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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten tuloksellisesti tutkimustiedon  hyödyntämistä 
liiketoiminnassa on tuettu, ohjattu ja parannettu terveysalan rahoitusinstrumenttien 
avulla. Tarkastuksessa arvioitiin tukitoimintaan kohdistuvaa politiikkaohjausta ja tuki
toiminnan hallinnan eri osaalueita: kykyä tunnistaa, arvioida ja ennakoida toiminnan 
tuloksia, ongelmia ja kehittämistarpeita.

Tarkastuksen kohteena olivat tutkimustiedon hyödyntämistä rahoittavien Business 
Finlandin (aiemmin Tekes) ja Suomen Akatemian sekä niitä ohjaavien työ ja elinkeino
ministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön toiminta. Tarkastus kohdistui myös 
 sosiaali ja terveysalaa ohjaavan sosiaali ja terveysministeriön toimintaan. 

Politiikka ja strategisen ohjauksen osalta tarkastus rajattiin terveysalaan, erityisesti 
Terveysalan tutkimus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ja sen vuosien 2016–2018 
tiekartan toimeenpanoon. Yksittäisistä rahoitusinstrumenteista tarkastus kohdistui 
 Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan sekä Tekesin/Business Finlandin Research 
 Benefit, Challenge Finland ja Innovation Scout instrumentteihin. Lisäksi tarkasteltiin 
Tekesin/Business Finlandin terveysalan ohjelmien ohjausta ja koordinointia.

Julkisen vallan linjaukset ja toimet hajautuvat terveysalan 
kasvustrategian toimeenpanossa
Julkinen hallinta ohjaa tutkimustiedon hyödyntämistä terveysalalla pääasiassa tuki
muotoina ja järjestelminä terveysalan kasvustrategiasta johdetun toiminnallisen ja ra
kenteellisen kokonaisuuden sijasta. Julkisen vallan toimet ovat yleisluonteisia, hajanaisia 
ja pääosin sektorikohtaisia, eivätkä ne kokoa tutkimustiedon hyödyntämistä ja kaupallis
tamista edeltävää arvoketjua hallituksi kokonaisuudeksi. Terveysalan kasvustrategian ja 
sen vuosien 2016–2018 tiekartan tavoitteiden yleisluonteisuus ja ohjausvälineiden heikko 
koordinaatio sekä toimijoiden vastuiden ja tehtävien epäselvyys ja hajautuminen on vai
keuttanut strategian ja tiekartan tehokasta toimeenpanoa.

Terveysalan kasvustrategia ja vuosien 2016–2018 tiekartta ovat kuitenkin lisänneet 
läpi näkyvyyttä tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen tavoitteenasetteluun. Tavoit
teita on asetettu tiedon arvoketjulle kokonaisuudessaan, ei yksinomaan tiedon hyödyn
tämiselle. Kasvustrategian tavoitteet ovat kuitenkin yleisluonteisia ja tiekartta toimen
pidekeskeinen. Asiakirjoissa ei aseteta selkeitä lähtökohtia ja tavoitteita sektorirajat 
ylittävälle TKItoiminnalle ja sen tukemiselle. Sektorirajat ylittävää TKItoimintaa oh
jataan hallinnon alakohtaisen strategisen ohjauksen tavoittein ja toimintamallein. Kasvu
strategian ohjausryhmän asema ja tehtävät eivät ole olleet riittävän vahvoja tasapainotta
maan sektoreiden välisiä eroja ja jännitteitä. 
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Lyhytjänteinen rahoitusohjaus on hankaloittanut tutkimustiedon 
kaupallistamista ja sen tukemista 
Vuosien 2016–2018 valtion talousarvioissa korostui jossain määrin liiketoimintalähtöisen 
tutkimustiedon hyödyntämisen tukeminen ja vastaavasti soveltavan ja perustutkimuk
sen rahoituksen asema heikentyi. Pääministeri Sipilän hallitus loi uusia rahoitusmalleja 
tutkimus tiedon kaupallistamisen edistämiseksi. Näistä Suomen Akatemian lippulaiva
ohjelma ja Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumentit monipuolistivat rahoituk
sen kohdistumista tiedon arvoketjussa. 

Terveysalan kasvustrategian vaikutus rahoitusorganisaatioiden toimintaan ja 
päätöksen tekoon on välillinen ja vaikeasti todennettavissa. Lakisääteisten tehtäviensä 
pohjalta rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan ensisijaisesti 
omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa edistämiseksi. Rahoitusorganisaa
tioiden lyhytjänteinen rahoitusohjaus on hankaloittanut tutkimustiedon kaupallistamista 
ja sen tukemista.

Tutkimustiedon kaupallistamisessa on tarpeen kehittää aineettoman pääoman hallin
taa, joka on välttämätöntä myös aineellisen pääoman tehokkaalle hyödyntämiselle. Ai
neettoman pääoman hallintaa ei tällä hetkellä huomioida rahoitusinstrumenttien ohjauk
sessa riittävästi.

Kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanossa lomittuvat 
ennakointi, kehittäminen ja tiekartan toimenpiteet
Kasvustrategian seurantaa, ongelmien tunnistamista ja hallintaa on vaikeuttanut se, että 
strategian ja tiekartan toimeenpanon lähtökohdat ovat osaksi epäselviä, ohjausvälineet 
hajanaisia ja pistemäisiä ja toimeenpanon ratkaisut hajautuvat usean eri ministeriön ja 
rahoitus organisaation alueelle. Lisäksi ohjausvälineet ja resurssit eivät olleet riittäviä, jot
ta ohjausryhmä olisi voinut toimeenpanna kasvustrategiaa tehokkaasti ja määrätietoisesti.

Ministeriöiden ja rahoitusorganisaatioiden harjoittama kehittämistoiminta on kohdis
tunut pikemminkin organisaation oman näkökulman terävöittämiseen suhteessa kasvu
strategiaan kuin kasvustrategian toimenpiteisiin. Tämä on kapeuttanut kehittämisen 
näkökulmia. Ohjausryhmä on pyrkinyt laventamaan näkökulmia. Ohjausryhmä on ase
moinut itsensä enemmän koordinaation kuin kasvustrategian toimeenpanon kokonaisuu
den kehittäjäksi.

Sektorirajat ylittäviä kehittämistoimia ei ole selkeästi vastuutettu ja määritelty kasvu
strategiassa tai sen vuosien 2016–2018 tiekartassa. Siksi niiden tuloksellisuuden arviointi 
on jäänyt niukaksi, pistemäiseksi ja satunnaiseksi. 

Kasvustrategiassa ei ennakoitu sen toimeenpanosta muodostuvia valtiontaloudellisia 
vaikutuksia. Siihen ei sisälly arviota strategian toimeenpanon vaikutuksista valtion tai 
TKItoimijoiden aineettoman pääoman muodostumiseen eikä vaadetta ennakoida tai 
muutoinkaan arvioida kasvustrategian toimeenpanon taloudellisia vaikutuksia.
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Kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanossa kerättiin tietoa 
mutta sen hyödyntämistä on hankala arvioida 
Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa tukeva tieto auttoi hahmottamaan kasvu
strategian ja tiekartan toimeenpanon kriittisiä, ajankohtaisia haasteita ja suuntaamaan 
huomiota niihin. Näin se asetti puitteita ongelmanratkaisuille ja loi suuntaviivoja ratkai
sujen arvioimiselle, mutta se ei suoraan tarjonnut perusteita toimijoiden ratkaisuille. Tie
don hyödyntämisen arviointia heikentää se, että terveysalalta puuttuivat vuosina 2016–
2018 tiedon politiikan ja hallinnan periaatteet, jotka olisivat jäsentäneet ja määritelleet 
terveysalaan kohdistuvat tiedonhallinnan tarpeet, mahdollisuudet ja ratkaisut. 

Kasvustrategian ja sen tiekartan toimeenpanossa tuotettiin myös tietoa, joka palveli 
tutkimustiedon hyödyntämiseen kohdistuvaa kehitystyötä. Silti vain osa tästä tiedosta on 
käytetty kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanoon ja kehittämiseen. Tiedonhallinta on 
ollut suunnitelmallista strategiaan ja tiekarttaan linkittyvän tiedon ja tietotarpeiden tun
nistamista, kokoamista ja välittämistä. Tuotetun tiedon arvioimiselle ja hyödyntämiselle 
tulevassa toiminnassa ei osoitettu selkeitä tavoitteita eikä resursseja vuosien 2016–2018 
tiekarttaa toimeenpantaessa. 

Lippulaivaohjelman loppuarvioinnista ei ole vielä päätöksiä
Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista ja sen kehittämistä järkeistävä tiedonhallinta 
Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa on tarkastuksen perusteella yleisesti ottaen tar
koituksenmukaista, ja se perustuu vakiintuneisiin toimintatapoihin. 

Suomen Akatemian tavanomaiseen käytäntöön kuuluu, että ohjelmille tehdään loppu
arviointi. Lippulaivaohjelman arvioinnista tai sen ajankohdasta ei ollut tarkastusajan
kohtana tehty täsmällistä päätöstä. Suomen Akatemian rahoitustoiminnan kehittämisen 
kannalta olisi kuitenkin tärkeää varmistaa, että lippulaivaohjelma ja muut vastaavat oh
jelmat arvioidaan. 

Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumenttien tavoitteiden 
toteutumista seurattiin vain yleisellä tasolla
Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palveleva tiedonhallinta oli tarkastuk
sen perusteella Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumenteissa yleisesti ottaen 
tarkoituksen mukaista. Tiedonhallinta oli myös tehokasta siltä osin kuin perustui rahoitus
organisaation vakiintuneisiin käytänteisiin ja kohdistui rahoitettujen hankkeiden rapor
tointiin ja etenemisen seurantaan. 

Tiedonhallinnan haasteet tulivat selvimmin esille uudentyyppisten instrumenttien ja 
menettelyjen valmistelussa, käyttöönotossa ja toiminnan kehittämisessä. Tekesin ja sit
temmin Business Finlandin vakiintuneeseen toimintatapaan kuuluu rahoitusohjelmien 
jälkikäteinen arvioiminen ja yleisemmin tulosten ja vaikutusten arvioiminen systemaat
tisella tavalla. Tekes/Business Finland ei kuitenkaan käytännössä seurannut instrumen
teille asetettujen tavoitteiden toteutumista, vaikka se seurasikin yleisluonteisemmin 
rahoituksen toimivuutta. Instrumentteja toimeenpantaessa ei myöskään koottu syste
maattisesti tietoa tavoitteiden toteuttamisen haasteista, jolloin rahoitusprosessin kulues
sa ei muodostunut ennakoivasti tietoa kehittämistarpeista. 
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Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumentteja ohjaavat tavoitelausumat olivat 
yleisluonteisia ja monitasoisia. Tavoitteita ei konkretisoitu selkeiksi osatavoitteiksi ja nii
den sisällön tarkentavaksi tavoitekeinorakenteeksi. Tämän vuoksi jää epäselväksi, mitkä 
tavoitteet ovat keskenään ristiriidattomia ja samaan aikaa saavutettavissa sekä voidaanko 
instrumenteille asetetut osatavoitteet saavuttaa samanaikaisesti. Epäselväksi myös jää, 
mitä rajoituksia tai vaatimuksia tavoitteiden samanaikaiselle tavoittelulle ja saavuttami
selle on. 

Tarkastusviraston suositukset
1. Työ ja elinkeinoministeriön, opetus ja kulttuuriministeriön ja sosiaali ja terveys

ministeriön tulisi sovittaa nykyistä paremmin yhteen terveysalan kasvustrategian kaltai
set poikkihallinnolliset strategiat ja ministeriöiden muu valtion organisaatioihin kohdis
tuva strateginen ja rahoitusohjaus sekä rahoitusorganisaatioiden lakisääteiset tehtävät.

2. Työ ja elinkeinoministeriön, opetus ja kulttuuriministeriön ja niiden alaisten rahoitus
organisaatioiden tulisi yhdessä kehittää tutkimustiedon hyödyntämisen rahoitusta  
siten, että 

 – tutkimustiedon hyödyntämisen tukeminen tiedon tuottamisesta sen kaupallista
miseen tulee nykyistä systemaattisemmin ja kattavammin rahoituksen piiriin,

 – varmistetaan rahoitusorganisaatioiden kyky ja mahdollisuus suunnitella pitkä
jänteisesti rahoitustaan kokonaisuutena.

3. Työ ja elinkeinoministeriön, opetus ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali ja terveys
ministeriön tulisi varmistaa, että terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa tukevan, 
hallinnonalojen rajat ylittävän kehittämistoiminnan tehtävät ja vastuut ovat selkeitä ja 
kattavia. Ministeriöiden tulisi myös seurata ja arvioida kehittämistoiminnan tuloksel
lisuutta.

4. Suomen Akatemian ja opetus ja kulttuuriministeriön tulisi sitoutua jo ohjelmien 
 toteuttamispäätösten yhteydessä niiden arvioimiseen.

5. Business Finlandin tulisi seurata rahoitusinstrumenttien tavoitteiden toteutumista ny
kyistä systemaattisemmin ja kattavammin. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa voisi 
tehdä esimerkiksi hankkeiden loppuraportoinnin yhteydessä.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten tuloksellisesti 
tutkimus tiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa on tuettu, ohjattu 
ja parannettu terveysalan julkisten rahoitusinstrumenttien avulla. 
Tarkastuksessa selvitettiin, millä tavalla tutkimustiedon hyödyn
tämisen tukemisen ohjaus ja julkinen hallinta ovat pyrkineet ja on
nistuneet huolehtimaan siitä, että 

 – tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen sekä sen ohjauksen ja 
hallinnan lähtökohdat ja tavoitteet ovat selkeitä, johdon mukaisia 
ja määriteltyjä 

 – toiminnasta syntyy tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia 
 – ratkaisut ja käytännöt perustuvat asianmukaiseen ja riittävään 

tietoon
 – järjestelmä ennakoi tulevaa sekä korjaa itse toimintaansa tilan

teessa, jossa edelliset eivät toteudu.

Tarkastus rajattiin terveysalaan, erityisesti terveysalan kasvu
strategian ja sen vuosien 2016–2018 tiekartan toimeenpanoon. 
Tarkastus kohdistui opetus ja kulttuuriministeriöön, sosiaali ja 
terveysministeriöön ja työ ja elinkeinoministeriöön, sekä Suomen 
Akatemiaan ja Business Finlandiin.

Tutkimustiedon hyödyntäminen ja tiedon arvoketju

Tiedon arvoketjulla tarkoitetaan systeemistä kokonaisuutta, joka 
muodostuu erilaisista aineellisista ja aineettomista tiedon ja osaa
misen panoksista, prosesseista, tuotoksista ja vaikutuksista. Tie
don arvoketjua hyödynnetään yhteiskunnan ja talouden tarpeisiin, 
ja sitä ohjataan tarkoituksenmukaisin keinoin. Tiedon arvoketjun 
lisäksi kokonaisuutta on kutsuttu tiedon elinkaareksi tai ekosys
teemeiksi, aiemmin usein myös innovaatiojärjestelmäksi. Tarkas
tuksen kohteena olivat 

 – tuotetun datan, informaation ja tutkimustiedon ( jäljempänä 
”tieto”) hyödyntämisen mahdollistaminen 

 – tiedon hyödyntämisen tukeminen julkisin varoin rahoitus
organisaatioiden käytössä joko yleisesti tai terveysalalla olevil
la rahoitusinstrumenteilla 

 – hyödyntämisen ja sen tukemisen suuntaaminen, ohjaami
nen ja koordinoiminen tarkoituksenmukaiseksi ja toimi vaksi 
kokonaisuudeksi erilaisilla ohjauksen (steering) ja hallinnan 
( governance) välineillä. 
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Yhteinen päämäärä

TKI-
toiminnan 
kokonais-

onnistumisen 
edellytykset

Riittävä 
virta, 

kriittinen 
massa

Jäävuoren 
huippu,  

näkyvät ja 
tuntuvat 

vaikutukset

Tyypilliset 
julkiset 

interventiot

Perus-
edellytykset 
innovaatiolle

Luottamus, näkemys, motivaatio ja sitoutuminen 
pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön 

Toimintatavat ja prosessit, kannusteet, osaamiset 

TKI-infrastruktuurit, -alustat, 
-foorumit ja -ympäristöt

Tiedon tuotanto,  
perus- ja soveltava tutkimus, 

kokeilut/pilotit/demonstraatiot

Käyttöönotto,  
kaupallistaminen, 

veturiyritykset, 
arvoketjut,  

kriittinen massa

Tutkimustiedon hyödyntämisen rakenteet, toiminnot, toiminta
prosessit ja käytännöt muodostuvat lukuisista toisiinsa limittyvis
tä, kerrostuvista ja sekoittuvista toimijoista ja osasista, jotka ovat ja 
joiden tulisi olla vuorovaikutuksessa keskenään. Kuvio 1 havainnol
listaa tutkimustiedon hyödyntämisen ja sen hallinnan kompleksi
suutta, joka syntyy monikerroksisuudesta, eri aikajänteistä sekä 
luottamuksen, osaamisen ja muun aineettoman pääoman yhdistä
misestä aineelliseen pääomaan, kuten rahoitusinstrumentteihin. 
Tiedon arvoketjun lopputuloksen tuloksellisuudessa on kysymys 
eri tasojen, toimijoiden ja verkostojen vuorovaikutuksen ja niiden 
muodostaman tutkimus, kehittämis ja innovaatio (TKI) toimin
nan laadusta ja toimivuudesta. 

Kuvio 1: Tiedon arvoketju tarkastuksen toiminnallisena kohdealueena. (Lähde: 
Laasonen ym. 20191)

Valtiontaloudellinen merkitys ja tarkastuksen rajaukset

Valtion T&Krahoitus yhteensä vuonna 2018 oli 1 951 milj. euroa, ja 
vuoden 2022 talousarviossa se on 2 489 milj. euroa. Sanna  Marinin 
hallituksen tavoitteena on kasvattaa tutkimus, kehittämis ja 
 innovaatio (TKI) menojen BKTosuus 4 prosenttiin. Vuosina 
2009–2019 Suomen T&Kmenot suhteessa BKT:een vähenivät 3,73 
prosentista 2,8 prosenttiin.2
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Vaikka tutkimustiedon hyödyntämistä tuetaan myös raha
panoksin, olennainen osa tukemisen valtiontaloudellisista arvoista 
ja riskeistä muodostuu tukemisen kohteena olevasta aineettomasta 
pääomasta sekä aineellisen ja aineettoman pääoman välisistä lii
tynnöistä. Aineettoman pääoman hallinnan ja arvioinnin väli
neiden niukkuus ja kehittymättömyys vaikeuttaa kohdealueen 
valtiontaloudellisen merkityksen arvioimista. Esimerkiksi Maail
manpankin eräiden laskelmien mukaan em. verkostojen rakenta
miseen tarvittava ja niiden mahdollistama inhimillinen ja sosiaa
linen pääoma selittävät yhdessä jopa 2/3 talouskasvusta. World 
Economic Forum arvioi, että yritysten markkinaarvosta runsas 
puolet selittyy aineettomalla pääomalla, joka sisältää inhimillisen 
pääoman ja kulttuurin.3

TKItoiminnan kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä sää
dös, talous ja tulosohjaus hajautuvat työ ja elinkeinominis
teriölle (innovaatiotoiminta), opetus ja kulttuuriministeriölle 
(tutkimusasiat ja esim. korkeakoulut) sekä kustakin tehtävä ja 
toimialasta vastaavalle ministeriölle (kehittäminen). Myös TKI 
toiminnan rahoituksen tehtävät ja vastuut hajautuvat. Tärkeimmät 
rahoitus organisaatiot ovat Business Finland ja Suomen Akatemia. 
Operatiivisella, toiminnallisella tasolla TKItoimintaa harjoite
taan yhteiskunnassa laajaalaisesti eri sektoreilla, toimialoilla ja 
hallinnon aloilla. TKItoiminta ja sen hyödyntäminen hajautuvat 
laajasti eri puolille yhteiskuntaa, mikä vaikeuttaa vastuutoimijoi
den paikallistamista ja määrittelyä. 

Politiikka ja strategisen ohjauksen osalta tarkastus on rajattu 
terveysalaan, erityisesti vuonna 2014 julkistettuun Terveysalan 
tutkimus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaan ( jäljempä
nä ”kasvustrategia”) ja sen toimeenpanemiseksi laadittuun tie
karttaan vuosille 2016–2018. Seuraava kuvio kokoaa edellisten 
pääkohdat.
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Tiekartan toimenpiteinä muun 
muassa yliopistosairaaloiden, 

korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön 
vahvistaminen, innovaatiomyönteinen 
sääntely, kansallisen syöpäkeskuksen 
perustaminen, bio pankkien yhteisten 
toimintojen vahvistaminen, tutkimus-

infrastruktuurin kehittäminen, EU-
vaikutta minen ja investointien houkuttelu.

Tavoite
Suomi on kansainvälisesti tunnettu terveysalan 

tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien 
ja uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa

Edelläkävijänä Suomi on
• Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen  

ja siitä syntyvien innovaatioiden lähde ja 
hyödyntäjä

• Dynaaminen toimintaympäristö alan 
kasvuyrityksille

• Terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan 
yhteensovittamisen mallimaa

• Houkutteleva yhteistyökumppani ja 
terveysalan investointien kohdemaa

• Yksilöllisen terveydenhuollon ja 
genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijä

Keskeiset toimenpidealueet
• Tutkimus- ja innovaatio yhteistyön uudet 

muodot
• Osaamis pohjan vahvista minen
• Rahoituksen suuntaa minen
• Tutkimus  infrastruktuurit
• Tutkimuksen kaupallista mien
• Politiikka linjaukset ja innovaatio myönteinen 

sääntely
• Sote-tiedon hyöytykäytön mahdollista minen
• Osaamisen markkinointi

Tiekartan toimenpiteinä muun 
muassa toiminta ympäristön 
vahvistaminen, osaamisen 

vankistaminen, jatkuva oppiminen 
sekä kumppanuudet ja yhteistyö 

yli sektori- ja hallintorajojen. 
Toimeenpanoa ohjaavina 

ajureina kestävä kehitys ja kasvu, 
ilmiöpohjaisuus, digitalisaatio  

sekä kansainvälisyys.

Terveysalan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan 
kasvustrategia 2014 Tiekartta 2016–2018: 

Yhteistyötä  
ja työnjakoa

Tiekartta 2020–2023: 
Kestävää kasvua  

ja hyvinvointia

Kuvio 2: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvu strategian ja 
vuosien 2016–2018 ja 2020–2023 tiekarttojen pääkohdat. (Lähteet: Kuvio 
on mukailtu julkaisuista TEM: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategia tiekartta 2016–20184 ja Valtioneuvosto: Tiekartta 2020–
2023 – Kestävää kasvua ja hyvinvointia5.)

Strategian valmisteli kolme ministeriötä (TEM, STM, OKM) se
kä rahoitusorganisaatiot Tekes ja Suomen Akatemia yhteistyössä 
tutkimus ja innovaatiorahoittajien sekä terveysalan toimijoiden 
kanssa. Valmistelutyöhön osallistuneet ministeriöt ovat yhdessä 
vastanneet myös strategian toimeenpanosta. 

Sekä strategisella että rahoitusinstrumenttien tasolla terveys
ala on eri tavoin sekoittunut ja sidoksissa muihin aloihin, ja sik
si tutkimustiedon hyödyntämistä hallitaan terveysalan liike
toiminnassa kerroksittain ja systeemisesti: osaksi käytössä on 
yleisiä ( geneerisiä) ratkaisuja ja käytäntöjä, osaksi täsmällisemmin 
terveys alaan kohdistuvia. Yleisten ja alakohtaisten ratkaisujen 
ja käytäntöjen toteutusta ja niiden vaikutuksia ei voi erottaa sel
keästi toisistaan, eikä niitä ole tarkastuksessakaan arvioitu koko
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naan toisistaan  erillään. Tarkastuksessa on keskitytty yleiskuvan 
muodostamiseen sekä eräisiin terveysalan tapaustarkasteluihin. 
Tarkastelu ei mahdollista kokonaisvaltaista eikä syvällistä kuvaa 
terveysalasta. 

Tarkastuksella pyritään parantamaan valtioneuvoston ja edus
kunnan tietoperustaa siitä, miten tuloksellisesti tutkimustiedon 
hyödyntämistä liiketoiminnassa on erityisesti terveysalalla tuet
tu ja millä keinoin tukemisen tuloksellisuutta voitaisiin parantaa. 
Tarkastuksessa arvioitiin tukitoimintaan kohdistuvaa politiikka
ohjausta ja tukitoiminnan hallinnan eri osaalueita: kykyä tunnis
taa, arvioida ja ennakoida toiminnan tuloksia, ongelmia ja kehittä
mistarpeita.

Tarkastuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Onko strateginen ja rahoitusohjaus ollut tavoitteellista, koordi

noitua ja toimintaa edelleen kehittävää?
2. Onko tarkastukseen valituille rahoitusinstrumenteille asetet

tu tavoitteita?
3. Ovatko tiedonhallinta sekä toiminnan ennakointi ja kehittämi

nen tukeneet tutkimustiedon hyödyntämistä?
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2 Kasvustrategian ja 
tiekartan arvioitavuus ja sen 
rajoitukset

Terveysalan kasvustrategia on lähes kymmenvuotisen elinkaaren
sa aikana pohjustanut terveysalan TKItoiminnan tuloksellisuus 
ja vaikuttavuusketjua. Kun huomio siirretään strategian toimeen
panon rakenteisiin, ohjauksen sekä tiedonhallinnan malleihin ja 
käytäntöihin, kasvustrategian vaikutus terveysalan TKItoimin
taan ja sen tukemiseen käy vaikeammaksi arvioida. 

Kasvustrategian ja sen toimeenpanon arvioitavuutta voidaan 
parantaa seuraavilla keinoilla:

 – Tutkijoiden, arvioitsijoiden ja kehittäjien tulisi tunnistaa ny
kyistä paremmin, että arvioitavuutta heikentävät seikat rajoitta
vat tiedon mahdollisuuksia ja ovat osa kasvustrategiaa koskevan 
tiedon hallintaa ja sen kehittämistä. Arvioitavuutta heikentävät 
kompleksisuuden ja epävarmuuden lisääntyminen sekä tulkin
nan vaikeutuminen.

 – Päättäjien ja ohjaavien toimijoiden tulisi selventää jo ennakolli
sesti tiedon hyödyntämistä ohjaavat tarpeet ja tavoitteet. 

 – Lisäksi tulisi selventää, miten tiedon tarjonta, tarve ja kysyn
tä sopeutetaan toisiinsa nykyistä paremmin arvioitavuudeltaan 
poikkeavissa toimintaympäristöissä. 

Kasvustrategia on pohjustanut terveysalan TKI-
toiminnan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusketjun 
toteutumista

Esipuheensa mukaan kasvustrategia on ennen muuta ekosysteemi
strategia. Tällaisena sitä on hedelmällisintä lähestyä systeemi
sessä viitekehyksessä (kuvio 3). Systeemisesti tulkittuna kasvu
strategia ja sen toimeenpano eivät paikannu kuvion 3 jäävuoren 
yksittäisiin osiin, vaan sitä on jäljitettävä eri tasoilta alhaalta 
ylöspäin: terveysalan TKItoimintaa koskevista ajattelutavoista, 
niille rakentuvista toimintaa pohjustavista rakenteista, omaksu
tuista toiminta malleista, sekä näiden ohjaamana TKItoiminnan 
rahoitus välineistä tuloksineen ja vaikutuksineen jäävuoren hui
pulla. 
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Tarkastuksen lähtökohtana oli, että ennen kuin terveysalan kal
taisen laajan toimintaalueen TKItoiminta voi syvällisesti edis
tyä ja edetä jäävuoren huipulla näkyviin konkreettisiin tuloksiin, 
tarvitaan yksittäisten terveysalan osaalueiden, eri hallinnon
alojen, tutkimusalojen sekä toimijaryhmien rajat ylittäviä yhteisiä 
ajattelu tapoja (mentaalisia malleja). Lisäksi tarvitaan ajattelu
tapoja konkretisoivia ohjauksen, tiedon ja toiminnan rakenteita 
(esimerkiksi tehokasta yhteistoiminnan organisointia) sekä yhteis
toiminnassa vähitellen vakiintuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. 

Kuvio 3: Kasvustrategia systeemisessä viitekehyksessä. (Lähde: 
Ecochallenge.org6)

Tarkastuksen perusteella kasvustrategian vaikutus näkyy edel
leen selvimmin ”jäävuoren pohjalla”: strategia on pohjus tanut 
terveysalan TKItoiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuusket
jua luomalla sitä tukevan käsitteistön, ajattelutavan ja väljän 
 agendan, kokoamalla eri toimijat yhteisten tavoitesuuntien ympä
rille ja  foorumeille sekä rakentamalla lähtökohdan ja polun pitkä
jänteiselle kehittämiselle. Kasvustrategian vaikutusta ohjauksen, 
tiedon ja toiminnan rakenteisiin tai toimintamalleihin ja käytän
töihin on vaikeampi arvioida.

Kokonaisuuden arvioitavuutta rajoittavat monet eri tekijät.
1. Tiekartat konkretisoivat kasvustrategiaa rajatummiksi toimen

piteiksi. Monissa tapauksissa kasvustrategian ja tiekartan välistä 
yhteyttä on vaikeaa tunnistaa. Tiekartalla ei myöskään ole suo
raa yhteyttä tutkimustiedon hyödyntämistä tukeviin rahoitus
instrumentteihin. 

Tapahtumat
• Reagoi

Havaittava toiminta
• Mitä on tehty?

Mitkä rakenteelliset 
tekijät myötävaikuttavat 
käyttäytymismalleihin?

Trendit, mitä on 
tapahtumassa?

Mikä ajattelussamme luo 
systeemejä ja vahvistaa 

niiden säilymistä?

Käyttäytymismallit
• Ennakoi ja varaudu

Käyttäytymismalleja ohjaava 
systeeminen rakenne
• Suunnittele, ohjaa

Mentaaliset mallit
• Reflektoi,  

muuta toiseksi
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2. TKItoiminnan ohjauksen ja hallinnan vaikutusta toimialan ta
loudelliseen lopputulokseen ja lisäarvoon ei tiedetä. On epäsel
vää, mitä hallinnalta ja ohjaukselta jatkuvasti muuttuvassa ja 
monimutkaistuvassa toimintaympäristössä edellytetään. Myös 
tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen vaikutuksien ja tu
loksellisuuden luotettava mittaaminen jäävuoren yläosissa on 
haasteellista.

3. Eri tasoille (ajattelutavat, rakenteet, toimintamallit) sijoittuvien 
ratkaisujen ja käytäntöjen vaikutuksia tutkimustiedon hyödyn
tämiseen terveysalalla ei voida erottaa selvästi toisistaan eikä 
niitä ole myöskään mielekästä arvioida kokonaan erillään toi
sistaan. Terveysala on monin tavoin sidoksissa muihin aloihin 
ja kansainväliseen toimintaympäristöön. Alalla tapahtuvan tut
kimustiedon liiketaloudellisen hyödyntämisen tukemista ohja
taan ja hallitaan osaksi myös yleisemmillä ratkaisuilla. Ne voi
vat olla kansallisia tai kansainvälisiä, ja alakohtaiset ja toimialat 
ylittävät ratkaisut täydentävät, ehdollistavat ja mahdollistavat 
toinen toisiaan eri tavoin. Tutkimustiedon hyödyntämisessä ja 
sen hallinnassa terveysala ei siten ole jaettavissa siisteihin ker
roksiin tai rajattavissa muista toimialoista kokonaan erilliseksi.

4. Terveysalan kasvustrategia on pikemminkin ohjauksen viite
kehys tai sateenvarjo kuin selväpiirteinen ja selkeästi arvioita
vissa oleva ohjausväline. Tämä johtuu siitä, että kasvustrategia 
on sekä uudenlainen politiikkaohjauksen ja hallinnan väline et
tä hallituskausien rajat ylittävä väljä terveysalan TKItoiminnan 
agenda 2010 ja 2020luvuille. Kasvustrategian lähietäisyydel
lä on myös muita ohjaus ja hallintavälineitä, joiden vaikutus
suhteet jäävät usein epäselviksi ja moniselitteisiksi. 

