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Tutkimuksen ydinalat

Tieteellinen huippuosaaminen

Työmme jakautuu 10 laajaan tutkimusalaan, jotka palvelevat Euroopan 
unionin poliittisia painopisteitä.

Energia ja liikenne

Talous, rahoitus ja markkinat    

Koulutus, osaaminen ja työllisyys 

Ruoka, ravinto ja terveys 

Ympäristö, resurssien niukkuus, ilmastonmuutos ja kestävyys

Ihmiset, hallinto monikulttuurisissa ja verkottuneissa yhteiskunnissa

Siviiliturvallisuus

Muuttoliike ja aluekehitys  

Tiedon muuntaminen ja digitalisaatiokehitys

Innovointijärjestelmät ja -prosessit

JRC:n tehtävänkuvaus 

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Yhteinen tutkimuskeskus on Euroopan 
komissiolle tieteellistä tietoa ja 
asiantuntemusta tarjoava palvelu, jonka 
tehtävänä on tukea EU-politiikkaa 
tuottamalla riippumatonta näyttöä koko 
poliittisen syklin ajan.

Tehtävämme

Meillä on yli 1000 tutkimuskumppania 
kaikkialla maailmassa, ja 

työskentelemme yhdessä EU:n 
jäsenvaltioiden sekä Yhdistyneiden 

kansakuntien, OECD:n ja Maailmanpankin 
kaltaisten kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

Olemme luoneet 120 
verkkotietokantaa ja yli 

100 mallia, joita voidaan 
käyttää millä hyvänsä 

toiminta-alalla.

Osa huippututkimusinfra-
struktuureistamme on 

alansa vertailulaboratori-
oita – ei vain EU:ssa, vaan 

maailmanlaajuisesti.  Meidät luetaan maailman 15 parhaan 
tutkimusorganisaation joukkoon 10 

keskeisellä tutkimusalalla.

Joka vuosi 40–50 prosenttia 
julkaisemistamme tieteellisistä 
artikkeleista kuuluu maailman 

viitatuimpien artikkeleiden 
kärkineljännekseen.

Kehitämme jatkuvasti 
tietämystämme ja 

osaamistamme 
työskentelemällä eri alojen 

parhaiden toimijoiden 
kanssa ja yhdistämällä 

toisiaan täydentäviä 
osaamisaloja ja välineitä.

Tieteellisellä tiedolla on olennainen 
merkitys, kun pyritään ratkaisemaan 
ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, 
talouskriisien ja muuttoliikkeen kaltaisia 
maailmanlaajuisia haasteita.

Toimimme tieteellisen tiedon tuottajana ja 
välittäjänä. Huolehdimme siitä, että 
poliittisilla päättäjillä on käytettävissään 
paras mahdollinen tieteellinen näyttö, kun 
he tekevät sinun arkeesi vaikuttavia 
tärkeitä päätöksiä.
 
Tutkimustyöstämme on hyötyä esimerkiksi 
seuraavilla aloilla: työllisyys ja talouskasvu, 
terveellinen ja turvallinen ympäristö, 

energian toimitusvarmuus, kestävä 
liikkuvuus, kuluttajansuoja ja kuluttajien 
turvallisuus sekä ydinmateriaalivalvonta.

Meillä on myös keskeinen asema 
sellaisten standardien kehittämisessä, 
jotka vauhdittavat Euroopan innovointi- 
ja kilpailukykyä. 

Tavoitteena on luoda tieteellisen tiedon 
avulla tehokkaita, vaikuttavia, 
oikeudenmukaisia ja kestäviä ratkaisuja.

JRC:n resurssit

Päätoimipaikka Brysselissä ja 
tutkimuslaitoksia viidessä jäsenvaltiossa

3000 työnteki jää
heistä lähes 75 prosenttia on tieteenharjoittajia ja tutkijoita

83%
keskeisestä 

tutkimushenkilöstöstämme on 
suorittanut tohtorin tutkinnon
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