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Hei kirjaamo,
oheiset pitäisi viedä asialle VN/24501/2020.
Päivi

Suomalaisen tiedepääoman hyväksi! webinaari 15.2.2021 klo 10–12.
Järjestäjät: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Svenska
litteratursällskapet, Tiedekeskus Heureka ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
Elämme nyt COVID-19-viruksen aiheuttaman globaalin kriisin keskellä. Kriisin aikana me ja
koko maailma olemme nojautuneet kansainvälisen tiedeyhteisön tuottamaan vertaisarvioituun
tieteelliseen tietoon. Tieteellisen tiedon yhteiskunnallinen vaikuttavuus riippuu siitä, miten
maailman erikielisissä yhteisöissä tieto osataan jakaa, ottaa vastaan, ymmärtää – ja miten
tieteelliseen tietoon luotetaan. Vaikuttavien toimenpiteiden onnistuminen riippuu siitä, miten
tutkittuun tietoon perustuvat toimenpiteet osataan uskottavasti ja omakielisesti välittää edelleen.
Ymmärrettävyys, uskottavuus ja luottamus rakentuvat tiedepääoman varaan.
Tiedepääoma syntyy tieteellisen tiedon levittämisestä, popularisoinnista, tehokkaasta tiedeviestinnästä, -kasvatuksesta ja tiedelukutaidosta. Tarvitsemme yleisöjään ymmärtäviä toimijoita –
tieteellisiä seuroja, tiedekeskuksia, tiedeinstituutteja ja niitä ylläpitäviä tai tukevia säätiöitä –
jotta yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yleinen hyvä toteutuvat.
Tämä edellyttää tieteellistä tietoa levittävien ja tiedepääoman kartuttamista harjoittavien tieteellisten
seurojen, tiedekustantajien, -keskusten ja instituuttien toimintaedellytysten takaamista.
Suomeen on rakennettu monipuolinen ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen syvälle kansalaisyhteiskuntaan ulottuva perustuva tieteellisten toimijoiden kokonaisuus, joka osaltaan takaa tieteen
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Kokonaisuuden voimavaroina ovat olleet sitoutuminen tieteen
ja avoimen kansalaisyhteiskunnan arvoihin sekä vastikkeettomaan työhön luottamustehtävissä.
Tämä yleishyödyllinen toiminta on nojautunut sekä yksityisiin lahjoituksiin ja säätiöihin että
rahapelitoiminnan tuotoista valtion osoittamaan tukeen.
Yhteiskuntamme tiedepääomaa tulee vastedeskin kartuttaa tukemalla tieteellistä työtä, sen
ymmärrystä ja vaikuttavaa tieteellisen tiedon levittämistä. Tämän takia Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Svenska litteratursällskapet, Tiedekeskus Heureka ja
Tieteellisten seurain valtuuskunta järjestävät 15.2.2021 tiedepolitiikan päättäjille webinaarin, jossa
esitellään toimintaa tieteen vaikuttavuuden eteen.
Jos meillä ei tehdä työtä tieteellisen tiedon levittämisen ja ymmärrettävyyden eteen, luottamus
tieteeseen ja tieteenharjoittajiin jää vajaaksi ja vaikuttavuus jää tyngäksi. Tarvitaan tutkimusta ja
tietoa, tarvitaan eri näkökulmia, jotka tekevät ihmiselämän, erilaiset yhteiskunnat ja kulttuurit
ymmärrettäviksi. Tätä työtä me allekirjoittaneet olemme tehneet myös kuluvana koronavuotena.
Tuomas M. S. Lehtonen, Tove Ekman, Dag Wallgren, Mikko Myllykoski ja Lea Ryynänen-Karjalainen

