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STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON RAHOITUSPERIAATTEET
Päätetty strategisen tutkimuksen neuvoston kokouksessa 11.3.2019

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa ratkaisukeskeistä ja ilmiölähtöistä tutkimusta. Valtioneuvosto
päättää STN:n aloitteesta vuosittaiset strategisen tutkimuksen teema-alueet, joille STN käynnistää
tutkimusohjelmia. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikuttavia sekä
tieteellisesti korkealaatuisia. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus hankkeiden rahoituskauden koko keston ajan on
tärkeää.
Strategisen tutkimuksen neuvosto on päättänyt noudattaa Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten
perusteita, paitsi niiltä osin kuin nämä periaatteet poikkeavat niistä. Näiden lisäksi toimintaa ohjaavat laki ja
asetus Suomen Akatemiasta sekä Suomen Akatemian johtosääntö.
Rahoituksen myöntäminen ja sen rajoitukset
Strategisen tutkimuksen rahoitusta voidaan myöntää konsortiolle, jolla on yksi yhteinen tutkimus- ja
vuorovaikutussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Konsortioon tulee osallistua vähintään kaksi eri organisaatiota
ja vähintään kolme eri tutkimusryhmää tai työpakettia. Konsortiossa tehtävän tutkimustyön tulee kuulua
vähintään kolmen Suomen Akatemian tutkimusalaluokittelun mukaisen tutkimusalan piiriin. Konsortiolle on
nimettävä johtaja, varajohtaja ja konsortion vuorovaikutussuunnitelman toimeenpanosta vastaava henkilö.
Konsortion johtajalla ja varajohtajalla tulee olla tohtorintutkinto ja dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava
kokemus tutkijana.
Strategisen tutkimuksen neuvosto edellyttää, että konsortion johtaja sitoutuu riittävällä työpanoksella konsortion
johtamistehtävään. Konsortion johtaja ja varajohtaja eivät voi saada rahoitusta muussa STN:n rahoittamassa
konsortiossa. Konsortion osahankkeen tai työpaketin johtajana toimivalla henkilöllä ei saa olla tehtäviä muissa
saman tutkimusohjelman konsortioissa. Suomen Akatemian huippuyksiköiden johtajat tai niiden osahankkeiden
vastuulliset johtajat (ryhmänjohtajat) eivät voi toimia STN-konsortiossa konsortion johtajana tai varajohtajana.
Rahoitusta ei myönnetä henkilölle, joka on osallistunut haettavana olevan tutkimusohjelman suunnitteluun
tavalla, joka on omiaan tuottamaan hänelle kilpailuetua muihin hakijoihin nähden.
Suomen Akatemian hallituksen, tieteellisen toimikunnan sekä strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenen
hakemuksesta ei hänen toimikautensa aikana myönnetä strategisen tutkimuksen rahoitusta. Tämä rajoitus
otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.
Rahoitus on täysimääräistä ja kokonaiskustannusmallin mukaista. Konsortion rahoitussuunnitelma voi sisältää
myös konsortion johtajan ja osahankkeiden ja työpakettien johtajien kokoaikaisen palkkauksen. Rahoitusta
voidaan myöntää ulkomaiselle suorituspaikalle, mutta ulkomaisen suorituspaikan osuus konsortion
rahoitussuunnitelmasta ei saa olla merkittävä.
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Konsortiohankkeet ovat 3–6-vuotisia.
Pääsääntöisesti STN:n rahoituksella ei tueta taloudellista toimintaa. Taloudellisena toimintana pidetään
tavaroiden ja palvelujen tarjoamista markkinoilla. Rahoitusta voidaan myöntää taloudelliseen toimintaan vain,
mikäli se on myönnettävissä de minimis -asetuksen mukaisena (komission asetus 1407/2013).
Hakemusten arviointi
Hakemusarvioinnissa tukeudutaan Akatemian tavanomaisiin käytänteisiin ja tietojärjestelmiin. Strategisen
tutkimuksen neuvoston jäseniä voidaan käyttää hakemusten vertaisarvioinnissa.
STN:n tutkimusohjelmissa arvioidaan hankkeen yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus sekä tieteellinen laatu.
Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma, jonka osana on vuorovaikutussuunnitelma. Konsortiota pyydetään
tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmassaan kuvaamaan yhteiskunnallinen relevanssi ja vaikuttavuus.
Rahoitettavien hankkeiden valintaperusteina käytetään paneelien arvioita, mahdollisia hakijoiden haastatteluja
sekä STN:n haussa asettamia muita tavoitteita ohjelmalle. Valinnoissa otetaan huomioon ohjelmakokonaisuuden
tarpeet.
Ohjelmien arviointi
Strategisen tutkimuksen neuvosto vastaa tutkimushankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista.
Vaikuttavuutta arvioidaan ohjelmatasolla. Ohjelma-arvioinnin tavoitteena on arvioida rahoitetun tutkimus- ja
vuorovaikutustoiminnan toteutunutta tai tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvaa yhteiskunnallista
vaikuttavuutta sekä kehittää strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin toimintaa.
Arviointi kohdistuu hankkeiden tuotoksiin, vuorovaikutustoimintaan sekä niiden määrittelemiin vaikuttavuuden
toteutumispolkuihin. Samalla arvioidaan hankerajat ylittävää ohjelmatoimintaa ja sen vaikuttavuutta.
Vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan huomioon ohjelma- ja hankekohtaiset erityispiirteet sekä tieteen erilaiset
yhteiskunnalliset roolit.
Strategisen tutkimuksen rahoitus tukee monitieteisyyttä ja mahdollistaa uusien osaamisyhdistelmien syntymisen.
Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota monitieteellisen työskentelyn tuloksellisuuteen ja sen kykyyn
uudistaa tutkimustyötä. Arvioinnissa otetaan huomioon, että strategisen tutkimuksen ohjelmissa rahoitetuilla
monitieteisillä konsortioilla ei välttämättä ole käytettävissään samanlaisia vakiintuneita julkaisukanavia kuin
yhdellä tieteenalalla julkaisevilla.
Arviointi noudattaa sekä avoimen että vastuullisen tieteen periaatteita. Arvioinnissa käytettävät aineistot sekä
arvioinnin tulokset julkaistaan mahdollisuuksien mukaan avoimesti. Käytetyt menetelmät ovat läpinäkyviä ja
arvioinnin määrälliset tarkastelut toistettavia. Lisäksi arviointijärjestelmän ja siihen liittyvien indikaattoreiden
tarkoituksenmukaisuuttaa tarkastellaan säännöllisin väliajoin.
Kansallinen vastinrahoitus
Strategisen tutkimuksen neuvosto myöntää tutkimusorganisaatioille kansallista vastinrahoitusta Horisontti 2020
ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista rahoitusta saaneille hankkeille. Rahoitusta haetaan korvaamaan
kokonaiskustannusmallin mukaan lasketun yleiskustannusosuuden ja H2020-mukaisen laskentamallin tuottaman
yleiskustannuskorvauksen välistä erotusta. Hakemuksen alaraja on 10.000 €.

