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Jyväskylän yliopiston lausunto mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus -

ehdotus kokonaisuudistukseksi

Jyväskylän yliopisto arvostaa Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettaman asiantuntija-
ryhmän työtä koskien valtiontutkimuslaitoskentän rakenteellista uudistamista.
Asiantuntijaryhmän ehdotus siitä, että yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon
ja toimeenpanon tulee perustua tutkittuun tietoon, on erittäin tärkeää. Tutkitun tiedon
tuottajina yliopistoilla on valtion tutkimuslaitosten rinnalla vahva rooli.

Asiantuntijaryhmän ehdotusten tarkastelu

1. Tutkimuslaitosten rakenteellinen uudistaminen

Jyväskylän yliopisto pitää tärkeänä, että esitetyissä fuusioissa monitieteisen ja
yhteiskunnan kannalta relevantin tutkimustiedon lisäksi myös spesifisen
ennakointi-, seuranta- ja arviointitiedon asiantuntemus säilyy uusissa
yhteenliittymissä vahvana. Sektoritutkimuslaitoksilla on myös yhteiskunnan
kannalta tärkeitä velvoitteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista siirtää yliopistoille.

2. Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen

Jyväskylän yliopisto kannattaa strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen
perustamista Suomen Akatemian yhteyteen. Akatemian rooli sen yhteyteen
sijoitetun strategisen tutkimusneuvoston myötä laajenisi tieteellisen
perustutkimuksen lisäksi isojen yhteiskunnallisten haasteiden tutkimuksen
tukijaksi ja asiantuntijaorganisaatioksi. Tämä sopii hyvin myös Euroopan Unioriin
uusiin tiedepoliittisiin linjauksiin
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Strategisen tutkimuksen rahoitus ei kuitenkaan saa vähentää Suomen Akatemian
vapaaseen perustutkimukseen rnyöntämää rahoitusta. Sektoritutkimuslaitoksilla
pitää myös olla riittävä perusrahoitus, joka mahdollistaa oman alan
asiantuntemuksen ylläpitämisen ja lisäämisen myös perustutkimusta tekemällä,
Strategisen tutkimuksen rahoituksen tulee olla pitkäjännitteistä. Jyväskylän
yliopisto pitääkin ehdottoman tärkeänä, että strategiseen tutkimukseen valittavat
ohjelmat ja niistä myönnetyt rahoitukset ovat riittävän pitkäkestoisia, mielellään 5-
10 vuotta. Vain näin voidaan mahdollistaa pitkäjännitteinen asiantuntemuksen
kasvattaminen ja kansainvälinen kilpailukyky, mikä takaa riittävän vankan
tutkimustiedon päätöksenteon tueksi. Myöskään tutkimuslaitosten toiminnan
luonteeseen ei lyhytkestoinen rahoitus sovellu hyvin. Strategiseen
tutkimusneuvostoon tulee nimetä teema-alueiden johtavat tutkijat. Kilpailtu
strateginen rahoitus edistää entisestään tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä
yhteistyötä ja varmistaa sen, että päätöksenteon tukena on nykyistä paremmin
käytössä myös yliopistojen perustutkimuksellinen tieto ja monitieteinen
osaaminen.

3. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön syventäminen

Tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat perinteisesti tehneet runsaasti tutkimus-
yhteistyötä. Tutkimuslaitokset ovat osallistuneet merkittävästi tohtorin
koulutukseen. Jyväskylän yliopistolla on hyviä kokemuksia yhteistyöstä valtion
tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyömuotoina ovat olleet yhteisprofessuurit
(esimerkiksi VTT ja Työterveyslaitos ja MT1’) ja tutkimusryhmät yliopiston
kampuksella (esimerkiksi THL, SYKE ja RKTL). Yliopisto tulee edelleen
kehittämään yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa.
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