Webbinarium: Stärk det vetenskapliga kapitalet! 15.2.2021 kl. 10–12
Arrangörer: VSD, Heureka, SKS, SLS, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
Vi lever mitt i en global kris orsakad av covid-19-viruset. Under krisen har vi och hela världen förlitat
oss på refereegranskad vetenskaplig kunskap producerad av det internationella forskarsamhället.
Den vetenskapliga kunskapens samhällspåverkan är beroende av hur gemenskaper som fungerar på
olika språk runt om i världen kan dela, ta emot och förstå kunskap – och vilken tilltro man har till
vetenskaplig kunskap. Det genomslag olika åtgärder får är beroende av hur trovärdigt man, på det
egna språket, kan vidareförmedla faktabaserad kunskap som åtgärder kan byggas på.
Begriplighet, trovärdighet och förtroende bygger på vetenskapligt kapital.
Vetenskapligt kapital uppstår genom spridning och popularisering av vetenskaplig kunskap,
effektiv vetenskapskommunikation och vetenskapsfostran samt forskningslitteracitet. Vi behöver
aktörer som förstår sin publik – vetenskapliga föreningar, vetenskapscenter, vetenskapsinstitut
och stiftelser som upprätthåller eller stöder dessa – för att ett samhälleligt genomslag och det
allmänna bästa ska uppnås.
Detta kräver att man säkerställer verksamhetsförutsättningarna för vetenskapliga föreningar,
vetenskapsförlag, vetenskapscenter och institut som sprider vetenskaplig kunskap och ökar det
vetenskapliga kapitalet.
En mångsidig och även internationellt unik helhet av vetenskapliga aktörer som sträcker sig
djupt in i civilsamhället har byggts upp i Finland. Detta bidrar till att säkerställa vetenskapens
samhällspåverkan. Resurserna i denna helhet har bestått av ett engagemang för vetenskapens
och det öppna civilsamhällets värderingar samt frivilligt arbete i förtroendeuppdrag. Denna
allmännyttiga verksamhet har varit möjlig tack vare såväl privata donationer och stöd av stiftelser
som genom statsunderstöd som finansieras med penningspelens avkastning.
Det vetenskapliga kapitalet i vårt samhälle måste även framöver förkovras genom stöd till
vetenskapligt arbete, ökad förståelse av dess betydelse och effektiv spridning av vetenskaplig
kunskap. Av denna anledning arrangerar Vetenskapliga samfundens delegation, Vetenskapscentret
Heureka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet och Finlands kultur- och
vetenskapsinstitut den 15 februari 2021 ett webbinarium för vetenskapspolitiska beslutsfattare,
där verksamhet för att främja vetenskapens genomslagskraft presenteras.
Om vi inte arbetar för att sprida och göra vetenskaplig kunskap begriplig, blir förtroendet för
vetenskap och forskare lågt och genomslaget urvattnas. Det behövs forskning och kunskap, det
behövs olika perspektiv som gör det mänskliga livet, olika samhällen och kulturer förståeliga.
Detta arbete har vi undertecknade ägnat oss åt också under det pågående coronavirusåret.
Tuomas M. S. Lehtonen, Tove Ekman, Dag Wallgren, Mikko Myllykoski och Lea Ryynänen-Karjalainen

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhteisö,
jonka tarkoituksena on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi
tekemistä. SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää suullista ja kirjallista kulttuuria, tukee ja harjoittaa tieteellistä
tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä vie Suomen kirjallisuutta maailmalle ja osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön. SKS tarjoaa palvelua tiedeyhteisölle ja koko kansalaisyhteiskunnalle.
Seurassa on noin 2 300 jäsentä ja sen palveluksessa työskentelee noin 65 henkeä. Seuran toimipisteet sijaitsevat
Helsingissä ja Joensuussa. SKS ylläpitää seuraavia kaikille avoimia julkisia palveluja:
−
−
−
−

−

Arkistoa, jonka perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmia on
kartutettu 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Aineistoa täydennetään kirjoituskeruin ja lahjoituksin.
Tieteellistä erikoiskirjastoa, jonka keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus ja kirjallisuudentutkimus.
Kirjaston palveluja kehitetään koordinoidusti tieteellisten kirjastojen kanssa.
Tutkimusosastoa, jossa toteutetaan ja jonka välityksellä tuetaan suomalaista kulttuuria koskevia
monitieteisiä tutkimushankkeita.
Kustantamoa, joka on Suomen suurin humanistinen tiedekirjojen ja vanhin yhtäjaksoisesti toiminut
kustantaja (noin 40–50 nimekettä/vuosi, puolet vertaisarvioituja tiedekirjoja, puolet yleisiä tietokirjoja)
ja Pohjoismaiden suurin open access -kustantaja. Avoimesti verkossa julkaistua 76 nimekettä on ladattu
yli 180 maassa. Vuoden 2021 alusta kustannustoiminta eriytetään SKS:n tiedekustantamoon, joka
keskittyy tiedekirjojen open access -julkaisemiseen ja SKS Oppi ja Tieto Oy:öön, jonne siirtyy
oppimateriaalien, tieto- ja tilauskirjojen kustantaminen.
Kirjallisuuden vientikeskus FILIä, joka edistää Suomen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä
maailmalla. FILI vastaa valtionavustuksin rahoitettujen käännöstukien jakamisesta, kansainvälisten
kustantajayhteyksien luomisesta, kääntäjien kouluttamisesta ja järjestää alan kansainvälisiä tapahtumia.
Kirjallisuusviennin arvoa on kolminkertaistunut 2011–2019 1,2 M€:sta 3,7 M€:oon.

