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Aihe: Kutsu: Mitä mittaat, sitä saat? Tieteessä tapahtuu foorumi 201.10.2015 klo 9.30 
  
Pyydämme ystävällisesti välittämään kutsun organisaationne sisällä ja muille kiinnostuneille. 
  
Tervetuloa keskustelemaan ja kysymään tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, sen 
tärkeydestä, palkitsevuudesta ja arvioinnin haasteista  
Tieteessä tapahtuu -foorumiin 20.10.2015 klo 9.30–12.00, Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6), Helsinki. 
 
Foorumin otsikkona on "Mitä mittaat, sitä saat? Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
arvioimisesta". 
 
Tutkimukselta haetaan selkeää yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tutkimusjärjestelmä on 
muuttunut strategisemmaksi ja tutkimuksen odotetaan tarjoavan ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja 
päätöksenteon pohjaksi. Samanaikaisesti keskustellaan, miten yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulisi 
arvioida ja miten tulisi palkita tutkimusinstituutioita ja yksittäistä tutkijaa yhteiskunnallisesta 
aktiivisuudesta. 
 
Tilaisuuden tavoitteena on selkeyttää strategisen tutkimuksen rahoituksen kokonaiskuvaa ja antaa uusia 
suuntaviivoja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen  arviointiin. 
  
Keskusteluun johdattavat alustukset kuullaan seuraavilta: 
Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Per Mickwitz 
Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, Valtioneuvoston kanslia 
Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus 
Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, Itä-Suomen yliopisto 
Tutkijatohtori Kim Holmberg, RUSE, Turun yliopisto 
 
Tilaisuuden avaa akateemikko Risto Nieminen. 
 
Ohjelma: 
Ohjelma kokonaisuudessaan on foorumin verkkosivulla sekä viestissä jäljempänä 
http://www.tieteessatapahtuu.fi/foorumi/ 
 
Ilmoittautuminen: 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Paikkoja on 
rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2015. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/855465/lang/fi 
 
Lisätietoja: 
Pääsihteeri Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 
(reetta.kettunen (at) tjnk.fi, p. 040 733 5935) 
 
Tieteessä tapahtuu -foorumi on TSV-yhteisön eli TSV:n ja sen yhteydessä toimivien asiantuntijaelinten eli 
Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedeakatemiain neuvottelukunnan (TANK), Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (TENK) sekä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteinen keskustelusarja. 
Foorumi tarjoaa puolueettoman ja asiantuntevan alustan tiedepoliittiselle ajankohtaiskeskustelulle. 
 
Tervetuloa vaikuttamaan! Kutsua saa mielihyvin levittää eteenpäin. 
  
======== 
  

http://www.tieteessatapahtuu.fi/foorumi/
http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/855465/lang/fi


Ohjelma: 
  
Tieteessä tapahtuu -foorumi: 
Mitä mittaat, sitä saat? Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimisesta 
Aika: 20.10.2015, klo 9.30 - 12.00 
Paikka: Tieteiden talo, sali 104 
  
9.30 Aamukahvit 
  
10.00 Tervetuloa! 
Tilaisuuden juontaja, tuottaja, FT Katja Bargum 
  
Miksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta? 
Akateemikko Risto Nieminen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja 
  
Täsmäinstrumentit toiminnassa: strategisesti vaikuttavan tutkimuksen rahoitus 
Uudet rahoitusmuodot, strategisen tutkimuksen määrärahat ja valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan määrärahat, ovat täsmärahoitusta yhteiskunnallisesti vaikuttavalle tutkimukselle. 
Miten niissä määritellään yhteiskunnallinen vuorovaikutus? Miten sitä arvioidaan rahoituspäätöksissä ja 
hankearvioinneissa? Mitä haasteita on? 
  
Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen 
ympäristökeskus 
Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, Politiikka-analyysiyksikkö, Valtioneuvoston kanslia 
 
Yhteinen hyvä: miten mitata, arvioida ja palkita yhteiskunnallistavaikuttavuutta? 
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin on esitetty erilaisia indikaattoreita ja mittareita. Miten 
arviointikehikko käytännössä toimii? Miten arviointi ja palkitsevuus näkyvät julkisen rahan jaossa? Entä 
tutkimusinsituutioiden omissa arviointi- ja palkitsemisjärjestelmissä? 
 
Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus 
Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, Itä-Suomen yliopisto 
 
Tutkimuksesta käytäntöön. Miten yhteiskunnallisen arvioinnin mittareita tutkitaan? 
Tutkijatohtori Kim Holmberg, RUSE, Turun yliopisto 
 
Keskustelu 
  
Kommenttipuheenvuorot 
Tutkimusjohtaja, dosentti Sari Kivistö, Helsingin yliopisto 
Professori Carl G. Gahmberg, Tiedeakatemiain neuvottelukunta 
Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö 
Pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto ry 
  
 ==================== 
Tykkää meistä www.facebook.com/tiedonjulk 
========================== 
Reetta Kettunen 
Pääsihteeri, tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 
Generalsekreterare, Delegationen för informationsspridning 
Secretary General, Committee for Public Information 
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki/ Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors 
+358 (0)9 2286 9236; +358 (0)40 733 5935 
reetta.kettunen@tjnk.fi; http://www.tjnk.fi/ 
 

http://www.facebook.com/tiedonjulk
mailto:reetta.kettunen@tjnk.fi
http://www.tjnk.fi/

