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Itä-Suomen yliopiston lausunto Suomen Akatemian toimikuntara-
kenteen uudistamisesta 

Viite: OKM049:00/2017 

Itä-Suomen yliopisto kannattaa Suomen Akatemian tehtävänmäärittelyn 
selkeyttämistä kokoamalla tehtävät kolmeen osa-alueeseen (Laki Suo-
men Akatemiasta). Nykyisen lain mukaisista tehtävistä esimerkiksi tutki-
jankoulutuksen rahoitus ei nykyään ole Suomen Akatemian ydintehtävä 
tai rahoituksen kohde.   

Asetusmuutoksessa esitetty, uusi kolmen toimikunnan rakenne, ei ole 
saanut varauksetonta kannatusta tutkijoiden keskuudessa Itä-Suomen 
yliopistossa (muutos valtioneuvoston asetukseen Suomen Akatemi-
asta). Uusi perustettava, biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuk-
sen toimikunta, tulee olemaan todella laaja-alainen ja tulee arvioimaan 
tulevaisuuden kannalta erittäin keskeisiä tutkimusalueita. Tämä asettaa 
toimikunnan laadukkaalle toiminnalle haasteita verrattuna kahteen muu-
hun tarkemmin fokusoidumpaan toimikuntaan, kulttuurin ja yhteiskun-
nan tutkimus sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikun-
taan. Uuden perustettavan ison toimikunnan haasteena tulee olemaan 
kaikkien sen edustamien tieteenalojen oikeudenmukaisen ja laaduk-
kaan arvioinnin järjestäminen. 

Jos toimikuntarakennetta päätetään muuttaa neljästä toimikunnasta kol-
meen toimikuntaan, tulee toimikuntien jäsenten lukumäärää tarkastella. 
Uuden biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan 
ehdotettu maksimi jäsenmäärä, 10 henkilöä, on liian suppea arvioimaan 
ja tasapuolisesti edustamaan näin laajaa tieteenalakokonaisuutta. Hen-
kilörakenteen lisäksi toimikuntatyön ammattimaistaminen pitäisi olla 
keskeinen kehittämisen tavoite. Laadukkaan ja tasavertaisen arvioinnin 
näkökulmasta myös riittävän kattava ja laaja-alainen asiantuntemus ar-
viointipaneeleissa tulle huomioida uuden toimikuntarakenteen myötä. 
Tieteellisillä toimikunnilla tulee jatkossakin olla päätöksenteossa selkeä 
tehtävä, päätöksentekoa ei pidä siirtää arvioitsijoille. 

Toimikuntarakenteen muutosta on perusteltu esityksessä: ’Toimintaym-
päristön muuttuessa hyvin nopeasti on perusteltua, että toimialajako on 
joustava huomioimaan tutkimuksessa tapahtuvat muutokset. Yhteiskun-
nallisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää nykyisin monitieteistä ja 
tieteidenvälistä tutkimusta, jolloin joustavalla toimialajaottelulla pystyttäi-
siin nykyistä paremmin myös tukemaan tämän edellytyksen täyttymistä.’ 
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Kahden ison nykyisen toimikunnan, biotieteiden ja ympäristön tutkimuk-
sen ja terveyden tutkimuksen toimikunnan, yhdistäminen ei yksisnään 
vastaa monitieteisyyden tuomiin haasteisiin. Monitieteistä tutkimusta ei 
tehdä ainoastaan näiden alojen välillä. Asteuksen liitteenä oleva toimi-
kuntakohtainen tieteenalaluettelo ei ole kattava, useita aloja puuttuu lis-
tauksesta. Luetteloinnissa on myös epäkohtia, esim. maantiede terminä 
on liian yleinen. Ihmis- ja yhteiskuntamaantiede kuuluu kulttuurin ja yh-
teiskunnan tutkimuksen toimikunnan aloihin ja luonnonmaantiede ja 
geoinformatiikka puolestaan luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen 
toimikunnan alaan. Jos toimikuntakohtaista tieteenalaluetteloa ylläpide-
tään ja esitetään, tulee listaus laatia nykyistä täsmällisemmin, etenkin 
jos luettelon tarkoitus on ohjata tutkijoita oikean toimikunnan valinnassa. 
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