5. Mikäli yritysten ja yliopistojen usko toistensa hyödyllisyyteen 
yhteistyökumppanina on heikko tai heikentymässä, eri osapuo
let varjelevat omia intressejään ja reviirejään. Tällöin rahoituk
sen kysyntä ja myös sen tulokset todennäköisesti heikentyvät, 
vaikka kaupallistettavissa olevaa tutkimustietoa olisi runsaas
ti ja rahoitusorganisaatioilla olisi riittävästi rahapääomaa jaet
tavissa innovaatiotukiin.7 Tässä ilmenee, ettei TKItoiminta ole 
oma tarkkarajaisesti arvioitava alueensa myöskään toimintana ja 
tuloksellisuuden osaalueena, vaan osa laajempaa aineettoman 
luottamus ym. pääoman ja sen hallinnan kokonaisuutta. Tie
to on osa aineettoman rakennepääoman, inhimillisen osaamis
pääoman, suhdepääoman sekä sosiaalisen luottamus ja muun 
pääoman kokonaisuutta. Tällaisena tieto tulee hyödynnettäväk
si vasta sekoittuessaan onnistuneesti muihin aineettoman pää
oman osatekijöihin.
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Miten kasvustrategian ja sen toimeenpanon 
arvioitavuutta voitaisiin parantaa?
Kasvustrategian arvioitavuutta voidaan tarkastuksen perusteel
la parantaa muun muassa 1) tunnistamalla arvioitavuutta hei
kentävät ongelmat, 2) liittämällä arvioinnin kohde ja mittapuut 
osaksi laajempaa kokonaisuutta epävarmuuden hallitsemiseksi ja 
3)  vakiinnuttamalla ennakollisia suuntaviivoja sille, miten todelli
suutta tulkitaan ja epävarmuutta eri ympäristöissä käsitellään. 

Tunnistetaan arvioitavuutta heikentävät ongelmat8

1.  Epävarmuuden lisääntyminen: On hankalaa löytää arvioinnin 
perustaksi hyväksi tai tulokselliseksi tiedettyä käytännön toi
mintatapaa (ohjelmateoria, ohjelmalogiikka, käytäntöteoria, 
 tavoitekeinomalli tms.), johon todellista toimintaa verrataan. 
Arvioitaessa esimerkiksi kasvustrategiaa on hankalaa määritel
lä, millä toiminnan kohde tai osaalueilla (panokset, prosessit, 
tuotokset, ympäristöt) toiminnan tuloksellisuutta tai vaikutta
vuutta voidaan tutkimustiedon hyödyntämisen eri tasoilla jää
vuoressa tai sen ympäristössä parhaiten edistää. 

2.  Tulkinnan vaikeutuminen: Vaikka tuloksellisuuden kannalta re
levantit toiminnan osaalueet kyettäisiinkin jäljittämään, käy 
sen määrittely, mikä on hyvää (tai edes tyydyttävää) toimintaa, 
yhä tulkinnanvaraisemmaksi, kun toimintaympäristöt moni
mutkaistuvat ja hyvän toiminnan kriteerit ja lopputulokset käy
vät yhä epäselvemmiksi. 

3.  Kompleksisuuden lisääntyminen: Arvioitava toiminta itsessään 
sisältää paljon erilaisia liityntöjä, sidoksia, systeemejä ja verkos
toja, joiden summa toiminnan lopputulos on. Siksi käy yhä vai
keammaksi määritellä, rajata ja fokusoida arvioinnin kohdetta 
hallittavaksi. Kun arvioidaan esimerkiksi terveysalallekin kaa
vaillun TKIrahoitusinstrumentin laatua, pitää kohteen määrit
telyssä huomioida se, että terveysala ja sen osaalueet, instru
mentin laaja yhteiskunnallinen hyödyntämisen ympäristö sekä 
instrumentin kansainvälinen sovellusympäristö saattavat kukin 
perustella toisistaan merkittävästi poikkeavia arvioinnin koh
teen rajauksia tai painotuksia.9
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Liitetään arvioinnin kohde ja mittapuut osaksi laajempaa 
kokonaisuutta epävarmuuden hallitsemiseksi 

Kompleksisuus osaalueineen tuo mukanaan monia riskejä, esi
merkiksi menetelmä ja aineistoriskejä sekä eri toimijoiden väli
sen yhteistyön ja vuorovaikutuksen riskejä. Käytettävissä on lähin
nä kolme tapaa minimoida ennakolta arviointiasetelmaa haastavia 
yllätyksiä ja niihin sisältyviä tiedon pätevyyden, luotettavuuden 
(esim. edustavuuden) tai relevanssin (mm. tulosten ajankohtai
suuden) epävarmuuksia ja uhkia:10

1. Voidaan omaksua suunnittelijoiden käyttämiä ennakoimis tai 
ennustetekniikoita. 

2. Voidaan laajentaa perinteistä evaluaation painotusta, jossa kes
kitytään esim. yksittäisten ohjelmien ja hankkeiden monitoroin
tiin. Tämä tapahtuu tarkastelemalla myös ohjelman logiikassa 
ohjelmaa toimeenpantaessa tapahtuneita muutoksia sekä ohjel
man ympäristössä olevia toimintoja. 

3. Voidaan laajentaa ohjelmalogiikan malleja ja siirtää huomio sys
teemeihin, joihin ohjelma on kytketty.

Vakiinnutetaan ennakollisia suuntaviivoja sille, miten 
todellisuutta tulkitaan ja epävarmuutta eri ympäristöissä 
käsitellään 

Euroopan yhteisön laajassa asiantuntijahankkeessa todettiin 
tärkeäksi, että päättäjät itse luovat suuntaviivoja sille, miten 
politiikka ongelmia määritellään, millaisessa kehyksessä niitä tul
kitaan sekä millaisia suuntaviivoja politiikkaongelmien tiedolli
sessa hallinnassa, kuten arvioinnissa, eri toimintaympäristöissä 
tarvitaan. Ei riitä, että tutkijat, arvioijat ja tarkastajat etsivät uusia 
suuntaviivoja itselleen toimintaympäristöjen monimutkaistues
sa. Myös politiikan on luotava niitä heille. Toimintaympäristöjen 
monimutkaistuessa myös politiikka malleineen, vaiheineen, toimi
joineen ja rooleineen on muuttumassa aiempaa monimuotoisem
maksi. Selvärajaisen ja suuntaisen prosessin sijasta se näyttäytyy 
yhä enemmän systeeminä, jossa on monia rinnakkaisia toimijoita 
ja instituutioita, toisistaan vain likimääräisesti erottuvia vaiheita ja 
lukuisia rinnakkaisia viestintä ja palauteketjuja.11 Näillä piirteil
lään toimintaympäristöjen monimutkaistuminen haastaa kehit
tämään myös kasvustrategian tiedonhallintaa ja parantamaan sen 
arvioitavuutta uusilla keinoilla. 

Erään vaihtoehdon, apuvälineen ja tulkintaskeeman uusiin 
tiedonhallinnan tarpeisiin tarjoaa jo vakiintumassa oleva toimin
taympäristöjen ohjaus ja arviointimallien jako neljään eri ympä
ristöön: yksinkertaiseen, komplisoituun, kompleksiseen ja kaoot
tiseen. Eri ympäristöissä tarvitaan kulloiseenkin ympäristöön 
soveltuvaa hallintaa ja sitä tukevaa tiedonhallintaa12.
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Tarkastus käsittelee terveysalan kasvustrategiaa 
monipuolisesti arvioinnin näkökulmasta
Tarkastusta pohjustettiin asiantuntijaselvityksellä13. Lisäksi suun
nitteluvaiheessa kuultiin laajaa asiantuntija ja sidosryhmäjouk
koa. Tarkastuksessa hyvän TKItoiminnan osaalueita ja konkreet
tisia kriteereitä jäljitettiin kokeilemalla monikriteeriarvioinnin 
soveltamista ja soveltuvuutta tarkastuksen lähestymistapana. 

Terveysalan kasvustrategia on jatkoa muun muassa terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmalle ja strategisen huippu osaamisen 
terveysalan keskittymälle (SalWe). Tämän tarkastuksen perus
teella kasvustrategia on törmännyt moniin samoihin haastei
siin kuin Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, kuten riit
tämättömään koordinaatioon, ohjauskeinojen kyvyttömyyteen 
luoda ja vakiinnuttaa uudenlaisia sektorirajat ylittäviä tieto ja 
toiminta käytäntöjä, sekä riittämättömään seurantaan. Terveysalan 
politiikka ohjelmaa arvioineessa tarkastuksessa14 politiikkaohjelma 
näyttäytyi sateenvarjona, jonka alle vietiin erilaisia asioita, ilman 
että ohjelmalla itsessään oli merkittävää itsenäistä ohjausvoimaa. 
Rahoituksen puuttuminen ja toimeenpanon seurannan niukka re
sursointi johtivat osaltaan siihen, että ohjelman vaikutukset jäi
vät vaatimattomiksi. Ohjelmaan sisältyneistä asioista ne, joista oli 
muutoinkin jo päätetty ministeriöissä, etenivät toimeenpanossa
kin suotuisasti, kun taas asiat, joita ministeriöt eivät itse priorisoi
neet ja olleet käynnistämässä, etenivät heikommin. Vastaavia ha
vaintoja on tullut esiin tässä tarkastuksessa myös kasvustrategian 
toimeen panosta. 

Tämän tarkastuksen yksi johtopäätös on, että terveysalan 
kasvu strategia on lähes kymmenvuotisen voimassaolonsa aikana 
tukenut terveysalan TKItoiminnan tuloksellisuus ja vaikutta
vuusketjun toteutumista. TKItoiminnan ohjaus ja hallinta raa
mittavat tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen prosesseja 
suunnitelmallisesti, läpinäkyvästi ja itseään korjaavasti julkiselle 
toiminnalle yhteiskunnassa hyväksyttyjen lähtökohtien pohjalta. 
Terveysalan TKItoiminnan toimintaympäristön monimutkaistu
minen tekee tästä jatkossa yhä vaativampaa ja haastavampaa.
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3 Onko terveysalan 
strateginen ja rahoitusohjaus 
ollut tavoitteellista ja 
koordinoitua? 

Julkinen hallinta ohjaa tutkimustiedon hyödyntämistä terveys
alalla pikemminkin tukimuotoina ja järjestelminä kuin kasvu
strategian kautta rakentuvana toiminnallisena ja rakenteellisena 
kokonaisuutena. Julkisen vallan linjaukset, toimet ja käytännöt 
ovat yleisluonteisia, hajanaisia ja pääosin sektorikohtaisia, eivätkä 
ne kokoa tutkimustiedon hyödyntämistä ja kaupallistamista edel
tävää arvoketjua julkisten ja yksityisten tavoitteiden, rakenteiden, 
tehtävien, roolien ja toimien hallituksi ja selväpiirteiseksi kokonai
suudeksi. 

Terveysalan kasvustrategia ja tiekartta ovat kuitenkin lisän
neet läpinäkyvyyttä tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen 
tavoitteen asetteluun, kun yleisluonteisia tavoitteita on asetettu 
tiedon arvoketjulle kokonaisuudessaan eikä yksinomaan tiedon 
hyödyntämiselle. Kasvustrategian tavoitteet ovat kuitenkin yleis
luonteisia ja tiekartta toimenpidekeskeinen. Sen vuoksi  strategian 
ja tiekartan väliin jää välimaasto, jossa sektorirajat ylittävälle 
TKItoiminnan tukemiselle ei ole selkeitä lähtökohtia ja väli
tavoitteita. Tässä välimaastossa sektorirajat ylittävän strategi
sen ohjauksen korvaa käytännössä sektorikohtainen strateginen 
 ohjaus tavoitteineen ja toimintamalleineen. 

Kasvustrategian ohjausryhmän ( jäljempänä ohjausryhmä) ase
ma ja tehtävät eivät ole olleet riittävän vahvoja  tasapainottamaan 
sektoreiden välisiä eroja ja jännitteitä. Tämä taustoittuu osaksi sii
hen, että kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanossa on yleisem
minkin käytetty vain niukasti ns. kovia ohjauskeinoja (eli säädös 
tai talousarvioohjausta). Toimeenpanon ohjaus on  perustunut 
ennen muuta rakenneohjaukseen (ohjausryhmä) sekä  ohjelma, 
informaatio ja neuvotteluohjaukseen. Ohjausvälineet ovat luo
neet perustaa toimijoiden keskinäiselle ymmärrykselle, yhteisiä 
käsitteitä, sekä väljän yhteisen agendan ja tavoitteenasettelun. Ne 
kuitenkin tarjoavat vain vähän edellytyksiä kasvustrategian te
hokkaalle ja määrätietoiselle toimeenpanolle  monimutkaistuvassa 
toimintaympäristössä. Tavoitteineen ja ohjausvälineineen kasvu
strategia muodostaakin pikemminkin kattavuutta tavoittelevan 
sateen varjon kuin strategisen ohjausjärjestelmän.
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Rahoitusorganisaatioiden (Business Finland, Suomen Aka
temia) ulkoinen rahoitusohjaus on tarkastuksen perusteella 
 ollut lyhytjänteistä ja painottunut määrärahoihin (rahapääoma). 
Määrä rahaohjauksella ei ole yhteyttä aineettoman pääoman laaja 
alaisempaan hallintaan tutkimustiedon hyödyntämistä tuettaessa 
ja sitä ohjattaessa. Terveysalan kasvustrategian vaikutus rahoitus
organisaatioiden toimintaan ja päätöksentekoon on välillinen ja 
vaikeasti todennettavissa. Lakisääteisten tehtäviensä pohjalta 
rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan 
ensi sijaisesti omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa 
edistämiseksi, eivät kasvustrategian toimeenpanemiseksi tehok
kaasti ja vaikuttavasti. 

Väljän ja yleisluonteisen ohjauksen rinnalle Sipilän hallitus loi 
puoliväliriihen ja lisätalousarvion päätöksillä yksityiskohtaisen 
rahoitusmallin tutkimustiedon kaupallistamisen edistämiseksi 
(lippulaivat ja Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumentit). 
Uudet rahoitusinstrumentit ovat monipuolistaneet rahoituksen 
kohdistumista tiedon arvoketjussa: Suomen Akatemian osalta ne 
ovat vahvistaneet tutkimustiedon hyödyntämisen asemaa perintei
sissä rahoitusperusteissa. Business Finlandin osalta ne ovat lisän
neet kaupallistamisen painotusta, palveluja ja resursseja rahoitus
välineissä tutkimuksellisuuden rinnalla. Rahoitus organisaatioiden 
talousohjauksen lyhytjänteisyys on samanaikaisesti luonut uusia 
haasteita tutkimustiedon liiketaloudelliselle hyödyntämiselle ja 
sen tukemiselle, koska arvoketjun elinkaari on pidempi kuin tie
dossa olevien rahoituslähteiden elinkaari.

Tarkastuksen perusteella valtion talousarvioissa 2016–2018 
tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisessa on painotus jossain 
määrin siirtynyt tutkimuslähtöisyydestä kohti liiketoimintalähtöi
syyttä. Suomen Akatemian ja Business Finlandin instrumenttien 
rajapinta tukemisen prosessissa ja välineissä ei ole tällä hetkellä 
kokonaisuutena selkeä, ja tutkimuslähtöisten instrumenttien ase
ma on heikentynyt. Terveysalalla tiedon kaupallistamisen proses
si on hidas, pääomavaltainen ja korostetun tutkimuslähtöinen, 
 jolloin rahoitusperusteissa tehtyihin muutoksiin sisältyy hyötyjen 
ohella merkittäviä riskejä. Monissa kaupallistamiseen liittyvissä 
kysymyksissä avain on aineettoman pääoman hallinnan kehittä
minen, sillä se on välttämätön edellytys myös aineellisen pääoman 
nykyistä tehokkaammalle hyödyntämiselle. Aineellisen ja aineet
toman pääoman alueet kattava kokonaishallinta sisältää kaiken 
kaikkiaan rahoitusinstrumenttienkin hallinnan ehkä vaativimman 
ja keskeneräisimmän kysymyksen. 

Terveysalan asema eri toimialojen välisenä kohtaamispintana 
on viime vuosina yhä vahvistunut ja alan toimintaympäristö moni
mutkaistunut. Tämä kehityssuunta edellyttää kasvustrategian toi
meenpanoon osallistuneilta toimijoilta selkeitä vastuita ja tehtäviä 
sekä herkkää ja monimuotoista strategian toimenpanon ohjausta.
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3.1 Terveysalan kasvustrategia tavoitteineen ja 
ohjausvälineineen muodostaa eri keinot ja 
toimijat kokoavan kokonaisuuden 

Juha Sipilän hallituksen ohjelma ja terveysalan kasvustrategia 
ovat ohjanneet TKItoimintaa yhtäältä yleisellä, hallinnonala
rajat ylittävällä välineistöllä, toisaalta terveysalaan sopeutetuilla 
tavoitteilla ja toimintatavoilla. Kasvustrategian yleisluonteisten 
tavoitteiden ja tiekartan toimenpiteiden väliin jää välitila, jossa 
sektorirajat ylittävälle TKItoiminnan tukemiselle ei ole olemassa 
selkeitä lähtökohtia ja välitavoitteita. Tällöin sektorirajat ylittävän 
strategisen ohjauksen korvaa käytännössä sektorikohtainen oh
jaus. Strategisen ohjauksen haastetta lisää se, ettei strategioiden 
keskinäistä suhdetta ja ohjausta ole selkeästi määritelty. Kasvu
strategia välineineen on samanaikaisesti sekä strategisten pää
määrien ja tavoitesuuntien ilmaisija että prosessi, jossa päämääriä, 
tavoitteita ja keinoja sekä yhteistä kieltä etsitään ja määritellään. 
Tämän kaksijakoisuuden myötä kasvustrategia tavoitteineen ja 
ohjausvälineineen muodostaa pikemminkin kattavuutta tavoit
televan sateenvarjon kuin strategisen ohjausjärjestelmän, joka 
kykenee tehokkaasti ohjaamaan toimintaa monimutkaistuvassa 
toiminta ympäristössä. 

Terveysalan TKI-toiminnan tavoitteet, keinot ja ohjaus 
hajautuivat useisiin strategia-asiakirjoihin

TKItoimintaa ohjaavat strategiaasiakirjat sisältävät sekä yli 
hallitus kausien ulottuvia tavoitteita ja keinoja (terveysalan kasvu
strategia) että hallituskausikohtaisia toimenpiteitä (hallitus
ohjelma ja tiekartta). Tarkastuksen perusteella hallitusohjelma 
ja kasvustrategia ovat ohjanneet TKItoimintaa yhtäältä yleisellä, 
hallinnonalarajat ylittävällä välineistöllä ja toisaalta terveysalaan 
sopeutetuilla tavoitteilla ja toimintatavoilla. Vaikka ratkaisu on 
lähtökohtaisesti toimiva, käytännössä tavoitteet ja keinot hajautu
vat eri strategiaasiakirjoihin, eikä niitä ole sovitettu yhteen riit
tävästi. 

Sipilän hallituksen ohjelma muodosti hallinnonalojen rajat 
ylittäviä yleisiä tavoitteita ja keinoja, joilla pyrittiin edistämään 
TKItoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimustiedon hyö
dyntäminen liiketoiminnassa sisältyy yhtenä kapeahkona aluee
na tämän tavoitteen alle. Hallitusohjelman Osaaminen ja koulu
tus painopistealueen kärkihanke 5 kohdistui korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän yhteistyöhön innovaatioiden kaupallistamiseksi. 
Hyvinvointi ja terveys painopistealueen kärkihankkeessa 2 ”edis
tetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eri arvoisuutta”. 



24

Hallitusohjelman yleisiin TKItavoitteisiin (kärkihanke 5) ja 
terveys alan tavoitteisiin (kärkihanke 2) nähden kasvustrategia 
rakentaa terveysalalle yleiset, joustavat ja pitkäjänteiset puit
teet innovaatioekosysteemissä todettujen pullonkaulojen ratkai
semiseksi tai hallitsemiseksi. Kasvustrategian tavoite on myös 
hallitus ohjelmaa ja yleisiä tavoitteita kapeampi ja välineellisempi: 
terveysalan investointien ja talouskasvun aikaan saaminen. Kasvu
strategian tavoitetta mitataan lähinnä taloudellisten TKIpanosten 
ja yritysten kasvulla sekä yleisluonteisilla yhteiskunnallisilla ja tie
teellisen vaikuttavuuden mittareilla. Sipilän hallituksen ohjelma ja 
terveysalan kasvustrategia ovat ohjanneet siten TKI toimintaa se
kä yleisellä, hallinnonalarajat ylittävällä välineistöllä että terveys
alaan sopeutetuilla tavoitteilla ja toimintatavoilla. Suhde on lähtö
kohtaisesti toimiva. 

Kasvustrategiassa asetettu yleistavoite toistetaan sellaisenaan 
tiekartassa, joka keskittyy luetteloimaan strategian yksittäisiä, 
toimen pidealuekohtaisia toimenpiteitä. Tiekartta tulkitsee ja täy
dentää sekä kasvustrategiaa että Sipilän hallituksen ohjelmaa 
terveys alalla. Se konkretisoi hallitusohjelman linjauksia ja tavoit
teita aikataulutettuna toimintasuunnitelmana, jota on pyritty so
vittamaan terveysalan toimintaympäristöön ja taloudellisiin (pa
nos)tavoitteisiin. Siten tiekartan ja hallitusohjelman väliltä 
puuttuu kasvustrategian yleisiä tavoitteita konkretisoiva väli
tavoitteisto, jossa sektorirajat ylittävälle TKItoiminnan tukemi
selle asetettaisiin lähtökohtia ja välitavoitteita. Sektorirajat ylittä
vän strategisen ohjauksen korvaa käytännössä sektorikohtainen 
ohjaus tavoitteineen ja toimintamalleineen. 

Välitavoitteiden puuttuessa kasvustrategian toimeenpanijoille 
ei kuitenkaan esitetä yhteistä tavoiteasetantaa, joka ohjaisi konk
reettisesti toimenpiteiden sisällön rakentamista ja mitoittamista, 
sopeuttaisi toiminnan erilaisiin ympäristöihin ja joka sovittaisi 
keskenään TKItoiminnan yleiset ja terveysalalle ominaiset tavoit
teet ja ohjausvälineet. Välitavoitteiden sijaan kasvustrategiassa on 
määritelty tavoitteita toteuttavia keinoja. Niistä osa keskittyy ta
loudellisiin rahapanoksiin, mutta valtaosa kohdistuu aineettoman 
pääoman eri osatekijöihin: rakennepääomaan, inhimilliseen pää
omaan, suhdepääomaan sekä tietopääomaan. Aineettoman pää
oman eri osatekijät ovat osaalueina laajaalaisesti mukana strate
gian keinovalinnoissa.

Lisäksi terveysalan kasvustrategian rinnalla on suuri joukko eri
laisia toimiala ja organisaatiokohtaisia strategioita, kuten minis
teriöiden ja rahoitusorganisaatioiden toimintastrategiat, sekä yk
sittäisiin TKItoiminnan edellytys tai osatekijöihin  kohdistuvat 
strategiat, kuten tieto, ICT, digitalisointi ja HRstrategiat. Eri 
strategiat käsittelevät tyypillisesti myös samoja asioita eri näkö
kulmista. Koska näkökulmia ei voida yleisesti asettaa tärkeysjär
jestykseen, strategioiden väliset suhteet jäävät usein epäselviksi.15
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Terveysalan kasvustrategia loi laajan tavoitesuuntien 
kokonaisuuden, mutta tavoitteiden strategisuus jäi 
epäselväksi 

Tarkastuksessa todettiin, että harvalukuisten tutkimusten ja ar
viointien perusteella ei ole mahdollista muodostaa yksiselitteistä 
kuvaa terveysalan TKItoiminnan ja sen tukemisen strategisen oh
jauksen tavoitteista ja keinoista eikä arvioida niiden toimivuutta. 

Tutkimustiedon hyödyntämiseen kohdistuvat tavoiteilmai
sut kasvustrategiassa ja sen välineissä sisältävät tavoitesuuntia 
ja tavoitteiden lähtökohtia. Niissä ei kuitenkaan ilmaista, millä 
tavalla toimimalla, mihin fokusoitumalla ja mitä tavoitteita pai
nottamalla yksittäisistä tärkeistä asioista muodostetaan kokoava 
strateginen tavoite. Selkeiden strategisten ja operationaalisten 
tavoitteiden sijasta asiakirjoissa käytetään usein epämääräisiä ja 
yleisluonteisia termejä, kuten ”tahtotila”, ”agenda” ja ”selkänoja”. 
Tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa ilmeni, että ministeriöi
den ja rahoitus organisaatioiden toimijat kokevat kasvustrategian 
tavoiteilmaisut periaatteessa legitiimeiksi, mutta he määrittele
vät ja tunnistavat omat tavoitteensa ja suhteensa kasvustrategiaan 
viime kädessä joko hallitusohjelman tai omien strategioidensa ja 
perustehtäviensä kautta. Termien epäselvyys ja hajanainen käyt
tö hankaloittavat niistä käytävää keskustelua, tavoitteenasettelua 
ja edellisiin kohdistuvaa arviointia sekä tutkimuksen ja arvioinnin 
kehittämistä. Tavoitteen strategisuudella voidaan tarkoittaa muun 
muassa 1)  tavoitteen asettamista hallitusohjelmassa, 2) tavoitteen 
olennaisuutta ja kykyä priorisoida asioita, tai 3) tavoitteen kykyä 
koordinoida eri politiikka ja hallinnonalojen toimintaa, huomioi
da toimintaympäristö ja ennakoida sen muutokset tai määritellä 
toimijan asema suhteessa muihin toimijoihin. 

Terveysalan kasvustrategian ja tiekartan tutkimustiedon hyö
dyntämiselle asettamien tavoitteiden strategisuutta rajoittaa en
nen muuta se, että tavoitteilla on kytkentä Sipilän hallituksen oh
jelmaan, mutta niissä ei ole tehty käytännön toimintaa 
konkreettisesti ohjaavia valintoja ja fokusointeja, ja niissä painot
tuu jossakin määrin yksipuolisesti pyrkimys määritellä toimijan 
asema suhteessa muihin toimijoihin. Käytännössä tiekartta ei täs
mennä hallitusohjelman painotuksia siten, että niistä muodostuisi 
tiedon hyödyntämisen operationaalisia tavoitteita. Kasvu
strategiasta suoraan poimittu vuosien 2016–2018 tiekartan 
kokonais tavoite kuuluu seuraavasti: ”Suomi on kansainvälisesti 
tunnettu terveys alan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, inves
tointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa.” Tämä tavoite
lausuma sisältää strategisen tavoitteen piirteistä pyrkimyksen ase
moida toimija suhteessa muihin toimijoihin. Strategisuutta 
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kuitenkin heikentää se, että tavoitelausumassa ei ilmaista, millä 
tavalla toimimalla, fokusoitumalla ja rajautumalla sekä TKI ja 
tuki toiminnan eri osatekijöitä ”strategisesti yhdistelemällä” yksit
täisistä tärkeistä asioista muodostuu toimintaa ohjaava strateginen 
tehtävä tai tavoite. 

Kasvustrategiassa on määritelty seuraava yleisluonteinen tah
to ja tavoitetila, joka koskee Suomen asemaa edelläkävijänä: 
”Suomen tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu terveys
alan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uu
den liike toiminnan edelläkävijä hyödyttäen ihmisten terveyttä, 
hyvinvointia ja toiminta kykyä.” Tällä tarkoitetaan, että Suomi on 
mm. ”monipuolisen ja tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen 
ja siitä syntyvien keksintöjen ja innovaatioiden lähde ja hyödyn
täjä”. Lisäksi kasvustrategiassa on määritelty myös investointeja 
ja talouskasvua koskeva yleistavoite: ”Strategian tavoitteena on 
terveysalan investointien ja talouskasvun aikaan saaminen”. Ta
voite liittyy tutkimustiedon hyödyntämisen yritystaloudellisiin ja 
kansan taloudellisiin ulottuvuuksiin. Sille asetetuista seitsemästä 
arviointi kriteeristä viisi keskittyy aineellisiin panoksiin, ainee
ton pääoma jää tavoitteiden ulkopuolelle. Vain yksi kriteereistä 
kohdistuu tieteelliseen vaikuttavuuteen ja yksi yleisluonteisesti 
toiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tavoitteet kohdis
tuvat valtaosaltaan tiedon arvoketjun loppupäähän (tiedon kau
pallinen hyödyntäminen), jolle asetetaan ensisijaisesti aineellisia, 
taloudellisia, panostavoitteita. 

Kasvustrategiaan kirjatut tutkimus ja innovaatiotoiminnan ra
hoittamisen strategiset linjaukset kohdistuvat monipuolisesti 
tuettavan toiminnan elinkaaren ja tiedon arvoketjun eri vaiheisiin 
(lopputuloksiin, toimintaprosesseihin, yhteistyöhön). Rahoituk
sen strategiset linjaukset ulottuvat myös tukemista koskevan pää
töksenteon perusteisiin. Myös ne jäävät yleisluonteisiksi eivätkä 
kykene ohjaamaan käytännön valintoja. Linjaukset ilmaisevat pi
kemminkin tavoitteiden lähtökohtia tai reunaehtoja kuin tavoittei
ta itsessään.

Myös tiekartan rahoitusorganisaatioihin kohdistuvan toimen
pidekokonaisuuden 5 tavoite on yleinen eikä sisällä eksplisiittises
ti tutkimustiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa. Jotta tiekartta 
täsmentäisi hallitusohjelmaa, sen tavoitteissa tulisi tehdä strate
gisia valintoja tai ainakin niiden tulisi ohjata selväpiirteisesti ja 
ristiriidattomasti valintojen tekemistä muissa tavoiteasiakirjoissa. 
Hallitusohjelmasta, kasvustrategiasta ja vuosien 2016–2018 tie
kartasta ei kuitenkaan ilmene, miten tulisi toimia ja miten tavoite
ristiriitoja tulisi hallita käytännössä erilaisissa rahoitusorganisaa
tioiden valinta tai ongelmanratkaisutilanteissa.
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Tiekartta kokoaa, selventää ja yksilöi kasvustrategian sisältä
miä toimenpidealueiden yleiskuvauksia konkreettisiksi toimiksi. 
Tiekartan toimenpidealueiden kuvauksissa esitellään monipuoli
sesti eri toimijoiden hyviksi tunnistettuja ja tulkittuja käytäntöjä 
ja toimia (sekä suunniteltuja että toteutettuja), yksilöidään tehtyjä 
panostuksia sekä arvioidaan edellisten tuloksia. Kuvaukset jäävät 
kuitenkin ylimalkaisiksi. Yksittäisten toimenpiteiden yhteyttä tie
kartan tavoitteisiin ei tarkenneta eikä niiden oletettuja vaikutus
mekanismeja selitetä. Toimenpiteiden muutkin valintaulottuvuu
det jäävät verrattain avoimiksi. Kokonaisvaikutelmaksi jää, että 
tiekartassa kuvataan viitteellisesti sitä, mitä jo muutoinkin on pää
dytty tekemään, eikä luoda uusia tai aiempia tarkentavia keinova
lintoja. 

Kasvustrategian ja tiekartan tavoitteita ohjaavat tukitoiminnan 
yleiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet, jotka ovat sii
nä määrin yleisluonteisia ja epäselviä, että kaikki toimijat (minis
teriöt, rahoitusorganisaatiot) voivat hyväksyä ne. Tavoitesuuntien 
ja lausumien keskinäiset jännitteet ja ristiriidat tulevat näkyville, 
kun niitä ryhdytään pukemaan täsmällisemmiksi, toimijakohtai
siksi tavoitteiksi sekä konkreettisiksi toimijoiden välisiksi keino ja 
resurssipäätöksiksi. 

Tarkastuksen perusteella kasvustrategian ja tiekartan tavoittei
ta tulkitessaan ministeriöiden lähtökohtana on hallitusohjelma. 
Hallitusohjelman rinnalla rahoitusorganisaatiot määrittelevät 
”strategisuuden” ensisijaisesti omista tehtävistään ja strategiois
taan käsin, eivät niinkään kasvustrategian kautta. Lisäksi kasvu
strategian tavoitteita sovellettaessa ja tulkittaessa yleinen lähtö
kohta on, että ”yleisiä geneerisiä tavoitteita sovelletaan myös 
terveysalalla”. Kasvustrategian tavoitteet eivät tuo terveysalalle 
etusija tai erityisasemaa tuettavien toimialojen joukossa, yli tai 
ohi hallitusohjelman ja toimijoiden omien toiminnallisten strate
gioiden. Poikkeuksena on tilanne, jossa päättäjät ovat erikseen 
kohdentaneet määrärahoja johonkin erilliseen kohteeseen (esim. 
osaamiskeskukset). 

Toimijat tulkitsevat kasvustrategian lähtökohdat ja tavoitteen
asettelut lähtökohtaisesti itseään sitoviksi. Tarkastuksen haastat
telujen perusteella kasvustrategian ja tiekartan taustalla olevat 
yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet hyväksytään ja jaetaan 
laajasti, mutta konkreettisista tavoitteista ei vallitse selvyyttä ei
kä yhteisymmärrystä. Niitä tulkitessaan ministeriöt ja rahoitus
organisaatiot tuovat mukaan omat lähtökohtansa ja agendan
sa. Ministeriöiden ja rahoitusorganisaatioiden toimijat kokevat 
kasvu strategian lisäarvon ennen muuta eri toimijoiden välisen 

Ministeriöt tulkitsevat 
kasvustrategian ja 
tiekartan tavoitteita 
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taas rahoitus-
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 yhteistyöalustan luojana, tavoitesuuntien osoittajana sekä tavoit
teita ja keinoja koskevan keskustelun foorumina. Kasvustrategia 
kokoaa uudella tavalla uudenlaisia toimijoita dialogiin ja yhteis
toimintaan sekä tuo esiin perustavoitteiltaan poikkeavien toimi
joiden ja sektoreiden yhteistä leikkauspintaa. 

