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Kevätkokousasioita 
Kevätkokouksessa 12.3.2018 hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus. TSV on toteuttanut 
toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja taloustilanne on hyvä, mutta talouden ennakoinnissa ja 
toteutumaseurannassa on vielä kehitettävää. Vuoden 2017 ylijäämä oli poikkeuksellisen suuri, ja 
valtuuskunnan toive opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan on ollut jo muutenkin pidemmän aikaa se, 
että rahoitusmallia olisi hyvä muuttaa strategisempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua ja toimeenpanoa 
paremmin tukevaksi. 
 
Lisäksi kokouksessa annettiin tiedoksi vuoden 2018 tarkistettu talousarvio ja kerrottiin TSVn uusien, 
avoimen tieteen edistämis- ja koordinaatiotehtävien suunnittelun etenemisestä, strategiaprosessista ja 
Tieteiden talon kehittämisprojektista. Tieteiden talon osalta tavoite on tehdä opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Senaatti Oyn kanssa vielä ennen kesälomia periaatepäätös talon kehittämisestä. 
Selkeä tahtotila on, että tieteellisillä seuroilla pitää olla muodossa tai toisessa jatkossakin ”oma talo”, jossa 
on modernit ja monipuoliset kokous- ja työskentelytilat.  
 
Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Hymnologian ja liturgiikan seura, Kulttuuripolitiikan 
tutkimuksen seura ja Suomen kalliomekaniikkatoimikunta.  

 
Uusi työntekijä 
MMM Kati Ruuth-Chappuis on aloittanut 7.3.2018 TSVn hallinnon assistenttina. Ennen siirtymistään 
Tieteellisten seurain valtuuskuntaan Kati oli hoitovapaalla ja työskenteli järjestöalalla. Kati tehtäviin 
kuuluvat muun muassa jäsenviestintä, jäsenrekisterin ylläpito ja koulutuksen järjestelytehtävät. Lisäksi hän 
hoitaa kokousjärjestelyitä, osoiterekisteriä sekä muita yleishallinnon tehtäviä. Katin tavoittaa numerosta 
(09) 228 69 225, s-posti kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi. 
 
TSVn Kordelinin Tiedepalkinto Eurooppalaisen Filosofian Seuralle  
Tiedepalkinto jaettiin nyt ensimmäisen kerran 12.3.2018 kevätkokouksen jälkeen järjestetyssä 
palkintojenjakotilaisuudessa. Eurooppalaisen filosofian seura on toiminut esimerkillisesti kaikissa palkinnon 
arviointikriteereissä: se on aktiivinen tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen 
edistämisessä, tiedeviestinnässä ja tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä.  
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Eurooppalaisen filosofian seura on avoimen julkaisemisen pioneereja Suomessa. Kaikki seuran julkaiseman 
niin & näin -lehden vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimesti verkossa yhtä aikaa uuden numeron 
ilmestymisen kanssa. Koko lehti julkaistaan verkossa kahden vuoden embargolla. Myös seuran 
julkaisemassa niin & näin -kirjasarjassa on julkaistu teoksia, jotka ovat avoimesti saatavilla. Seuran 
ylläpitämä filosofia.fi-portaali perustuu kokonaan avoimeen julkaisemiseen. Eurooppalaisen filosofian seura 
ja sen aktiivijäsenet ovat myös osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa, järjestäneet 
tietokirjoittamisen kursseja sekä esiintyneet ja luennoineet monissa tiede- ja kulttuuritapahtumissa. Lisäksi 
seura järjestää säännöllisesti tiedetapahtumia suurelle yleisölle, aikuisille ja lapsille. 
 
TSV:n Kordelinin tiedepalkinnon voittajan valitsee palkintotoimikunta, johon kuuluu edustajia Tieteellisten 
seurain valtuuskunnasta sekä Alfred Kordelinin säätiöstä. Palkinto jaetaan vuosittain kevätkokouksen 
yhteydessä. Vuodesta 2019 eteenpäin palkintotoimikunta tulee pyytämään jäsenseuroilta esityksiä 
palkittavasta tai palkittavista seuroista tai seura-aktiiveista. Kerromme syksyn jäsenkirjeissä, miten voitte 
tehdä esityksiä palkinnonsaajaksi. 
 
