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METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 

TIIVISTELMÄ 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimussuunnittelun tulisi  perus  

tua yleiseen tieteensuunnittelun metodiikkaan ja metsällis  

ten  erityispiirteiden huomioonottamiseen. Metsälliset eri  

tyispiirteet  jaetaan kahteen osakokonaisuuteen a. tutki  

muksen sisäiset  kytkennät ja b. metsäntutkimukseen liitty  

vät trendit. Metsäntutkimuksen sisäisten  kytkentöjen  ana  

lysoinnilla pystytään varmistumaan  siitä, että tulosten so  

veltaja voi hyödyntää saatuja tuloksia tehokkaasti. Tutki  

muksellisten trendien analysoinnilla voidaan ennakoiden 

suunnata  tutkimusta ja ennakoida tulevaa  tutkimusmenetelmien 

kehitystä.  

Työryhmä on käsitellyt  seuraavia  trendejä: Tieteen  edisty  

minen, tiedon määrän lisääntyminen, analyysimenetelmien  

kehittyminen,  mittausmenetelmien kehittyminen, atk-menetel  

mien kehittyminen, tutkimusryhmien työn tuloksellisuus,  tut  

kimuksen kansainvälistyminen ja kehitysmaatutkimuksen  li  

sääntyminen. 

Työryhmä on analysoinut Metsäntutkimuslaitoksen tutkimussuun  

nittelun tilaa, KTS:n laadintaa, uusien tutkimusten hyväksy  

mistä ja vuotuisen työohjelman  laadintaa. Tämän analysoinnin 

perusteella työryhmä katsoo,  että Metsäntutkimuslaitoksen 

tutkimussuunnittelun nykytila  on epätyydyttävä. Suunnittelua 

kehittämällä saavutetaan  seuraavia hyötyjä:  

1. Tutkimustoiminta  kohdistuu  entistä paremmin ajankohtai  

siin  ongelmiin. 

2. Tutkimuksen taso nousee olennaisesti. 

3. Tutkimuksen  tuloksellisuus muutenkin lisääntyy.  
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Mietinnössä analysoidaan  taustaksi  verraten laajasti tutki  

mussuunnittelua sekä kotimaassa  että kansainvälisellä ta  

solla. Seuraavien organisaatioiden tutkimussuunnittelua 

esitellään: Valtion tiedeneuvosto, Suomen  Akatemia, Lääke  

tieteellinen toimikunta, Valtion  maatalous-metsätieteellinen 

toimikunta, Valtion  teknillinen  tutkimuskeskus, Maataloustut  

kimuksen  neuvottelukunta, Maatalouden tutkimuskeskus ja Kan  

sainvälinen sovelletun systeemianalyysin  tutkimuslaitos 

(HASA) . 

Normatiivisella tutkimussuunnittelulla pyritään tutkimuksen 

suuntaamiseen pitkällä tähtäyksellä mahdollisimman tarkoituk  

senmukaisesti täsmentämällä toiminta-ajatus ja päämäärät. Stra 

teglsella tutkimussuunnittelulla etsitään keskipitkän tähtäyk  

sen keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Operatiivinen tutkimus 

suunnittelu luo valmiuksia varsinaisten tutkimusongelmien rat  

kaisemiseksi . 

Työryhmän ehdotukset: 

Metsäntutkimuslaitoksen neuvottelukunnan  tehtävänä  suunnit  

telusihteeristön avustamana  tulisi olla normatiivinen ja 

strateginen tutkimussuunnittelu. Jotta koko laitoksen ta  

solla tutkimussuunnittelu tehostuisi tulisi laitokseen perus  

taa tutkimuksen johtoryhmä  ja suunnittelujohtajan  määräai  

kaisesti täytettävä virka. Tutkimuksen  johtoryhmä ja suun  

nittelujohtaja muodostaisivat laitoksen tutkimuksellisen 

johdon, jonka tehtävänä  olisi tutkimuksen sisäisten  kytken  

töjen analysointi  sekä metsätalouden, metsien  ja tutkimus  

menetelmien kehitystrendien analysointi ja tämän pohjalta 

tapahtuva tutkimuksen suuntaaminen. 

Osastojen johdon tulisi analysoida toimialansa  tutkimustar  

peiden muuttumista sekä  tutkimusmenetelmien kehittymistä,  

jotta tutkimuksen suuntaus  ja metodiikka pysyisivät  mahdol  

lisimman hyvin ajantasalla. Osaston johdon  tulisi edistää 

yhteistoimintaa muiden osastojen sekä osaston tutkijoiden 

kesken. Osaston johdon tutkimussuunnittelun painoalueen 

tulee olla  osaston strategisessa suunnittelussa.  
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Tutkimusryhmien ja tutkijoiden tehtävinä  olisivat  aiheiden  

ideointi  ja valinta, kysymyksenasettelun tekeminen, lähes  

tymistavan ja metodiikan  valinta. Tutkimusryhmien ja tut  

kijoiden päävastuuna on tutkimustoiminnan operatiivinen 

suunnittelu.  

Tutkimussuunnittelu  pitäisi  nähdä  jatkuvana prosessina,  jos  

sa  suunnitelmia tarkennetaan  tutkimuksen  etenemisen  pohjal  

ta. Tutkimuksen seuranta  on olennainen  osa tutkimussuunnit  

telua  ja seurantaa  tulisikin  tehostaa. 

Esitysten  toteuttaminen aiheuttaa  vain  melko vähäisiä  lisä  

kustannuksia, joilla aikaansaadaan  parantuneen suunnittelun  

ja seurannan  ansiosta  verraten  nopeasti varsinaisen  tutkimus  

toiminnan  kustannusten  säästöjä. 
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1 JOHDANTO 

11 Työryhmän tehtävät  

Hyvän suunnittelu-  ja seurantajärjestelmän tulisi 

auttaa aktiiviseen, tulevaisuudesta  ja tavoitteista  

käsin  tapahtuvaan ohjaukseen ja kehittämiseen  

-  luoda  sekä rakenteellinen  perusta että tarvittavat pro  

sessit johtamisen ja ohjauksen edellyttämälle  suunnitel  

ma- ja seurantatiedon käsittelylle  

Suunnittelu-  ja seurantajärjestelmien kehittäminen  vaatii  

toteutusvastuussa  olevien  sekä kehittämishenkilöstön  välis  

tä  yhteistyötä." (Valtiovarainministeriö, suunnittelusih  

teeristö 1981) 

Tutkimussuunnittelulla  usein  tarkoitetaan  melko  kapea-alais 

ta varsinaista  tutkimusta edeltävää töiden valmistelutoi  

mintaa. Työryhmä katsoi, että tutkimussuunnittelun  käsite  

tulisi  ymmärtää huomattavasti  laajempana ja osana tavoit  

teellista  tutkimusjohtamista. Suunnittelun  asemaa tutkimus 

johtamisen osana on hahmoteltu kuvassa  1. 

Kuva 1. Suunnittelun asema tutkimusjohtamisen osana  

(Valtiovarainministeriö/ suunnittelusihteeristö 1981) 
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Tutkimussuunnittelulla ymmärretään tässä raportissa proses  

sia, johon sisältyvät:  aihepiirin ja aiheen  etsintä ja va  

linta, ongelman ja tutkimustehtävän  täsmentäminen, lähesty  

mistavan  ja menetelmien valinta sekä toteutuksen  suunnittelu 

ja seuranta  aineiston  keruusta  raportointiin. Koko  laitoksen  

tasolla  tutkimussuunnittelussa  painottuvat enemmän  aihepii  

rin  valinta ja suurten  metodisten ratkaisujen teko, kun  taas 

yksityisen  tutkijan tasolla jokainen tutkimussuunnittelun 

osavaihe on erittäin  tärkeä.  

Työryhmän tehtävänä  on analysoida nykyinen tutkimussuunnit  

telun  tila ja tavoitteet sekä esittää tämän analyysin perus  

teella ehdotuksia Metsäntutkimuslaitoksen  tutkimussuunnitte  

lun kehittämiseksi.  

12 Metsäntutkimuksen  erityispiirteet  

Metsäntutkimuksen  suunnittelun  tulisi  perustua yleiseen 

tieteensuunnittelun  metodiikkaan  ja metsällisten  erityis  

piirteiden huomioonottamiseen. Seuraavassa  analysoidaan 

metsäntutkimuksen sisäistä  rakennetta  (luku 121) ja metsä  

talouteen sekä metsäntutkimukseen liittyviä  trendejä (luku 

122), jotta suunnittelussa  voitaisiin  ottaa huomioon  metsän  

tutkimuksen  erityispiirteet.  

121 Metsäntutkimuksen sisäiset kytkennät  

Metsäntutkimus  voidaan  jakaa tutkimuskohteen mukaan  esimer  

kiksi  seuraaviin  lohkoihin (kuva 2): 
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Kuva  2. Metsäntutkimuksen  lohkot  ja sisäiset  kytkennät 

Tutkimussuunnittelun  yhtenä yleistavoitteena on,että kukin  

lohko  tuottaa sellaista  tietoa, joka on hyödynnettävissä toi  

sella, sitä soveltavalla tutkimuslohkolla. Tästä syystä  tu  

lisi hahmottaa  minkälaisia muiden  metsäntutkimuksen  osa-alu  

eiden tuloksia  tarvitaan  jonkin metsäntutkimuksen lohkon  läh  

tötiedoiksi  
.

 

Seuraavassa  esitetään  eräitä  kytkentöjä  havainnollistavia  

esimerkkejä. Näiden  kytkentöjen  sisältö pitäisi  tarkentaa  

yhteistoiminnassa asianomaisten  tutkimusalojen edustajien 

kanssa.  Lisäksi pitäisi  tutkia  vaihtoehtoisia  metsäntutki  

muksen hahmottamistapoja. 

