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Suomalaisen  
Tiedeakatemian  

toimintakertomus

HalliTus ja pÄÄsiHTEEri

Vuosi 2018 oli Suomalaisen Tiedeakatemi-

an 111. toimintavuosi. 

Tiedeakatemian hallituksen esimiehe-

nä 2018 toimi Risto Nieminen ja varaesi-

miehenä Anna Mauranen. Hallituksen va-

rainhoitajana jatkoi Pekka Ilmakunnas, hu-

manistisen osaston sihteerinä Erkki Hollo 

ja matemaattis-luonnontieteellisen osas-

ton sihteerinä Olavi Nevanlinna. Vuosijä-

senenä jatkoivat Arto Haapala, Maria Läh-

teenmäki ja Merja Penttilä. Uutena vuosi-

jäsenenä 2018 aloitti Elina Ikonen. Tie-

deakatemian hallitus kokoontui vuoden 

aikana 11 kertaa. Pääsihteerinä jatkoi Pek-

ka 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 Nie-

minen (puheenjohtaja), Anna Mauranen, 

Pekka Ilmakunnas, Erkki Hollo (sih-

teeri), Pekka Aula ja Kati Eriksson.

•	 Palkintotoimikunta: Risto Nieminen 

(puheenjohtaja), Olavi Nevanlinna, 

Erkki Hollo, Maria Lähteenmäki ja 

Merja Penttilä.

•	 Julkaisutoimikunta: Olli Martio (pu-

heenjohtaja), Jaakko Hämeen-Anttila 

(Humaniora-sarjan päätoimittaja), 

Pekka Hakamies (FFC-sarjan päätoimit-

taja) ja pääsihteeri Pekka Aula. Toimi-

kunnan sihteerinä toimi Mika Koske-

noja (Mathematica-sarjan toimitussih-

teeri).

•	 Emil Aaltosen rahaston hoitokuntana 

jatkoi Olavi Nevanlinna, Pekka Ilma-

kunnas ja Maria Lähteenmäki.

Humanistisen osaston valintatoimikun-

nassa toimivat syyskokoukseen 2018 asti 

Henry Bacon, Risto Heiskala, Seppo Hon-

kapohja, Petri Karonen puheenjohtajana, 

Jari Lavonen, Tuula Linna, Virpi Mäkinen 

ja Päivi Pahta. Syyskokouksessa vaihtuivat 

Honkapohja ja Linna. Uusiksi valintatoimi-



Osastojen sihteerit Erkki Hollo ja Olavi Nevanlinna toimivat hallituksessa viimeistä 

kauttaan vuonna 2018. Molemmilla oli pitkä ura hallituksessa.
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suomalaisEn TiEDEakaTEmian HalliTus Vuonna 2018

Jäsen Tehtävä Toimikausi

Risto Nieminen esimies 2018–2019

Anna Mauranen varaesimies 2018–2019

Pekka Ilmakunnas varainhoitaja 2014–2018

Erkki Hollo humanistisen  
osaston sihteeri

2014–2018

Olavi Nevanlinna matemaattis-luonnon - 
tieteellisen osaston sihteeri

2014–2018

Arto Haapala vuosijäsen 2018 (2. kausi)

Maria Lähteenmäki vuosijäsen 2018 (2. kausi)

Merja Penttilä vuosijäsen 2018 (2. kausi)

Elina Ikonen vuosijäsen 2018 (1. kausi)

kunnan jäseniksi syyskokous valitsi Mar-

ja-Liisa Helasvuon ja Outi Merisalon.

Matemaattis-luonnontieteellisen osas-

ton valintatoimikunnassa toimivat syysko-

koukseen 2018 asti Eva-Mari Aro, Kimmo 

Kaski, Erkki Korpimäki, Hannu Koskinen, 

Markku Leskelä puheenjohtajana, Kaisa 

Nyberg, Vieno Piironen ja Heikki Rusko-

aho. Syyskokouksessa vaihtuivat Aro ja 

Ruskoaho. Uusiksi valintatoimikunnan jä-

seniksi syyskokous valitsi Juha Keren ja 

Asla Pitkäsen.

Tiedeakatemian yhteydessä toimivan 

Matematiikan rahaston johtosääntöä tar-

kistettiin toimikauden aikana.

apuraHaT

Vuonna 2018 Suomalainen Tiedeakatemia 

jakoi apurahoina hieman yli 2 miljoonaa 

euroa. Jatkokoulutusapurahojen suuruus 

oli 25 000 euroa. Pääosa apurahoista 

suuntautui jatkokoulutukseen. Kaikille 

Suomessa työskenteleville apurahan toh-

toriopintoihin saaneille myönnettiin lisäk-

si 1 600 euron yliopistokorvaus, jonka 

Tiedeakatemia maksaa suoraan yliopistol-

le. Henkilökohtaisia apurahoja ei myön-

netty Tiedeakatemian jäsenille.

