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Valtiontarkastusvirasto: kirjaamo@vtv.fi 

Viite: Lausuntopyyntö: Tarkastuskertomusluonnos Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta 

liiketoiminnassa terveysalalla (VTV D/1032/04.07.02/2020 369/53/2019) 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kiittää mahdollisuudesta lausua tarkastuskertomusluonnoksesta. Se on 

keskittynyt Suomen Akatemian ja Business Finlandin tiettyihin rahoitusinstrumentteihin eikä niinkään 

STM:n vastuulla oleviin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi myös STM:n kommentit koskevat lähinnä ohjelman 

yleistä toteutusta ja johtopäätöksiä ja tarkastusviraston kannanottoja. 

Tarkastuksen yksi johtopäätös siitä, että terveysalan kasvustrategia on tukenut terveysalan TKl-toiminnan 

tuloksellisuus- ja vaikuttavuusketjun toteutumista ilahduttaa erityisesti. Se tulee esille sivulla 19, mutta 

arvioinnin pääjohtopäätöksien toivotaan olevan helpommin löydettävissä lopullista raporttia selatessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa tarkastuskertomusluonnokseen muutamia tarkennuksia: 

Tarkastuksen tavoitteeksi on kirjattu: "arvioida, miten tuloksellisesti tutkimustiedon hyödyntämistä 

on tuettu, ohjattu ja parannettu terveysalan rahoitusinstrumenttien avulla." Käsite tutkimustiedon 

hyödyntäminen käytetään toistuvasti raportissa viitaten todennäköisesti kaupallistamisessa tai 

liiketoiminnan edistämisessä, mutta tämä käy ilmi ainoastaan otsikosta tai vasta sivulta, jossa tietoa 

määritellään. Tämä vaikeuttaa Tarkastusviraston kannanotot luvun ymmärtämistä. Voisiko 

tavoitteeseen saada lisäyksen tutkimustiedon hyödyntämisestä liiketoiminnassa? Pelkkä käsite 

tutkimustiedon hyödyntäminen voidaan muutoin käsittää esimerkiksi tutkimustiedon 

hyödyntämiseen yleisessä päätöksenteossa tai hoitokäytännöissä (Käypähoitosuositukset, 

Palveluvalikoimaneuvosto jne). Raportissa käytetään myös käsitettä tutkimustiedon hyödyntämisen 

rahoitus, joka jää samalla tavoin epäselväksi ja vaikeuttaa sujuvaa luetun ymmärtämistä. 

Tarkastuskertomusluonnos kuvaa laajasti TKl-toiminnan kokonaisonnistumien edellytyksiä, 

systeemistä viitekehystä jne, mutta raportti hyötyisi sellaisesta kuvauksessa, jossa itse terveysalan 

kasvustrategian työtapaa tai olemassaolo verrattaisiin muihin aloihin. Onko muilla aloilla vastaavaa 

sateenvarjon kaltaista alakohtaista strategiaa? Poikkihallinnollisten yhteen nivovien strategioita ei 

ole kansallisesti käsittääksemme kovin monia. Onko terveysala poikkeus tästä näkökulmasta? 

Tarkastusviraston kannanotoissa viitataan (sivu 3 alussa) terveysalan kasvustrategian 

toimeenpanoa tukevaan tietoon, ja kuinka se auttoi hahmottamaan kasvustrategian ja tiekartan 

kriittisiä, ajankohtaisia haasteita ja suuntaamaan huomiota niihin. Lukijalle jää epäselväksi mitä ja 

minkälaista tuo toimeenpanoa tukeva tieto on? Raporttiluonnoksen sivulla 89 on maininta 

käytetyistä aineistoista (teemahaastattelut, aineistolähtöinen sisältöanalyysi jne), mutta lukijalle jää 

silti epäselväksi, mitä lähteitä oikeastaan on käytetty itse kasvustrategian toimeenpanevan tiedon 

analysoimisessa ja mihin siinä viitataan. 

