
 
 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

Nuorten Tiedeakatemian vuosi 2019 tiivistettynä: 

● Puheenjohtajana toimi syyskuuhun asti Tommi Himberg ja syyskuusta alkaen Jenni          
Raitoharju. Keväällä Nuorten Tiedeakatemian toimintaa tuki Katri Mäkinen-Rostedt        
16% työajalla. Elokuussa tiedesihteerinä aloitti Johanna Ketola 50% työajalla. 

● Nuorten Tiedeakatemia koordinoi menestyksekkäästi Tutkija tavattavissa –palvelua       
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Toteutuneita ja        
suunniteltuja tutkijavierailuja kouluihin on yhteensä noin 75. Syksyn aikana palvelulle          
haettiin jatkorahoitusta. 

● Maaliskuussa Nuorten Tiedeakatemia oli mukana Pohjoismaiden ja Baltian        
nuorten tiedeakatemioiden tapaamisessa Tukholmassa. Kokouksen teemoina      
olivat mm. tiedeviestintä ja tasa-arvo. Syyskuussa Pohjoismaiden ja Baltian nuorten          
tiedeakatemiat julkaisivat yhteisen julkilausuman sukupuolten tasa-arvosta      
akateemisella uralla. 

● Kansainvälisen toiminnan kohokohtana Nuorten Tiedeakatemia isännöi Helsingissä       
eurooppalaisen verkoston kokoontumisen, jonka teemoina olivat mm. olivat        
eurooppalainen tiedepolitiikka ja avoin tiede. Kokouksessa sovittiin tiivistyvästä        
eurooppalaisesta yhteistyöstä vuotuisten tapaamisten ja niiden valmistelun       
muodossa. 

● Nuorten Tiedeakatemia sai Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoituksen vuoden          
mittaiselle Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä –projektille, joka käynnistyi         
virallisesti syyskuussa. Kesällä kerättiin esimerkkejä tutkijoita ja päättäjiä yhdistävistä         
toimista muilta eurooppalaisilta nuorten tiedeakatemioilta. Syksyn aikana järjestettiin        
kaksi ensimmäistä työpajaa ja valmisteltiin kevään 2020 työpajoja. 

● Keväällä Akatemiaklubit pyörivät vanhan mallin mukaan kuukausittaisina       
iltatapahtumina, joiden sisältönä oli jäsenistön tutkimusesittelyt. Syksystä 2019        
alkaen Akatemiaklubit uudistettiin pidemmiksi päivätapahtumiksi, joissa      
tutkimusesittelyjen lisäksi tarjotaan monipuolista ohjelmaa jäsenistölle. 

● Nuorten Tiedeakatemia oli aktiivisesti mukana avoimen tieteen edistämiseen        
liittyvässä toiminnassa mm. osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja julkiseen        
keskusteluun. 

Tehtävät 
Nuorten Tiedeakatemian (Young Academy Finland, YAF) tarkoituksena on edistää         
tieteenteon mahdollisuuksia erityisesti nuorten, uransa alkuvaiheessa olevien       
tutkijoiden näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemia esimerkiksi osallistuu tieteen tilaa        

1 



koskevaan keskusteluun, antaa lausuntoja, pitää yhteyttä kansainvälisiin sisar- ja         
kattojärjestöihin sekä järjestää tilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia. Rakennamme        
yhteyksiä myös koulujen, oppilaitosten ja tutkijoiden välille. 

Jäsenistö, kokoukset ja toimielimet 
Nuorten Tiedeakatemian jäsenistö koostuu uransa alkuvaiheessa olevista tutkijoista.        
Jäsenyys Nuorten Tiedeakatemiassa toimii kutsuperiaatteella ja kestää neljän        
vuoden ajan. Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus kutsuu Nuorten Tiedeakatemian        
uudet jäsenet aina toukokuun kokouksessaan. Jäsenten toimikausi alkaa syyskuun         
alussa ja päättyy elokuun lopussa neljän vuoden kuluttua jäseneksi ottamisesta.          
Nuorten Tiedeakatemiassa oli vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 74 jäsentä.  
 