Apurahat arvioivat Tiedeakatemian 

hallituksen nimeät asiantuntijat, jotka 

edustavat korkeinta asiantuntemusta 

aloillaan. Asiantuntijalausuntojen pohjal-

ta apurahoista päätti Tiedeakatemian hal-

litus. Tiedeakatemian hallinnoimien ra-

hastojen ja säätiöiden apurahakäsittelys-

sä on huomioitu apurahojen arvioijien ja 

päätösten tekijöiden mahdolliset jääviy-

det.

Kertomusvuonna Vilho, Yrjö ja Kalle 

Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja 

matemaattis-luonnontieteellisille tutki-

musaloille 54. kerran. Apurahoja ja yli-

opistokorvauksia jaettiin noin 1,4 miljoo-

naa euroa (2017 1,4 miljoonaa). Rahas-

toon tuli yhteensä 375 (420) hakemusta, 

kokonaissummaltaan noin 7,8 (8,5) mil-

joonaa euroa.
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Apuraha Väisälän rahastosta myönnet-

tiin 77 (53) hakijalle. Näistä 45 (50) sai 25 

000 euron suuruisen jatkokoulutusapura-

han, joka edellyttää päätoimista tieteellis-

tä työtä yhden vuoden ajan. Lisäksi myön-

nettiin osavuotinen jatkokoulutusrahoitus 

13 saajalle. Lisäksi neljälle saajalle myön-

nettiin jatkokoulutusapurahan yhteydessä 

matka-apuraha. Apurahoja lyhyisiin tutki-

musvierailuihin ulkomaille myönnettiin 

19 (2), yhteensä 41 590 (5 700) euroa.

Eino Jutikkalan rahasto jakoi 11. ker-

ran humanistiseen tutkimukseen tarkoite-

tut apurahat. Haku kattoi kaikki Tiedeaka-

temian humanistisen osaston alat. Rahas-

toon tuli yhteensä 458 (vuonna 2017 675) 

hakemusta, kokonaissummaltaan hieman 

yli 10 (16) miljoonaa euroa.

Apurahoja myönnettiin 22 (23) kappa-

letta, kokonaissumman ollessa yhteensä 

noin 437 000 (438 000) euroa. Tohtori-

opintoihin myönnettiin 17 (16) apurahaa. 

Lyhyisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille 

myönnettiin viisi apurahaa, yhteensä 37 

400 euroa.

Tiedeakatemian Matematiikan rahastos-

ta maksettiin apurahoja ja palkintoja run-

saat 45 000 (52 000) euroa. Tiedeakatemi-

an hallinnoima Emil Öhmannin säätiö jakoi 

apurahoina 50 000 (57 000) euroa. Hilkka 

ja Otto Brusiinin säätiö myöntää apurahoja 

joka toinen vuosi: vuonna 2018 myönnet-

tiin 30 000 euroa (v. 2016 29 860).

Tiedeakatemia osallistui vuonna 2018 

kolmatta vuotta Säätiöiden ja rahastojen 

neuvottelukunnan post doc -pooliin 150 

000 eurolla. Vuoden aikana Väisälän ra-

hastosta myönnettiin 141 000 ja Jutikka-

lan rahastosta 50 000 euroa. 2018 aikana 

siis jaettiin enemmän kuin 150 000 euroa, 

koska mukana oli aiemmin jaettu, mutta 

peruuntuneita post doc -poolin apurahoja.

palkinnoT

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2018 

kunniapalkinto, suuruudeltaan 30 000 eu-

roa, myönnettiin akateemikko Eva-Maria 

Arolle tunnustukseksi hänen suurista tie-

teellisistä ansioistaan. Arolle myönnettiin 

myös Tiedeakatemian mitali nro 30.

Kuudetta kertaa jaettava Suomalaisen 

Tiedeakatemian humanistipalkinto, suu-

ruudeltaan 15 000 euroa, myönnettiin 

apulaisprofessori Maria Lasonen-Aarniolle 

Helsingin yliopistosta.

Tiedeakatemian vuoden 2018 Väisälän 

palkinnot saivat professori Tero Heikkilä 

Jyväskylän yliopistosta, professori Jani 

Lukkarinen Helsingin yliopistosta ja pro-

fessori Otso Ovaskainen Helsingin yli-

opistosta. Palkinnot myönnettiin 19. ker-

ran. Palkinnot olivat suuruudeltaan 15 

000 euroa.

TilaisuuDET ja TapaHTumaT

Suomalainen Tiedeakatemia järjesti vuo-

den 2018 aikana perinteiseen tapaan avoi-

mia yleisötilaisuuksia eli teemailtoja joka 

kuukauden toisena maanantaina kesäkuu-

kausia ja tammikuuta lukuun ottamatta. 

Kertomusvuonna teemaillat olivat osa 

Suomalaisen Tiedeakatemian 110-vuotis-

juhlavuoden kunniaksi järjestettyä semi-

naarisarjaa Tiede ja ihmisen elämä.

Toukokuussa Tiedeakatemian järjesti 

teemapäivän Tampereella. Jäsenet vierai-

Vuonna 2018 Suomalainen 

Tiedeakatemia jakoi apurahoina 

hieman yli 2 miljoonaa euroa
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livat Emil Aaltosen säätiön tiloissa. Ilta-

päivällä järjestettiin Tampereen yliopis-

tolla avoin yleisötilaisuus Soten tie – mitä 

jokaisen tulisi tietää uudistuksesta. Tilai-

suus oli osa Tiede ja ihmisen elämä -se-

minaarisarjaa.