Terveysalan kasvustrategian perimmäinen tarkoitus jäi 
avoimeksi ja yleisluonteiseksi

Tarkastuksen perusteella kasvustrategian ohjausryhmästä on 
muodostunut foorumi, jossa epäselviä tavoitteita avataan, niistä 
keskustellaan ja niitä pyritään muovaamaan läpinäkyviksi käymäl
lä niistä dialogia politiikkatason kanssa. Kokoamalla päämäärä ja 
tavoitesuuntia, toimijoita ja keskeisiä käsitteitä kasvustrategia ja 
ohjausryhmä ovat tarjonneet yhteisen viitekehyksen ja alustan 
sektoreiden väliselle viestinnälle, yhteistoiminnalle ja tavoitteiden 
tarkentamiselle. Kasvustrategiassa ja sen tiekartassa on pyritty 
määrittelemään kattavasti ja systemaattisesti tutkimustiedon hyö
dyntäminen ja sen tukemisen tavoitteet ja keinot. Tämä on lisännyt 
arvoketjun tavoitteenasettelun läpinäkyvyyttä. Näin on kyetty tuo
maan näkyville perustavoitteiltaan poikkeavien toimijoiden ja sek
toreiden yhteistä leikkauspintaa. Kasvustrategiaa voidaan tarkas
tuksen perusteella luonnehtia sateenvarjoksi, joka kokoaa uudella 
tavalla uudenlaisia toimijoita dialogiin ja yhteistoimintaan. Kasvu
strategia ja tiekartta ovat käynnistäneet ja jäntevöittäneet yhteis
ten arvojen, tavoitteiden ja keinojen etsimistä, mutta tavoitteiden 
ja keinojen tarkentaminen on vielä alkuvaiheessa.  Strategian 
keino valikoima painottuu voimakkaasti aineettomiin asioihin ja 
viime kädessä julkisen sektorin rajat ylittävään viestintään. Siihen 
ei ole liitetty selkeitä ja sitovia tehtävien, vastuiden ja resurssien 
sektorirajat ylittäviä rakenteita ja muita ratkaisuja.

Kasvustrategia ja tiekartta jättävät kuitenkin epäselväksi, mi
tä julkisen tukemisen monista vaihtoehtoisista tarkoituksista 
kasvu strategialla ja tiekartalla pyritään edistämään. Kasvustra
tegia tähtää viime kädessä Suomen menestymiseen terveysalan 
TKItoiminnan tiivistyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Kasvu
strategiaan ja tiekarttaan ei kuitenkaan sisälly tehokasta mekanis
mia, jolla varmistetaan liiketoiminnan tukemisesta muodostunei
den hyötyjen ja lisäarvon säilyminen Suomessa ja jolla hallitaan 
muut rahoitusriskit. 

Kasvustrategia on kehittämisen strategia. Koska terveysalalta 
puuttuu kansallinen toiminnallinen kokonaisstrategia, epäselväk
si jää se, mihin toiminnalliseen tilaan, lopputulokseen tai vaiku
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edistänyt eri toimijoiden 
ja sektoreiden dialogia ja 
yhteistoimintaa sekä 
lisännyt arvoketjun 
tavoitteenasettelun 
läpinäkyvyyttä.



29

tukseen kehittämisen strategialla viime kädessä tähdätään ja mi
ten hallitaan toisistaan poikkeavien arvojen väliset ristiriidat ja 
 jännitteet (hyvinvointi, talouden kasvu, terveys, jne.). Strategian 
tavoitteet ja keinot painottuvat hyötyjen lisäämiseen. Tavoitteissa 
ja keinoissa on kohdistettu vain niukasti huomiota tukemisesta ai
heutuvien haittojen eliminoimiseen tai vähentämiseen.

Kasvustrategia pyrkii olemaan ekosysteemistrategia, mutta 
kasvustrategian ja tiekartan keinovalikoima ei kuitenkaan kyke
ne koordinoimaan ekosysteemin kokonaisuutta. Sen sijaan toi
minta organisoituu olemassa olevien julkisten, sektoripohjaisten 
organisaatio rakenteiden pohjalta (ministeriöiden, rahoitusorgani
saatioiden). Yksityisen sektorin toimijoiden rooli ekosysteemin 
kokonaisuudessa jää epäselväksi ja vajaasti hyödynnetyksi.

Tavoitteiden ja keinojen selventäminen tai terävöittäminen on 
mahdollista lähinnä yksinkertaisessa toimintaympäristössä, jossa 
tavoitteista vallitsee yhteisymmärrys ja syyseuraussuhteet ovat 
yksinkertaisia. Tällaisissa ympäristöissä tavoitteiden ja keinojen 
selventäminen myös tuottaa ennakoivasti tulosta. Ympäristön 
moni mutkaistuessa tarvitaan muunlaisia keinoja. Strategian taus
talta puuttuu huolellinen toimintaympäristöanalyysi ja sille raken
tuva toimintamallien ja toimenpiteiden eriyttäminen muotoon, 
joka soveltuu eri toimintaympäristöihin ja on niille tarkoituksen
mukainen.

3.2 Tutkimustiedon hyödyntämisen ohjaus on 
sektorikohtaista ohjelma-, informaatio- ja 
neuvotteluohjausta 

Kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanossa on käytetty vain 
niukasti niin sanottuja kovia ohjauskeinoja eli säädös ja talous
arvioohjausta. Ohjaus on perustunut ennen muuta ohjausryhmän 
suorittamaan rakenneohjaukseen sekä ohjelma, informaatio ja 
neuvotteluohjaukseen. Ohjausvälineet ovat luoneet perustaa toi
mijoiden keskinäiselle ymmärrykselle, yhteisiä käsitteitä, sekä väl
jän yhteisen agendan ja tavoitteenasettelun. Ne kuitenkin tarjoavat 
vain vähän edellytyksiä kasvustrategian tehokkaalle ja määrätie
toiselle toimeenpanolle monimutkaistuvassa toimintaympäristös
sä. Tavoitteineen ja ohjausvälineineen kasvustrategia muodos
taakin pikemminkin kattavuutta tavoittelevan sateenvarjon kuin 
strategisen ohjausjärjestelmän.
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Tutkimustiedon hyödyntämisen ja sen tukemisen vastuut ja 
tehtävät ovat kapea-alaisia

Julkisen rahoituksen tarjoama tuki tutkimustiedon hyödyntämi
selle terveysalan liiketoiminnassa rakentuu eri ministeriöiden ja 
rahoittajien vastuista ja tehtävistä, ilman että kenellekään on ase
tettu kokonaisvastuuta lopputuloksesta. Tästä syystä tutkimus
tiedon hyödyntämisen osaalueet eivät yhdistä eri toimijoiden 
tehtäviä, vastuita ja rooleja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, mikä 
ilmenee myös organisaatioiden strategioissa. Tarkastuksen perus
teella ajattelutavoissa ja rooleissa on tapahtunut jonkinasteista liu
kumista kohti uudenlaista ”kokonaisuuden haltuunottoa”. Muutos 
on kuitenkin hidas, ja kasvustrategian ja tiekartan vaikutuksen 
erottaminen muista samanaikaisesti tapahtuvista muutoksista on 
hankalaa ja tulkinnanvaraista. Toisaalta kokonaisuuden uudenlai
sen haltuunoton rinnalla on nähtävillä myös roolien kaventumista: 
ekosysteemin luomisen lähtökohdakseen ottanut kasvustrategia 
on vaarassa jäädä liiaksi julkisten toimijoiden toteuttamaksi. 

Lukuisien viime vuosina tehtyjen selvitysten ja arviointien pe
rusteella ”kokonaiskuva SOTEalan TKItoiminnasta on vaikeas
ti hahmotettava ja sirpaleinen”16. Raporttien mukaan tarvittaisiin 
TKItoiminnan rakenteiden (eli vastuiden, tehtävien, roolien) 
hienosäädön sijasta myös rakenteiden uudelleen arviointia. Niis
sä esimerkiksi toivotaan, että julkisen ja yksityisen sektorin teh
täviä ja rooleja pohdittaisiin kokonaisuutena uudelleen. Monissa 
selvityksissä ja arvioissa nostetaan esiin myös tarve uudistaa jul
kisen sektorin ja terveysalan spesifejä tehtäviä ja rooleja. Elleivät 
TKItoiminnan ja tutkimuksen kaupallistamisen perusasiat ole 
selviä ja määriteltyjä, tästä muodostuu pullonkaula myös konk
reettisten toimintapuitteiden sekä ohjaus ja rahoitusvälineiden 
kehittämiselle. Raporteissa esiin nousee toistuvasti myös laadul
lisen uudistamisen tarve: ei riitä, että perinteiset, lineaarimallille 
rakentuvat tehtävät ja roolit selvennetään, vaan tämän sijasta tar
vitaan tehtävien, roolien ja vastuiden uudistamista siten, että ne 
tukevat TKItoiminnan kokonaisuuden hallintaa. Tiedon arvo
ketjua myös kehitetään edelleen usein yksinomaan tiedon arvo
ketjun tietyn vaiheen tai osasen näkökulmasta, eikä lähtökohtana 
ole tiedon arvoketju toiminnallisena kokonaisuutena.

Selvitysten ja arviointien havainnot ja päätelmät saavat vah
vistusta myös tarkastuksessa. TKItoiminnan kokonaisuuden 
strateginen ohjaus sekä säädös, talous ja tulosohjaus hajautuvat 
usealle ministeriölle: työ ja elinkeinoministeriö vastaa innovaatio
toiminnasta, opetus ja kulttuuriministeriö tutkimusasioista ja 
esimerkiksi korkeakouluista sekä sosiaali ja terveys ministeriö 
terveys alasta. Lisäksi valtioneuvoston yhteydessä toimii  tutkimus 
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ja innovaationeuvosto, jonka tehtävä on muun muassa seurata 
toimialan kehitystä sekä tukea valtioneuvostoa pitkä jänteisen 
tutkimus ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteen
sovittamisessa (VnA 162/2016, 2 §). Valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003) mukaan kukin ministeriö käsittelee toimialansa tutki
musta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat. Valtioneuvoston 
kanslian erityisellä vastuulla on sektoritutkimuksen koordinointi 
päätöksentekoa varten sekä valtioneuvoston yhteisen toiminta ja 
taloussuunnittelun ohjaus, kehittäminen ja koordinointi (VNOS, 
11 §) myös TKItoiminnan osalta. 

Selkeimmät ja suorimmat tehtävät, roolit ja vastuu tutkimus
tiedon hyödyntämisen edistämisestä ovat ministeriöistä työ ja 
elinkeinoministeriöllä ja rahoitusorganisaatioista Business 
 Finlandilla. Valtioneuvoston asetuksen (1024/2007, 1 §) mukaan 
valtioneuvostossa innovaatioiden ja teknologian kehittäminen ja 
hyödyntäminen sekä innovaatio, tuotekehitys ja teknologia
rahoituksen suunnittelu ja ohjaus ovat työ ja elinkeino ministeriön 
tehtävänä ja vastuuna. Muiden toimijoiden tehtävissä ja vastuissa 
tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa terveysalalla on 
mukana epäsuoremmin. Niiden säädöksissä kuvatut tehtävät liit
tyvät joko tiedon arvoketjun varhaisempiin vaiheisiin (OKM, Suo
men Akatemia), kohdistuvat muuhun kuin liiketoiminnalliseen 
substanssiin (terveysala, STM) tai sisältävät tiedon arvoketjun 
loppu päässäkin muitakin arvoja tai keinoja kuin tutkimustiedon 
kaupallistamisen liiketoiminnassa (OKM, STM, Suomen Akate
mia). 

Ohjauksen tavoin myös TKItoiminnan rahoituksen tehtävät 
ja vastuut hajautuvat. Tärkeimmät rahoitusorganisaatiot ovat 
 Business Finland (L 1146/2017, 3 §), jonka tehtävänä on muun 
muassa edistää "tutkimus, kehitys, ja innovaatiotoimintaa sekä 
sen tulosten laajaalaista hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa, 
työ elämässä ja muualla yhteiskunnassa”. Vaikka toimialojen kehit
täminen on yleisesti vastuutettu kustakin tehtävä ja toimialasta 
vastaavalle ministeriölle, myös Business Finlandia koskevaan la
kiin kirjatussa tavoitelausumassa on asetettu yleinen kehittämisen 
tavoite: ”Rahoituskeskuksen ja yhtiön muodostaman kokonaisuu
den toiminnan yleisenä tavoitteena on auttaa elinkeinoja uudis
tumaan ja kehittymään teknologian ja innovaatioiden keinoin…” 
(2 §). Toisen keskeisen rahoittajan, Suomen Akatemian, tehtävä
nä on muun muassa ”edistää tieteellistä tutkimusta ja tutkimus
edellytyksiä sekä niiden hyödyntämistä rahoittamalla niitä ja 
osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön” (L 922/2009, 2 §). 
Toimijoiden vastuut ja tehtävät, jotka ylittävät funktionaalisten 
vastuualueiden rajat, ovat vasta kehittymässä ja tällä hetkellä mo
nessa suhteessa epäselviä. 
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Operatiivisella tasolla TKItoimintaa harjoitetaan yhteis
kunnassa laajaalaisesti eri sektoreilla, hallinnon ja toimi aloilla, 
yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa. Jatkuvasti vahvistuu 
kehitys piirre, että TKItoiminta ja varsinkin sen hyödyntäminen 
hajautuvat yhteiskunnan ja talouden alueelle laajaalaisesti, sen 
sijaan että ne kanavoituisivat selväpiirteisesti ja yksinomaisesti 
yksittäisille toimijoille, toimialoille, ohjaajille tai rahoittajille. Tä
mä kehityspiirre ilmenee muun muassa ”avoimen innovaation” ja 
”asiakaslähtöisen innovaation” käsitteissä. Lisäksi tiedon hyödyn
täminen tapahtuu yhä enemmän erilaisissa yhteistoiminnallisissa 
prosesseissa ja verkostoissa. Molemmat seikat vaikeuttavat vastuu
toimijoiden paikallistamista ja määrittelyä. Tutkimustiedon hyö
dyntämistä ohjaavien ja rahoittavien toimijoiden toiminta mallit ja 
roolit arvoketjussa ovat tarkastuksen perusteella jonkinasteisessa 
muutoksessa. Esimerkin tarjoavat Suomen Akatemian lippulaivat, 
joiden tehtävissä ensimmäisen kerran Suomen Akatemian his
toriassa yhdistyvät uudella tavalla tieteellinen (huippu)laatu ja 
yhteis kunnallinen (ml. liitetaloudellinen) vaikuttavuus. Kuitenkin 
organisaatioiden vastuut, rakenteet ja toimintastrategiat seuraavat 
edelleen vanhaa funktionaalista sektori ja toimialamallia. Tämä 
voi johtaa joko jännitteiden lisääntymiseen tai niiden parempaan 
hallintaan tiedon arvoketjun sisällä ja eri toimijoiden välillä. 

Kasvustrategian ohjausryhmän edustajan haastattelussa ilmeni, 
että ohjausryhmän tehtävät ja toimivaltuudet tulkitaan kapeasti. 
Käytännössä ohjausryhmän roolina katsotaan olevan ennen muu
ta eri sektoreiden keskinäisen viestinnän parantaminen ja dialogin 
lisääminen. Näin tulkittuna ohjausryhmän rooli on selkeä, koska 
ohjaus ryhmä ei edes pyri linjaamaan terveysalan TKItoimintaa 
vaan rajoittuu ylläpitämään neuvotteluyhteyttä politiikkatason 
kanssa. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi vuosina 2016–2018 
myös TKIrahoitusorganisaation tulosohjauksesta vastaavana 
virkamiehenä. Ohjausryhmän muut jäsenet toimivat organisaa
tioidensa edustajina erilaisissa työryhmissä ja toimielimissä. Ris
tikkäisistä jäsenyyksistä johtuen ohjausryhmän puheenjohtaja 
ja jäsenet katsovat edustavansa rooleissaan sekä omia organisaa
tioitaan että epävirallisesti myös ohjausryhmää. Tästä voi seurata 
intressi ja rooliristiriitoja tai lievempiä jännitteitä. Lisäksi avain
ministeriön edustaja kiinnitti haastattelussa huomiota siihen, että 
”tutkimustiedon hyödyntämisellä ei tunnu olevan oikein omistaja
tahoa”. 



33

Kasvustrategian ja tiekartan ohjaus on ollut pääasiassa 
ohjelma-, informaatio- ja neuvotteluohjausta

Tarkastuksen perusteella kasvustrategian ja tiekartan toimeen
panossa on käytetty vain niukasti niin sanottuja kovia ohjaus
keinoja (säädös ja talousarvioohjausta). Toimeenpanon ohjaus 
on perustunut ennen muuta rakenne, ohjelma, informaatio ja 
neuvotteluohjaukseen sekä ohjausryhmän harjoittamaan toimin
nan jälkikäteiseen seurantaan.17

Ohjausryhmän vuosina 2016–2018 harjoittama ohjaus rakentui 
ryhmän jäsenten osallistumiselle olemassa oleviin sektoriraken
teisiin (esim. työryhmiin) eräänlaisena epävirallisena rakenne
ohjauksena, viestinnälle ja muille pehmeille ohjauskeinoille eikä 
ohjausryhmän suoralle ohjaukselle. Haastattelujen perusteella 
TKIrahoitustoiminnan ja tutkimustiedon hyödyntämisen keskei
sin ohjauskeino oli ”epävirallinen rakenneohjaus” ja koordinointi, 
jonka mahdollisti ohjausryhmän jäsenten ja ministeriöiden virka
miesten eri tehtävien ja roolien yhdistäminen. Ohjausryhmän jä
senillä ja puheenjohtajalla oli lukuisia muitakin tehtäviä ja rooleja 
talous, normi ja tulosohjauksessa tai näiden valmistelussa. Nii
hin he toivat mukanaan myös ohjausryhmän näkökulman. Ohjaus
ryhmän puheenjohtaja tulkitsi tämän toiminnallisen koordinaa
tion ohjausryhmän keskeiseksi vahvuudeksi, joka mahdollisti 
jaetun ymmärryksen tavoitteista ja yhteisen tilannekuvan muo
dostumisen. Seurantaa omana jälkikäteisen ohjauksen muotonaan 
ja ohjaus ryhmän toiminnan osaalueena tarkastellaan erikseen 
kertomuksen luvussa 4.

Ministeriöiden ohjaus suhteessa rahoitusorganisaatioihin ja 
ohjausryhmään noudatti samaa lähtökohtaa, jossa painottui pi
kemminkin epäsuora kuin suora vaikuttaminen. Ministeriöiden 
ohjauksella ei pyritty suoraan vaikuttamaan rahoitusorganisaation 
yksittäisten hankkeiden ja konkreettisten keinojen rakentumiseen 
ja valintaan. Ministeriöt olivat mukana tukemassa esimerkiksi 
alueellisia ohjelmia, klustereita ja osaamiskeskuksia. Ministeriön 
edustaja saattoi myös toimia sparraajana rahoitusorganisaation 
kehittämishankkeessa ”pitämässä esillä isoja linjoja ja olemalla 
mukana kuulolla”. 

Kasvustrategiassa käsitellään yleisellä tasolla yksittäisten 
ohjaus keinojen kysymyksiä ja haasteita. Kasvustrategian ja vuo
sien 2016–2018 tiekartan toimeenpanoa ei ole suunniteltu ja 
dokumentoitu kartoittamalla, millaisia ohjauskeinoja niiden 
toimeenpano edellyttää ja miten ohjauskeinot rakennetaan ko
konaisuudessaan niin, että strategia ja tiekartat voidaan toimeen
panna tehokkaasti ja laajaalaisesti vaihtelevissa toimintaympä
ristöissä. Kasvu strategiassa kyllä ehdotetaan, että perustetaan 
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yhteistyöryhmä vastaamaan strategian toimeenpanon suunnitte
lusta ja seurannasta sekä projektoimaan tarvittavat toimenpiteet. 
Ehdotukseen sisältyi myös, että yhteistyöryhmä laatisi strategialle 
yksityis kohtaiset vaikuttavuuden mittarit yhdessä alan julkisten 
tutkimus ja innovaatio rahoittajien, toimialaliittojen sekä Tilasto
keskuksen kanssa. 

Ohjausryhmää lukuun ottamatta kasvustrategian toimeen panoa 
varten ei ole rakennettu erillistä ohjaus ja toimeenpano rakennetta. 
Valtioneuvoston kanslian 7.9.2017 järjestämän kansliapäällikkö
työpajan ”Poikkihallinnollinen yhteistyö: case Terveysalan kasvu
strategia” loppuraportissa kerrotaan, että ministeriöt ovat inte
groineet kasvustrategian oman hallinnonalansa kärkihankkeisiin 
ja ohjausinstrumentteihin (tulosohjaus jne.) ja että kasvustrategia 
on integroitu myös hallituksen työhön. Loppuraportin mukaan 
valmisteltavia asioita arvioidaan monista eri suunnista ja kaikissa 
asioissa näkökulma pidetään kansallisena. Lisäksi panostetaan 
paljon vuorovaikutukseen eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken. 

Kuvio 4: Valtiovallan käytössä olevat välineet tutkimustiedon 
hyödyntämisen tukemiseen. (Lähde: mukaillen Roininen 201218) 
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Yliopistot

Työ- ja elinkeino-
ministeriö

Opetus- ja 
kulttuuri  ministeriö

Normiohjaus

Taloudellinen ohjaus

Ohjelmaperusteinen ohjaus

Informaatio-ohjaus

Arviointi- 
ohjaus

Business 
 Finland

Suomen 
Akatemia Terveysalan 

TI-toiminnan 
kasvustrategia  

ja tiekartta  
2016–2018 

Neuvottelu- 
ohjaus

Itseohjaus

Verkostot

Yritykset

Sosiaali-  
ja terveys-
ministeriö
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Ohjauskeinojen luokitukset ovat väljiä ja näkökulmasidon
naisia (kuvio 4). Kun kasvustrategia ja tiekartat ovat ohjelma ja 
 informaatioohjauksen keinoina tai kohteena, toimivat ne osa
na ohjaus ja hallintavälineiden laajempaa kokonaisuutta. Eräi
tä yksittäisiä ohjauskeinoja lukuun ottamatta kasvustrategiaa ja 
sen tiekarttoja ei ole suoraan ja velvoittavasti liitetty valtiovallan 
käytössä oleviin muihin ohjausvälineisiin, kuten tulosohjauk
seen. Tästä syystä tarkastuksen keinoin ei ole ollut mahdollista 
yksityis kohtaisesti selvittää, miten kasvustrategian ja sen tiekartan 
toimeen panoa on tuettu eri ohjausvälineillä. 

Käytännössä ohjelma ja informaatioohjauksen toimivuuteen 
vaikuttaa se, miten muut käytettävissä olevat ohjausvälineet toi
mivat ja miten systemaattisesti ohjelmaohjausta tuetaan muil
la ohjaus keinoilla. Tämä jää käytännössä ohjaavien toimijoiden 
(esim. ministeriöiden) ja rahoitusorganisaatioiden harkintaan. 
Säädösohjausta kehittämällä on poistettu tärkeitä esteitä terveys
tiedon kaupallistamiselta (toisiolain ja genomilain säätäminen, 
biopankkilain päivitys). Innovaatiomyönteisen sääntelyn peri
aatteita on pyritty ottamaan huomioon sääntelyä kehitettäessä. 

Tarkastuksen perusteella rahoitusorganisaatioiden tulosohjaus 
ei luo selkeitä ja tehokkaita kannustimia eikä suuntaviivoja 
tutkimus tiedon hyödyntämisen edistämiselle terveysalalla. Kes
keisiä syitä ovat tavoitteiden yleisluonteisuus, keinojen jättäminen 
suurelta osin rahoitusorganisaatioiden harkintaan sekä terveys
alan vaativuus ja monimutkaisuus TKItoiminnan rahoitus
ympäristönä ja rahoitusorganisaatioiden ohjausympäristönä. Sipi
län hallituksen kärkihankkeessa terveysala oli ”muiden mukana” 
mutta ei erityisenä prioriteettina. 

Kasvustrategian toimeenpanon taloudellinen ohjaus on ollut 
niukkaa ja rajoittunut lähinnä yksittäisiin menokohtiin. Terveys
alan kasvustrategian aikana on tehty kolmen ministeriön yhteisiä 
hallitusohjelma ja budjettialoitteita. Näiden päämääränä on muis
tuttaa päättäjiä siitä, että he varaisivat Terveysalan kasvustrategian 
tavoitteiden toteuttamiseen riittävästi resursseja. Kasvustrategian 
toimeenpano rahoitetaan valtaosaltaan kohdentamalla rahoitusta 
uudelleen. Poikkeuksen muodostavat valtion talousarvioon vuo
sina 2017–2019 varatut 17 miljoonaa euroa, jotka on tarkoitettu 
biopankkien toiminnan yhtenäistämiseen sekä genomi keskuksen 
ja kansallisen syöpäkeskuksen perustamiseen osana genomi
strategian toimeenpanoa. 

Rahoitus-
organisaatioiden 
tulosohjaus ei luo 
selkeitä ja tehokkaita 
kannustimia eikä 
suuntaviivoja tutkimus-
tiedon hyödyntämisen 
edistämiselle 
terveysalalla.
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3.3 Strategisen ja rahoitusohjauksen välillä ei 
ole suoraa yhteyttä

Tarkastuksen perusteella rahoitusorganisaatioiden ulkoinen 
rahoitus ohjaus on ollut lyhytjänteistä ja painottunut määrä
rahoihin (rahapääomaan). Määrärahaohjauksella ei ole yhteyttä 
aineettoman pääoman laajaalaisempaan hallintaan tutkimus
tiedon hyödyntämistä tuettaessa ja sitä ohjattaessa. 

Terveysalan kasvustrategian vaikutus rahoitusorganisaatioiden 
toimintaan ja päätöksentekoon on välillinen ja vaikeasti toden
nettavissa. Rahoitusinstrumenttien keinovalintojen lähtökohtana 
ovat rahoitusorganisaatioissa rahoittajan ja rahoitettavien organi
saatioiden perustehtävät ja niistä käsin rakennetut organisaatioi
den toiminnalliset perusstrategiat. Kasvustrategia tiekarttoineen 
on siinä määrin yleisluonteinen, ettei siitä ole mahdollistakaan 
saada yksilöityjä ratkaisuja instrumenttien keinovalintojen teke
miseen. Rahoitusinstrumenttien keinot eivät siten ole ristiriidassa 
kasvustrategian kanssa, mutta niiden yhteys kasvustrategiaan on 
ohut ja epäselvä.

Tutkimustiedon hyödyntämistä ei ole tuettu eikä hallittu 
aineellisen ja aineettoman pääoman kokonaisuutena 

Aineellista pääomaa ovat esimerkiksi rahoitusorganisaatioille 
tutkimustiedon hyödyntämisen kaupallistamiseen varatut talous
arviomäärärahat. Aineetonta pääomaa ovat määrärahojen tehok
kaan ja vaikuttavan käytön tukena, ympäristönä ja jopa perustana 
esiintyvät eettiset, sosiaaliset, psykologiset, juridishallinnolliset ja 
lukuisat muut immateriaaliset tekijät. Kuviossa 5 kuvataan aineet
toman pääoman hallinnan eri osaalueita ja niiden hallinnan koko
naisuutta. Aineettoman pääoman osatekijöitä ovat esimerkiksi 

 – yhteisissä projekteissa toimivien yritysten ja korkeakoulujen 
 välillä vallitseva luottamus (sosiaalinen pääoma) 

 – toimijoiden väliselle yhteistyölle rahoituspäätöksissä luodut 
 rakenteet (rakennepääoma) 

 – poikkitieteellisen yhteistoiminnan osaaminen (inhimillinen 
 pääoma) 

 – kyky hallita edellisiin sisältyvää kompleksista kokonaisuut
ta esim. rahoitusorganisaatioiden strategioissa ja rahoitus
päätöksissä laadukkaan ja toimivan tiedonhallinnan avulla 
(tieto pääoma).19

Periaatteellisesti merkittävin terveysalan kasvustrategian ra
hoitus ja talousohjauksen ja samalla koko ohjausjärjestelmän 
haaste sisältyy siihen, että aineellista ja aineetonta pääomaa ei 
tutkimustiedon hyödyntämistä tuettaessa ohjata eikä hallita koko
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naisuutena. Aineeton pääoma muodostaa tutkimustiedon hyödyn
tämisen hallinnan ydinasian. Silti sitä ei ole käsitelty eikä ohjattu 
systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti eri ulottuvuuksissa vaan 
pistemäisesti (esim. genomitiedon saatavuus yms.). 

Hallinnan pistemäisyys ilmenee tyypillisesti tilanteessa, jossa 
aineellista pääomaa lisätään ilman että aineettoman pääoman kyky 
tukea näitä lisäyksiä tehokkaasti varmistetaan. Esimerkiksi 
innovaatio tukien talousarviomäärärahoja on lisätty, mutta ei ole 
varmistettu, että tutkimusorganisaatioilla on tarvittava 
kaupallistamis osaaminen tai että lisämäärärahojen käytön seuran
nalla on laadukas tietoperusta.

Kuvio 5: Aineettoman pääoman hallinnan kokonaisuus. (Lähteet: mukaillen 
Rastas & Einola-Pekkinen 200120 ja Otala 200821) 

Aineeton pääoma muodostuu suhde, rakenne ja inhimilli
sestä pääomasta. Kasvustrategian tehokas toimeenpano edel
lyttää systemaattista huomiota aineettoman pääoman rattaiden 
dynamiikkaan. Tutkimustieto ei välity hyödynnettäväksi suoraan 
ja omana asianaan, vaan laajemman ja monimuotoisemman ai
neettoman pääoman rattaiston välittämänä ja rattaiden välises
sä vuoro vaikutuksessa. Tutkimustiedon hyödyntämisessä kertyy 

Aineellista pääomaa on 
voitu lisätä ilman että 
aineettoman pääoman 
kyky tukea näitä 
lisäyksiä tehokkaasti 
varmistetaan.

Inhimillinen 
pääoma

• Määrä ja laatu
• Oikea osaaminen

• Ammattitaito
• Älyllinen kunto
• Työhyvinvointi

• Innostus
• Sitoutuminen

• Motivaatio
• Kyky luoda uutta

Suhdepääoma
Toimijat

• Asiakkaat
• Kumppanit

• Alihankkijat ja 
toimittajat
• Yhteisöt

• Verkostot
• Muut  

sidosryhmät

Organisaatio-
rakenne

• Yhteistyö
• Toimintatavat 

ja mallit

Henkiset 
rakenteet
• Ilmapiiri

• Yhteisöllisyys
• Arvot

• Kulttuuri
• Johtaminen

Rakennepääoma
Järjestelmät ja prosessit

• Tiedon ja osaamisen hankinta-
mahdollisuudet, jakaminen sekä 

hyödyntäminen
• Osaamisen kehittäminen  
ja oppimisen mahdollisuudet

• Tiedon ja osaamisen hallinta
• Ihmisten hyvinvoinnista ja kunnosta 

huolehtiminen
• Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen

• Vuorovaikutus ja viestintä

Teknologia 
 (ICT)

• Tietotekniset 
mahdollisuudet

• Pääsyt tietoon
• Työvälineet
• Tietoverkot

• Somejärjestelmät 
ja muut alustat 

(ekosysteemien, 
alustatalouden toiminnan 

mahdollistaminen)
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 aineetonta pääomaa, jonka taloudellista hyödyntämistä kasvustra
tegia pyrkii edistämään. Kasvustrategian kautta on myös jo saavu
tettu hyviä tuloksia. Kasvustrategiaa ei kuitenkaan tällä hetkellä 
tueta ohjaamalla aineellisen ja aineettoman pääoman transfor
maatioita terveysalalla tietoisesti, systemaattisesti ja monipuoli
sesti eri ohjaus välineillä (kuviot 4 ja 5).22

Aiemmassa tarkastuksessa on tullut esille TKIinvestointien 
tärkeys, TKItoiminnan ja terveysalan erityislaatuisuus investoin
tien näkö kulmasta sekä tarve laajentaa TKItoiminnan tarkas
telun näkö kulmaa taloudellisuus ja kuluajattelusta investointi
ajatteluun23. Rahoitusorganisaatioissa ei kuitenkaan ole riittävästi 
tarkasteltu tutkimustiedon hyödyntämistä ja sen tukemista ai
neellisen ja aineettoman pääoman kokonaisvaltaisena yhdistelmä
nä, jossa molemmat toimivat toistensa lähteinä ja hyödyntäjinä. 
Tarkastuksen perusteella sitä ei myöskään tällaisena yhdistelmä
nä kokonais valtaisesti hallita ja edistetä. Osuvan esimerkin tästä 
tarjoaa se, että sosiaalista luottamuspääomaa ja suhdepääomaa 
kehittävä yhteistyö ja verkostoituminen ovat useiden arvioiden 
perusteella vähentyneet merkittävästi 2010luvulla24. Julkista kes
kustelua ovat tästä huolimatta usein hallinneet TKItoiminnan 
rahoituksen (rahapääoman) leikkaukset yksityisellä sektorilla ja 
valtion talous arviossa. Toisaalta varsinkin taitamattomasti toteu
tetut määräraha leikkaukset saattavat myös itsessään heikentää 
TKItoimijakentän etujen yhteisyydestä muodostuvaa sosiaalista 
pääomaa.

