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Esittelyt
Johanna Hakala siirtyy Suomen akatemiaan kansainvälisten asioiden päälliköksi 1.10.2015!

Pikakuulumiset
Soile Haverinen/Turun yliopisto: Ajankohtaisena asiana TY:n talous tasapainoon 2019 mennessä
(nykyinen rehtori jatkaa sopeuttamisohjelman ajan – ei irtisanomisia, tutkimus ja opetus eivät
leikkauslistalla;) Miten tutkimuspalvelut järjestetään? Esimerkiksi Turussa tutkimus- kehitys- ja
koulutuspalvelut samassa alkaen 2015, mutta niistä ei vielä ole kokemuksia
Michael von Boguslawski, Research Advisor, Arcada; YT:t olleet viime vuonna, Michael tehtävänä
mm. neuvoa ulkopuolisen rahoituksen saamisessa
Riina Salmimies/LUT (Tanja Grönlundin sijainen, tutkimuspalveluiden johtajat),rahoituksen
väheneminen (Tekes, SHOK-yms.). LUT ei saanut profilointirahaa 1. kierroksella; 15 henkeä yksikössä
yksikön tavoite 45 M€ tavoite ulkopuolista rahoitusta
Ella Bingham/ Aalto, 7 profiloitumisalaa, joita kaikkia tehdään joka tapauksessa, mutta leikkausten
mukaan mahdollisesti hitaammin
Anu Juslin, tutkimuksen kehittämispäällikkö; TUT: tutkimuksesta vastaava rehtori esimiehenä, uusi
organisaatio vuoden alusta; kolme erillistä (ei)putkea ;-) Tekes suurimman ulkopuolisen rahoittajan
roolissa; Miten Akatemian suhteen voisi toimia tehokkaammin (tutkimus profiloituu myös ulkopuolisen
rahoituksen kautta)
Marko Peura/HU (Sipo Vanhanen), yleishuolet €-kuvalla varustettuja, apteekkikompensaatio 30 M€,
jota voidaan rahastojen kautta käyttää tutkimukseen; Markolla Infrat oman työn keskiössä, 2016 n. 18,5
M€. HU:ssa 4 kampusta ja 57 hallinnollista yksikköä
Katja Kiviharju/Taideyliopisto, tutkimuspalvelupäällikkö (edellisessä Strategiassa unohdettiin
tohtorikoulutus ;-( uudessa strategiassa tutkimus, henkilöstö ja tilat nostetaan eteenpäin. Ei hakenut
Profilointihankkeita. Ylipistossa ei ole rehtoria, va. Rehtori on Paula Tuovinen (Teatterikorkeakoulu)
Sinikka Eskelinen/OU tutkimusjohtaja, OU:n uusi rehtori on uudistanut organisaation kesällä 2015.
Tutkimusrehtorin alla on esimerkiksi Tutkimuksen strategiset palvelut: Infra, Arvioinnit, FiRit, FiDiProt,
ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen
Johanna Hakala: Odotus Tampere 3:sesta, yhteistyö Tampereen yliopiston, Teknillisen yliopiston ja
TAMK:in kanssa; Rehtorin tyyli on hyvin eteenpäin suuntaava
Timo Taskinen/JY: Ajankohtaista tiedeneuvoston liikkuvuusrahoitus, TS-kierros ja profilointi



TuPo-ryhmän yleisiä asioita

Tilat: Suomen yliopistojen kiintestöpalvelut (SYK)
tuottaa hyvin kalliita tilaratkaisuja ja esimerkiksi
TUT ja OY neuvottelevat omien tilojensa käytöstä
Sipo valittiin jatkamaan työryhmän vetäjänä
STN –aiheet seuraavassa kokouksessa syksyn
2015 aikana, samoin liikkuvuusrahoitus