Tiedeakatemian osastojen kokoukset 

järjestettiin maaliskuun teemaillan yhtey-

dessä, vuosijuhla huhtikuussa ja syysko-

kous marraskuussa. Helmikuussa tee-

maillan yhteydessä järjestettiin ylimää-

räinen kokous, missä päätettiin valittavi-

en uusien jäsenten määrä keväälle 2018 

ja joulukuussa järjestetyssä ylimääräises-

sä kokouksessa valittavien jäsenten mää-

rä keväälle 2019.

Tiedeakatemian ryhmät järjestivät vuo-

den aikana yhden yleisölle avoimen tilai-

suuden. Kemian ryhmä järjesti huhtikuus-

sa Chemistry in Finland 2018 – Solutions to 

Major Challenges -seminaarin Tieteiden 

talolla.

Tiedeakatemian, Suomen Tiedeseuran, 

Ranskan Suomen instituutin, Ranskan 

Suomen-suurlähetystön ja Ranskan kor-

keakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaa-

tion ministeriön yhteisen Maupertuis-oh-

jelman puitteissa järjestettiin touko- ja 

kesäkuun taitteessa Tampereella kaksi-

päiväinen symposium Culture in Political 

Context – Theorizing Engagements in Con-

temporary Societies. Pääpuhujana tilai-

suudessa oli ranskalainen professori Lau-Lau-

rent Thévenot. Ohjelmaan kuuluva toinen 

tilaisuus järjestettiin elokuussa, jolloin 

Helsingissä järjestetyssä luentotilaisuu-

dessa pääpuhujana oli professori Claire 

Voisin. 

Lokakuussa osallistuttiin Nobel-kes-

kustelutapahtumaan Sanomatalon Me-

Suomalainen Tiedeakatemia järjesti perinteiseen tapaan avoimia yleisötilaisuuksia eli teemailtoja. Joulukuun 

teemaillassa aiheena oli Tiede ja raha, tilaisuudessa esitelmän piti professori Yrjö Neuvo.
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diatorilla yhdessä muiden tiedeakatemioi-

den ja Helsingin Sanomien kanssa.

Lokakuussa järjestettiin Tiedeakatemi-

an 110-vuotisjuhlan kunniaksi Tiedegaala 

2018 Vanhalla ylioppilastalolla.

Marraskuussa järjestettiin yhdessä 

CoFA:n kanssa kansainvälinen Europe on 

Test: Union and Disunion -seminaari Sääty-

talolla.

Joulukuussa Tiedeakatemia osallistui 

AI Day -tapahtumaan Dipolissa omalla pa-

neelillaan Societal Impact of AI. Paneelin 

puheenjohtajana toimi Risto Nieminen ja 

alustajina toimivat professorit Petri Yli-

koski, Aki Vehtari ja Petri Myllymäki sekä 

toimitusjohtaja Meeri Haataja.

Tiedeakatemia osallistui myös Tieteen 

Päivien 2019 suunnitteluun. Ohjelmatoimi-

kunnassa Tiedeakatemiaa edusti Maria Läh-

teenmäki ja ohjausryhmässä Pekka Aula.

Lista tilaisuuksista löytyy liitteestä 1 

sivulta 48.

TiEDEakaTEmioiDEn YHTEisTYö

Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvos-

to CoFA aloitti toimintansa 1.1.2018. Suo-

men Tiedeakatemiain vastuuakatemia on 

Suomalainen Tiedeakatemia. Suomen Tie-

deakatemiat on tärkeä osa Suomen tie-

deakatemiajärjestelmän uudistumista ja 

suuntautumista tulevaisuuteen. Sopimuk-

sen puitteissa tiedeakatemiat osallistuvat 

yhä vahvemmin kansallisen tiedeyhteisön 

kehittämiseen ja sen kansainvälistymiseen. 

Risto Nieminen toimi kertomuskaudella 

CoFA:n johtoryhmän varapuheenjohtajana 

ja Anne Mauranen hänen varajäsenenään.

kansainVÄlinEn ToiminTa

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyksiä 

kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidettiin 

pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteis-

elimen CoFA:n kautta. CoFA:n johtoryh-

män jäsenenä toimi esimies ja hänen vara-

miehenään varaesimies. Johtoryhmään 

kuului myös pääsihteeri ilman päätäntäoi-

keutta. CoFA:n kansainvälisten asioiden 

toimikunnassa Tiedeakatemiaa edustivat 

Olavi Nevanlinna ja varaesimies.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä 

oli luottamustehtävissä useissa kansain-

välisissä tiedeorganisaatioissa: EASACissa 

Eva-Mari Aro ja Jari Valkonen, ISC:ssä Ola-

vi Nevanlinna, Kansainvälisessä ihmisoi-

keusverkostossa Jukka Kekkonen, ALLEA-

ssa Krista Varantola ja Euro-CASEssa Olavi 

Nevanlinna. Aro valittiin EASACin varapre-

sidentiksi Tiedeakatemian esityksestä.