Biologiset perusteet metsien käsittely  

Tarvitaan  kvantitatiivista  tietoa sietorajoista  sekä eri  toi  

menpiteiden pitkäaikaisista  vaikutuksista  metsien  käsitte  

lyn kokonaisviitekehyksissä.  
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Inventointi metsien  käsittely  

Tämä tieto  muodostaa  kriteerin  arvioitaessa  metsien kä  

sittelyjen vaikutuksia ja lähtötiedon  tuleville metsien 

käsittelyä  koskeville  tutkimuksille. Inventointi  tulisi  

suorittaa  siten, että metsien  käsittelyjen  vaikutuksesta  

saataisiin  riittävästi  tietoa, jotta pystyttäisiin  arvioi  

maan käsittelyn  vaikutuksia  nykyisten kasvatusmenetelmien 

tasolla.  

Metsien  käsittely ekonomia  

Tarvitaan  kvantitatiivista  tietoa eri  käsittelyvaihtoehtojen 

vaikutuksista  puun  tuotokseen  ja laatuun  sekä muihin  metsä  

ekosysteemien komponentteihin. 

Metsäntutkimuksen suunnittelun toisena  yleistavoitteena on, 

että tutkimustehtävät täsmennetään  tarvittaessa riittävän  

laajoina tieteidenvälisinä ongelmina. Tällöin  vähintäin  

kaksi  metsätieteenalaa  ja/tai vähintäin  yksi  metsätieteen  

ala  ja jokin/jotkut ulkopuoliset tieteenalat  tutkivat saman  

aikaisesti  tai vuorotellen  tiettyä tutkimuskohdetta. Tämä 

tieteidenvälinen  lähestymistapa on usein  välttämätön  sen 

vuoksi, että metsäntutkimuksen  tuloksia  hyödyntävässä  suun  

nittelussa ja päätöksenteossa ongelmat eivät läheskään  aina  

asetu  metsätieteenaloittain.  Tieteidenvälisessä  tutkimus  

suunnittelussa  korostuvat  metsäekosysteemiperustainen ja muut 

systeemiteoreettiset lähestymistavat.  

122 Metsäntutkimukseen  liittyvistä  trendeistä  

Teollisuusprosessien automatisoituessa  ja tehostuessa  olen  

naiset  tuotantokapeikot siirtyvät  itse prosesseista  muualle  

ja ennen kaikkea  raaka-aineiden  saantiin.  Tällaisesta  tren  

dien  muutoksesta on jo merkkejä havaittavissa.  

Metsän biomassa uudistuvana  luonnonvarana  muodostaa  kestä  

vän raaka-ainelähteen.  Uudistumattomien  raaka-aineiden  
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niukentuessa  tulee  biomassan  käyttö  monipuolistumaan. Perin  

teisen  jalostuskäytön ohella sitä tullaan käyttämään yhä mo  

nipuolisemmin kemiallisen  teollisuuden raaka-aineena, polt  

toaineena  ja rehuna. Lisäksi  metsien  moninaiskäyttö saanee 

yhä lisääntyvää merkitystä. Nämä  metsätalouden trendit  pi  

täisi ottaa huomioon  suunnattaessa  tutkimusta. 

Itse varsinaisen  tutkimustyön puolella on havaittavissa  ai  

nakin seuraavat  kahdeksan  olennaista muutosta, jotka tule  

vat tutkimustyön toteuttamiseen.  

Tieteiden  edistyminen 

Monissa  metsätieteiden  perustieteissä on tapahtunut voimakas  

ta edistymistä,  minkä tulisi  vaikuttaa  myös metsätieteiden  

lähestymistapojen, teorioiden  ja menetelmien valintaan.  

Tiedon määrä  

Systemaattisesti  keräämällä ja tallentamalla  saadaan  aikaan 

käytettävissä  olevan  tiedon  määrän  jatkuva lisääntyminen ja 

monipuolistuminen sekä tiedon  helppo hyödyntäminen. 

-  Analyysimenetelmät 

Metsäntutkimuksessa  on tapahtunut nopea  tilastollisten  me  

netelmien  käyttöönotto viimeisten  20-30 vuoden  kuluessa.  

Nämä menetelmät  ovat saavuttaneet  vakiintuneen  aseman. Täl  

lä hetkellä  on käynnissä uusi  murrosvaihe, kun  dynaamiset 

mallit ja systeemiteoreettinen lähestymistapa löytävät uusia  

hedelmällisiä sovellutuskohteita.  

- Mittausmenetelmät  

Viime aikoina on ollut havaittavissa selvää  kiinnostusta 

kehittää  metsäntutkimuksen  mittausmenetelmiä sekä hyödyntää 

jo olemassaolevia  teknologisia valmiuksia.  Toisaalta  mittaus 

teknologian kehitys  ei näytä vielä  pysähtyneeltä, joten met  

säntutkimuksen  mittausmenetelmät tulevat kehittymään myös 

vastaisuudessa.  
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Atk-menetelmät  

Viimeisten  20 vuoden  kuluessa  on tapahtunut tietokoneiden  

voimakas  kehittyminen ja käyttöönotto metsäntutkimuksessa.  

Tähän  saakka  on tietokonekapasiteetti olennaisesti rajoit  

tanut  työskentelyä. Tekniikan  kehittyessä  tämän  rajoituk  

sen merkitys  tulee  pienenemään. Sen sijaan tulosten  analy  

sointia  voidaan edelleen tehostaa kehittämällä  ohjelmistol  

lisia  valmiuksia  sekä kouluttamalla  tutkijoita. 

Tutkimusryhmät 

Erilaisten  usein  myös tieteidenvälisten  tutkimusryhmien 

osuus  on lisääntynyt tutkimuksen  teossa. Etenkin tieteiden  

välisten ryhmien työskentely on osoittautunut  tieteen edis  

tymisen kannalta  olennaiseksi.  

Tutkimuksen kansainvälistyminen 

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö  ja yhteiset kansainväliset  

tutkimusprojektit ovat trendinomaisesti  lisääntyneet. Tämä  

yhteistoiminta on ollut  tieteiden  edistymiselle olennaista.  

Kehitysmaatutkimus 

Kehitysmaiden oma tutkimustoiminta  on ollut  vähäistä. Tut  

kimustraditioiden,  tutkijoiden, välineiden, organisaatioiden 

ja rahoituksen puutteen vuoksi  tutkimustoiminta  kehitysmais  

sa  tulee  laajenemaan hitaasti. Kuitenkin  tutkimustuloksista  

on kehitysyhteistyössä  huutava pula. 
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2 TUTKIMUSSUUNNITTELUN NYKYTILANNE 

21 Metsäntutkimuslaitos  

Metsäntutkimuslaitoksessa  ei ole  erityisesti  koko  laitoksen  

tutkimussuunnitteluun  erikoistuneita  toimihenkilöitä. Met  

säntutkimuslaitoksen  hallintoelimissä  käsiteltävä tutkimus  

suunnittelu  jakaantuu kolmeen  erilliseen  vaiheeseen:  

a. KTS  

b. uusien  aiheiden  aloittaminen  

c. vuotuinen  työohjelma 

Seuraavassa  tarkastellaan näitä kolmea  vaihetta  erikseen.  

KTS 

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  pitäisi olla  pohjana tutkimus  

suunnittelulle.  KTS:n olellisena  osana on luettelo  kaikkien  

toimintayksiköiden tehtävistä. Nämä  tehtävät on käsitetty  

suhteellisen  pysyviksi  ja yleensä useista  tutkimusaiheista  

koostuviksi. Tarkoituksena  on luoda  kokonaiskuva  kunkin  tut  

kimussuunnan  ohjelmasta. Koko laitoksen  puitteissa  olisi  

mahdollista  osoittaa  ns. painosuuntia. Tutkimussuunnilla  

olisi  mahdollisuus  osoittaa ns.  avaintehtäviä. Metsäntutki  

muslaitoksessa  päätösvaltaa käyttävät  1  henkilöt  eivät ole  kui  

tenkaan  kokeneet  KTS:n laatimista  talon  sisäisenä  prosessina,  

joka olisi  nimenomaan  oman työn ohjelmointia. Seurauksena  

on ollut, että tähän  astiset KTS:t ovat jääneet jokseenkin 

irrallisiksi  asiakirjoiksi,  joilla on hyvin vähän  yhteyksiä  

varsinaiseen  toimintaan.  

KTS:n on nyt kaksi  kertaa  laatinut  ylijohtajan määräämä  

työryhmä. Tehtäväluettelot  ja ehdotukset  avaintehtävistä  

on saatu toimintayksiköiltä. Tehtäväluettelon  valmistelu  

on eri  yksiköissä  tapahtunut eri  tavoilla. Se  voi  edustaa  

vain  professorin käsitystä,  tutkijat tai koko  henkilöstö  

on voinut  osallistua  valmisteluun  tai luettelo  voi  perustua 

tiettyyn olemassaolevaan  tavoiteohjelmaan. Työryhmä on 
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jossain määrin  yhdenmukaistanut saamiaan  esityksiä  asian  

omaisen  esityksen  tekijän kanssa neuvoteltuaan. Laadittu  

esitys  on hallintotoimistosta  lähetetty lausunnolle  henki  

löstöneuvostolle  ja laitoksen neuvottelukunnalle.  Toiminta  

ja taloussuunnitelma on hyväksytty  Metsäntutkimuslaitoksen  

hallituksessa  ennen sen lähettämistä  maa- ja  metsätalous  

ministeriöön  ja edelleen  valtiovarainministeriöön.  Pyrki  

myksestä  huolimatta  ei  valmisteluvaiheessa  ole  saatu aikaan  

eri  tutkimussuuntien  edustajien tai professorien  keskinäistä  

pohdintaa suurista  linjoista kuten  painosuunnista. 

