Suomen Akatemian tavoitteena on,
että suomalainen tutkimus uudistuu,
monipuolistuu ja kansainvälistyy.
Rahoituksellamme edistetään tutkimusympäristöjen kehittämistä, nuoren
tutkijasukupolven itsenäistymistä
ja tutkimustiedon hyödyntämistä
yhteiskunnan eri osa-alueilla.

4 000

Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline
parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden
tunnistamisessa.Tutkijoiden hakemukset
tutkimussuunnitelmineen arvioidaan
tieteellisissä asiantuntijapaneeleissa,
jotka muodostuvat kunkin tieteenalan
arvostetuista kansainvälisistä tutkijoista.

1 000

Vuonna 2015 rahoitimme korkeatasoista ja eettisesti kestävää
tutkimusta 405 miljoonalla eurolla.
Rahoitettavan tutkimuksen kriteerit:
laatu, vaikuttavuus, uudistuminen,
monitieteisyys, ilmiöpohjaisuus ja
kansainvälisyys.

405

hakemusta
vuosittain

LAATUA, VAIKUTTAVUUTTA JA UUDISTUMISTA

kansainvälistä
arvioitsijaa

milj. €
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Hakemusten käsittely – kuka tekee mitä
Myöntää rahoitusta
tieteelliseen tutkimukseen,
tutkijankoulutukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen
avoimen haun ja kilpailullisen
menettelyn kautta.

Jättää hakemuksen
Suomen Akatemiaan

Tutkija

Asiantuntijat

Antavat tieteellisen
arvion (lausunnon)
hakemuksesta

(kansainvälinen
paneeli)

Tekee päätöksen kansainvälisen
arvioinnin lausunnon sekä
tutkimuspoliittisten
linjausten perusteella

(toimikunta, strategisen
tutkimuksen neuvosto,
jaostot, tutkimusinfrastruktuurikomitea)

Esittelijä

Pitää huolen
hakemuksen
käsittelystä

(Suomen Akatemian
tiedeasiantuntija)

henkilöä

Valtion rahoitus

14

Julkisen rahoituksen
osuus bkt:sta

yliopistoa

24

0,96 %

ammattikorkeakoulua

12
Yritysten
osuus T&Krahoituksesta

Rahoitus

6,5 mrd

valtion
tutkimuslaitosta

1881

52 %

Strateginen
tutkimus

12

14

23

14

14

47
milj. €

57
milj. €

94
milj. €

57
milj. €

56
milj. €

%

%

%

%

Yhteensä

405 milj.

Lähde: Tilastokeskus 2014, 2015
Vipunen opetushallinnon tilastopalvelu

%

ylempiä
korkeakoulututkintoja/v.

Tutkimusinfrastruktuurit

Yliopistojen
profiloitumisen Muu
tukeminen rahoitus*

Terveyden
tutkimus

tohtoria/v.

15 316

Rahoituspäätösten jakautuminen 2015
Biotieteiden
Luonnontieteiden ja
ja ympäristön
tekniikan tutkimus
tutkimus
Kulttuurin ja
yhteiskunnan
tutkimus

Kerää ja analysoi
tiedettä ja tieteen
tekemistä koskevaa
aineistoa.

77 300
2,0 mrd

Luottamuselin

Toimii
asiantuntijaelimenä
kotimaisissa ja kansainvälisissä
tiedepoliittisissa kysymyksissä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa

13 4 6
%

50
milj. €

% %
26
milj. €

18
milj. €

* Kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien ja yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksut

Suomen Akatemia edistää korkealaatuista,
vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä
sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi.
Tuotamme laadukasta tiedepoliittista
aineistoa ja analyyseja sekä vahvistamme
tiedettä koskevan tiedon hyödyntämistä
tiedepoliittisessa päätöksenteossa. Teemme
monipuolista tiedepoliittista yhteistyötä
muiden tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa.