Tarkastusviraston suosituksissa sivulla (4) mainitaan ensimmäisenä ministeriöiden muun valtion 

organisaatioihin kohdistuva strateginen ja rahoitusohjauksen sekä terveysalan kasvustrategian 
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sovittaminen. Voisiko siitä saada konkreettisen esimerkin mitä se tarkoittaisi? Minkälaista ohjausta 

siinä tarkoitetaan käytännössä? 

Mitä tarkoitetaan Tarkastusviraston suosituksella 3. "Ministeriöiden tulisi seurata ja arvioida 

kehittämistoiminnan tuloksellisuutta". Saako tästä konkreettisemman esimerkin? Tarkoitetaanko 

sillä tässä yhteydessä esimerkiksi terveysalan kasvustrategian jonkin osatavoitteen onnistumisen 

ulkopuolista arviointia, osatavoitteeseen sidottuja mittareita tai indikaattoreita? 

Mitä tarkoitetaan lauseella sivujen 15-16 ilmaisulla siitä, että "koronapandemia osoitti, että 

terveysalalla tutkimustiedon hyödyntämiseen ja sen hallintaan kohdistuva tietomme, 

ymmärryksemme ja osaamisemme on vasta kehittymässä"? Väite antaa monenlaisia ajatuksia mitä 

se voisi pitää sisällään, mutta asiayhteydessä se ei mielestämme paranna arvioitavuutta rajoittavien 

tekijöiden kuvausta. 

Johtaja Pasi Pohjola 

Neuvotteleva virkamies Saara Leppinen 

Tiedoksi: STM kirjaamo 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM 

Tuula Helander, STM 

Anni Kaukoranta, TEM 
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13.04.2022 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
PL 1119 
00101 HELSINKI 

Viite D/1032/04.07.02/2020 

Asia VTV:n lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Tutkimustiedon 
hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla 

Suomen Akatemia kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida 
Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla 
tarkastuskertomusluonnosta. Tarkastuskertomuksessa kuvataan 
ansiokkaasti eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita 
tällä kertaa terveysalan kasvustrategian kontekstissa. 
Myöskin tarkastuksen aihe on hyvin ajankohtainen. 

Suomen Akatemia on ollut mukana terveysalan kasvustrategiatyössä 
osallistuvana tahona. Lisäksi tarkastuskertomuksessa tarkastelun kohteeksi 
nostettu lippulaivaohjelma on Akatemian koordinoima. 

Lippulaivatoiminnan osalta raportissa ei ole asia- tai tulkintavirheitä. 

Kasvustrategian osalta haluamme korostaa, että Akatemia toteuttaa sille 
laissa annettuja tehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. 
Eri alojen kasvustrategiolla ei ole, eikä voi olla, suoraa ohjaavaa vaikutusta 
Akatemian toimintaan, vaan Akatemia toimii itsenäisesti esimerkiksi 
rahoituspäätöksiä tehdessään. 

Liite 1. Teknisluonteiset korjaus- ja täsmennysehdotukset 

Lippulaivojen osalta: 
s. 79 
Muuta: Lippulaivat on valittu kolmessa eri haussa, jotka ovat päättyneet 
vuosina 2017, 2018 ja 2020. Ensimmäisessä ja toisessa haussa valitut 
lippulaivat hakivat jatkorahoitusta vuonna 2021 lippulaivaohjelman 
väliarvioinnin yhteydessä. Kolmannessa haussa valitut lippulaivat hakevat 
jatkorahoitusta vuonna 2022. 