Uudet  tutkimukset 

Metsäntutkimuslaitoksen  työohjelmaan otettavat uudet  tutki  

musaiheet  hyväksyy  Metsäntutkimuslaitoksen  laajennettu hal  

litus. Tutkimusasemien  esittämät aiheet  ovat ennen halli  

tuksen  käsittelyä  olleet lausunnolla  kyseessä  olevan  tutki  

musaseman hoitokunnassa. Uuden  tutkimusaiheen  esittämisessä  

käytetään erityistä  lomaketta  ns. vihreätä paperia (Metsän  

tutkimuslaitoksen  uusien  tutkimusaiheiden  esittelylomake,  

Liite 1). Tässä paperissa perustellaan aiheen  tärkeyttä,  

mutta ei esitetä  varsinaista  tutkimussuunnitelmaa.  

Uudet  tutkimusaiheet käsitellään  kerran  vuodessa. Pyynnöt  

tulevat hallintoimistosta  yleensä lyhyellä varoitusajalla ja 

muutamat esitykset  ovat  selvästi pikaisesti  keksittyjä.  Met  

säntutkimuslaitoksen  laajennetussa hallituksessa  yhden tutki  

musaiheen  käsittely  ei  yleensä kestä kauan  eikä siihen  ylei  

sesti paneuduta. Uuden  tutkimusaiheen  saa työohjelmaan  suh  

teellisen  helposti edellyttäen, että ao. professori  pitää  

asiaa  kannatettavana. Työohjelmassa olevien  aiheiden  luku  

määrä  ei  ole  rajoitettu tai sidottu esimerkiksi tutkijoiden 

lukumäärään. 

Käytäntö on kirjava uusien  aiheiden  esittämisessä  hallituk  

selle. Useinkin  työohjelman otsikot ovat ylimalkaisia ja 

tutkimukset jatkuvia. Erilliset  konkreettiset  hankkeet  tul  

kitaan  usein  työohjelman otsikoihin  sisältyviksi  eikä niitä  
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esitetä uusina  tutkimuksina. Jotkut tutkimussuunnat esittä  

vät kyllä  pienetkin työt uusina  tutkimuksina. Mitään normia  

ei ole  annettu siitä, miten  uudet  tutkimusaiheet toiminta  

yksiköissä valmistellaan. 

Vuotuinen työohjelma 

Metsäntutkimuslaitoksen  työohjelma on lähinnä luettelo  kuna  

kin vuonna käynnissä olevista tutkimusaiheista. Luettelossa  

osoitetaan  aihe,en tärkeys tulkinnanvaraisilla tähtimerkinnöil  

lä sekä menossa oleva  työvaihe numerokoodilla. Vuotuisen  työ  

ohjelman laatiminen  tapahtuu usein  siten, että edellisen vuo  

den työohjelmassa muutetaan  vuosiluvut  ja lisätään  uudet  ai  

heet. Siinä  tapauksessa, että toimintayksikön päällikkö on 

vaihtunut, otsikot saattavat  paljolti muuttua.  

KTS:n tehtäväluettelot  ja  vuotuiset työohjelmat eivät usein  

kaan vastaa toisiaan. Työohjelmat käyvät lausunnolla  neu  

vottelukunnassa, tutkimusasemien  työohjelmat myös asianomais  

ten asemien  hoitokunnissa.  Metsäntutkimuslaitoksen  hallitus  

hyväksyy  kunkin  vuoden  työohjelman. Kun erillisiä aiheita  

on vuoden  1981 työohjelmassa yli  300, ei  missään  portaassa 

pystytä  koko  työohjelman systemaattiseen ja yksityiskohtai  

seen läpikäyntiin.  

Metsäntutkimuslaitoksesta  puuttuu sellainen  virallinen  ja  

avoin  prosessi,  jota voisi  kutsua  asianmukaiseksi tutkimus  

suunnitteluksi.  Edellä  esitetyt  käsittelyt  eivät missään  

vaiheessa  edellytä, että pohdittaisiin sellaisia  asioita  

kuin  työohjelmassa ennestään  olevan  aiheen  tarpeellisuus, 

tutkimuksen tieteellinen  lähestymistapa ja metodiikka tai  

hankkeen  tieteellinen  edistyminen. Joissakin   

köissä  todellista  tutkimussuunnittelua varmasti  tapahtuu 

ja yksityiset  tutkijat tai spontaanit ryhmät suunnittelevat  

tutkimuksia  virallisista kuvioista  riippumatta. 
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Työryhmä katsoo,  että Metsäntutkimuslaitoksen  tutkimussuun  

nittelua  kehittämällä saavutetaan  seuraavia  hyötyjä:  

1. Tutkimustoiminta  kohdistuu  entistä paremmin ajan  

kohtaisiin  ongelmiin. 

2. Tutkimuksen taso nousee. 

3. Tutkimuksen  tuloksellisuus muutenkin  lisääntyy.  

22 Valtion tiedeneuvosto  

Valtion tiedeneuvosto  toimii  valtioneuvoston ja sen  ministe  

riöiden apuna Suomen  tiedepolitiikan suunnittelussa.  Pää  

ministeri  on tiedeneuvoston  puheenjohtaja. Sen jäseninä toi  

toimii  kuusi  ministeriä, tieteen  keskustoimikunnan ja korkea  

kouluneuvoston puheenjohtajat sekä viisi  muuta valtioneuvos  

ton nimittämää  tieteelliseen  tutkimukseen perehtynyttä hen  

kilöä 
.
 

"Suomen tiedepolitiikan suuntaviivat  1970-luvulla" ja myö  

hemmät tiedepoliittiset katsaukset (Valtion tiedeneuvosto 

1973; 1979; 1980). edustavat ulospäin näkyvintä osaa valtion  

tiedeneuvoston työskentelyssä. Niissä esitellyt tiedepoli  

tiikan  kehityslinjat,  tiedepolitiikan tavoitteet ja tehtävät 

sekä  tutkimuksen painoalueet ovat olennaisia  huomioitaviksi  

myös Metsäntutkimuslaitoksen  tutkimussuunnittelussa. 

23 Suomen  Akatemia  

Suomen  Akatemia  toimii  opetusministeriön alaisen  valtion  

tiedehallinnon  keskuselimenä. Siihen kuuluvat tieteen kes  

kustoimikunta ja kuusi  tieteellistä  toimikuntaa  sekä hallin  

tovirasto. Tiedettä ja tutkimusta koskevat  päätökset teh  

dään näissä toimikunnissa, joissa on 9 -  14 valtioneuvoston  

kolmeksi vuodeksi  nimittämää  jäsentä. Suomen  Akatemian  

vuoden  1981 menoarvio on noin  100 miljoonaa markkaa.  

Tiede-  ja tutkimuspoliittinen suunnittelu  on eräs Suomen  

Akatemian  keskeisistä  tehtävistä. Tätä suunnittelua  
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toteutetaan sekä hallintoviraston  alaisessa suunnittelutoi  

mistossa että tieteellisissä  toimikunnissa.  Yleiset  tutki  

muspoliittiset suunnittelu-  ja selvitystehtävät ja yleinen 

painoalasuunnittelu luetaan  suunnittelutoimiston  tehtävä  

piiriin. Toimikunnat  vastaavat tieteenalakohtaisesta  suun  

nittelusta  
.
 

Suomen  Akatemian  suunnittelutoimistossa toimii  vuonna 1981  

12 suunnittelijaa, joista toinen  puoli laatii  toimikuntien  

suunnitelmia  ja 'toinen  puoli  varsinaisesti  koko  Akatemiaa  

koskevia  suunnitelmia.  Akatemian  suunnittelijoiden toiminta  

kohdistuu  seuraaviin  aiheisiin:  keskipitkän  tähtäyksen toi  

minta- ja taloussuunnittelu, tutkimustilaston  laadinta  ja 

seuranta, kansainvälisen  tutkimusrahoituksen  ja tiedepoli  

tiikan  suunnittelu  ja seuranta  ja tutkijoiden urakehityksen  

selvittely.  

Suomen  Akatemia  myöntää määrärahoja joko sen  toimikuntien  

omien tai ulkopuolisten tutkijoiden hyvin perusteltuihin 

tutkimushankkeisiin.  Tutkimushankkeiden  valtaosa kuuluu  

vain  yhden tieteellisen  toimikunnan  toimialaan.  Niiden  

rahoituspäätökset tehdään  joko yhdeksi kalenterivuodeksi  ker  

rallaan  tai hankkeen  koko  kestoajaksi, enintään  neljäksi  

vuodeksi.  

Tutkimussopimukset ovat edellisiä  laajempia tutkimushankkei  

ta, joiden rahoitus  päätetään hankkeen  koko  kestoajaksi.  

Laajempien tutkimushankkeiden toteuttamisen  edellytyksiä  ja 

aiheellisuutta  arvioidaan  lyhyehköinä selvitystöinä  toteu  

tettavilla  esitutkimuksilla.  

Suomen  Akatemia  vastaa  myös Suomen  osallistumisesta  eräisiin  

kansainvälisiin  tutkimushankkeisiin, kuten  esimerkiksi "Man  

and the biosphere" (MAB) -ohjelmaan. Akatemia  on ollut  aktii  

vinen  myös kokonaan  uusien  tutkimusalueiden  kuten  esimerkik  

si kehitysmaatutkimuksen ja tieteen  tutkimuksen  käynnistämi  

seksi  ja suunnittelemiseksi.  Suunnitteluseminaarit  Suomessa, 

ulkomailta  kutsutut erikoisluennoitsijat sekä suomalaisten 
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lähettäminen  ulkomailla järjestettäville kursseille ovat  

olleet  eräitä uusien  tutkimuskohteiden  suunnittelun  käyn  

nistämiskeinoja. 