Uusista kansainväliseen toimintaan liit-

tyvistä yhteistyömuodoista käytiin neu-

votteluja muun muassa Ranskan Suomen 

suurlähetystön kanssa. 

Pääsihteeri osallistui STS Forumin vuo-

sikokoukseen sekä tiedeakatemioiden pre-

sidenttien tapaamiseen Kiotossa Japanissa 

lokakuussa. Pääsihteeri osallistui marras-

kuussa INGSA:n konferenssiin Tokiossa Ja-

panissa.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna 

ehdokkaan The Keio Medical Science Prize, 

Gad Rausing Priset ja Abel Prize -palkinto-

jen ja suomalaisille naisille suunnatun in-

novaatiopalkinnon saajaksi.

Suomen Tiedeakatemiat 

yhteistyöneuvosto CoFA 

aloitti toimintansa 1.1.2018 

vastuuakatemianaan 

Suomalainen Tiedeakatemia
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Suomalaisen Tiedeakatemian huhtikuun kevätkokouksessa valituille uusille 

jäsenille luovutettiin jäsendiplomit syyskuun uusien jäsenten illassa.

jÄsEnET
Vuoden 2018 lopussa Suomalaisella Tie-

deakatemialla oli 754 kotimaista ja 182 ul-

komaista jäsentä.

Kevätkokouksessa 20. huhtikuuta Tie-

deakatemiaan valittiin 26 uutta kotimais-

ta jäsentä ja 6 ulkomaista jäsentä.

Uusiksi jäseniksi matemaattis-luon-

nontieteelliseen osastoon valittiin Jaana 

Bäck (Helsingin yliopisto), Jukka Corander 

(University of Oslo ja Helsingin yliopisto), 

Risto Korhonen (Itä-Suomen yliopisto), 

Kristiina Kruus (VTT), Ari Laaksonen (Ilma-

tieteen laitos), Peter Liljeroth (Aalto-yli-

opisto), Peter Lund (Aalto-yliopisto), Kari 

Majamaa (Oulun yliopisto), Mikko Mönkkö-

nen (Jyväskylän yliopisto), Minna Palm-

roth (Helsingin yliopisto), Heli Peltola (Itä-

Suomen yliopisto), Hannu Pöysä (Luon-

nonvarakeskus), Mika Sillanpää (Lappeen-

rannan teknillinen yliopisto) ja Olli Vapa-

lahti (Helsingin yliopisto).

Humanistiseen osastoon valittiin uu-

siksi jäseniksi Anneli Anttonen (Tampe-

reen yliopisto), Ilkka Arminen (Helsingin 

yliopisto), Jaakko Husa (Helsingin yliopis-
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to), Helmi Järviluoma-Mäkelä (Itä-Suomen 

yliopisto), Sari Kivistö (Tampereen yliopis-

to), Timo Koivurova (Lapin yliopisto), Mar-

ja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopis-

to), Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto), Heik-

ki Patomäki (Helsingin yliopisto), Juha 

Räikkä (Turun yliopisto), Katariina Salme-

la-Aro (Helsingin yliopisto) ja Mikko Sams 

(Aalto-yliopisto).

Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomai-

siksi jäseniksi valittiin G. Steven Bova 

(Tampereen yliopisto), Arnulf Depper-

mann (University of Mannheim, Saksa), 

Paul Greenlees (Jyväskylän yliopisto), To-

mas Hökfelt (Karolinska Institutet, Ruotsi), 

Hiroshi Imahori (Kyoto University, Japani) 

ja Irina Takala (Petrozavodsk State Univer-Petrozavodsk State Univer-

sity, Venäjä).

Tiedeakatemian varsinaisten jäsenten 

joukosta poistuivat Antti Eskola, Seppo 

Huovila, Veikko Hyvönen, Heikki Kirki-

nen, Tuomo Martikainen, Juhani Pietari-

nen, Matti Rissanen, Marja Simonsuuri-

Sorsa, Kalevi Tamminen, Jussi Timonen ja 

Veijo Virsu.

Tiedeakatemian tietoon on tullut, että 

ulkomaisten jäsenten joukosta ovat pois-

tuneet Carl-Gustaf Andrén ja Helmut 

Wolff.

nuorTEn TiEDEakaTEmia

Vuosi 2018 oli Nuorten Tiedeakatemian 

(Young Academy Finland YAF) ensimmäi-

nen kokonainen toimivuosi. Nuorten Tie-

deakatemian perustarkoituksena on edis-

tää tiedettä erityisesti nuorten, tieteelli-

sen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoi-

den näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemi-

an hallituksen puheenjohtaja toimi Tommi 

Himberg Aalto-yliopistosta. Toiminta-

vuonna Nuorten Tiedeakatemiassa oli 

kaikkiaan 54 jäsentä.

