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Suomalaisen  
Tiedeakatemian  

toimintakertomus

Toimintakertomus on Suomalaisen Tie-

deakatemian hallituksen laatima ja tilin-

tarkastajan hyväksymä. Sitä ei ole tämän 

vuosikirjan painoon mennessä vielä käsi-

telty ja hyväksytty sääntömääräisessä ke-

vätkokouksessa, koska kevätkokous on CO-

VID-19-tilanteen vuoksi jouduttu siirtä-

mään pidettäväksi myöhemmin syksyllä.

HalliTus ja pÄÄsiHTEEri

Vuosi 2019 oli Suomalaisen Tiedeakatemi-

an 112. toimintavuosi. Tiedeakatemian hal-

lituksen esimiehenä toimi Risto Nieminen 

ja varaesimiehenä Anna Mauranen. Halli-

tuksen varainhoitajana jatkoi Pekka Ilma-

kunnas, humanistisen osaston sihteerinä 

aloitti Tuula Linna ja matemaattis-luonnon-

tieteellisen osaston sihteerinä Juha Kinnu-

nen. Vuosijäseninä jatkoivat Arto Haapala, 

Elina Ikonen, Maria Lähteenmäki ja Merja 

Penttilä. Tiedeakatemian hallitus kokoontui 

vuoden aikana yhdeksän kertaa ja piti lisäk-

si kaksi sähköpostikokousta. Pääsihteerinä 

jatkoi Pekka Aula.

Tiedeakatemian hallituksen jäsenet 

muodostivat kertomusvuonna Emil Öh-

mannin Säätiön ja Hilkka ja Otto Brusiinin 

Säätiön hallitukset.

Toimintavuonna työskennelleiden hal-

lituksen nimittämien toimikuntien ja työ-

ryhmien kokoonpanot olivat:

•	 Omaisuudenhoitotoimikunta: Risto 

Nieminen (puheenjohtaja), Anna Mau-

ranen, Pekka Ilmakunnas, Tuula Linna 

(sihteeri), Pekka Aula ja Kati Eriksson.

•	 Palkintotoimikunta: Risto Nieminen 

(puheenjohtaja), Juha Kinnunen, Tuula 

Linna, Maria Lähteenmäki ja Merja 

Penttilä.

•	 Julkaisutoimikunta: Risto Nieminen (pu-

heenjohtaja), Anna Mauranen (varapu-

heenjohtaja), Olli Martio (Mathematica-

sarjan päätoimittaja), Jaakko Hämeen-

Anttila (Humaniora-sarjan päätoimit-

taja), Frog (FFC-sarjan päätoimittaja) ja 

pääsihteeri Pekka Aula. Toimikunnan 

sihteerinä toimi Mika Koskenoja (Mathe-

matica-sarjan toimitussihteeri).



Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen vuonna 2019 muodostivat (ylh. vas.) Pekka Ilmakunnas, Arto 

Haapala ja Juha Kinnunen sekä (alh. vas.) Merja Penttilä, Maria Lähteenmäki, Risto Nieminen, Anna 

Mauranen ja Tuula Linna. Kuvasta puuttuu Elina Ikonen.
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suomalaisEn TiEDEakaTEmian HalliTus Vuonna 2019

Jäsen Tehtävä Toimikausi

Risto Nieminen esimies 2018–2019

Anna Mauranen varaesimies 2018–2019

Pekka Ilmakunnas varainhoitaja 2019–2023

Tuula Linna humanistisen  
osaston sihteeri

2019–2023

Juha Kinnunen matemaattis-luonnon - 
tieteellisen osaston sihteeri

2019–2023

Arto Haapala vuosijäsen 2019 (3. kausi)

Elina Ikonen vuosijäsen 2019 (2. kausi)

Maria Lähteenmäki vuosijäsen 2019 (3. kausi)

Merja Penttilä vuosijäsen 2019 (3. kausi)

•	 Emil Aaltosen rahaston hoitokuntana 

jatkoi Olavi Nevanlinna, Pekka Ilma-

kunnas ja Maria Lähteenmäki.

Humanistisen osaston valintatoimikun-

nassa toimivat syyskokoukseen 2019 asti 

Henry Bacon, Risto Heiskala, Marja-Liisa 

Helasvuo, Petri Karonen puheenjohtajana, 

Jari Lavonen, Outi Merisalo, Virpi Mäkinen 

ja Päivi Pahta. Syyskokouksessa vaihtuivat 

Heiskala ja Pahta. Uusiksi valintatoimikun-

nan jäseniksi syyskokous valitsi Heikki 

Halilan ja Anne Kovalaisen.

Matemaattis-luonnontieteellisen osas-

ton valintatoimikunnassa toimivat syysko-

koukseen 2019 asti Kimmo Kaski, Juha Ke-

re, Erkki Korpimäki, Hannu Koskinen, 

Markku Leskelä puheenjohtajana, Kaisa 

Nyberg, Vieno Piironen ja Asla Pitkänen. 

Syyskokouksessa vaihtuivat Kaski, Koski-

nen ja Leskelä. Uusiksi valintatoimikun-

nan jäseniksi syyskokous valitsi Jouko 

Korppi-Tommolan, Juha Pekka Lunkan ja 

Kristiina Wähälän.

apuraHaT

Vuonna 2019 Suomalainen Tiedeakatemia 

jakoi apurahoina hieman yli 2 miljoonaa 

euroa. Pääosa apurahoista suuntautui jat-

kokoulutukseen. Kokovuotisten jatkokou-

lutusapurahojen suuruus oli 25 000 euroa. 

Kaikille Suomessa työskenteleville apura-

han tohtoriopintoihin saaneille myönnet-

tiin lisäksi suoraan yliopistoille maksetta-

va yliopistokorvaus, joka on kokovuotisen 

apurahan yhteydessä 1 600 euroa. Henki-

lökohtaisia apurahoja ei myönnetty Tie-

deakatemian jäsenille.