Tutkimustoiminnan  seuranta tapahtuu Suomen  Akatemiassa  pääasi  

assa vuosittaisen  kirjallisen raportoinnin avulla. Laajoja 

ja tieteidenvälisiä  tutkimuksia  varten toimikunnat  ovat aset  

taneet  myös erillisiä  seurantaryhmiä (Valtion lääketieteel  

linen  toimikunta  1980 b)  sekä seminaareja (Suomen Akatemia  

1979) . 

24 Valtion lääketieteellinen toimikunta  

Lääketieteellinen toimikunta  on saanut  mainetta  tulokselli  

sella  tutkimussuunnittelulla kuuden  valtion  tieteellisen 

toimikunnan  joukossa. 

Valtion  tiedeneuvosto teki vuonna 1968 aloitteen, jonka mu  

kaan tutkimusaloittain  on pyrittävä laatimaan  tutkimuksen 

kehittämisen  runko-ohjelmia. Valtion  lääketieteellisen  toi  

mikunnan  runko-ohjelma valmistui vuonna 197  2 (Valtion lääke  

tieteellinen  toimikunta  1972 a). Tämän  runko-ohjelman määrit  

telemät  painoalat ja eräät muut näkökohdat  otettiin huomioon  

välittömästi niin  tieteen  keskustoimikunnan  kuin  valtion  tie  

deneuvostonkin tiedepoliittisissa ohjelmissa.  

Runko-ohjelmaa valmistelemaan palkattiin päätoiminen suunnit  

telija. Valmistelutyössä käytettiin  lisäksi  monia  toimikun  

nan ulkopuolisia asiantuntijoita. Runko-ohjelman taustaksi  

tehtiin  perusteellinen lääketieteellisen tutkimuksen  tilaa  

kartoittava selvitys.  Kutakin valittua  kolmea tutkimuksen  

painoaluetta selvitettiin  erillisin suunnitelmin (esim. Val  

tion lääketieteellinen toimikunta 197  2b). Myöhemmin toimi  

kunta valmisti  ehdotuksen  lääketieteellisen  tutkimuksen ke  

hittämiseksi  Suomessa  1980-luvulla  (Valtion lääketieteelli  

nen toimikunta  1980 a). 
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Toimikunnan  tutkimussuunnittelun  keskeisenä  periaatteena on 

ollut  strategisten  tavoitteiden  hahmottelu tieteellisesti kor  

keatasoisen asiantuntemuksen  avulla. Tutkimussuunnittelu on 

pyritty  perustamaan mahdollisuuksien mukaan  tutkimus- ja sel  

vitystyön  tuloksille. Tutkimussuunnitelmia on pyritty  arvioi  

maan sekä tutkijoiden että tutkimusta  soveltavien  viranomais  

ten toimesta. (Valtion lääketieteellinen toimikunta  1980 b)  

Toimikunnan  tutkimussuunnittelu on ollut  jatkuvaa toimintaa, 

jonka perusteita ja menetelmiä  on pyritty  kehittämään. Tut  

kimussuunnittelun jatkuttua useita  vuosia  on ruvettu  painotta  

maan suunnitelmien  toteuttamista  ja hyödyntämistä. Esimerkik  

si valituille  painoalueille kohdistunutta  rahoitusta  on seu  

rattu tilastotiedoin.  Tutkimussuunnittelu on tuottanut lu  

kuisia  julkaisuja (Valtion lääketieteellinen toimikunta  1980 b). 

Myös päätöksentekoa on pyritty  kehittämään  avoimempaan suun  

taan täsmentämällä kriteerejä ja tekemällä  ne julkisiksi  (Val  

tion  lääketieteellinen toimikunta  1980  b). 

25 Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta  

Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta  toimii  osana 

Suomen  Akatemiaa  ja opetusministeriön alaisena oman tieteen  

alansa  tleteenhallinnon  keskuselimenä. Toimikunnan  menoar  

vio  vuodelle 1981 on 8 miljoonaa markkaa. 

Toimikunta  valmisti  siltä  pyydetyn runko-ohjelman vuonna 

1971. Toimikunnan  metsäjaoston toimeksiannosta  ja sen asian  

tuntemusta hyödyntäen laadittiin "Suomen metsäntutkimuspoli  

tiikan  tavoitteet 1980-luvulla" (PALO 1973 a & 1974 & 1976) 
.
 

Siinä  analysoitiin metsäntutkimuksen mahdollisuuksia  ja kei  

noja valtion  tiedeneuvoston (1973) tiedepoliittisen ohjel  

man painoalojen toteuttamisessa  relevanssipuu- ja delfimene  

telmien  avulla. Toimikunnan  rahoituksella  analysoitiin myös 

tutkimusprojektien edullisuusvertailua ja suunnitteluvaiheita  

(PALO 1972  & 1973 b). 
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Perusteellinen tiedepoliittinen ohjelma laadittiin  vuonna 

1976 (Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta  1976) . 

Siinä analysoitiin  toimikunnan  edustamien  tieteenalojen tut  

kimusvoimavarojen yleinen ja toimikunnan  osuuden kehittymi  

nen  sekä vuoden 1971 runko-ohjelman vaikutukset. Niinikään 

selkeytettiin  toimikunnan  toiminta-ajatusta ja päämääriä. 

Toimikunnan  tulevaa tutkimuksen suunnittelua  varten valit  

tiin  kuusi  painosuuntaa, joista eräät tulivat kuitenkin  liian  

laajoiksi sulkien  sisäänsä  lähes kaiken  mahdollisen. Toi  

saalta  yhtenä painosuuntana ollut  kehitysmaatutkimus  ei suun  

nitelman  toteuttamisvuosina  1976-1979  saanut lainkaan  rahoi  

tusta osakseen (Valtion maatalous-metsätieteellinen  toimi  

kunta 1980, s. 29-34). 

Uudessa  lähiajan kehittämisohjelmassa (Valtion maatalous  

metsätieteellinen  toimikunta  1980) toimikunta  on täsmentä  

nyt  sille  kuuluvia  ja soveltuvia  tutkimustehtäviä. Toimi  

kunta  katsoo  tarpeelliseksi tukea ja edistää etenkin seu  

raavia  tehtäviä:  

-  Ajankohtaisten ja tärkeiden käytännön ongelmien ratkai  

sujen edellyttämää ns. suunnattua  perustutkimusta. 

-  Tieteiden  raja-alueita ja yleensä tutkimusalalla  esiinty  

viä tutkimusaukkoja koskevaa  tutkimusta. 

-  Uusiin  ja kiintoisiin  ideoihin  ja aloitteisiin perustuvaa 

ns. riskitutkimusta.  

Toimikunnan kaksi  viimeistä  suunnitelmaa  on laadittu  osit  

tain omien  tutkijoiden muiden  varsinaisten  töiden ohella 

sekä osittain  tilapäisesti palkattujen suunnittelijoiden 

tekeminä. Toimikunta  korostaa kuitenkin  viimeisessä  suun  

nitelmassaan, että pysyvän suunnittelijan toimen  saaminen, 

muiden  toimikuntien  tapaan tiede-  ja tutkimuspoliittista  sel  

vitystyötä  varten, on alan  tutkimustoiminnan  kehittämisen  ja  

tutkimusresurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen kannal  

ta välttämätöntä. Toimikunnan  tutkimussuunnittelulla  on py  

ritty  edistämään toisaalta toimikunnan omaa työskentelyä ja  

toisaalta  tiedonvaihtoa  toimikunnan  tavoitteista alan tutki  

joille ja päätöksentekijöille. 
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26 Valtion  teknillinen tutkimuskeskus (VTT) 

VTT on etenkin  viime  vuosina  kasvanut  nopeasti. Samanaikai  

sesti on määrätietoisesti  kehitetty  tutkimussuunnittelua.  

Toiminnan  tuloksena  ovat syntyneet esimerkiksi  julkaisut 

"VTT:n suunnittelujärjestelmä" (VTT 197  9a) ja "Projekti  

opas" (VTT 1979 b). 

VTT:n suunnittelujärjestelmällä on kaksi  päätarkoitusta: 

(1) se muodostaa puitteet tavoitteiden asettamiselle ja  

tavoitteelliselle  toiminnalle  tutkimuskeskuksen  eri  organi  

saatioyksiköissä  ja päätöksentekotasoilla sekä (2) järjes  

telmä muodostaa viestintäkanavan, jonka avulla  varmennetaan  

tutkimuskeskuksen  eri  osissa  laadittujen suunnitelmien ris  

tiriidattomuus  
.
 

Suunnittelujärjestelmä täsmentää (1) laadittavat  suunnitel  

mat  ja niiden rakenteen, (2) organisaatioyksiköt tai muut  

suunittelun  kohteet, (3) suunnitteluvaiheet  ja niiden  ajoi  

tuksen, (4) suunnittelun  organisoinnin sekä (5) seurannan. 

VTT:n suunnittelu- ja markkinointitoimistossa työskentelee 

7-8  akateemisen  koulutuksen  saanutta henkilöä. Heistä toi  

nen puoli toimii  tutkimussuunnittelun eri  tehtävissä, kuten  

KTS:n ja toimintasuunnitelman  valmistelussa, tutkimusprojek  

tien suunnittelutekniikan  kouluttamisessa  ja konsultoinnissa  

toimintayksiköille  sekä erilaisissa  kertatehtävissä. VTT:n  

toiminnan tuloksellisuuden arviointimenetelmien kehittäminen  

sekä teknillisen  tutkimuksen  pitkän aikavälin  tulevaisuuden  

kartoittaminen  ovat esimerkkejä kertaluontoisista  selvitys  

tehtävistä 
.