SKS on viime vuodet kehittänyt avointa julkaisutoimintaa ja digitaalisia palveluja kaikilla toimialoillaan ja on
hakeutunut tiiviiseen yhteistyöhön arkistojen, kirjastojen, tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen sekä
yliopistojen kanssa.
Varsinaisen toiminnan kustannukset olivat 2019 noin 8,7 miljoonaa euroa, josta valtionavustuksin katettiin 49 %
(4,3 M€). Loput 51 % (4,4 M€) katettiin yksityisellä tuella (0,4 M€) ja SKS:n omalla rahoituksella (4 M€).
Rahoitusosuudet vaihtelevat vuosittain, mutta valtionavustuksilla on katettu noin puolet kustannuksista. Vuoden
2021 kustannustoiminnan uudistuksen myötä sen tuotot ja osa kuluista siirtyvät pois seuran kirjanpidosta. Avoin
tiedejulkaiseminen pienentää todennäköisesti tiedekirjojen myynnistä saatuja tuloja.
SKS:n arkiston valtionavustukset jakaa Kansallisarkisto ja ne perustuvat lakiin yksityisistä arkistoista. Kirjastoa,
tutkimusta ja tietokirjallisuuden vientiä tuetaan OKM:n tieteen rahapelivaroista, tieteellistä kustannustoimintaa
taas TSV:n jakamalla avustuksella. FILIn kautta jaettava kauno- ja lastenkirjallisuuden tuki perustuu OKM:n
kulttuurin rahapelivaroihin. SKS on saanut OKM:n erityisavustusta hankkeisiin, ja Suomen Akatemia on
rahoittanut tutkimushankkeita, lisäksi hankkeita on rahoitettu säätiöiden apuahoin.
Seuran toiminnan tavoitteena on pitkäkestoinen vaikuttavuus. Seuran oma rahoitus, tilat ja infrastruktuuri on
edellytys kaikelle toiminnalle. Kutakin toiminta-aluetta seurataan niille soveltuvilla vaikuttavuusmittareilla ja
tunnusluvuilla. Asiakas- ja mainekyselyissä saadut tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
Tuomas M. S. Lehtonen
Pääsihteeri
tuomas.lehtonen@finlit.fi, p. 040 560 9879

Suomen tiedeinstituutit ulkomailla
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon
kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia, jotka edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin
ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä
ja yhteistyötä. Instituuteista neljä on määritelty
tiedeinstituuteiksi, ja ne saavat yleisavustuksensa
tieteelle osoitetuista rahapelitoiminnan tuotoista.
Nämä ovat Suomen Ateenan-, Rooman-, Lähi-idän
ja Japanin-instituutit.
Tiedeinstituutit ovat itsenäisiä säätiöiden ylläpitämiä suhteellisen pieniä organisaatioita. Oman
tutkimustoimintansa ohella tiedeinstituutit mahdollistavat suomalaisen tieteellisen tutkimuksen
kansainvälistymistä tarjoamalla tutkimusapurahoja ja tutkijaresidenssejä. Instituutit luovat suomalaisten tutkijoiden käyttöön yhteistyöverkostoja
paikallisiin tiedeyhteisöihin. Tiedeinstituutit järjestävät omien alojensa opetusta ja kursseja suomalaisille korkeakouluopiskelijoille ja tohtorikoulutettaville. Ne järjestävät vuosittain lukuisia tieteellisiä
konferensseja, seminaareja ja työpajoja. Instituuteilla on myös omaa julkaisutoimintaa, jolla on
suuri merkitys suomalaisen humanistisen tieteen
kansainvälistämisessä.
Suomen Ateenan-instituutin erityisenä painopisteenä ovat arkeologiset kenttätyöprojektit, joiden
merkitys on korvaamaton suomalaiselle humanistiselle tutkimukselle. Viime vuosina Thesprotian,
Salamiin ja Arakhamitain projektit konkretisoivat
monitieteisesti yhteistyötä suomalaisen yliopistomaailman ja ulkomaisten verkostojen kanssa.
Suomen Lähi-idän instituutti on edistänyt suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen korkeaa tasoa ja
kansainvälistymistä järjestämällä työpajoja, seminaareja ja konferensseja, antamalla koulutusta
opiskelijoille ja asiantuntijoille sekä tuomalla blogien, podcastien ja tilaisuuksien välityksellä Lähi-idän asiantuntijoiden äänen yhteiskunnalliseen
keskusteluun.
Suomen Rooman-instituutti edistää kansainvälisen korkean tason suomalaista vanhempien aikojen tutkimusta ja kouluttaa nuoria tutkijoita. Viime
vuosien tärkein tutkimusprojekti on kohdistunut
Ostiaan, Rooman satamakaupunkiin. Sen tuloksena on julkaistu 600-sivuinen kansainvälinen moni-

