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Laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista kansainvälisessä yhteistyössä: 
Suomen Akatemian kansainvälinen linjaus 2017–2021 
 

 

 

Suomen Akatemian vuonna 2015 uudistettu strategia korostaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä 

tieteen uudistumista. Strategiassa painotetaan myös, että kansainvälisyys on tärkeä osa korkealaatuista 

tutkimusta ja tiedettä.  

 

Strategiansa pohjalta Akatemian hallitus on hyväksynyt 23.2.2017 kansainvälisen toiminnan linjauksen 

vuosille 2017–2021. Linjausta on valmisteltu sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen, laajan sidos-

ryhmäkyselyn tulosten, nykyistä toimintaa kuvaavan taustamuistion sekä sisäisen valmistelun pohjalta. 

Linjauksen toteuttamista tukee vuonna 2017 valmistuva erillinen toimenpideohjelma. 

 

Linjauksen keskeisenä lähtökohtana on näkemys siitä, että kansainvälisyys on merkittävä keino 

tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen tukemisessa. Tiede on perusolemukseltaan kansain-

välistä, mutta edelleen tarvitaan toimia, jotka edistävät, monipuolistavat ja laajentavat tutkimuksen kan-

sainvälisyyttä. Toisena lähtökohtana on, että tutkimuksen kansainvälisyyden edistäminen edellyttää 

tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön, tutkimusorganisaatioiden, tutkimuksen rahoittajien sekä muiden kansal-

listen ja kansainvälisten toimijoiden kesken. 

 

Sen lisäksi, että Akatemia edistää tutkimuksen kansainvälisyyttä omilla rahoitusmuodoillaan yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa, Akatemia tukee kansainvälisen rahoituksen hakemista, vaikuttaa eurooppalai-

sissa ja globaaleissa organisaatioissa ja verkostoissa ja välittää tietoa suomalaisesta tutkimuksesta ja tiede- 

ja tutkimusjärjestelmästä. 

 

Akatemia on linjannut kuusi eri aluetta, joissa vuosina 2017–2021 toteutettavien toimenpiteiden avulla 

edistetään niin Akatemian rahoittamien tutkijoiden kuin laajemminkin suomalaisen tutkimus- ja inno-

vaatiojärjestelmän kansainvälisyyttä: 

 

1. Suomen Akatemia edistää tutkimuksen kansainvälisyyttä tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden 

ja uudistumisen tukemiseksi yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden 

kanssa. Ensisijainen vastuu kansainvälistymisen tukemisesta on tutkimusorganisaatioilla. Akatemia 

kohdistaa rahoituksensa kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta lupaavimpien hakijoiden hankkei-

siin ja niissä tehtävän tutkimuksen kansainvälisyyden tukemiseen. 

 

2. Suomen Akatemia kehittää rahoitusmuotojaan tukemaan entistä paremmin monimuotoistuvaa 

kansainvälisyyttä. Tutkimuksen kansainvälisyyttä voi edistää monilla eri tavoilla kuten yhteisillä 

hankkeilla, aineistoilla ja julkaisuilla, tutkijavierailuilla tai rakentamalla kansainvälisiä tutkimusinfra-

struktuureja. Digitalisaatio ja avoin tiede tulevat jatkossa entisestään monipuolistamaan kansainväli-

syyden toteutumisen muotoja. Akatemia huomioi hakemusten arvioinnissa hakijan kansainvälisen 

meritoitumisen ja painottaa sitä, miten hankkeen kansainvälisyys tukee tutkimuksen laatua ja vaikut-

tavuutta sekä tieteen uudistumista. 

 

3. Suomen Akatemia rohkaisee tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen. Akatemian rahoitusta voi 

käyttää tutkijoiden työskentelyyn ulkomailla ja Suomeen palaamiseen rahoituskauden aikana. 

Erityisen tärkeää kansainvälinen liikkuvuus on nuorille tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun 

kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisensä tukena.  
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4. Suomen Akatemia tukee tutkimusympäristöjen kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttele-

vuutta. Akatemia edistää suomalaisen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kansainvälistä houkuttele-

vuutta rahoittamalla kansainvälisen tason tutkimusympäristöjä ja -infrastruktuureja yhdessä 

tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa.  

 

5. Suomen Akatemia painottaa monikansallista rahoittajayhteistyötä. Akatemia edistää laadukasta 

tutkimusta, korkeatasoisten infrastruktuurien rakentamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kansain-

välisessä rahoittajayhteistyössä ja erityisesti eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa verkostoissa. Moni-

kansallisen rahoittajayhteistyön kautta tehdään yhteistyötä myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. 

Kahdenvälisessä rahoittajayhteistyössä Akatemia priorisoi maita, joiden osalta Akatemia on yhdessä 

suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa linjannut yhteistyön 

aktiivisesta edistämisestä. Kahdenväliset hankehaut toteutetaan ensisijaisesti akatemiaohjelmien 

yhteydessä.  

 

6. Suomen Akatemia edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä ja mahdolli-

suuksia sekä tutkimuksen vastuullisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Akatemia 

edistää ja tukee tutkimuksen kehittämistä ja näkyvyyttä, tiedediplomatiaa, tutkimuksen integriteettiä, 

avointa tiedettä, kestävää kehitystä ja globaalia vastuuta sekä rahoittajana että vaikuttamalla kansain-

välisten järjestöjen toiminnassa. Akatemia tuottaa ja välittää tietoa suomalaisesta tutkimuksesta ja sen 

vahvuusalueista. Akatemia jatkaa kansainvälisen rahoituksen hakemisen tukemista.  

 