Suomen Akatemia | Hakaniemenranta 6 | PL 131, 00531 Helsinki | PUH. 029 533 5000 | FAKSI 029 533 5299 | etunimi.sukunimi@aka.fi | www.aka.fi 
Finlands Akademi | Hagnäskajen 6 | PB 131 | 00531 Helsingfors | TFN 029 533 5000 | FAX 029 533 5299 | fornamn.efternamn@aka.fi | www.aka.fi/sv 
Academy of Finland | Hakaniemenranta 6 | POB 131 | FI-00531 Helsinki | Finland | TEL. +358 29 533 5000 | FAX +358 29 533 5299 | firstname.lastname@aka.fi | www.aka.fi/eng 
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po. Kolmannessa haussa valitut lippulaivat saavat jatkorahoituksen vuonna 
2023. 
(selvennyksenä: kolmannesta haussa valittujen lippulaivojen rahoituskausi 
on vain 4,5 vuotta ja näille ei tehdä erillistä väliarviointia. Rahoitus on jaettu 
kahteen päätökseen.) 

Kasvustrategian osalta: 
Haluamme korostaa, että Akatemia toteuttaa sille laissa annettuja tehtäviä 
opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjuksessa. Eri alojen kasvustrategiolla 
ei ole, eikä voi olla, suoraa ohjaavaa vaikutusta Akatemian toimintaan, vaan 
Akatemia toimii itsenäisesti esimerkiksi rahoituspäätöksiä tehdessään. 
Pyydämme huomioimaan tämän periaatteen alla olevissa lauseissa. 

s. 3 
Terveysalan kasvustrategian vaikutus rahoitusorganisaatioiden toimintaan 
ja päätöksentekoon on välillinen ja vaikeasti todennettavissa. 
Rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan ensisijaisesti 
omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa edistämiseksi. 
Rahoitusorganisaatioiden lyhytjänteinen rahoitusohjaus on hankaloittanut 
tutkimustiedon kaupallistamista ja sen tukemista. 

s. 21 
Määrärahaohjauksella ei ole yhteyttä aineettoman pääoman laaja-
alaisempaan hallintaan tutkimustiedon hyödyntämistä tuettaessa ja sitä 
ohjattaessa. Terveysalan kasvustrategian vaikutus rahoitusorganisaatioiden 
toimintaan ja päätöksentekoon on välillinen ja vaikeasti todennettavissa. 
Rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan ensisijaisesti 
omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa edistämiseksi eivät 
kasvustrategian toimeenpanemiseksi tehokkaasti ja vaikuttavasti 

Pääjohtaja Paula Eerola 

Ylijohtaja Ossi Malmberg 



  Visiting address: www.businessfinland.fi Innovation Funding Agency Business Finland Business Finland Oy 
Porkkalankatu 1, Helsinki tel. +358 29 50 55000 P.O.Box 69, FI-00101 Helsinki, Finland P.O.Box 358, FI-00181 Helsinki, Finland 
FI-00181 Finland kirjaamo@businessfinland.fi Business ID 0512696-4 Business ID 2725690-3 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
PL 1119 
00101 Helsinki 

D/1032/04.07.02/2020 
369/54/2019 

Asia: Tarkastuskertomusluonnos Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa 
terveysalalla 

Business Finlandin lausunto 

Tarkastuskertomuksessa on laajasti ja suurelta osin ansiokkaasti käyty läpi sitä, miten tuloksellisesti 
tutkimustiedon hyödyntämistä on tuettu, ohjattu ja parannettu terveysalan rahoitusinstrumenttien 
avulla. Business Finland haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota joihinkin tarkastelun rajauksiin ja 
painotuksiin, joiden vuoksi myös arvioinnin johtopäätökset eivät luonnostellussa muodossaan välitä 
täysin oikeaa kuvaa tarkastuksen kohteesta. 