Aloitteita ja esityksiä aineettoman pääoman aseman vahvista
misesta rahoitusinstrumenteissa on tehty25. Niiden työstäminen 
eteenpäin on myös rahoitusorganisaatioissa vasta alkuvaiheessa. 
Heikohkon edistymisen taustalla on useita tekijöitä lähtien siitä, 
että tavoiteasetanta on eri tasoilla kohdistunut tyypillisesti raha
panoksiin. TKItoiminnan tuloksellisuutta seurataan esimerkiksi 
TKI2030tiekartassa ja kasvustrategian tällä hetkellä voimassa 
olevassa, vuosien 2020–2023 tiekartassa edelleen pääasiassa talou
dellisten rahapanostusten muutoksilla, eikä laajempina aineetto
mina ja aineellisina prosesseina, lopputuloksina ja vaikutuksina.26 
Tavoitteenasettelun alue on viime vuosina vähitellen laajentunut. 
Tiedonhallinta seurannan ja arvioinnin rakenteineen ei kuiten
kaan tue tällaista laajentumista vaan usein seuraa sitä pitkähköllä 
viiveellä. 

Aineellisen ja aineettoman pääoman kokonaisuuden hallinta 
valtionhallinnossa laajemminkin on vasta alkuvaiheessa ja hitaas
ti kehittymässä. Euroopan yhteisön ns. INNODRIVEhankkeen 
loppu raportissa todetaan, että Suomi on painottanut yksipuolisesti 
T&Ktoimintaa ja siihen sisältyviä rahasatsauksia ja laiminlyönyt 
aineettoman pääoman laajemman kokonaisuuden (esim. rakenne
pääoman). Myös OECD:n raportissa korostetaan tarvetta tarkas
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tella aineetonta pääomaa, T&Ktoimintaa ja sen raha panoksia 
laajemmassa viitekehyksessä.27 Tämä edellyttää aineettoman pää
oman edistämisen ja hyödyntämisen tukemiseen systemaattista 
välineistöä, jossa on otettu huomioon myös eri toimijoiden asema 
ja organisaatioautonomia kannusteita suunniteltaessa ja raken
nettaessa. Koska monet TKItoiminnan ydinorganisaatiot ovat 
yksityis oikeudellisia tai muutoin autonomisia toimijoita, aineetto
man ja aineellisen pääoman yhteiskehittämisen haaste on valtio
vallalle yhtä hyvin hallinnan (”governance”) kuin suoran ohjauk
sen kehittämisen haaste. 

Tutkimustiedon asema tiedon arvoketjussa ei ollut 
strateginen 

Tiedon arvoketjun perinteisessä, niin sanotussa lineaarimallissa, 
arvoketjun esitetään etenevän porras portaalta perustutkimuk
sesta soveltavan tutkimuksen kautta tuotekehitykseen ja edelleen 
kaupallistamiseen. Tässä mallissa kunkin toimijan tulee kussakin 
tukiorganisaatiossa ja instrumentissa kohdistaa tavoitteensa ja 
keinonsa tiettyyn, selkeästi rajautuvaan osaan. Tämä helpottaa 
tuki toiminnan tavoitteiden rajaamista. Rajautuminen kapeaan 
osaan arvoketjua tarjoaa selkeän suunnan instrumenttien keino
valinnoille, helpottaa keinojen määrittelyä, auttaa koordinoimaan 
eri keinoja ja tukitoimia sekä edistää kaikkien edellisten toimivuu
den arviointia. 

Rahoitusinstrumenttien tavoitteiden lähtökohta tiedon arvo
ketjussa on laajentunut ja keinojen alue monimuotoistunut 
systeemisen ajattelun vahvistuessa ja rahoitusinstrumenttien 
painotuksen siirtyessä arvoketjun yksittäisistä ”pisteistä” laajem
paan ekosysteemilähtökohtaan. Tiedon arvoketjun tutkimus ja 
tarjonta lähtöisyys on täydentynyt ja myös korvautunut muun
laisilla lähtö kohdilla (ekosysteemi, asiakas, kysyntä ja käyttäjä
lähtöinen ajattelu). 

Rahoitusorganisaatioiden kykyä tukea ja kanavoida tutkimus
lähtöisyyttä kaupallistamisen lähtökohtana on vuosina 2016–2018 
sekä vahvistettu että haastettu. Uudet rahoitusinstrumentit ovat 
monipuolistaneet rahoituksen kohdistumista tiedon arvoketjussa: 
Suomen Akatemian lippulaivarahoitus vahvistamalla tutkimus
tiedon hyödyntämisen asemaa perinteisissä rahoitusperusteissa ja 
Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumentit lisäämällä kau
pallistamisen painotusta, palveluja ja resursseja tutkimuspainot
teisissa rahoitusvälineissä. Samanaikaisesti rahoitusorganisaatioi
den talousohjauksen lyhytjänteisyys on kuitenkin luonut uusia 
haasteita tutkimustulosten hyödyntämiselle liiketoiminnassa ja 
sen tukemiselle. 

Uudet rahoitus-
instrumentit ovat 
monipuolistaneet 
rahoituksen 
kohdistumista tiedon 
arvoketjussa.
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Muutos kohti ekosysteemilähtökohtaa on havaittavissa sekä 
terveysalan kasvustrategiassa ja tiekartoissa että tarkastuksen 
kohteena olevissa rahoitusinstrumenteissa. Muutos on johtanut 
toiminnan lähtökohtien, tavoitteiden ja keinojen moninaistumi
seen, ohjauksen vaikeutumiseen ja samalla edellisten arvioinnin 
monimutkaistumiseen. Tuoreen arvion mukaan Suomen terveys
alan TKItoiminnan rahoitusympäristö on haasteellisessa tilan
teessa. Se on kehittynyt vertailumaita heikommin sekä rahoituk
sen lyhytjänteisyyden että terveysalan olosuhteisiin suunnatun 
kasvurahoituksen puuttumisen vuoksi28. 

Rahoitusinstrumenttien suhde kasvustrategiaan oli epäsuora 
ja välillinen

Juha Sipilän hallituksen ohjelman painopistealueen ”Osaaminen 
ja koulutus” kärkihankkeessa 5 ”Vahvistetaan korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamisek
si” pyrittiin ottamaan aiempaa paremmin huomioon tutkimus
tulosten vaikuttavuuden ja kaupallistamisen kehittäminen jul
kisen tutkimus, kehitys ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa 
sekä tutkimus laitosten ja korkeakoulujen kannusteissa. Tekesin/ 
Business Finlandin kärkihankkeiden rahoitusinstrumenteilla 
(59 milj. euroa vuosina 2016–2019) tuettiin ”haastelähtöistä tut
kimusta, tutkimusorganisaatioiden tutkimustulosten avaamista ja 
hyödyntämistä sekä elinkeinoyhteistyötä tukevia uusia toiminta
malleja”. Instrumentteja hyödynnettiin eri aloilla tutkimuk
sen vaikuttavuuden parantamiseksi, painottamatta terveysalaa. 
Terveys alan kasvustrategialla ei kuitenkaan ollut suoraa yhteyttä 
eikä vaikutusta kärkihankkeen rahoitusinstrumenttien käyttöön
ottoon, sisältöön tai keino valintoihin. Alarajat ylittävinä kärki
hankkeen rahoitusinstrumenttien avulla tuettiin kuitenkin myös 
terveysalan tutkimuksen kaupallistamista. 

Teknologiaohjelmat ovat muodostaneet keskeisen osan Tekesin 
sekä myöhemmin Business Finlandin teknologian kaupallistami
sen edistämiseen tähtäävistä rahoitusmuodoista. Ohjelmien käyn
nistämisestä päätti vuosina 2016–2018 Tekesin hallitus, ja päätök
set perustuivat Tekesin teettämiin selvityksiin. Tekesin 
ohjelmapäätöksien ensisijaisena lähtökohtana oli Tekesin strate
giassa määritellyt instrumenttien luomisen prioriteetit ja kriteerit, 
ei yksittäisen toimialan edistäminen tai sille luotu strategia (esim. 
terveysalan kasvustrategia). Instrumenttien luomisen prioriteetit 
ja kriteerit muodostuivat Tekesin säännöksissä määritellyistä teh
tävistä sekä toimintaympäristön tarpeista ja muutoksista.

Teknologiaohjelmien ja 
muiden Tekesin 
rahoitusmuotojen 
prioriteetit ja kriteerit 
muodostuivat Tekesin 
tehtävien sekä toiminta-
ympäristön tarpeiden 
pohjalta.
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Tekesin/Business Finlandin ohjelmia ohjataan ylimalkaisesti 
sekä kasvustrategiassa että vuosien 2016–2018 tiekartassa. Tie
kartan toimenpidekokonaisuudessa 5 Tekesin/Business  Finlandin 
instrumenteille määritellään yleinen vaikuttavuustavoite (”hyö
dynnettävyyden mahdollistaminen”). Lisäksi kuvataan yleisiä 
toimintaperiaatteita, kuten ”verkostoituminen ja osaamisen ja
kaminen”. Koska linjaukset ovat yleisluonteisia, ne eivät ohjaa 
terveys alan ohjelmien rakentamista, seurantaa ja arviointia. 

Sipilän hallituksen puoliväliriihen 24.4.2017 tiedotteen mukaan 
hallitus panosti myös huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikut
tavuuteen. TKItoiminnassa hallituksen keskeisenä tavoitteena oli 
osaamisen ja elinkeinoelämän tarpeiden parempi kohtaaminen. 
Tähän perusteluun tukeutuen Suomen Akatemialle myönnettiin 
50 miljoonaa euroa määrärahavaltuutena ja lisäksi 60 miljoonaa 
euroa alkuvaiheen pääomituksena niin sanotuille ”huippututki
muksen lippulaivoille” vuosille 2018–2019. 

Suunnitelman (7.8.2017) mukaan Akatemian lippulaiva ohjelman 
tarkoituksena oli vahvistaa suomalaisen tieteen huippuja ja tutki
muksen yhteiskunnallista ja talouden kasvua tukevaa vaikutta
vuutta yhdessä innovaatioverkostojen kanssa. Lippulaivat perus
tuivat tutkimusorganisaatioiden strategioiden mukaisiin 
vahvuusalueisiin ja suunnitelmiin. Lippulaivaohjelman suunnitel
man mukaan lippulaivassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, 
laaja kasvu tai muu vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeino
elämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä 
isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden vahva sitoutumi
nen. Suunnitelmasta ilmenee, että lippulaivaohjelman ja terveys
alan TKItoiminnan lähtökohdat ovat päälinjoiltaan samanlaiset: 
molemmissa tavoitellaan korkeaa tieteellistä laatua ja vaikutta
vuutta. Lippulaivojen suunnittelun lähtökohtana eivät kuitenkaan 
olleet yhteiskunnalliset tehtävä tai toimialat strategioineen (esim. 
terveysalan kasvustrategia) vaan tutkimusorganisaation strate
gioiden mukaiset vahvuusalueet. Muut strategiat vaikuttivat 
lippu laivojen toimintaan ainoastaan siinä tapauksessa, että ne oli 
otettu huomioon tutkimusorganisaatioiden omissa strategioissa. 
Kasvustrategian vaikutus lippulaivoihin oli siis lähtökohtaisesti lä
hinnä välillinen.

Suomen Akatemian 
lippulaivat perustuivat 
tutkimus-
organisaatioiden 
strategioiden mukaisiin 
vahvuusalueisiin ja 
suunnitelmiin.
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3.4 Rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet ja 
koordinoineet rahoitusinstrumenttejaan 
monimutkaisessa toimintaympäristössä 

Rahoitusorganisaatiot ovat ohjanneet rahoitusinstrumenttejaan 
ensisijaisesti omien tehtäviensä, päävastuidensa ja strategioidensa 
edistämiseksi, eivät kasvustrategian toimeenpanemiseksi tehok
kaasti ja vaikuttavasti. Rahoitusorganisaatiot ovat ottaneet askelia 
terveysalan ekosysteemin suuntaan kehittämällä uusia rahoitus 
instrumentteja. Instrumenttien koordinointimenettelyjä kehite
tään jatkuvasti monimutkaistuvissa toimintaympäristöissä. Silti 
instrumenttien ohjaus ja koordinointi toimivaksi terveysalan eko
systeemiksi on vielä kaukainen tavoite jo siksikin, että terveysala 
on yksi haastavimmista TKItoimialoista. 

Väljän ja yleisluonteisen ohjauksen rinnalle Sipilän hallitus loi 
puoliväliriihen ja lisätalousarvion päätöksillä yksityiskohtaisen 
rahoitusmallin tutkimustiedon kaupallistamisen edistämisek
si (lippulaivat ja kärkihankkeiden rahoitusinstrumentit). Uudet 
rahoitus instrumentit ovat monipuolistaneet rahoituksen kohdis
tumista tiedon arvoketjussa: Suomen Akatemian osalta ne ovat 
vahvistaneet tutkimustiedon hyödyntämisen asemaa perintei
sissä rahoitusperusteissa. Tekesin/Business Finlandin osalta ne 
ovat lisänneet kaupallistamisen painotusta, palveluja ja resurs
seja rahoitus välineissä tutkimuksellisuuden rinnalla. Rahoitus
organisaatioiden talousohjauksen lyhytjänteisyys on samanaikai
sesti luonut uusia haasteita tutkimustiedon liiketaloudelliselle 
hyödyntämiselle ja sen tukemiselle, koska arvoketjun elinkaari on 
pidempi kuin tiedossa olevien rahoituslähteiden elinkaari.

TKI-rahoitusinstrumenteissa on tunnistettu useita 
kehittämistarpeita

Tutkimustiedon hyödyntämisen rahoitusta ja sen pullonkauloja 
on viimeisen parin vuoden aikana tarkasteltu lukuisissa tutkimus, 
 arviointi ja kehittämisraporteissa. Erityisen runsaasti on tarkas
teltu rahoitusinstrumenttien kykyä luoda, ylläpitää ja parantaa 
toimijoiden yhteistyökäytäntöjä ja verkottumista osana laaja 
alaisempaa toiminnan ohjausta ja hallintaa. Monet tarkasteluista 
kohdistuvat rahoitusinstrumentteihin yleisesti29, mutta jonkin 
verran on tehty myös terveysalaan kohdistuneita tarkasteluja.30

Tutkimuksissa, arvioinneissa ja selvityksissä on tullut esille 
muun muassa seuraavia rahoitusinstrumenttien haasteita ja kehit
tämistarpeita:
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Rahoitusinstrumenttien ja -toimijoiden puutteet:

 – Rahoitus on lyhytjänteistä ja heikosti ennakoitavaa. 
 – Rahoitusinstrumentit ovat pistemäisiä, ja niiden koordinaatio 

rahoitusorganisaatioissa on heikkoa. 
 – Rahoitustoimijoiden ja instrumenttien roolit ovat osaksi epä

selviä. 
 – Rahoitusinstrumenttien kyky tukea toimijoiden välistä yhteis

toimintaa on heikentynyt.
 – Rahoitusinstrumentit eivät kannusta tarttumaan laajoihin yh

teiskunnallisiin tai alakohtaisiin haasteisiin (”grand  challenges”), 
mutta niiden kannustinvoima esim. suhteessa yliopistotutkijoi
hin on muutoinkin heikko.

 – Terveysalan rahoitusympäristöstä puuttuvat pitkäjänteiset, alan 
ominaispiirteet huomioon ottavat rahoitusinstrumentit ( ja sa
ma asia eri sanoin ilmaistuna: terveysala itsessään sisältää lu
kuisia, erilaisia rahoitusinstrumentteja perustelevia ympäris
töjä ja kehitysvaiheita).

Rahoitusinstrumentteja koskevan tiedon puutteet:

 – Rahoitusinstrumentteja koskevaa yleistävää ja johtopäätöksiin 
etenevää arviointitietoa on niukasti. 

 – Rahoitusinstrumentteja koskeva kokonaiskuva puuttuu. 
 – Rahoitusinstrumentteja koskevan tiedon laadussa on rajoittei

ta, ja riippumattomia arvioita instrumenteista on liian vähän.

Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että kaikkia saatavilla 
olevia rahoitusinstrumentteja ei Suomessa terveysalalla hyödyn
netä tehokkaasti (esim. EU). On myös käynyt ilmi, että Suomen 
kilpailukyky terveysalan TKIympäristönä on joissakin suhteissa 
vahva (esim. tutkimus), mutta heikentymässä. 

Tekesin/Business Finlandin rahoitus terveysalalle on ollut 
mittavaa

Kasvustrategian väliarviointia varten laaditun kartoituksen perus
teella Tekes/Business Finland oli vuosina 2016–2018 käynnistänyt 
terveysalaan kohdistuvia rahoitus ja innovaatioohjelmia sekä 
suunnannut rahoitusta esimerkiksi FinnGentutkimushankkee
seen. Yksi Tekesin/Business Finlandin ohjelmista oli Terveyttä 
biteistä, jossa hankkeita rahoitettiin noin 60 miljoonalla eurolla. 
Tekes/Business Finland oli myös rahoittanut terveysalan kasvu
strategian toimeenpanon aikana erillisiä strategisia tutkimus
hankkeita 25 miljoonan euron edestä. Lisäksi se oli uudistanut 
tutkimus rahoitusta tavoitteenaan vastata paremmin elinkeino
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elämän tarpeita. Klusterirahoituksella Tekes/Business Finland oli 
tukenut kilpailukykyisten ekosysteemien kehittymistä. Vuonna 
2018 käynnistyi Yksilöllistetty terveys ohjelma, jonka rahoitus
varauma neljälle vuodelle on yhteensä 80 miljoonaa euroa.  Business 
Finlandin rooli terveysalan TKItoiminnan rahoittajana erityisesti 
ohjelmatoiminnassa on hiljattain arvioitu  merkittäväksi.31

Kertomuksen luvussa 5 tarkasteltavien kärkihankkeen rahoitus
instrumenttien lisäksi tarkastuksessa valittiin tarkempaan tar
kasteluun joukko aikaisemmin jo arvioituja Tekesin ja Finnpron 
tervey salan ohjelmia32 sekä TUTL (Tutkimuksesta uutta liike
toimintaa) toimialarajat ylittävänä, ja myös terveysalan tutkimus
tulosten hyödyntämisen kannalta potentiaalisesti tärkeänä ohjel
mana. Ohjelmia tarkasteltiin erityisesti ohjauksen ja koordinaation 
näkökulmasta.

Tarkastuksen perusteella rahoitusinstrumentit keinoineen ovat 
moninaistuneet ja erilaistuneet nopeasti, ja niiden arvioiminen on 
käymässä yhä vaikeammaksi. Arviointien perusteella Tekesin/ 
Business Finlandin terveysalan ohjelmat ja TUTL toimivat kukin 
hyvin omana kokonaisuutenaan. Niiden rooli tiedon elinkaaren 
kokonaisuudessa oli selkeä ja toimiva, ja projektit tuottivat halut
tuja tuloksia tehokkaasti. Hallinnan ja koordinoinnin näkökulmas
ta ohjelmien kytkentä ohjaukseen ja rahoitusorganisaation instru
menttien kokonaisuuteen jäi löysäksi ja epäselväksi, vaikka ohjel
mat toimivat hyvin ”omassa lokerossaan” operatiivisella tasolla. 
Syynä epäselvään kytkentään on muun muassa tavoitteen asettelun 
yleisluonteisuus, niukkuus, hajanaisuus ja pistemäisyys strategi
sella ja politiikkatasolla sekä instrumenttien ohjauksen ja koordi
noinnin vähäisyys rahoitusorganisaatioiden sisällä.33

Tekesin/Business Finlandin kärkihankkeen rahoitusinstru
mentit erosivat organisaation vakiintuneista ohjelmista erityises
ti siten, että ne käynnistettiin hyvin tiiviillä aikataululla ja niissä 
kokeiltiin uudenlaisia kaupallistamisen tapoja. Instrumenteilta 
puuttui ohjelmille vakiintunut ohjaus, tieto ja arviointiraken
ne ja infrastruktuuri. Dokumenttien niukkuus, kärkihankkeen 
rahoitus instrumenttien käyttöönoton tiivis aikataulutus sekä 
 Tekes/Business Finland organisaatiossa samana ajankohtana 
tapahtuneet muutokset hankaloittavat kärkihankkeiden keino
valintojen tunnistamista ja niiden toimivuuden arviointia. Uu
sien rahoitusinstrumenttien käyttöönoton yhteydessä Tekesin/ 
Business Finlandin voimavaroja uudelleensuunnattiin ja leikattiin 
niin, että rahoitusinstrumenttien kyky kanavoida tutkimuslähtöis
tä liiketoimintaa terveysalalla vaikeutui aiemmasta. Tähän liitty
viin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota myös organisaation ul
koisessa arvioinnissa.34

Tekesin/Business 
Finlandin terveysalan 
ohjelmien ja TUTL:n 
yhteys ohjaukseen ja 
instrumenttien 
kokonaisuuteen jäi 
löyhäksi, kun taas 
kärkihankkeen rahoitus-
instrumenteilta puuttui 
ohjelmille tyypillinen 
vakiintunut ohjaus-, 
tieto- ja arviointirakenne.
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Business Finlandin edustajien mukaan kärkihankkeen rahoitus
instrumenttien kehittämisen keskeinen taustasyy oli tarve vauh
dittaa tiedon kaupallistamisen prosesseja, jotta voitiin vahvistaa 
talouden ja hyvinvoinnin perustaa. Lisäksi taustalla oli jonkinastei
nen tyytymättömyys aiempien strategisen huippuosaamisen kes
kittymien (SHOK) instrumenttien tuloksiin sekä oletus, että käy
tettävissä oli jo runsaasti kaupallistettavissa olevaa tutkimustietoa. 
Siksi katsottiin perustelluksi siirtää organisaation harjoittaman 
tukemisen painopistettä tutkimuslähtöisyydestä yrityslähtöisyy
teen ja kohdistaa tuki sekä luoda uusia palveluja tiedon arvo
ketjun loppupäähän. Muutos toteutettiin läpi eri toimialojen, eikä 
siinä pyrittykään erityisesti huomioimaan terveysalan toiminta
ympäristöä. Käytännössä kärkihankkeiden rahoitusinstrumentit 
kuitenkin huomioivat suhteellisen hyvin myös terveysalan (esim. 
rahoitusinstrumentti Challenge Finlandin myöntämistä tuista 
noin 20 prosenttia kohdistui terveysalalle). 

Kärkihankkeen rahoitusinstrumenttien myötä rahoitusinstru
menttien rakenne kehittyi yhä matriisimaisemmaksi. Kärki
hankkeen rahoitusinstrumentit ja Tekesin/Business Finlandin 
temaattiset ohjelmat muodostivat kokonaisuuden. Organisaation 
eri rahoitusinstrumenttien keskinäisestä yhteensopivuudesta on 
haastattelujen perusteella pyritty huolehtimaan suuntaamalla ne 
johdonmukaisesti tiedon arvoketjun loppupäähän organisaation 
perustehtävän ja strategian mukaisesti sekä kuuntelemalla aktii
visesti sidosryhmien näkemyksiä rahoituksen kehittämistarpeista.

Suomen Akatemia on rahoittanut terveysalaa useista eri 
kanavista 

Terveysala eri osaalueineen on laaja ja kompleksinen, sitä on toi
sinaan luonnehdittu jopa ”erääksi maailman vaikeimmista toimi
aloista” tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoiminnan ympä
ristönä35. Toimialan monimutkaisuus ja rahoitusinstrumenttien 
moninaisuus vaikeuttavat instrumenttien ohjausta ja koordinoin
tia, kehittämistoimien suunnittelua ja arviointia sekä käsityksen 
muodostamista siitä, miten toimiva rahoituksen kokonaisuus on. 
Tarkastuksessa ei ollut mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa 
rahoitusinstrumenteista. Siksi siinä rajoituttiin uudentyyppisik
si tulkittuihin rahoitusinstrumentteihin, lippulaivoihin, joiden 
osuus Suomen Akatemian kokonaisrahoituksesta on suhteellisen 
pieni, noin 15 prosenttia.

Suomen Akatemian rahoitus terveysalalle oli vuosina 2014–
2018 runsaat 300 miljoonaa euroa. Kuvio 6 havainnollistaa yleis
piirteisesti Suomen Akatemian rahoitusinstrumenttien moni
naisuutta terveysalalla vuosina 2014–2017. 
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Suomen Akatemian tuki terveysalalle 
kasvustrategiakaudella 2014–2017 
yhteensä noin 270 miljoonaa euroa

Terveyteen liittyvät 
tutkimusohjelmat

(Akatemiaohjelmat)
• RADDESS 10 milj. €
• pHealth 10 milj. €

• COHORT 4,7 milj. €
• TERVA 7 milj. €

Yhteensä 31,7 milj. €

Toimikuntien rahoitus 
tutkijalähtöisiin 

tutkimushankkeisiin ja 
tutkijan tehtäviin

• Terveyden tutkimus 
140,7 milj. €

• Luonnontieteet ja 
tekniikka 4,1 milj. €
• Kulttuuri ja yhteis- 

kunta 8 milj. €
Yhteensä 152,8 milj. €

Strategisen 
tutkimuksen  

rahoitus:
• Kolmessa eri 

teemassa kuusi 
rahoitettua 

konsortiohanketta
Yhteensä 10,1 milj. €

Kansainvälinen rahoitusyhteistyö 
terveysalan tutkimukselle

• Osallistuminen pohjoismaisiin 
aloitteisiin 4,1 milj. €

• Osallistuminen eurooppalaisiin 
aloitteisiin 4,1 milj. €

• Myös EU-hankkeiden 
vastinrahoitusta 

tutkimusorganisaatioille  
Yhteensä 12 milj. € vuodessa

Terveysalan tutkimus-
infrastruktuurien 

tukeminen
• Yliopistosairaaloiden 

tutkimusinfrastruktuurien 
kartoitus

• Tutkimusinfrastruktuuri-
komitean (TIK) rahoitus 

terveyteen liittyville 
tutkimusinfroille  

25,9 milj. €

Kärkihankerahoitus
”Tutkimuksella 

eteenpäin”
• Terveyden ja 
hyvinvoinnin 

alueella 19 hanketta
Yhteensä 5,7 milj. €

Rahoitus 
yliopistojen 

profiloitumiseen
• Terveysala liittyi 

rahoitettuihin 
profilointi-
hankkeisiin 
yhdeksässä 
yliopistossa 

Terveysalan 
huippuyksiköiden 

rahoitus
• Vuoden 2018 alussa 

aloitti viisi uutta 
terveyteen liittyvää 

huippuyksikköä 
Vuosina 2014–2017:

Yhteensä 35,5 milj. €

Kuvio 6: Suomen Akatemian terveysalan tutkimusrahoitus vuosina 2014–2017. 
(Lähde: Suomen Akatemia)

Lippulaivaohjelmassa Suomen Akatemian rahoitusinstrument
tien suuntaamis ja arviointiperusteiksi asetettiin tieteellisen laa
dun rinnalle ensimmäistä kertaa myös tutkimuksen yhteiskunnal
liset vaikutukset. Lippulaivaohjelman perustamisdokumenteissa 
luetellaan tavoiteltavan tutkimuksen erilaiset painotukset (laatu, 
vaikuttavuus) mutta ei määritellä selkeästi, miten painotusten 
arvo lähtökohtien erot sekä painotusten väliset mahdolliset jännit
teet ja katkokset käytännössä hallitaan. Tämä johti lippulaivojen 
keinovalintojen monimuotoistumiseen, niiden ( ja rahoituksen) 
läpinäkyvyyden heikkenemiseen sekä rahoituksen ohjauksen ja 
koordinoinnin vaikeutumiseen. Myös lippulaivojen rahoituksen 
hajanaisuus hankaloitti niiden keinojen rakentamista selkeäksi, 
läpi näkyväksi ja johdonmukaisesti arvioitavissa olevaksi kokonai
suudeksi. Lippulaivaohjelman toimivuudesta rahoitusinstrument
tina laadittiin 2021–2022 väliarviointi, joka kattoi lippulaiva
ohjelman alkuvuodet.36

Tarkastuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella Suomen 
Akatemian lippulaivojen välinen yhteistyö painottui toiminnalli
seen yhteistyöhön muiden lippulaivojen kanssa projektien kaut
ta eri rahoitusinstrumenteissa. Erikseen rakennettuja yhteistyön 
ja koordinoinnin rakenteita oli vähän. Yhteistyölle oli kuitenkin 
luotu joitakin alustoja kuten FCAIlippulaivan "Special Interest 
Group Health" iCANlippulaivan kanssa. Kohtaamispintojen 

Lippulaivaohjelman 
perustamis-
dokumenteissa ei 
määritellä selkeästi, 
miten arvopohjaltaan 
erilaisten painotusten 
erot sekä painotusten 
väliset mahdolliset 
jännitteet käytännössä 
hallitaan.
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 rakentaminen ja koordinaation parantaminen nousivat esille usein 
vasta, kun lippulaivan toiminta oli jo jollakin tavoin vakiintunut. 
Esille nousi kuitenkin myös päinvastainen kehityskaari. Haastat
telujen perusteella eräissä lippulaivoissa oli ollut näkyvillä yhteis
työn ylikuormitusta, josta pyrittiin vähitellen kevyempiin menette
lyihin, mutta myös yhteistyön ja verkostoitumisen laiminlyöntejä 
ja niiden korjaamista. Yhteistoiminnan ja koordinaation tavoite
taso vaihteli lippulaivoittain. Voimakkaiden muutosideoiden rin
nalla oli myös vaatimattomia tavoitteita. Tarve toimia yhdessä oli 
lippulaiva, tilanne ja tapauskohtainen eikä kaikenkattava tavoite. 

3.5 Rahoitusinstrumenttien kokonaisuuden 
hallinta on ollut niukkaa 

Tarkastuksen perusteella valtion talousarviossa vuosina 2016–2018 
tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen painotus siirtyi jossain 
määrin tutkimuslähtöisyydestä kohti liiketoiminta lähtöisyyttä. 
Suomen Akatemian ja Business Finlandin instrumenttien raja
pinta tukemisen prosessissa ja välineissä ei ole tällä hetkellä koko
naisuutena selkeä ja tutkimuslähtöisten instrumenttien asema on 
heikentynyt. Terveysalalla, jossa tiedon kaupallistamisen proses
si on hidas, pääomavaltainen ja korostetun tutkimuslähtöinen, 
rahoitus perusteissa tehtyihin muutoksiin sisältyy hyötyjen lisäksi 
myös merkittäviä riskejä. 

Kasvustrategian vuosien 2016–2018 tiekartassa ei ole käsitelty 
sitä, miten eri organisaatioiden lukuisat esillä olleet ja suunnitel
lut toimet käytännössä sovitetaan keskenään niin, että toiminnan 
lähtö kohdat, panokset, prosessit, tuotokset ja vaikutukset tuot
tavat ennakoitavasti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Tie
kartassa tai muissa ohjausvälineissä ei ole myöskään otettu kantaa 
siihen, millaisilla rahoitusinstrumenttien keinovalinnoilla tiedon 
arvoketjua voi ja tulisi ensisijaisesti kussakin vaiheessa tukea, ja 
mitä sellaisia keskinäisiä riippuvuuksia ja rajoituksia eri keinoilla 
on, jotka olisi syytä ottaa huomioon. Avoimeksi jää myös se, mistä 
toimista olisi syytä päättää tarkentavasti keskitetyllä tavalla ja mit
kä päätökset voidaan hajauttaa rahoitusorganisaatioille. 

Kasvustrategia ja tiekartta edustavat uudenlaista pehmeän 
hallinnan muotoa, jonka avulla kootaan toimintaa. Tämä tapah
tuu keräämällä taustatietoa, käymällä dialogia eri eturyhmien 
välillä esim. työpajoissa ja listaamalla ja aikatauluttamalla  toimet 
 erilliseen tyypillisesti tiekartaksi kutsuttuun kehittämisasia
kirjaan. Tarkastuksen perusteella hallinnan muodon yhteys 
rahoitus organisaatioiden toiminnan perinteisiin ohjausvälineisiin 
ja itse rahoitusinstrumentteihin on monessa suhteessa avoin ja 
epäselvä. Vaarana on, että edelliset eivät kohtaa37.
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Tutkimuslähtöisten rahoitusinstrumenttien asema oli 
heikentynyt ja rahoitusorganisaatioiden välinen rajapinta 
epäselvä

Tutkimustiedon hyödyntämisen rahoituksessa vuosina 2016–2018 
tapahtuneiden muutoksien sisältöä ja vaikutuksia on analysoitu 
jonkin verran. Rahoituksen muutokset ovat osaksi kompensoineet 
toisiaan mutta osaksi myös eliminoineet toistensa hyötyvaikutuk
sia. Monia muutosten vaikutuksista ei voida vielä tarkastusajan
kohtana tai edes tarkastuksen julkistamisen ajankohtana yksityis
kohtaisesti arvioida. Useiden arvioiden perusteella tutkimus ja 
innovaatiotoiminnan rahoitus oli käynyt jo pidemmällä aika välillä 
lyhytjänteisemmäksi, ja samalla sen ennakoitavuus oli heikenty
nyt.38 Tästä syystä rahoituksen muutoksia on hedelmällisempää 
tarkastella pidemmällä aikavälillä. 