Apurahahakemukset arvioivat Tie-

deakatemian hallituksen nimeät asiantun-

tijat, jotka edustavat korkeinta asiantunte-

musta aloillaan. Asiantuntijalausuntojen 

pohjalta apurahoista päätti Tiedeakatemi-

an hallitus. Tiedeakatemian hallinnoimien 

rahastojen ja säätiöiden apurahakäsittelys-

sä on huomioitu apurahojen arvioijien ja 

päätösten tekijöiden mahdolliset jääviydet.

Kertomusvuonna Vilho, Yrjö ja Kalle 

Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja ma-
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temaattis-luonnontieteellisille tutkimus-

aloille 55. kerran. Apurahoja ja yliopisto-

korvauksia jaettiin noin 1,4 miljoonaa eu-

roa (2018 1,4 miljoonaa). Rahastoon tuli 

yhteensä 313 (375) hakemusta, kokonais-

summaltaan noin 6,7 (7,8) miljoonaa euroa.

Apuraha Väisälän rahastosta myönnet-

tiin 71 (77) hakijalle. Näistä 45 (45) sai  

25 000 euron suuruisen jatkokoulutus-

apurahan, joka edellyttää päätoimista tie-

teellistä työtä yhden vuoden ajan. Osa-

vuotinen jatkokoulutusrahoitus myönnet-

tiin 13 (13) saajalle. Jatkokoulutusapura-

han yhteydessä matka-apuraha myönnet-

tiin 8 (4) hakijalle. Apurahoja lyhyisiin tut-

kimusvierailuihin ulkomaille myönnettiin 

13 (19), yhteensä 30 460 (41 590) euroa.

Eino Jutikkalan rahasto jakoi 12. ker-

ran humanistiseen tutkimukseen tarkoi-

tetut apurahat. Haussa rahaston apuraha-

profiilia uudistettiin siten, että kaikki 

apurahat myönnetään alkuvaiheessa ole-

ville väitöskirjantekijöille. Lisäksi aiem-

pien vuosien Tiedeakatemian humanisti-

sen osaston alat kattaneet hakualat jaet-

tiin kahteen koriin. Kertomusvuonna ha-

kualoina olivat estetiikka, taiteidentutki-

mus, fennougristiikka, filosofia, kasvatus-

tiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja 

uskontotiede. Rahastoon tuli yhteensä 

328 (2018 458) hakemusta, kokonaissum-

maltaan hieman yli 8 (10) miljoonaa eu-

roa. Uuden korijaon takia luvut eivät ole 

suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuo-

teen.

Apurahoja Jutikkalan rahastosta myön-

nettiin 17 (22) kappaletta, kokonaissumman 

ollessa yhteensä noin 438 000 (437 000)  

euroa. Kaikki apurahat 17 (17) myönnet-

tiin tohtoriopintoihin.

Tiedeakatemian Matematiikan rahas-

tosta maksettiin apurahoja ja palkintoja 

runsaat 14 000 (45 000) euroa. Tiedeaka-

temian hallinnoima Emil Öhmannin Säätiö 

jakoi apurahoina 45 000 (50 000) euroa. 

Tiedeakatemian hallinnoima Hilkka ja Ot-

to Brusiinin Säätiö myöntää apurahoja jo-

ka toinen vuosi, vuonna 2019 ei myönnet-

ty apurahoja (v. 2018 30 000).

Tiedeakatemia osallistui vuonna 2019 

neljättä vuotta Säätiöt ja  rahastot ry:n post 

doc -pooliin. Vuonna 2019 jakosumma oli 

200 000 euroa. Vuoden aikana Väisälän ra-

hastosta myönnettiin 156 000 ja Jutikkalan 

rahastosta 50 000 euroa. Jaetussa sum-

massa oli mukana aiemmin jaettuja, mut-

ta peruuntuneita post doc -poolin apura-

hoja.

palkinnoT

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2019 

kunniapalkinto, suuruudeltaan 30 000 eu-

roa, myönnettiin professori Risto Tuome-

lalle tunnustukseksi hänen suurista tie-

teellisistä ansioistaan filosofian alalla. 

Tuomelalle myönnettiin myös Tiedeakate-

mian mitali nro 31.

Eino Jutikkalan historiapalkinto myön-

nettiin professori Pirjo Markkolalle. Joka 

kolmas vuosi myönnettävä palkinto myön-

nettiin viidettä kertaa, ja sen arvo on 15 000 

euroa.

Yhdeksättä kertaa jaettava Suomalai-

sen Tiedeakatemian humanistipalkinto, 

suuruudeltaan 15 000 euroa, myönnettiin 

Suomalainen Tiedeakatemia 

osallistui vuonna 2019 neljättä 

vuotta Säätiöiden ja rahastojen 

neuvottelukunnan post doc -pooliin
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tutkijatohtori Heli Huhtamaalle Heidelber-

gin yliopistosta.

Tiedeakatemian vuoden 2019 Väisälän 

palkinnot myönnettiin professori Goëry 

Gentylle Tampereen yliopistosta ja profes-

sori Tuomo Kuuselle Helsingin yliopistos-

ta. Palkinnot myönnettiin 20. kerran, ja ne 

olivat suuruudeltaan 15 000 euroa.

Pro Scientia - Tieteen puolesta -palkin-

to myönnettiin viestintäpäällikkö Ilari He-

temäelle. Palkinto myönnetään joka toi-

nen vuosi henkilölle tai muulle taholle, jo-

ka on puheillaan, kirjoituksillaan tai 

muulla toiminnallaan merkittävästi edis-

tänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Pal-

kinnon arvo on 10 000 euroa, ja se myön-

nettiin toisen kerran.