Strategiakierros yliopistoissa 1/2
TY:n kierros lähti käyntiin logoista ;-), TTY, yhteistyö Tampere3:n yliopistojen
osalta
Tutkimuksen arviointi vuonna 2017/TTY!
Tiedeneuvostojen kokous Tampere 3 -yliopistojen kesken oikein hyvä!
Oulu: uusi strategiakierros käynnistynyt, samoin Taidekorkeakoulussa
HY:n strategiakausi päättyy 2016 lopussa, prosessi käynnistynyt ja
tarkoituksena on tehdä valintoja ainakin jossain määrin (teema-alueita,
painopisteitä, keihäänkärkiä yms.)
Rahan suuntaaminen strategian ohjaamana, tulevaisuudessa aidosti!
Aalto: Monitieteisyys, poikkitieteisyys, KV, innovaatioekosysteemit; Jatkossa
perustetaan professuureja (siis EI  mitään instituutteja ja hallintorakenteita);
AnuJ: Aallolla on erittäin toimiva professuurien tukijärjestelmä (Tenure)
Huom! Profilointikierros oli palvelus Aallolle, sillä se auttoi kehittämään Aallon
7 aluetta, vaikkei kaikille alueille rahoitusta tullutkaan.
Riina/LUT: Strategiaprosessi valmistui 12/2014; samankaltainen kuin
edellinen; 4 yhteiskunnallista kysymystä, joiden perustella strategia
muodostuu (Tekniikka ja talous – tieteinä vahvoina); 6 toimenpideohjelmaa
(tavoitteina mm. kv-rahoitus, yritysrahoitus vahvistettava, mutta ei
tohtoritutkintojen määrän kasvattamista)



Strategiakierros yliopistoissa 2/2
Michael, Arcada; Sosiaali- ja terveys, liiketalous,
energia- ja materiaalitieteet, media- ja kulttuuri;
Kestävä kehitys fokusointialueeksi (huom!
Pohjola ollut Arcada AMK:n alueena jo aiemmin,
jatkossa Eurooppa), Auditointi tulossa (ollut jo
yliopistolla)
Soile/Turun yliopisto; uusi strategia valmisteilla
vuosille 2016-2020. Keskustelua paljon;
Tutkimuksen kokonaisarvio käynnissä (ekat
tulokset 2016 alussa), yhteistyötä ÅA:n kanssa
tehdään myös hallinnollisesti, tutkimuksen
tukipalvelujen osalta



Profilointihankkeet, 1. kierros
Sinikka Eskelinen kertoi analyysistään Profilointihaun 1. kierroksen hakemuksista
ja lausunnoista
HY ja UEF saivat 11 pistettä profilointihankkeissä > Aalto vrt. rahoitus!
Sinikka kommentoi esim. että JY:llä oli järkevän kokoinen hanke, 5 M€
Yleisvaikutelma: Lapin ja Jyväskylän hakemukset hyviä tieteellisten kuvausten
osalta (syvääkin tiedettä), UEF:illä sekamuoto. Alueellisia yhteistyöhakemuksia
(Turku ja ÅA, lääkekehitys), (TAY ja TTY) sekä (HY ja Aalto).
Profilointi oli vain profilointia itsensä kanssa – vain teknillisissä tieteissä oli jotain
tavoitteita kansallisesti tai Eurooppa-tasolla!
LUT, Oulu ja Vaasa: Korostivat tärkeyttä alueelleen, ei yksilöityä tieteellisesti
korkeaa tutkimusta kuvauksissa ( ja siksikin jäivät jälkeen)
Panelistit: Mistä asiasta hakijayliopisto tunnetaan maailmalla? Esim. USA:n itä-
rannikolla? Oululla oli 20 painopistettä, joista paneelissa piti poimia 3 tärkeintä
UEF ja Vaasa: Poisvalintoja oli myös listattu hakemuksissa;
TTY: Ohjaa tekemistä valitsemalla professoreja strategian mukaisesti, ei
profiloimalla


