LAATUA, VAIKUTTAVUUTTA JA UUDISTUMISTA

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.
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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 2016 rahoitimme korkeatasoista ja eettisesti kestävää
tutkimusta 416,4 miljoonalla eurolla.
Rahoitettavan tutkimuksen kriteerit:
laatu, vaikuttavuus, uudistuminen,
monitieteisyys, ilmiöpohjaisuus ja
kansainvälisyys.

416,4

hakemusta
vuosittain

kansainvälistä
arvioitsijaa

milj. €

Myöntää rahoitusta
tieteelliseen tutkimukseen,
tutkijankoulutukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen
avoimen haun ja kilpailullisen
menettelyn kautta.

Toimii
asiantuntijaelimenä
kotimaisissa ja kansainvälisissä
tiedepoliittisissa kysymyksissä.

Kerää ja analysoi
tiedettä ja tieteen
tekemistä koskevaa
aineistoa.

Hakemusten käsittely – kuka tekee mitä
Tutkija

Jättää hakemuksen
Suomen Akatemiaan

Asiantuntijat

Antavat tieteellisen
arvion (lausunnon)
hakemuksesta

(kansainvälinen
paneeli)

Luottamuselin

Tekee päätöksen kansainvälisen
arvioinnin lausunnon sekä
tutkimuspoliittisten
linjausten perusteella

(toimikunta, strategisen
tutkimuksen neuvosto,
jaostot, tutkimusinfrastruktuurikomitea)

Esittelijä

Pitää huolen
hakemuksen
käsittelystä

(Suomen Akatemian
tiedeasiantuntija)

Rahoituspäätösten jakautuminen 2016
Biotieteiden
ja ympäristön
tutkimus

Luonnontieteiden ja
tekniikan tutkimus
Kulttuurin ja
yhteiskunnan
tutkimus

Strateginen
tutkimus

Yliopistojen
profiloitumisen Muu
tukeminen rahoitus*

Terveyden
tutkimus

14

14

24

14

13

56,7
milj. €

58,1
milj. €

99,3
milj. €

57,7
milj. €

55,5
milj. €

%

%

%

%

Yhteensä**

416,4 milj.

Tutkimusinfrastruktuurit

%

12 4 5
%

% %

49,9
milj. €

22,8
milj. €
16,4
milj. €

* Kansainväliset jäsenmaksut ja kansainvälinen
ohjelmatoiminta
** Lisäksi 2,8 milj. €
rahoitusta tutkimusrahoituksen
tukitoimintoihin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa

50 367

tutkimustyövuotta

T&K-menot

Korkeakoulusektori

31 %

6,1 mrd

Julkinen sektori

10 %

Korkeakoulusektori

24 %

Julkinen sektori

Yrityssektori

59 %

9 %*

Yrityssektori

67 %

Tiedot tilastovuodelta 2015.
* Sisältää yksityisen voittoa
tavoittelematon toiminnan.
Lähde: Tilastokeskus,
Vipunen opetushallinnon tilastopalvelu

1881
tohtorintutkintoa

15 316
ylempää
korkeakoulututkintoa

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.

Puh. 029 533 5000
Hakaniemenranta 6 • PL 131, 00531 Helsinki • etunimi.sukunimi@aka.fi
aka.fi | tietysti.fi | etsixpertti.fi |
ISBN 978-951-715-895-4 • Paino: Erweko Oy 2017

