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Vaikuttavuuskertomuksissa konsortio keskittyy kertomaan toiminnastaan vuorovaikutustyönsä näkökulmasta:  

1. Minkälaista tutkimusta on tehty vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden perustaksi ja aikaansaamiseksi,  

2. Minkälaista vuorovaikutustyötä on tehty, ja miksi, jotta tutkimustulokset saataisiin yhteiskunnassa teeman 

kannalta keskeisten toimijoiden tiedoksi, ja  

3. Miten konsortio näkee toimiensa vaikuttavuuden raamit.  

 

Kertomukset kattavat koko kuusivuotisen toimikauden ja niiden aiheet ovat hahmoteltavissa alkuperäisestä 

tutkimussuunnitelmasta. Kertomusten kokonaisuus kattaa alusta alkaen koko konsortion toiminnan. 

Kertomusten sisältö kehittyy konsortion toimien myötä. Mikäli tutkimus ja sidosryhmien tilanne sitä vaativat, 

konsortio voi lisätä uuden vuorovaikutustavoitteen. Tällaisesta poikkeavasta menettelystä tulee sopia Strategisen 

tutkimuksen yksikön esittelijän kanssa. 

Vaikuttavuuskertomus on konsortion vuorovaikutussuunnitelman toteutuksen kuvausta ja vaikuttavuuden 

itsearviointia. 

Jokainen vaikuttavuuskertomus alkaa lyhyellä johdannolla, jossa kuvataan tavoitteen tutkimuksellista ja 

yhteiskunnallista taustaa. 

Kuvausten tulee olla keinojen osalta konkreettista ja keinoilla tulee olla yhteys indikaattorilistoissa esitettyihin 

lukuihin. Vaikuttavuuskertomuksen osaan ”Taustalla oleva tutkimus” listataan kyseisen 

vaikuttavuuskertomuksen kannalta keskeisimmät työt. Kattavat indikaattorilistat voi esittää 

indikaattorityökirjassa. 

Vaikuttavuuden kuvaaminen on arvioivaa ja refleksoivaa. Konkreettisten näyttöjen antaminen on joissakin 

tapauksissa mahdotonta, mutta konsortiota pyydetään pohtimaan mahdollisia linkkejä oman tutkimus- ja 

vuorovaikutustyönsä sekä yhteistyöpartneriensa ja yhteiskunnassa havaitsemiensa muutosten välillä 

Kertomusten sisältöjen ei odoteta olevan ohjelmittain tai edes konsortioittain samantyyppisiä: kullakin 

konsortiolla on omat tutkimussuunnitelmassa esitetyt ja rahoituskauden alussa sitoutumisneuvotteluissa sovitut 

tavoitteet ja toimintatavat, joita vastaan konsortion onnistumista peilataan. Lisäksi on mahdollista, että 

konsortion suunnitelmiin on tullut muutoksia tai sen vaikutukset ovat olleet tahattomia: näitä asioita pyydetään 

myös arvioimaan ja kertomaan vaikuttavuuskertomuksissa 

Kertomusten eri osioissa on suuntaa-antavat ohjeet osan sisällölle. Kirjoittajien on hyvä välillä palata ohjeisiin 

ja miettiä sisältääkö kertomus konkreettisella tavalla asioita, tapahtumia ja toimenpiteitä, joihin ohjeissa 

viitataan. 

Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys ovat keskeinen osa ilmiöpohjaista tutkimusta, tätä kuvataan myös 

vaikuttavuuskertomuksessa. Monitieteisyyttä indikoivat monitieteiset julkaisut indikaattorityökirjassa. 

Vaikuttavuuskertomusten kieli on suomi tai ruotsi. Englantikin käy, mikäli konsortion työkieli on englanti. 
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Väliarvioinnin aineisto jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin kutsuhaun yhteydessä. Tästä ja kutsuhaun 

muista menettelytavoista tiedotetaan vuoden 2017 helmikuun lopussa. 

 

Vaikuttavuuskertomuksia käsittelevät Akatemian virkamiehet, Strategisen tutkimuksen neuvoston jäsenet ja, 

mahdollisesti, Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta Tutkimuslaitosuudistuksen arviointia tekevät henkilöt. 

 

 