Kuvio 7: Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus käyvin hinnoin organisaation 
mukaan 2012–2020. (Lähde: Suomen virallinen tilasto: Tutkimus- ja kehittämis-
rahoitus valtion talousarviossa39)

Kuviossa 7 kuvataan Suomen valtion tutkimus ja kehittämis
rahoitus menneeltä vuosikymmeneltä. Soveltavan tutkimuksen ra
hoitusta on viime vuosikymmenellä leikattu voimakkaasti. Esi
merkiksi Tekesin/Business Finlandin rahoitusta leikattiin yli 250 
miljoonaa euroa 2010–2017. Leikkaukset ovat pääosin suuntautu
neet yritysten innovaatioavustuksiin ja yhteistyöhankkeiden ra
hoitukseen. Eräiden arvioiden perusteella leikkaukset ovat 
 heikentäneet suurten yritysten eli potentiaalisten ekosysteemi
koordinaattoreiden toimintamahdollisuuksia sekä julkisen tutki
muksen innovaatiotoimintaa tukevan osaamispohjan vahvistamis
ta.40 Rahoituksessa on tapahtunut myös laadullisia muutoksia. 
Kahden viimeisen hallituskauden aikana TKIrahoitus on muuttu
nut lyhytkestoiseksi hankerahoitukseksi, jopa kertarahoitukseksi. 
Pääministeri Marinin hallitusohjelman kirjausten mukaisesti 

Yhdessä rahoituksen 
leikkaukset ja 
rahoituksen 
lyhytjänteisyys ovat 
vaarassa kumuloitua 
TKI-rahoituksen 
rakenteelliseksi 
haasteeksi.
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kerta luontoinen TKItoiminnan rahoitus kattaa 80 % valtion TKI 
toiminnan tukemiseen kohdennettavasta lisärahoituksesta. Yh
dessä rahoituksen leikkaukset ja rahoituksen lyhytjänteisyys ovat 
vaarassa kumuloitua TKIrahoituksen rakenteelliseksi haasteeksi. 

Aineellisen pääoman niukentumisesta johtuvat riskit tutkimus
tiedon hyödyntämiselle korostuvat tilanteessa, jossa Suomi myös 
aineettoman pääoman tuottajana ja hyödyntäjänä on viime  vuosina 
jäänyt yhä enemmän jälkeen OECD:n ja Pohjoismaiden kehityk
sestä.41 Toteutuessaan samanaikaisesti aineellisen ja aineettoman 
pääoman määrälliset ja laadulliset muutokset haastavat vakavasti 
Suomen kykyä ylläpitää ja edistää tutkimustiedon hyödyntämistä 
liiketoiminnassa ja yhteiskunnan taloudellista perustaa laajem
minkin. Edellä kuvatut rahoitusmuutokset ovat heikentäneet se
kä kasvustrategian ja tiekartan että rahoitus instrumenttien koko
naisuuden toimivuutta, niiden koordinaatio ja ohjauskykyä sekä 
instrumenttien ennakoitavuutta. Muutosten tarkempi vaikutus
analyysi on mahdollista tehdä vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Arviot rahoitusorganisaatioiden yhteistoiminnan tilasta ja 
laadusta ovat vaihtelevia

Business Finlandin johdon haastattelun perusteella yhteistyötä 
Suomen Akatemian suuntaan on haluttu kehittää jo siksikin, että 
talousarvion leikkaukset ovat hankaloittaneet rajapinnan hallintaa 
tutkimuksen suuntaan. Opetus ja kulttuuriministeriön tulisi olla 
aktiivinen, mutta tästä ei ole saatu hyviä kokemuksia vuosina 2016–
2018. Kun ministeriöt eivät koordinoi rahoitus organisaatioiden 
toimintaa, jää koordinointi rahoitusorganisaatioiden tehtäväksi. 
Kasvu strategian ja tiekartan tavoitteet Tekesin/Business  Finlandin 
ja Suomen Akatemian yhteistyölle eivät toteutuneet mm.  SHOKien 
alasajon vuoksi, ja Akatemialta tarvittaisiinkin haastattelun perus
teella uudenlaista aktiivisuutta. Suomen Akatemian johdon tulkin
ta rahoitusorganisaatioiden yhteistoiminnasta oli jonkin verran 
myönteisempi. 

Tekesin/Business Finlandin organisaatio ja vastuualueiden 
johto on muuttunut viime vuosina useaan otteeseen. Rahoitus
instrumenttien koordinoinnista 2016–2018 ei tämän vuoksi voi
da haastattelujen perusteella tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. 
Tutkimus tiedon hyödyntämisen rahoitusinstrumenttien muodos
taman kokonaisuuden toimivuus riippuu muun muassa instru
menttien käytännöllisestä toimivuudesta, TKItoiminnan laajem
man yhteistyön ja toiminta kulttuurin tilasta sekä yhteistyöhön 
kohdistuvista asenteista rahoitus organisaatioissa. 
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Tarkastuksen haastattelujen perusteella yhteistyön toimivuu
dessa, luonteessa ja laadussa on ollut vaihtelevia kausia. Vuosina 
2016–2018 rahoitusorganisaatioiden yhteistyötä on kehitetty, mut
ta haastatelluilla on hyvin erilaisia käsityksiä kehittämisen ja 
yhteis toiminnan toimivuudesta. Myös arviot kehityksen suunnas
ta vuosien 2016–2018 jälkeen vaihtelevat näkökulmasta ja toimi
jasta riippuen. Jokainen haastateltu kuitenkin katsoi, että rahoitus
organisaatioiden yhteistyökyvyn vaihtelulla vuosien varrella on 
ollut ainakin jonkinasteinen vaikutus myös rahoitusinstrument
tien keskinäiseen koordinaatioon. Osa haastatelluista arvioi 
muutos suunnan 2010luvun jälkipuoliskolla jossakin määrin kiel
teiseksi, kun taas toiset näkivät rahoitusorganisaatioiden yhteis
toiminnassa ja koordinaatiossa vain myönteistä kehitystä. 
Rahoitus organisaatioiden keskinäistä luottamusta ja koordinaa
tiota on tarpeen parantaa yhteistoiminnan edistämiseksi.

Terveysala on poikkeuksellisen vaativa tutkimustiedon 
hyödyntämisen tukemisen ympäristö

Tutkimus, selvitys ja arviointihankkeissa on tarkasteltu moni
puolisesti viimeisen 2–3 vuoden aikana rahoitusorganisaatioiden 
käytössä olevien rahoitusinstrumenttien kokonaisuutta ja sen 
hallintaa. Merkittävä osa raporteista käsittelee eri aloille yhtei
siä haasteita, mutta joitakin analyyseja on tehty myös terveysalan 
ympäristössä. Raporttien perusteella terveysala on kyennyt kehit
tymään voimakkaasti TKItoiminnan ympäristönä viimeisen 15 
vuoden aikana. Suomen tutkiva lääke ja terveysteknologiaeko
systeemi tuotti vuonna 2008 Suomen talouteen 1,3 miljardin eu
ron arvonnousun – ja yksitoista vuotta myöhemmin 2,4 miljardin 
euron arvonlisän. Reaalinen nousu oli 80 prosenttia ajanjaksona, 
jolloin maamme koko yrityssektorin arvonlisä laski 3 prosent
tia. Tutkijat korostavat Tekesin rahoitusinstrumenttien tärkeyttä 
myönteisen kehityksen taustalla, mutta nostavat esille myös sen, 
että politiikka taso ja kasvustrategia taustaprosesseineen ovat 
rohkeudellaan mahdollistaneet hyvän tuloksen. Lopullisia syy
seuraus suhteita menestyksen taustalla ei tutkijoiden mukaan ole 
tällä hetkellä kuitenkaan mahdollista jäljittää.42

TKItoiminnan rahoituksen hajanaisuus johtaa toiminnan 
haitalliseen hajautumiseen ja katkonaisuuteen myös terveys
alalla. Rahoituksen hajanaisuuden lisäksi terveysalalla kohda
taan eri yhteyksissä myös lukuisia muita hiljattain kartoitettuja 
haasteita (lyhyt jänteisyys, sirpaloituminen, kasvurahoituksen 
saatavuus) sekä yleisempiä, toimialarajat ylittäviä haasteita ja 

Rahoitus-
organisaatioiden 
keskinäistä luottamusta 
ja koordinaatiota on 
tarpeen parantaa 
yhteistoiminnan 
edistämiseksi.
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kehittämis tarpeita.43 Terveysala on TKItoiminnan kohdealueena 
kompleksinen. Sille on tyypillistä erittäin pitkä, kallis ja tutkimus
intensiivinen TKIprosessi tutkimuksesta markkinoille. Toiminta 
on sen vuoksi vahvasti sidoksissa julkiseen sektoriin. Kaupallista
misen kannustimet ovat vähäiset. Rahoituksen ja toiminnan oh
jaus ja hallinta on tässä tilanteessa erityisen vaativaa.44

TKI-toiminnan tukemisen hallinta edellyttää arvo- ja 
tavoiteristiriitojen sekä aineellisen ja aineettoman pääoman 
hallintaa

Terveysalaa koskevissa tai sivuavissa tutkimuksissa ja arvioinneis
sa on viime aikoina otettu esille tarve hallita TKItoiminnan tuke
misen keskenään ristiriitaisia arvoja ja intressejä aikaisempaa te
hokkaammin. Tämän taustalla on muun muassa se, että yhteistyön 
kulttuurin on katsottu 2010luvulla heikentyneen ja vaativan vah
vistamista.45 On todettu tarpeelliseksi luoda edellytyksiä kehittää 
ja rahoittaa myös yhteistyön rakenteita pitkäjänteisesti.46 On myös 
todettu tarpeelliseksi vahvistaa ja ottaa aluetaso huomioon eräänä 
tärkeänä tekijänä rahoitusinstrumenttien kehittämisessä. Lisäksi 
on todettu tarvittavan TKItoiminnan kansallisen koordinaation 
nykyistä vahvempaa järjestelyä47. Tämän järjestelyn tulee kuiten
kin sopeutua niihin käytäntöihin ja hyvän toiminnan malleihin, 
joita alueilla on jo tunnistettu.48

Lukuisissa arvioissa todetaan tarpeelliseksi varmistaa sovel
tavan tutkimuksen rahoitus nykyistä paremmin, jotta se ei muo
dosta rahoitusorganisaatioiden välille nykyisen kaltaista rahoi
tuksen pullonkaulaa tiedon arvoketjussa ja kaupallistamisessa.49 
Rahoitus organisaatioilta puuttuvat tällä hetkellä yhteiset rahoitus
instrumentit. Samalla on kiinnitetty huomiota siihen, että osaamis
keskusten (esim. lippulaivat) ja liiketoimintaeko systeemien lisäksi 
tulisi rahoittaa myös innovaatioekosysteemeitä.50 Rahoitusinstru
menttien sisältämä kannusteiden kokonaisuus halutaan saada kat
tavammaksi ja nykyistä selkeämmäksi.51 Myös rahoituksen riskien 
hallintaan on todettu tarpeelliseksi kehittää eri toimintaympäris
töissä ja eri rahoitusorganisaatioissa soveliaita malleja ja käytäntö
jä (ks. myös alaluku 4.1).

Jotta kehittämisessä saavutetaan kestäviä tuloksia, on nähtävä 
edellä kuvattujen haasteiden yhteys aineellisen ja aineettoman 
pääoman keskinäisiin suhteisiin sisältyviin isompiin haasteisiin, 
jotka edelleen tunnistetaan heikosti. Viimeksi mainittua voidaan 
havainnollistaa kuviolla 8.
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Kuvio 8: Organisoitumisen mekanismit monenkeskisessä yhteistyössä. 
(Lähde: mukaillen Ranta 2011 Piiraisen ym. 201952 mukaan)

Piiraisen ym. mukaan maakuntien TKItoiminnan hallintaa on 
pyritty koordinoimaan tuomalla siihen mukaan erilaisia meka
nismeja (kuvion ympyrät). Heidän mukaansa on hankala arvioi
da, millaisena nämä organisoitumisen mekanismit eri tilanteissa 
näyttäytyvät, mutta kaikkia kuvion näkökulmia oli harkittu SOTE 
uudistuksen valmistelussa.53

Kukin mekanismi perustuu kuitenkin erilaisiin arvo ja tavoite
lähtökohtiin, jotka ovat usein keskinäisessä jännitteessä tai jopa 
ristiriidassa. Tämä yliopistoja tutkittaessa havaittu hallinnan piir
re54 luonnehtii TKItoiminnan hallintaa myös terveysalalla ja joh
taa ohjausvoimien välisiin ristiriitoihin. Selkeitä arviointikriteere
jä on vaikea löytää, kun tutkijoilla tai päättäjilläkään ei ole vielä 
selvyyttä siitä, mitä organisoitumisen tulisi sisältää ja mitä se vaatii 
toimiakseen. 

Myös rahoitusinstrumenttien haasteiden ja kehittämissuuntien 
määrittely on vahvasti sidoksissa siihen, mitä edellisen kuvion il
maisemista hyvän hallinnan osatekijöistä painotetaan, tai miten eri 
osaalueita painotetaan keskenään. Tässä mielessä rahoitus on ku
vion keskiössä. Edellä kuitenkin ilmeni, että rahoitusohjauksenkin 
kohdalla joudutaan tasapainoilemaan aineellisen eli rahapääoman 
vaatimusten (esim. tehokkuusvaatimus) ja aineettoman pääoman 
hallinnan erityispiirteiden välillä (esim. luottamuspääoman pitkä
jänteinen rakentaminen toimijoiden välisen yhteistyön pohjaksi). 

Lisäksi aineettoman pääoman hallinnan kehittäminen on täl
lä hetkellä monissa kysymyksissä välttämätön edellytys myös ai
neellisen pääoman nykyistä tehokkaammalle hyödyntämiselle. 

Hierarkia: 
rakenteet

Markkina:
tavoitteet

Yhteisö: 
luottamus
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Ellei paranneta esimerkiksi innovatiivisen sääntelyn ja innovatii
visten julkisten hankintojen, eri rahoituslähteiden monipuolisen 
hyödyntämisen ja tutkimustulosten kaupallistamisen kykyä ja 
osaamista, tutkimustiedon hyödyntämisen rahoituksen lisäämi
nen itsessään on vaarassa jäädä tehottomaksi ja vaikutuksiltaan 
heikoksi keinoksi. Aineellisen ja aineettoman pääoman jollakin 
tavoin paremmin yhteen liittäviä ehdotuksia on tehty useissa yh
teyksissä.55 Tarkastuksen perusteella myös toimijoiden keskinäi
sen luottamuksen parantaminen muun muassa uusia rahoitus
instrumentteja suunniteltaessa ja niitä yhteistyössä pitkäjänteisesti 
suunnittelemalla on tarpeen. Aineellisen ja aineettoman pääoman 
alueet kattava kokonais hallinta sisältää kaiken kaikkiaan rahoitus
instrumenttienkin hallinnan ehkä vaativimman ja keskeneräisim
män kysymyksen. 
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4 Miten kasvustrategian 
toimeenpanoa on seurattu ja 
kehitetty? 

Terveysalan kasvustrategian toimeenpanon lähtökohdat ovat 
osaksi epäselviä, ohjausvälineet hajanaisia ja pistemäisiä ja 
toimeen panon ratkaisut hajautuvat usean eri ministeriön ja 
rahoitus organisaation alueelle, jolloin laadukkaan, monipuoli
sen ja kattavan seurantamenettelyn tarve korostuu. Terveysalan 
kasvu strategian toimeenpanon seurantaa ja sen ongelmien tun
nistamista on hankaloittanut se, että kasvustrategian ja tiekartan 
strategisella ohjauksella ja hallinnalla ei ole ollut jäsentyneitä ja 
kattavia tavoitteita, joita olisi toimeenpantu tehokkaasti käytössä 
olevilla ohjausvälineillä. Seurannalta ovat puuttuneet myös riit
tävät resurssit ja toimiva tiedonhallinta. Ohjausryhmä on laajaan 
tehtävänantoonsa nähden organisoitu ja resursoitu niukasti. 

Kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanossa lomittuvat enna
kointi, kehittäminen ja varsinainen toimeenpano. Ministeriöiden 
ja rahoitusorganisaatioiden harjoittama kehittämistoiminta on 
kohdistunut organisaation oman näkökulman terävöittämiseen 
suhteessa kasvustrategiaan eikä kasvustrategian toimenpiteisiin. 
Tämä on kapeuttanut kehittämistä, jota ohjausryhmä on pyrki
nyt laventamaan ja asemoinut siksi itsensä pikemminkin koordi
naation kuin kasvustrategian toimeenpanon kehittäjäksi. Kasvu
strategiassa ei ole selkeästi vastuutettu ja määritelty sektorirajat 
ylittäviä kehittämistoimia, joten niiden tuloksellisuuden arviointi 
on jäänyt niukaksi, pistemäiseksi ja satunnaiseksi.

Kasvustrategiassa ei ennakoitu sen toimeenpanosta muodos
tuvia valtiontaloudellisia vaikutuksia (säästöjä tai kuluja). Siihen 
ei sisälly arviota tai ennakointia myöskään strategian toimeen
panon vaikutuksista valtion tai toimijoiden aineettoman pääoman 
muodostumiseen eikä vaadetta arvioida kasvustrategian toimeen
panon taloudellisia vaikutuksia.
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4.1 Seurannan riittämätön organisointi 
ja resursointi ovat vaikeuttaneet 
kasvustrategian toimeenpanon ongelmien 
tunnistamista ja hallintaa

Terveysalan kasvustrategian toimeenpanon seurantaa sekä 
toimen panon ongelmien tunnistamista ja niiden hallintaa ovat 
hankaloittaneet kasvustrategian ja tiekartan seurantatehtävän 
puutteellinen organisointi ja ohjausryhmän riittämätön resurs
sointi. Seurannalta on puuttunut selkeä tavoitteenasettelu ja sys
temaattisuus. Ohjaus ryhmällä on ollut seurantatehtävän toteut
tamiseen käytössään lähinnä informaatio ja arviointiohjauksen 
keinoja. Kasvustrategian ja tiekartan seuranta ministeriöissä ja 
rahoitus organisaatioissa on ollut vähäistä ja dokumentoitu hei
kosti. 

Kasvustrategian ohjausryhmän mahdollisuus seurata 
toimeenpanoa on ollut rajallinen 

Kasvustrategian strategisissa linjauksissa ja toimenpidesuosituk
sissa ei erikseen käsitelty seurantaa. Kasvustrategia sisälsi kui
tenkin ehdotuksen yhteistyöryhmän perustamisesta. Ryhmän tuli 
vastata strategian toimeenpanon seurannasta, laatia strategialle 
yksityiskohtaiset vaikuttavuuden mittarit sekä järjestää kasvu
strategian väliarviointi kolmen vuoden välein. 

Työ ja elinkeinoministeriön päätöksellä 28.8.2014 asetettiin 
ohjausryhmäksi nimetty toimielin koordinoimaan, seuraamaan ja 
arvioimaan strategian toimeenpanoa. Ohjausryhmän tehtävä oli: 

 – valmistella kasvustrategian tavoitteiden edellyttämä toimeen
panosuunnitelma

 – edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä ohjata ja koordi
noida toimeenpanoa sovitun suunnitelman mukaisesti

 – vastata toimeenpanon seurannasta ja yksityiskohtaisten vaikut
tavuuden mittareiden laadinnasta 

 – tuottaa ulkopuolinen arvio strategian toimeenpanosta. 

Myöskään vuosien 2016–2018 tiekarttaan ei sisällytetty erik
seen tiekartan tai kasvustrategian seurantaa koskevia linjauksia 
tai mainintoja. Koska ohjausryhmä ei itse päättänyt kasvustrate
gian toimeenpanotoimista, sen harjoittama seuranta muodostui 
lähinnä pyrkimykseksi pysyä ajan tasalla strategian toimeenpanon 
etenemisestä sekä erilaisen informaation suodattamisesta ja vä
littämisestä esimerkiksi ministeriryhmälle ja kansliapäälliköille. 
 Ohjausryhmä kokoontui ja jakoi tietoa asioiden edistymisestä seit
semän–kahdeksan kertaa vuodessa. Myös keskeisten ministeriöi
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den ministerit tapasivat seurannan merkeissä muutaman kerran 
vuodessa järjestettävissä ministerikokouksissa. Virkamiestasolla 
työ ja elinkeinoministeriössä kasvustrategian parissa työskente
li kaksi henkilöä päätoimisesti ja sosiaali ja terveysministeriössä 
yhdestä kolmeen henkilöä. 

Tarkastuksessa tehdyssä haastattelussa ohjausryhmän puheen
johtajana vuosina 2016–2018 toiminut virkamies kyseenalaisti 
ohjaus ryhmän mahdollisuuden vastata strategian toimeenpanon 
seurannasta tilanteessa, jossa käytännössä ei ollut mitään resurs
seja strategian toimenpiteiden toteutukseen. Ohjausryhmälle oli 
varattu ainoastaan pieni määräraha työ ja elinkeinoministeriön 
talousarviossa koordinaatioon ja viestintään. Ohjausryhmän doku
menteissa ei ole yksityiskohtaista kuvausta ryhmän harjoittamasta 
kasvustrategian ja sen tiekartan seurannasta. Lähtökohtaisesti 
ohjaus ryhmä on seurannut strategiakokonaisuuden toimeen
panoa, ja ministeriöt ja rahoitusorganisaatiot ovat vastanneet 
omien toimenpiteidensä seurannasta. 

Ohjausryhmän dokumenttien perusteella ohjausryhmän käytös
sä oli monipuolisesti kuvauksia eri toimista ja toiminta ympäristön 
muutoksista sekä agendojen rakentamisessa tarpeellisia tilasto ja 
muita aineistoja. Ohjausryhmän työstä ei ole kuitenkaan laadittu 
vuosikertomusta tai muunlaisia kokoavia arvioita. Tämän vuoksi 
ohjausryhmän harjoittaman seurannan luonteesta on hankalaa 
muodostaa käsitystä muutoin kuin haastattelujen perusteella. 
Kasvustrategian toimeenpanon ja sen kehittämisen tietoperustaa 
käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 6.

Innovaatiopolitiikan eri osaalueiden seurannalta puuttuvat 
yleisemminkin selkeät, systemaattiset ja tiedonhallinnaltaan ke
hittyneet käytännöt, ja seuranta on jäänyt yleisluonteiseksi56. 
Valtion hallinnon arviointi ja seurantatoiminnan hallinta on ko
konaisuudessaan vasta kehittymässä, ja sektorirajat ylittävä seu
ranta, arviointi ja ennakointi ovat vielä varhaisvaiheessa57. Tässä 
tilanteessa laadukas kasvustrategian seurannan organisointi olisi 
vaatinut mittavat resurssit sekä selkeän poliittisen toimeksiannon, 
vastuutuksen ja aikataulun. 

Ministeriöiltä ja rahoitusorganisaatioilta on puuttunut selkeä 
seurannan agenda

Tarkastuksen perusteella ministeriöillä ei ole ollut kovin selkeää 
kuvaa rahoitusorganisaatioiden toiminnasta tiekartan toimeen
panon seurannassa. Ministeriöt eivät edellyttäneet rahoitusorga
nisaatioilta systemaattista kasvustrategian ja tiekartan seurantaa. 
Ne eivät myöskään itse ole aktiivisesti seuranneet ja arvioineet 
rahoitus organisaatioiden harjoittaman seurannan toimivuutta. 

Ohjausryhmä on 
seurannut strategia-
kokonaisuuden 
toimeenpanoa, ja 
strategian toteuttajat 
(ministeriöt ja rahoitus-
organisaatiot) ovat 
vastanneet omien 
toimenpiteidensä 
seurannasta.
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Tarkastuksen haastatteluissa ministeriöiden oman ja rahoitus
organisaatioiden harjoittaman kasvustrategian seurantatyön 
toimivuudesta tuli esille sekä myönteisiä että kielteisiä arvioi
ta. Kriittisimpiä olivat työ ja elinkeinoministeriön ja opetus ja 
kulttuuri ministeriön virkamiehet. Ministeriön virkamies totesi, 
että ”kun vuosien 2016–2018 tiekartta valmistui, sille ei ollut ase
tettu kunnollisia tavoitteita eikä selkeitä seurannan mittareita ja 
menettelyjä. Oli vain väljät yleiset tavoitteet ja toimenpiteet, ja näi
den välissä ei ollut mitään. Tämän vuoksi seurannasta muodostui 
hirveä haaste…”. Ministeriön ja rahoitusorganisaation edustajat 
tapasivat kuitenkin säännöllisesti. Opetus ja kulttuuriministe
riön virkamies totesi, että varsinaista tiekartan seurantaa ei ole 
tehty, mutta ministeriössä seurattiin kehitystä terveysalalla osana 
laajaalaisempaa seurantaa (esim. koulutusmääriä). Sosiaali ja 
terveysministeriön virkamiesten mukaan ”tiekartta on valutet
tu osaksi ministeriön toimintaa, mutta ongelmana oli se, että tie
kartassa oli myös sellaisia yleisluonteisia asioita, joita ei lainkaan 
seurattu”. 

Strategian toimeenpanosta tehdyt arvioinnit tunnistavat 
useita haasteita ja kehittämiskohteita

Ohjausryhmä toteutti toimeksiannossaan edellytetyn väli
arvioinnin vuoden 2018 lopulla, ja se valmistui tammikuulla 2019. 
Väliarvioinnissa tunnistettiin edellä kuvattuja kasvustrategian 
toimeenpanon haasteita. Koska kasvustrategian toimeenpanon 
perusratkaisut oli jo päätetty ja ne tehtiin ja toimeenpantiin mi
nisteriöissä ja rahoitusorganisaatioissa, väliarvioinnin pehmeillä 
keinoilla ja tiekartan aikataulussa ei ollut mahdollista käytännös
sä vaikuttaa merkittävästi ongelmiin. Väliarvioinnin perusteella 
kasvu strategian ja tiekartan tulosten seurantaan on esitetty yhtei
siä mittareita ja selkeää viestintää sidosryhmille siitä, miten työ on 
edistynyt suhteessa tavoitteisiin.

Väliarvioinnin lisäksi kasvustrategian toimeenpanosta laadit
tiin ohjausryhmän päätöksellä virkamiesarviointi. Se sisälsi kar
kean arvion tiekartan eri osioiden tavoitteiden toteutumisesta, 
käytännössä listauksia eri toimenpiteistä, luonnehdintoja niiden 
valmius asteesta, haasteista ja vahvuuksista, mutta ei systemaattis
ta arviointia tiekartan toimivuudesta kokonaisuudessaan. 

Sosiaali ja terveysministeriö teetti kansainvälisen arvioinnin 
ministeriön osuudesta kasvustrategian toimeenpanossa58. Se, ku
ten muutkin arvioinnit, käsiteltiin myös ohjausryhmässä. Hank
keesta oli tarkastusajankohtaan mennessä valmistunut esiselvitys 
kesällä 2020. Esiselvityksessä kehittämiskohteeksi tunnistetaan 
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muun muassa organisatoristen innovaatioiden edistäminen kasvu
strategian ydinalueiksi muodostuneiden biolääketieteellisten ja 
teknologisten innovaatioiden vauhdittajana ja toimeenpanijana. 
Esiselvityksessä tuodaan esille myös mikrotason (hoitoyksiköi
den, klinikoiden ja vastaavien) kehittämis ja innovaatiokäytän
töjen jääminen kasvustrategiasta irralliseksi. Kaiken kaikkiaan 
esiselvityksessä korostetaan merkittävästi terveysalan TKI 
toiminnan aineettoman pääoman eri osatekijöiden (rakenne, 
tieto,  suhde ja inhimillinen pääoma) kokonaisvaltaisen kehittä
misen ja uuden laisen integroimisen tärkeyttä. Lisäksi raportissa 
painotetaan organisatoristen innovaatioiden tärkeyttä terveysalan 
TKI ekosysteemin muiden innovaatioiden veturina ja samalla sen 
jonkinasteisena pullonkaulana. 

Lisäksi opetus ja kulttuuriministeriö teetti itsenäises
ti  osana tiekartan toimeenpanoa selvityksen ”TKIrahoituksen 
 koko naisuus – eri instrumentit ja niiden kannustavuus yhteistyö
hön”. Tarkastuksessa ilmeni, että muiden ministeriöiden edusta
jat eivät tunteneet selvityksen yksityiskohtia. Raportti valmistui 
14.11.2019. Loppuvuonna 2020 opetus ja kulttuuriministeriöstä 
saadun tiedon mukaan raportti oli suunniteltu julkistaa myöhem
min. Myös työ ja elinkeinoministeriö on teettänyt hiljattain oman 
selvityksensä terveysalan TKItoiminnan rahoitusympäristös
tä.59 Raportin tuloksia on tarkoitus hyödyntää terveysalan kasvu
strategian toimeenpanossa ja terveysalan rahoitusympäristön 
 kehittämisessä. 

4.2 Kasvustrategian kehittämiseltä ja sitä 
palvelevalta ennakoinnilta ovat puuttuneet 
vastuut ja toimivat rakenteet

Kehittäminen ja toimeenpano ovat lomittuneet monin tavoin 
kasvu strategian ja tiekartan toimeenpanossa. Sektorirajat ylittä
viä kehittämistoimia ei ole selkeästi vastuutettu millekään tahol
le. Tutkimustiedon hyödyntämisen rahoituksen ohjaus ja hallinta 
ovat hajautuneet useille tahoille ministeriöissä ja rahoitusorgani
saatioissa, ja siksi tukitoiminnan kehittämiseltä ja sitä palvelevalta 
ennakoinnilta on puuttunut ehyt ja selkeä rakenne, pitkäjänteinen 
strateginen ohjaus sekä ohjauksen välineistö, joka tukisi ja konkre
tisoisi strategista ohjausta käytännön ratkaisuiksi. 

Ministeriöiden ja rahoitusorganisaatioiden harjoittama 
kehittämis toiminta on kohdistunut organisaation oman näkö
kulman terävöittämiseen suhteessa kasvustrategiaan eikä 
kasvu strategian toimeen panoon monialaisena agendana itses
sään. Ohjaus ryhmä on pyrkinyt korjaamaan tästä aiheutuvaa 
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 kehittämisen näkökulmien kapeutumista. Ohjausryhmä ase
moi kuitenkin itsensä pikemminkin koordinaation kuin kasvu
strategian toimeen panon laajaalaiseksi kehittäjäksi. 

Ohjausryhmä on kohdistanut kasvustrategian ennakointi- ja 
kehittämistoimet strategian toimeenpanon koordinointiin

Kasvustrategian ohjausryhmän tehtäviin ei asettamispäätöksessä 
erikseen sisällytetty kasvustrategian, tiekartan tai näiden toimeen
panon kehittämisen yleistä tehtävää. Asettamispäätöksen perus
teella ohjausryhmän tehtävänä on kasvustrategian ja tiekartan 
toimeenpano, koordinointi ja viestintä. Toimeenpanon liittäminen 
muuhun kehittämiseen, kuten hallitusohjelmaan ja valtionhallin
non laajaalaisempaan kehittämiseen, on tulkittu erityisesti minis
teriöiden tehtäväksi. Suurin osa kehittämiseen liittyvistä asioista 
eteni sosiaali ja terveysministeriön työryhmissä. Tarkastuksen 
perusteella myöskään ennakointi ei ollut ohjausryhmän varsinai
nen tehtävä, vaikka ohjausryhmän jäsenet vastasivat ennakoinnis
ta osana tehtäviään omissa organisaatioissaan.

