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1 Valtion tutkimuslaitosten ja 

tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus 

  

• SMn hallinnonalalla ei sektoritutkimuslaitoksia – 

intressi uudistuksen myötä koottavien 

rahoitusvälineiden hyödyntämiseen suuri 

• Hallinnonalan valmius tähän – tutkimussuunnitelman 

laatiminen! 
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2 Kansallisen turvallisuustutkimuksen 

toimeenpano-ohjelman valmistelu 

 • Edellinen Kansallinen turvallisuustutkimuksen strategia valmistui 

2009 sektoritutkimuksen neuvottelukunnan toimeksiannosta 

(SM ja PLM) 

• Turvallisuuskomitea (selonteko):  

– Kansallinen turvallisuustutkimuksen strategia vuodelta 2009 päivitetään 

turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelmaksi 

– tutkimustulosten hyödyntämistä ja varautumisen kehittämistä on tehtävä 

nykyistä järjestelmällisemmin 

• Hallitusohjelma: 

• …keskinäisriippuvaisessa maailmassa uudet turvallisuushaasteet kuten 

ilmastonmuutos, hallitsemattomat muuttoliikkeet, köyhyys ja eriarvoisuus, 

epidemiat, kv. rikollisuus, joukkotuhoaseiden leviäminen, terrorismi ja 

tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset vaativat laajan 

turvallisuuskäsityksen mukaista johdonmukaista varautumista… 
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2 Kansallisen turvallisuustutkimuksen 

toimeenpano-ohjelman valmistelu (jatkuu) 

 

• Valmistelutyö käynnissä, TUKOM käsittelee 

luonnosta syksyllä 2013, valmistuminen keväällä 

2014 

• Strateginen, ohjaava, (kaikki) hallinnonalat sitouttava 
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3 SM:n hallinnonalan tutkimussuunnitelma 

2014-  

 • TULA-uudistus: Ministeriöiden tutkimus-, seuranta-, ennakointi- 

ja arviointitoiminnan selkeys, avoimuus, läpinäkyvyys ja 

ohjattavuus paranevat 

 ministeriöiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjataan 

ministeriökohtaisilla tutkimussuunnitelmilla 

 keskeisimmät hankkeet sovitetaan yhteen valtioneuvoston 

päätöksentekoa tukevan tutkimuksen kanssa 

 

• Tutkimussuunnitelma linjassa kansallisten instrumenttien 

(strategisen tutkimuksen rahoitusväline, tutkimuksen 

tilaajaryhmä, TUTU-tpo) ja EU-tason kanssa (mm. Horizon2020)  

• Tutkimussuunnitelma osana hallinnonalan strategista ohjausta 
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Tulosohjauksen punainen lanka 
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Tutkimustoiminnan yhteys TTS-

suunnitteluun 
 

– Läpi kaikkien tulosohjaustasojen – käsittelytapa vaihtelee 

 

– Tutkimus- ja arviointitoimintaan liittyvien suunnitelmien 
käsittely (opk ja hallinnnonalan tutkimustoimintaa 
koordinoiva työryhmä) 

 

– Hyödyntäminen muussa päätöksenteossa ja sitä kautta 
syntyvät ohjausvaikutteet toiminnan ja talouden 
suunnitteluun 

 

 

 

 

 

 



Tulevan tutkimusohjelman runkoa           l u o n n o s 

 
1 Prosessit, resurssit ja viitekehys – VISUAALINEN 

• viittaukset resursseihin, velvoittavuus… 

 

2 Isot tutkimuskokonaisuudet (1-3), jotka nähdään keskeisiksi 

hallinnonalan kannalta (sykli hallituskausi?) 

• esimerkinomaisesti kuvatut tutkimushankkeet, -aihiot 
 

3 Konkreettiset, toimeenpanoon liittyvät stepit (päivityssykli?) 

• tulossopimuksessa määritellyt 

• VN-tason hankkeet 

• omat, operatiiviset hankkeet 

• miten luku 2 toimeenpannaan? 
 