TilaisuuDET ja TapaHTumaT

Suomalainen Tiedeakatemia järjesti vuo-

den 2019 aikana perinteiseen tapaan avoi-

mia yleisötilaisuuksia eli teemailtoja joka 

kuukauden toisena maanantaina kesäkuu-

kausia ja tammikuuta lukuun ottamatta. 

Uutena tapahtumamuotona kokeiltiin nel-

jän Tiede Unplugged -tilaisuuden sarjaa 

marraskuussa. Kussakin tilaisuudessa tut-

kija kertoi omasta tieteenalastaan ja siitä, 

miten tiedettä tehdään ja ketkä sitä teke-

vät. Tilaisuudet antoivat erinomaisen 

mahdollisuuden yleisön ja puhujan väli-

selle dialogille. Tapahtumasarja onnistui 

hyvin, ja se uusitaan keväällä 2020.

Marraskuussa Tiedeakatemian koordi-

noima Sofi-hanke järjesti kansainvälisen 

tiedeneuvonnan symposiumin Kansallis-

museossa. Tilaisuus järjestettiin yhteis-

työssä Euroopan komission tiedeneuvon-

antoa tukevan SAPEAn kanssa.

Tammikuussa Tiedeakatemia järjesti 

Tieteen päivillä paneelikeskustelun ”Roh-

keus olla hiljaa” Helsingin yliopiston pie-

nessä juhlasalissa. Paneelissa pohdittiin 

Toukokuun teemapäivän yhteydessä Tiedeakatemian jäsenet pääsivät vierailemaan Jyväskylän yliopiston 

Kiihdytinlaboratoriossa, missä henkilökunta esitteli laboratorion toimintaa.
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laajasti julkisuuden, median ja tieteen te-

kemisen suhdetta.

Toukokuussa Tiedeakatemia järjesti 

teemapäivän Jyväskylässä. Jäsenet vierai-

livat Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlabo-

ratoriossa. Iltapäivällä järjestettiin yli-

opistolla avoin yleisötilaisuus ”Liikkuva ja 

hyvinvoiva ihminen”. 

Tiedeakatemian osastojen kokoukset 

järjestettiin maaliskuun teemaillan yhtey-

dessä, vuosijuhla ja kevätkokous huhti-

kuussa sekä syyskokous marraskuussa. 

Tiedeakatemian ryhmistä oikeustieteen 

ryhmä järjesti toukokuussa yleisölle avoi-

men seminaarin ”Oikeustieteen laatu”.

Tiedeakatemian, Suomen Tiedeseuran, 

Ranskan Suomen instituutin, Ranskan Suo-

men-suurlähetystön ja Ranskan korkea-

koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation 

ministeriön yhteisen Maupertuis-ohjelman 

puitteissa järjestettiin kaksi avointa ylei-

sötilaisuutta tunnettujen ranskalaisten 

tiedemiesten vierailujen yhteydessä. Suo-

messa vierailivat elokuussa professori 

Michel Fayol ja lokakuussa professori Loïc 

Depecker.

Lokakuussa Tiedeakatemia osallistui 

Nobel-keskustelutapahtumaan Sanoma-ta-

lon Mediatorilla yhdessä muiden tiedeaka-

temioiden ja Helsingin Sanomien kanssa.

Tiedeakatemia osallistui myös Tieteen 

Päivien 2021 suunnitteluun. Ohjelmatoimi-

kunnassa Tiedeakatemiaa edusti Maria Läh-

teenmäki ja ohjausryhmässä Pekka Aula.

Lista tilaisuuksista löytyy liitteestä 1.

soFi-HankE

Toimintavuonna käynnistettiin opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoituksella kolme-

vuotinen tiedeneuvonnan kehittämishan-

ke Sofi (Science Advice Initiative of Fin-Science Advice Initiative of Fin-

land). Sofi  on Suomen neljän tiedeakate-). Sofi on Suomen neljän tiedeakate-

mian yhteistyöhanke, jonka tarkoitukse-

na kehittää Suomeen tieteen ja päätök-

senteon välinen vuorovaikutusmalli, vah-

vistaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan pää-

töksentekijöiden välistä dialogia ja yllä-

pitää ja tuottaa yhteiskunnallista keskus-

telua tiedeneuvonnasta ja sen tulevaisuu-

desta. Hanketta koordinoi Suomalainen 

Tiedeakatemia, jonka työntekijöitä Sofin 

sihteeristö on. Sofilla on tieteellinen men-

toriryhmä, jonka jäseniä ovat tiedeakate-

mian jäsenet Eva-Mari Aro (akateemikko, 

Turun yliopisto), Marja Makarow (johtaja, 

Biokeskus Suomi), Ilkka Niiniluoto (aka-

teemikko, Helsingin yliopisto) ja Kari Rai-

vio (kansleri, emeritus, Helsingin yliopis-

to). Lisätietoja Sofista löytyy osoitteesta 

www.acadsci.fi/sofi. 

kansainVÄlinEn ToiminTa

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyksiä 

kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidettiin 

pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteis-

elimen CoFA:n kautta. CoFA:n johtoryhmän 

jäsenenä toimi esimies ja hänen varamie-

henään varaesimies. Johtoryhmään kuului 

myös pääsihteeri ilman päätäntäoikeutta. 

CoFA:n kansainvälisten asioiden toimikun-

nassa (KAT) Tiedeakatemiaa edustivat vara-

esimies ja Olavi Nevanlinna. Suomalainen 

Tiedeakatemia jatkoi toista vuotta Suomen 

Tiedeakatemiat CoFAn vastuuakatemiana. 

Suomen Tiedeakatemiat on tärkeä osa Suo-

men tiedeakatemiajärjestelmän uudistu-

mista ja suuntautumista tulevaisuuteen. 

Sopimuksen puitteissa tiedeakatemiat osal-

listuvat yhä vahvemmin tiedeyhteisön ke-

hittämiseen ja sen kansainvälistymiseen.