Nuorten Tiedeakatemian perustamiseen 

vaikutti keskeisesti Emil Aaltosen Säätiön 

miljoonan euron lahjoitus Nuorten Tie-

deakatemian perustamiseksi Suomalaiseen 

Tiedeakatemiaan. Lahjoituksen pohjalta 

perustettiin Emil Aaltosen erillisrahasto.

nuorTEn akaTEmiaklubi

Toimintansa 2009 aloittanut Nuorten Aka-

temiaklubi kokoontui vuonna 2018 kah-

deksan kertaa Tiedeakatemian Väisälä-sa-

lissa. Keskustelut ja esitelmät ovat nähtä-

vissä Tiedeakatemian Youtube-kanavalla. 

Vuoden 2017 lopulla Akatemiaklubi yhdis-

tettiin osaksi Nuorten Tiedeakatemian toi-

mintaa, ja toiminta jatkui nimellä Nuorten 

Tiedeakatemian akatemiaklubi.

julkaisuToiminTa

Vuonna 2018 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 71 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 Mathematica-sar-

jan päätoimittaja Olli Martio. Muita jäseniä 

olivat Jaakko Hämeen-Anttila (Humaniora-

sarjan päätoimittaja), Pekka Hakamies 

(FFC-sarjan päätoimittaja) ja Pekka Aula. 

Toimikunnan sihteerinä toimi Mika Koske-

noja (Mathematica-sarjan toimitussihtee-

ri). Julkaisutoimikunta piti vuoden aikana 

kolme kokousta.

Tiedeakatemian julkaisutoiminnan 

valtionavustus oli 121 000 (vuonna 2017 
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127 000) euroa ja julkaisujen myyntituo-

tot 26 975,35 euroa (21 284,54). Tiedeaka-

temian tieteellisen kirjallisuuden vaihto-

toimintaa hoitaa Tieteellisten seurain val-

tuuskunnan vaihtokeskus. Vuoden 2018 

lopussa Tiedeakatemialla oli 318 (345) ul-

komaista vaihtokumppania, ja vaihtoon 

lähetettiin yhteensä 918 (604) julkaisua.

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen 

Tiedeseuran yhteinen julkaisutoimikunta 

kokoontui kerran. Uudeksi puheenjohta-

jaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valit-

tiin Tiedeseuran edustaja Niklas Bruun. 

Sihteerinä toimii Mathematica-sarjan toimi-

tussihteeri Mika Koskenoja. Suomalaista 

Tiedeakatemiaa edusti Olli Martio.

sTraTEgiaTYö

Hallitus jatkoi 2015 aloitettua Tiedeaka-

temian strategiatyötä kahdessa kokouk-

sessa. Strategiaa toteutettiin painotta-

malla toimintaa Tiedeakatemialle vali-

tuille neljälle painopistealueelle: Korkea-

tasoisen tieteen tunnettuuden ja vaikut-

tavuuden edistäminen yhteiskunnassa, 

nuorten lahjakkaiden tieteentekijöiden 

tukeminen, tieteen ja tutkimuksen kan-

sainvälisyyden vahvistaminen, oman or-

ganisaation jalostaminen ketteräksi ja 

aktiiviseksi. Nämä painopistealueet nä-

kyivät vahvasti vuoden 2018 toiminnas-

sa, joka oli kolmivuotisen strategiakau-

den viimeinen vuosi.

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 vaikuttavuuden 

edistämiseksi tuotettiin podcast EASACin 

metsäraportin pohjalta sekä tuettiin Ete-

lämantereella tehtävän suomalaisesta tut-

kimustyöstä kertovan dokumentin teke-

mistä. Jälkimmäinen näkyi myös loppu-

vuodesta päivityksinä sosiaalisessa medi-

assa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä Yle Radio 

Suomen kanssa ohjelmasarjan ”Havainto-

ja ihmisestä” puitteissa. Suomalainen Tie-

deakatemia oli mukana auttamassa sarjan 

toimittajaa löytämään asiantuntijoita tuo-

maan tutkimustietoa sarjan teemoihin 

liittyen.

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, Erkki 

Hollo sekä Pekka Aula. Asiantuntijajäsene-

nä oli alkuvuonna Timo Viherkenttä ja lop-

puvuonna Kati Eriksson. Toimikunta ko-

koontui vuoden aikana kerran. Salkunhoi-

tajina vuonna 2018 toimivat Nordea ja Ev-

li. Varainhoito perustui vuonna 2017 päi-

vitettyyn Tiedeakatemian, sen rahastojen 

sekä Tiedeakatemian hallinnoimien sääti-

öiden sijoitusstrategiaan.
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Vuoden 2018 lopussa Tiedeakatemian 

