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Nro 11 /  Puheenvuorot 

Kari Ilmonen

Chydenius-Instituutti mukana UniZonin 
tutkimuspalveluverkostossa 

Vuonna 1972 perustettu Merenkurkun neuvosto on yhteistyöelin, jonka toiminnan 

piirissä on kolme pohjalaista maakuntaa - mukaan lukien Keski-Pohjanmaa - sekä 

Ruotsin puolella Västerbottenin lääni ja Örnsköldsvikin kunta. UniZon on puolestaan 

Merenkurkun neuvoston alainen kolmivuotinen (2001-2003) Interreg-hanke, jonka 

tehtävänä on edistää ja syventää alueen yliopisto- ja korkeakouluyhteistyötä. 

Tarkemmin ilmaisten; tavoitteena on yhdistää ja jalostaa Merenkurkun molempien 

puolten tutkimus- ja koulutusosaamista alueen kannalta tarkoituksenmukaisilla ja 

hyödyllisillä tavoilla. UniZonissa on kymmenkunta osahanketta, joista yksi on 

tutkimuspalvelut (forskningsservice). 

UniZonin tutkimuspalvelujen keskeisenä tehtävänä on luoda osaamisverkosto, joka 

kykenee tehokkaasti kartoittamaan, hankkimaan ja kanavoimaan eurooppalaista 

tutkimusrahoitusta Merenkurkun toimijoille - suoraan Brysselistä. Tavoitteeksi on 
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asetettu ainakin kolmen poikkitieteellisen ja kansainvälisen hankehakemuksen 

toimittaminen EU:n rahoitusjärjestelmille. Verkoston tehtävänä on myös tiedottaa 

tutkimusrahoitusmahdollisuuksista, neuvoa rahoitushakemusten laadinnassa ja 

etsiä yhteistyökumppaneita. Tutkimuspalvelujen fyysinen toimipiste sijaitsee 

Vaasan yliopiston Levón-instituutissa, mutta verkoston ydinryhmässä ovat mukana 

edustajat myös Chydenius-Instituutista, Svenska handelshögskolanista, 

Österbottens högskolanista, Vaasan molemmista ammattikorkeakouluista, Uumajan 

yliopistosta ja Ruotsin maatalousyliopistosta. 

Chydenius-Instituutti on aktiivisesti mukana UniZonin tutkimuspalveluverkostossa, 

sillä se on mielekäs ja varsinkin pitkällä tähtäimellä antoisa tapa edetä kohti visiota, 

jonka mukaan Chydenius-Instituutti on jo lähivuosina "kansainvälinen aikuisten 

verkostoyliopisto" ja se toimii "kiinteässä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten 

sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa". UniZonin 

tutkimuspalveluverkosto avaa Chydenius-Instituutille sosiaalisesti kiintoisan ja 

toiminnaltaan monipuolisen maiseman harjoittaa aitoa yhteistyötä pohjalaisten, 

västerbottenilaisten ja parhaimmillaan myös eurooppalaisten tutkimusyksikköjen ja 

-ryhmien kanssa.

 
Mutta mitä tarjottavaa Chydenius-Instituutin verrattain pienellä (mutta ketterällä) 

tutkimusosastolla on Merenkurkun tutkimuspalveluverkostolle ja 

tutkimusyhteistyölle? 

Ensinnäkin on todettava, että aikanaan käynnistyvät Merenkurkun kansainväliset 

tutkimushankkeet ovat todennäköisesti poikkitieteellisiä. Esimerkiksi Merenkurkun 

ympäristökysymyksiä - vaikkapa jätteiden lajittelua - voidaan tarkastella 

samanaikaisesti kasvatuksellisesta, sosiaalisesta, logistisesta, teknisestä, 

informaatioteknologisesta, taloudellisesta, ekologisesta ja energiapoliittisesta 

näkökulmasta. Chydenius-Instituutin panos löytyy nimenomaan 

yhteiskuntatieteellisestä osaamisesta: aluetieteestä, yhteiskuntamaantieteestä, 

taloustieteestä ja sosiologiasta. Lisäksi instituutissa tehdään opettajankoulutuksen 

yhteydessä kasvatustieteellistä tutkimusta ja informaatioteknologian yksikössä 



tietojenkäsittelytieteellistä tutkimusta. Tutkimustyötä tekevistä suurin osa on jo 

tällä hetkellä tohtoreita ja kaikki ovat kokeneita tutkimuksen ammattilaisia. 