tieteinen antiikin Ostian asukkaita ja elämää tutkiva teos. Museokeskus Vapriikin kanssa on järjestetty myös laaja Ostiaa käsittelevä näyttely.
Suomen Japanin-instituutissa on viime vuosina
keskitytty heijastelemaan Suomen ja Japanin yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita hyvinvointiin, ikääntymiseen ja naisten oikeuksiin liittyvien
teemojen kautta. Myös tekoäly ja Tove Jansson
ovat olleet instituutin järjestämien monitieteisten
seminaarien keskiössä.
Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeen
(2018–2020) aikana kartoitettiin tiedeinstituuttien
tutkimusaineistojen digitoinnin, digitaalisen säilytyksen ja avoimen jakamisen parhaat käytännöt,
periaatteet ja toimintamallit. OKM:n tuki hankkeelle oli 310 000 € ja instituuttien oma osuus oli 84
000 €. Tiedeinstituutit toteuttivat hankkeen aikana pilottiprojekteja, joissa selvitettiin tutkimusaineistojen hallintaan ja julkaisemiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.
Neljän tiedeinstituutin yhteenlasketut tulot vuonna 2019 olivat 3,9 milj. €. OKM:n avustusten osuus
tiedeinstituuttien rahoituksesta oli 79 %, yhteensä
3,1 milj. €. Suomesta tulevan yksityisen rahoituksen osuus tiedeinstituuttien rahoituksesta oli 6 %.
Tiedeinstituuttien lisäksi myös Suomen kulttuuriinstituuteilla on runsaasti tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Näiden 13 instituuttien
valtiollinen rahoitus tulee kuitenkin kokonaisuudessaan taiteen edistämiseen tarkoitetuista rahapelitoiminnan tuotoista.
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI)
on Suomen instituuttiverkoston yhteistyöorganisaatio. Yhdistys vahvistaa instituuttien keskinäistä
yhteistyötä sekä avustaa niitä kotimaan viestinnässä, edunvalvonnassa ja hallintopalveluissa. SKTI:n
toimintaan kulttuuri- ja tiedeinstituuttien hyväksi
myönnettiin yhteensä 165 000 € rahapelitoiminnan tuotoista vuonna 2020. Summasta 25 000 €
tuli tieteelle osoitetuista varoista.
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Tove Ekman,
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry,
tove.ekman@instituutit.fi | 040-7381544

Svenskalitteratursällskapet(SLS)är ett vetenskapligtsamfundgrundat år 1885 med uppgift att
bevara,utforskaoch spridakunskapenom den svenskakulturen och det svenskakulturarvet i
Finland.Vi stöder forskningom svenskaspråketoch litteraturen i Finland.SLSverksamhetutgörs av
arkiv, forskningoch forskningsfinansiering
samt utgivningav vetenskapliglitteratur och facklitteratur.
Därtill ägeroch förvaltar SLSSvenskakulturfonden varsavkastningställstill Stiftelsensför utbildning
och kultur på svenskai Finlandsr dispositionför utdelning.
SLShar ca 1 000 medlemmaroch sysselsätterca 90 personer.De fasta verksamhetspunkternafinns i
Helsingforsoch Vasa,men en allt större del av verksamhetenskerocksåpå webbeni form av
virtuella seminarier,kundbetjäningpå distansoch informationstjänsterriktade till studerande,lärare
och intresseradallmänheti Finlandoch särskilti Norden.
•

SLSarkiv tar emot kulturhistorisktmaterial som donationer och dokumenterarsamtidentill
exempelvia insamlingar.I vårt arkiv finns material om person-och litteraturhistoria,
teaterhistoria,folklig musikoch dans,folkkultur och traditioner, namnskick,språk,samfund,
sällskapoch samhälle.Materialet bestårav allt från handskrifter,ritningar och kartor till
fotografier och ljud- och filminspelningarsom SLSsamlarin, hanteraroch tillgängliggör.

