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Tuloksellisuustarkastus 

Selvitys 2/2018 Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA) päätöksentekoa tuke-
van toiminnan organisointi 

Yhteenveto selvityksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun selvityksen luonnoksesta palautet-
ta seuraavasti: 

 oikeusministeriö 5.2.2018

 sisäministeriö 15.2.2018

 maa- ja metsätalousministeriö 16.2.2018

 ympäristöministeriö 16.2.2018

 sosiaali- ja terveysministeriö 16.2.2018

 liikenne- ja viestintäministeriö 16.2.2018

 opetus- ja kulttuuriministeriö 19.2.2018

 valtioneuvoston kanslia 19.2.2018

 työ- ja elinkeinoministeriö 19.2.2018

 Suomen Akatemia 19.2.2018

 valtiovarainministeriö 21.2.2018

 ulkoministeriö 23.2.2018. 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

 lausua näkemyksensä selvitysluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista sekä

 esittää selvitysluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia.

Ennen lopullisen selvityksen antamista tarkastusvirasto on selvitystä viimeisteltäessä ottanut huo-
mioon palautteen seuraavasti: 

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista

Selvitysluonnokseen saatu palaute pääosin yhtyy selvityksen johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin.  

Eniten erilaisia näkemyksiä lausunnoissa esitettiin kehittämisehdotukseen, jossa esitettiin VN TEAS 
-rahoituksen kohdentamista laajempiin kokonaisuuksiin. Tämän katsottiin toisaalta vaarantavan VN
TEAS-rahoitusmuodon tarkoitusta ketteränä tutkimustiedon tuottajana ja toisaalta lähentävän TEAS- 
ja STN-rahoitusmuotoja liiaksi toisiinsa. Lausuntopalautteen seurauksena selvitysraportista on poistet-
tu kyseinen kehittämisehdotus, mutta tarkastusvirasto edelleen katsoo kantanaan, että joissakin ta-
pauksissa VN TEAS -rahoituksen kohdentaminen laajempiin hankkeisiin voisi edistää VN TEAS-
rahoitukselle asetettujen yli hallinnonrajojen ulottuvien tai hallitusohjelman toteutusta tukevien ta-
voitteiden saavuttamista. Aihepiiriltään laajemmat hankkeet eivät välttämättä merkittävästi pidentäisi
hankkeiden toteutusaikaa.

Selvitysraportissa esitetään kolme alkuperäistä kehittämisehdotusta, joiden lopullisessa muotoilussa 
on otettu huomioon lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä. 

Joissakin lausunnossa on esitetty, että VN TEAS-rahoitusmuodon hallinnointiin käytettävien resurssien 
arviointi ei ole kaikilta osin tyydyttävä selvitysluonnoksessa. TEAS-rahoitusmuodon hallinnointiin käy-
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tettävien kokonaisresurssien arviointi ei ollut mahdollista ministeriöiltä saatujen resurssiarvioiden pe-
rusteella. Koottua seurantatietoa resurssien käytöstä ei ollut saatavilla. Tämän havainnon seurauksena 
selvityksessä ehdotetaan, että rahoitusmuotojen valmisteluun ja hankeprosessin toteutukseen käytet-
tävien resurssien kehitystä tulee seurata tarkemmin molemmissa rahoitusmuodoissa. Selvitys-
raportissa ei myöskään ole vertailtu VN TEAS- ja STN-rahoitusmuotojen hallinnoinnin resursointia, 
vaan resurssitiedot on esitetty raportissa ainoastaan rahoitusmuotokohtaisesti ja todettu, että vertailu 
ei ole tarkoituksenmukaista. 

Useimmissa lausunnoissa otettiin kantaa selvityksessä tehtyjen kyselyjen toteutukseen sekä kyselyi-
den tulosten tulkintaan ja niiden vaikutuksiin tarkastusviraston kannanottoihin. Vastineena tarkastus-
virasto toteaa seuraavaa. Selvitysraportissa esitetään yhteenveto kyselyiden tuloksista ja selvitys-
raportin ohella tarkastusvirasto julkaisee myös kaikkien kyselyjen kysymykset, vastaajien lukumäärät 
ja vastausten jakaumat erillisessä muistiossa. Tarkastusvirasto korostaa, että kyselyt olivat vain yksi 
selvityksen tietolähteistä haastattelujen, TEAS- ja STN-rahoitusmuotoja koskevan julkisen asiakirja-
aineiston sekä tarkastuskohteille suunnattujen tietopyyntöjen ohella. Selvityksessä tarkastusvirasto ei 
ota kantaa sinänsä kyselyjen tuloksiin ja yksittäisten vastaajien esittämiin näkemyksiin. Tarkastus-
viraston kannanotot ja suositukset perustuvat selvityksessä kerätyn aineiston pohjalta muodostettuun 
kokonaisnäkemykseen TULA-periaatepäätöksen mukaisen toiminnan organisoinnista. Selvityksen ra-
jaukset ja niiden vaikutukset johtopäätöksiin on esitetty selvitysraportin luvussa 1 ja liitteessä 1. 

Ministeriöiden lausunnoissa on kiinnitetty huomiota TULA-periaatepäätöksen vaikutuksiin LYNET- ja 
SOTERKO-yhteenliittymiin ja Tulanet-verkoston perustamiseen. Selvitysraportin lukua 5 on täsmen-
netty lausuntopalautteen perusteella. 

Lausuntojen perusteella muita merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ei ole ollut tarpeen tehdä kannan-
ottoihin tai havaintolukuihin.  

 

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 
 

Kaikki lausunnoissa esitetyt teknisluonteiset täsmennys-, lisäys- ja on otettu tekstimuutoksina huo-
mioon lopullisessa selvitysraportissa ja suurin osa korjauksista on tehty ehdotetun mukaisesti. Eniten 
teknisluonteisia muutoksia on tehty selvitysraportin lukuun 3. 

  

 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Hannele Isola-Miettinen, p. 09 432 5728. 