CoFA:n kautta Suomalaisen Tiedeakate-

mian jäseniä oli luottamustehtävissä 

useissa kansainvälisissä tiedeorganisaati-

oissa: EASACissa Eva-Mari Aro, Markku 
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Kulmala, Jukka Seppälä ja Jari Valkonen, 

ISC:ssä Anna Mauranen ja Ahti Salo, UAI:ssä 

Mika Kajava, Kansainvälisessä ihmisoikeus-

verkostossa Jukka Kekkonen, ALLEAssa 

Krista Varantola, Euro-CASEssa Olavi Ne-

vanlinna ja SAPEAssa Marja Makarow. Aro 

jatkoi EASACin varapresidentinä; hänet on 

valoittu Tiedeakatemian esityksestä.

Uusista kansainväliseen toimintaan 

liittyvistä yhteistyömuodoista käytiin 

neuvotteluja muun muassa Ranskan Suo-

men suurlähetystön kanssa. Toimintavuo-

den aikana käytiin myös useita keskuste-

luja eri maiden tiedeakatemioiden edusta-

jien kanssa.

Suomalainen Tiedeakatemia nimeää jä-

seniä kansalliskomiteoihin. Polaarialuei-

den tutkimuksen kansallisen komitean 

(SCAR, IASC) Tiedeakatemian varsinaisena 

edustajana toimi Maria Lähteenmäki vara-

edustajanaan Juha Pekka Lunkka. Tähtitie-

teen kansallisen komitean (IAU) edustaja-

na oli Karri Muinonen. Radiotieteen kan-

salliskomitean (URSI) edustajina olivat 

Karri Muinonen ja Esa Kallio varaedustaja-

naan Tuija Pulkkinen. Merentutkimuksen 

kansallisessa komiteassa (SCOR) edustaja-

na oli Kimmo Kahma. Kvartääritutkimuk-

sen kansallisen komitean (INQUA) edusta-

jana toimi Juha Pekka Lunkka. Suomen 

mekaniikan kansalliskomiteassa (IUTAM) 

edustajana oli Heikki Haario.

Esimies osallistui STS Forumin vuosi-

kokoukseen sekä tiedeakatemioiden presi-

denttien tapaamiseen Kiotossa Japanissa 

lokakuussa. 

Pääsihteeri osallistui Sofi-hankkeen 

puitteissa tiedeneuvonnan konferenssiin 

kesäkuussa Irlannissa (European Science 

Advisors Forum ESAF) ja vierailukäynnille 

Hollannin tiedeakatemiaan ja tiedeneu-

vonnan toimijoihin. Pääsihteeri edusti tie-

deakatemiaa Holberg-palkinnon jakotilai-

suudessa Bergenissä Norjassa kesäkuussa.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna 

ehdokkaan Balzan Prize, Gad Rausing Pri-Gad Rausing Pri-

set, Holberg Prize, The Keio Medical Sci-, Holberg Prize, The Keio Medical Sci-The Keio Medical Sci-

ence Prize ja Olav Thon Founation�s Inter- ja Olav Thon Founation�s Inter-Olav Thon Founation�s Inter-

national Research Award -palkintojen. 

jÄsEnET

Vuoden 2019 lopussa Suomalaisella Tie-

deakatemialla oli 775 kotimaista ja 179 ul-

komaista jäsentä.

Kevätkokouksessa 12. huhtikuuta Tie-

deakatemiaan valittiin 28 uutta kotimais-

ta jäsentä ja 2 ulkomaista jäsentä.

Uusiksi jäseniksi matemaattis-luon-

nontieteelliseen osastoon valittiin Janne 

Backman (Helsingin yliopisto), Matti Hauk-

ka (Jyväskylän yliopisto), Maarit Järvenpää 

(Oulun yliopisto), Miia Kivipelto (Karolins-

ka Institutet, Ruotsi), Janne Kotiaho (Jy-

väskylän yliopisto), Raija Laiho (Luke), Vir-

pi Lummaa (Turun yliopisto), Kaisa Mato-

mäki (Turun yliopisto), Johanna Myllyhar-

ju (Oulun yliopisto), Jukka Mönkkönen 

(Itä-Suomen yliopisto), Pirjo Nuutila (Tu-

run yliopisto), Antti Oulasvirta (Aalto-yli-

opisto), Ursula Schwab (Itä-Suomen yli-

opisto), Mikko Siponen (Jyväskylän yli-

opisto), Jouni Suhonen (Jyväskylän ylipis-

to), Ilya Usoskin (Oulun yliopisto) ja Marjo 

Yliperttula (Helsingin yliopisto).

Humanistiseen osastoon valittiin uu-

siksi jäseniksi Jukka Hyönä (Turun yliopis-

Kevätkokouksessa Tiede-

akatemiaan valittiin 28 uutta 

kotimaista jäsentä ja  

2 ulkomaista jäsentä
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to), Niilo Kauppi (CRNS-Strasbourg, Rans-

ka), Tiina Kinnunen (Oulun yliopisto), Mia 

Korpiola (Turun yliopisto), Kristiina Kum-

pulainen (Helsingin yliopisto), Turo-Kim-

mo Lehtonen (Tampereen yliopisto), Jan 

Lindström (Helsingin yliopisto), Matti 

Miestamo (Helsingin yliopisto), Outi Palo-

poski (Turun yliopisto), Jukka Pirttilä (Hel-

singin yliopisto ja VATT) ja Elina Vuola 

(Helsingin yliopisto).

Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomai-

siksi jäseniksi valittiin Luda Klusáková 

(Charles University, Tšekin tasavalta) ja 

Jörg Tiedemann (Helsingin yliopisto).