Vuoden tiedekirja 2017 
12.3.2018 palkintojenjakotilaisuudessa myönnettiin myös Vuoden tiedekirja –palkinto, jonka saivat Aki 
Suokko ja Rauli Partanen teoksesta Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja 
ilmastonmuutokseen (WSOY). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai 
Raija Julkunen verkkokirjasta Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina 
(SoPhi). 
 
Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Palkinnolla 
halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi. Vuoden 
tiedekirjan kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä 
teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, kertoa tutkimuksen tuloksista 
ymmärrettävällä tavalla ja antaa lukijalle mahdollisuus tarkistaa kirjoittajan väitteet ja johtopäätökset. 
 
Vuoden 2017 palkintoraatiin kuuluivat dosentti Markku Ihonen, dosentti Tuija Parvikko ja emerituskansleri 
Kari Raivio. Raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki.  
Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien 
liitto, joka rahoittaa palkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. Lisätietoja: 
https://www.tsv.fi/fi/vuoden-tiedekirja/vuoden-tiedekirja-palkinto-aki-suokolle-ja-rauli-partaselle 
 
 
MUUTA TÄRKEÄÄ 
 
Syksyn 2018 ja kevään 2019 hakuajat  
Konferenssiavustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2018 ja 1.-28.2.2019. Avustusta voi hakea 
konferenssille, joka järjestetään hakuajan päättymisen ja sitä seuraavan hallituksen päätöskokouksen 
jälkeen. Lisätietoja: johtava kirjastonhoitaja Georg Strien, puh. (09) 228 69 238, avustukset(at)tsv.fi 
 
Julkaisutoiminnan ja kv-toiminnan avustusten hakuaika vuodelle 2019 on 1.-30.9.2018. Lisätietoja: 
tiedesihteeri Kirsi Siitonen puh. (09) 228 69 229, kirsi.siitonen(at)tsv.fi 
 
Olemme uusimassa avustusten hakujärjestelmää, joten seuratkaa TSVn www-sivuja ja Facebookia! 
Järjestämme perinteisen hakuinfon ja koulutuksia hyvissä ajoin ennen hakujen avautumista.  
 
Jos joudumme vielä syksyllä käyttämään vanhaa hakujärjestelmää, muistattehan, että hakujärjestelmä 
edellyttää rekisteröitymistä, mutta jos teillä on tallessa vanhat tunnukset, niitä voi käyttää. Muistattehan, 
että julkaisutoiminnan hakemuksille on oma tunnus ja konferenssi- ja seminaarihakemuksille oma. Jos 
tunnukset ovat kadonneet, voitte hakea uusia tunnuksia, niiden saaminen kestää normaalisti yhden 

https://www.tsv.fi/fi/vuoden-tiedekirja/vuoden-tiedekirja-palkinto-aki-suokolle-ja-rauli-partaselle
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työpäivän, joten rekisteröitykää ajoissa (ei onnistu lauantaina eikä sunnuntaina)! Lisätietoja ja neuvontaa 
saa työpäivinä klo 8.15–16.00 välisenä aikana. Itse hakujärjestelmä on auki viimeisenä hakupäivänä klo 
23.59 asti. Tarkemmat hakuohjeet kunkin avustuksen osalta löytyvät TSVn www-sivuilta -> Avustukset.  
Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 

 
Päivä vaikuttavaa tutkimusviestintää – Liikutu tiedosta 22.5.2018 

Tutkimusviestintätoimisto Kaskas Media, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain 
valtuuskunta järjestävät tiistaina 22.5.2018 Tieteiden talossa Liikutu tiedosta – tapahtuman, joka kokoaa 
yhteen joukon tutkijoita, viestijöitä ja toimittajia inspiroitumaan vaikuttavasta tiedeviestinnästä. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen, ohjelma julkaistaan huhtikuussa. 
 
TSV:n ja TJNK:n iltapäivän ”Nosta kissa pöydälle” -keskustelua varten teemme jakeluun lähtevän lyhyen 
verkkokyselyn vuorovaikutteisesta tiedon tuottamisesta yhteistyössä tiedon tuottajien, tiedon tarvitsijoiden 
ja tiedon hyödyntäjien välillä: Mikä aiheuttaa esteitä yhteiskehittämiselle? Miten ongelmat ratkaistaan? 
Mitä hyviä esimerkkejä tunnemme? Kysely löytyy 9.4.2018 alkaen parin viikon ajan TSVn www-etusivulta. 
 
