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P ä ä K i R J O i t U s

MarrasKuun alussa julkaistun tiedebarometri 2013:n mu-

kaan suomalaisen tieteen tasoa ”pidetään korkeana ja tieteen kykyyn 

tuottaa luotettavia tuloksia uskotaan laajasti”. Tieteen tekemisen 

tulevia kehitysnäkymiä pidetään niin ikään suotuisina.

Tämän uutisoinnin perusteella suomalaisilla tuntuu olevan 

vahva usko tieteen tekemisen tarpeellisuuteen ja tuloskuntoonkin. 

Toisenlaisiakin äänenpainoja välillä kuuluu. Suuren yleisön mieliku-

vissa yliopistoilla on laajat resurssit, joilla voidaan tehdä kaikenlaista 

kivaa, joskus jopa nollatutkimustakin.

Tutkimuksen tekemistä ei pidä kuitenkaan ottaa itsestään sel-

vyytenä. Sitä se ei missään tapauksessa ole. Tosiasiassa tutkimuksen 

tekemisessä vallitsevat ankarat niukkuuden lait, vaikka reunaehdot 

vaihtelevatkin eri tutkimusalojen ja -laitosten kesken.

Otan hiukan lähempään tarkasteluun Aalto-yliopiston, jonka asioi-

ta jossain määrin tunnen ja joka on muutenkin esillä tämän numeron 

sivuilla. Huomattava osa Aallonkin rahoituksesta tulee varsinaisen 

perusrahoituksen ulkopuolelta. Karkeasti ottaen tämän ulkopuolisen 

rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta liikkuu jossain 40–50 %:n 

välimaastossa. Näitä ulkopuolisen tutkimusrahan lähteitä ovat mm. 

TEKES, Suomen Akatemia, yritykset ja kunnat. Tätä rahoitusta voidaan 

nimittää kilpailluksi tai kilpailutetuksi rahoitukseksi, joka kuvastaa hyvin 

sitä, että tuo raha voi jäädä osin tai kokonaan saamattakin.

Mitä tapahtuisi, jos tuo rahoitus loppuisi? Ensinnäkin yliopistojen 

tutkimustoiminta pysähtyisi lähes kokonaan. Perusrahoituksella 

katetaan lähinnä vain opetuksen ja perusbyrokratian tarpeet (osin 

tarpeellista sekin). Opetustoiminta voisi siis jatkua, mutta ajan myötä 

kovin toisenlaisena jollaisena sen nykyään tunnemme, ehkä jonkin-

laisena oppisopimustoimintana. Yliopistojen samoin kuin muidenkin 

koulujen oppisisällöt jäisivät nykyiselle tasolleen. Kaikki kehitystoi-

minta ja ammatillisen osaamisen tasosta kiinni pitäminen jäisivät 

käytännössä työnantajien vastuulle. Käytännössä kaikki oppisisällöt 

niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin perustuvat tutkimukseen. 

Jotkut alat pärjäisivät kohtalaisen hyvin ulkomaisen tutkimustiedon 

varassa. Kansallisista lähtökohdista varsin selvästi ponnistava maan-

käytön alue jäisi varsin nopeasti polkemaan paikallaan.

Ajatusleikin jatkaminen tutkimuksen tarpeellisuudesta pi-

demmälle on tuskin tarpeellista. Kenen tahansa on helppo tulla 

vakuuttuneeksi siitä, että tutkimus on lähtökohtaisesti erityisen 

tarpeellista toimintaa. Mutta miten tutkimustoiminnan tukeminen 

pitäisi järjestää? Ja mitä tutkimustoiminnan tukeminen oikeastaan 

on? Mitä sen pitäisi olla? Kuinka hyvin nykyinen malli toimii ja mikä 

on erityisesti yritysten ja kuntien rooli?

Mielestäni kunnat ja yritykset ovat tässä suhteessa varsin läheisiä 

verrokkeja. Suurin osa yrityksistä pyrkii toimimaan siten, että niiden 

omistaja-arvo maksimoituu. Nykyisin toki puhutaan paljon yritysten 

yhteiskuntavastuusta, mutta pohjimmiltaan lienee parasta, että 

yritystoiminta pyritään pitämään mahdollisimman tehokkaana ja 

vähäriskisenä tapana allokoida resursseja. Riskitasolla X asetetaan 
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tuotto-odotus Y. Näin ollen yritysten on syytä tukea (rahoittaa) tut-

kimusta mikäli tunnuslukujen X ja Y odotettu kombinaatio paranee. 