Tiedeakatemian varsinaisten jäsenten 

joukosta poistuvat Kalle Achté, Ilkka Heis-

kanen, Osmo Jussila, Kauko Mikkonen, 

Tauno Palva, Unto Salo ja Eeva Tapio.

Tiedeakatemian tietoon on tullut, että 

ulkomaisten jäsenten joukosta ovat pois-

tuneet Kenneth Bowler, Jacek Fisiak, Ole 

Lando ja Fergus Millar, 

nuorTEn TiEDEakaTEmia
Vuosi 2019 oli Nuorten Tiedeakatemian 

(Young Academy Finland YAF) toinen ko-

konainen toimivuosi. Nuorten Tiedeaka-

temian perustarkoituksena on edistää tie-

dettä erityisesti nuorten, tieteellisen 

uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden 

näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemian 

hallituksen puheenjohtajana toimi Tom-

mi Himberg Aalto-yliopistosta syyskoko-

ukseen asti. Syyskokouksessa puheenjoh-

tajaksi valittiin Jenni Raitoharju Suomen 

ympäristökeskuksesta. Toimintavuonna 

Nuorten Tiedeakatemiassa oli kaikkiaan 

74 jäsentä.

Nuorten Tiedeakatemian perustamiseen 

vaikutti keskeisesti vuonna 2017 saatu 

Emil Aaltosen Säätiön miljoonan euron lah-

joitus Nuorten Tiedeakatemian perustami-

seksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan. Lah-

joituksen pohjalta perustettiin Emil Aalto-

sen erillisrahasto.

Suomalaisen Tiedeakatemian huhtikuun kevätkokouksessa valituille uusille jäsenille luovutettiin jäsendiplomit 

syyskuun uusien jäsenten illassa.
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julkaisuToiminTa

Vuonna 2019 Suomalainen Tiedeakatemia 

julkaisi Annales Academiae Scientiarum 

Fennicae Mathematica, Humaniora ja Folk-Folk-

lore Fellows� Communications eli FFC -sar- eli FFC -sar-

joja, joissa julkaistiin yhteensä 74 tutki-

musta. Lisäksi ilmestyivät FF Network -tie-

dotuslehti ja Tiedeakatemian vuosikirja 

suomeksi ja englanniksi. Mathematica-sar-

jan julkaisut sekä vuosikirjat ovat vapaas-

ti saatavilla.

Tiedeakatemian julkaisutoimikunnan 

puheenjohtajana toimi Risto Nieminen. 

Muita jäseniä olivat Olli Martio (Mathema-

tica-sarjan päätoimittaja), Jaakko Hämeen-

Anttila (Humaniora-sarjan päätoimittaja), 

Frog (FFC-sarjan päätoimittaja) ja Pekka 

Aula. Toimikunnan sihteerinä toimi Mika 

Koskenoja (Mathematica-sarjan toimitus-

sihteeri). Julkaisutoimikunta piti vuoden 

aikana kaksi kokousta.

Tiedeakatemian julkaisutoiminnan val-

tionavustus oli 111 000 (vuonna 2018 121 

000) euroa ja julkaisujen myyntituotot n. 

21 000 euroa (n. 27 000). Tiedeakatemian 

tieteellisen kirjallisuuden vaihtotoimintaa 

hoitaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

vaihtokeskus. Vuoden 2019 lopussa Tie-

deakatemialla oli 302 (318) ulkomaista 

vaihtokumppania, ja vaihtoon lähetettiin 

yhteensä 756 (918) julkaisua.

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suo-

men Tiedeseuran yhteinen julkaisutoimi-

kunta kokoontui kerran.

Toimintavuoden aikana Tiedeakatemia 

päätti käynnistää julkaisutoiminnan uudis-

tamisen. Hallitus päätti perustaa julkaisu-

sarjat A ja B. Sarjojen ensisijainen päämää-

rä on eritoten Tiedeakatemian uusien jä-

senten tutkimuksen esittely heidän omalla 

äidinkielellään kirjoitetuilla, tieteellisiä pe-

riaatteita noudattavilla artikkeleilla. Tar-

koitus on lisätä tiedeakatemiayhteisön ja 

muiden kiinnostuneiden ymmärrystä Tie-

deakatemian jäsenten tekemästä tutkimuk-

sesta yli tiederajojen. Uudistukseen liittyy 

myös päätös olemassa olevien julkaisusar-

jojen kustannustoiminnan siirtämisestä 

uusille toimijoille 2020 loppuun mennessä.

sTraTEgiaTYö

Hallitus jatkoi 2015 aloitettua Tiedeakate-

mian strategiatyötä kahdessa kokoukses-

sa. Strategiaa toteutettiin painottamalla 

toimintaa Tiedeakatemialle valituille nel-

jälle painopistealueelle: korkeatasoisen 

tieteen tunnettuuden ja vaikuttavuuden 

edistäminen yhteiskunnassa, nuorten lah-

jakkaiden tieteentekijöiden tukeminen, 

tieteen ja tutkimuksen kansainvälisyyden 

vahvistaminen, oman organisaation jalos-

taminen ketteräksi ja aktiiviseksi. Nämä 

painopistealueet näkyivät vahvasti vielä 

vuoden 2019 toiminnassa. Strategia tul-

laan päivittämään 2020 aikana.

ViEsTinTÄ

Toimintavuonna Tiedeakatemian viestintä 

painottui omaan sähköiseen mediaan. Pää-

foorumeina olivat kotisivut, Twitter-tili, 

Facebook-sivut ja Youtube-kanava. Ulkois-

ta viestintää tehostettiin edelleen tiedote-

jakelupalvelun käytöllä ja aktiivisella si-

dosryhmätoiminnalla. Ansaitun julkisuu-

den seurantaa jatkettiin mediaseurannan 

työkalulla. Toinen painopistealue oli tie-

deviestinnässä, eritoten tutkitun tiedon ja 

tieteeseen liittyvän vaikuttajaviestinnän 

alueilla. Tiedeakatemian julkinen näky-

vyys lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 

eritoten sosiaalisen mediassa ja ammatti-

lehdistössä.