 

Tutkimussuunnitelmat  ryhmitellään vuotuisiin  määräaikaissuun'  

nitelmiin  (KTS, toimintasuunnitelma), alakohtaisiin  suunni  

telmiin ja projektisuunnitelmiin.  Tutkimussuunnittelun  vai  

heistuksella  pyritään  varmentamaan  ohjauksen kannalta  kes  

keisten  näkökohtien  esilleottaminen suunnitteluprosessissa. 



21 

Analyysi-, strategia- ja toteutusvaiheet käydään läpi  

omina  kokonaisuuksina niin, että edellisen vaiheen loppu  

tulokset muodostavat aina lähtökohdan  seuraavalle vaiheel  

le (VTT 1979 a). 

Määräaikaissuunnittelua VTT-tasolla koordinoi  suunnittelu  

ryhmä,  jossa ovat edustettuina eri osastot, suunnittelu-  ja 

markkinointitoimisto ja taloustoimisto. VTT:n istunto nimit  

tää vastuuhenkilön  VTT:n tutkimusohjelman laatimiseen. Hän  

tä avustaa suunnitteluryhmä, jonka istunto nimittää  vastuu  

henkilön  esityksestä.  Ryhmään tulevat edustajat  niistä  toi  

mintayksiköistä,  joiden toimialaan  ko. tutkimusohjelma liittyy  

27 Maataloustutkimuksen  neuvottelukunta  

Maataloustutkimuksen  neuvottelukunta toimii  maa- ja metsäta  

lousministeriön alaisena.  Se johtaa ja koordinoi  Suomen  maa  

taloustutkimusta  tekemällä  maatalouden  tutkimuspolitiikan  nor  

matiivista  ja strategista suunnittelua, antamalla  lausuntoja 

sekä suorittamalla  eri  tutkimusyksiköissä  toteutetun  maatalous  

tutkimuksen  seurantaa. Neuvottelukunnalla  on päätoiminen suun 

nittelijasihteeri.  

Neuvottelukunta  valmisti  "Maataloustutkimuksen  tavoiteohjel  

man"  v. 1975 (Maataloustutkimuksen neuvottelukunta  1975). Se 

oli  ensimmäinen  maatalouden eri tutkimusyksiköiden yläpuolel  

la  oleva, yhtenäinen maataloustutkimuksen  tavoiteohjelma. Ta  

voiteohjelman laatimisen lähtökohtina  olivat  toisaalta val  

tion maatalouspolitiikan keskeiset  tavoitteet, toisaalta  val  

tion tiedeneuvoston  (1973) esittämät yleiset tutkimuksen  pai  

noalueet.  Neuvottelukunta  on uudistanut tavoiteohjelmansa 

parin viime  vuoden  aikana. Erilliset ohjelmat on laadittu  

toisaalta  kotieläintutkimuksen  ja toisaalta  peltokasvitutki  

muksen  kehittämisestä (Maataloustutkimuksen neuvottelukunta  

1979 & 1981). 
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28 Maatalouden  tutkimuskeskus 

Maatalouden tutkimuskeskuksen  tehtävänä  on harjoittaa maa  

talouden  edistämiseksi ja kehittämiseksi  koe-  ja tutkimus  

toimintaa  maatalouden  ja siihen  liittyvien  tieteiden  aloil  

la. Tutkimuskeskuksen  tutkimustoiminnan  menoarvio  vuodelle  

1981 on 55  miljoonaa mk. 

Tutkimussuunnittelu  organisoitiin uudelleen  1970-luvun  puo  

livälissä.  Toimintayksiköt olivat  siihen  saakka  kantaneet  

päävastuun tutkimuksen suunnittelusta. Tutkimustoimikunta 

(Tuto) perustettiin  tuolloin  toteuttamaan  pääsääntöisesti  

tutkimuskeskuksen  tutkimussuunnittelua.  Tutkimuskeskuksen  

hallitus  nimittää  Tuton 10 jäsentä 2-3 vuoden  määräajoiksi. 

Vuonna  1981 kaksi  jäsentä on professoreita  ja loput erias  

teisia  tutkijoita. Ylijohtaja toimii  Tuton puheenjohtaja  

na. Tutoa avustaa yksi  päätoiminen suunnittelijasihteeri. 

Tuton tehtävänä on valmistaa  tutkimuskeskuksen KTS ja vuo  

tuiset toimintasuunnitelmat, sovittaa tutkimusresurssien  

käyttöä, tehdä tutkimusprojektien suunnittelua  ja vastata  

tutkimuksen  seurannasta.  Pääosa  Tuton kokouksista  pidetään 

loppuvuodesta vuoden  tulo-  ja menoarvion  valmistelun  yh  

teydessä .  

Tuton alaryhmiä ovat esimerkiksi  perunaryhmä, nurmiryhmä 

ja viljaryhmä. Ryhmien puheenjohtajat ovat Tuton jäseniä, 

mutta ryhmien jäsenet voivat  olla  myös Tuton tai koko  tut  

kimuskeskuksen  ulkopuolisia henkilöitä.  Vetämällä  ryhmien 

toimintaan  mukaan  tutkimuskeskuksen ulkopuolisia henkilöitä  

pyritään kohottamaan  tutkimussuunnittelun  tasoa. (Lähde: 

Ylijohtaja Juhani  Paatelan  haastattelu  14.7.1981.) 
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29 Kansainvälinen  sovelletun systeemianalyysin tutkimus  

laitos HASA 

HASA perustettiin Laxenburgiin, Itävaltaan lokakuussa 1972 

kahdentoista maan tiedeakatemian ja vastaavan  organisaation 

toimesta. Viiden muun maan, Suomi  mukaanluettuna  tieteel  

liset  yhteisöt  ovat myöhemmin liittyneet lIASA:an, jonka 

jäsenjärjestöjen  lukumäärä  on  siten tällä hetkellä  seitse  

mäntoista  
.
 

lIASA:n tutkimustoiminta kohdistuu  toisaalta  maailmanlaa  

juisiin, vain  useiden  valtioiden  yhteisin toimin  ratkais  

tavissa oleviin ongelmiin (global problems) ja toisaalta  

sellaisiin yleismaailmallisiin, useille  valtioille yhtei  

siin  ongelmiin, jotka voidaan ratkaista  yksittäistenkin  

kansakuntien voimin  (universal problems). Käytännössä nä  

mä suuntaviivat  merkitsevät  sitä, että puhtaasti  kansalli  

siin, vain  yhden maan rajojen sisäpuolella tunnistettaviin  

ongelmiin lIÄSA ei  tartu. 

lIASAtn tutkimussuunnittelun pulmallisin vaihe  näyttää ole  

van sopivien aiheiden  löytäminen ja ennen kaikkea  rajaami  

nen. Globaalisuuden ja universaalisuuden lisäksi  aiheiden 

valinnan  lähtökohdaksi  on lIASA:n  tutkimusstrategiassa mää  

ritelty,  että tutkimusaiheen  pitää joko liittyä  kriittiseen, 

pikaista  ratkaisua  vaativaan  ongelmaan (problem orientation) 

tai sitten sen tulee  lisätä  tietoa  globaalisten ja univer  

saalisten  ongelmien ratkaisemiseksi  (knowledge orientation)
.  

Verrattuna kansallisiin  tutkimuslaitoksiin lIASA:n tutkimus  

toiminnan suunnitteluun  lyö kansainvälisyyden lisäksi lei  

mansa eräs  toinenkin  yhteinen piirre: tutkijoiden suuri  

vaihtuvuus. Rivitutkijan  työsopimuksen keskipituus on noin  

kaksi  vuotta, eikä se  tutkimusjohtajillakaan (kuusi osas  

tonjohtajaa) ole  kuin 4-5 vuotta. Tutkijat, jotka viettä  

vät lIASA:ssa yhden vuoden  tai vähemmän, ovat tyypillisesti  

sapattivuosilaisia, jotka saattavat loppuun kotimaassa  aloit' 

tamansa tutkimuksen. Varsinaisesta laajoihin kokonaisuuk  

siin tähtäävästä tutkimussuunnitelusta  on tällaisten  vierai  

lujen yhteydessä usein  vaikea  puhua. 
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lIASA:n tutkimussuunnittelu saa ilmiasunsa  vuosittain  laa  

dittavassa viisivuotissuunnitelmassa. Käytännössä tämä 

suunnitelma  kohdistuu  kuitenkin  vain seuraavaan vuoteen, 

ja loppuihin neljään vuoteen  liittyvät  esitykset  ovat  luon  

teeltaan spekulatiivisia.  

Suunnitteluprosessi uutta viisivuotiskautta varten käynnis  

tyy  lIASA:ssa runsas  vuosi  ennen suunnittelukauden alkua.  

Suunnitelma  kootaan  toimintayksiköiden ehdotuksista, ja si  

säisten  neuvotteluiden jälkeen se lähetetään  kansallisille 

jäsenyhteisöille kommentoitavaksi.  Lisäksi  lIASA:n  Neuvos  

to (vastaa lähinnä  Metsäntutkimuslaitoksen  Neuvottelukun  

taa, joskin  sillä on huomattavaa  muodollista  päätösvaltaa)  

keskustelee  siitä  kokouksessaan  kesäkuussa. Lopullisen 

suunnitelman  Neuvosto  hyväksyy  toisessa  kokouksessaan  mar  

raskuussa  yleensä ilman  yksityiskohtaista  käsittelyä.  