•

Samlingarnai SLSarkiv digitaliserasi den takt ekonomintillåter och publiceraspå den
nationellaportalen sls.finna.fi.

•

SLSupprätthåller Finlandssvenskafolkmusikinstitutsom en del av SLSi Vasa.

•

SLSfinansierarforskninginom humanioraoch samhällsvetenskaper.
Därtill finansierarvi
postdoktoralabefattningarsom förläggstill ett finländsktuniversitet.

•

SLSär initiativtagaretill och koordinator för forskningsprogrammetFramtidautmaningari
Norden–människan,kulturen och samhället.Programmetfokuserarpå stora
samhällsutmaningarunder det 21:a århundradet.Forskningenskakommasamhällettill nytta
genomatt produceralättillgängligkunskapför medborgareoch beslutsfattare.Programmet
genomförsi samarbetemed stiftelser från Finlandoch Sverigeoch nordiskauniversitet.

•

SLSpublicerarårligen15–20nya böckeroch webbutgåvor.Alla böckerutkommer ocksåfritt
tillgängligtpå webben,antingendirekt eller efter ett kort embargo.Närmare800 volymer (ca
225 000 sidor) ur SLStidigare utgivninghar digitaliseratsi samarbetemed Nationalbiblioteket
och publiceraspå webbenår 2021.

•

SLSutvecklarverktygoch metoder för digitala källkritiskautgåvor.Ett exempelär den
omfattande kommenteradeutgivningenav ZachariasTopeliusproduktion. Utgåvan,som är
sökbaroch fritt tillgängligpå nätet, ger en mångsidigbild av såvälTopeliusunika
författarskapsom den tid han levde och verkadei.

SLSverksamhetskostnader
var år 2019 ca 14,3 miljoner euro. Kostnadernatäcktestill 77 % (11 M€)
med avkastningfrån SLSfonder, 15 % (2,2 M€)täcktesmed bidragfrån andrastiftelser, 6 % (0,9M€)
finansieradesmed statligaoch kommunalastöd och 1 % (0,2 M€)utgjordesav intäkter från
verksamheten.SLSerhåller statsstödsom fördelasav Riksarkivetoch baserarsig på lagenom
privatarkiv.För SLSarkivverksamheti Vasaoch för FinlandsSvenskaFolkinstituterhåller SLSstatsstöd
av Undervisnings-och kulturministeriet.

Vantaalla, 11.1.2021

Tiedekeskus Heureka ja Tiedekeskussäätiö
Tiedekeskus Heurekaa (per. 1989) ylläpitää yleishyödyllinen Tiedekeskussäätiö sr,
joka tarkoituksensa mukaisesti edistää tieteen ja tieteenharjoituksen, tieteen tulosten
ja sovellutusten sekä niiden vaikutusten ja merkityksen yleistä tuntemusta. Säätiön
taustalla ovat tiedeyhteisö (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tieteellisten Seurojen
Valtuuskunta), työmarkkinaosapuolet (EK ja SAK), opetusalan ammattijärjestö OAJ,
Vantaan kaupunki sekä kolme ministeriötä (OKM, TEM ja VVM).
Heureka kartuttaa suomalaisten tiedepääomaa tuottamalla osallistavia, moniaistisia,
vetovoimaisia ja palkitsevia tiede-elämyksiä kuten vuorovaikutteisia näyttelyitä,
oppimisohjelmia, tapahtumia sekä tiedeteatteri- ja planetaarioesityksiä. Heureka
tukee elinikäistä oppimista ja vaikuttaa lasten ja nuorten uravalintoihin tarjoamalla
henkilökohtaisen ja elämyksellisen tavan kokea, oppia ja innostua tieteestä.
Viimeisen kolmen vuoden aikana Heurekassa on vieraillut keskimäärin yli 310 000
hengen yleisö vuosittain. Heistä yli 53 000 on oppilaitoskävijöitä. Yleisö on valtakunnallista: 62 % tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Lisäksi vuosittain noin
50 000 ihmistä nauttii Heurekan tarjonnasta digitaalisesti ja ns. outreach-tapahtumissa
mm. Pop-up Heurekan kiertueilla. Heureka edistää kansalaistiedettä ja on yhteistyön
alusta kumppaneilleen tiedeyhteisössä ja yritysmaailmassa.
Heurekan tuloksellisuutta arvioidaan myös kävijöiden tyytyväisyyttä mittavalla
suositteluindeksillä, joka yleisötutkimuksissa on 91 %. Heureka sijoittuu suomalaisten
mielikuvissa kolmen arvostetuimman joukkoon Taloustutkimuksen Suomi tänään
Vapaa-ajankeskusten imagot -tutkimuksessa.
Heureka suunnittelee ja rakentaa valtaosan tarjonnastaan itse. Heurekan kokonaan
omistama tytäryhtiö Heureka Overseas Productions Oy on vienyt 32 Heurekan näyttelyä
ulkomaille. Niitä on nähty 28 maassa Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja PohjoisAmerikassa: 30 vuodessa Heurekan näyttelyihin on tutustunut ulkomailla 20 miljoonan
hengen yleisö, Suomessa 9 miljoonan.
Vuonna 2019 Heureka kattoi 12,7 M€ rahoituksestaan oman toimintansa tuotoilla
51,1 %. Heurekan saama julkinen tuki oli Vantaan kaupungilta 3,6 M€ (28,1 %)
ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2,6 M€ (20,8 %).