Tieteen tunnettuuden ja vaikuttavuu-

den edistämiseksi tuettiin Etelämantereel-
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la tehtävän suomalaisesta tutkimustyöstä 

kertovan dokumentin tekemistä. Jälkim-

mäinen näkyi myös alkuvuodesta päivi-

tyksinä sosiaalisessa mediassa. 

Osa vuoden 2019 teemailloista lähetet-

tiin suorana verkossa, lisäksi nauhoitteet 

ovat pysyvästi katsottavissa Suomalaisen 

Tiedeakatemian kotisivuilla.

Sisäisessä työviestinnässä jatkettiin 

verkkopohjaisten viestintä- ja yhteistyö-

alustojen kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Talous ja omaisuuDEnHoiTo

Tiedeakatemian hallituksen neuvoa anta-

vana elimenä talousasioissa toimii omai-

suudenhoitotoimikunta. Omaisuudenhoi-

totoimikuntaan kuuluivat Risto Nieminen, 

Anna Mauranen, Pekka Ilmakunnas, Pekka 

Aula sekä Tuula Linna. Asiantuntijajäsene-

nä oli Kati Eriksson. Varainhoito perustui 

vuonna 2017 päivitettyyn Tiedeakatemi-

an, sen rahastojen sekä sen hallinnoimien 

säätiöiden sijoitusstrategiaan.

Vuoden 2019 lopussa Tiedeakatemian 

ja sen rahastojen sijoitusvarallisuus oli 

yhteensä noin 174 miljoonaa euroa (edel-

lisen vuoden lopussa 125 miljoonaa eu-

roa). Lisäksi Tiedeakatemian hallinnoi-

mien säätiöiden varallisuus oli vuoden 

2019 lopussa yli 4 miljoonaa euroa. 

Varallisuus koostuu osake- ja korkosal-

kuista, Vaisala Oyj:n osakkeista sekä vaih-

toehtoisista sijoituksista. Salkunhoitajina 

toimivat Nordea ja Evli. Kaikki Mariankatu 

5:n kiinteistön toimistohuoneistot ovat Tie-

deakatemian Väisälän ja Jutikkalan rahasto-

jen suorassa omistuksessa. Muutoin kiin-

Suomalaisen Tiedeakatemian helmi- ja maaliskuun teemaillat lähetettiin suorana verkossa. Tilaisuuksien 

nauhoitukset ovat katsottavissa Tiedeakatemian kotisivuilla www.acadsci.fi/tilaisuudet. Maaliskuussa 

teemana olivat elokuvat ja puhujina professori Henry Bacon ja näyttelijä Hannu-Pekka Björkman.
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teistösijoitukset ovat pääosin eQ:n kiinteis-

törahastoissa. Vuoden 2019 aikana Tiede-

akatemia teki päätöksen pitkäjänteisestä 

vaihtoehtoisten sijoitusten ohjelmasta, jos-

sa jatkossa kiinteistörahastojen rinnalla 

tehdään sijoituksia listaamattomiin yrityk-

siin private equity -rahastojen kautta.

Vuoden 2019 aikana pörssikurssit toi-

puivat vuoden 2018 lopulla tapahtuneesta 

laskusta ja jatkoivat nousuaan. Koko va-

rallisuuden tuotto, sisältäen osingot, ko-

rot, vuokrat ja omaisuuden arvon muutok-

set, oli kertomusvuonna ilman Vaisala 

Oyj:n osakkeita noin 21 % (edellisenä 

vuonna noin -5 %). Vaisala Oyj:n osake-

kurssi lähes kaksinkertaistui vuoden aika-

na, ja se mukaan lukien koko omaisuuden 

tuotto oli noin 46 %.

Tiedeakatemian vuoden 2019 tilien ja 

hallinnon tarkastajana toimi professori, 

KHT Markku Koskela ja varatilintarkastaja-

na KHT Riku Kärnä. Tilintarkastuskerto-

mus ja kertomus varainhoidosta julkais-

taan 2019 vuosikirjan yhteydessä.

HEnkilösTö

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri-

nä toimi professori Pekka Aula. Tiedeaka-

temian hallintopäällikkönä toimi FM Leila 

Sarajärvi ja hallintosihteerinä FM Nina Ra-

pelo. Toimistosihteerinä toimi FM Marian-

ne Parvinen, joka siirtyi 12.6. toisen työn-

antajan palvelukseen. Syyskuussa toimis-

tokoordinaattorina aloitti tradenomi Suvi 

Salmi. Nuorten Tiedeakatemian tiedesih-

teerinä (16 %) 19.8. asti toimi VTM Katri 

Mäkinen-Rostedt, ja 12.8. alkaen VTM Jo-

hanna Ketola (50 %). Tiedeakatemian hal-

linnon alla toimivan CoFA:n palveluksessa 

toimi akatemiasihteerinä dos. Päivi Tikka, 

joka siirtyi vuoden lopussa toisiin tehtä-

viin. Tiedesihteerinä toimi FM Veera Lau-

nis. Tiedeakatemian pääsihteeri on CoFA:n 

sihteeristön hallinnollinen esimies. Tie-

deakatemioiden yhteishankkeen Sofin pal-

veluksessa aloitti akatemiasihteerinä hel-

mikuun alussa PhD Jaakko Kuosmanen ja 

elokuun alusta alkaen sisällöntuottajana 

VTM Nanna Särkkä.

Hallintopäällikkö osallistui työlainsää-

däntöön, työhyvinvointiin ja säätiötoimin-

taan liittyviin koulutuksiin, sekä toimi-

alansa seminaareihin. Hallintosihteeri 

osallistui viestintään, julkaisuihin ja apu-

rahaprosesseihin liittyviin koulutuksiin. 