Päivän päätteeksi Kaskas Media jakaa kolmatta kertaa Liikutu tiedosta -palkinnon tutkijalle, 
tutkimushankkeelle tai -ryhmälle, joka on viestinyt viimeisen kahden vuoden aikana tieteestä tai 
tutkimuksesta erityisen upeasti. Voittaja palkitaan 3 000 eurolla. Ilmianna itsesi tai kollegasi 12.4.2018 
mennessä, lisätietoja: http://liikututiedosta.fi/kilpailu/ 
 
Kotimaiset tiedejulkaisut vaikuttavat –seminaari ja työpaja järjestetään ke 23.5.2018, kello 10-16.00. 
Paikka: Kansallisarkisto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5 krs. Kaneli. Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kotimaiset-tiedejulkaisut-vaikuttavat 
 
Vastuullinen tiede – sivusto on avattu 
Keneltä kysytään suostumus, kun tutkitaan lapsia? Millaisille yleisöille tieteestä viestitään? Miten aineistoa 
käsitellään vastuullisesti läpi koko tutkimuksen – ja sen jälkeen? Kuinka tutkija voi parantaa 
tutkimuseettistä ammattitaitoaan? Etiikan päivän yhteydessä 15.3.2018 julkistettiin uusi tutkimusetiikan ja 
tiedeviestinnän verkkosivusto. Se kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: 
hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen 
kulttuurista. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteen tekemisen tavasta 
kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella.  
 
Sivusto koostuu tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamista yleistajuisista artikkeleista. Ne on ryhmitelty 
tutkimuksen elinkaaren alle: tutkimusidean kehittelystä tutkimusaineiston keräämisen ja analyysin kautta 
tulosten julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Jotta tiede on vaikuttavaa ja siihen luotetaan, tutkijan 
toiminnan on oltava vastuullista prosessin jokaisessa vaiheessa. Samoin tiedeviestinnän on oltava 
vastuullisesti mukana läpi koko tutkimuksen elinkaaren.  
 
Sivusto on tarkoitettu kaikkien alojen tutkijoille ja muille tieteen kanssa työskenteleville. Sen ennen kesää 
julkaistava englanninkielinen versio palvelee erityisesti Suomessa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita. 
Sivustosta on tulossa myös ruotsinkielinen versio. 
 
Sivusto on osa Vastuullinen tiede -hanketta, jonka taustatahoina ovat TSV:n yhteydessä toimivat 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Hankkeen on rahoittanut 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja: www.vastuullinentiede.fi  ja  info@vastuullinentiede.fi 
 
 
 
 

http://liikututiedosta.fi/kilpailu/
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JA ETTEI NYTKÄÄN PÄÄSE UNOHTUMAAN! 
 
Ensin on kesä mutta sitten tulee syyskokous maanantaina 24.9.2018 klo 15.00  - hallituksen uusien 
jäsenten ehdokasasettelu tapahtuu verkossa  
Kevätkokouksessa 14.3.2016 päätettiin, että jäsenseurat voivat esittää ehdokkaita hallituksen jäseniksi 
verkkolomakkeella etukäteen ennen syyskokousta. Tämän lisäksi ehdokkaita voi esittää myös paikan päällä 
kokouksessa, koska yhdistyslain mukaan kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus 
osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten. Toivomme kuitenkin, että mahdollisimman moni 
käyttää verkon ehdokasasettelua. 
 
Ehdokkaita voi siis ennen syyskokousta ehdottaa verkkolomakkeella ja ehdokkaiden nimet tullaan 
julkaisemaan sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty. Näin voitte tutustua hyvissä ajoin, ketkä ovat kisaamassa 
hallituspaikoista. Ilmoittamisohjeet ja ehdokasasettelun aikataulu tiedotetaan TSVn verkkosivuilla sekä 
elokuun jäsenkirjeessä, mutta jo nyt kannattaa aloittaa valmistautuminen hallitusvaaliin. Lisätietoja saa 
allekirjoittaneelta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. 
 
 
 

 
 
  terveisin 

 
Lea Ryynänen-Karjalainen 
Toiminnanjohtaja 
puh. (09) 228 69 222 
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi 
 

 

Olga ja Ulpu pöydällä odottavat kevättä ja paljon 

vastauksia Nosta kissa pöydälle - kyselyyn! 

Kuva: Lea Ryynänen-Karjalainen 

 