ja sen rahastojen varallisuus oli yhteensä 

noin 125,5 miljoonaa euroa (edellisen vuo-

den lopussa 140,7 miljoonaa euroa). Lisäk-

si Tiedeakatemian hallinnoimien säätiöi-

den varallisuus oli vuoden 2018 lopussa 

3,5 miljoonaa euroa. Väisälän rahasto on 

omistanut Tiedeakatemian toimitilan Mari-

ankatu 5:ssä. Joulukuussa 2018 Väisälän 

ja Jutikkalan rahastot ostivat rakennuksen 

muut toimistohuoneistot, joten nyt kaikki 

Mariankatu 5:n huoneistot ovat Tiedeaka-

temian omistuksessa. Kiinteistön kirjanpi-

toarvo on vajaa 3 miljoonaa euroa. Vuoden 

2018 lopulla tapahtunut yleinen pörssi-

kurssien voimakas lasku ja vuoden aikana 

tapahtunut Vaisala Oyj:n pörssikurssin 

lasku yli 20 %:lla vaikuttivat omaisuuden 

arvoa alentavasti. Koko varallisuuden 

tuotto, sisältäen osingot, korot ja omai-

suuden arvon muutokset (pl. kiinteistöt), 

oli kertomusvuonna ilman Vaisala Oyj:n 

osakkeita noin -5 % (edellisenä vuonna 

noin 7 %). Vaisala Oyj:n osakkeet mukaan 

lukien omaisuuden tuotto oli noin -9 % 

(edellisenä vuonna noin 16 %).

Tiedeakatemian vuoden 2018 tilien ja 

hallinnon tarkastajana toimi professori, 

KHT Markku Koskela ja varatilintarkastaja-

na KHT Riku Kärnä. Tilintarkastuskerto-

mus ja kertomus varainhoidosta julkais-

taan vuoden 2018 vuosikirjan yhteydessä.

Vuonna 2018 tuettiin Etelämantereella kuvattavan, suomalaisesta tutkimustyöstä kertovan dokumentin 

tekemistä. Tutkimusmatkat ovat osa Suomalaisen Tiedeakatemian historiaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, 

jolloin Tiedeakatemia tuki esimerkiksi maantieteilijä Väinö Auerin retkikunnan matkaa Tulimaahan. Dokumen-

taristin työtä pystyi seuramaan Tiedeakatemian sosiaalisen median kanavissa.
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HEnkilösTö
Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä 

toimi Pekka Aula. Tiedeakatemian hallinto-

päällikkönä toimi fil. maist. Leila Sarajärvi 

ja hallintosihteerinä fil. maist. Nina Rapelo. 

Toimistosihteerinä aloitti fil. maist. Ann-

Mari Sandholm, joka siirtyi syyskuussa toi-

sen työnantajan palvelukseen. Lokakuussa 

hallintoassistenttina aloitti fil. maist. Mari-

anne Parvinen. Nuorten Tiedeakatemian 

sihteerinä toimi ensin fil. toht. Irina Piippo 

ja elokuusta alkaen valtiot. maist. Katri 

Rostedt osa-aikaisella työpanoksella. Tie- osa-aikaisella työpanoksella. Tie-

deakatemian hallinnon alla toimivan 

CoFA:n palveluksessa toimi akatemiasih-

teerin sijaisena tammikuusta marraskuulle 

dos. Panu Nykänen, ja akatemiasihteerinä 

marraskuusta joulukuun loppuun dos. Päi-

vi Tikka. Tiedesihteerinä toimi valtiot. 

maist. Kalle Videnoja. Tiedeakatemian pää-

sihteeri on CoFA:n sihteeristön hallinnolli-

nen esimies. 

Hallintopäällikkö osallistui työlainsää-

däntöön, säätiöuudistukseen, tietosuoja-

lainsäädäntöön ja viestintään liittyviin 

koulutuksiin. Hallintosihteeri osallistui 

viestintään, tietosuojalainsäädäntöön ja 

apurahaprosesseihin liittyviin koulutuk-

siin. Toimistosihteeri osallistui viestin-

tään liittyvään koulutukseen. Lisäksi hal-

lintopäällikkö, hallintosihteeri ja toimis-

tosihteeri osallistuivat ensiapukoulutuk-

seen. Henkilöstö osallistui myös yhteis-

työorganisaatioiden 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 Suomalainen Tiedeakatemia on tii-

viisti mukana. Ohjelman ohjausryhmän 

puheenjohtajana toimi Olavi Nevanlinna 

ja jäsenenä Pekka Aula.

Hallitus on vuoden aikana pyynnöstä 

ehdottanut jäseniä useihin työryhmiin ja 

toimielimiin. Tiedeakatemialla on edusta-

jia monissa eri kotimaisissa ja ulkomaisis-

sa instituutioissa ja organisaatioissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetta-

man korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 

kansainvälisten asioiden foorumiin jäse-

neksi valittiin varaesimies Anna Mauranen 

ja varalle Minna Martikainen-Peltola.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visi-

on tiekartan laatimishankkeen ryhmään 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-

minta valittiin Risto Nieminen. Pekka Aula 

valittiin opetus- ja kulttuuriministeriön 

Team Knowledge Finland -verkoston oh-

jausryhmään.

Suomalainen Tiedeakatemia on Tieteel-

listen seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen. 

TSV:n hallituksessa olivat Tiedeakatemian 

edustajina Keijo Hämäläinen varamiehe-

nään Arto Haapala (24.9. asti) ja Arto Haa-

pala varamiehenään Elina Ikonen 25.9. al-

kaen sekä Maria Lähteenmäki varamiehe-

nään Merja Penttilä. TSV:n hallituksen pu-

heenjohtajana toimi Keijo Hämäläinen 

maaliskuuhun asti.