Toimistosihteeri osallistui viestintään liit-

tyviin koulutuksiin. Henkilöstö osallistui 

myös tietotekniikan koulutuksiin sekä yh-

teistyöorganisaatioiden järjestämiin infor-

maatiotilaisuuksiin ja seminaareihin.

Kertomusvuonna Tiedeakatemia mak-

soi palkkaa tai palkkioita kaikkiaan 26 eri 

henkilölle.

muu ToiminTa

Suomen Akatemia ja Suomen Tiedeakate-

miat käynnistivät toukokuussa 2017 yh-

teisen mentorointiohjelman tutkijoille, 

jossa Tiedeakatemia on tiiviisti mukana. 

Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana 

toimi Olavi Nevanlinna ja jäsenenä Pekka 

Aula.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna 

ehdokkaat suomalaisille naisille suunna-

tun innovaatiopalkinnon ja Tieteellisten 

Seurain Valtuuskunnan Kordelinin tiede-

palkinnon saajiksi.

Hallitus on vuoden aikana pyynnöstä 

ehdottanut jäseniä useisiin työryhmiin ja 

toimielimiin. Tiedeakatemialla on edusta-

jia monissa eri kotimaisissa ja ulkomaisis-

sa instituutioissa ja organisaatioissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetta-

man korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 
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kansainvälisten asioiden foorumin jäsene-

nä jatkoi varaesimies Anna Mauranen ja 

varalla Minna Martikainen-Peltola.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visi-

on tiekartan laatimishankkeen ryhmään 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-

minta jatkoi Risto Nieminen. Pekka Aula 

toimi opetus- ja kulttuuriministeriön 

Team Knowledge Finland -verkoston oh-

jausryhmässä.

Suomalainen Tiedeakatemia on Tieteel-

listen Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsen. 

TSV:n hallituksessa olivat Tiedeakatemian 

edustajina Arto Haapala varamiehenään 

Elina Ikonen sekä Maria Lähteenmäki vara-

miehenään Merja Penttilä.

Pääsihteeri osallistui Tiedeakatemian 

edustajana TSV:n kevätkokoukseen maa-

liskuussa ja syyskokoukseen syyskuussa. 

Julkaisufoorumin ohjausryhmässä Tie-

deakatemian edustajana toimi Dennis 

Bamford.

Tiedeakatemian edustajina Alfred Kor-

delinin säätiön hallituksessa olivat Jukka 

Seppälä varallaan Keijo Hämäläinen sekä 

Hannu Riikonen varallaan Mari Vaattovaa-

ra. Edustajina säätiön tieteen jaostossa 

olivat Seppo Hentilä varallaan Tuomas 

Forsberg sekä Eija Kalso varallaan Hilkka 

Soininen. Kansanvalistuksen jaostossa 

edustajana oli Markku Löytönen varallaan 

Risto Nieminen ja kirjallisuuden jaostossa 

Heta Pyrhönen varallaan Marjatta Palan-

der. Taiteen jaostossa toimivat Ville Luk-

karinen varallaan Helena Hyvönen (6.11. 

asti) ja Annika Waenerberg (7.11. alkaen).

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisu-

toimikunnassa Tiedeakatemian edustajina 

olivat Jaana Bäck ja Jukka Jernvall. Ulko-

politiikan tutkimussäätiössä edustajana 

oli Tapio Raunio. Säätiöiden post doc 

-poolissa Tiedeakatemian edustajana oli 

Anna Mauranen varallaan Kaisa Nyberg. 

Kansalliseen LUMA-neuvottelukuntaan ni-

mitettiin edustajaksi pääsihteeri Pekka 

Aula. Tutkimuksen vaikuttavuuden tuki-

säätiön hallituksessa Tiedeakatemian ni-

meämänä jäsenenä oli Anna Mauranen.

Suomen Akatemian tieteellisissä toimi-

kunnissa oli vuoden 2019 lopussa Suoma-

laisen Tiedeakatemian jäseniä seuraavas-

ti: Sami Pihlström, Petri Karonen ja Petri 

Kuoppamäki kulttuurin ja yhteiskunnan 

tutkimuksen toimikunnassa, Reko Leino ja 

Petri Pellikka luonnontieteiden ja teknii-

kan tutkimuksen toimikunnassa, Esa Kor-

pi, Kristiina Kruus, Jussi Kukkonen, Heli 

Peltola ja Ursula Schwab biotieteiden, ter-

veyden ja ympäristön tutkimuksen toimi-

kunnassa. Heistä Reko Leino, Sami Pihl-

ström ja Ursula Schwab toimivat toimi-

kunnan puheenjohtajana. Strategisen tut-

kimuksen neuvoston puheenjohtajana oli 

Kimmo Nuotio. 

Pekka Ilmakunnas osallistui Tiedeaka-

temian edustajana Kiinteistö Oy Marianka-

tu 5–7 varsinaiseen yhtiökokoukseen huh-

tikuussa. Pekka Aula on kiinteistöyhtiön 

hallituksen jäsen.