Nuorten Tiedeakatemian asioista päättää jäsenkokous, johon kutsutaan kaikki        
jäsenet. Vuonna 2019 jäsenkokoukset järjestettiin 21.1. ja 23.9. Tammikuun         
jäsenkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja syyskuun       
jäsenkokouksessa toimintasuunnitelma sekä budjettiehdotus vuodelle 2020.      
Jäsenkokousten lisäksi järjestettiin kesäpäivä 7.6., jossa pohdittiin kestävän        
kehityksen tavoitteita, uutta hallitusohjelmaa sekä Nuorten Tiedeakatemian       
mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön ja tärkeiksi koettujen teemojen        
edistämiseen. Tiedeakatemioiden päärooleksi hahmottui keskustelussa     
tiedeneuvonanto eri tasoilla; valmiuksien kehittäminen ja kansallisten prioriteettien        
muokkaaminen sekä tieteen ja tutkimuksen käytäntöjen muuttaminen       
kansalaisyhteiskuntaa kohtaan avoimemmaksi ja yhteiskehittävämmäksi.  
 
Nuorten Tiedeakatemian toimintaa johtaa sen jäsenkokouksen valitsema hallitus. 
 
Jäsenkokouksen valitsema kokoonpano kaudella 9/2018-9/2019 oli seuraava: 
Tommi Himberg, puheenjohtaja 
Pirita Frigren, varapuheenjohtaja 

 Katri Mäkinen-Rostedt, sihteeri ex officio ja Jenni Raitoharjun henkilökohtainen 
varajäsen 
Jenni Raitoharju  
Tero Vanhanen 
Olli Peltola 
Sini Mikkola (Olli Peltolan henkilökohtainen varajäsen) 
Terhi Honkola (Tero Vanhasen henkilökohtainen varajäsen) 
Mikko Keränen (Pirita Frigrenin henkilökohtainen varajäsen) 
Jutta Viinikainen (Tommi Himbergin henkilökohtainen varajäsen) 
 
Kokouksessaan 23.9. jäsenet valitsivat uuteen hallitukseen seuraavat henkilöt: 
Jenni Raitoharju, puheenjohtaja 

2 



Maija Hirvonen, varapuheenjohtaja 
Johanna Ketola, sihteeri ex officio 
Henrikki Tenkanen 
Jutta Viinikainen 
Tuukka Kauhanen (Maija Hirvosen henkilökohtainen varajäsen) 
Olli Peltola (Jenni Raitoharjun henkilökohtainen varajäsen) 
Satu Wedenoja (Henrikki Tenkasen henkilökohtainen varajäsen) 
Juli Mansnérus (Jutta Viinikaisen henkilökohtainen varajäsen) 
 
Nuorten Tiedeakatemian hallituksen sihteerinä (ex officio) ja erityisasiantuntijana        
toimi 20.8.2018-31.8.2019 Katri Mäkinen-Rostedt. Hänen tehtäviinsä kuului       
toiminnan koordinointi, päätösasioiden valmistelu hallitukselle sekä hallituksen       
päätösten toimeenpano. Lisäksi hän avusti Nuorten Tiedeakatemiaa yhteistyön        
rakentamisessa eri sidosryhmiin sekä asemoinnissa osaksi tieteen järjestökenttää.        
Hänen työprosenttinsa nousi 10 % noin 16 % lokakuussa 2018 Tutkija tavattavissa            
-hankkeen koordinointitehtäviä varten.  
 
Elokuusta 2019 lähtien Nuorten Tiedeakatemian toiminnan vetäjänä ja kehittäjänä         
sekä projektien koordinoijana ja lisärahoituksen hakijana on toiminut tiedesihteeri         
Johanna Ketola. Syyskuusta 2019 lähtien hän on myös toiminut hallituksen          
sihteerinä.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, joista kauden 2018-2019 hallitus 5 kertaa            
ja kauden 2019-2020 hallitus 4 kertaa.  

Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 

Toiminnan rakenne 

Kauden 2018-2019 toimintasuunnitelma esiteltiin ja hyväksyttiin jäsenkokouksessa       
17.9.2018. Kautta 2019-2020 koskeva suunnitelma hyväksyttiin jäsenkokouksessa       
23.9.2019. Syksystä 2018 alkaen hallituksen toimintaa ovat valmistelleet työryhmät,         
joita oli syyskuuhun 2019 saakka neljä: avoin tiede, kansainvälinen toiminta, tutkija           
tavattavissa ja viestintä. Syyskokouksessa 2019 päätettiin kahden uuden työryhmän         
perustamisesta teemoinaan nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä ja akatemiaklubin         
uudistaminen. Työryhmissä työskentely on kaikille jäsenille avointa. Työryhmien        
työskentely tapahtuu pääosin Slackissä, koko jäsenistölle vapaissa       
keskusteluryhmissä. Hallituksella on Slackissä oma, suljettu työtilansa.  
 
Työryhmät ja niiden vetäjät kaudelle 2018-2019 olivat: 
Avoin tiede - Olli Peltola 
Kansainvälinen toiminta - Pirita Frigren 
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Tutkija tavattavissa - Terhi Honkola 
Viestintä - Tero Vanhanen. 
 
Kauden 2019-2020 työryhmän ja niiden vetäjät : 
Avoin tiede - Henrikki Tenkanen 
Kansainvälinen toiminta - Jutta Viinikainen ja Juli Mansnérus 
Tutkija tavattavissa - Tuukka Kauhanen 
Viestintä - Jenni Raitoharju ja tiedesihteeri Johanna Ketola 
Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä - Jenni Raitoharju ja projektin vetäjä Katri            
Mäkinen-Rostedt  
Akatemiaklubin kehittäminen - Maija Hirvonen. 
 
Nuorten Tiedeakatemialle tärkeimpiä tiedepoliittisen vaikuttamisen kanavia ovat       
ministeriöiden kuulemiset sekä tieteenteon edellytyksiä parantamaan pyrkivät       
yhteistyöprojektit niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämän lisäksi Nuorten        
Tiedeakatemia nostaa esiin jäsenistölleen ja nuorille tutkijoille tärkeitä teemoja,         
esimerkiksi syksyn jäsenkokouksen yhteydessä julkaistavien julkilausumien avulla.       
Syyskuun 2019 jäsenkokouksessa hyväksytyssä julkilausumassa kannustetaan      
luomaan lisää kohtaamispaikkoja nuorille tutkijoille ja päätöksentekijöille       
https://nuortentiedeakatemia.fi/2019/10/01/nuorten-tiedeakatemia-kannustaa-luomaa
n-nuorten-tutkijoiden-ja-paattajien-kohtaamispaikkoja/. 
 
Avoin tiede 
Nuorten Tiedeakatemia on toiminnallaan tahtonut tukea avoimeen tieteeseen        
siirtymistä ja tuoda esille mahdollisia ongelmakohtia liittyen tieteellisten käytäntöjen         
nopeaan muutokseen. Nuorten Tiedeakatemia on osallistunut aktiivisesti       
Tieteellisten seurain valtuuskunnan luotsaamaan avoimen tieteen kansalliseen       
koordinaatioon, muun muassa liittyen avoimen tieteen käytäntöjen ja nuorten         
tutkijoiden urakehityksen yhteensovittamiseen ja tutkijoiden vastuullisen arvioinnin       
kehittämiseen liittyvissä asioissa. Eri aihepiirien ympärillä toimivien työryhmien        
toiminta on vielä käynnissä. 
 
Vuoden 2019 alkupuolella Nuorten Tiedeakatemia kommentoi avoimen tieteellisen        
julkaisemisen kansallinen strategian luonnosta, joka julkaistiin vuoden 2019        
loppupuolella. 
 
Nuorten tiedeakatemian hallituksen jäsen Mikko Keränen osallistui American        
Association for the Advancement of Science vuosikokoukseen Washington DC:ssä         
Nuorten tiedeakatemian edustajana. Kokouksessa keskusteltiin erilaisten      
rekisteritietojen yhdistämisestä ja sensitiivisten tietolähteiden käytöstä      
tutkimuksessa. 
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Eurooppalaisen tutkimuksen avoimuuteen tähtäävän Plan S -julkilausuman ympärillä        
käytävä keskustelu on jatkunut läpi vuoden ja Nuorten tiedeakatemia on osallistunut           
siihen, niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla. Plan S:n         
toimeenpanosuunnitelma oli avoinna kommentoinnille ja Nuorten tiedeakatemia oli        
vahvasti mukana tässä julkisessa keskustelussa     
https://nuortentiedeakatemia.fi/hallinta/wp-content/uploads/2019/02/YAF_feedback_
on_Plan_S_implementation_guidance.pdf. Plan S:n päivitetty    
toimeenpanosuunnitelma julkaistiin myöhemmin keväällä ja iloksemme      
huomasimme, että suurimmat muutokset olivat hyvin linjassa Nuorten        
tiedeakatemian antaman palautteen kanssa. 
 
