tavasti ja tarvittaessa nopealla aikataululla, jotta niitä voidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyntää päätöksenteon tukena mm. säädösvalmis-
telun vaatimassa aikataulussa. 

 
Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää sen perustelemiseen, miten hankkeiden 
tehokkuus ja vaikuttavuus päätöksenteon tukena lisääntyvät rahoitus- tai 
hakukokonaisuuksien koon kasvaessa. Koko ei välttämättä itsessään te-
hosta tiedon käyttöä päätöksenteon tukena. Voi olla, että kokonaisuuksien 
kasvaessa myös tutkimushankkeiden kesto kasvaa. Selvityksen mukaan 
suurena tai kohtalaisena tiedontarvetta pidettiin lainvalmistelussa (s. 21), 
mutta ministeriön näkökulmasta TEAS-hankkeet eivät tällä hetkellä ole 
välttämättä riittävän ketteriä tuottamaan tietoa lainsäädäntöhankkeiden 
vaatimassa aikataulussa päätöksenteon tueksi.  

 
Yleisenä huomiona ministeriö esittää, että STN-hankkeiden osalta vaiku-
tuksia ei voida arvioida. Näin ollen selvitysluonnoksen arviot koskevat oike-
astaan ainoastaan TEAS-instrumenttia. STN-instrumentin vaikuttavuuden 
arvioinnin mahdottomuus tarkoittaa, että merkittävä osa uudistuksen vaiku-
tuksista jää selvityksen ulkopuolelle. Näin ollen on vaikea arvioida sitä, että 
onko uusien instrumenttien myötä tutkimuslaitoksilta poistunut rahoitus-
osuus nyt tehokkaammin käytettävissä päätöksenteon tukena kuin aikai-
semmin eli onko uudistuksella saatu aikaan todellista tuloksellisuutta ja vai-
kuttavuutta päätöksenteon tukena. 
 
 
 
Sanna Ruuskanen 
osastopäällikön sijaisena, hallitusneuvos 
 
 
 
 
Aino Sipari 
Erityisasiantuntija 

 
  
 
Tiedoksi Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 



Opetus- ja kulttuuriministeriö    OKM/22/050/2018 
19.2.2017  

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

 

Viite: Dnro 011/54/2017, kirje 29.1.2018 

Asia: Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen 
kokonaisuudistusta koskevasta selvityksestä 

 
 
Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys kohdistui valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen koko-
naisuudistukseen (TULA-uudistus) kuuluvien uusien rahoitusmuotojen (strateginen tutkimus ja TEAS) hal-
linnointiin ja toimintatapoihin sekä näillä rahoitusvälineillä syntyneiden tulosten hyödyntämiseen ministe-
riöissä. Parhaillaan on meneillään valtioneuvoston kanslian ja Suomen Akatemian tilaama TULA-
uudistuksen ulkopuolinen arviointi, jossa selvitetään laajemmin uudistuksen tavoitteiden toteutumista. 
Arvioinnissa tarkastellaan kaikkia periaatepäätöksen toimenpidekokonaisuuksia ja rahoitusvälineitä. Arvi-
ointi valmistuu marraskuussa 2018.  
 
Lisäksi on huomattava, että jo helmikuussa 2017 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta toteu-
tettu TULA-uudistuksen toimeenpanon arviointi, jossa kohteena oli korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
yhteistyö. Tämän arvioinnin mukaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö lisääntyi ja sy-
ventyi vuosina 2014–2016. Yhteistyö laajentui tutkijalähtöisestä yhteistyöstä johtotason strategisiksi kump-
panuuksiksi. Arvioinnissa katsottiin valmiuden sopimuspohjaiseen yhteistyöhön parantuneen.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää näkemyksensä TULA-uudistuksen kokonaisuudesta ulkopuolisen arvi-
oinnin valmistuttua ja tarkastelee tässä lausunnossaan vain VTV:n selvityksen kohteena olleita toimintata-
pa- ja hallintokysymyksiä.  
 