4 Jatkotoimet/seuranta 
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SM:n hallinnonalan tutkimussuunnitelma 2014-  
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Tutkimuskokonaisuus 1:  

Turvallisuus ja hyvinvointi 
1. Yksilö yhteiskunnassa 

o Arkipäivän turvallisuus  

o Yksilön käyttäytyminen, oikeudet ja velvollisuudet 

o Omatoiminen varautuminen  

 

2. Turvallisuuden tunne ja mieliala (kansalaisen näkökulmasta) 

o Turvallisuuden ja hyvinvoinnin suhde, milloin turvallisuus alkaa 
ahdistaa? 

 

3. Sisäisen turvallisuuden tason määrittäminen 

o Syrjäytymisen ehkäisy, yhdenvertaisuus 

o Tasa-arvo, ihmiskauppa, viharikokset 

 



Tutkimuskokonaisuus 2: 

Yhteiskunnan toimivuus 
1. Toimintaympäristön muutokset, erityisesti vapaat liikkuvuudet 

o Maahanmuutto, integraatiohaasteet 

o Talousrikollisuus, rahanpesu 

o Ihmiskauppa 

o Infrastruktuurihaasteet (liikenne) 

 

2. Ennakointi ja arviointi 

o Riskien arviointi ja hallinta (indikaattorit)  

o Ennaltaehkäisy ja varautuminen  

o Vaikuttavuuden arviointi, tuloksellisuus 

 

3. Keskinäisriippuvuudet  

o Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus 

o Julkinen/yksityinen sektori + 3. sektori) 

 



Tutkimuskokonaisuus 3:  
Turvallisuuden johtaminen 

1. Turvallisuustyön osaaminen  

o Tuottavuus ja vaikuttavuus 

o Eri toimijoiden vastuut 

o Talous 

o Muutoksenhallinta, kyky sopeutua, kehittyvät toimintamallit 

 

2. Tilannekuva ja johtamisjärjestelmät  

 

3. Viestintä 

o Tietoverkkojen haavoittuvuus (myös sähkö- ja vesiverkko), 
tietoverkkorikollisuus, yhteiskunnan häiriökestävyys 

o Ennakoiva viestintä 



Sisäasiainministeriön 
hallinnonalan 

TUTKIMUSOHJELMA 
2014 - 

Turvallisuus- 
ja puolustus-

poliittinen 
selonteko 

Tulevaisuus-
katsaukset 

Tulevaisuus-
selonteko 

TEA-työ 

Hallitus-
ohjelma 

Tiede- ja 
innovaatio-
neuvoston 
linjaukset 

Yhteiskunnan 
turvallisuus-
strategia YTS Turvallisuus-

tutkimuksen 
toimenpide-

ohjelma 2013 
- 

Horisontti 
2020 

EU:n sisäisen 
turvallisuuden 

strategia 

EU-rahastojen 
ohjelmakausi 

2014-  ja muut 
kv. ohjelmat 

SM:n 
hallinnonalan 

konserni-
strategia 

Toimialojen 
omat 

strategiat 

TTS, TAE, 
tulos-

sopimukset 

(Oppi)laitoste
n tutkimus-

suunnitelmat 
/-ohjelmat 

I Tutkimustoiminnan viitekehys 



1 VN-tason yhteiset hankkeet                         

2 Kv. hankkeet (vetovastuu tai 
partnerirooli) 

3 SM:n toimialojen yhteiset 
hankkeet  

4 Operatiivista toimintaa 
välittömästi tukevat hankkeet 

Strategisen tutkimuksen 
neuvosto 

VNK:n tilaajaryhmä 

TEA-
työryhmän 

resurssit 

Muu kansallinen 
rahoitus 

EU:n puiteohjelmat EU-rahastot 

Muut kv. 
rahoitusvälineet 

Hallinnonalan 
tutkimus-

määräraha 

Omat 
toimintameno

t 

II Tutkimustoiminnan resurssit 