Avoimen tieteen ryhmänvetäjä Henrikki Tenkanen liittyi YAF:in edustajana nuorten         
tiedeakatemioiden globaaliin työryhmään sen lanseerausvaiheessa joulukuussa      
2019. 

Kansainvälinen toiminta  
Nuorten Tiedeakatemian kaltaisen organisaation vaikuttavuus perustuu sen       
yhteistyöverkostojen kattavuuteen ja yhteistyösuhteiden tiiviyteen. Vuoden 2019       
aikana Nuorten Tiedeakatemia on luonut ja tiivistänyt kontaktejaan sen toiminnan          
kannalta keskeisiin yhteistyökumppaneihin, joista tärkeimpiä kansainvälisellä tasolla       
ovat pohjoismaiset sisarakatemiat, Global Young Academies –yhteistyöorganisaatio       
ja nuorten tiedeakatemioiden eurooppalainen verkosto. 
 
Kansainvälisen toiminnan kohokohta vuonna 2019 oli Nuorten Tiedeakatemian        
Helsingissä 17.-18.5. isännöimä eurooppalaisen verkoston kokous, jonka teemoina        
olivat eurooppalainen tiedepolitiikka ja avoin tiede. Kokousjärjestelyistä vastasivat        
hallitus, kansainvälisten asioiden ryhmä ja sihteeri Katri Mäkinen-Rostedt.        
Taloudellisesti kokouksen järjestämistä tuki Suomen Tiedeakatemiat noin 10 000        
eurolla. Tapaamisen konkreettisena lopputuloksena eurooppalaisten nuorten      
tiedeakatemioiden yhteistyötä tiivistetään YAF:in esittämän mallin mukaisesti niin,        
että vuotuisten tapaamisten edelliset ja tulevat järjestäjät koordinoivat yhteistyötä         
myös tapaamisten välillä. Raportti tapaamisesta:     
https://nuortentiedeakatemia.fi/2019/05/21/eurooppalaiset-nuorten-tiedeakatemiat-ta
pasivat-helsingissa/  
 
Pohjoismaisten nuorten tiedeakatemioiden yhteinen tapaaminen järjestettiin      
Tukholmassa 20.-22.3. Koollekutsujana toimi Sveriges Unga Akademi ja siihen         
osallistui delegaatteja myös Baltian maista. Nuorten Tiedeakatemia osallistui        
kokoukseen Nordforskin tarjoaman taloudellisen tuen turvin. Tilaisuuden teemoina        
olivat verkostoituminen, tiedeviestintä ja tieteen popularisointi sekä sukupuolten        
tasa-arvo akateemisella uralla, mihin liittyvää yhteispohjoismaista julkilausumaa       
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koordinoi Norjan Akademiet for yngre forskere. Suomesta lausuman        
päävastuullisena työstäjänä toimivat Jutta Viinikainen ja Pirita Frigren. Julkilausuma         
julkaistiin elokuussa 2019   
https://nuortentiedeakatemia.fi/2019/08/16/pohjoismaiden-ja-baltian-maiden-nuorten-
tiedeakatemiat-tasa-arvon-asialla/.  
 
Puheenjohtajana syyskuussa 2019 aloittanut Jenni Raitoharju osallistui Suomen        
EU-puheenjohtajuuskauden puitteissa järjestettyyn tasa-arvotapahtumaan Research     
and Innovation Excellence through gender equality: New pathways and challenges”          
ja sen paneelikeskusteluun Panel discussion on disruptive solutions for the EU           
gender in research and innovation policy vieden eteenpäin em. yhteispohjoismaisen          
tasa-arvokannanoton sanomaa. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 23.-24.10. 
 