Ministeriö yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen päähavaintoihin ja pitää VTV:n kehittämis-
ehdotuksia perusteltuina. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole havainnut selvityksessä asiavirheitä.  
 
Ministeriö pitää tärkeänä, että strategista tutkimusta ja teas-toimintaa arvioidaan osana tutkimuspolitiikan 
ja näyttöön perustuvan yhteiskuntapolitiikan kokonaisuutta. Tästä näkökulmasta ministeriö lausuu VTV:n 
alustavista kannanotoista seuraavan. 
 
Tietoon perustuva päätöksenteko 

Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta TULA-periaatepäätöksen pohjalta luodut uudet rahoitusväli-
neet ovat osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan tietoon ja tutkimukseen perustuvaa johtamista, toimintapo-
litiikan strategista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä toimialojen ohjausta.  Analyyttisen tiedon monipuo-
lisella hyödyntämisellä luodaan edellytykset ennakoivaan ja oikea-aikaiseen päätöksentekoon sekä paran-
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netaan päätöksenteon avoimuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Strategisen tutkimuksen ja 
teas-hankkeiden hallintoa ja toimintatapoja on perusteltua arvioida tästä laajemmasta näkökulmasta.  
Kansainvälisten vertailujen perusteella Suomen yhteiskuntapolitiikan vahvuuksia on ennakointiin, tutkimus-
tietoon, arviointiin ja laajaan sidosryhmäyhteistyöhön perustuva järjestelmän jatkuva kehittäminen yhdessä 
politiikka-alueiden toimijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa.   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tarvitsema tutkimus-, arviointi-, ennakointi- ja muu tehtävien vaatima tieto 
tuotetaan hajautuneesti tutkimusjärjestelmän eri osissa, eri sektoreilla ja eri instituutioissa.  Ministeriöllä ei 
ole omia sektoritutkimuslaitoksia, mutta hallinnonalan ominaispiirteitä on suora yhteys korkeakouluihin ja 
tutkimuskenttään. Tästä perinteestä ja toimintatavasta johtuu, että päätöksenteossa ja sen valmistelussa 
nopeasti tarvittava tieto on usein mahdollista saada suoraan yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta tiedustele-
malla ilman muodollisia menettelyjä.  Isoja uudistuksia ja lainsäädäntöhankkeita ja edeltävät lähes poikke-
uksetta sidosryhmien kuulemiset sekä asiantuntijavalmistelu verkostoissa, seminaareissa ja työryhmissä, 
joiden tehtäviin kuuluu tutkimustiedon kokoaminen, analysointi ja tietoon perustuva vaihtoehtojen punnin-
ta.  
 
Tutkimus- ja selvitystiedon lisäksi OKM:n hallinnonalalla hyödynnetään laajasti koti- ja ulkomaista tilasto- ja 
indikaattorituotantoa sekä osallistutaan kansainvälisiin tutkimuksiin (kuten PISA, PIAAC, IALS, TIMMS) ja 
politiikka-arviointeihin. Tilastot ja indikaattorit ovat välttämättömiä ydintoimintoja (lainsäädäntö, rahoitus 
ja ohjaus, kansainvälinen yhteistyö, toimintapolitiikka, tietotuotanto) yhdistävässä strategisen johtamisen 
vuosikellossa.  OKM:n hallinnonalalla Vipunen on keskeinen koulutuksen ja tutkimuksen ohjauksen, rahoi-
tuksen ja toimialojen kehityksen seurannan tilastopalvelu.  

