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Asia Lausunto Valtioneuvoston ehdotukseen Tutkimuslaitokset ja
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta

Valtioneuvosto on pyytänyt Lapin yliopistolta lausuntoa tutkimus- ja innovaatio
neuvoston asettaman asiantuntijaryhmän mietinnöstä koskien tutkimus- laitosten ja
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta.

Mietinnössä korostuu monitieteisen, korkeatasoisen ja yhteiskunnan kannalta
relevantin tutkimuksen vaikuttavuus ja laatu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
mietinnössä esitetään samaa aihepiiriä edustavien tutkimuslaitosten kokoamista
vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ja toimenpiteitä tutkimustoiminnan tehostamiseen
sekä tutkimuksen relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja monitieteisyyden vahvistami
seen. Tavoitteena on edetä kohti ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuo
toista tutkimusta ottaen huomioon yhteiskunnalliset haasteet. Näillä esityksillä
pyritään tukemaan valtioneuvoston, ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevan
tutkimustiedon tuottamista.

Pyydettynä lausuntona Lapin yliopisto toteaa asiantuntijaryhmän esityksistä
seuraavaa:

1) Tutkimuslaitosten rakenteiden uudistaminen kokoam alla tutkim uslaitoksista
toiminnallisestija rakenteellisesti vahvempia laitoksia ja niissä tehtävän tutkimuksen
tieteiden välisyyden ja monitieteisyyden vahvistaminen.

Lapin yliopisto pitää yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten yhteistyötä tärkeänä.
Yliopistolla on ollut viime vuosina pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä mm.
METLAn, MTT:n, VTT:n, STAKESin, Kansanterveys-laitoksen, SYKEn, GTK:n ja Ilma
tieteen laitoksen kanssa. Lisäksi yliopistolla on METLAn ja Metsähallituksen kanssa
yhteinen luontomatkailun yhteisprofessuuri.

Tutkimuslaitosten rakenteita uudistettaessa yliopisto pitää tärkeänä, että yhteis
professuurit yliopiston ja uudelleen organisoituvien tutkimuslaitosten välillä
turvataan jatkossakin. Lapin yliopiston näkökulmasta tämä on tärkeää erityisesti
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yliopiston tutkimuksen profiilialueilla, arktinen ja pohjoinen tutkimus ja kansain
välinen matkailututkimus, joiden sisällä painoaloja ovat oikeus, oikeudenmukaisuus
ja kestävä kehitys; palvelumuotoilu sekä pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ.

2) Tutkimusvoimavarojen koonti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi
yh täältä valtioneuvoston päätöksen tekoa tuke vaksi tutkimukse ksi, ja toisaalta
strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusvälineeksi yhteiskunnan merkittävien
haasteiden tutkim usperusteiseksi ratkaisemiseksi.

Lähtökohtaisesti Lapin yliopisto suhtautuu esitykseen myönteisesti. Oman stra
tegisen tutkimuksensa toimeenpanossa yliopisto on siirtymässä tutkimusohjelma
perusteiseen (vrt. ohjelmamuotoinen tutkimus) toimintaan vuoden 2013 alusta. Tällä
toimenpiteellä Lapin yliopistolla on vahvat edellytykset olla proaktiivinen toimija
sekä tiedontuottaja omilla strategisesti vahvoilla alueillaan valtakunnallisen
poliittisen päätöksenteon tueksi. Tässä yhteydessä Lapin yliopisto toimii erityisesti
arktisen osaamisen huippukeskittymänä tiede- ja tai d elä htöisesti.

Vaikka yliopisto on organisoimassa omaa tutkimushallintoaan tilaaja-perusteissa
mallissa toimimista tukevaan suuntaan, Lapin yliopisto pitää huomionarvoisena, että
eri tieteen ja taiteen alojen omaehtoiselle kehittymiselle jätetään tilaa ja
tutkimusalojen erityisyydestä pidetään huolta tutkimuksella tuotetun tiedon laadun
varmistamiseksi.

3) Tutkimuslaitosten ja yliopiston yhteistyön syventäminen ja kehittäminen siten,
että yliopistoista ja tu tkim uslaitoksista muodostetaan tutkimuksen, inn ovaatioiden ja
korkeimman opetuksen keskittymiä ja keskeisiä toimijoita yhteiskuntaa tukevassa
tutkimuksessa.

Mietinnössä tuodaan esiin tutkimuksen relevanssin, kysyntälähtöisyyden ja moni
tieteisyyden vahvistaminen avoimen tutkimusrahoituksen avulla. Esitys painottaa
rahoituksen suuntaamista ongelmakeskeiseen, pitkäjänteiseen ja ohjelmamuotoi
seen tutkimukseen, jossa etsitään ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.

Lapin yliopiston erityispiirteenä tiede- ja taideyliopistona on, että se ei tuota
tutkimusta yksinomaan mietinnön esittämällä ongelmaperusteisella tavalla, vaan se
luo edellytyksiä ratkaisulähtöisiin tutkimusasetelmiin. Yliopiston näkemyksen
mukaan ratkaisulähtöisyys tutkimuksessa tukee uusien tieteellisten ja taiteellisten
avausten - innovaatioiden - syntyä.

4) Tilaajaperusteisen tutkimuksen malli: “Tutkimuksen tulee olla poliittisen
päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi.”

Lapin yliopiston osaamispanos profiilinsa painoalojen tutkijana tulee olemaan mer
kittävä lisä tiedon tuottajana poliittiselle päätöksenteolle ja yhteiskunnan kehittä
miselle kansallisesti, eurooppalaisittain ja maailmanlaajuisesti. Tästä näkökulmasta
yliopiston arktisen ja pohjoisen tutkimus edustaa valtioneuvoston esittämää
“politiikkarelevanttiutta” mitä suuremmassa määrin. Yliopisto pitää tärkeänä, että

2



sen mahdollisuudet tuottaa tutkimusta ja tietoa hyödynnetään yhteiskunnan
kehittämisessä aktiivisesti ja turvataan yliopiston mahdollisuudet edelleen lisätä
osaamispääomaan näillä aloilla.
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