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SUOMEN AKATEMIAN TO IMIKUNTARAKENTEEN UU DISTAMINEN  
 
Säätiöiden ja  rahastojen neuvottelukunta ry  (SRNK) kiittää mahdoll isuudesta es it tää 
lausunto luonnoksesta hal l i tuksen es itykseksi la ista  Suomen Akatemiaa koskevan 
la in muuttamisesta ja luonnoksesta Suomen Akatemiaa koskevan asetuksen 
muuttamisesta .  SRNK esittää kunnioittaen seuraavaa:   
 
Suomen Akatemian tehtävät ja hallinnollinen asema 
 
Esityksessä Suomen Akatemian asema määritel lään tieteen ja  tutkimuksen 
as iantunti jaorganisaatioksi , joka kuuluu opetus - ja  kulttuuriministeriön toimialaan. 
Lakies ityksessä Akatemian tehtävänkuvaa vastaavasti  laa jennetaan 
tutkimusedellytysten edistämiseen ja  akti iv iseen toimimiseen tiedepolit i ikan 
kehittämisessä ja  toimeenpanossa.   
 
Rahoitta jan,  as iantunti jan,  t iedepoli i tt isen kehittä jän ja  t iedepolit i ikan 
toimeenpanijan roolien keskittäminen samalle organisaatiol le ei  ole r iskitöntä , vaan 
toiminnall inen inte griteett i  saattaa vaarantua useita  r innakkais ia  rooleja  
omaksuttaessa.  Tähän ki innitett i in huomiota vuonna 2013 i lmestyneessä Suomen 
Akatemian kansainvälisessä arvioinnissa 
(http://julka isut.valt ioneuvosto.fi/handle/10024/75277 ),  jossa erityisesti  
kehotetti in pitämään eri la iset t iedepoli i tt iset rooli t  eri l lään.  Akatemian tul is i  
arvioinnin mukaan keskittyä  t ieteenteon edellytysten parantamiseen (policy for  
science) mutta ei  ni inkään ti edepohja isten poli i tt is ten suositusten antamiseen 
(science for policy).   
 
Lakies ityksen perusteluissa ei  yksisel itteisesti  avata,  miksi Suomen Akatemia 
määritel lään s i joittuvaksi  opetus- ja  kulttuuriministeriön toimialaan hal l innonalan 
s i jasta.  Tehtäväkentän a iottuja  s isä ltöjä  ei  myöskään avata r i i ttävästi .  Näiltä  osin 
es itys  kaipaa täsmentämistä .     
 
Tieteelliset toimikunnat 
 
Tieteel l is ten toimikuntien lukumäärään,  toimialoihin ja  jäsenten toimikausi in 
kohdistuvia  uudistuksia  pidämme onnistuneina.  Lääke - ja  terveystieteet niveltyvät 
ni in läheisesti  bio- ja  ympäristötieteis i in,  että  näiden a lojen yhdistäminen samaan 
toimikuntaan on perusteltua.  Uskomme myös,  että  toimikausien ra jaaminen 
es itetyl lä  taval la  edistää mahdoll isuuksia rekrytoida parhaita  as iantunt i joita  
toimikuntatyöhön.     
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