Pekka Ilmakunnas osallistui Tiedeaka-

temian edustajana Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan kevätkokoukseen maalis-

kuussa ja pääsihteeri syyskokoukseen 

syyskuussa. Julkaisufoorumin ohjausryh-

mässä Tiedeakatemian edustajana on toi-

minut Dennis Bamford.

Tiedeakatemian edustajina Alfred Kor-

delinin säätiön hallituksessa olivat Jukka 

Seppälä varamiehenään Keijo Hämäläinen 

sekä Hannu Riikonen varamiehenään Mari 
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Tiedeakatemialla on edustajia 

monissa eri kotimaisissa ja 

ulkomaisissa instituutioissa ja 

organisaatioissa

Vaattovaara. Edustajina säätiön tieteen ja-

ostossa olivat Seppo Hentilä varamiehe-

nään Tuomas Forsberg sekä Eija Kalso va-

ramiehenään Hilkka Soininen. Kansanva-

listuksen jaostossa edustajana oli Kirsi 

Tirri, varalla Leena Syrjälä (6.11. asti) ja 

Markku Löytönen varalla Risto Nieminen 

(7.11. alkaen) ja kirjallisuuden jaostossa 

Heta Pyrhönen, varalla Marjatta Palander. 

Taiteen jaostossa toimivat Ville Lukkari-

nen varallaan Helena Hyvönen.

Polaarialueiden tutkimuksen kansalli-

sen komitean (SCAR, IASC) Tiedeakatemian 

varsinaisena edustajana toimi Maria Läh-

teenmäki varaedustajanaan Juha Pekka 

Lunkka. Suomen eläin- ja kasvitieteen jul-

kaisutoimikunnassa Tiedeakatemian edus-

tajina ovat olleet Jukka Jernvall ja Jaana 

Bäck. Ulkopolitiikan tutkimussäätiössä Tie-

deakatemian edustajana on jatkanut Tuo-

mas Forsberg. Säätiöiden post doc -poolis-

sa Tiedeakatemian edustajana on ollut Kir-

si Tirri varallaan Kaisa Nyberg. Kansalli-

seen LUMA-neuvottelukuntaan nimitettiin 

edustajaksi pääsihteeri Pekka Aula.

Suomen Akatemian tieteellisissä toimi-

kunnissa oli vuoden 2018 lopussa Suoma-

laisen Tiedeakatemian jäseniä seuraavasti: 

Anneli Anttonen ja Maria Lähteenmäki kult-

tuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimi-

kunnassa, Paula Eerola, Juha Kinnunen, Re-

ko Leino, Juha Pekka Lunkka ja Jukka Peko-

la luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuk-

sen toimikunnassa, Asla Pitkänen, Jorma 

Toppari ja Anu Wartiovaara terveyden tut-

kimuksen toimikunnassa sekä Riitta Julku-

nen-Tiitto, Kristiina Kruus, Jussi Kukkonen, 

Johanna Mappes, Jorma Palvimo, Seppo 

Salminen ja Lea Sistonen biotieteiden ja 

ympäristön tutkimuksen toimikunnassa. 

Heistä Anneli Anttonen ja Paula Eerola toi-

mivat toimikunnan puheenjohtajana.

Pekka Ilmakunnas on osallistunut Tie-

deakatemian edustajana Kiinteistö Oy 

Mariankatu 5–7 varsinaiseen yhtiökoko-

ukseen huhtikuussa. Pekka Aula on kiin-

teistöyhtiön hallituksen jäsen.

Risto Nieminen, Pekka Ilmakunnas ja 

Pekka Aula vierailivat Vaisala Oyj:ssa hal-

lituksen puheenjohtajan ja toimitusjohta-

jan kutsumana. Pekka Aula edusti Tie-

deakatemiaa Suomen eläin- ja kasvitieteen 

julkaisutoimikunnan vuosikokouksessa 

maaliskuussa ja Pekka Ilmakunnas Vaisala 

Oyj:n yhtiökokouksessa huhtikuussa. Sää-

tiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 

toukokuiseen kevätkokoukseen Tiedeaka-

temian edustajana osallistui Pekka Aula. 

Suomen LUMA-keskuksen StarT-hankkeen 

kummina toimi Kimmo Kontula.
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liiTE 1
VuoDEn 2018 TilaisuuDET

12. HElmikuuTa: TEEmailTa iHmisEn 
sYnTYmÄ (osana sEminaarisarjaa 
TiEDE ja iHmisEn ElÄmÄ)

•	 Alustukset: professori Mikael Fortelius 

(Helsingin yliopisto) ja akatemiaprofes-

sori Virpi Lummaa (Turun yliopisto)

12. maaliskuuTa: TEEmailTa TurVallisuus 
(osana sEminaarisarjaa TiEDE ja 
iHmisEn ElÄmÄ)

•	 Alustukset: sotilasprofessori Aki-Mauri 

Huhtinen (Maanpuolustuskorkeakoulu) 

ja professori Tuomas Aura (Aalto-yli-

opisto)