Arvioinnin rajauksista ja painotuksista aiheutuvat haasteet 

Business Finlandin osalta tarkastuksessa keskityttiin erityisesti kolmeen 2016-2018 Juha Sipilän 
hallitusohjelmassa ja valtion talousarviossa mukana olleisiin, tilapäisiin ja omistajaohjauksessa 
nopeasti luotuihin kärkihanke rahoitusinstrumentteihin; Research to Business, Challenge Finland ja 
Innovation Scout. Näitä rahoitusinstrumentteja ei oltu erityisesti suunnattu terveystiedon 
hyödyntämiseen. Näin ollen tarkastuskertomus voi antaa osin puutteellisen kuvan Business Finlandin 
rahoitustoiminnasta terveystiedon hyödyntämiseen liittyen. Tarkastuskertomuksessa todetaan 
muidenkin Business Finlandin toimenpiteiden kohdistuneen terveysalan kasvustrategiaan, mutta jää 
epäselväksi missä määrin noiden muiden toimenpiteiden vaikutusta on otettu huomioon 
tarkastuksessa. Business Finlandin muiden toimenpiteiden vaikutus terveysalan kasvustrategian 
toimeenpanoon on Business Finlandin osalta ollut oleellisesti kattavampi kuin tarkastuksen kohteena 
erityisesti olleiden tilapäisten rahoitusinstrumenttien vaikutus. 

Tarkastuksessa on osin kommentoitu myös Business Finlandin strategista ja temaattista 
ohjelmatoimintaa ja sen roolia tutkimustiedon hyödyntämisessä. Business Finlandin 
ohjelmatoiminta ei ole ollut tarkastuksen kohteena. Siitä syystä jää osin epäselväksi, kuinka 
ohjelmatoiminnan vaikutusta terveystiedon hyödyntämiseen on tarkastuksessa tarkasteltu. 
Tarkastuksessa mukana olleet Business Finlandin kärkihankeinstrumentit tai rahoitusinstrumentit 
yleensä eivät ole Business Finlandin ohjelmia, eikä niillä näin ollen ole samoja ohjaus- tai 
arviointimalleja. Business Finland on edistänyt Terveyden kasvustrategian tavoitteiden toteutumista 
2016-2018 kärkihankeinstrumenttien ohella myös terveystutkimukseen kohdistetuilla erillisillä 
tutkimushauilla ja terveys- ja hyvinvointiteemaisen ohjelmatoiminnan kautta. 2018 alkaneiden 
Terveys ja hyvinvointiohjelmien suunnittelussa Terveyden Kasvustrategian tavoitteet on huomioitu 
ohjelmien tavoitteissa niiltä osin, kun ne ovat Business Finlandin tehtävien mukaisia. 
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Tarkastuksen kohteena olevaan asiaan liittyen tarkastusmuistiossa on todettu yritysten ja 
tutkimusorganisaatioiden yhteistyön vähentyneen 2010 luvulla. Havainto pitää yleisellä tasolla 
paikkansa, joskin yhteishankkeiden suhteellisen osuuden kasvun myötä olisi Business Finlandin 
toiminnan osalta todettavissa, että yhteistyön intensiteetti hanketasolla on samalla kasvanut. 
Vuonna 2015 osa Business Finlandin tutkimusrahoituksesta siirrettiin Strategiseen 
tutkimusneuvostoon millä oli välittömänä seurauksenaan Business Finlandin rahoittaman 
elinkeinoelämän kanssa verkottuneen ja strategisen tutkimuksen määrällinen lasku. Tätä vauhditti 
vielä enemmän SHOK-rahoitusinstrumentin ja -rahoitusvaltuuden alasajo, mikä on vaikuttanut 
heikentävästi yhteistyörakenteisiin ja niissä tapahtuvaan aineettoman pääoman kasvuun. 

Strategisen tutkimusneuvoston perustaminen ja resursointi oli vain osa laajempaa tutkimus- ja 
innovaatioympäristön rakennemuutosta. Tarkastelun rajaaminen tiukasti vuosiin 2016-2018 jättää 
tarkastelun ulkopuolelle aivan oleellisesti kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä, ja johtaa osin 
kyseenalaisiin loppupäätelmiin. Suomen tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa tapahtui 
tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan vuosien 2011-2016 välillä aivan oleellinen muutos, 
jossa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kautta kanavoitu tutkimus- ja kehitysrahoitus 
jatkoi jokseenkin keskeytyksettä kasvuaan samaan aikaan, kun työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan kautta kanavoituja yritysten tutkimuksellisten hankkeiden kannusteita ja 
yritysläheisen tutkimuksen rahoitusta leikattiin huomattavasti. Esimerkiksi Tekesin kautta kanavoitu 
avustusmuotoinen rahoitus käytännössä puolittui noiden vuosien aikana. Kun otetaan huomioon 
Tekesin suora ja yritysten kautta välillisesti toteutunut rahoitus tutkimusorganisaatioille sekä Tekesin 
rahoituskriteerien ansiosta tutkimusorganisaatioille kohdentunut yritysten oma rahoitus, niin 2010-
luvun alusta vuoteen 2016 tutkimusorganisaatioiden rahoitus kaupallistamistavoitteita tukevaan, 
yritysläheiseen tutkimukseen pieneni noin 320 miljoonalla eurolla. 