Nuorten Tiedeakatemia oli vahvasti mukana eurooppalaisen tiedeneuvonannon       
tulevaisuutta pohtivassa symposiumissa The Future of Science Advice, jonka         
SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) järjesti Helsingissä          
13.11. Nuorten Tiedeakatemia järjesti tilaisuudessa työpajan Innovative Approaches        
to Science Advice. Kansainvälisen työpajan kumppanitahoina olivat Suomen        
Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto (CoFa) ja Erätauko-säätiö. Lisäksi tilaisuuden       
paneelikeskusteluun suomalaisen tiedeneuvonannon ekosysteemeistä The science      
advice ecosystem in Finland osallistui Nuorten Tiedeakatemian jäsen Johanna         
Vuorelma. Raportti työpajasta:   
https://nuortentiedeakatemia.fi/2019/12/12/nuorten-tiedeakatemia-esitteli-innovatiivisi
a-lahestymistapoja-tiedeneuvonantoon/.  
 
Nuorten Tiedeakatemia liittyi Global Young Academies -yhteistyöorganisation       
koordinoimaan maailmanlaajuiseen julistukseen, jossa kannustetaan perustamaan      
nuorten tiedeakatemioita maihin, joissa niitä ei vielä ole. Marraskuussa julkaistuun          
kannanottoon on kirjattu nuorten tiedeakatemioiden yleiset toimintaperiaatteet.       
https://nuortentiedeakatemia.fi/en/2019/11/21/guiding-principles-of-young-academies
/  
 
Nuorten Tiedeakatemia vieraili 10.-11.12. Brysselissä osana kansainvälistä       
toimintaa. Kolmejäseninen delegaatio (sihteeristövahvuus Johanna Ketola ja Katri        
Mäkinen-Rostedt, jäsen Markus Kari) tapasi Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä          
-projektin sidosryhmiä. Matkan aikana saatiin palautetta projektiin sisältyvästä        
työpajasta ja vietiin tätä koskevia suunnitelmia yhteistyökumppaneiden kanssa        
eteenpäin. Lisäksi edistettiin Nuorten Tiedeakatemian tunnettavuutta yleisesti.       
Matkan aikana vahvistui, että kaikki alustavasti kaavaillut yhteistyökumppanit        
(Euroopan Parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, SAPEA, Belgian Nuorten        
Tiedeakatemia) lähtevät Brysselissä toukokuussa 2020 projektin puitteissa       
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järjestettävän työpajan kumppaneiksi. Työpaja pyritään järjestämään Euroopan       
Parlamentin tiloissa. 

Tutkija tavattavissa -hanke  
Nuorten Tiedeakatemian koordinoima Tutkija tavattavissa -palvelu sai vuoden        
mittaisen ja 5000 euron suuruisen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen         
tieteen ja koulutuksen kehittämisen lokakuussa 2018. Palvelu avautui tammikuussa         
2019. Palvelu mahdollistaa helpot ja matalan kynnyksen tutkijavierailut kouluihin         
sekä oppilaitoksiin maantieteellisestä sijainnista ja taloudellisista voimavaroista       
riippumatta. Palvelu tarjoaa myös helpon kanavan tutkijoille tiedekasvatukseen.  

Tukisummalla palvelua koordinoitiin, sille kehitettiin verkkosivut      
www.tutkijatavattavissa.fi ja tuotettiin viestintämateriaali. Palvelulle on ollut selvästi        
kysyntää: siihen on ilmoittautunut vuoden 2019 lopussa 210 tutkijaa ja 71 opettajaa.            
Palaute sekä opettajilta että tutkijoilta on ollut myönteistä ja kiittävää. Erinomaisen           
alun innoittamana Nuorten Tiedeakatemia haki syksyllä 2019 kaksivuotista        
jatkorahoitusta palvelun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Palvelua on esitelty        
yhteistyökumppaneille sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Syksystä 2019 lähtien        
Nuorten Tiedeakatemia on myös osallistunut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan        
luotsaamaan tiedekasvatushankkeiden kansalliseen koordinaatioon.  