20. HuHTikuuTa: VuosijuHla: kunnia
palkinnon jako, kEVÄTkokous ja 
juHlaillallinEn (osana sEminaari
sarjaa TiEDE ja iHmisEn ElÄmÄ)

•	 Suomalaisen Tiedeakatemian kunnia-

palkinto ja mitali nro 30 myönnettiin 

akateemikko Eva-Mari Arolle (Turun yli-

opisto)

•	 Akateemikko Aron juhlaesitelmä

•	 Kevätkokouksessa käsiteltiin ja päätet-

tiin sääntömääräiset asiat

•	 Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin 

juhlaillallinen

 

20. HuHTikuuTa: kEmian rYHmÄn 
sEminaari cHEmisTrY in FinlanD 2018 
 soluTions To major cHallEngEs

15. ToukokuuTa: TEEmapÄiVÄ TampErEElla
•	 Aamupäivällä vierailtiin Emil Aaltosen 

säätiön tiloissa, missä kuultiin säätiön 

toiminnasta ja Tampere3-uudistuksen 

tilanteesta sekä tutustuttiin tiloihin

•	 Iltapäivällä järjestettiin Tampereen yli-

opistolla seminaari ”Soten tie: mitä jo-

kaisen tulisi tietää uudistuksesta”, joka 

oli osa seminaarisarjaa Tiede ja ih-

misen elämä

•	 Seminaarissa alustajina yliopistonleh-

tori Liina-Kaisa Tynkkynen (Tampereen 

yliopisto) ja dekaani Juha Teperi (Tam-

pereen yliopisto)

10. sYYskuuTa: TEEmailTa TiEDE ja kYlmÄ 
(osana sEminaarisarjaa TiEDE ja 
iHmisEn ElÄmÄ)

•	 Tilaisuudessa juhlistettiin Suomalaisen 

Tiedeakatemian uusia jäseniä

•	 Professori, tieteellinen johtaja Ari 

Laaksonen (Ilmatieteen laitos): Sateen 

tekoa ja ohutta yläpilveä – miten hyvin 

ymmärrämme jääkiteiden syntyä?

•	 Tutkimusprofessori, johtaja Timo Koi-

vurova (Lapin yliopisto ja Arktisen tut-

kimuksen keskus): Ympäristöongelmat 

ja Arktis – mitä Arktinen neuvosto on 

pystynyt tekemään?

8. lokakuuTa: TEEmailTa TiEDE, iHminEn 
ja DigiTaalinEn maailma (osana 
sEminaarisarjaa TiEDE ja iHmisEn 
ElÄmÄ)

•	 Professori Krista Lagus (Helsingin yli-

opisto): Digitaalinen humanismi

•	 Tutkijatohtori Michael Laakasuo (Hel-

singin yliopisto): Mikrosiruja aivoissa?

•	 Jaettiin Brusiinin Säätiön, Öhmannin 

Säätiön sekä Jutikkalan rahaston apu-

rahadiplomit

Lokakuussa järjestetyssä 

Tiedegaalassa juhlittiin 110-vuotiasta 

Suomalaista Tiedeakatemiaa
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10. lokakuuTa: suuri nobElTilaisuus
•	 Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 

muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin 

Sanomien kanssa Sanomatalon Me-

diatorilla

•	 Tilaisuudessa asiantuntijoiden joh-

dolla esiteltiin vuoden 2018 Nobel-pal-

kinnot

19. lokakuuTa: TiEDEgaala
•	 Tilaisuudessa ojennettiin Humanisti-

palkinto apulaisprofessori Maria La-

sonen-Aarniolle (Helsingin yliopisto) 

ja Väisälän palkinto professori Otso 

Ovaskaiselle (Helsingin yliopisto)

12. marraskuuTa: TEEmailTa TiEDE ja 
ruoka sEkÄ sYYskokous (osana 
sEminaari sarjaa TiEDE ja iHmisEn 
ElÄmÄ)

•	 Professori Riitta Korpela (Helsingin yli-

opisto): Suolen mikrobisto ja aivot

•	 Professori Kaisa Poutanen (VTT): Mistä 

ja miten uutta ruokaa?

•	 Syyskokouksessa käsiteltiin sääntö-

määräiset asiat

14. marraskuuTa: konFErEnssi EuropE 
on TEsT: narraTiVEs oF union anD 
Disunion  THE norDic pErspEcTiVE

•	 Suomen Tiedeakatemiat -yhtestyöneu-

voston konferenssi

10. joulukuuTa: TEEmailTa TiEDE ja raHa 
(osana sEminaarisarjaa TiEDE ja 
iHmisEn ElÄmÄ)

•	 Professori Yrjö Neuvo (Aalto-yliopisto): 

Tiede ja raha

•	 Väisälän palkinnot ojennettiin profes-

sori Tero Heikkilälle (Jyväskylän yli-

opisto) ja professori Jani Lukkariselle 

(Helsingin yliopisto)

•	 Kuultiin palkinnonsaajien esitelmät

•	 Jaettiin apurahadiplomit Väisälän ra-

haston apurahansaajille

12. joulukuuTa: ai DaY 2018
•	 Suomalaisella Tiedeakatemialla oli oma 

tilaisuus tapahtumassa