Vaikka vuosina 2016-2018 Sipilän hallituksen kärkihankkeiden kautta siten palautettiin pieni osa 
leikatuista rahoista yritysvetoisen t&k-toiminnan kannusteisiin, se ei muuttanut kokonaiskuvaa siitä, 
että käynnissä oli edelleen suomalaisen t&k-toiminnan rakennemuutos, jossa tutkimustulosten 
kaupallistamiseen ja elinkeinojen rohkeaan uudistumiseen tähtäävät panostukset ja rakenteet 
kuihtuivat samaan aikaan, kun yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusrahoitus jatkoi 
rahoitustilastojen mukaan kasvuaan. Onkin syytä vielä arvioida uudelleen, onko 
raporttiluonnoksessa esitetty tilannekuva oikea, kun se toteaa: ”Vuosien 2016–2018 valtion 
talousarvioissa korostui jossain määrin liiketoimintalähtöisen tutkimustiedon hyödyntämisen 
tukeminen ja vastaavasti soveltavan ja perustutkimuksen rahoituksen asema heikentyi.” 

Tarkastuksessa todetaan, että rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan 
ensisijaisesti omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa edistämiseen ja että 
ministeriöiden rahoitusohjauksen yhteensovittamisessa terveysalan kasvustrategian tapaisissa 
poikkihallinnollisissa strategioissa on ollut puutteita. On huomioitava, että Business Finlandin on 
omassa toiminnassaan noudatettava sille lainsäädännössä asetettuja tehtäviä. Valtiontukisäädösten 
mahdollistamasta julkisesta rahoituksesta Business Finlandin rooliksi on asetettu erityisesti T&K 
projekteihin myönnettävä julkinen tuki. Business Finlandin rooli on toimia projektirahoittajana eikä 
pitkäjänteisen toimintatukien mahdollistajana. Ennakoitavuus Business Finlandin toiminnassa on 
myös asiakkaille tärkeää. Jos rahoitusinstrumentit muuttuisivat toimialoittain kulloistenkin 
poliittisten painotusten mukaisesti, loisi se epäselvyyttä ja lyhytjänteisyyttä, mikä vaikuttaisi 
heikentävästi yritysten riskinottoon innovaatiotoiminnassa ja tutkimustiedon kaupallistamisessa. 
Tutkimustiedon kaupallistamista ja sen edistämistä halutaan toisaalta tarkastuskertomuksen 
mukaan vahvistaa.  

Tarkastuksen kohteena olevat kärkihankeinstrumentit olivat Sipilän hallitusohjelman toimenpiteitä. 
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Rahoituksen lyhytjänteisyys on ongelma siltä osin, että kasvava osuus myöntövaltuuksista osoitetaan 
Business Finlandille erityisten hallitusohjelman kärkien ja lisätalousarvioiden kautta, lyhyellä 
aikataululla ja tarkoin ”korvamerkittynä” tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällä on huomattavia 
vaikutuksia toiminnan suunnitteluun, tarvittaviin resursseihin ja osin myös rahoitettavien kohteiden 
valintaan. Business Finlandin asiakkaat eivät aina pysty reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, 
koska TKI toiminnan suunnittelulla on myös asiakaskunnassa tietyt prosessit ja suunnitteluaikataulut. 
On sangen tavallista, että esimerkiksi lyhytkestoisten siirtomäärärahojen tarkoituksenmukaista 
suuntaamista häiritsee se, että asiakaskunnan päästessä vauhtiin projektien kestoa ja toteutusta 
vahvasti rajoittaa määrärahan käyttöaika. Pidempää suunnittelua edellyttävien hankkeiden osalta 
aikaikkuna on usein jo käytännössä sulkeutunut määrärahan käyttöajan takia.   