Teas-hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa on ollut nähtävissä ajatus yksittäisistä, tarkkarajaisista 
poliittisista päätöksentekotilanteista, joissa tietotarpeen määrittely kohdentuu yhteen tutkimustiedon avul-
la ratkaistavaan kysymykseen. Yhteiskuntapolitiikassa on kuitenkin useimmiten kysymys pitkistä prosesseis-
ta, joissa on monia toimijoita ja foorumeita ja etukäteen arvaamattomiakin päätöksentekotilanteita. Siksi 
päätöksenteossa tarvitaan tutkimuksen ja selvitysten lisäksi ennakointia, arviointia sekä tilasto- ja indikaat-
toripohjaista tietoa. Toimialojen kehittäminen puolestaan edellyttää vahvaa perustutkimusta. Hyvä tietoon 
perustuva päätöksenteko käyttää hyödykseen kaikkia näitä tiedonlajeja. 

Teas-tominnan ja sen hallintomenettelyiden kehittämisessä tulisi ottaa paremmin huomioon tiedontuotan-
non moninaisuus sekä ennakoinnin, jatkuvuuden ja seurannan ja näkökulmat. Ministeriö pitää tärkeänä 
päätöksenteon tietoperustaan kuuluvien tietokantojen, tilastojen ja indikaattorien kehittämistä ja hyödyn-
tämistä. Nämä tiedon tuotannon muodot ovat välttämätön edellytys myös yhteiskunnallista päätöksente-
koa tukevalle korkealaatuiselle, empiiriselle tutkimukselle ja päätösten vaikuttavuuden arvioinnille ja seu-
rannalle.  

On mahdollista, että haastatteluissa esiin tuleva kokemus teas-toiminnan hallintomenettelyiden raskaudes-
ta ja voimavarojen käytön tehottomuudesta johtuu osaksi siitä, että toiminnan perustana ei ole riittävän 
selkeää, yhteistä käsitystä poliittisesta päätöksenteosta ja sen prosessista. Monissa arvioineissa on myös 
tähdennetty, että ministeriöiden tilaajaosaamista on edelleen parannettava. Teas-toiminta on tehokasta ja 
vaikuttavaa, kun se kytkeytyy valtioneuvostossa ja ministeriössä ydintoimintoihin ja niiden suunnittelun ja 
toimenpanon vuosikelloon. Tämä yhteensovittaminen vaatii vielä kehittämistä sekä tiedon tuotannon että 
sen hyödyntämisen suunnassa. 
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Strateginen tutkimus ja TEAS-hankkeet OKM:n hallinnonalalla 

Strategisen tutkimuksen tavoitteet, aikajänne ja menettelytavat sopivat periaatteessa hyvin opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimialoille, joilla suunnittelun ja kehittämisen aikaperspektiivi on pitkä. Yksittäisiä 
päätöksiä ja niihin liittyviä tietotarpeita keskeisempiä ovat isot koulutus-, tiede-, kulttuuri-, nuoriso- ja 
liikuntapoliittiset kehittämishankkeet ja reformit, jotka koskevat usein kokonaisia ikäluokkia. Päätösten 
vaikutukset ulottuvat kauaksi tulevaisuuteen. Muutokset ovat hidasvaikutteisia verrattuna nopeasykli-
siin taloudellisiin suhdanteisiin. Strategisen tutkimuksen hankkeiden toimintaan osallistuminen tehokas 
tapa saada tutkijoiden näkemys siitä, mitä kulloinkin tarkasteltavana olevasta ilmiöstä voidaan nykytie-
tämyksen perusteella sanoa.  

OKM:n toimialoja ajatellen valtioneuvoston ja strategisen tutkimuksen neuvoston valitsemat teemat 
ovat tähän saakka kohdistuneet parhaiten koulutuspolitiikan alueelle. Vuonna 2017 tehtiin päätökset 
teemoista, jotka kattavat laajasti kansalaisyhteiskunnan toiminnan. Tämä avasi uusia mahdollisuuksia 
yhteistyölle tutkijayhteisön kanssa nuoriso- ja liikuntapolitiikan alueella.  