Toiminnallisesta näkökulmasta kehittäminen ja ennakointi 
ohjaus ryhmän työssä on ollut potentiaalisesti melko laajaa, mutta 
kasvustrategian ja sen tiekartan toimeenpantavat asiat ovat har
voin olleet rutiinityyppisiä, selkeästi ohjelmoitavissa olevia asioi
ta. Moniin niistä (esim. osaamiskeskusten perustaminen) on sisäl
tynyt monimutkaisia tehtäväkokonaisuuksia, joissa toimeenpano, 
kehittäminen sekä hallinnonalat ja hallinnon tasot kietoutuvat 
toisiinsa. Käytännössä kasvustrategian toimeenpanoa ovat han
kaloittaneet jossain määrin ministeriöiden kehittämistoiminnan 
yleisemmät puutteet ja keskeneräisyydet. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana valtaosan vuosista 2016–2018 
toiminut virkamies kiteytti, että kehittäminen ja ennakointi oli
vat ohjausryhmän työssä sulautuneet osaksi kasvustrategian 
varsinaista toimeenpanoa eri osaalueilla (budjetoinnissa, tulos
ohjauksessa ym.), ilman että ne olivat varsinaisesti ohjausryhmän 
tehtävä. Kasvustrategia on jo lähtökohtaisesti ennakoiva ja suun
tautuu tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Ennakointi sisältyi 
ennen kaikkea strategian laatimiseen, jolloin siinä huomioitiin eri 
osapuolten näkemykset. Strategian toimeenpanon ohjauksessa oh
jausryhmä on seurannut toimintaympäristön muuttumista ja pai
nottanut toimenpiteitä sen mukaisesti. Ohjausryhmä halusi käyt
tää yhteisesti hyväksyttyä strategiaa toimeenpanon viite kehyksenä 
tiekarttakauden loppuun asti, vaikka jotkin sen osat alkoivat jäädä 
ajasta jälkeen. Strategian viitekehyksessä pitäytyminen koettiin 
tärkeäksi viestinnän selkeyden vuoksi, ja se auttoi osaltaan säilyt
tämään sidosryhmien sitoutumisen yhteiseen strategiaan. 
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Tarkastuksen perusteella ohjausryhmä kohdisti ennakointi ja 
kehittämistehtävänsä ennen muuta ohjausryhmän omaan koordi
noivaan työhön, eikä kasvustrategiaan tai sen toimeenpanon edel
lyttämään kehittämiseen ja ennakointiin kokonaisuudessaan. 
Kasvu strategian toimeenpanossa keskeiseltä osalta kysymys oli 
siitä, että eri hallinnonalojen organisaatioiden toimenpiteet sovi
tetaan yhteen, toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, joka antaisi nä
kymää myös yksityisen sektorin toimijoiden uusille avauksille ja 
investoinneille. Keskeinen osa ohjausryhmän työtä oli ”luoda nä
kymää siihen, mitä itse kullakin toimijalla on käynnissä ja vireillä 
strategian eri toimenpidekokonaisuuksiin liittyen”. Vastaavasti 
pyrkimys oli tunnistaa eri hallinnonalojen toimenpiteiden keski
näisiä riippuvuuksia ja viestittää strategian toimeenpanijoille, mi
käli yksittäisen tavoitteen eteneminen oli kiinni jonkin asian edis
tymisestä toisella hallinnonalalla. 

Ministeriöille terveysalan kasvustrategia on ollut yksi 
toimeenpantava agenda monen muun joukossa

Kasvustrategiassa ei ole erikseen käsitelty kehittämistoimintaa. 
Kasvustrategian ja tiekarttojen kehittäminen sisältyy vain epä
suorasti kasvustrategiaa toimeenpanevien toimijoiden tehtäviin, 
rooleihin ja vastuisiin, mikä on hankaloittanut strategian toimeen
panon kehittämistä. Kasvustrategia ylitti monissa yhteyksissä se
kä ministeriöiden väliset että niiden sisäiset toimialarajat, mutta 
ministeriöiden kehittämistehtävät ja vastuut kohdistuivat valtio
neuvoston ohjesäännön (262/2003, 11–12 §) ja käytäntöjen mukai
sesti niiden omaan organisaatioon, sektoritehtäviin sekä niitä tu
keviin strategioihin ja muihin ohjausvälineisiin. 

Kasvustrategian kehittämistoiminta on jakautunut kolmelle 
eri tasolle: ohjausryhmälle, ministeriöille ja hankkeille. Ministe
riöiden kehittämis ja ennakointitehtävissä ja vastuissa korostuu 
ensisijaisesti hallinnonalan ja sen toimijoiden näkökulma. Siten 
ennakointi ja TKItoiminnan ohjausvälineiden kehittäminen ovat 
tapahtuneet käytännössä ennen muuta hallinnonalojen omissa 
viitekehyksissä ja toimintana. Esimerkiksi osaamiskeskuksilla on 
ollut omia ohjausryhmiään ja näiden alaryhmiä. Ministeriössä ke
hittämistoiminta on melko hyvin organisoitu, mutta ei välttämättä 
tasapainoisesti tiekartan kaikkien toimien ja osaalueiden osalta. 

Kasvustrategian toimeenpanon väliarvioinnissa kiinnitettiin 
huomiota siihen, että yksityisen sektorin osuus ja rooli strategian 
tavoitteenasettelussa ja toimeenpanossa oli jäänyt niukaksi. Väli
arvioinnissa ei suoraan käsitelty kehittämistoiminnan tehtäviä, 
vastuita ja organisointia, mutta suosituksissa todettiin, että yhteis
työtä ja koordinaatiota eri toimijoiden välillä tulisi edelleen lisätä 
ja vahvistaa. Yhteistyön ja koordinaation tarvetta havainnollistaa 

Eri hallinnonalojen 
organisaatioiden 
toimenpiteet on pyritty 
sovittamaan yhteen 
kokonaisuudeksi, joka 
avaisi tietä myös 
yksityisen sektorin 
toiminnalle.
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seuraava väliarvioinnin huomio: ”… koska strategiaan ei ole liitty
nyt rahoitusta eikä siinä ole muutettu olemassa olevia toimivalta
suhteita, on käytännön työ tavoitteiden toteuttamiseksi edelleen 
siiloutunutta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin toden
näköisesti myös rakenteellisia ja rahoitukseen sisältyviä muutok
sia.”60 

Rahoitusorganisaatioiden kehittämistoimet ovat seuranneet 
kasvustrategian sijasta niiden omia strategioita 

Myös rahoitusorganisaatioissa kehittämisen tehtävä ja vastuu 
ovat suuntautuneet organisaation omiin lakisääteisiin tehtäviin, 
eikä niihin matriisimaisesti tai muutoin välillisesti kuuluviin 
muihin tehtäviin. Siksi terveysala ei käytännössä ollut rahoitus
organisaatioissakaan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja ennakoin
nin kohteena eikä kasvustrategia tai vuosien 2016–2018 tiekartta 
sen agendana. Kasvustrategian kehittäminen ja ennakointi ovat 
osa laajaalaisempaa rahoitusorganisaatioiden tehtävistä ja strate
gioista nousevaa kehittämisen kokonaisuutta ja agendaa. 

Tekesin/Business Finlandin teemajohtajat vastasivat vuosina 
2014–2018 strategisesti siitä, että terveys, hyvinvointi ja  lääkeala 
huomioidaan organisaation toiminnassa, esimerkiksi ohjelma
toiminnassa ja rahoituksen strategisessa kohdentumisessa. Kun
kin teemajohtajan vastuulla oli johtaa alueensa ohjelmia ja olla 
käynnistämässä uusia. Lisäksi teemajohtajien vastuulla oli ohjel
malliset aktiviteetit, kansainväliset kumppanuudet, alueensa stra
teginen ennakointi Tekesin ennakointiyksikön kanssa sekä tee
maan liittyvät kehittämisasiat, kuten esim. rahoitusinstrumenttien 
kehitys yhdessä rahoitusjohtajien kanssa. 

Suomen Akatemiassa kehittämisen tehtävä ja vastuu ovat seu
ranneet linjaorganisaation yleisiä tehtävä ja vastuualuekohtaisia 
jakoja. Siten terveysala on ollut mukana yhdessä muiden toimi
alojen kanssa ennakoinnin ja kehittämisen tehtävissä eikä sille ole 
nimetty erityistä vastuuhenkilöä. 

Kehittämisen tuloksellisuutta ei ole erikseen arvioitu

Tarkastuksen perusteella kasvustrategian toimeenpanon ja kehit
tämisen yleiset rakenteet eivät ole tukeneet kovin hyvin  strategian 
toimeenpanon kehittämistä. Samansuuntaisia haasteita on jo ai
kaisemmin noussut esille esimerkiksi Terveyden edistämisen 
poli tiikkaohjelman toimeenpanon yhteydessä.61 Myös terveysalan 
strategisen huippuosaamisen keskittymän (SalWe) arviointi nosti 
esille rakenteiden puutteita, kuten sektoreiden välisiä katkoksia ja 
jännitteitä, jotka vaikeuttavat terveysalan TKItoiminnan kehittä
mistä.62
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Koska kasvustrategian toimeenpanon kehittämiseen liitty
viä tehtäviä ja vastuita ei ollut selkeästi määritelty, myös niiden 
tuloksellisuuden arviointi on jäänyt niukaksi, pistemäiseksi ja 
satunnaiseksi. Käytännössä kehittämistoiminnan tuloksellisuu
teen liittyviä kysymyksiä on tullut esille osana kasvustrategian ja 
tiekartan toteutumisen yleistä seurantaa (esim. ministeriryhmän 
seurantapalavereissa ja ohjausryhmän kokouksissa), mutta silloin
kaan kehittämisen tuloksellisuutta ei ole arvioitu systemaattisesti. 
Joissain ministeriöissä kehittämishankkeista on konsultoitu subs
tanssista vastaavia tahoja. Lisäksi rahoitusorganisaatioiden tulos
sopimuksissa ja tilinpäätöskannanotoissa on jonkin verran ollut 
kasvustrategian toimeenpanoon liittyviä asioita. Niiden toteutu
misen arviointia on kuitenkin dokumentoitu niukasti. 

4.3 Kasvustrategian toimeenpanon 
valtiontaloudellisten vaikutusten 
ennakointi on hajautunut ja heikosti 
dokumentoitua

Terveysalan kasvustrategian mukaan ”… toimeenpanossa on kes
keistä, että Suomi sitoutuu täytäntöönpanoon ja strategia pyritään 
toteuttamaan mahdollisimman laajamittaisesti”63. Tämä toteamus 
edellyttää käytännössä tehokasta ja laajaalaista kasvustrategian 
taloudellisten vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Strategiaa val
misteltaessa ei kuitenkaan arvioitu sen toimeenpanosta muodos
tuvia valtiontaloudellisia vaikutuksia, eli säästöjä tai kuluja. Siihen 
ei myöskään sisältynyt arviota siitä, miten strategian toimeenpano 
vaikuttaisi aineettoman pääoman muodostumiseen.

Strategian toimeenpanon taloudellinen raami voidaan yleen
sä varmistaa ensisijaisesti voimavaroja ja määrärahoja uudel
leen kohdentamalla. Terveysalan kasvustrategian ja tiekartan 
2016–2018 lähtökohtana kuitenkin oli, että ne toimeenpannaan 
hallinnon aloilla ja yksityisissä organisaatioissa osana organisaati
oiden ohjauksen, rahoituksen ja toiminnan yleisiä menettelyjä. Lu
kuun ottamatta yksittäisiä rakenteellisen kehittämisen ratkaisuja 
(osaamiskeskittymiä), valtion talousarviossa ei ole erikseen varat
tu määrärahoja kasvustrategian toimeenpanoon. Osaamiskeskuk
sista Kansallisen syöpäkeskuksen ja genomikeskuksen perusta
miseen sekä biopankkien toimintojen yhtenäistämiseen varattiin 
valtion talousarviossa 17 miljoonaa euroa vuosille 2017–2019. Vuo
den 2020 talousarviossa terveysalan kasvustrategian tukemi
seen (kansalliset osaamiskeskittymät mukaan lukien kansallinen 
genomikeskus) varattiin yhteensä 7 miljoonan euron määräraha. 

Kasvustrategian 
taloudellisia vaikutuksia 
ei ole ennakoitu eikä 
arvioitu eikä valtion 
talousarviossa ole 
erikseen varattu 
määrärahoja 
kasvustrategian 
toimeenpanoon.
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Lisäksi osana terveysalan tutkimus ja innovaatiotoiminnan kehit
tämistä hyväksyttiin 5,2 milj. euron määräraha uuden sosiaali ja 
terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen 
toiminnan käynnistymiseen.64 Kun edellä mainitut kohdennetut ja 
kertaluonteiset määrärahat suhteutetaan valtion TKIpanostusten 
kokonaisuuteen, niiden osuus ja suora valtiontaloudellinen merki
tys on suhteellisen pieni.

Terveysalan TKItoiminta on monien arvioiden perusteella 
tuottanut merkittävää taloudellista lisäarvoa viimeisen 10–15 vuo
den aikana,65 vaikka erillispanostukset ovat valtion talousarviossa 
toistaiseksi olleet verrattain pieniä. Terveysalan TKIekosystee
min kehittäminen on erittäin pitkäjänteistä. Terveysalan TKI 
systeemin kehittämisen lisäpanostustarpeista on esitetty risti
riitaisia arvioita66, 67.

Terveysalan TKI-toiminnan valtiontaloudellisten 
vaikutusten ennakointiin sisältyy monia epävarmuuksia ja 
kehittämistarpeita

Sekä yksittäisten rahoitustoimenpiteiden että koko terveysalan 
TKItoiminnan valtiontaloudellisten vaikutusten ennakointiin si
sältyy haasteita ja epävarmuustekijöitä. Taloudellisten vaikutusten 
ennakointia vaikeuttaa osaltaan se, että ennakointitoiminnan liit
täminen osaksi valtiovallan strategista ohjausjärjestelmää on kes
ken. Tämä havainto on tehty esimerkiksi vireillä olevassa  OECD:n 
kehittämishankkeessa, jonka mukaan julkisella vallalla ei Suo
messa ole juurikaan käytettävissä ratkaisumalleja, jotka auttaisi
vat vahvistamaan ennakointia ja valmistautumista tulevaisuuteen. 
Hallinnonalojen rakenteet ja toimintamallit on luotu ratkaisuvai
kutuksiltaan tunnistettujen ja toistuvien ongelmien ratkaisemi
seen. Niitä ei ole luotu tarttumaan monimutkaisiin kysymyksiin, 
joiden vaikutusketjuja ei ole kaikilta osin tunnistettu. Perinteisis
sä ohjausprosesseissa on usein vaikeaa hahmottaa asioiden kes
kinäiskytkentöjä ja monimutkaisuutta. Nämä OECDhankkeen 
perusteluasiakirjoissa todetut seikat68 koskevat syvällisesti myös 
kasvustrategian toimeenpanon valtiontaloudellisten vaikutusten 
ennakointeja. 

Kasvustrategian toimeenpanossa merkittävä osa ennakoitavis
ta valtiontaloudellisista vaikutuksista ylittää myös sektorien rajat. 
Näiden vaikutusten ennakointi on valtionhallinnossa vasta alku
vaiheessa69. Vaikutusten ennakoinnin ongelmat liittyvät sekä ar
vioinnin lähtökohtiin että vaikutusten empiiriseen mittaukseen. 
Terveysala on valtiontalouden kannalta potentiaalisesti merkittä
vä toimiala – sekä mahdollisuutena että riskinä. Siksi on tärkeää 
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huomioida TKItukitoiminnan yleiset valtiontaloudelliset haas
teet ja riskit, kun määritellään TKItoiminnan valtiontaloudellisen 
ennakoinnin ja arvioinnin riskejä. Tarkastuksen ja sitä taustoitta
neen asiantuntijaselvityksen70 perusteella tulee kasvustrategian si
sältämiä päätöksenteko, ohjaus ja tietokysymyksiä kyetä jatkos
sa ratkaisemaan nykyistä paremmalta tieto ja arvopohjalta, jotta 
tutkimus tiedon hyödyntämisen tukemisen valtiontaloudellisia 
vaikutuksia voidaan hallita nykyistä paremmin.
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5 Millaisia tavoitteita 
rahoitusinstrumenteille 
asetettiin? 

Tarkastuksen kohteena olevia rahoitusinstrumentteja ohjaavat 
tavoitelausumat olivat yleisluonteisia ja monitasoisia. Tavoitteita 
ei konkretisoitu selkeäksi, eri tavoitteiden ja osatavoitteiden suh
teet ilmaisevaksi ja niiden sisällön tarkentavaksi tavoitekeino
rakenteeksi. Tämän vuoksi jää epäselväksi, voitiinko instrumen
teille asetetut osatavoitteet saavuttaa samanaikaisesti, mitkä 
tavoitteet olivat keskenään ristiriidattomia ja saman aikaa saavu
tettavissa sekä mitä rajoituksia tai vaatimuksia tavoitteiden saman
aikaiselle tavoittelulle ja saavuttamiselle oli. 

Tarkastuksen yhteydessä toteutettiin menetelmäkokeilu, jossa 
pyrittiin hyödyntämään monikriteeriarviointia ja siten paranta
maan rahoitusinstrumenttien tavoitteiden arvioitavuutta ja lisää
mään arvioinnin todennettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Menetelmä
kokeilussa tuloksellisuuden arviointikriteerit muodostettiin 
kyselyn, työpajatyöskentelyn tulosten ja muun rahoitusinstrumen
teista kootun aineiston perusteella. Työpajojen tuloksena tunniste
tut, rahoitusinstrumenttien kannalta olennaiset TKI rahoituksen 
tavoitteet kohdistuivat rahoituksen tuloksellisuuteen sekä sen 
laajempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. TKIrahoituksen tu
loksellisuuden arviointikriteereiden toteutumista voidaan usein 
todentaa vasta pitkän aikavälin kuluessa.
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Research Benefit

Päätarkoitus: ”Turvaa päättyneiden tutkimusohjelmien lupaavimpien 
hankkeiden ja tulosten hyödyntämisen yritystoiminnassa. Instrumenttia 
voidaan myös hyödyntää ekosysteemien kehittämisessä.”71

Kesto: 2016–2018. Suurin osa yrityshankkeista jatkui vielä vuonna 2019.72

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä: 19273

Rahoituksen määrä: Yhteensä 48,8 miljoonaa euroa, josta yrityksille 
27,2 miljoonaa euroa ja tutkimusorganisaatioille 21,6 miljoonaa euroa. 
Yrityksille myönnetystä rahoituksesta 24,0 miljoonaa euroa on ollut 
avustusta ja 2,8 miljoonaa euroa lainaa.74

Challenge Finland

Päätarkoitus: ”Ratkaisulähtöisellä kilpailulla tunnistetaan yritysten 
ja tutkimus organisaatioiden yhteishankkeita, jotka tehostavat 
innovaatioiden syntymistä luoden liiketoimintaa ja kasvualoja sekä 
auttaen ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita.”75

Kesto: 2016–2018. Kahdeksalle projektille myönnettiin jatkoaikaa 
projektien loppuunsaattamiseksi vuoden 2019 puolella.76 

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä: 152, jotka muodostavat 33 
projektikonsortiota.77

Rahoituksen määrä: Yhteensä 45,6 miljoonaa euroa, josta yrityksille 
17,7 miljoonaa euroa ja tutkimusorganisaatioille 27,9 miljoonaa euroa. 
Yrityksille myönnetystä rahoituksesta 15,4 miljoonaa euroa on ollut 
avustusta ja 2,3 miljoonaa euroa lainaa.78

Muuta: Kaksivaiheinen kilpailu. Ensimmäisessä vaiheessa suunnattiin 
idea haku tutkimusorganisaatioille ja toteutettiin esiselvityshankkeet 
haussa valituista hankeideoista. Toisessa vaiheessa parhaimmat hankkeet 
kutsuttiin hakemaan rahoitusta projektien toteutusta varten. Projektit 
toteutettiin tutkimusorganisaatioiden ja yritysten muodostamissa 
konsortioissa.79

Innovation Scout

Päätarkoitus: ”Parannetaan tutkimusorganisaatioiden kaupallistamis-
valmiuksia ja tutkijoiden kaupallistamis- ja yrittäjyyskyvykkyyksiä.”80

Kesto: 2016–2017.

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä: 2281

Rahoituksen määrä: 3,0 miljoonaa euroa.82 Hankerahoitus toteutettiin 
yritys rahoituksen ehtoisena, Tekesin rahoitusosuus oli 40 prosenttia 
kokonaiskustannuksista.83

Muuta: ”Kino – Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen” 
-kärkihanke (2015–2016) oli Innovation Scoutin valmisteleva vaihe.84, 85
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5.1  Rahoitusinstrumentteihin sovellettavat 
tavoitteet sisälsivät lukuisia keskenään 
sovittamattomia tavoitesuuntia 

Rahoitusinstrumentteja ohjanneet tavoitelausumat olivat 
yleisluonteisia ja monitasoisia

Edellä esitettyjen rahoitusinstrumenttien tavoiterakenne oli 
kolmi portainen ja muodostui 1) hallitusohjelman toimeenpa
nosuunnitelmassa kuvatuista rahoitusinstrumenttien yleistavoit
teista, 2) Tekesin tutkimusrahoitusta ohjanneista yleistavoitteista 
sekä 3) Tekesin asettamista rahoitusinstrumenttikohtaisista yksi
tyiskohtaisista tavoitteista. Kolmiportaisen tavoiterakenteen kaut
ta rahoitusinstrumenttien tavoitteita koordinoitiin jossakin mää
rin ajallisesti (hallituskausi) ja sisällöllisesti.

Sipilän hallituksen ohjelman toimeenpanosuunnitelman paino
pistealueen Osaaminen ja koulutus kärkihankkeessa 5 luoduille 
Tekesin/Business Finlandin kolmelle rahoitusinstrumentille esi
tetyt tavoitteet olivat:86

 – Research Benefit: Edistetään lupaavimpien tutkimustulosten 
hyödyntämistä elinkeinoelämässä, tunnistetaan aikaisemman 
tutkimuksen (erityisesti biotaloussektorin SHOKien) lupaa
vimmat tulokset ja määritetään yhdessä yritysten sekä julkis
ten rahoittajatahojen kanssa näiden jatkokehittämisen tarvit
semat toimenpiteet.

 – Challenge Finland ja Innovation Scout: Vahvistetaan elin
keino elämän tarpeiden ja julkisen tutkimuksen kohtaamista 
sekä tutkijoiden tietoisuutta tutkimuksen kaupallisesta poten
tiaalista ja yrittäjyydestä.

Näiden yleisluonteisten tavoitteiden toimeenpanoa ohjasivat 
Tekesin asettamat yleiset tutkimusrahoitukseen kohdistuvat ta
voitteet, joilla Tekes tavoitteli 

 – radikaalia uudistumista 
 – verkostoja ja osaamisen jakamista 
 – kansainvälistä edelläkävijyyttä
 – laajaa yhteiskunnallista vaikutusta
 – kasvua ja uusia työpaikkoja.

Tekes asetti rahoitusinstrumenteille myös hieman yksityis
kohtaisempia tavoitteita. Rahoitusinstrumenttien esittelymateri
aaleissa ja Business Finlandin tarkastuksen käyttöön toimittamis
sa Tekesin asiakirjoissa kuvattiin rahoitusinstrumenttien 
tavoitteita seuraavasti.

Rahoitusinstrumenttien 
tavoiterakenne oli 
kolmiportainen.

Tekes asetti 
rahoitusinstrumenteille 
myös yksityis-
kohtaisempia tavoitteita.
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Research Benefit -rahoitusinstrumentin tavoitteet:
 – hyödyntää julkisen tutkimuksen projektien tuloksia ketterästi 

yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi
 – saattaa tutkimusyhteisöjen – kuten SHOKien – erilaisia, lähes 

valmiita tutkimustuloksia hyödynnettäviksi yritystoiminnassa
 – vahvistaa tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä
 – vivuttaa innovaatiot kilpailukykyisiksi kansainvälisille mark

kinoille 
 – kehittää ekosysteemejä (toissijainen tavoite).

Challenge Finland -rahoitusinstrumentin tavoitteet:
 – yhdistää tehokkaasti suomalaista huippututkimusta ja yritys

ten tutkimus ja kehittämistyötä tavoitteena tutkimustulosten 
tehokas hyödyntäminen innovaatioiden luomisessa yrityksissä

 – nopeuttaa ja tehostaa innovaatioiden syntymistä 
 – luoda skaalautuvaa liiketoimintaa
 – vauhdittaa uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen 

löytämistä.

Innovation Scout -rahoitusinstrumentin tavoitteet:
 – parantaa tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden innovaatio, 

kaupallistamis ja yrittäjyyskyvykkyyksiä
 – rakentaa valmiuksia luoda tutkimus ja osin myös tutkija

lähtöistä yritystoimintaa
 – toteuttaa kaupallistamisen kokeiluhankkeita
 – uusia TUTLrahoitusta 
 – edistää kaupallistamisen toimenpiteiden kansainvälistä verkot

tumista ja profiloitumista
 – kehittää mittareita kaupallistamistoimien vaikuttavuuden seu

rantaan. 

Tavoitteita ei konkretisoitu selkeäksi ja operationaaliseksi 
tavoiterakenteeksi 

Rahoitusinstrumenteille asetetuissa tavoitteissa oli sekä rahoitus
instrumenttien ohjauskykyä edistäviä että heikentäviä piirteitä. 

Tavoiteilmaisujen ohjauskykyä edisti se, että tavoitteet oli 
 eksplikoitu ja jäsennetty yleisluonteisesti eri ulottuvuuksiin ilmai
semalla asioita ja toiminnan osaalueita, joita tuli edistää (esim. 
”skaalautuva liiketoiminta” ja ”innovaatioiden syntyminen”). 
Tavoiteilmaisut rakensivat yhteyttä arvoketjun varhaisvaiheen 
(tutkimus) ja sen loppupään (kaupallistaminen, liiketoiminta) vä
lille. Esitetyillä toimenpiteillä tehostetaan arvoketjua sekä paran
netaan sen eri osioiden välisiä yhteyksiä. Tavoitteet kohdistuivat 
panoksiin (esim. ”osaaminen”), prosesseihin (esim. ”tutkimuksen 

Rahoitusinstrumenteille 
asetetuissa tavoitteissa 
oli sekä 
rahoitusinstrumenttien 
ohjauskykyä edistäviä 
että heikentäviä piirteitä.
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ja tuotekehityksen yhdistäminen”), tuotoksiin (esim. ”skaalautu
van liiketoiminnan luominen”) ja lopputuloksiin tai vaikutuksiin 
(esim. ”vauhdittaa … palvelujen löytymistä”). Tavoitteiden kohdis
tuminen monipuolisesti arvoketjun eri kohtiin auttoi hallitsemaan 
systeemisiä haasteita ja pullonkauloja, esimerkiksi aineellisen ja 
aineettoman pääoman kohtaamattomuuden haasteita. 

Tavoiteilmaisujen ohjauskykyä heikensi se, että hallitus
ohjelmassa rahoitusinstrumenttien tavoitteet olivat geneerisiä. 
Tällaisina ne eivät tarjonneet lähtökohtaa tai perusteita priorisoida 
yksittäistä toimialaa, esimerkiksi terveysalaa, muiden toimialojen 
edelle. Rahoitusinstrumenteille asetettujen yksityiskohtaisten ta
voitteiden välillä oli myös keskinäisiä jännitteitä ja jopa ristiriitoja. 
Esimerkiksi Challenge Finland rahoitusinstrumentin tavoitteet 
hajosivat arvoketjun eri vaiheisiin, joita voidaan painottaa hyvin 
eri tavoin. Esimerkiksi kansainvälistymistavoitteen näkökulmasta 
perusteltu rahoituspäätös ei välttämättä edistä kaupallistamista 
kokonaisuutena parhaalla tavalla, ja päinvastoin. 

Tavoitteita voidaan integroida esimerkiksi87

 – yhdistämällä ne kokonaistavoitteeksi niiden suhteellista tär
keyttä ilmaisevien painokerrointen avulla 

 – asettamalla niille täsmälliset vaatimustasot lukuun ottamatta 
yhtä, jota optimoidaan muiden tavoitteiden tai rajoitteiden sal
limalla tavalla 

 – asettamalla tavoitteet tärkeysjärjestykseen esimerkiksi ajalli
sesti (tavoite 1 vuonna X jne.). 

Tässä tarkasteltujen kolmen rahoitusinstrumentin tavoitteita 
integroitiin selväpiirteisesti yksinomaan ajallisessa ulottuvuudes
sa (hallituskauden aikaikkunassa). Koska instrumenteille asetet
tiin eri yhteyksissä ja eri tasoilla runsaasti osatavoitteita, joita ei 
tasapainotettu ja integroitu yllä kuvatuilla tai muilla menettelyillä, 
tavoitteiden koordinoinnille ei luotu edellytyksiä. Koordinaation 
puuttuessa epäselväksi jää, voitiinko osatavoitteet saavuttaa sa
manaikaisesti, ja mikäli voitiin, mitkä niistä, miltä osin ja millä 
edellytyksillä. 

Tavoitteiden välisen koordinaation ollessa heikko myös instru
menttien tuloksellisuuden seuranta ja arviointi vaikeutuu ja käy 
epävarmaksi. Riippuen siitä, mitä osatavoitteista painotetaan ja 
miten osatavoitteita keskenään painotetaan, tuloksellisuutta voi
daan arvioida monin eri tavoin ja tuloksin, ilman että yksittäistä 
arviota voidaan osoittaa oikeaksi tai virheelliseksi. Tämä heikentää 
tavoiterakenteen ohjauskykyä ja sen arvioitavuutta. 

Rahoitusinstrumenttien 
tavoitteiden 
koordinoinnille ei luotu 
edellytyksiä.
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Samaan suuntaan vaikutti se, että valtaosa rahoitusinstrument
tien tavoitteista oli laadullisia (esim. ”nopeuttaa”, ”vahvistaa”, 
”vivuttaa” tai ”saattaa hyödynnettäväksi”). Laadullisten tavoittei
den tulkinnalle ei tarkastuksen perusteella luotu suuntaviivoja tai 
kriteereitä. Vaikka tavoitteiden etusijajärjestyksestä kyettäisiin
kin sopimaan, yksittäisten tavoitteiden arvioiminen on kriteerien 
puuttuessa hankalaa ja tulkinnanvaraista. 

5.2 Monikriteeriarvioinnin menetelmäkokeilu 
toi näkökulman TKI-rahoituksen 
arviointiin

Osana tarkastusta toteutettiin monikriteeriarvioinnin menetel
mäkokeilu, jossa pyrittiin hyödyntämään monikriteeri arviointia 
rahoitus instrumenttien tavoitteiden arvioitavuuden paranta
miseksi ja arvioinnin todennettavuuden ja läpinäkyvyyden li
säämiseksi. Menetelmää ei ole aiemmin käytetty VTV:n tulok
sellisuustarkastuksessa. Menetelmäkokeilussa tuloksellisuuden 
arviointikriteerit muodostettiin kyselyn, työpajatyöskentelyn tu
losten sekä muun rahoitusinstrumenteista kootun aineiston pe
rusteella. Menetelmäkokeilun toteutus on kuvattu kertomuksen 
liitteessä ja tarkastusmuistiossa88. 

Tuloksellisuustarkastuksessa on relevanttien, objektiivisten ja 
selkeiden tarkastuskriteerien muodostaminen usein haastavaa, 
jos tarkastettavaa toimintaa ei kuvata suoraan lainsäädännössä tai 
muissa normeissa. Tarkastuskriteerien toteutumisen arvioinnissa 
yhdistellään usein laadullista ja määrällistä tietoa, eikä kaikkien 
kriteerien osalta aina saada kattavaa informaatiota. 

Monikriteerinen arviointi ja päätöksenteko

Monikriteerianalyysin teoriaan perustuvat arviointi- ja päätöksenteon 
tukimenetelmät (MCDA) auttavat arvioijaa tai päätöksentekijää 
suurten tietomäärien johdonmukaisessa käsittelyssä. Koska moni-
kriteerimenetelmien avulla voidaan käsitellä samanaikaisesti sekä 
laadullista että määrällistä lähtöaineistoa, niiden avulla voidaan ottaa 
huomioon samanaikaisesti esimerkiksi monenlaisia taloudellisia, 
sosiaalisia ja teknisiä kriteerejä.89 MCDA-menetelmiä voidaan käyttää 
ennakoivasti monikriteerisen päätöksenteon ongelmien muotoilussa ja 
ratkaisemisessa tai arvioitaessa suunnitelmia, joita ei ole vielä toteutettu. 
Menetelmää voidaan käyttää myös takautuvasti, kun arvioidaan asioita, 
joihin on jo käytetty resursseja.90, 91 Menetelmää on käytetty ennen muuta 
päätöksenteon ja arvioinnin kehittämiseen.92
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Kyselytutkimus antoi taustoittavaa ja täydentävää tietoa 
kokeilun seuraaviin työvaiheisiin

Kyselytutkimuksella kartoitettiin rahoitusta hakeneiden ja rahoi
tuksesta päättäneiden tai päätöstä valmistelleiden näkemyksiä tut
kimus, kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tavoitteista ja 
niiden tärkeydestä. 

Kyselyn kysymykset käsittelivät sitä, millaisia tavoittei
ta rahoitus instrumenteissa tai niistä rahoitetuissa hankkeissa 
tulisi olla sekä millaisina tuloksina ja vaikutuksina tavoittei
den saavuttaminen tulisi todentaa. Kysymykset muodostettiin 
rahoitus instrumentteja kuvaavan aineiston93 perusteella. Tausta
materiaaleista tunnistetut ylätason tavoitteet rahoitusinstrumen
teille olivat seuraavat:
1. TKIpanostusten lisääminen
2. Yhteistyöverkostojen rakentaminen (laajentaminen/syventä

minen)
3. Tietopohjan vahvistaminen
4. Radikaalien innovaatioiden kehittäminen
5. Kaupallistamiskyvykkyyden edistäminen
6. Kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan luominen

Kyselyssä kartoitettiin näiden ylätason tavoitteiden tärkeyttä 
rahoitusinstrumenteissa tai niistä rahoitetuissa hankkeissa. Lisäk
si vastaajan oli mahdollista listata muita tavoitteita, jos ne puuttui
vat mainituista tavoitteista. Vastausten perusteella kaikkia listattu
ja ylätason tavoitteita pidettiin keskimäärin vähintään kohtalaisen 
tärkeinä. Vastaajan ainakin jonkin verran tärkeinä pitämistä tavoit
teista kysyttiin, millaisina tuloksina ja vaikutuksina niiden tulisi 
vastaajan näkemyksen mukaan näkyä ja millaisten konkreettisten 
mittarien kautta näiden tavoitteiden saavuttaminen tulisi vastaa
jan mielestä todentaa. 