Pekka Aula edusti Tiedeakatemiaa Suo-

men eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimi-

kunnan vuosikokouksessa maaliskuussa, 

Vaisala Oyj:n yhtiökokouksessa huhti-

kuussa sekä Säätiöiden ja rahastojen neu-

vottelukunnan kevätkokouksessa ja syys-

kokouksessa. Suomen LUMA-keskuksen 

StarT-hankkeen kummina toimi Kimmo 

Kontula.
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liiTE 1
VuoDEn 2019 TilaisuuDET

12. TammikuuTa: panEElikEskusTElu 
roHkEus olla Hiljaa (osana TiETEEn 
pÄiVÄT 2019 -oHjElmaa)

•	 Paneelissa: professori Kari Enqvist 

(Helsingin yliopisto), päätoimittaja 

Kaius Niemi (Helsingin Sanomat), aka-

teemikko Sirpa Jalkanen (Turun yli-

opisto), tutkija Katri Saarikivi (Hel-

singin yliopisto) ja hallituksen varapu-

heenjohtaja Ilona Herlin (Koneen 

Säätiö)

11. HElmikuuTa: TEEmailTa sukupuuTTo 
•	 Alustukset: professori Janne Kotiaho 

(Jyväskylän yliopisto) ja tutkimusjoh-

taja Anna Rotkirch (Väestöliitto)

11. maaliskuuTa: TEEmailTa miTEn Elo  -
 kuVa pYrkii VaikuTTamaan mEiHin
•	 Professori Henry Bacon (Helsingin yli-

opisto): Motivaatioiden manipulointi 

tarinankerronnassa

•	 Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman: Hil-

jainen tieto

•	 Ennen teemailtaa järjestettiin osas-

tojen kokoukset

12. HuHTikuuTa: VuosijuHla: kunnia-
palkinnon jako, kEVÄTkokous ja 
juHlaillallinEn

•	 Suomalaisen Tiedeakatemian kunnia-

palkinto ja mitali nro 31 myönnettiin 

professori Raimo Tuomelalle (Hel-

singin yliopisto)

•	 Professori Tuomelan juhlaesitelmä

•	 Kevätkokouksessa käsiteltiin ja päätet-

tiin sääntömääräiset asiat

•	 Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin 

juhlaillallinen

 

8. ToukokuuTa: TEEmapÄiVÄ liikkuVa ja 
HYVinVoiVa iHminEn jYVÄskYlÄssÄ

•	 Aamupäivällä vierailtiin fysiikan laitok-

sella ja tutustuttiin pienryhmissä Kiih-

dytinlaboratorioon

•	 Iltapäivällä järjestettiin Jyväskylän yli-

opistolla seminaari ”Liikkuva ja hyvin-

voiva ihminen”

•	 Seminaarissa alustajina Jyväskylän yli-

opistolta tutkijatohtori Eero Haapala, 

yliopistotutkija Elina Sillanpää ja pro-

fessori Sarianna Sipilä

21. ToukokuuTa: oikEusTiETEEn rYHmÄn 
sEminaari oikEusTuTkimus 2019 – 
oikEusTiETEEn laaTu

16. sYYskuuTa: TEEmailTa uusiEn 
jÄsEnTEn ilTa

•	 Tilaisuudessa juhlistettiin Suomalaisen 

Tiedeakatemian uusia jäseniä

•	 Tutkimusprofessori Niilo Kauppi (CNRS, 

Strasbourg): Miten yliopistorankingit 

määrittelevät kansainvälisen näky-

vyyden?

•	 Professori Miia Kivipelto (Karolinska In-

stitutet): Muistisairauksien ennaltaeh-

käisytutkimusten läpimurtoja: FINGER-

tutkimuksesta maailmanlaajuiseksi tut-

kimusverkostoksi 

14. lokakuuTa: TEEmailTa HumanisTisillE 
TiETEillE

•	 Eino Jutikkalan historiapalkinto myön-

nettiin professori Pirjo Markkolalle 

(Tampereen yliopisto)

•	 Suomalaisen Tiedeakatemian humanis-

tipalkinto myönnettiin tutkijatohtori 

Heli Huhtamaalle (Heidelbergin yli-

opisto)

•	 Kuultiin palkinnonsaajien juhlaesi-

telmät



AcAdemiA ScientiArum FennicA 2019   49

•	 Jaettiin Emil Öhmannin Säätiön sekä 

Eino Jutikkalan rahaston apurahadip-

lomit

22. lokakuuTa: suuri nobEl-Tilaisuus
•	 Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 

muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin 

Sanomien kanssa Sanomatalon Mediato-

rilla

•	 Tilaisuudessa asiantuntijoiden johdolla 

esiteltiin vuoden 2019 Nobel-palkinnot

 

7. marraskuuTa: TiEDE unpluggED: 
proFEssori mikaEl FogElHolm, 
raViTsEmusTiEDE

11. marraskuuTa: TEEmailTa TiEDE ja 
YHTEiskunTa sEkÄ sYYskokous

•	 Akateemikko Risto Nieminen (Suoma-

lainen Tiedeakatemia): Johdatus tee-

maan 

•	 Akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen 

(Tiedeneuvontahanke Sofi): Milloin poli-

tiikka on tietopohjaista?

•	 Johtaja, professori Marja Makarow 

(Biokeskus Suomi): Tiedeneuvontaa Eu-

roopan Unionin päättäjille

•	 Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömää-

räiset asiat

13. marraskuuTa : sYmposium THE 
FuTurE oF sciEncE aDVicE

•	 Tilaisuuden järjesti Tiedeneuvonta-

hanke Sofi yhteistyössä Euroopan ko-

mission tiedeneuvonantoa tukevan 

SAPEAn kanssa

14. marraskuuTa: TiEDE unpluggED: 
proFEssori liisa kElTikangas-
jÄrVinEn, psYkologia

21. marraskuuTa: TiEDE unpluggED: 
proFEssori mika panTzar, 
TalousTiEDE

28. marraskuuTa: TiEDE unpluggED: 
proFEssori minna palmroTH, 
aVaruusTiEDE

9. joulukuuTa: TEEmailTa maTEmaaTTis-
luonnonTiETEEllisillE TiETEillE

•	 Väisälän palkinnot ojennettiin professo-

reille Goëry Genty (Tampereen yli-

opisto) ja professori Tuomo Kuusi (Hel-

singin yliopisto)

•	 Kuultiin palkinnonsaajien esitelmät

•	 Jaettiin apurahadiplomit Vilho, Yrjö ja 

Kalle Väisälän rahaston apurahansaa-

jille




