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Lausunto mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus — ehdotus koko
naisuudistukseksi

Pyydettynä lausuntonaan Turun yliopisto lausuu seuraavan.

Asiantuntijaryhmä esittää yhteiskuntapolitiikkaa sekä yhteiskunnan
toimintoja ja palveluja tukevan tutkimuksen sekä tutkimuksen oh
jaus- ja rahoitusmallien kehittämiseksi, että

1) tutkimuslaitosten rakennetta uudistetaan kokoamalla tutkimus
laitoksista toiminnallisesti ja rakenteellisesti vahvempia laitoksia ja,
että niissä tehtävän tutkimuksen tieteidenvälisyyttä ja monitietei
syyttä vahvistetaan

2) tutkimusvoimavaroja kootaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
lisäämiseksi yhtäältä valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaksi
tutkimukseksi ja toisaalta strategisesti suunnatun tutkimuksen ra
hoitusvälineeksi yhteiskunnan merkittävien haasteiden tutkimuspe
rusteiseksi ratkaisemiseksi

3) tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä syvennetään ja ke
hitetään siten, että yliopistoista ja tutkimuslaitoksista muodoste
taan tutkimuksen, innovaatioiden ja korkeimman opetuksen
keskittymiä ja keskeisiä toimijoita yhteiskuntaa tukevassa tutki
muksessa.

Yliopisto kannattaa monilta osin asiantuntijaryhmän esitystä. Yli
opisto pitää tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyön syventämis
tä ja kehittämistä tärkeänä. Laajemmat kansalliset keskittymät voi
vat vahvistaa kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen saa
mista Suomeen ja tuovat merkittävää etua esimerkiksi mittavien
infrastruktuurihankkeiden toteuttamiselle.

Yliopisto tukee asiantuntijaryhmän esitystä strategisen tutki
muksen rahoitusvälineestä. Uudistuksen yhteydessä on tär
keää varmistaa, että yliopistot voivat olla hakijoita ko. tutki
musrahoituksen jaossa. Yliopisto näkee, että rahoitusvälineel
lä voidaan vahvistaa myös yliopistoissa tehtävää perustutki
musta. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tutkimuksen va
pautta rajoiteta ohjaamalla rahoitusta valtioneuvoston määrit
telemiin teema-alueisiin.
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Yliopisto näkee asiantuntemuksen alueellisuuden uudistuksen
keskeisenä voimavarana. Valtion toimien alueellistamisen keskei
siä tavoitteita ovat maan tasapainoisen alueellisen kehittämisen
edistäminen sekä työllisyyden tukeminen maan eri osissa. Toistai
seksi toimet ovat kuitenkin keskittyneet pääkaupunkiseudulle.

Yliopisto esittää, että paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus
sijoitetaan Turkuun. Yliopisto perustelee esityksensä seuraavasti.

Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus

O Turun yliopisto edustaa paikkatietoalan tutkimus-ja kehitys-
toiminnan kärkeä. Paikkatietoalan osaamisperusta on yliopis
tossa huomattavan laajaa kattaen useita tiedekuntia ja myös
ITC- osaamisen. Perus- ja soveltava tutkimus sekä niihin pe
rustuvat koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat tu
loksekkaita. Yliopiston yhteistyöverkostot paikkatietoalalla
ovat laajoja ja hyvin toimivia niin kansallisesti kuin kansainvä
lisesti.

O Lounaispaikka on Suomen johtava alueellisen paikkatiedon
infrastruktuuri, joka toimii mallina paikkatietoalan yhteistyölle
valtakunnallisesti. Sen perustana on ainutlaatuinen alueellis
ten toimijoiden verkosto, jossa on neljä yliopistoa tai ammat
tikorkeakoulua, kaksi maakuntaliittoa, Turun kaupunki ja
ELY-keskus. Lounaispaikka on toteuttanut useita paikkatie
toalan yhteistyö- ja palveluratkaisuja ensimmäisenä maas
samme ja se on toiminut monien valtakunnallisten ratkaisujen
referenssinä.

O Turun kaupunki on kansallisesti merkittävä paikkatiedon käyt
töä kehittävä julkinen organisaatio. Paikkatietopalveluiden
hyödyntäminen on tärkeää niin päätöksenteon tukena kuin
kansalaisille tarkoitettavina tietopalveluina.

Yliopisto haluaa myös kiinnittää huomiota oikeuspoliittisen tutki
muslaitoksen (Optula)ja kuluttajatutkimuslaitoksen asemaan.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Oikeussosiologian ja kriminologian opetus ja tutkimus on Suomes
sa erittäin vähäistä. Optula on ollut lähes ainoa taho, joka seuraa
systemaattisesti oikeusoloja ja rikollisuutta sekä raportoi niiden ke
hityspiirteistä. Tämän yhteiskunnallisesti tärkeän tiedon tuottami
nen vaarantuisi, jos laitos yhdistettäisiin Helsingin yliopistoon, jos
sa kriminologisen ja oikeussosiologisen tutkimuksen asema on lä
hes olematonta.

Mikäli siirtäminen nähdään välttämättömänä, tulee harkita muitakin
mahdollisuuksia kuin Helsingin yliopisto. Turun yliopiston oikeus-
tieteellisessä tiedekunnassa on opetettu oikeussosiologiaa jo vuo
desta 1974. Omat oppiaineensa kriminologia ja oikeussosiologia
ovat olleet yli kymmenen vuoden ajan ja niiden opetus on osa oi
keustieteellisen tutkinnon rakennetta.
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Kuluttajatutkimuslaitos

Myös kuluttajatutkimuslaitosta ollaan sijoittamassa Helsingin yli
opiston alaisuuteen. Tämä merkitsee sitä, että alan yhteiskunta- ja
sosiaalitieteellistä tutkimusta ollaan keskittämässä yhä vahvemmin
jo ennestäänkin Suomen mittakaavassa suureen yliopistoon. On
kuitenkin huomattava, että Helsingin yliopistossa toimii tällä hetkel
lä vain pieni kuluttajaekonomian yksikkö maa- ja metsätieteellises
sä tiedekunnassa. Toisaalta taas Turun yliopiston kauppakorkea
koulussa ja yhteiskuntatieteessä on vahva perinne kulutustutki
muksesta. Tässäkin yhteydessä on siis harkittava muita mahdolli
suuksia kuin Helsingin yliopisto.

Rehtori Kalervo Väänänen

Suunnittelija Susanna Sutinen
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