Menetelmäkokeilussa tunnistetut tavoitteet kohdistuivat 
TKI-rahoituksen tuloksellisuuden lisäksi laajoihin 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin

Ensimmäisessä työpajassa jäsennettiin tutkimuksen liiketoimin
nallisen hyödyntämisen tukitoimien kannalta tärkeiksi koettuja 
tuloksia ja vaikutuksia syyseurausketjuiksi. Työpajaan osallistujat 
aloittivat työskentelynsä kyselytutkimuksen vastausten pohjalta 
tunnistetuista, tukitoimien kannalta tärkeiksi koetuista tuloksista 
ja vaikutuksista. Osallistujia pyydettiin lisäämään jo tunnistettu
jen rinnalle listalta mahdollisesti puuttuvat tulokset ja vaikutuk
set ja pohtimaan syyseurausketjuja tulosten ja vaikutusten välillä. 
Tukitoimia tarkasteltiin rahoitusinstrumenttien (Resarch Benefit, 
Challenge Finland ja Innovation Scout) näkökulmasta.
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Kuvio 9: Työpajojen tuloksena tunnistetut TKI-rahoituksen kolme 
tuloksellisuustavoitetta ja niiden saavuttamisen kannalta olennaiset 
osatavoitteet.

Kuvio 10: Työpajojen tuloksena tunnistetut TKI-rahoituksen kaksi 
vaikutustavoitetta ja niiden saavuttamisen kannalta olennaiset 
osatavoitteet.

Arviointikriteereiden toteutumista voidaan usein todentaa 
vasta pitkän aikavälin kuluessa 

Toisessa työpajassa pohdittiin tuloksellisuustavoitteiden saavutta
mista kuvaavia arviointikriteerejä yhdistelemällä tuloksellisuuden 
osatavoitteisiin kyselyssä tunnistettuja mahdollisia kriteerejä ja 
ideoimalla uusia kriteerejä. Työpajan tulosten pohjalta tunnistet
tiin yhteensä 40 tuloksellisuustavoitteiden saavuttamista kuvaa
vaa kriteeriä. Kriteerijoukkoa täydennettiin kyselyn tuloksilla ja 
Business Finlandilta saadun, tutkimushankkeiden suunnitelmia ja 

Kyselyn ja työpajan tulosten pohjalta tunnistettiin kolme tulok
sellisuustavoitetta ja kaksi vaikutustavoitetta sekä niiden saavutta
misen kannalta olennaisia osatavoitteita (ks. kuviot 9 ja 10). 

Tutkimuksen ja tietopohjan 
vahvistaminen

• Korkeatasoisen tutkimuksen ja 
julkaisujen lisääntyminen

• Uudet patentit, keksintöilmoitukset 
ja lisensoitava tieto-taito

• T&K-toiminnan kasvu: hankkeiden 
määrä, koko ja pituus sekä budjetit

• Osaamisen siirtyminen tutkimus-
organisaatioiden ja yritysten välillä

• Sektorien / yritysten / yritysten ja 
tutkimuslaitosten välisen yhteistyön 
lisääntyminen

• Poikkitieteellisen yhteistyön 
lisääntyminen

• Yritysten ja tutkimuslaitosten 
yhteishankkeiden koon ja määrän 
kasvu

• Yhteistyö ulkomaisten yliopistojen 
tai tutkimuslaitosten kanssa

• Suurempi riskinotto halukkuus ja 
-kyky

• Uudet tuotteet, innovaatiot, 
liiketoimintamallit ja -prosessit

• Aika ideasta markkinoille lyhenee
• Kaupallistamis kyvykkyyden kasvu 

tutkimus laitoksissa ja yritysten T&K-
toiminnassa

• Pääomasijoittajien, hautomoiden 
ja konsulttien lisääntynyt käyttö 
tutkimusaihioiden kaupallistamisessa

• Uusien ideoiden ja innovaatioiden 
koestaminen ja oppiminen

Yhteistyön syventäminen ja 
laajentaminen

Kaupallistamis  toiminnan 
kehittäminen ja kasvattaminen

Hyvinvoinnin kasvattaminen

• Työllisyyden kasvu
• Liiketoiminnan kasvu
• Yritysten kansainvälisen 

liiketoiminnan / viennin kasvu
• Lisääntyneet investoinnit 

Suomeen (yritysostot, 
pääomasijoitukset jne.)

• Verotulojen kasvu

• Uusien yritysten määrän kasvu
• Elinkeinoelämän rakenteen 

monipuolistuminen
• Kansainvälisesti houkuttelevan 

innovaatioympäristön luominen
• Globaalisti menestyvien 

ekosysteemien rakennus
• Yritysten kansainvälisen 

liiketoiminnan / viennin kasvu

Resilienssin kasvattaminen
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loppuraportteja sisältävän, aineiston perusteella. Lopputulokseksi 
saatiin yhteensä 50 tuloksellisuustavoitteiden saavuttamista ku
vaavaa arviointikriteeriä. 

Kolmannessa työpajassa pohdittiin konkreettisia mittareita, joi
den avulla voidaan arvioida arviointikriteerien toteutumista. Työ
pajan tuloksien läpikäynti osoitti, että moni mittari toistui useam
man kriteerin kohdalla. Lisäksi jotkin kriteereistä olivat itsessään 
mittareita. Näistä syistä alkuperäiset 50 kriteeriä yhdisteltiin 10 
kriteeriksi. Arviointikriteereistä kolme kuvastaa suhteellisen hel
posti todennettavissa olevia pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä 
(taulukko 1). Kriteereistä viisi voidaan todentaa TKI prosessin 
elinkaaren loppuvaiheessa tai vasta pitkän aikavälin kuluessa 
hankkeen päättymisen jälkeen. Kokeilussa muodostetut arviointi
kriteerit tulee tulkita esimerkeiksi tarkastuskohteena olleiden ra
hoitusinstrumenttien kaltaisten instrumenttien tuloksellisuuden 
arviointikriteereistä, koska ne osittain pohjautuvat valikoidun, ky
selyyn ja työpajoihin osallistuneen, joukon näkemyksiin.

Työpajojen tulosten, instrumenttien tavoitteita ja arviointia 
kuvaavan kirjallisen aineiston, Business Finlandista saadun han
kekohtaisen raportointiaineiston ja kyselyn vastausten perusteella 
muodostettiin arvopuu (kuvio 11), joka voisi toimia viitekehykse
nä monikriteeriselle tarkastelulle. Arvopuu kuvaa tuloksellisuus
tavoitteiden ja arviointikriteerien (taulukko 1) välisiä yhteyksiä. 

Taulukko 1: Tarkastuksen monikriteerisen arviointimallin tuloksellisuuden 
osatekijöiden kymmenen arviointikriteeriä.

Tuloksellisuuden osatekijöiden 
arviointikriteeri

Kriteerin ominaisuudet TKI-toiminnan liike-
toiminnallisten edellytysten luomisen kannalta

1. Hankeyhteistyön toimintatavat Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä

2. Innovoinnin ja tuotekehityksen 
toimintatavat Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä

3. Uudet innovaatiot ja läpimurrot Voidaan todentaa TKI-prosessin elinkaaren 
loppuvaiheessa 

4. Tulosten julkaisu Tuotosten laatu ja levinneisyys, voidaan parhaiten 
todentaa TKI-prosessin elinkaaren loppuvaiheessa

5. Kaupallistamisen toimintatavat Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä

6. Kaupallinen tuloksellisuus Voidaan usein todentaa vasta pitkällä aikavälillä

7. Verkostot Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä

8. Kansainvälisyys
Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä, 
useimmiten relevantti, mutta ei kaikessa 
toiminnassa

9. Uusi yritystoiminta Voidaan usein todentaa vasta pitkällä aikavälillä

10. Yhteistyö hankkeen jälkeen Kuvaa pitkäjänteisiä toimintaedellytyksiä, voidaan 
todentaa vasta pitkällä aikavälillä 
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Kuvio 11: Arvopuu, joka kuvaa tutkimusrahoituksen tuloksellisuus tavoitteiden 
(vasen puoli) ja arviointikriteerien (oikea puoli) välisiä yhteyksiä. Luvut 
kuvion vasemmassa osassa kertovat, kuinka monta kriteeriä kyseiseen 
tuloksellisuuden osatavoitteeseen kohdistuu.

Tutkimuksen 
ja tietopohjan 
vahvistaminen

Korkeatasoisen tutkimuksen ja 
julkaisujen lisääntyminen

Hankeyhteistyön 
toimintatavat

Innovoinnin ja 
tuotekehityksen 
toimintatavat

Uudet 
innovaatiot ja 
läpimurrot

Tulosten julkaisu

Kaupallistamisen 
toimintatavat

Kaupallinen 
tuloksellisuus

Verkostot

Kansainvälisyys

Uusi 
yritystoiminta

Yhteistyö 
hankkeen jälkeen

Sektorien / yritysten / yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten välisen yhteistyön 
lisääntyminen

Suurempi riskinottohalukkuus ja -kyky

1

6

4

4

5

4

5

6

6

7

4

4

3

5

Uudet patentit, keksintö ilmoitukset ja 
lisensoitava tieto-taito

Poikkitieteellisen yhteistyön 
lisääntyminen

Uudet tuotteet, innovaatiot, 
liiketoimintamallit ja -prosessit

T&K-toiminnan kasvu: hankkeiden 
määrä, koko ja pituus sekä budjetit

Yritysten ja tutkimus laitosten yhteis-
hankkeiden koon ja määrän kasvu

Aika ideasta markkinoille lyhenee

Osaamisen siirtyminen tutkimus-
organisaatioiden ja yritysten välillä

Yhteistyö ulkomaisten yliopistojen tai 
tutkimus laitosten kanssa

Kaupallistamiskyvykkyyden kasvu 
tutkimuslaitoksissa ja yritysten T&K-
toiminnassa

Pääomasijoittajien, hautomoiden 
ja konsulttien lisääntynyt käyttö 
tutkimusaihioiden kaupallistamisessa

Uusien ideoiden ja innovaatioiden 
koestaminen ja oppiminen

Yhteistyön 
syventäminen  
ja laajentaminen

Kaupallistamis-
toiminnan 
kehittäminen ja 
kasvattaminen
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6 Hallittiinko tutkimustiedon 
hyödyntämistä palvelevaa 
tietoa laadukkaasti?

Vain osa tutkimustiedon hyödyntämisen kehittämistä palvele
vasta tiedosta oli tuotettu ja käytetty kohdennetusti terveysalan 
kasvustrategian ja sen tiekartan toimeenpanoon ja kehittämiseen. 
Tiedonhallinta oli suunnitelmallista ja systemaattista strategiaan 
ja tiekarttaan linkittyvän tiedon ja tietotarpeiden tunnistamista, 
kokoamista ja välittämistä. Tiedon hyödyntämisen arviointia vai
keuttaa se, että terveysalalta puuttuivat vuosina 2016–2018 tie
don politiikan ja hallinnan periaatteet, jotka olisivat jäsentäneet 
ja määritelleet terveysalaan kohdistuvat tiedonhallinnan tarpeet, 
mahdollisuudet ja ratkaisut. 

Vuosien 2016–2018 tiekarttaa toimeenpantaessa tietoa koottiin 
ja viestitettiin, mutta tuotetun tiedon arvioimiselle ja hyödyntämi
selle strategian ja tiekartan toimeenpanossa ei osoitettu selkeitä ta
voitteita eikä resursseja. Tarkastuksen perusteella kasvu strategian 
toimeenpanoa tukevaa tietoa hyödynnettiin välillisesti ja sillä li
sättiin ymmärrystä ongelmista. Tieto auttoi hahmottamaan kasvu
strategian ja tiekartan toimeenpanon kriittisiä, ajankohtaisia 
haasteita ja suuntaamaan huomiota niihin. Näin se asetti puitteita 
ongelmanratkaisuille ja loi suuntaviivoja ratkaisujen arvioimiselle 
mutta ei suoraan tarjonnut perusteita toimijoiden ratkaisuille.

Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palveleva tiedon
hallinta Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa on tarkastuksen 
perusteella yleisesti ottaen suunnitelmallista, systemaattista, en
nakoivaa ja tehokasta, ja se perustuu vakiintuneisiin toiminta
tapoihin. Lippulaivaohjelma on vielä käynnissä, joten tiedon
hallinnan tarkastus kohdistui ensisijaisesti tiedon elinkaaren 
alkuvaiheeseen. Siksi tiedon hyödyntämisestä ei vielä tehdä pää
telmiä. 

Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palveleva tiedon
hallinta Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumenteissa oli 
tarkastuksen perusteella yleisesti ottaen suunnitelmallista, sys
temaattista, ennakoivaa ja tehokasta, erityisesti siltä osin kuin 
hallittava tieto oli perustunut Tekesin/Business Finlandin vakiin
tuneisiin käytänteisiin ja kohdistunut rahoitettujen hankkeiden 

Lippulaivaohjelma on 
edelleen käynnissä, joten 
tiedon hyödyntämisestä 
ei vielä tehdä päätelmiä.
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raportointiin ja etenemisen seurantaan. Tekes/Business Finland 
ei kuitenkaan käytännössä seurannut instrumenteille asetettujen 
tavoitteiden toteutumista, vaikka se seurasikin yleisluonteisem
min rahoituksen toimivuutta. Instrumentteja toimeenpantaessa ei 
myöskään koottu systemaattisesti tietoa tavoitteiden saavuttami
sen haasteista. Tällöin rahoitusprosessin kuluessa ei muodostunut 
ennakoivasti tietoa rahoitusinstrumenttien kehittämistarpeista. 
Tiedonhallinnan haasteet tulivat selvimmin esille uudentyyppis
ten instrumenttien ja menettelyjen valmistelussa, käyttöönotossa 
ja toiminnan kehittämisessä. 

Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palveleva tieto 

Tulkinta tarkastuksessa (vain rahoitusinstrumenttitaso): Tietoa, joka tukee 
tarkastuksessa mukana olleiden Tekesin/Business Finlandin rahoitus-
instrumenttien ja Suomen Akatemian lippulaivaohjelman toteutusta. 
Tällaista tietoa on esimerkiksi hankehakemuksissa, rahoitus päätöksissä 
ja hankeraportoinnissa. 

Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittämistä palveleva tieto 

Tulkinta tarkastuksessa rahoitusinstrumenttitasolla: Tietoa, joka tukee 
tarkastuksessa mukana olleiden Tekesin/Business Finlandin rahoitus-
instrumenttien ja Suomen Akatemian lippulaivaohjelman kehittämistä 
sekä näistä saatavien kokemusten pohjalta tulevien rahoitus-
instrumenttien ja ohjelmien kehittämistä. Tällaista tietoa tuotetaan 
esimerkiksi mahdollisissa loppuarvioinneissa.

Tulkinta tarkastuksessa strategisella tasolla: Terveysalan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta tai sen vuosien 2016–2018 
tiekartasta tuotettua tietoa, jolla pyritään edistämään strategian 
ja tiekartan toteuttamista, niiden seurantaa ja arviointia tai niistä 
viestimistä. Tarkastuksessa on rajoituttu kasvustrategian ohjausryhmän 
näkökulmaan.

Tiedon elinkaari

Tiedon elinkaari koostuu tarkastuksessa käytetyn määritelmän 
mukaan seuraavista vaiheista: tuottaminen, kokoaminen, välittäminen, 
kehittäminen, arviointi ja hyödyntäminen.

Tiedonhallinta

”Tiedonhallinta on toimintaa, jossa tietoa hallitaan – – aineettomana pää-
omana. Tieto nähdään – – toiminnan menestystekijänä, jonka tuottamista 
ja käyttöä on johdettava osana – – kokonaistoimintaa ottaen huomioon 
tiedon moni muotoisuus ja siihen kohdistuvat erilaiset tarkastelu näkö-
kulmat.”94

Tiedonhallinta kohdistuu tiedon elinkaaren eri vaiheisiin. Tiedon-
hallinta on hyvää, jos sitä tehdään suunnitelmallisesti, systemaattisesti, 
ennakoivasti ja tehokkaasti kaikissa tiedon elinkaaren vaiheissa. Tiedon 
elin kaaren vaiheet painottuvat eri tavoin eri tilanteissa.
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6.1 Kasvustrategian ja tiekartan 
toimeenpanossa kerättiin tietoa mutta se ei 
suoraan ohjannut toimintaa

Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittämistä palvelevaa, terveys
alan kasvustrategian ja sen tiekartan toimeenpanon ja kehittä
misen kannalta potentiaalisesti relevanttia tietoa on paljon, mut
ta vain osa tästä tiedosta on tuotettu kohdennetusti strategiaa ja 
sen tiekarttaa varten. Tarkastuksen perusteella tiedonhallinnassa 
oli pyritty suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuuteen. Tiedon 
hyödyntäminen sen sijaan oli pikemminkin välillistä, prosessuaa
lista ja ymmärrystä lisäävää kuin instrumentaalista: tieto on aut
tanut hahmottamaan kasvustrategian ja tiekartan toimeenpanon 
kriittisiä ajankohtaisia haasteita, suuntaamaan huomiota tarpeen 
mukaan uusiin tai ongelmallisiksi osoittautuneisiin asioihin, aset
tanut puitteita ongelmanratkaisuille sekä luonut suuntaviivoja 
ratkaisujen arvioimiselle. Tieto ei kuitenkaan suoraan tarjonnut 
perusteita toimijoiden, kuten ohjaajien, ohjattavien tai muiden 
sidos ryhmien, ratkaisuille.

Terveysalan kompleksisuus TKItoiminnan ympäristönä vai
kuttaa kahdella, osaksi päinvastaisella tavalla tutkimusten ja sel
vitysten tuottaman yleisen tiedon tarpeeseen terveysalalla. Lähtö
kohtaisesti terveysalan toimintaympäristön monimutkaisuus 
edellyttää tietoa, joka taustoittaa, perustelee mutta myös haastaa 
TKItoiminnan tukemista ja hyödyntämistä koskevia ratkaisuja. 
Tällainen tieto ohjaa kasvustrategian toimeenpanoa. Toisaalta tar
vitaan myös terveysalan osaalueittain ja tasoittain eriytyvää spesi
fiä ja kontekstuaalista tietoa. Lisäksi tarvitaan kokeiluja, joissa et
sitään käytännössä soveliaita toimeenpanon ratkaisuja.95 Yleisesti 
ottaen terveysalalta puuttuvat tiedon politiikan ja hallinnan peri
aatteet, jotka jäsentävät ja määrittelevät erilaisiin ympäristöihin 
liittyvät tiedonhallinnan tarpeet ja mahdollisuudet.96

Ohjausryhmän toiminnasta saadun tiedon perusteella tiedon ja 
sen elinkaaren hallinnassa oli keskitytty strategiaan ja tiekarttaan 
linkittyvän tiedon tunnistamiseen, kokoamiseen ja välittämiseen 
sekä tietotarpeiden havaitsemiseen. Toimeenpanoa tukeva tieto 
on muodostunut erilaisista selvityksistä, arvioinneista ja tiedon 
synteeseistä, joita on koottu ja välitetty muille toimijoille kuten 
ministeriöille ohjausryhmän tai sen virkamiesten toimesta, sekä 
ohjausryhmän itsensä tuottamasta seurantatiedosta. Terveysalan 
kasvustrategian puitteissa ei erityisesti tuotettu rahoitus toiminnan 
kehittämiseen kohdistuvaa tietoa. Tuotettu tieto palveli strategian 
toteuttamista, seurantaa, arviointia tai siitä viestimistä. Ohjaus
ryhmä on toiminut tiedon kokoajana ja välittäjänä sekä tiedon hyö
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dyntämisen yleisluonteisena seuraajana ja edistäjänä. Seuraavassa 
käsitellään lyhyesti, millaista tietoa terveysalan kasvustrategiasta 
on tuotettu ohjausryhmän kokoamana, välittämänä tai koordinoi
mana. 

Selvitykset. Terveysalan kasvustrategian ja vuosien 2016–2018 
tiekartan valmisteluun ja toimeenpanoon on tuotettu paljon 
näitä tukevia selvityksiä, esimerkiksi sääntelyselvitys 201597 ja 
genomistrategiaehdotus 201598. Lisäksi on laadittu yleisempiä sel
vityksiä, joissa terveysala on toiminut esimerkkialana tai joilla on 
muusta syystä merkitystä myös terveysalalle.99 

Muiden tuottama tieto. Kasvustrategian tiedonhallinnassa 
oli tärkeää myös koota ja välittää tietoa tapahtumista ja rahoitus
hauista sekä välittää eri sidosryhmille muiden tuottamaa tietoa, 
joka linkittyi terveysalan kasvustrategiaan. Tällaista tietoa välitet
tiin ohjausryhmän kokouksissa. Useat eri organisaatiot tuottivat 
runsaasti kasvustrategiaan ja sen tiekarttaan liittyvää tietoa, mut
ta vain osa siitä oli tuotettu selkeästi kasvustrategiaa tai tiekarttaa 
varten.

Seurantatieto. Terveysalan kasvustrategiasta teetettiin väli
arviointi, joka valmistui alkuvuodesta 2019.100 Strategiassa esitet
tiin, että ulkopuolinen arviointi teetetään kolmivuosittain, 
 ensimmäisen kerran vuonna 2017.101 Lisäksi kasvustrategian oh
jausryhmän jäsenet arvioivat tiekartan 2016–2018 toteutumista 
tarkastelemalla keskeisiä hankkeita ja niiden tuloksia.102 Terveys
alan kasvustrategiassa tai sen tiekartassa ei ole määritelty seuranta
indikaattoreita tai raportointiprosesseja. Strategian toimeenpanon 
seurannan ja raportoinnin prosessit todettiin myös väliarvioinnis
sa puutteellisiksi. Yhtenä suosituksena esitettiin, että tulosten seu
rantaan tarvitaan yhteisiä mittareita ja nykyistä selkeämpää vies
tintää sidosryhmille työn etenemisestä suhteessa tavoitteisiin.

Tarkastuksen perusteella seurantatiedon määrälliset ja laa
dulliset haasteet palautuvat suurelta osin samoihin seikkoihin 
kuin luvussa 4 esille tulleet seurannan toiminnalliset haasteet ja 
ongelmat. Seurannan kohteena olevien strategisten tavoitteiden 
epä selvyys ja keinojen moninaisuus ovat vaikeuttaneet tiedon
hallinnan kohdentamista ja rajaamista selkeäksi ja tarkoituksen
mukaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kasvustrategian toimeen
panon resurssien niukkuus yhdessä toimialan kompleksisuuden 
kanssa veivät mahdollisuudet kehittää uskottavalla tavalla vuosien 
2016–2018 aikana tiekartan toimeenpanon tiedonhallinnan tueksi 
tarvittavia tietovälineitä (esim. seurantaindikaattorit). Tietoa ke
rättiin, koottiin ja viestitettiin merkittävästi, mutta sen integroimi
selta, arvioimiselta, kehittämiseltä ja hyödyntämiseltä puuttuivat 
sekä tavoitelähtökohdat että käytännön resurssit. 
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Viestinnässä hyödynnettiin kasvustrategian uutiskirjettä103. Sen 
keskeisenä tehtävänä voi pitää tiedon välittämistä sidosryhmille 
terveysalan kasvustrategian edistymisestä ja strategiaan linkitty
vistä asioista. Kasvustrategian uutiskirjettä on julkaistu marras
kuusta 2016 lähtien 4–6 kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä kerrotaan, 
mitä kasvustrategian eri painopistealueilla on meneillään ja millai
sia strategiaan liittyviä rahoituksia ja tilaisuuksia on tarjolla.

6.2 Lippulaivaohjelmassa tiedonhallinta 
kohdistuu ensisijaisesti tiedon elinkaaren 
alkuvaiheeseen

Tarkastuksen perusteella Suomen Akatemian lippulaivaohjel
massa hallittiin tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palve
levaa tietoa yleisesti ottaen suunnitelmallisesti, systemaattisesti, 
ennakoivasti ja tehokkaasti. Tiedonhallinta perustui Tutkimus
rahoituspäätösten perusteet dokumenttiin sekä vakiintuneisiin 
toimintatapoihin. Lippulaivaohjelman muodostamista palvelevan 
tiedon hallinta oli vielä puutteellista, mutta toiminnan vakiin
tuessa myös tiedonhallinta vähitellen vakiintui ja kehittyi. Lippu
laivaohjelma annettiin Suomen Akatemialle toteutettavaksi suh
teellisen valmiilla tavoitteilla ja nopealla toteutusaikataululla eikä 
tiedon tuottamiseen lippulaivaohjelman perusratkaisujen ja orga
nisoitumisen tueksi ollut aikaa. 

Prosessien yleisen toiminnallisen tehokkuuden (eli kyvyn teh
dä asiat oikein) lisäksi tiedonhallinnan toimivuuden tulee ilme
tä myös kykynä tehdä oikeita asioita keskenään tasapainoisesti. 
Lippulaivatoiminnassa tämä ilmenisi siinä, että tietoa pyrittiin 
tuottamaan, kokoamaan, välittämään, kehittämään, arvioimaan ja 
hyödyntämään tasapainoisesti niin, että toimijat saavat laadukasta 
tietoa riittävästi ja oikeaaikaisesti ja että he myös käyttävät sitä. 
Lippulaivoihin kohdistuvan tiedon hallinnan toimivuudesta on 
tarkastuksessa saatu rajoitetusti näyttöä, koska lippulaiva toiminta 
on vielä suhteellisen alkuvaiheessa, eikä mittavia muutoksia ole 
ollut vireillä. Tarkastusnäyttö on kohdistunut ensisijaisesti tiedon 
elinkaaren alkuvaiheeseen (perustiedon tuottamisen prosesseihin) 
ja vain rajoitetusti sen loppuvaiheeseen (tiedon varsinaiseen hyö
dyntämiseen eri päätöksissä ja esimerkiksi muutos prosesseissa). 
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Lippulaivaohjelma

Tavoite: ”Lippulaivaohjelman tavoitteena on koota yhteen eri alojen 
asiantuntemusta Suomessa korkean tason tutkimus- ja vaikutus-
klustereiksi, jotka lisäävät edelleen suomalaisen tutkimuksen laatua ja 
vaikuttavuutta. Lippulaiva on tehokas yhdistelmä huippututkimusta, 
talouskasvua ja/tai yhteiskuntaa tukevia vaikutuksia, läheisiä yhteyksiä 
yrityssektoriin ja yhteiskuntaan yleensä, sopeutumiskykyä sekä 
isäntäorganisaatioiden vahvaa sitoutumista asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen.”104

Rahoitettavien lippulaivojen määrä: 10105

Suomen Akatemian rahoitus koko lippulaivaohjelmalle: Yli 100 
miljoonaa euroa täysimääräistä Suomen Akatemian rahoitusta. Tausta-
organisaatioiden on kuitenkin oltava valmiit tekemään merkittäviä, 
jatkuvasti kasvavia investointeja lippulaivoihin. Lippulaivojen tausta-
organisaatioiden rahoitusosuus on noin 500 miljoonaa euroa koko 
ohjelmakaudella.106, 107

Ohjelman kesto: 2018–2026108

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 väli-
arvioinnin yhteydessä. Kolmannessa haussa valitut lippulaivat saavat 
jatko rahoituksen vuonna 2023.109

Lippulaivaohjelman alkuvaiheen tiedontuotanto palveli 
ohjelman nopeaa käynnistämistä

Lippulaivaohjelman alkuvaiheen tiedontuotanto ja ohjelman 
käynnistämiseen johtanut päätöksenteko tähtäsivät kumpikin sii
hen, että lippulaivaohjelma saatiin käynnistettyä nopealla aika
taululla. Lippulaivakonsepti ja sen tavoitteet annettiin Suomen 
Akatemialle keväällä 2017 Sipilän hallituksen puoliväliriihessä 
suhteellisen valmiiksi määriteltyinä.110 Puoliväliriiheä edeltänyttä 
lippulaivakonseptin valmisteluprosessia tai opetus ja kulttuuri
ministeriön ja Suomen Akatemian osallistumista valmisteluun ei 
ole dokumentoitu. Haastattelutiedon perusteella valmistelua oh
jasivat yleisluonteisesti eräät keskeiset politiikkaasiakirjat, joiden 
valmistelutyö oli käynnissä puoliväliriihen aikaan111 ja joiden ta
voitteita lippulaivaohjelman oli osaltaan tarkoitus toteuttaa. Val
mistelun yksityiskohdista ja mainittujen tavoiteasiakirjojen suh
teista oli tarkastuksessa mahdollista muodostaa vain rajoitettu 
kuva. 

Lippulaivaohjelman valmistelu ja keskustelut sidosryhmien 
kanssa tehtiin Suomen Akatemiassa nopeassa aikataulussa vuoden 
2017 loppukevään ja kesän aikana. Keskustelut tähtäsivät yhteis
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ymmärryksen luomiseen siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 
Keskusteluissa ei päätetty lippulaivaohjelman yksityiskohdista 
yhdessä sidosryhmien kanssa. Suomen Akatemia lisäsi lippulaiva
ohjelman Tutkimusrahoituspäätösten perusteet asiakirjaan yh
deksi Akatemian rahoitusmuodoksi Akatemian hallituksen ko
kouksessa 24.8.2017. 

Suomen Akatemia tuottaa lippulaivoista viestintämateriaalia, 
mutta päävastuu viestimisestä on kuitenkin lippulaivoilla itsel
lään. Viestintämateriaaleja hyödynnetään lippulaivoista ja ohjel
masta viestimiseen ja lippulaivojen toiminnan edistämiseen.

Tiedonkeruu noudattaa pääosin Suomen Akatemian 
tavanomaisia käytänteitä mutta sitä on muokattu 
lippulaivaohjelman tarpeisiin

Lippulaivaohjelman tiedonkeruu on noudattanut pääosin Suomen 
Akatemian tavanomaisia käytänteitä.

Intentiopaperi. Kolmannesta lippulaivahakukierroksesta 
lähtien Suomen Akatemia on kerännyt hakijoilta epäviralliset 
intentio paperit, joista se sai tietoa hakemista suunnittelevista 
hankkeista ja niiden aihealueista. Näillä pyrittiin ennakoimaan ha
kemusten varsinaista arviointia: arvioinnin suunnittelu pystyttiin 
näiden epävirallisten ilmoitusten perusteella aloittamaan jo ennen 
varsinaisten hakemusten saamista.

Hakemus ja jatkohakemus. Ensimmäisen ja toisen haku
kierroksen lippulaivat tekivät kesäkuussa 2021 jatkohakemuk
sen, jossa keskeistä oli tutkimus ja vaikuttavuussuunnitelman 
esittäminen seuraaville neljälle vuodelle.112 Hakemusten ja jatko
hakemusten tietoja hyödynnettiin parhaiden hankkeiden valin
taan ja jatkorahoittamiseen. Tavoitteena oli kohdistaa rahoitus 
lippulaivaohjelmalle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta opti
maalisella tavalla. Hakemusten ja jatkohakemusten ensisijaisina 
hyödyntäjinä olivat arviointipaneelin jäsenet, jotka pisteyttivät 
hakemukset niiden tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden mukaan.

Arviointilausunnot. Arviointipaneeli tuottaa alku ja väli
arvioinnissa lausunnot kaikista hakemuksista. Arviointi lausuntoja 
hyödynnetään rahoituspäätösten tekemisessä. Arviointi
lausunnoissa hakemukset pisteytetään sekä niiden tieteellisen 
tason että vaikuttavuuden näkökulmista. Vaikuttavuuden arvioin
nissa otetaan huomioon lippulaivahakijan talouskasvua tai yhteis
kuntaa tukeva vaikutus, esitetty suunnitelma vaikutusten edistä
miseksi ja hakijan ekosysteemi, organisaatio ja tuottama lisäarvo.113
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Vastineet arviointilausuntoihin. Hakijat saavat toimittaa vasti
neen arviointipaneelin tekemästä arvioinnista. Näin hakijat pysty
vät korjaamaan mahdollisia asiavirheitä tai epäselvyyksiä jo ennen 
rahoituspäätösten tekemistä. Vastineen toimittavat pääsääntöi
sesti kaikki hakijat lukuun ottamatta niitä, jotka voivat arviointi
lausuntojen perusteella olla käytännössä varmoja rahoituksesta. 
Vastinemenettely on melko uusi: aiemmin Suomen Akatemia te
ki rahoituspäätökset suoraan arviointilausuntojen perusteella, ja 
lausuntojen mahdollisista väärinymmärryksistä tai virheistä kes
kusteltiin hakijoiden kanssa vasta jälkikäteen. Vastineilla pyritään 
päätöksenteon avoimuuden lisäämiseen ja siihen, että rahoitus
päätös voidaan tehdä mahdollisimman täydellisin tiedoin.