OKM:n osuus TEAS-rahoituksesta on ollut ministeriön kokoon nähden suhteellisen pieni. Tilanne on 
kuitenkin jonkin verran muuttunut vuoden 2016 rahoituspäätöksistä alkaen. Tähän on vaikuttanut 
strateginen hallitusohjelma. Sen perusteella on määritelty seitsemän painoalaa, joista Osaaminen ja 
koulutus -painoala on lähes kokonaan OKM:n vastuulla. 

TEAS-rahoituksen sitominen tiukasti hallitusohjelman kirjauksiin on merkinnyt, että opetus- ja kulttuu-
riministeriön toimialoista koulutuksen ja tutkimuksen on muita OKM:n toimialoja helpompi muotoilla 
hanke-ehdotuksia, jotka täyttävät TEAS-tietotarpeiden valinnan pääkriteerit. Hallitusohjelmassa ei ole 
kulttuuri-, nuoriso-, liikunta ja av-politiikan alueilla kirjauksia, jotka muodostaisivat selkeän pohjan 
tietotarvekuvauksille.  Lisäksi on huomattava, että strateginen hallitusohjelma kostuu toimialoja ajatel-
len melko pienistä kärkihankkeista, jotka eivät aina muodista luontevaa perustaa horisontaaliselle yh-
teistyölle ja uusille avauksille. 

TEAS-hankkeiden aiheiden toinen pääkriteeri on poikkihallinnollisuus. Hallitusohjelman osaamista kos-
kevat tavoitteet on usein ymmärretty hallinnonalan sisäiseksi kehittämistyöksi. Sen vuoksi näiden kah-
den kriteerin – hallitusohjelmaperusteisuuden ja poikkihallinnollisuuden – tiukka noudattaminen on 
rajannut TEAS-rahoituksen käytön mahdollisuuksia OKM:n hallinnonalalla. Osaamisen ja koulutuksen 
osuus TEAS-rahoituksesta on jäänyt merkitykseensä nähden suhteellisen vähäiseksi. Tilannetta on voitu 
korjata täydentävällä ad hoc -rahoituksella.   

Ministeriöiden yhteisenä pyrkimyksenä on ollut lisätä täydentävää ns. ad hoc -rahoitusta. Sillä voidaan 
käynnistää tutkimuksia ja selvityksiä nopeasti esiin tuleviin tietotarpeisiin, joita ei ole voitu tunnistaa 
hallitusohjelmassa tai muissa pitkän aikavälin strategioissa. Täydentävässä rahoituksessa kriteerit ovat 
jonkin verran väljemmät. Ministerin tahto ja aktiivisuus ovat ratkaisevia ja vastaavasti TEA-ryhmän 
vaikutusvalta vähäisempi. Parin viime vuoden aikana onkin ollut meneillään kaksi erillistä, omassa aika-
taulussaan etenevää hakuprosessia, joilla on ollut myös osaksi erilaiset kriteerit. Vuonna 2017 on ollut 
neljä hankehakua. Tämä on vaikeuttanut rahoitusvälineen hallintaa ja siitä viestimistä ministeriöissä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta TEAS-hankehallinto on kehittynyt ja tullut sujuvammaksi. 
Valtioneuvoston kanslia on seurannut TEAS-välineen toimeenpanoa palautekyselyillä, jotka on suun-
nattu tilaajakollektiivina toimivalle TEA-ryhmälle, ministeriöiden edustajista koostuville ohjausryhmille, 
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ministereiden erityisavustajille sekä selvitysten ja tutkimusten toteuttajille. Kyselyiden perusteella tie-
toisuus rahoitusvälineestä on lisääntynyt ja tiedon hyödyntäminen parantunut.  TEAS-hankkeet ovat 
myös saaneet lisää näkyvyyttä mediassa. TEAS-toiminta on parantanut tilaajaosaamista ja luonut uusia 
yhteistyöverkostoja. Tiedon tuottajien (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, ajatuspajat, konsul-
tit) yhteistyö on lisääntynyt. OKM pitää erityisen tärkeänä lisääntynyttä ministeriöiden yhteistyötä. 

