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Ajankohtaista  
strategisen tutkimuksen neuvostosta 

 
STN-tietoisku 
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• Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja 
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 

 

• Muutos lakiin Suomen Akatemiasta; voimaantulo 1.7.2014 

 

• Laissa määriteltiin uusi Akatemian päättävä elin eli strategisen 
tutkimuksen neuvosto (STN) 

 

• Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Suomen 
Akatemian yhteyteen  

 

Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen 
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Suomeen syntyi kaksi uutta, erilaista rahoitusmuotoa 

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline 
(Suomen Akatemia)  

Ratkaisukeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, 
joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.  

 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta TEAS 

(Valtioneuvoston kanslia) 

Rahoittaa selvityksiä, ennakointeja, arviointeja ja tutkimuksia,  

joilla vastataan Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksenteon tietotarpeisiin. 

http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/Valtioneuvoston_selvitys-_ja_tutkimussuunnitelma/fi.jsp
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/Valtioneuvoston_selvitys-_ja_tutkimussuunnitelma/fi.jsp
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/Valtioneuvoston_selvitys-_ja_tutkimussuunnitelma/fi.jsp
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/tutkimus-ja-selvitys/Valtioneuvoston_selvitys-_ja_tutkimussuunnitelma/fi.jsp
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Mitä yhteistä, mitä eroa? 

Akatemiaohjelma 

• Temaattinen, tavoitteellinen ja 
koordinoitu tutkimushankekokonaisuus 

• Aiheet tiede- ja tutkimuslähtöisiä 

• Toimikunnat ehdottavat ohjelma-
aloitteita 

• Rahoitetaan monitieteisiä ja 
tieteidenvälisiä hankkeita 

• Tutkijoiden verkottaminen 

• Tutkimustulosten hyödyntäminen 

• Kansainvälinen tutkimusyhteistyö 

 

Strateginen tutkimusrahoitus 

• Ongelmakeskeisen tutkimuksen 
avulla ratkaisuja yhteiskunnallisesti 
merkittäviin ongelmiin 

• Palvelee myös elinkeinoelämän 
uudistumista 

• Tavoitteena parantaa Suomen 
kilpailukykyä 

• Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena 
syntyy teema-aiheet 

• Teemassa on yksi tai useampi 
ohjelma 

• Tukea tiedolla johtamiseen  

• Yhteistyön korostuminen 
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Teemojen ja ohjelmien valmistelu 

STN 

STN- 
yksikkö 

Valtio- 
neuvosto Teema- ja painoalue-

EHDOTUKSET 

Teema- ja painoalue- 
VALINNAT 

Ohjelmavalinnat 

Ohjelmien käynnistäminen 
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• Laveat aihealueet, joissa tutkimusta tarvitaan 

 

• Teemasta muodostetaan yksi tai useampi ohjelma 

 

• Kustakin ohjelmasta järjestetään yksi tai useampi avoin haku, joissa 
tutkimushankkeet valitaan relevanssin, vaikuttavuuden ja 
tieteellisen laadun perusteella 

 

Strategisen tutkimuksen rahoituksen teemat 



©  SUOMEN AKATEMIA 7 

S 

T 

N 

Laatu 

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) 



©  SUOMEN AKATEMIA 8 

• Rahaa kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi  

• Ongelmat eivät noudata ministeriörajoja 

 

• Avoin haku  kaikki voivat hakea 

• Arviointikriteereinä relevanssi, vaikuttavuus, laatu  

 

• Monitieteisyys, ilmiölähtöisyys, hallinnon rajojen 
madaltaminen 

• Tiedolla johtaminen, ratkaisujen hakeminen 

Lähtökohtia 
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• Avoin teemaprosessi 

 

• Tiedeyhteisö, tutkimuslaitokset, ministeriöt sekä 
elinkeinoelämä ovat mukana teemojen 
valmisteluprosessissa 

 

• Teemoja haetaan ja niistä päätetään vuosittain  
 

 

Teemojen valmisteluprosessi 



 
Avoimesta 

valmisteluprosessista 
muotoutuneet 

ehdotukset strategisen 
tutkimuksen teemoiksi  

 
Yhteisiä näkökulmia/tarpeita: 

Skenaariot 
Talous 

 

Biotalouden 
edistäminen  

Energiahaasteet 
 

Ilmastonmuutos 
 

Digitalisaation hallinta 

Hyvinvoinnin 
turvaaminen 

Terveydenhuollon 
tulevaisuus 

Työelämän 
kehittäminen 

Ympäristö ja 
luonnonvarat 

Tuottavuus, 
kilpailukyky ja kasvu 

Yhteiskunnan rakenteet 
 

LUONNOS 
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• Aikataulu 

• voidaan lyödä lukkoon vasta kun Valtioneuvosto (VN) on tehnyt 
päätöksen teemoista 

• Neuvoston toiminta käynnistyy syksyllä 2014 

• Ensimmäiset haut loppuvuodesta 2014 tai vuoden 2015 alussa 

• Päätökset v. 2015 

• Paljonko on jaossa ensimmäisessä vaiheessa? 

• Noin 55 milj. € 

• Montako teemaa/ohjelmaa käynnistetään? 

• Alkuvaiheessa arviolta 3-5 teemaa 

Mitä ja milloin? 
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• Neuvostossa tulee olla tunnustettuja tutkijoita ja tutkimuksen 
asiantuntijoita, jotka edustavat tutkimuksen käyttäjiä. Lisäksi 
neuvostossa tulee olla kokemusta laajoista hallinnon tai elinkeino- 
ja muun työelämän taikka tutkimuksen muutosten johtamisesta. 
”Laki Suomen Akatemiasta (09/2009), muutettu 27.6.2014” 

 

• Neuvoston jäsenet nimitetään enintään kolmen vuoden 
määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi. 

 

• Puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä 

STN:n kokoonpano 
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• Kiinteänä osana Suomen Akatemiaa 

• Henkilöstö: 

• Johtaja Riikka Heikinheimo 

• Johtavat tiedeasiantuntijat 

Paavo-Petri Ahonen 

Tiina Jokela 

Tiina Petänen 

• Projektisihteeri Satu-Marja Snellman 

 

Meihin voi ottaa yhteyttä:  

 sähköpostitse (etunimi.sukunimi@aka.fi) 

 puhelimitse 029 533 5000 (vaihde) 

 LinkedIn-ryhmän kautta (Strategisen tutkimuksen neuvosto) 

Strategisen tutkimuksen yksikkö 

mailto:etunimi.sukunimi@aka.fi
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KIITOS! 

Strategisen tutkimuksen yksikkö 