Parinkymmenen vuoden aikana tutkimusjulkaisuja on valmistunut lähes 200 ja 

tieteellisiä artikkeleita lukematon määrä.

Toiseksi Chydenius-Instituuttiin on vuosien myötä kertynyt pätevää ja monipuolista 

aluetuntemusta, joka tuo oman lisäarvonsa Merenkurkun alueelliseen näkökulmaan. 

Keski-Pohjanmaa on oleellinen osa Merenkurkun mosaiikkia - sekä historiallisesti 

että kulttuurisesti. Valtaosa Chydenius-Instituutin tutkimuksista on kohdistunut 

juuri keskipohjalaisiin ilmiöihin ja ongelmiin, onpa kyse ollut sitten kulttuurista, 

väestöstä, maaseudusta, taloudesta tai yritystoiminnasta. Sitä paitsi yhä enemmän 

on alettu kiinnittää huomiota tutkimuksen alueelliseen vaikuttavuuteen. 

Samanaikaisesti kokemusta on kertynyt myös valtakunnallisista ja kansainvälisistä, 

varsinkin pohjoismaisista tutkimushankkeista.

Kolmanneksi Chydenius-Instituutin tutkimustoiminnan monipuolisuutta kuvastaa 

sekin, että se voi olla luonteeltaan akateemista perustutkimusta, soveltavaa 

tutkimusta tai konsultoivaa kehittämistyötä - riippuen tilaajasta, rahoituksesta ja 

tutkijan senhetkisestä intressistä. Mittavissa kansainvälisissä ja poikkitieteellisissä 

tutkimushankkeissa tarvitaan kaikkia näitä valmiuksia - sekä kykyä syvälliseen ja 

käsitteelliseen pohdintaan että tahtoa tutkimuksen konkreettiseen vaikuttavuuteen 

ja hyödyllisyyteen. 

Chydenius-Instituutin tutkimustoiminta on projektilähtöistä, jossa on sekä huonot 

että hyvät puolensa. Kielteistä on tietysti jatkuva taloudellinen epävarmuus, joka 

johtuu liiallisesta markkinariippuvuudesta. Myönteistä on se, että on totuttu joka 

tapauksessa hankkimaan rahoitusta ulkopuolelta, siis asiakkailta: ministeriöiltä, 

säätiöiltä, kunnilta ja yrityksiltä sekä EU:n rahoitusjärjestelmistä. Mukana oleminen 

UniZonin tutkimuspalveluverkostossa toivon mukaan laajentaa ja monipuolistaa 

Chydenius-Instituutin tutkimustoiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Samalla 

keskipohjalaisille tutkimusongelmille tarjoutuu pääsy kansainvälisille näyttämöille.

Tutkimuspalveluhankkeen koordinaattori on Mikael Alaviitala (Levón-instituutti, 

puh. 06-324 8300, mal@uwasa.fi). Lisätietoja kaikista UniZonin hankkeista saa 



osoitteesta www.unizon.org.

Lähdeviite: Ilmonen, Kari (2001) Chydenius-Instituutti mukana UniZonin 

tutkimuspalveluverkostossa. Kokkola : Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti. 

ChyNetti nro 11. Saatavissa: http://www.chydenius.fi/julkaisut/chynetti/artikkelit/

chynetti11.html.

 Päivitetty 19.06.2002 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/paivi.vuorio.YLIOPISTOKESKUS/Omat%20tiedostot/Chydenius/julkaisut/chynetti/artikkelit.html

