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Tarkastuskertomus 3/2022 Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnok-
sesta palautetta seuraavasti: 

− opetus- ja kulttuuriministeriö 19.4.2022,  

− sosiaali- ja terveysministeriö 12.4.2022, 

− työ- ja elinkeinoministeriö 21.4.2022, 

− Business Finland 13.4.2022, 

− Suomen Akatemia 13.4.2022.  

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä 

− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista 

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin. 

Business Finland katsoi lausunnossaan, että suosituksen 5 ”Business Finlandin tulisi seurata rahoi-
tusinstrumenttien tavoitteiden toteutumista nykyistä systemaattisemmin ja kattavammin” sisältö on 
virheellinen ja ettei sen nostolle keskeisiin toimenpidesuosituksiin ole perusteita. 

Kertomuksessa todettiin lausuman kohteena olevasta asiasta, että vaikka Tekes/Business Finland seu-
raavat ohjelma- ym. instrumentteja, seurantatapa ei mahdollista ohjelma- ja instrumenttikohtaisten ta-
voitteiden systemaattista seurantaa. Kertomuksessa ei tässä yhteydessä ja muutoinkaan esitetty arviota 
Business Finland organisaation harjoittamasta toimintansa arvioinnista (evaluation, assessment), vaan 
tarkastuksen havainnot, päätelmät ja suositus 5 kohdistui toiminnan jatkuvaluonteiseen seurantaan 
(follow-up), jossa tarkastuksessa todettiin puutteita.  

Seurannan ja arvioinnin erottamiseksi selkeämmin toisistaan kertomuksen lukuun ”Tarkastusviraston 
kannanotot” ja havaintolukuihin on lisätty lausunnon johdosta virke, josta ilmenee, että Tekesin ja sit-
temmin Business Finlandin vakiintuneeseen toimintatapaan kuuluu rahoitusohjelmien jälkikäteinen ar-
vioiminen ja yleisemmin tulosten ja vaikutusten arvioiminen systemaattisella tavalla. Lisäksi lausunnon 
pohjalta tarkennettiin kertomuksen suositusta 5 seuraavalla kursivoidulla lisäyksellä: ”Business Finlan-
din tulisi seurata rahoitusinstrumenttien tavoitteiden toteutumista nykyistä systemaattisemmin ja kat-
tavammin. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa voisi tehdä esimerkiksi hankkeiden loppuraportoinnin 
yhteydessä.” 

Business Finland kiinnitti lausunnossa huomiota myös siihen, että kertomuksessa oli tarkasteltu luvun 5 
rahoitusinstrumenttien lisäksi myös terveysalan ohjelmatoimintaa, kuvaamatta täsmällisesti, mihin tar-
kastelu kohdistui ja mikä sen merkitys oli tarkastuksen johtopäätöksille.  

Ennen tarkastuksen alkamista tarkastuksen kohteena olleilla organisaatioilla oli mahdollisuus tutustua 
tarkastuksen suunnitelmaan ja antaa palautetta tarkastusasetelmasta. Lisäksi asiaa havainnollistettiin 
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Business Finlandin edustajien haastattelujen johdantoaineistossa. Ohjelmatoimintaa koskevan tiedon 
hankinnan kohteeksi oli tarkastussuunnitelmassa kuvattu terveysalan ohjelmatoiminta ─ eivät yksittäi-
set ohjelmat ─ sekä ohjelmatoiminnan ohjaus ja koordinointi.  

Lausunnon pohjalta kertomuksen luvussa 1 tarkennettiin tarkastuksen kohdistumista terveysalaan.  

Edellisten lisäksi Business Finland kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että tarkastuksen ajankohta 
(2016–2018) ei kuvannut riittävän hyvin TKI-toiminnan rahoituksen laajempia muutoksia 2010-luvulla, 
vaan saattoi johtaa virheelliseen käsitykseen rahoituksen kokonaismuutoksista. 

Lausunnon pohjalta ei tältä osin tehty tarkistuksia kertomuksen tekstiin. Tarkastuksen ajankohta mää-
räytyi ensisijaisesti kasvustrategian toimeenpanosta vuosien 2016–2018 tiekartalla, eikä tarkastuksen 
johtopäätöksiä ollut mahdollista asemoida muulla tavoin. Kertomuksen Suosituksessa 3 todettiin kui-
tenkin tärkeäksi, että ”… varmistetaan rahoitusorganisaatioiden kyky ja mahdollisuus suunnitella pitkä-
jänteisesti rahoitustaan kokonaisuutena”. 

Suomen Akatemia ja Business Finland kiinnittivät lausunnoissaan huomiota lakisääteiseen tehtäväänsä 
autonomisen tutkimuksen rahoittajana. Lisäksi Suomen Akatemia viittasi lausunnossaan ministeriön tu-
losohjaukseen. Lausunnon mukaan ”eri alojen kasvustrategiolla ei ole, eikä voi olla, suoraa ohjaavaa 
vaikutusta Akatemian toimintaan, vaan Akatemia toimii itsenäisesti esimerkiksi rahoituspäätöksiä teh-
dessään”. Lausunnossa pyydettiin huomioimaan em. seikat tulkittaessa eräitä lausunnossa esille otet-
tuja kertomuksen tekstejä, mutta ei ehdotettu suoranaisia muutoksia kertomukseen. Lausunnon poh-
jalta tarkennettiin kertomuksen suositusta 1 seuraavalla kursivoidulla lisäyksellä: 1. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tulisi sovittaa nykyistä parem-
min yhteen terveysalan kasvustrategian kaltaiset poikkihallinnolliset strategiat ja ministeriöiden muu 
valtion organisaatioihin kohdistuva strateginen ja rahoitusohjaus sekä rahoitusorganisaatioiden laki-
sääteiset tehtävät. Lisäksi vastaava tekstitäydennys sisällytettiin kertomuksen luvun ”Tarkastusviraston 
kannanotot” tekstiosioon ja havaintolukuihin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön lausunnot eivät antaneet aihetta tehdä 
muutoksia tarkastuskertomukseen. 

Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Sosiaali- ja terveysministeriö esitti lausunnossaan kertomukseen eräitä terminologisia tarkennuksia, 
pyysi havainnollistamaan kasvustrategiaa vertailemalla sitä muihin strategioihin, ja kehotti avaamaan 
eräitä kertomuksen suosituksia käytännön esimerkeillä. Ministeriö esitti myös eräitä yksittäisiä pieniä 
tekstitarkistuksia kertomuksen havaintolukuihin 2 ja 6. Myös Suomen Akatemia esitti eräitä tarkennuk-
sia kertomuksen havaintoluvun kuvaukseen. Edellisten lausuntojen johdosta kertomustekstiin tehtiin 
pienehköjä tarkennuksia. 

Lisätietoja: Tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen, p. 09 432 5773.  
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