Viestintä  
Sisäisen viestinnän tavoitteena on olla mahdollisimman keskustelevaa ja avointa.         
Nuorten Tiedeakatemian ulkoinen viestintä rakentuu vuonna 2018 lanseeratun        
verkkosivun www.nuortentiedeakatemia.fi ja sosiaalisen median (Twitter: @yaf_fi)       
varaan.  
 
Lokakuussa 2019 laadittiin hallituksen toimintakauden kattava viestintäsuunnitelma,       
jossa tavoite on tuottaa Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuille säännöllisesti        
monipuolista, toimintaan ja projekteihin keskittyvää sisältöä. Viestintäsuunnitelman       
toteutuksen tukemiseksi ja tiedeviestinnän vahvistamiseksi Nuorten Tiedeakatemia       
haki myös ulkopuolista rahoitusta, josta päätös saadaan tammikuussa 2020.  
 
Joulukuussa 2019 YAF järjesti avoimen tieteen työryhmän vetäjä Henrikki Tenkasen          
johdolla Twitter-keskustelun Suomesta ja suomalaisuudesta osana Erätauko-säätiön       
yhteistyökumppaneille suunnattua teemaviikkoa. Keskustelun aihe oli Suomi ja        
suomalaisuus nuoren, kansainvälisen tutkijan silmin. Eniten kiinnostusta herättänyt        
keskustelu liittyi suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden käyttöön ja merkitykseen       
ulkomailla. Joulukuussa avattiin myös Nuorten Tiedeakatemian oma Youtube-tili,        
jolta löytyy jäsenten tutkimusesittelyitä sekä Tutkija tavattavissa -videomateriaalia.  
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Jäsenviestintä tapahtuu aikaisempaan tapaan Slack-työskentelyalustalla, missä      
jäsenet voivat osallistua reaaliaikaisesti toiminnasta, viestinnästä tai yleisistä asioista         
käytävään keskusteluun. Jokaisella työryhmällä on oma kanavansa Slackissä, jonne         
jäsenet voivat vapaasti liittyä.  
 
Jäsenkokouskutsut lähetetään sähköpostitse, jotta ne saavuttaisivat mahdollisimman       
usean jäsenen. Vuoden 2019 lopussa lanseerattiin myös niin ikään sähköpostitse          
lähetetty uutiskirje, johon kirjattiin syksyn 2019 menneet tapahtumat ja kevättä 2020           
koskevat suunnitelmat. Uutiskirjeen tavoitteena on aktivoida jäsenistöä       
osallistumaan Nuorten Tiedeakatemian toimintaan ja sen suunnitteluun.  
 
Nuorten Tiedeakatemia lähettää vuosittain valittaville uusille jäsenille kirjeen, jossa         
uudet jäsenet tutustutetaan “yaffilaisten” aktiviteetteihin sekä toimintamuotoihin.  
 
Jäsenkokoukset ja akatemiaklubit tarjoavat jäsenille mahdollisuuden tavata toisiaan        
kasvokkain. 
 
Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä -hanke 
Vuoden mittainen hanke polkaistiin käyntiin syyskuussa 2019. Sen aikana Nuorten          
Tiedeakatemia pyrkii löytämään uusia lähestymistapoja tutkijoiden ja päättäjien        
yhteen saattamiseksi ja keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi. Tavoitteena on        
tukea nuoria tutkijoita tiedeneuvonantajuuden polulla ja rakentaa heille koko         
Euroopan laajuista ääntä. Projektia rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin säätiö. 

Projektissa on kaksi päävaihetta: ensimmäiseksi projektissa kartoitetaan ne keinot,         
joilla eurooppalaiset nuorten tiedeakatemiat jo nyt yhdistävät päättäjiä ja tutkijoita.          
Projektin toisessa vaiheessa käytetään tätä kerättyä tietoa hyväksi, ja järjestetään          
sen pohjalta olemassa olevien keinojen skaalautuvuutta sekä täysin uusia tapoja          
pohtivia työpajoja. Työpajat konseptoidaan aina tapaus/teemakohtaisesti, ja sisältö        
mietitään osanottajien kanssa yhteistyössä. Työpajojen aiheet ammentavat       
seuraavista läpileikkaavista teemoista: ilmastonmuutos, EU, nuoret tutkijat. Kerätyn        
aineiston ja työpajojen pohjalta kirjoitetaan Policy brief -raportti nuorista tutkijoista          
tiedeneuvonantajina sekä tieteellinen artikkeli (kirjoittajana Katri Mäkinen-Rostedt       
osana väitöskirjaprojektiaan). 

