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Uusi tieto, osaaminen ja innovaatiot ovat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin perusta. Myös
tulevaisuudessa Suomen menestys on riippuvainen niistä. Tästä syystä aloitteet, joiden voidaan ennakoida vahvistavan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asemaa yhteiskunnassa ovat kannatettavia. Ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostoksi voidaan pitää tällaisena.
Kuten ehdotusta koskevassa muistiossa todetaan, maassamme tarvitaan toimijaa, joka luo
kokoavaa, yli sektorirajojen yltävää tarkastelua ja strategista linjaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta ja -järjestelmästä. Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta ei nykymuodossaan kykene vastaamaan globaalin ja yhä kompleksisemman toimintaympäristön haasteisiin. Ehdotuksessa on pureuduttu oikeaan osuvasti nykytilan haasteisiin.
Tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintaa tulee kehittää entistä aloitteellisempaan ja vaikuttavampaan suuntaan. Neuvostolla tulee olla nykyistä paremmat edellytykset toimia tutkimus- ja innovaatiopoliittisena ideoijana ja tulevaisuutta ennakoivien uusien avausten tekijänä.
Neuvoston tehtäviin ehdotetut lisäykset ja tarkennukset ovat pääosin kannatettavia. Tärkeänä muutoksena voidaan pitää koulutuspolitiikan mukaan ottamista tiede-, teknologia- ja
innovaatiopolitiikan rinnalle. Neuvoston ja sivistyspoliittisen ministeriryhmän työnjako ja
roolit vaatinevat tämän myötä tarkastelua ja arviointia.
Neuvoston tehtäviin ja organisointiin liittyvistä ehdotuksista UNIFI toteaa seuraavaa:
Ottaen huomioon, että neuvoston tehtäväkenttä kattaa tiede-, teknologia ja innovaatiopolitiikan lisäksi myös koulutuspolitiikan, on välttämätöntä, että UNIFIn, Suomen Akatemian ja
Tekesin edustajat ovat pysyvästi edustettuina neuvostossa.
UNIFI kannattaa työvaliokuntamallia ja pitää tarkoituksenmukaisena, että siiloutuneesta ja
päällekkäisyyksiin johtavasta, toimintaa jäykistävästä jaostorakenteesta luovutaan. Työvaliokunnan toiminnassa tulee olla pysyvästi edustettuna ja hyödynnettynä yliopistojen ja
tutkimusrahoittajien asiantuntemus. UNIFI katsoo, että työvaliokunnan puheenjohtajan tulisi toimia neuvoston esittelijänä. Joustavaa määräaikaisten valmisteluelinten käyttöä voidaan
pitää myönteisenä. On tärkeää, että neuvostolla on jatkossa käytössään nykyistä monipuolisemmin myös kansainvälistä osaamista ja asiantuntemusta.
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UNIFI pitää positiivisena ehdotuksen linjausta, jonka mukaan sihteeristöön kuuluisi päätoiminen pääsihteeri ja muita asiantuntijoita, mutta että neuvosto päättäisi tarkemmin asiantuntijoiden määrästä, tehtävistä ja määräysten pituudesta. Myös tämä muutos mahdollistaisi kaivatun, entistä ketterämmän ja avoimemman tavan organisoida neuvoston toiminta.
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