Viisivuotissuunnittelun lisäksi  lIASA:ssa  on jatkuvaa tut  

kimussuunnittelua  myös suoraan  projektien tasolla. Tämä 

jossain määrin  epävirallinen suunnittelu  saattaa olla  hy  

vinkin  yksityiskohtaista,  ja sitä harrastetaan varsinkin  

silloin, kun projekti on ainakin  osittain riippuvainen ul  

kopuolisesta rahoituksesta.  Viimeksi  mainitun  osuus  on 

vuoden 1982 tutkimusbudjetista hieman  alle kymmenesosa.  

Erillisiä  vuosisuunnitelmia  ei lIASA:ssa tehdä, vaan ne si  

sältyvät  edellä  selostettuun  viisivuotissuunnitelmaan.  

Selvästi  määriteltyä normatiivista  ja strategista suunnit  

telua  ei ole, ellei  oteta huomioon  viisivuotissuunnitelmaan  

sisältyvää  katsausta  lIASA:n tutkimusstrategiasta.  

lIASArn tutkimussuunnittelu muistuttaa jossain määrin  Met  

säntutkimuslaitoksen nykyistä  tutkimussuunnittelua  varsin  

kin eräiden  heikkouksiensa osalta. Tutkimustoiminta  on suu  

ressa  määrin  pirstoutunut pieniin aiheisiin, joiden parissa 

työskentelee vain  yksi  tutkija yhdestä kahteen  vuoteen  ja 

usein vain  osalla kapasiteettiaan.  

Tutkimusyksiköiden tasolla  suunnittelun  kulku  saattaa vaih-  
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della paljonkin riippuen tutkimusjohtajasta, mutta muo  

dollisesti usein  käytännössäkin lopullinen päätösvalta 

lIASA:n sisällä on laitoksen johtajalla pieniä yksityis  

kohtia myöten. Laitoksen  Neuvoston  ja sitä kautta  kansal  

listen  jäsenyhteisöjen mahdollisuudet vaikuttaa  suunnitte  

lun sisältöön  ovat toistaiseksi  olleet verraten vähäiset. 

Tässä suhteessa  voi  olla  joitakin muutoksia  odotettavissa.  
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3 TUTKIMUSSUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Valtiovarainministeriön  suunnittelusihteeristön mielestä  

suunnittelulla  ja seurannalla  pyritään valtionhallinnossa  

yleensä seuraaviin  päämääriin: 

-  "lisäämään tietoisuutta  hallintoyksikön ja sen  ympäris  

tön, yhteiskunnan, tilasta ja toiminnasta  

-  selkeyttämään käsityksiä  hallinnon tarkoituksesta, ta  

voitteista ja päämääristä sekä niiden saavuttamiseksi  

käytettävissä  olevista  keinoista  

-  yhteensovittamaan eri  hallintoyksiköiden toimintaa 

-  hallitsemaan paremmin hallinnossa ja yhteiskunnassa ta  

pahtuvia muutoksia  

-  luomaan  edellytyksiä  päätöksenteon delegoinnille ja alem  

pien yksiköiden paremmalle motivoinnille toimimaan  tehok  

kaasti yhteisten tavoitteiden hyväksi." (Valtiovarain  

ministeriö, suunnittelusihteeristö 1981) 

Tutkimussuunnittelun  tavoitteet voidaan  esittää edellä  ole  

via  tavoitteita konkreettisemmin ja tutkimustyöhön lähei  

semmin  liittyen. Hyvä  suunnittelu  tekee tutkimustyön oi  

kealla  tavalla  tavoitteelliseksi:  eri asteisten tavoittei  

den olemassaolo ja saavuttaminen  varmistavat  hankkeiden  

edistymisen  ja toisaalta  antavat työntekijöille motivaati  

ota ja tyydytystä. Ilman  suunnitelmallisuutta  ja tavoit  

teita kerran  alulle  pantu mielenkiintoinen  työ voi muuttua  

paikallaan polkevaksi  rutiiniksi.  

Tutkimussuunnittelu  edistää  käytettävissä  olevien rajallis  

ten niin henkisten kuin aineellistenkin voimavarojen tar  

koituksenmukaista käyttöä. Ensisijaisen tärkeä on tietysti  

tutkimusaiheiden  ideointi  ja valinta  tarjolla olevien-luke  

mattomien  mielenkiintoisten joukosta. Toteutettavaksi  ote  

tun hankkeen  puitteissa on saatava kenttätyön tms. aineis  

ton keruun ja tutkijan työn suhde  sopusuhtaiseksi. Aineis  

to ei saa olla  liian  pieni, jotta edustavuus  ei häviäisi,  

eikä toisaalta  liian  suuri, koska  silloin  työn toteutetta  

vuus vaarantuu  ja  kalliisti hankittu aineisto  vanhenee  tai  

jää käyttämättä.  
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Metsäntutkimuksessa hankkeet ovat tunnetusti usein pitkä  

aikaisia. Suunnittelu  takaa  hyvien aiheiden jatkuvuuden 

silloinkin, kun  henkilöt  syystä  tai toisesta vaihtuvat.  

Kesken jäänyt työ menee ilman kirjattua ohjelmaa ja doku  

mentointia  usein  täysin hukkaan, jos tutkija jättää lai  

toksen tai kuolee  ennen raportin valmistumista. 

Tutkimussuunnittelulla  vaikutetaan  vain tutkimuksen suo  

rittamiseen, tulokset tietenkin määräytyvät  aiheen  ominai  

suuksien  perusteella. Suunnittelun piiriin kuuluvat  (1) 

mitä tutkitaan, (2)  millä resursseilla  ja (3) miten tutki  

taan. Tutkimussuunnittelu ei myöskään ole itsetarkoitus,  

joka sitoo  resursseja ja kahlitsee  itse tutkimustyötä.  

Tutkimussuunnittelun  tavoitteet jakaantuvat kolmeen  hierar  

kiatasoon  : 

1. Normatiivinen  suunnittelu  on luonteeltaan pitkän tähtäyksen  

suunnittelua ja sisältää Metsäntutkimuslaitoksen toiminta  

ajatuksen ja päämäärien asettamisen.  

2. Strateginen tutkimussuunnittelu on  luonteeltaan  keskipit  

kän  tähtäyksen suunnittelua  ja pyrkii  etsimään  keinoja pää  

määrien  saavuttamiseksi. Tämän suunnittelun  tärkeitä osa  

alueita  ovat esimerkiksi tutkimuksen laadun  kohottaminen, 

tutkimustulosten  perillemenon edistäminen, laajojen tietei  

denvälisten  tutkimuskokonaisuuksien hallinta, tutkimuksen  

seuranta  ja painosuuntien valinta. 

3. Operatiivinen tutkimussuunnittelu  luo  valmiuden  ongelmien 

ratkaisemiseen  ja  varsinaisten  tutkimushankkeiden  toteutta  

miseen. Tällöin  tehdään metodiset  ja aineistolliset  ratkai'  

sut, parannetaan työskentelyn  tehokkuutta, edistetään  tulos  

ten soveltuvuutta  ym. 
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4 EHDOTUKSET TUTKIMUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMISEKSI 

41 Tutkimussuunnittelun  organisaatio 

Metsäntutkimuslaitoksen neuvottelukunnan  tehtävänä  tulisi  

olla  normatiivinen  ja strateginen suunnittelu. Neuvottelu  

kunta  ei  kykene tulokselliseen  tutkimussuunnitteluun  ilman  

asioiden riittävää  valmistelua  tutkimussuunnittelijoiden 

avulla.  

Jotta koko  laitoksen  tasolla  tutkimussuunnittelun  asema  

voimistuisi  tulee  laitokseen  perustaa suunnittelujohtajan 

virka, joka voisi  olla  määräaikainen. Suunnittelujohtajan 

apuna  toimii  suunnittelusihteeristö.  Tutkimussuunnittelun 

johtoryhmä (Tujo) tekee  tutkimusta koskevat  periaateratkai  

sut. Tujo toimisi  suunnittelujohtajan puheenjohdolla  ja 

siinä  olisivat  edustettuina eri  tutkimusalat ja asemat  VTT:n 

ja Maatalouden  tutkimuskeskuksen  tapaan (luvut 26 ja 28).  

Tujon n.  seitsemän  jäsentä nimittää  hallitus kolmivuotis  

kaudeksi  suunnittelujohtajan esityksestä.  Tujolla voisi  

olla  myös alaryhmiä tarpeen mukaan. Muilta  osin ei organi  

saatioon  ehdoteta muutoksia, vaan se muodostuu  edelleen  

tutkimussuunta-  sekä tutkimusryhmätasoista.  

Suunnittelujohtajan tehtävät: 

a. Suunnittelujohtajan tehtävänä  on koko  laitoksen  pääjohta 

jan alaisuudessa  tutkimussuunnittelun  johtaminen. Tä  

hän kuuluvat  seuraavat tutkimussuunnittelun  osat: 

1. Laitoksen  tutkimuksen  sisäisten  kytkentöjen  analy  

sointi, kuten johdannossa on hahmoteltu, ja tämän  

pohjalta tapahtuva laitoksen  tutkimusyksiköiden yh  

teistyön tukeminen  ja koordinointi. 

2. Metsätalouden  ja metsien hyväksikäytön kehitystren  

dien analysointi ja tämän  perusteella tapahtuva 

tutkimuksen suuntaaminen.  

3. Tutkimuksellisten  trendien  sekä kotimainen  että 

kansainvälinen  analysointi ja niiden  pohjalta tapah  

tuva suurten  metodisten  ratkaisujen viitoittaminen.  
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4. Seurata  tieteiden edistymistä  sekä kotimaassa  että  

ulkomailla.  