Tarkastusviraston suosituksissa korostuu poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys. Tämä onkin 
tärkeää, koska globaalit haasteet edellyttävät systeemisiä ratkaisuja, jotka eivät synny ilman 
poikkialaista yhteistyötä. Business Finland toiminnassa erilaisten verkostojen, ekosysteeminen 
rakentuminen ja niissä t&k&i toiminnan edistäminen ja tukeminen on sekä tutkimuksen tehokkaan 
hyödyntämisen että talouskasvun kannalta todettu keskeiseksi. Voidaan todeta, että Challenge 
Finland kärkihankerahoitusinstrumentti toimi pilottina nykyisten Co-Creation ja Co-Innovation 
rahoitusinstrumenttien käyttöönotossa vuonna 2018, joilla on voitu rakentaa monipuolisia 
innovaatioekosysteemejä. 

Vaikuttavuuden seurantaa koskevan suosituksen ongelmallisuus 

Business Finland katsoo, että suosituksen nr. 5 ”Business Finlandin tulisi seurata 
rahoitusinstrumenttien tavoitteiden toteutumista nykyistä systemaattisemmin ja kattavammin” 
sisältö on virheellinen ja ettei sen nostolle keskeisiin toimenpidesuosituksiin ole perusteita. 

Business Finland seuraa rahoitusinstrumenttiensa toimivuutta ja vaikuttavuutta systemaattisesti ja 
kattavasti. 2000-luvulla Tekesin ja Business Finlandin toiminnan tuloksellisuudesta ja 
vaikuttavuudesta on tehty lähes sata arviointia. Business Finlandilla on vahva ja dokumentoitu 
käytäntö vaikuttavuutensa seuraamiseen, ja tehdyt arvioinnit ovat vapaasti Business Finlandin 
sivuilla luettavissa. 

Puolueettoman ulkopuolisen arvioinnin mukaan Suomessa tehdään kansainvälisesti vertailtuna 
runsaasti julkisen TKI-rahoituksen tutkimusta, jossa yhtenä oleellisena komponenttina on Business 
Finlandin toiminta (Ylhäinen et al. 2016)1. Suomalainen tutkimus on tulosten valossa vähintään 
yhtä kriittistä ja riippumatonta kuin muu kansainvälinen tutkimus. 

Kansainvälisen vertailun mukaan Suomen arviointikäytännöt ovat parasta kansainvälistä luokkaa 
(Jacob et al. 2015)2. Yleisesti ottaen, Tekesillä ja Business Finlandilla on ollut merkittävä rooli 
arviointitoiminnan kehittämisessä Suomessa erityisesti TKI-toiminnan osalta. 

Se, ettei nyt tarkastetuista kolmesta instrumentista ole kaikista vielä tehty vaikuttavuusarviointia, 
johtuu siitä että ne eivät olleet priorisoituneet vielä arviointivuoroisiksi. Tämä johtuu siitä, että ne 
ovat perusluonteeltaan väliaikaisia sekä rahoitusvolyymiltaan pieniä. Tutkimustulosten 
kaupallistamisen edistämiseen liittyvä Innovation Scout-instrumentti on arvioitu vuonna 2018. 

