
Asettamispäätös OKM/11/040/2017

1.2.2017

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Viite

Asia Suomen Akatemian toimikuntarakenteen valmisteluryhmän asettami-

nen

Suomen Akatemia hallintoviraston työryhmä on valmistellut raportin, jossa käsitellään
toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä kuvataan esille nousseita kehitys-
mahdollisuuksia (http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisuVraportti-toimikuntatyon-
kehittaminen-final.pdf). Työryhmän raportti on tarkoitettu jatkokeskustelun pohjaksi
Suomen Akatemian toimikuntatyön kehittämisessä.

Suomen Akatemian toimikuntien toimintaa ja tehtäviä on uudistettu edellisen kerran
merkittävästi vuonna 1995, jolloin toimikuntien määrää vähennettiin ja niissä toimivien
luottamushenkilöiden määrää supistettiin. Suomen Akatemiaa koskevaa lakia uudistet-
tiin vuonna 2010, jolloin muutettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa sekä tutkimus-
virkajärjestelmää. Vuonna 2014 täsmennettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa ja
tehtäviä sekä säädettiin Akatemian yhteyteen perustetusta strategisen tutkimuksen
neuvostosta ja Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteasta.

Käytännön toimikuntatyö on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa ja kehittynyt
monin tavoin. Rahoitushakemusten arviointiprosessia on jatkuvasti kehitetty, kansain-
välisten asiantuntijoiden muodostamat paneelit on tuotu keskeiseksi osaksi hakemus-
ten arviointia ja päätöksentekokriteerit ovat monipuolistuneet. Samaan aikaan tieteelli-
nen tutkimus ja sen tekemisen tavat ovat uudistuneet. Tutkimus-ja innovaatiotoimin-
nassa on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia muun muassa uuden yliopis-
tolain ja tutkimuslaitosuudistuksen muodossa. Lisäksi tutkimusrahoituksen pitkään jat-
kunut kasvu on taittunut ja aiheuttaneet kilpailun kiristymistä Suomen Akatemian rahoi-
tusinstrumenteissa. Suomen Akatemian toimikuntien päätösten haasteeksi on yhä vah-
vemmin noussut hyväksyttävien hakemusten matala osuus.

Tehtävä

Opetus-ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt asettaa valmisteluryhmän, jonka teh-
tävänä on laatia ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen ke-
hittämiseksi, joiden avulla voidaan vastata tieteen edistämisen tulevaisuuden tarpeisiin
parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon tieteen korkean kansainvälisen laadun,
vaikuttavuuden ja uudistumisen tukeminen. Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia eh-
dotus Suomen Akatemian toimikuntarakenteesta Akatemian hallintoviraston työryhmän
ehdotusten pohjalta. Mahdollisissa säädösmuutoksissa tulee ottaa huomioon vuonna
2019 aloittavien toimikuntien jäsenten nimitysprosessi.
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Valmisteluryhmän tulee kuulla Suomen Akatemian henkilöstöä, tiedeyhteisöä ja muita
sidosryhmiä sekä järjestettävissä tilaisuuksissa että kirjallisella menettelyllä.

Aikataulu

Valmisteluryhmän toimikausi päättyy 31.12.2017. Valmisteluryhmän ehdotus mahdolli-
sista säädösmuutoksista tulee valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Kokoonpano

Puheenjohtajaksi kutsutaan
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus-ja kulttuuriministeriä

Varapuheenjohtajaksi kutsutaan
Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö Erja Heikkinen, opetus-ja kulttuuriministeriä

Jäseniksi kutsutaan
Pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia
Ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia
Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus-ja kulttuuriministeriö

Sihteereinä toimivat
Opetusneuvos Eeva Kaunismaa, opetus-ja kulttuuriministeriö
Tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, Suomen Akatemia

Ohjausryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan momentilta 29.40.20.

Opetus-ja kulttuuriministeri asonen

Opetusneuvos Petteri Kauppinen

Jakelu Valmisteluryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

Tiedoksi Suomen Akatemia
Yliopistot
Ammattikorkeakoulut
Tutkimuslaitokset
Suomen yliopistot UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (Tune)
Tieteellisten seurain valtuuskunta



OKM/11,040/2017 2(3)

Tiedeakatemiain neuvottelukunta
Akava ry
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Sivistystyönantajat
Professoriliitto
Tieteentekijöiden liitto
Työ-ja elinkeinoministeriö
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Korkeakoulu-ja tiedepolitiikan osasto (OKM)
Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
Erityisavustaja Matias Marttinen