Rahoituspäätös. Päätöksen lippulaivaohjelmaan valittavista 
yksiköistä ja niiden rahoituksesta tekee Suomen Akatemian lippu
laivaohjelman jaosto114 arviointipaneelin raporttien ja ohjelman ta
voitteiden perusteella. Väliarvioinnin tuloksen perusteella toisen 
nelivuotiskauden rahoitus voi nousta, pienentyä, pysyä samalla 
tasolla tai loppua kokonaan.115

Projektin raportointi. Lippulaivat raportoivat projektin edis
tymisestä ja samalla valtionavustuksen käytöstä kahden vuoden 
välein Suomen Akatemialle. Raportointia hyödynnetään väli
arvioinnissa jatkohakemuksen ja sidosryhmäkyselyn tulosten 
ohella. Suomen Akatemia muokkasi raportointiformaattia yhdessä 
lippulaivojen kanssa, jotta siinä tuodaan esiin lippulaivojen toi
minnan kannalta keskeisiä asioita. Esimerkiksi lippulaivat voivat 
nykyisin lisätä tuloksellisuusindikaattoreihin oman indikaatto
rinsa. Raportoinnissa pyydetään tietoja muun muassa lippulaivan 
osaamiskeskuksen muusta rahoituksesta, henkilöresursseista, 
tutkimusinfrastruktuurin käytöstä, julkaisuista, tuloksellisuus
indikaattoreista, yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa, lippu
laivaprojektin toimeenpanosta ja menestystarinoista.116

Lippulaivaohjelman loppuarvioinnista ei ole vielä päätöksiä

Lippulaivojen väliarviointi on valmistunut hiljattain. Väliarvioin
nissa arvioitiin ohjelman ensimmäisessä ja toisessa haussa valit
tujen lippulaivojen edistyminen ja tulevien vuosien suunnitelmat, 
ja sen yhteydessä päätettiin lippulaivojen jatkorahoituksesta. Ar
viointimateriaalina oli alkuperäinen hakemus, raportti kuluneesta 
kahdesta vuodesta, sidosryhmäselvitys sekä uusi hakemus, jossa 
pääpaino on tulevien vuosien suunnitelmilla.117

Väliarviointia varten Suomen Akatemia toteutti kyselyn lippu
laivojen sidosryhmille. Kyselyssä on kartoitettu muun muassa 
yhteistyön muotoa, taajuutta ja sen tuomaa lisäarvoa tai hyötyä.118 
Sidosryhmäkyselyn julkinen yhteenveto valmistui alkuvuodesta 
2022.119
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Sidosryhmäkyselyn tuloksia hyödynnettiin väliarvioinnin ai
neistona, kun arvioitiin lippulaivan organisaation ja sen kasvatta
man ekosysteemin kehittymistä. Väliarvioinnin ja toisen hakemuk
sen jälkeen lippulaivoja ei ole toistaiseksi suunniteltu arvioitavan 
yhtä järein toimenpitein. Jatkossa raportointi on Suomen Akate
mian perusraportointia ja sitä kautta hankkeen toimeenpanon 
seuraamista. Koska lippulaivahankkeissa vaikuttavuus on keskeis
tä, myös sen edistämisestä raportoidaan osana hankkeen muuta 
raportointia.120 Hankkeista raportoidaan kumulatiivisesti, jolloin 
seuraavana raportointiajankohtana jatketaan raportointia edel
lisen raportin pohjalta. Loppuraportointi jatkaa kumulatiivista 
raportointia, joten se ei muodosta erillistä, suurta raportointi
kokonaisuutta.

Suomen Akatemian tavanomaiseen käytäntöön kuuluu, että oh
jelmille tehdään loppuarviointi. Vaatimusta loppuarvioinnista ei 
ole kuitenkaan kirjattu mihinkään. Tarkastuksen tiedonhankinnan 
perusteella arvioinnin toteuttaminen voi riippua siitä, miten stra
tegisena kutakin rahoitusinstrumenttia Akatemian kannalta pide
tään. Koska arviointitoiminnalta puuttuu sille varattu erillisrahoi
tus, loppuarvioinnin toteutumiseen ja ajankohtaan voi vaikuttaa 
myös Suomen Akatemian rahoitustilanne. Lippulaivaohjelman ar
vioinnista tai sen ajankohdasta ei ollut tarkastusajankohtana tehty 
täsmällistä päätöstä. Mahdollisen loppuarvioinnin ajankohtaan 
vaikuttaa se, arvioidaanko kaikki kolme hakukierrosta yhdellä ker
ralla vai jokainen erikseen.

Mahdollinen arviointi keskittyy ohjelmalle asetettujen tavoit
teiden toteutumisen, ei yksittäisten hankkeiden onnistumisen 
arviointiin. Lippulaivaohjelman arvioinnin näkökulma tuleekin 
todennäköisesti rakentumaan tieteen ja vaikuttavuuden raja
pinnasta, mutta tarkempia suunnitelmia mahdollisesta arvioin
nista ja sen sisällöstä ei tarkastusajankohtana ollut vielä tehty. 
Arvioinnin suunnitteluun kohdistuu merkittäviä haasteita, kos
ka lippulaivojen tavoitekuvaus on hyvin yleisluonteinen, sisältää 
jännitteisiä elementtejä, eikä tarjoa selkeitä perusteita konkreet
tiselle arvioinnille. Koska lippulaivaohjelmalle on tunnusomaista 
rahoitusta saaneiden omien organisaatioiden merkittävä rahoitus
panos, loppuarvioinnissa on tärkeää arvioida, miten hyvin Suomen 
 Akatemian rahoitus on myötävaikuttanut organisaation rahan ja 
muun rahoituksen saamiseen hankkeeseen. Tarkastuksessa saa
dun tiedon perusteella mahdollista loppuarviointia hyödynne
tään sekä lippulaivaohjelman arviointiin että tulevien rahoitus
ohjelmien suunnitteluun.

Suomen Akatemian 
arviointitoiminnalta 
puuttuu sille varattu 
erillisrahoitus.
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6.3 Research Benefit-, Challenge Finland- ja 
Innovation Scout -rahoitusinstrumenttien 
tiedonhallinta keskittyi hankekohtaiseen 
tiedonkeruuseen

Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemista palveleva tiedon
hallinta Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumenteissa oli 
tarkastuksen perusteella yleisesti ottaen suunnitelmallista, sys
temaattista, ennakoivaa ja tehokasta, erityisesti siltä osin kuin 
hallittava tieto oli perustunut Tekesin/Business Finlandin vakiin
tuneisiin käytänteisiin ja kohdistunut rahoitettujen hankkeiden 
raportointiin ja etenemisen seurantaan. Kerätty perustieto palveli 
tehokkaasti erityisesti rahoitettujen hankkeiden ja vaikuttavuus
tavoitteiden toteutumisen yleisluonteista seurantaa ja toiminnan 
määrämuotoisen raportoinnin tarpeita.

Tiedonhallinnassa oli myös puutteita. Tekes/Business Finland 
ei käytännössä seurannut instrumenteille asetettujen tavoitteiden 
toteutumista, vaikka se seurasikin rahoituksen toimivuutta ylei
semmin. Tiedon ennakoivuutta rajoitti puolestaan se, että seu
rantatiedon rinnalla ei tuotettu tietoa prosessien toimivuudesta, 
pullonkauloista ja kehittämistarpeista suhteessa kullekin instru
mentille asetettuihin tavoitteisiin. Tällöin rahoitus prosessin ku
luessa ei muodostunut ajantasaisesti ja ennakoivasti tietoa instru
menttien kehittämistarpeista. Tekesin ja sittemmin Business 
Finlandin toimintatapaan kuuluu kuitenkin rahoitusohjelmien 
jälkikäteinen arvioiminen ja yleisemmin tulosten ja vaikutusten 
arvioiminen systemaattisella tavalla.

Tarkasteltaessa tiedon kykyä palvella muutosprosesseja tiedon
hallinnan haasteet tulevat selvimmin esille uudentyyppisten 
instrumenttien ja menettelyjen valmistelussa ja käyttöönotossa. 
Usein käy niin, että seuraavasta ohjelmasta tai muusta toimen
piteestä on jo päätetty, vaikka arviointitietoa aiemmista rahoitus
instrumenteista ei ole vielä käytettävissä.121 Tieto muista kuin 
tavan omaisten rahoitusprosessien mukaisista dokumenteista on 
tarkasteltavien rahoitusinstrumenttien kohdalla niukkaa ja vai
keasti saatavissa. 

Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kehitys
suuntiin vaikuttavat merkittävimmin hallitusohjelmien linjauk
set. Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittämisessä pyritään 
tasa painoilemaan rahoitusinstrumenteille politiikka ja ohjaus
päätöksissä luotujen nopeiden muutosaikataulujen ja tiedon
hallinnan pitkäjänteisen kehittämisen välissä. 
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Rahoitusinstrumenttien valmistelusta oli hajanaista tietoa

Business Finlandin ja sen edeltäjän Tekesin uusia ohjelmia taus
toitetaan yleensä laajoin selvityksin ennen ohjelmien käynnistä
mistä. Rahoitusinstrumentit Challenge Finland, Research Benefit 
ja Innovation Scout eivät olleet ohjelmia, eikä niille laadittu vas
taavia, laajoja selvityksiä. Tekes sai instrumenttien valmistelu
tehtävän erittäin nopealla aikataululla, eikä tarkkaa dokumentaa
tiota rahoitusinstrumenttien valmistelusta ole olemassa. Myöskään 
työ ja elinkeinoministeriön antamaa valmistelu toimeksiantoa ei 
ole dokumentoitu yksityiskohtaisesti, vaikka tavoitteista ja reuna
ehdoista käytiin useita eri keskusteluja ja osin eri ihmisten välillä. 
Toimeksiannossa viitattiin suoraan Sipilän hallituksen ohjelman 
kirjauksiin. Instrumenttien valmistelussa käytiin läpi Tekesin jul
kisen tutkimuksen rahoituksesta aiemmin tehtyjen vaikuttavuus
arviointien havaintoja122 sekä työ ja elinkeino ministeriön 
SHOKtoiminnasta aiemmin teettämää arvioin tia123. Lisäksi tar
kasteltiin Tekesin omista seurantajärjestelmistä löytyviä asiakas 
ja rahoitustietoja. Näiden tarkemmasta hyödyntämisestä ei tarkas
tuksessa saatu tietoa.

Tekes uudisti julkisen tutkimuksen rahoitusta strategia
prosessin yhteydessä vuonna 2011. Uudistus tuli voimaan vuoden 
2012 alussa. Tuolloin kehitettiin uusia projektityyppejä: Elinkeino
elämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus, Tutkimusideoista 
uutta tietoa ja liiketoimintaa ja Ennakoivat strategiset tutkimus
avaukset. Research Benefit, Challenge Finland ja Innovation 
Scout rahoitusinstrumentit muistuttavat merkittävästi tällöin 
luotuja uusia projektityyppejä.

Tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa uusien rahoitus
muotojen suunnittelua ja käynnistämistä kuvataan Tekesin/ 
Business Finlandin ydinosaamiseksi. Haastatellut kertoivat, että 
suunnitteluun saatiin mukaan asiakaskuntaa, kuten tutkijoita. 
Suunnittelussa oli hyödynnetty kohderyhmähaastatteluita ja pyö
reän pöydän keskusteluita. Myös kansainvälistä vertailua muiden 
maiden rahoitusinstrumentteihin on tehty. Näistä keskusteluista 
tai vertailuista ei tarkastuksessa löytynyt dokumentaatiota.

Tiedonkeruu ei tukenut rahoitusinstrumenteille asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen seurantaa

Tiedonkeruu rahoitusinstrumenttien käytön aikana noudatti Te
kesin ja sittemmin Business Finlandin tavanomaisia käytänteitä, 
jotka on kuvattu organisaation sisäisessä ohjeistuksessa. Tiedon
keruu on räätälöity erikseen yritysasiakkaille ja julkisen tutkimuk
sen organisaatioille. 

Tekes sai 
rahoitusinstrumenttien 
valmistelutehtävän 
erittäin nopealla 
aikataululla.
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Hakemus. Research Benefit, Challenge Finland ja Innovation 
Scout rahoitusinstrumenttien hakemuksissa pyydettiin perus
tiedot hakijasta ja rahoitettavasta projektista sekä yritys että 
tutkimus organisaatiohakijoilta. Challenge Finland haku oli kaksi
vaiheinen, kun taas Research Benefit ja Innovation Scout haut 
olivat yksivaiheisia. 

Esitysmuistio. Hakemusten perusteella tehtiin esitys muistio 
rahoituspäätökseksi. Esitysmuistiossa oli tiivis kuvaus haki
jasta (yrityshakijat) ja projektista, projektin kustannukset sekä 
rahoitus esitys ja päätös.

Loppuraportointi. Hankkeen loppuraportissa rahoitusta saa
neen yrityksen tuli raportoida projektin toteutumisesta ja sen 
vaikutuksesta yritykseen. Yritykset raportoivat yhteenvedon pro
jektin toteutuksesta, tuloksista ja tulosten hyödyntämisestä sekä 
arviot yrityksen taloudellisesta kehittymisestä projektin aikana 
ja liiketoiminnasta tulevina vuosina. Tutkimusorganisaatiot ra
portoivat yhteenvedon projektin tuloksista sekä oman arvionsa 
projektin toteutuksesta ja tulosten hyödyntämisestä. Tarkastus
aineistossa ollut yksi Innovation Scout rahoitusta saanut tutki
musorganisaatio oli käyttänyt kaikessa raportoinnissaan yrityksil
le tarkoitettua formaattia. 

Seurantakysymykset. Loppuraportoinnin yhteydessä rahoitus
ta saaneille esitettiin myös seurantakysymyksiä, jotka juontuivat 
Tekesin/Business Finlandin tulossopimuksesta, sen toiminnalle 
asetetuista vaikuttavuustavoitteista ja yleisistä innovaatio politiikan 
ja toiminnan vaikutusmekanismeista. Seurantakysymyksiä ei rää
tälöity rahoitusmuodon mukaan, mutta yrityksille ja julkisen tut
kimuksen organisaatioille oli omat kysymyksensä. Seurantakysy
mykset koskivat projektin tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista, 
jatkotoimenpiteitä sekä sitä, miten hanke on vaikuttanut rahoituk
sen saajaan. Lisäksi kysyttiin projektissa syntyneiden energia ja 
ympäristöalan innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden määrää. 
Tilanteissa, joissa projekti oli epäonnistunut tai keskeytettiin, seu
rantakysymyksissä tiedusteltiin syitä tapahtuneeseen. 

Merkille pantavaa on, että loppuraportoinnissa ei kerätty syste
maattisesti tietoa rahoitusinstrumenteille asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta. Siksi näiden tavoitteiden toteutumisen seuranta 
vaatisi erillisen seurantakyselyn tai muun selvityksen. Ohjelma
kohtaisten tavoitteiden seurantatiedon kehittämistarve on nous
sut esille jo aiemmin, Tekesin/Business Finlandin terveysalan oh
jelmien ulkoisessa arvioinnissa.124 Tekesin ja sittemmin Business 
Finlandin toimintatapaan kuuluu kuitenkin rahoitusohjelmien 
jälkikäteinen arvioiminen ja yleisemmin tulosten ja vaikutusten 
arvioiminen systemaattisella tavalla.

Hankkeiden 
loppuraportoinnissa ei 
kerätty systemaattisesti 
tietoa rahoitus-
instrumenteille 
asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta.
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Tekes ja sittemmin Business Finland hyödyntävät seuranta tietoa 
pääosin vuositasolla organisaatiotasoisissa strategia prosesseissa 
sekä tulosraportoinnissa työ ja elinkeinoministeriölle. Jos tulos
sopimuksessa on asetettu tavoitteita esimerkiksi rahoituksen koh
dentumisesta, Tekes/Business Finland seuraa niiden toteutumista 
aktiivisesti vuoden aikana ja tekee tarvittaessa korjaavia toimen
piteitä.

Tekes ja sittemmin Business Finland keräävät tietoa asiakkailta 
ja muilta sidosryhmiltä muun muassa asiakastapaamisissa ja eri
laisin kyselyin. Asiakkailta tai sidosryhmiltä kerätty tieto on yleen
sä yhdistelmä yleisiä kysymyksiä Tekesin/Business  Finlandin toi
minnasta ja kohdennettuja kysymyksiä tietystä rahoitus palvelusta 
tai instrumentista. Asiakasjoukon kanssa saatetaan keskustella 
rahoitus palvelujen kehittämistarpeista. Tarkastuksessa ei saatu tie
toa siitä, ovatko Research Benefit, Challenge Finland ja  Innovation 
Scout olleet erityisesti kohteena asiakas tms.  kyselyissä. 

Kaikkia rahoitusinstrumentteja ei ole arvioitu

Tekesin ja sittemmin Business Finlandin toimintatapaan kuuluu 
rahoitusohjelmien arvioiminen. Arviointeja hyödynnetään tyypil
lisesti silloin, kun suunnitellaan palveluiden tulevaisuutta, kehit
tämistä tai lopettamista. Arviointeja käsitellään esimerkiksi 
organisaatio tasoisissa strategiaprosesseissa. Tarkastetuista rahoi
tus instrumenteista Innovation Scout arvioitiin yhdessä Tutkimuk
sesta uutta liiketoimintaa (TUTL) rahoituksen kanssa vuonna 
2018 julkaistussa raportissa ja sen erillisessä tiivistelmässä.125  
 Challenge Finland ja Research Benefit rahoitusinstrumentteja ei 
ole arvioitu, eikä näiden mahdollisista arvioinneista ole tehty pää
töksiä.126 Terveysalan ohjelmia arvioitiin erikseen vuonna 2019.127 

Tarkastuksen yhteydessä teetetyssä selvityksessä tarkasteltiin 
erikseen tutkimustiedon hyödyntämisen ja sen hallinnan haasteita 
ja nykytilaa Suomessa. Selvityksestä ilmeni, että organisaatioiden 
ohjelmista hankittua tietoa hyödynnetään rajallisesti. Yleistä on, 
että siinä vaiheessa, kun loppuarviointi on käynnissä, on jo päätet
ty seuraavan ohjelman tai muun toimenpiteen käynnistämisestä. 
Jos ohjelmakaudet ovat lyhyitä ja sisältävät kumulatiivista oppi
mista vaikeuttavia epäjatkuvuuksia, ohjelmatoiminnan taso väis
tämättä kärsii.128 

Innovation Scout 
arvioitiin yhdessä 
Tutkimuksesta uutta 
liiketoimintaa (TUTL) 

-rahoituksen kanssa.
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Liite: Miten tarkastettin

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoi
tuksia niihin liittyy. 

Tarkastuksen tarkoitus ja tavoite 
Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten tuloksellisesti tutkimustiedon hyödyntämis
tä liiketoiminnassa on tuettu, ohjattu ja parannettu terveysalan rahoitusinstrumenttien 
avulla. Tarkastuksessa arvioitiin tukitoimintaan kohdistuvaa politiikkaohjausta ja tuki
toiminnan hallinnan eri osaalueita: kykyä tunnistaa, arvioida ja ennakoida toiminnan 
tuloksia, ongelmia ja kehittämistarpeita.

Tarkastuksen tuloksien ensisijaisia hyödyntäjiä ovat tarkastuksen kohteena olevat mi
nisteriöt sekä TKIrahoitusorganisaatiot. Koska tarkastus kohdistuu laajaalaisiin systee
misiin kysymyksiin, myös valtioneuvoston kanslia ja eduskunnan valiokunnat (erityisesti 
tarkastus, sivistys ja talousvaliokunta) voivat hyödyntää tarkastuksen tuloksia. Tois
sijaisia tarkastuksen hyödyntäjiä ovat eri sidosryhmät, kuten yliopistot ja tutkimus ja 
kehittämisyritykset. 

Tarkastuksen kohde
Tarkastuksen kohdeorganisaatioita ovat tutkimustiedon hyödyntämistä rahoittavat orga
nisaatiot (Business Finland ja Suomen Akatemia), näiden toimintaa ohjaavat ministeriöt 
(työ ja elinkeinoministeriö sekä opetus ja kulttuuriministeriö) sekä valtionhallinnon or
ganisaatioiden toimintaa sosiaali ja terveysalalla ohjaava sosiaali ja terveysministeriö. 

Tarkastuksen kohteena on edellä kuvattujen organisaatioiden toiminta, niiden rahoit
taessa ja muutoin tukiessa tutkimustiedon hyödyntämistä tai ohjatessa tätä toimintaa 
osana valtionhallinnon ohjausjärjestelmää. Tarkastuksen kohde ei muodosta selvärajaista 
toimialaa, kuten terveysala, vaan matriisimaisen kohdealueen tai näkökulman tarkastuk
sen kohteena olevien yksittäisten organisaatioiden toimintaan. Politiikka ja strategisen 
ohjauksen osalta tarkastus on rajattu erityisesti terveysalaan kohteena Terveysalan tutki
mus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia129 ja sen vuosien 2016–2018 tiekartan Yhteis
työtä ja työnjakoa130 toimeenpano. Rahoitusinstrumentit valittiin tarkastukseen kahdella 
perusteella:

 – ohjelma tai muu toimenpide on käynnistetty terveysalan kasvustrategian tiekartan toi
menpidekokonaisuudessa 5 (Tekesin/Business Finlandin rahoitusinstrumentit  Research 
Benefit, Challenge Finland ja Innovation Scout) 

 – ohjelma tai muu toimenpide sisältää tutkimuksen hyödyntämiseen liiketoiminnassa koh
distuvan tavoitteen ja tuottaa joko terveysalalla tai yleisemmin uudenlaista kokemusta 
tutkimustiedon taloudellisen hyödyntämisen tukemisesta (eräät tarkastusajankohtana 
erikseen jo arvioidut Tekesin/Business Finlandin terveysalan ohjelmat, Suomen Akate
mian lippulaivat).
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Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot opetus ja kulttuuriministeriöl
tä, sosiaali ja terveysministeriöltä, työ ja elinkeinoministeriöltä, Business Finlandilta ja 
Suomen Akatemialta, jotka antoivat kaikki lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on 
otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty 
yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset ja kriteerit
Tarkastuksen suunnitelmassa asetettiin seuraavat tarkastuskysymykset. Tarkastuskoh
teiden toiminnan arvioinnin lähtökohtana olivat kysymyksien eri osaalueita jäsentävät 
tarkastusosakysymykset.

I. Onko strateginen ja muu rahoitusinstrumenttien ohjaus ollut tavoitteellista, koordinoi
tua ja toimintaa edelleen kehittävää?

1. Millaisia tavoitteita tiedon hyödyntämiselle ja sen rahoittamiselle on asetettu?
2. Miten tuettavaa toimintaa on ohjattu ja koordinoitu?
3. Millaisia ongelmia on tunnistettu ja millaisia kehittämistavoitteita on asetettu?

II. Ovatko tarkastukseen valitut rahoitusinstrumentit edistäneet tuloksellisesti tutkimus
tiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa tavoitteidensa mukaisesti?

4.  Miten toimivia ja tuloksekkaita rahoitusinstrumentit ovat? 
5.  Millaista tietoa tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisesta tuotetaan ja miten sitä hyö

dynnetään?

III. Onko kasvustrategian ja tiekartan toimenpiteiden hallinnassa ennakoitu tulevaa alan 
kehitystä ja sen valtion/kansantaloudellista merkitystä?

6. Miten tulevaisuutta on ennakoitu ja miten toimintaa on kehitetty?
7.  Millaista tietoa kehittämisestä tuotetaan ja miten sitä hyödynnetään?
8.  Miten tukemisen valtiontaloudellisia vaikutuksia ennakoidaan ja arvioidaan?

Osakysymyksien arvioinnin kriteereinä käytettiin valtionhallinnon toiminnalle sekä sen 
strategiselle ja muulle ohjaukselle hyväksyttyjä hyvän toiminnan, hallinnan ja ohjauksen 
vaatimuksia: 
1. Tutkimustiedon hyödyntämisen tukemisen ja sen ohjauksen ja hallinnan lähtökohdat 

ja tavoitteet ovat selkeitä, johdonmukaisia ja määriteltyjä. 
2. Toiminnasta syntyy tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia. 
3. Ratkaisut ja käytännöt perustuvat asianmukaiseen ja riittävään tietoon. 
4. Järjestelmä ennakoi tulevaa sekä korjaa itse toimintaansa tilanteessa, jossa edelliset ei

vät toteudu.

Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa tarkastuksen kohteena olevia organisaatioita kuul
tiin tarkastusasetelmasta ja tarkastuksen kriteereistä. Kuuleminen ei antanut aihetta 
muuttaa asetelmaa eikä kriteerejä.
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Tarkastuskertomuksen rakenne poikkeaa tarkastusasetelman mukaisesta käsittely
järjestyksestä. Osakysymyksiin vastataan seuraavissa luvuissa:

 – luku 3: osakysymykset 1 (pois lukien luvussa 5 käsitellyt asiat) ja 2
 – luku 4: osakysymykset 3, 6 ja 8
 – luku 5: osakysymys 1 (rahoitusinstrumentit Research Benefit, Challenge Finland ja 

 Innovation Scout) ja osakysymys 4 (osin)
 – luku 6: osakysymykset 5 ja 7.

Tarkastuskysymyksessä II pyrittiin muun muassa selvittämään rahoitusinstrumenttien 
tuloksellisuutta. Tähän ei saatu tarkastuksessa riittävää evidenssiä, joten osa kysymyksen 
4 osalta tarkastuskertomuksessa keskitytään tarkastukseen kuuluneen menetelmä
kokeilun yhteydessä tunnistettuihin, rahoitusinstrumenttien kannalta olennaisiin TKI 
rahoituksen tavoitteisiin.

Tarkastuksen aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen tärkeimpiä lähdeaineistoja ovat dokumentit, haastattelut, kysely sekä työ
pajat. Tarkastuksessa hyödynnettiin esimerkiksi tarkastuskohteesta laadittuja tutki
mus, arviointi, selvitys ja katsausaineistoja, rahoitusinstrumenttien hankeaineistoja ja 
terveys alan kasvustrategian ohjausryhmän kokousaineistoja.

Osana tarkastuksen suunnittelua tarkastusvirasto teetti alkuvuonna 2020 asiantuntija
selvityksen aiheesta ”Liiketoiminnan kehittäminen tutkimustiedon hyödyntämistä edis
tämällä”131. Selvitys rakensi ”ison kuvan” tarkastuksen kohdealueesta, kokosi sitä koskevan 
mittavan tutkimus, arviointi ja selvitysaineiston ydinkohdat sekä edisti kohdealueen ja 
tietoaineiston jäsentämistä. Katsaus julkistettiin tarkastuksen käynnistyessä joulukuussa 
2020. Selvitys toi syvyyttä tarkastuksen kohteiden ympäristön tarkasteluun ja tuki moni
puolisesti tarkastuksen muita aineistoja. 

Tarkastuksen aineistot ovat pääosin laadullisia. Haastattelut toteutettiin teema
haastatteluina. Tarkastuksen analyysimenetelmänä on ensisijaisesti laadullinen analyysi. 
Laadullinen aineiston analyysi toteutettiin osin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja osin 
tarkastuskysymyksiin ja kriteereihin perustuvan luokittelun avulla. Analyysin systemati
soinnissa ja kokoamisessa hyödynnettiin NVivoohjelmistoa. 

Tarkastuskysymyksen II toteutuksessa hyödynnettiin kokeilunomaisesti monikritee
ristä arviointia (MCDA). Menetelmäkokeilu toteutettiin tarkastusviraston ja konsultin 
tiiviinä yhteistyönä. Konsulttina toimi Decision & Action Oy. Menetelmäkokeilussa kä
siteltiin kolmen Tekesin, nykyisen Business Finlandin, rahoitusinstrumentin, Research 
 Benefit, Challenge Finland ja Innovation Scout, tietoja ja aineistoja yhtenä kokonaisuu
tena.

Menetelmäkokeiluun kuului kyselytutkimus ja kolme työpajaa. Kysely lähetettiin säh
köpostitse kaikille tarkastuksessa mukana olleiden rahoitusinstrumenttien hankeeh
dotusten hankevastaaville (Tekes) ja rahoituksesta päättäneille, Business Finlandin il
moittamille rahoitusinstrumenttien vastuutahoille sekä kaikille hakijoiden nimeämille 
hankkeiden vastuu ja yhteyshenkilöille. Kysely lähetettiin yli tuhannelle vastaanottajalle, 
ja vastauksia saatiin 87. Koska kyselyn vastaanottajamäärässä oli epävarmuuksia, tarkkaa 
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vastausprosenttia ei voi määrittää. Vastaukset painottuivat Research Benefit ja  Challenge 
Finland instrumentteihin (39 % ja 43 % vastauksista; Innovation Scout 18 %). Myös ky
selyn vastaanottajat olivat painottuneet Research Benefit ja Challenge Finland instru
menteista rahoitusta hakeneiden hankkeiden edustajiin tai näiden hankkeiden rahoitus
päätöksiin osallistuneisiin, koska näistä rahoitusinstrumenteista haettiin ja myönnettiin 
eniten rahoitusta. Työpajojen osallistujat olivat tarkastuksen kohdeorganisaatioiden 
( Business Finland, Suomen Akatemia, TEM, STM ja OKM) edustajia ja rahoitusinstru
menteista rahoitusta hakeneita. Jokaisessa työpajassa oli reilut kymmenen osallistujaa.

MCDAkokeilun tuloksena muodostettiin kymmenen TKIrahoituksen tuloksellisuus
tavoitteiden osatekijöiden toteutumista kuvaavaa arviointikriteeriä ja monikriteerinen 
arviointimalli. Tarkastuksen lähtöaineistona käytettiin MCDAkokeilussa tuotettuja 
arviointi kriteereitä, niiden toteutumista kuvaavia mittareita ja arviointimallin avulla teh
tyä yhteenvetoa, jossa arvioitiin kriteerien toteutumista rahoitusinstrumenteilla rahoite
tuissa 26 hankkeessa. 

Kokeilussa tuotettu analyysi antaa yhden esimerkin arviointimallin käyttötavasta, mut
ta se ei aineiston rajallisuudesta johtuen kuvaa luotettavalla tavalla tarkastuksen kohteena 
olleita kolmea rahoitusinstrumenttia. Tästä syystä esimerkkianalyysin tuloksia ei rapor
toida tarkastuskertomuksessa. Menetelmäkokeilun toteutustapaa ja tuloksia on esitelty 
yksityiskohtaisemmin erillisessä tarkastusmuistiossa.132

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus alkoi 16.12.2020 ja päättyi 27.4.2022. Haastattelu ja dokumenttiaineisto hankit
tiin tarkastuksen käynnistymisestä vuoden 2021 lopulle saakka. 

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen (projektin johtaja), 
johtava tuloksellisuustarkastaja Hanna Virta sekä johtava tuloksellisuustarkastaja Katja 
Estlander. 

Tarkastuksen suunnittelua tukemaan teetettiin ulkoisena asiantuntijapalveluna kat
saus ”Liiketoiminnan kehittäminen tutkimustiedon hyödyntämistä edistämällä” ( VTV:n 
 selvitykset 4/2020). Lisäksi Decision & Action Oy yritykseltä hankittiin palvelu
sopimuksella monikriteeriarvioinnin menetelmätukea. 
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Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset
Osakysymyksessä 4 oli tarkoitus arvioida, miten toimivia ja tuloksekkaita rahoitusinstru
mentit Research Benefit, Challenge Finland ja Innovation Scout ovat olleet. Osakysymyk
seen oli tarkoitus vastata monikriteerisen arvioinnin menetelmäkokeilun tuloksena tuo
tetun arviointimallin avulla käyttäen lähtötietona mallin tuottamaa kuvausta kymmenen 
arviointikriteerin toteutumisesta. Kokeilun tulosten hyödynnettävyyden arvioinnissa 
päädyttiin kuitenkin siihen, että tulosten perusteella ei tehdä päätelmiä edellä mainittu
jen rahoitusinstrumenttien tuloksellisuudesta. Ratkaisuun päädyttiin seuraavista syistä: 

 – Menetelmäkokeilussa tuotettujen tuloksellisuuden arviointikriteerien sekä hanke ja 
muissa asiakirjoissa esitettyjen rahoitusinstrumenttien tavoitteiden välillä ei ole yksi
selitteistä yhteyttä (ks. luku 5). 

 – Menetelmäkokeilussa muodostetut tuloksellisuuden tavoitteet, tavoitteiden osatavoit
teet ja tuloksellisuuden arviointikriteerit ovat yhteisiä kaikille kolmelle rahoitusinstru
mentille. Instrumenttikohtaisia tavoitteita ja kriteereitä ei muodostettu. 

 – Hankeaineistosta saatiin kerättyä vain niukasti arviointimallin mukaisten mittareiden 
arvoja, joten hankeaineiston pohjalta tehdyt tuloksellisuuspäätelmät eivät ole yleistet
tävissä instrumenttitason tuloksiksi. 
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