1 Ylhäinen, I. – P. Rouvinen – T. Kuusi (2016): Katsaus yksityisen t&k-toiminnan ja sen julkisen rahoituksen 
vaikuttavuuteen, Valtioneuvoston selvitys-  ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 57/2016 
2 Jacob, S. – S. Speer – J. Furudo (2015): The institutionalization of evaluation matters: Updating the 
International Atlas of Evaluation 10 years later, Evaluation, Volume 21, Issue 1 



 

   

LAUSUNTO 4 (2) 

13.4.2022 BFRK/2/040/2020 

Challenge Finland -rahoitus on sittemmin konvergoitunut nykyisiksi merkittäviksi Co-Creation ja Co-
Innovation rahoitusinstrumenteiksi, jotka ovat arviointivuorossa vuonna 2023. 

Oleellista on myös huomata, että tutkimustiedon kaupallistamisen edistämistä tukevia 
rahoitusinstrumentteja nimenomaan on arvioitu Business Finlandissa ja tämä on sisältänyt nyt 
tarkastetuista instrumenteista Innovation Scoutin. Em. raportti (Evaluation of precommercialisation 
activities of Tekes: TUTL and Innovation Scout, 2018) on sisältynyt tarkastuksen materiaaleihin. 

Business Finland Oy/ Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 

Ari Grönroos, johtaja 

https://www.businessfinland.fi/496d48/globalassets/julkaisut/evaluation_of_precommercialisation_activities_of_tekes_tutl_and_innovation_scout.pdf
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Kirje 

19.4.2022 VN/10041/2022 
VN/10041/2022-OKM-4 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

OKM; Lausunto VTV:n  
tarkastuskertomusluonnoksesta Tutkimustiedon 
hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla  

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua tarkastuskertomusluonnoksesta ja 
toteaa seuraavaa: 

Tarkastuksen lähtökohta rajauksineen on erittäin haastava. Tarkastuskertomusluonnoksessa 
todetaankin, että arvioitava toiminta itsessään sisältää paljon erilaisia liityntöjä, sidoksia, systeemejä 
ja verkostoja, joiden summa toiminnan lopputulos on. Siksi käy vaikeaksi määritellä, rajata ja 
fokusoida arvioinnin kohdetta hallittavaksi. 

Koska tarkastuksen kohteena on erityisesti terveysala, olisi odottanut sosiaali- ja terveysministeriön 
ja sen virastojen roolin olevan kertomuksessa merkittävämpi. Tarkastuskertomuksessa aihetta 
käsitellään kuitenkin ennen kaikkea Business Finlandin ja Suomen Akatemian joidenkin 
rahoitusinstrumenttien kautta. Huomattavasti monipuolisempi kuva olisi saatu perehtymällä sosiaali- 
ja terveysministeriön tutkimusteemaa tukeviin toimiin, jotka eivät ole yhtä helposti arvioitavissa kuin 
rahoitusinstrumentit. 

Tarkastusviraston kertomuksessa esittämät suositukset eivät näyttäisi liittyvän tarkastuskohteeseen 
suoranaisesti, vaan ovat yleisiä kehittämisehdotuksia tutkimusrahoitukseen liittyen. Pohdittavaksi 
jää, antaako tarkastuskertomus riittävästi pohjaa näille suosituksille. 

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen 

Tiedeasiainneuvos Soili Vasikainen 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 

Tiedoksi OKM KTPO Tiedepolitiikan vastuualue, Erja Heikkinen 
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Lausunto 

21.4.2022 VN/10039/2022 
VN/10039/2022-TEM-2 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 

TEM lausunto asiaan; VTV:n lausuntopyyntö 
tarkastuskertomusluonnoksesta Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta 
liiketoiminnassa terveysalalla 

Työ- ja elinkeinoministeriö  kiittää mahdollisuudesta lausua tarkastuskertomusluonnok-
sesta.  

Tutkimustiedon hyödyntämisen ja kaupallistamisen edistämisen sekä poikkihallinnollisten  
strategioiden toimintatapojen kehittäminen ovat ajankohtaisia teemoja. Poikkihallinnolli-
suus korostuu tulevaisuuden politiikkatyössä. Yhä useammin laajempien yhteiskunnallis-
ten ongelmien ratkaiseminen tarvitsee onnistuakseen eri ministeriön toimialaan kuuluvia  
toimenpiteitä ja yhteistyötä. Tällöin näiden politiikkatoimien ohjaaminen nousee kehittämi-
sen keskiöön.  