5. Johtaa ja vastata PTS:n, KTS:n, vuotuisen  tutkimus  

ohjelman ja tieteidenvälisten  tutkimusprojektien 

suunnittelusta.  

6. Seurata suunnittelun  ja tutkimuksen toteutumista 

Suunnittelujohtajan tehtävät painottuvat koko  laitoksen  tason 

normatiiviseen ja strategiseen tutkimussuunnitteluun. 

b. Tutkimusosaston  johdon tehtävänä  on johtaa osaston tut  

kimustoimintaa.  Tähän kuuluvat  seuraavat  tutkimussuun  

nittelun osat: 

1. Osaston toimialueen  nykyisten ja tulevien  tutkimus  

tarpeiden analysointi ja näiden  pohjalta tapahtuva 

tutkimusaiheiden  valinta.  

2. Osaston toimialueen  tutkimuksellisten trendien  ana  

lysointi  ja niiden perusteella tapahtuva tutkimus  

valmiuksien  kehittäminen.  

3. Valmistella  osaston KTS ja vuotuinen  tutkimusohjelma. 

4. Tukea osaston tutkimusryhmien tutkimussuunnittelua  

ja hyväksyä tutkimusryhmien tutkimussuunnitelmat. 

5. Edistää  osaston tutkijoiden yhteistoimintaa. 

Tutkimusosaston  johdon tehtävänä  on lähinnä osaston 

sisäinen  strateginen tutkimussuunnittelu. 

Kullekin  tutkimusyksikölle tulisi  perustaa oma tukiryh  

mänsä, joka välittäisi yhteyksiä asianomaisen  alan  käy  

täntöön 
.
 

c. Varsinainen  tutkimustoiminta  tapahtuu tutkimusryhmien 

(voi olla  myös yksi  tutkija) toimesta. Tutkimusryhmien  

tutkimussuunnittelu muodostuu  seuraavista  osista: 

1. Aiheen  ideointi ja valinta  

2. Kysymyksen  asettelu  

3. Lähestymistavan ja tutkimusmenetelmien valinta  

4. Toteutuksen  suunnittelu  aineiston  keruusta  julkaisun 

laadintaan.  
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Tutkimusryhmien tehtävänä  on ensisijaisesti  operatiivi  

nen tutkimussuunnittelu.  

42 Tutkimussuunnittelunprosessi 

Työryhmän lähtökohtana  on kuvassa  3 hahmoteltu  tutkimus  

työn kulku. Olennainen  piirre tässä kuvassa  on, että työn 

tuloksista  tulee  palaute tutkimussuunnitteluun.  Näin  tut  

kimussuunnittelusta  tulee  jatkuva prosessi, jonka avulla  

työn tuloksellisuutta  pyritään parantamaan koko  ajan.  

Kuva  3. Kaaviokuva  tutkimuksen etenemisestä  

Tutkimus johdon tulisi  säännöllisesti  ja melko  lyhyin väli  

ajoin tehdä  tutkimuksen  suuntaamiseen  ja metodisten  ratkai  

sujen viitoittamiseen  liittyvät  tehtävänsä. Näin  voidaan  

varmistaa laitoksen  tutkimuksen tarkoituksenmukainen suun  

taaminen  sekä metodisten  valmiuksien  kehittyminen. Näiden  

perusratkaisujen pohjalta laaditaan  ja pidetään PTS, KTS 

ja laitoksen  työohjelma jatkuvasti ajantasalla. Metsäntut  

kimuslaitokseen  sopivaa tutkimussuunnittelunprosessin ete  

nemistä on hahmoteltu  kuvassa 4. 

Yksittäiseen  tutkimukseen  liittyvän  suunnittelun  painopiste 

on tutkimusryhmätasolla. KTS:n ja osaston johdon osoitta  

mista aihepiireistä tutkimusryhmät työstävät  tutkimusaiheita  
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Kuva  4. Sovelletun  tutkimustoiminnan suunnittelun  vaiheet  (PALO 1973 b) 
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Tutkimusyksikön  tukiryhmä voisi  antaa olennaisia  virikkeitä  

ajankohtaisista ja soveltajien kannalta  tärkeistä  aiheista.  

Tutkimusryhmät laativat  sopiviksi  katsotuista aiheista  1. 

tutkimussuunnitelman, jossa  on  esitettynä tutkimusongelman 

kuvaus  ja tutkimushypoteesit, tutkimusmenetelmät, kokeiden  

suorittamistapa, aineiston  hankintamenetelmä  ja tulosten  

analysointi. Tämä suunnitelma  tarkastetaan osaston  toimes  

ta ja laaditaan  2. tutkimussuunnitelma, joka alistetaan  lai  

toksen hyväksyttäväksi.  Aihe otetaan hyväksymisen jälkeen 

työohjelmaan. Tämän jälkeen tarkistetaan  suunnitelma ja si 

ta ruvetaan  toteuttamaan. Toteutuksen  kuluessa  pitää jatku  

vasti seurata ja tarkentaa  suunnitelmaa.  

Tutkimussuunnittelu on  tehtävä johtamisen apuvälineeksi. 

Suunnittelujohtaja käy  kahdesti  vuodessa  kehitys-  ja tavoi  

tekeskustelun  kunkin tutkimussuunnan  professorin kanssa.  

Jokainen  professori käy  vastaavan  keskustelun  jokaisen oman 

suuntansa  tutkijan kanssa.  Toiminnallisen  hajasijoituksen 

vallitessa toimintayksiköiden välinen  koordinointi on eri  

tyisen tärkeä suunnittelukohde.  

Tutkimustyön  edistymisen seuranta  on olennainen  osa tutki  

mussuunnittelua. Sen avulla  voidaan töiden  suunnittelussa  

ja resurssien  allokoinnissa ottaa  huomioon  kunkin  työn tar  

vitsema  työ- ja resurssipanos. Tulkittaessa seuranta  tehok  

kaan  johtamisen apuvälineeksi häviää  sanan usein kielteinen  

sävy. Laitoksen  tulisi  kehittää  jatkuvasti  toimiva  seuran  

tasysteemi, joka tuottaa tutkimusjohdon tarvitseman  tiedon. 

Ajan tasalla  pidettävä tutkimusrekisteri  luo edellytyksiä  

seurantajärjestelmän kehittämiselle. 
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43 Tutkimussuunnittelun  sisältö 

Metsäntutkimuslaitokseen tulisi  laatia  kutakin  tasoa (lai  

tos, osasto, tutkimusryhmä) koskevat  tutkimussuunnittelun 

miniminormit, jonka sisältämät  kohdat  jokaisen tutkimus  

suunnitelman  tulee  vähintään  täyttää. Nämä  ohjeistot eivät 

saa olla  liian  jäykkiä ja sitovia  vaan niitä  tulee  soveltaa  

luovasti  ja ottaen huomioon sovellutusalueen  erityispiirteet  

Näiden normien  laatiminen  ja ajantasalla pitäminen kuuluu  

tutkimusjohdon tehtäviin. Ohjeiston dynaaminen uusiminen  

siten, että ne  vastaavat  kulloinkin  ajankohtaisia tarpeita 

on erityisen tärkeä. Vain  tavan tai vanhentuneen  ohjeen 

mukaan laadittu tutkimussuunnitelma  voi  olla suorastaan  

haitallinen  tutkimustyön  edistymiselle  ja uusien ratkaisu  

jen löytymiselle. Toisaalta  riittämätön  suunnittelu johtaa 

tutkimuksen tehottomuuteen.  

Kunkin  suunnitelman tulisi  sisältää ainakin:  

1. tutkimuksen tavoitteet  

2. menetelmälliset  ratkaisut  

3. resurssitarpeet  

4. aikataulu  

5. seurantajärjestelmä 

Tutkimussuunnitteluohjeiston yksilöidymmän laatimisen  työ  

ryhmä katsoi  kuuluvan  perustettavaksi  ehdotetun  tutkimus  

johdon tehtäviin. Tutkimus  johdon ja tutkimusyksiköiden  

välinen  yhteistoiminta on  tärkeää  tarkoituksenmukaisten  

ohjeiden saamiseksi. Ohjeiston laatimisessa voidaan  käyt  

tää apuna  muiden  tutkimusyksiköiden  (luvut 22-29) aikaan  

saannoksia  ja kokemuksia.  
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44 Tutkimussuunnitelmien seurannan sisältö 

Tutkimussuunnittelun  tuloksellisuuden  edellytys  on, että 

sillä  on  tukenaan  toimiva  seurantajärjestelmä. Seurannan  

tarkoituksena  on tuottaa ajankohtaisia ja luotettavia  tie  

toja tehtyjen tutkimussuunnitelmien  toteuttamisesta. Seu  

rantatietoja tarvitaan  suunnittelujakson aikana  pohditta  

essa laadittujen suunnitelmien  ja niihin  perustuvien pää  

tösten korjaustarvetta sekä arvioitaessa  tapahtuneen tut  

kimustoiminnan  tuloksellisuutta tulevien  suunnitelmien  pe  

rustaksi suunnittelujakson päättyessä.  

Uuden  tutkimusjohdon (tutkimussuunnitelun johtoryhmä + 

suunnittelujohtaja + suunnittelusihteeristö) tehtävänä  on 

luoda  puitteet toimivalle  tutkimussuunnitelmien seuranta  

järjestelmälle. Seurantajärjestelmän tulee  olla  tutkimus  

suunnittelun  tavoin  hierarkinen:  Metlan taso, tutkimusosas  

to-/tutkimussuuntataso ja tutkimusryhmä-/tutkijataso.  