Mikko Myllykoski
toimitusjohtaja

Heureka, suomalainen tiedekeskus
Finlands vetenskapscenter | the Finnish Science Centre
PL | PB | P.O. Box 166, 01301 Vantaa | Vanda, FINLAND | +358 9 85 799

info@heureka.fi
www.heureka.fi

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin
tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on edistää
•
•
•

tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa
tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä
tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa.

Valtuuskuntaan kuuluu 282 tieteellistä seuraa ja neljä tiedeakatemiaa (2020). Sen jäsenistö
edustaa laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta. Seurojen jäsenistö koostuu
tieteenharjoittajien lisäksi myös harrastajista. Seuroissa on yhteensä yli 260 000 henkilöjäsentä.
TSV sai vuonna 2020 toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta 3,5 m€ ja
edelleen jaettavia erityisavustuksia ja apurahoja yhteensä 2,65 m€. TSV jakaa valtionavustuksia
edelleen tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan vuosittain n. 1 m€
sekä kansainvälisten ja kansallisten tieteellisten konferenssien järjestämiseen ja liikuntatieteellisten
konferenssien järjestämiseen yhteensä n. 880 000 €. TSV tarjoaa jäsenseuroilleen
julkaisutoimintaan liittyviä palveluja kuten julkaisujen välitystä ja myyntiä (Tiedekirja ja
julkaisuvarasto) sekä kansainvälistä julkaisujen vaihtoa, ja Tieteiden talon tiloja kokous- ja
seminaarikäyttöön. TSV järjestää tiedetapahtumia, joista tunnetuin on joka toinen vuosi
järjestettävä Tieteen päivät. TSV julkaisee myös Tieteessä tapahtuu -lehteä. Lisäksi TSV vastaa
avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta ja tutkimuksen laadunarviointia tukevan
julkaisukanavien luokitusjärjestelmästä, Julkaisufoorumista.
TSV on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta
(TENK) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ovat opetus- ja kulttuuriministeriön
asiantuntijaelimiä. TENK edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäisee koulutuksen ja
ohjeistuksen avulla tiedevilppiä. TJNK seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia
Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. TJNK jakaa
vuosittain tiedonjulkistamisen apurahoja 400 000 € ja tekee esitykset opetus- ja
kulttuuriministeriölle tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista. Neuvottelukuntien rahoitus on osa
TSV:lle myönnettyä yleisavustusta, TJNK:n apurahat osa edelleen jaettavia erityisavustuksia.
TSV, TENK ja TJNK edistävät yhdessä tieteen ja tutkitun tiedon vastuullisuutta, saatavuutta ja
korkeaa laatua tiedeyhteisössä ja kansalaisyhteiskunnassa. Tehtävät ja toiminta ovat kansallisesti
ainutlaatuisia. Kansainvälinen toiminta on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti muun muassa
yhteistyöverkostojen ja -organisaatioiden luomisen, EU-hankkeiden ja asiantuntijatehtävien
muodossa.
TSV perustettu 1899 senaatin päätöksellä, laki TSV:sta 938/2006, www.tsv.fi
TENK perustettu asetuksella 1347 / 1991, www.tenk.fi
TJNK perustettu VNK päätös 13.1.1972, www.tjnk.fi
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