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Kohderyhmät
• Tutkijat ja muu tiedeyhteisö
• Poliitikot ja muut päättäjät
• Media ja suuri yleisö
• Henkilöstö

Viestinnän 
KoKonaisuudet
• Tutkimusrahoitusviestintä
• Tieteellisen tutkimuksen vaikutta-

vuuden edistäminen yhteiskunnassa 
viestinnän avulla

• Tieteellisen tutkimuksen media- ja 
kansalais näkyvyyden lisääminen

• Työyhteisöviestintä 



suomen aKatemian  
Viestinnän taVoitteet 

• Avoimuus
• Luotettavuus
• Vuorovaikutteisuus

AKAteMIAN vIeStINtä oN 
AvoINtA

• Akatemian viestintä on ajantasaista, tasa-
puo lista ja riittävää.

• Akatemia lisää edelleen viestintänsä avoi-
muutta.

• Akatemia esittelee entistä selkeämmin ja 
läpinäkyvämmin toimintaansa sekä sen 
perus tana olevia tiedepoliittisia linjauksia.

• Akatemian koko henkilökunta osallistuu 
aktii visesti viestintään omissa tehtävissään.

AKAteMIAN vIeStINtä oN 
luotettAvAA

• Akatemian viestintä on totuudenmukaista, 
huolellista ja perusteellista.

• Akatemian viestit ovat selkeitä ja ym mär-
rettäviä. 

• Akatemian viestintä on linjakasta, johdon-
mukaista, pitkäjänteistä ja ennakoivaa.

AKAteMIAN vIeStINtä oN 
vuorovAIKutteIStA

• Akatemian asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 
tähtäävä viestintä on monipuolista, kiinnos-
tavaa ja innostavaa.

• Akatemia keskustelee ja kuuntelee sekä 
avaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa  
toiminnastaan, tieteestä, tiedepolitiikasta  
ja tutkimuksen tuloksista.  

• Akatemia käyttää viestinnässään nyky-
aikaisia välineitä. 

• Akatemia tekee yhteistyötä ja painottaa asia-
kaspalvelua.

• Akatemia seuraa viestintänsä onnistumista.

Sisäsivu 2

Viestit
Tutkimuksella on suuri merkitys yhteis-
kunnalle, elinkeinoelämälle, ympä ristölle ja 
jokaiselle meistä.

• Akatemia toimii tieteen parhaaksi.

• Akatemia rahoittaa kaikkein korkeatasoisinta 
tutkimusta. Rahoituspäätökset pe rustuvat 
riippumattomaan, ulkopuoliseen ar viointi -
toimintaan.

• Akatemian toiminta kattaa kaikki tieteen- 
ja tutkimusalat. 

• Päätöksenteon ytimen muodostaa neljä  
tieteellistä toimikuntaa, jotka koostuvat 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten ansioitu-
neista tutkijoista.

• Akatemia toimii yhteistyössä yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten kanssa.

• Akatemia edistää omalta osaltaan tutki-
mustulosten tulkitsemista ja hyödyntämistä.


