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aloiTin Suomalaisen Tiedeakatemian esi-

miehenä tammikuussa 2016. Sitä edelsi 

kahden vuoden varaesimieskausi ja kol-

men vuoden jakso vuosijäsenenä Suoma-

laisen Tiedeakatemian hallituksessa. Yh-

teensä tulen siis palvelleeksi seitsemän 

vuotta Suomalaista Tiedeakatemiaa sen 

hallituksen jäsenenä, kun kauteni päättyy 

vuoden 2017 lopussa.

Vuosi 2016 oli muutosten ja uudistumi-

sen vuosi. Tärkein muutos oli täysipäiväi-

sen pääsihteerin toimen perustaminen ja 

professori Pekka Aulan valitseminen tehtä-

vään vuoden 2016 alusta. Pääsihteerin toi-

mi määriteltiin toimitusjohtajatyyppiseksi 

tehtäväksi, jossa pääsihteeri hallituksen 

ulkopuolisena henkilönä toimeenpanee 

hallituksen tekemiä päätöksiä ja toimii 

Suomalaisen Tiedeakatemian toimistohen-

kilökunnan esimiehenä. Saimme Pekka Au-

lassa mainetutkijan ja viestinnän rautaisen 

ammattilaisen, jonka avulla Suomalainen 

Tiedeakatemia uudisti ilmettään verkkosi-

vuista alkaen ja alkoi pitää yhteyttä yhteis-

kunnan päättäjiin ja vaikuttajiin. 

Kirsi Tirri

Esimiehen tervehdys

Vuoden 2016 aikana kutsuimme ope-

tusministeri Sanni Grahn-Laasosen vierai-

lulle Suomalaisen Tiedeakatemian Marian-

kadun toimistolle Suomen johtavien eri 

alojen tutkijoiden tapaamiseen. Tilaisuu-

dessa keskustelimme yhdessä Suomen tie-

teen tilasta ja tulevaisuuden tiedestrategi-

asta. Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus 

otti kantaa ajankohtaiseen tieteen eetti-

seen valvontaan ja kirjoitti siitä näkemyk-

sensä Helsingin Sanomien mielipidepals-

talle. Pääsihteeri esiintyi näyttävästi Aca-

tiimi-lehdessä ja esimiehenä kirjoitin tie-

teen vertaisarviointia käsittelevän kirjoi-

tuksen Aamulehteen. Nämä vain esimerk-

keinä siitä, miten Suomalainen Tiedeaka-

temia oli siis runsaasti esillä Suomen tie-

depoliittisessa keskustelussa ja lisäsimme 

näkyvyyttämme kaikin tavoin suomalai-

sessa yhteiskunnassa.

Vuonna 2016 hallituksemme työsken-

teli kahden suuren uudistustyön parissa. 

Varaesimies Risto Niemisen johdolla val-

mistelimme ryhmäuudistusta, jossa ta-

voitteena oli tieteen uudistuminen myös 
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Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmäjaos-

sa. Pyrimme vahvistamaan humanistisen 

osaston ja matemaattis-luonnontieteelli-

sen osaston rooleja jäsenvalinnoissa, jol-

loin mahdollistuisivat uusiutuvan tieteen 

uudet monitieteiset avaukset. Halusimme 

luopua ryhmien kiintiöistä ja mahdollistaa 

suuremman vapauden jäsenvalinnoissa 

Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana 

uudet jäsenet valitaan uudistetun käytän-

nön mukaisesti.