Työ- ja elinkeinoministeriö tunnistaa tarkastuskertomuksessa esiin nostettuja kehittämistä 
edellyttäviä seikkoja, jotka kuvaavat laajemminkin valtionhallinnon strategioita ja kehittä-
misohjelmia. Näiden kohtien tunnistaminen ja keskusteluun nostaminen tukevat poikkihal-
linnollisen strategiatyön (ja siihen liittyvän politiikkatyön ml. missiolähtöisyyden toimintata-
pojen omaksumista) vaikuttavuuden nostamista valtionhallinnossa. Tarkastuskertomuk-
sen havainnot ja suositukset ovat perusteltuja.   

Kysymys ohjausryhmän mandaatista on tärkeä toimivan ohjauksen näkökulmasta. Orga-
nisaatiot  ovat varautuneita luovuttamaan päätäntävaltaa omiin resursseihinsa  ulkopuoli-
sille tahoille. Resurssien käytön vaikuttavuutta voidaan lisätä myös yhteisen tavoitetilan 
syntymiseen panostamalla sekä  miettimällä ja kuvaamalla toimenpide-ehdotusten suhde 
tavoitteisiin tarkasti.  

Tarkastuskertomuksessa korostetaan yhteisen tavoitetilan määrittämisen merkitystä. Yh-
teiseksi koetun ja sisäistetyn tavoitteen määrittäminen ja seuraaminen ryhdittää toteutta-
mista. Huomiota tulee kiinnittää myös strategian tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi 
ajateltujen toimenpiteiden välisen yhteyden huolelliseen perusteluun ja miettimiseen. 
Näin voidaan välttää toimenpide-ehdotusten irrallisuus ja esiin nostettu huomio toimenpi-
teiden liiallisesta organisaatiolähtöisyydestä.  

Tarkastuskertomuksessa nostetaan esille tärkeä havainto terveysalasta eri teknologioi-
den kohtaamispintana. Uudet tiedon hyödyntämisen ratkaisut ja innovaatiot syntyvät 
usein eri teknologioiden  yhteensovittamisen kautta. Poikkihallinnollisten strategioiden oh-
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jaaminen on näin ollen eri organisaatioiden resurssien miettimisen ohella entistä enem-
män eri teknologioiden mahdollisuuksien ymmärtämistä ja  yhteensaattaminen. Ohjaus-
ryhmän työn rooli ohjauksessa korostuu entisestään.  

Business Finlandin ohjaukseen liittyviin havaintoihin ministeriöllä ei  ole huomautettavaa. 
Tutkimustiedon hyödyntämistä tulee jatkuvasti kehittää. Tarkastusraportti osuvasti koros-
taa eri tekijöiden ja toimenpiteiden  yhteentoimivuutta onnistuneen tutkimustiedon kaupal-
listamisen ja hyödyntämisen kannalta; kokonaisuudessa vain yhteen osaan panostamalla 
ei saavuteta haluttuja päämääriä. Tarkastuskertomuksen suositukset ovat perusteltuja. 
Osittain kyse  on myös riittävän pitkäjänteisen rahoituksen varmistamisesta, johon ratkai-
sua haetaan parlamentaarisen TKI-työryhmän työn kautta.  

Tutkimustiedon hyödyntämisen kysymys on ratkaiseva sen kannalta, kuinka yhteiskun-
nan tasolla pystymme hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla panostuksemme 
tutkimukseen. Tunnistamalla vähemmälle huomiolle jääneitä tärkeitä osa-alueita tässä 
kokonaisuudessa, tki-panostusten vaikuttavuutta on mahdollista kasvattaa.  

Osastopäällikkö Ilona Lundström 

Neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 

Tiedoksi TEM IYR Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto, Maija Lönnqvist 
TEM IYR Osaaminen innovaatiot ja uudistuminen, Anni Kaukoranta 
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