Esimerkiksi  KTS:n seuranta  voisi  toimia seuraavalla  taval  

la. Koska  KTS-suunnittelu  on luonteeltaan jatkuvaa, syntyy  

uusi suunnitelma  edellistä  suunnitelmaa tarkistamalla sen 

toteutumisesta  saatujen seurantatietojen avulla. KTS:n 

seuranta  antaa esimerkiksi seuraavantyyppisiä tietoja: 

-  kuinka suunnitelman  laadinnassa käytetyt  ennusteet ja 

muut lähtöolettamukset  ovat pitäneet paikkansa, 

-  miten itse KTS on toteutunut, 

-  mistä syistä  toteutus on  mahdollisesti poikennut suunni  

telmasta 
.

 

Vuotuisen  tutkimussuunnitelman  (työohjelman), tutkimusosas  

to jen/-suuntien/-asemien tutkimussuunnitelmien ja tutkimus  

ryhmien/tutkijoiden  tutkimussuunnitelmien seuranta  järjes  

tetään analogisesti KTS:n seurannan kanssa.  

Seurannan  kohteet  voidaan  tietyn  suunnitelman  osalta  jakaa 

resurssien  ja kustannusten  käyttöön eli  panospuoleen ja 

tuotokseen. Etenkin  tuotoksen  syntymisen  (tutkimuksen edis  

tymisen) seurannan  järjestäminen on menetelmällisesti  vaikeaa  
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ja lisäkustannuksia aiheuttavaa. Panospuolta voidaan seu  

rata vähäisesti muuttamalla  nykyisiä  sisäisen kirjanpidon 

ja laskennan järjestelmiä. Tuotospuolen toimiva seuranta  

vaatii  seurantaryhmien (Valtion lääketieteellinen toimikun  

ta  1980 b), seurantaseminaarien  (Suomen Akatemia  1979) erityis  

tutkimusten ja mahdollisen muun tieteellisen evaluoinnin  jär  

jestämistä. Atk-pohjainen  ajantasalla pidettävä tutkimusrekis  

teri parantaa yksittäisten  projektien seurantaa.  

Seuranta  ei luonnollisesti  saa olla  liian  jäykkää,  raskasta  

ja kahlitsevaa. Tutkimustoiminnan  riittävän joustavuuden 

tulee  säilyä. Pääsääntönä tulisi  olla:  mitä kalliimpi  tut  

kimus, sitä tehokkaampi seuranta.  

45 Ehdotusten toteuttaminen  

Metsäntutkimuslaitokseen  tulisi  perustaa vuoden  1983 alusta  

suunnittelujohtajan toimi, johon nimitys voisi  olla määrä 

aikainen  esim. 5 vuotta. Hänen  avukseen tarvitaan kaksi  

suunnittelijaa, jotka ovat perehtyneet metsäntutkimukseen, 

tutkimuksen suunnitteluun  sekä metoditieteisiin. Suunnit  

telijat sijoitetaan suunnittelusihteeristöön. Ensimmäinen  

suunnittelija palkataan vuoden 1982 alusta ja toinen  vuoden  

1984 alusta. Tutkimussuunnittelusta vastaa tutkimussuun  

nittelun  johtoryhmä (Tujo). 

Muilta  osin  ei  tarvita  uusia  toimia, vaan tutkimussuunnit  

telun organisointia, tehostamista sekä systemointia.  Nämä 

vaatinevat  jonkin verran asenteiden  muuttamista ja tarkis  

tamista 
.
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Kustannusten  lisäykset  edelliseen  vuoteen verrattuna  

mk/v 

Vuonna  1982  

-  Tujo 30 000  

-  suunnittelija 82 000  

Yhteensä 1982: 112 000  

Vuonna 198 3 

-  suunnittelujohtaja 155 000  

-  sihteeri 65 000  

Yhteensä  1983: 220 000  

Vuonna 1984 

-  suunnittelija 90 000  

-  tutkimussuunnitteluryhmä 20 000  

-  seurantaseminaarit  ja -ryhmät 50 000  

Yhteensä  1984: 160 000  

Vuonna 19 85 

-  seurantaseminaarit  ja -ryhmät 150 000  

n o  c 
_

 



37 

VIITTEET 

Maataloustutkimuksen  neuvottelukunta  1975: Maataloustutki  

muksen tavoiteohjelma. 31 s. 

Maataloustutkimuksen neuvottelukunta  1979: Kotieläintutki  

muksesta ja sen kehittämisestä. Helsinki.  21 s. 

Maataloustutkimuksen neuvottelukunta 1981: Peltokasvitut  

kimuksesta  ja sen kehittämisestä. Helsinki. 22 s. 

PALO, MATTI. 1972: Tutkimusvarojen kohdentamisen  ongelma. 

Esitelmä valtion maatalous-metsätieteellisen toimi  

kunnan  informaatio- ja  keskustelutilaisuudessa  Vii  

kissä 9.5.1972. 18 s.  

PALO, MATTI. 1973  a: Suomen  metsäntutkimuspolitiikan tavoit  

teet 1970-luvulla.  Valtion maatalous-metsätieteelli  

sen toimikunnan  metsäjaosto. 13 s. 

PALO, MATTI. 1973  b: Tutkimusprojektien priorisointi.  Esi  

telmä  Valtion  koulutuskeskuksen edullisuusvertailuse  

minaarissa  Lepolammella 17.4.1973. 7 s. 

PALO, MATTI. 1974: Goal-setting for Finnish  forest research  

policy of the  1970'5. Tiivistelmä:  Suomen  metsäntut  

kimuspolitiikan suuntaviivat  1970-luvulla.  Acta 

Forestalia Fennica, Voi.  142. 19 pp.  

PALO,  MATTI. 1976: Metsäntutkimuksen  tavoitteet  valtion  

maatalous-metsätieteellisessä  toimikunnassa. Silva  

Fennica, Voi. 10:1, s.  72-75.  

Suomen  Akatemia 1979: Tutkimusmäärärahat, valtionavustukset  

ja apurahat, stipendit,tutkimusvirat  ja -toimet. 

Helsinki. 31 s 
.

 

Valtion lääketieteellinen  toimikunta 1972  a: Lääketieteelli  

sen tutkimuksen  runko-ohjelma. Helsinki.  34  s. 

Valtion  lääketieteellinen toimikunta 1972  b: Psykiatristen  

sairauksien, hermoston  tautien  ja teoreettisten  neuro  

tieteiden  tutkimus Suomessa lähivuosina.  Helsinki.  

155 s. 



38 

Valtion  lääketieteellinen  toimikunta  1980  a: Lääketieteelli  

sen tutkimuksen kehittäminen  Suomessa 19 80-luvulla. 

Suomen  Akatemian  julkaisuja 2. Helsinki.  

Valtion lääketieteellinen  toimikunta 1980  b: Valtion lääke  

tieteellinen  toimikunta 1977-1979. Suomen Akatemia. 

Helsinki. 141 s. 

Valtion  maatalous-metsätieteellinen toimikunta 1976: Lähi  

ajan toimintasuunnitelma.  Suomen  Akatemia. Helsinki.  

4 0 s 
.

 

Valtion  maatalous-metsätieteellinen toimikunta  1980: Val  

tion maatalous-metsätieteellisen  toimikunnan  lähiajan 

kehittämisohjelma. Suomen Akatemian  julkaisuja 

10/1980. Helsinki. 51 s. 

Valtion tiedeneuvosto  1973: Suomen  tiedepolitiikan suunta  

viivat 1970-luvulla.  Helsinki. 31 s. 

Valtion tiedeneuvosto  1979: Tiedepoliittinen katsaus. Tut  

kimus-  ja kehitystyö 1970-luvulla  Suomessa. Helsinki.  

82 s. 

Valtion tiedeneuvosto  1980: Tiedepoliittinen katsaus  vuosil  

ta 1978-1979. Tutkimus- ja kehitystyö  Suomessa  vuosina  

1978-1979. Helsinki. 18 s. 

Valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristö 1981: Suun  

nittelu  ja seuranta  valtionhallinnossa.  Helsinki.  

205 s. 

VTT 1979  a:  VTT:n suunnittelujärjestelmä. Valtion  teknilli  

nen tutkimuskeskus. Otaniemi. 36 s. 

VTT 1979  b:  Projektiopas. Valtion  teknillinen  tutkimuskeskus  

Otaniemi. 34 s. 



LIITE 1. Metsäntutkimuslaitoksen uusien tutkimusaiheiden esittelylomake  

metsäntutkimuslaitos 

TUTKIMUSEHDOTUS 

Osasto: Laatimisajankohta /   
~utkimuksen nimi: Päälinja/Numero:  
Aloittamisvuosi: Kestoaika:  

Onko aikaisemmin esitetty: Onko aikaissmmin tutkittu: 

Kuvaus tutkimuksesta: 

Tavoitteet ja metsätaloudellinen Tavoitteet 

merkitys  

Vastuuhenkilö: Työryhmä: 

Tutkimuspaikka: Uuden tutk.voiman tarve: 

Uuden käyttöomaisuuden  
carve  ja hankintavuosi: 

Kustannusarvio: i 197 197 197 I Arvio teur. j Yhteensä 

I

 lisärahoitus | [ 
_

 
Palkat I,  

t i  

Matkat i !  

Tutk.väl. 

Vier.palv. 

Yht. mk 

Jo oleva henkilö-  

kunta:  

Palkat  

Matkat 

Yht. mk 

Tutkija kk  

Kokonaiskustannus mk/tutk.kk.  

Valmistumisaj ankohta: 

Tulosten ja osatulosten julkaisu:  
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