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Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalvelut yliopistossa 
• Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden tehtävät liittyvät erityisesti 

tutkimuksessa ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen ja 
innovaatiotoimintaan, joka on keskeinen osa yliopiston vaikuttavuustyötä.  

• Ulkopuolinen rahoitus merkittävä osa yliopiston budjettia 

• Yliopisto tarvitsee kokonaistavoitteisiinsa sopivan rahoitusportfolion: 

o Stabiilin perusrahoitus 

o Kilpailullinen tutkijalähtöinen rahoitus  

o Strategisen tutkimuksen rahoitus 

o Soveltavan tutkimuksen rahoitus 

o Tutkimusinfrastruktuurien  rahoitus  

o Innovaatiotoiminnan tuki  

• Kilpailullinen tutkimusrahoitus on myös keino edistää tutkimuksen laatua, 
kansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta sekä tukea tutkijoiden pätevöitymistä  

 

 

 

 

26.8.2014 

2 



Yliopistojen toimintaympäristö 

• Yliopistojen odotetaan kehittävän toimintaansa 
laadukkaammaksi, kansainvälisemmäksi, vaikuttavammaksi ja 
tehokkaammaksi.  

• Kansainvälinen yliopistokilpailu tutkimusrahoituksesta, 
opiskelijoista ja professoreista on yhä tiukempaa.  

• Yliopistojen odotetaan keskittyvät vahvuuksiinsa ja 
potentiaaliinsa tavoitteena rakentaa niistä omaleimainen 
profiili. 

• Yliopistoilla odotetaan yhä monipuolisempaa roolia 
innovaatiojärjestelmässä 
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Kehittämistoimenpiteitä (esim. Aalto-yliopistossa)  

• Tutkimuksen ja opetuksen arvioinnit 

• Akateemisten urajärjestelmien uudistaminen (tenure track)  

• Opetusohjelmien uudistukset ja oppimiskeskeinen 
toimintamalli 

• Kansainvälistyminen  

• Akateemisen johtamisen vahvistaminen 

• Palvelujen uudistaminen 

• Vahvuuksien kehittäminen: professuurien suuntaaminen, 
tutkimusinfrojen kehittäminen  

• Monialaisuuden hyödyntäminen 

• Yritysyhteistyö,  yrittäjyys 
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Tenure Track 

Professorien urapolkujärjestelmä (tenure track) on Aallon 

strategian keskeisempiä uudistuksia  

Tenure track on kansainvälisesti tunnettu urajärjestelmä, joka 

antaa myös nuoremmille tutkijoille mahdollisuuden päästä 

professuuriin johtavalle urapolulle.   

Aallossa on avattu 241 tenure track positiota vuodesta 2010 

26.8.2014 

5 

• 182 nimitettyä professoria (elokuu 2014)  

• 70% hakijoista kansainvälisiä 

• 30% nimitetyistä kansainvälisiä 

• 20% nimitetyistä naisia  



Voimakas kansainvälistyminen meneillään 

Esimerkiksi Aallossa   

              2010   2013 

Ulkom. henkilöstön osuus     12%  19%  (= 938) 

Ulkom. akateemisen henkilöstön osuus 18%  28%  (= 772) 

 

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus (2013) 

- Masteritaso    22%   (= 1331) 

- Tohtoriopiskelijat  45%   (= 618) 

 

 



Johdon odotuksia (1)  
Asiakaslähtöiset ja tehokkaat operatiiviset tukipalvelut (myös ulkomaalaisille) 
tutkijoille  

• Palvelukokonaisuus: rahoitusmahdollisuudet, tuki tutkimusrahoitushakemusten 
laatimisessa,  sopimusasioissa, hankkeiden hallinnossa; juridiset kysymykset, IPR, 
teknologiasiirto, projektipäällikköpalvelu, … 