Vuonna 2019 kerättiin aineisto ja järjestettiin kaksi projektin kaiken kaikkiaan viidestä           
työpajasta. Ensimmäinen työpaja pidettiin elokuussa 2019 osana Sitran Tieto         
päätöksenteossa -hanketta, ja sen fasilitoijana toimivat Sitra ja Demos. Nuorten          
Tiedeakatemian jäseniä ja Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä -hankkeen         
sidosryhmien edustajia kokoontuivat päivän mittaiseen työpajan pohtimaan, miten        
nuoret tutkijat voisivat edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa sekä         
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miten tuettaisiin nuorten tutkijoiden linkittymistä päätöksentekijöihin ja       
päätöksentekoon. Työpajassa tunnistettiin olemassa olevia tiedon ja päätöksenteon        
rajapinnoilla käytössä olevia toimintamalleja ja syvennettiin ymmärrystä       
toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämisestä. Työpajan tuloksena syntyi myös        
aivan uusia ideoita kehitettäviksi toimintamalleiksi. Projektin toinen työpaja pidettiin         
osana kansainvälistä the Future of Science Advice in Europe -symposiumia          
marraskuussa 2019 (kuvaus edellä).  

Projektin ohjausryhmä, johon kuuluvat akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen       
(Suomalainen Tiedeakatemia, kansallinen SoFI -projekti), kansanedustaja Atte       
Harjanne, apulaisprofessori Annalea Lohila (ICOS-Suomi, Ilmatieteen laitos), MEP        
Sirpa Pietikäinen, akatemiasihteeri Päivi Tikka (Suomen Tiedeakatemiat), kokoontui        
kerran vuoden 2019 aikana. Ohjausryhmä toimii hankkeen mentorina ja huolehtii,          
että heidän edustamansa sidosryhmien näkökohdat tulevat huomioiduiksi.  

Akatemiaklubin kehittäminen 
Syksyllä 2019 aloitettiin akatemiaklubien kehittäminen. Työryhmän vetäjäksi ryhtyi        
varapuheenjohtaja Maija Hirvonen. Kehittämisen taustalla on halu tarjota jäsenille         
enemmän sisältöä säännöllisissä tapaamisissa sekä toisaalta järjestää tapaamisia        
harvemmin kulujen karsimiseksi. Klubien kehittämiseen on kutsuttu kaikki jäsenet, ja          
sitä varten on perustettu oma kanava Slackiin. Palautetta ja ideoita kerättiin myös            
marraskuun 2019 Akatemiaklubissa. 

Kun keväällä 2019 klubitapaamisia oli kerran kuukaudessa, syksyllä klubitapaamisia         
harvennettiin viiteen kertaan vuodessa. Akatemiaklubi 25.11.2019 järjestettiin       
ensimmäistä kertaa uudella konseptilla koko päivän mittaisena keskustelu- ja         
esitelmätilaisuutena. Tutkimusesittelyiden lisäksi ohjelmaan kuului keskustelu      
Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen kanssa teemalla      
“eurooppalainen ja suomalainen päätöksentekojärjestelmä” ja treffit Suomalaisen       
Tiedeakatemian jäsenten kanssa aiheena nuoren tutkijan urahaasteet ja niistä         
selviäminen.  
 
Palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä uuteen toteutustapaan, ja erityisesti         
teemamuotoisuutta sekä vuorovaikutteisuutta pidettiin tervetulleina. 
 
Keväällä 2020 Akatemiaklubeja jatketaan samalla kaavalla ja kehitystyötä jatketaan.         
Yksi avoin kysymys on tutkijaesittelyiden videointi: YAFin hallitus selvittää,         
voitaisiinko videoinnista luopua, koska se on suuri kuluerä, tai voisiko sen toteuttaa            
halvemmin (esim. striimauksena). Akatemiaklubi-kanavalla Slackissa järjestetyssä      
jäsenkyselyssä videoinnin säilyttämisen kannalla oli 8/10 (n=10). 

 

9 

https://www.sapea.info/symposium/

