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TiEDEakaTEmiaT EDusTaVaT tieteen ja tut-

kimuksen aatelia ja vahvinta osaamista. 

Tiede luo tietoa ja ymmärtämystä lähesty-

mistavalla, joka perustuu sen yleisesti hy-

väksyttyihin periaatteisiin. Näitä periaat-

teita ovat toistettavuus ja vääräksi osoi-

tettavuus, avoimuus ja vertaisarviointi, 

rehellisyys, vastuullisuus ja eettisyys. 

Tutkimuksessa menestymiseen tarvitaan 

intoa ja vapautta: intoa uuden tiedon etsi-

miseen ja vapautta ajattelemiseen eri ta-

valla kuin muut ja vapautta myös epäon-

nistua. 

Tiede on tuonut ihmisille suunnatto-

masti hyvää, esimerkiksi pidemmän ja 

terveemmän elämän muodossa, ja samal-

la luonut aineellista vaurautta nopeasti 

supistuvassa, verkostoituneessa maail-

massa. Tiedettä tarvitaan ilkeiden ongel-

mien ratkaisemisessa, kuten ilmastouhki-
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en välttämisessä ja biodiversiteettikadon 

estämisessä. Ihmiskunnan yhä monisäi-

keisemmät haasteet tarkoittavat myös si-

tä, että luonnontieteiden ja teknologian 

ohella myös yhteiskuntatieteitä ja huma-

nistisia tieteitä tarvitaan entistä kipeäm-

min uusien ratkaisujen omaksumiseen ja 

toteuttamiseen. Suomalainen Tiedeakate-

mia pyrkii edistämään kaikkien tieteen-

alojen rajat ylittävää keskustelua ja yh-

teistyötä.

Vaikka yhteiskunnallisessa päätöksen-

teossa on kysymys arvoista ja poliittisis-

ta päämääristä, pitää päätöksenteon pe-

rustua parhaaseen mahdolliseen tutki-

mustietoon. Siten ”tiedelähtöinen” tai ”to-

disteperusteinen” päätöksenteko on tär-

keä osa akatemioiden pyrkimystä yhteis-

kunnalliseen vaikuttavuuteen. Tämä pyr-

kimys puolestaan nostaa esiin kysymyk-
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sen tieteen luotettavuudesta kansalaisten 

silmissä. Meillä tieteentekijöillä on tapana 

korostaa osaamistamme ja metodiemme 

pätevyyttä, mutta on myös tärkeää, että 

me pystymme kuvaamaan miten tiede toi-

mii ja miten yhteiseen näkemykseen ja 

johtopäätöksiin päädytään.

Tieteen luotettavuus voi olla hauras jo-

pa silloin, kun tutkimusosaamisemme on 

vankkaa. Luotettavuuden rakentaminen 

vaatii lämpöä ja myötätuntoa, sillä saavu-

tettu luotettavuus voidaan helposti tuhota 

nopean viestinnän ja informaatiotulvan 

maailmassa. Suomalainen Tiedeakatemia 

pyrkii edistämään rakentavaa vuoropuhe-

lua tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä, jot-

ta tieteellisten tutkimusten tulosten käyt-

tö laajenisi päätöksenteossa.

Avoimuus ja tietojen jakaminen ovat 

keskeisiä edellytyksiä tieteen ja tutkimuk-

sen edistymiselle. Avoimeen tieteeseen kuu-

luvat julkaisujen, tutkimusdatan ja tutki-

musmenetelmien vapaa saatavuus ja käyt-

töoikeus. Suomalainen Tiedeakatemia tukee 

avointa tiedettä ja tunnistaa siihen liittyvät 

monenlaiset edut, joita ovat muun muassa 

nopeampi ja kattavampi tutkimustulosten 

jakelu ja saatavuus, laajempi osallistumi-

nen, tehokkaampi resurssien käyttö, parem-

pi tutkimustehtävien suorittaminen ja uusi-

en kysymysten havaitseminen sekä täsmäl-

lisemmät ja luotettavammat tulokset.


