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EHDOTUKSET SUOMEN AKATEMIAN HALLITUKSEN, TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN JA STRATEGISEN 

TUTKIMUKSEN NEUVOSTON JÄSENIKSI VUOSILLE 2019-2021 

 

Hyvät TSVn jäsenseurat, 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tieteellisten seurain valtuuskuntaa tekemään 
perustellut esitykset Suomen Akatemian hallitukseen, tieteellisiin toimikuntiin ja strategisen 
tutkimuksen neuvostoon nimettäviksi jäseniksi vuosiksi 2019–2021. Suomen Akatemiaan 
koskevan lain muutosehdotusten eduskuntakäsittely on vielä kesken, mutta esityksiä 
pyydetään jo nyt. 
 
Esityksiä jäseniksi voi tehdä  
1) Suomen Akatemian hallitukseen  
2) kaikkiin kolmeen tieteelliseen toimikuntaan, jotka ovat 

- biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta 
- kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta ja 
- luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta. 

3) strategisen tutkimuksen neuvostoon. 
 

Suomen Akatemian hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään 
seitsemän muuta jäsentä. Jäsenillä tulee olla kokemusta tutkimustyöstä ja riittävä 
tiedepolitiikan asiantuntemus. Sama henkilö voidaan nimittää enintään kahdeksi 
toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus ohjaa ja valvoo Suomen Akatemian toimintaa. 

 
Tieteelliseen toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään 10 muuta jäsentä. 
Toimikunnassa tulee olla monipuolinen ja korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus. 
Toimikunnan jäsenen toimikausi on yksi kolmivuotiskausi. Sama henkilö voi toimia jäsenenä 
kaksi toimikautta, jos hänet määrätään puheenjohtajaksi toiseksi toimikaudeksi. Toimikunta 
myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen sekä 
niiden hyödyntämiseen, seuraa rahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä 
suunnittelee tutkimuksen edistämistoimintaa. 
 
Strategisen tutkimuksen neuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. 
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. Jäsenet 
nimitetään enintään kolmen vuoden määräajaksi ja enintään kolmen vuoden jatkokaudeksi. 
Neuvosto tekee aloitteet valtioneuvostolle strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-
alueista ja painopisteistä, päättää strategisen tutkimustoiminnan ohjelmarakenteesta, 
valitsee ohjelmien tutkimushankkeet ja seuraa ja arvioi niiden vaikuttavuutta. 
 

 
Seura voi ehdottaa valtuuskunnalle useampaa kuin yhtä ehdokasta. Ehdotukset tulee tehdä 
oheisella lomakkeella, johon tulee liittää ehdokkaan cv ja kirjallinen suostumus siihen 
tehtävään, johon häntä esitetään. Huomatkaa, että suostuessaan jonkin edellä mainitun 



toimielimen jäseneksi ehdokas ei ole tällöin käytettävissä yliopiston hallituksen jäseneksi tai 
puheenjohtajaksi.  Myöskään yliopiston rehtoria, hallituksen jäseniä (ml. puheenjohtajat) tai 
tutkimuslaitoksen pääjohtajaa ei voi esittää toimielimen jäseneksi. 
 
Lisäksi edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle.  
 
Toimielinten kokoonpanoissa kiinnitetään huomiota sukupuolijakaumaan, joten ministeriö 
pyytää ehdottamaan sekä nais- että miesehdokkaita. Lisäksi tulee huomioida, että 
toimikuntien työkielenä voidaan käyttää suomen ja ruotsin kielen rinnalla myös englantia. 
 
Esitykset tulee toimittaa toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselle sähköpostitse 
(lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi) tiistaihin 3.4.2018 mennessä. Aikaraja on ehdoton. TSV:n 
työvaliokunta ja hallitus käsittelevät ehdotukset ja tekevät lopullisen ehdotuksen opetus- ja 
kulttuuriministeriölle 16.4.2018 mennessä. 
 
Lisätietoja: Lea Ryynänen-Karjalainen, puh. )09) 228 69 222, s-posti lea.ryynanen-
karjalainen@tsv.fi.  
 
Lisätietoa toimikunnista Suomen Akatemian verkkosivuilla 
http://www.aka.fi/globalassets/40akatemia/ptk-7-liite-1-toimikuntien-toimialat-2019-
alkaen.pdf 
 

 

 

Ulla-Maija Forsberg, hallituksen puheenjohtaja 

 

Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja 
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