• Strategiset tavoitteet operatiivisille tukipalveluille:  

o Tukea valittujen tutkimuslinjojen ja painopisteiden resurssointia ja toteuttamista 

o Parantaa tutkimuksen laatua, kansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta (tuki 
kilpailullisen rahoituksen saamiseen)  

o Tukea urapolulla olevan tutkijan pätevöitymistä 

o Tukea (erityisesti ulkomaisten) tutkijoiden  pääsyä mukaan  
tutkimusrahoitusjärjestelmään sekä integroitumista ja verkottumista 
suomalaiseen innovaatiojärjestelmään 

o Lisätä akateemisen henkilönkunnan aikaa ydintehtäviin  
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Johdon odotuksia (2)  

Tuki akateemiselle johtamiselle 
• Tavoitteiden mukaisen rahoitusportfolion saavuttaminen 

o Odotuksia tukipalveluille: tutkijakunnan, rahoitusinstrumenttien  ja 
asetettujen tavoitteiden tuntemus sekä tiivis yhteistyö akateemisen johdon 
sekä muiden palvelujen kanssa. 

 

• Tietopohja yliopiston tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laajuudesta, 
laadusta ja verkottumisesta hakemusten ja tutkimushankkeiden pohjalta.   

o Odotuksia tukipalveluille: hakemusten, päätösten, hankkeiden ja 
kumppanuuksien seuranta,  rahoittajayhteistyö 
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Johdon odotukset (3)  

 

• Tutkimusohjelmien sisältöön,  rahoitusinstrumenttien rakenteeseen ja 
osallistumissääntöjen ehtoihin vaikuttaminen 

o Odotuksia tukipalveluille:  valmistelumekanismien tuntemus, verkostot 
valmistelijoihin, rahoittajiin, tutkimuskumppaneihin 

 

• Luotettava budjetointi ja talouden ennustaminen  

o Odotuksia tukipalveluille:  Hakemusten ja päätösten seuranta, 
rahoituskanavien tuntemus, rahoittajayhteistyö, tiivis yhteistyö muiden 
palvelujen kanssa. 

 

• Sopimusriskien hallinta 

o Odotuksia tukipalveluille: rahoitusinstrumenttien, sopimuskäytäntöjen, IPR-
juridiikan,…. tuntemus.  
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Tukipalvelujen rooli käytännössä  
• Esimerkki. Urakehityksen tuki Aalto-yliopistossa  

o Kilpailullisen rahoituksen hankkiminen tapa osoittaa pätevöitymistä. 

o Tutkimuksen tukipalvelut mukana heti uusien tenure track -professorien 
perehdytysvaiheesta alkaen.  

• Esimerkki. Aalto-yliopiston rahoitusportfolion koostumus. 

o Asetettiin tavoite nostaa kilpailullisen rahoituksen osuutta   

o Tutkimuksen tukipalvelut kouluille lähelle ”asiakasta”  

o Asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa mukana myös grant writer -palvelu  

o Tukipalvelujen tiivis yhteistyö akateemisen johdon kanssa (dekaanit, 
laitosjohtajat)  

• Suomen Akatemialta saatu rahoitus 2009 -> 2013:  +48% 

• EU-rahoitus 2009 -> 2013:  +82% 

• 5 ERC Advanced Grants, 12 ERC Starting Grants  

• Mukana kuudessa Tekesin isossa strategisessa avauksessa  
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Johtopäätöksiä 

• Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalvelut liittyvät yliopiston keskeiseen 
toimintaan (tutkimus ja vaikuttavuus)  

• Yliopiston johdon odotukset:  

o Asiakaslähtöiset ja tehokkaat operatiiviset tukipalvelut tutkijoille 

o Akateemisen johtamisen tuki  

o Valittujen linjausten resurssointi 

o Tutkimuksen laadun, kansainvälistymisen ja vaikuttavuuden parantuminen 

o Tutkijoiden urakehitys 

• Tukipalvelujen toiminta 

o Tiivis yhteistyö tutkijoiden, akateemisen johdon ja muiden palvelujen 
kanssa  

o Hakemus, päätösten, rahoitusinstrumenttien seuranta ja ennakointi 

o Verkottuminen valmistelijoihin,  rahoittajiin, sekä tutkimus- ja 
innovaatiokumppaneihin  
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