Toinen suuri uudistus koski Tiedeaka-

temioiden kansainvälistä työtä. Viimeiset 

40 vuotta kansainvälinen työ on tapahtu-

nut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan 

(TSV) alaisuudessa olevan Tiedeakatemiain 

neuvottelukunnan (TANK) ja sen edeltäjän 

Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunnan 

kautta. Vuoden 2016 aikana aloitimme 

neuvottelut uuden yhteistyöelimen perus-

tamisesta, jossa Suomen neljä tiedeakate-

miaa, Suomalainen Tiedeakatemia, Suo-

men Tiedeseura, Teknillisten tieteiden aka-

temia ja Svenska tekniska vetenskapsaka-Svenska tekniska vetenskapsaka-

demien i Finland toimivat tieteen puolesta 

yhtenä rintamana. Tämän yhteistyöelimen 

tarkoituksena on vahvistaa tiedeakatemi-

ain kansallista yhteistyötä ja kansainvälis-

tä vaikuttavuutta. Lisäksi haluamme vah-

vistaa kansallista tiedeakatemiain yhteis-

työtä, jolle uusi yhteistyöelin tarjoaa tie-

teellistä ja operationaalista tukea. Aiesopi-

mus allekirjoitettiin juhlallisessa tilaisuu-

dessa 12.5.2017 Mariankadulla, jonne oli 

kutsuttu kaikkien tiedeakatemioiden halli-

tuksen jäsenet ja tärkeimmät yhteistyö-

kumppanit: Opetusministeriö, Suomen 

Akatemia, Tieteellisten Seurain Valtuus-

kunta ja Tekniikan Akatemia Säätiö (TAF). 

Yhteistyöelimen toiminta käynnistyy Suo-

men itsenäisyysjuhlavuoden 2017 aikana.

Koko vuoden 2016 ajan Suomalainen 

Tiedeakatemia on panostanut voimakkaas-

ti nuoriin tutkijoihin nuorten Akatemiaklu-

bin puitteissa. 16 lupaavaa nuorta tutkijaa 

eri tieteen aloilta on kokoontunut kerran 

kuussa yhteen kuulemaan ja oppimaan toi-

siltaan. Suomalaisen Tiedeakatemian halli-

tuksen jäsenet ja pääsihteeri ovat olleet 

mukana näissä tilaisuuksissa ja ne on kaik-

ki taltioitu ja nähtävissä videoina Suoma-

laisen Tiedeakatemian kotisivuilla. Lisäksi 

vuoden 2016 aikana nuoria on mentoroitu 

tekemään videoesittely omasta itsestään. 

Nuoriin kohdistuvaa toimintaa tullaan ke-

hittämään edelleen vuoden 2017 aikana. 

Emil Aaltosen Säätiö lahjoitti miljoonan 

Nuorten Tiedeakatemian perustamiseksi 

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyteen. 

Tämänkin lahjoituksen vastaanottamista 

valmisteltiin hallituksessa vuoden 2016 ai-

kana ja se otettiin virallisesti vastaan juh-

lallisten allekirjoitusten kera kevätkokouk-

sessa 2017. Nuorten Tiedeakatemia käyn-

nistyy syksyllä 2017. Nuorten Tiedeakate-

mian tarkoituksena on edistää tiedettä eri-

tyisesti nuorten, tieteellisen uransa alku-

vaiheessa olevien tutkijoiden keskuudes-

sa. Tämäkin uudistus kuuluu yhtenä tär-

keänä osa-alueena Suomalaisen Tiedeaka-

temian toimintastrategiaa.

Henkilökohtaisesti iloitsen näistä kai-

kista vuosista, joiden aikana olen saanut 

olla mukana tukemassa ja uudistamassa 

Suomen tiedekenttää Suomalaisen Tie-

deakatemian hallituksessa. Kiitän erityi-

sesti varaesimies Risto Niemistä ja kaikkia 

muita hallituksen jäseniä, joiden kanssa 

yhteistyössä olemme toimineet tieteen 

puolesta. Toimistohenkilökunta on uskol-

lisesti toimeenpannut lukuisia tilaisuuk-

sia, joiden avulla Suomalainen Tiedeakate-

mia on tehnyt itseään näkyväksi myös 

suurelle yleisölle. Olen kiitollinen tästä ar-

vokkaasta tuesta. Iloitsen myös jokaisesta 

jäsenestämme, joka on ollut paikalla jär-
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jestämissämme tilaisuuksissa ja edistänyt 

työtämme aktiivisuudellaan. Toivon, että 

yhä useampi jäsenistämme aktivoituisi ja 

tulisi mukaan tekemäämme työhön. Pääsih-

teerimme ottaa mielellään vastaan vapaa-

ehtoisten ilmoittautumisia ja ehdotuksia 

tulevaa toimintaamme koskien. Toivon, et-

tä hallitus jatkaisi uudistustyötään tutki-

maani ja opettamaani kasvun ajattelutapaa 

soveltaen. Ollaan avoimia tieteen uudistu-

miselle, tehdään uusia avauksia yhteiskun-

taan päin ja ei pelätä epäonnistumisia ja 

virheitä. Jatketaan rohkealla mielellä työ-

tämme tieteen puolesta!

Professori Kirsi Tirri aloitti Suomalaisen 

Tiedeakatemian esimiehenä tammikuussa 2016 

ja hänen kautensa päättyy vuoden 2017 lopussa.