Paljon on kuitenkin parantamisen varaa. Tämä koskee sekä rahoitusvälineen tuntemista että ministeri-
öiden tilaajaosaamista. Tietotarpeiden muotoilu on koko prosessin ydinkohta.  Parempi tietotarpeiden 
muotoilu vaatii edellä mainitun poliittisen prosessin ymmärryksen lisäksi ministeriöiden ja tutkijoiden 
yhteiskehittämistä. On myös rakennettava isompia teemakokonaisuuksia ja hankkeita toteuttavia kon-
sortioita. Hankkeiden ohjauksen ydinkysymyksiä on, miten saavutetaan tasapaino riippumattoman ja 
laadukkaan tutkimuksen ja sen hyödynnettävyyden välille. Ohjausryhmien motivaation ja sitoutumi-
seen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota.  
 
Vaikka VNK on ottanut vastuulleen suurimman osan hankehallinnosta, tiedottamisesta ja kouluttami-
sesta, monien muiden ministeriöiden tapaan opetus- ja kulttuuriministeriössä tietotarvekuvausten 
laadintaan, hankkeiden valintaan, ohjaukseen ja ministeriöiden väliseen yhteistyöhön tarvittavaa aikaa 
pidetään melko suurena. Monien TEAS-hankkeiden laadussa on ollut parantamisen varaa. Tämä johtuu 
myös siitä, että laadukkaita hakemuksia ei ole ollut riittävästi.   
 
Hanke-ehdotusten ideointivaihe on kriittinen ja siihen sisältyy monenlaisia jännitteitä. Ministeriöt eivät 
arvioi perusteellisesti toistensa ehdotuksia. Projektien tuottaman tiedon hyödyntämisestä ja vaikutta-
vuudesta ei ole systemaattisia selvityksiä, mutta ministeriöiden yleinen käsitys näyttää olevan, että iso 
osa tiedosta jää vähäiselle käytölle.  

 

Ilkka Turunen 
Neuvotteleva virkamies 
Kansliapäällikön esikunta 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
040 566 4716 

































Pahoittelemme viivettä määräajassa. 

Viitaten lausuntopyynnön tarkoitukseen varmistaa, ettei selvitykseen sisälly asia‐ tai tulkintavirheitä vahvistamme, 
että sen sisältö on Ulkoministeriön kannalta hyväksyttävissä. 

Mitä tulee TEAS‐rahoitukseen,  esitetyt alustavat kannanotot vaikuttavat tarkoituksenmukaisille. Esimerkkeinä 
instrumentin hallinnolliseen monimutkaisuuteen puuttuminen, hankkeiden hyödyntämisen tehostaminen ja 
seuranta sekä kohdistaminen kerralla laajempiin kokonaisuuksiin. Viimeisen osalta huomioitava kuitenkin se, että 

hankkeet kohdistuisivat entistä tasaisemmin (tarvelähtöisyys) eri ministeriöihin. 

TEAS‐hankkeiden osalta mainitaan vuoden 2014 jakautuminen ministeriöittäin ja erikseen se, ettei UM tai PLM ole 
ollut tuolloin vastuuministeriö yhdessäkään hankkeessa. Mainitaan myös, että tilanne on muuttunut vuoteen 2017 
mennessä. Tähän liittyen tuomme esille, että vuodesta 2015 UM on ollut useiden eri hankkeiden vastuuministeriö –

tälläkin hetkellä käynnissä 5 UM:n vastuulla olevaa hanketta. 

Ystävällisin terveisin 

Sini Paukkunen 

Sini Paukkunen 
Lähetystöneuvos, VTT 
Yksikön päällikkö 
Suunnittelu‐ ja tutkimusyksikkö 
Ulkoasiainministeriö 
Laivastokatu 22  (PL 412) 
000023 Valtioneuvosto 

Puh. +358‐50‐4306916 
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