Hiukan selvemmin: yritysten kannattaa rahoittaa tutkimusta, mikäli 

kannattavuuden paranemista on odotettavissa.

Mielestäni kuntien suhtautumisen tulisi lähtökohtaisesti olla 

sama. Kuntien toimintalogiikassa on lopulta varsin pieni ero yrityk-

siin nähden. Kunnat eivät tavoittele voittoa, mutta maksimaalisen 

tehokas toiminta on tavoitteena aivan samoin kuin yrityksissäkin. 

Ero on lähinnä siinä, että tuloja voidaan kerryttää varsin suurella 

tarkkuudella haluttu määrä ja toiseksi siinä, että voittomarginaalia 

ei varsinaisesti tavoitella.

Kunnilla on siis vastuu verovarojen tehokkaasta käytöstä. Voita-

neen siis johdonmukaisesti ajatella, että kuntien tulisi osallistua tutki-

muksen tukemiseen niissä tapauksissa, joissa tutkimuksen odotetut 

hyödyt näyttävät ylittävän uhratut panokset (riittävällä marginaalilla). 

Hiukan selvemmin: kuntien kannattaa rahoittaa tutkimusta, mikäli 

toiminnan tuottavuuden kasvuun on syytä uskoa.

Mikä sitten lopulta on tutkimuksen tukemista? Onko edellä kuvattu 

voittojen tai tuottavuuden lisäys tukemista enää ollenkaan? Tukemi-

seen tuntuisi käsitteellisesti sisältyvän ajatus vastikkeettomuudesta ja 

pyyteettömyydestä. Yllä olevien tiukkojen reunaehtojen asettaminen 

näyttäisikin olevan jotain ihan muuta kuin tukitoimintaa. Olisi var-

maankin syytä puhua tutkimukseen investoimisesta.

Tutkimusinvestoinnin kannattavuuden arvioiminen ei kuitenkaan 

ole ihan yksinkertainen asia, ei kunnissa ei yrityksissä eikä missään 

muuallakaan. Mille alueille rahoitusta tulisi suunnata ja missä määrin? 

Kuinka hyviä olemme arvioimaan tutkimusinvestointeja? Usein tuntuu 

siltä, että tutkimuksen jälkeenkin on hyvin vaikea arvioida tutkimuk-

sesta koituvien kokonaishyötyjen määrää. Kustannuspuoli sentään 

kyetään varsin tarkasti laskemaan, varsinkin jos kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden työpanoksen määrä kyetään selvittämään.

On syytä huomioida, että kansakunnan tasolla tässä pyörii valtava 

ruletti. Järjestelmän kustannukset vuositasolla lienevät suuruus-

luokassa satoja miljoonia. Esim. tutkijoiden työajasta voi mennä 

kymmeniä prosentteja työhön, jossa etsitään, valmistellaan, mark-

kinoidaan ja jatkojalostetaan uusia tutkimushankkeita. Rahoitusta 

lopulta saavat hankkeet ovat vain jäävuoren huippu. Kuinka paljon 

enemmän tutkimusta voisimmekaan tehdä – tai ohjata varoja toi-

saalle – jos tätä tutkimusrahan kilpailuttamista voitaisiin tehostaa. En 

tiedä, kuinka paljon tätä asiaa on tutkittu. Todennäköisesti liian vähän.

Tutkimukseen osallistumisen tarpeellisuus vaikuttaa varsin selväl-

tä silloin, kun puhumme kohtalaisen todennäköisistä, konkreettisia ja 

välittömiä hyötyjä tavoittelevasta soveltavasta tutkimuksesta.  Perus-

tutkimuksen osalta kysymys onkin sitten jo paljon monimutkaisempi.

Kirjoittajan työtehtävät Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksella 

seilaavat perusrahoitetun opetustoiminnan ja ulkopuolisen rahoituksen 

mahdollistaman tutkimuksen välimaastossa.


