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Tiedeakatemiain neuvottelukunta koordinoi suomalaista 
kansalliskomiteajärjestelmää ja tukee kansalliskomiteoiden 
työtä myöntämällä toimintatukia, kattamalla jäsenmaksuja 
kansainvälisissä tiedejärjestöissä sekä tarjoamalla neuvon-
taa ja tiedotusta. Osana kansalliskomiteajärjestelmän kehit-
tämistyötä koko järjestelmä arvioitiin syksyn 2014 ja kevään 
2015 välisenä aikana. Arvioinnin tukena työskenteli erillinen 
arviointiryhmä. 

Arvioinnin yhteydessä toteutettiin kysely, johon kansal-
liskomiteat vastasivat tammi-helmikuussa 2015. Kyselyai-
neiston lisäksi arviointi perustuu kansalliskomiteoiden vuo-
siraporteista kerättyihin tietoihin, neuvottelukunnan omiin 
arkistoihin, vastaaviin tietoihin muiden maiden kansallisko-
miteajärjestelmistä ja lukuisiin keskusteluihin kansalliskomi-
teoiden edustajien kanssa. 

Aineiston perusteella arviointiryhmä totesi, että keski-
tetysti koordinoidulla kansalliskomiteajärjestelmällä on suo-
malaiselle tutkimusyhteisölle paljon suurempi vaikutus kuin 
komiteoille myönnettävän tuen euromääräinen taso antaa 
olettaa. Kansalliskomiteoille myönnettävä tuki on merkittä-
vä ja usein ainut tulonlähde kansainvälisten tiedejärjestöjen 
hallinto- ja luottamustehtävien hoitamiseen.

Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen kansallisko-
miteajärjestelmä on jo nykymuodossaan varsin edistykselli-
nen. Keskitetysti koordinoituna tieteentekijöiden yhteisönä 
se on paljon enemmän kuin osiensa summa. Tiedeakatemiain 
neuvottelukunnan johdonmukaisella tuella tulee taata, että 
järjestelmä kehittyy jatkossakin, toiminta pysyy mielekkää-
nä ja ennen kaikkea uusiutuu ajan vaatimusten mukaisesti. 
Arviointiryhmän suositusten perusteella neuvottelukunnan 
tulee tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota toi-
minnan vaikuttavuuden seurantaan sekä kehittää järjestel-

TIIVISTELMÄ

mää entistä yhtenäisempänä kokonaisuutena. 
Arviointiryhmä painotti, että kansalliskomiteoiden 

edustajat tekevät työtään talkootyönä eikä palkattua henki-
löstöä useimmiten ole. Kansalliskomiteoille asetetuissa vaa-
timuksissa tämä seikka on tärkeää ottaa huomioon ja pitää 
toiminta kustannustehokkaana sekä hallinnoltaan kevyenä. 

Useimmat kansalliskomiteat ovat resurssien niukkuu-
desta huolimatta osoittaneet olevansa hyvin motivoituneita 
kehittämään toimintaansa ja ovat oma-aloitteisesti luoneet 
paljon muutakin toimintaa, kuin mihin järjestelmän piirissä 
olevat kansainväliset jäsenyydet velvoittavat. Tiedeakate-
miain neuvottelukunnan liikkumavaraa järjestelmän ke-
hittämiseksi ja mm. kansalliskomiteoiden kansainvälisen 
toiminnan paremmaksi kotiuttamiseksi Suomeen on edis-
tettävä resursseja kasvattamalla. 

Elokuussa 2015
Tiedeakatemiain neuvottelukunta

Yleiset suositukset 

Suositus 1: Tiedeakatemiain neuvottelukunnan on muodos-
tettava strategia kansalliskomiteajärjestelmän toiminnan 
pitkäaikaisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 
Suositus 2: Koko kansalliskomiteajärjestelmä tulee arvioida 
säännöllisin väliajoin.
 
Suositus 3: Kaikilla kansalliskomiteoilla tulee olla säännöt.

Suositukset kansalliskomiteajärjestelmän katta-
vuuden parantamiseksi

Suositus 4: Neuvottelukunnan tulee edistää monitieteisten 
kansalliskomiteoiden perustamista.
 
Suositus 5: Neuvottelukunnan tulee tukea olemassa olevien 
komiteoiden uudelleenjärjestäytymistä kattaviksi ja moni-
puolisiksi kokonaisuuksiksi.

 
Suositukset kansainvälisen ja kansallisen ver-
kostoitumisen tehostamiseksi 

Suositus 6: Kansalliskomiteoita on tuettava kansainvälisten 
luottamustehtävien saamisessa. Luottamustoimien hoita-
miseen tulee taata pitkäaikainen ja vakaa tuki.
  
Suositus 7: Tukea kansalliskomiteatoimintaan ja -verkostoi-
tumiseen kotimaassa on vahvistettava siltä osin kuin se edis-
tää myös kansainvälistä verkostoitumista. 

Arviointiryhmän suositukset

Suositukset kansalliskomiteajärjestelmän 
koordinointiin 

Suositus 8: Kansalliskomiteajärjestelmä on pidettävä
 joustavana.
 
Suositus 9: Neuvottelukunnalla tulee olla läpinäkyvät kri-
teerit, joiden perusteella kansalliskomiteoiden toiminnan 
vaikuttavuutta arvioidaan vuosittaisen raportoinnin yhtey-
dessä.
  
Suositus 10: Neuvottelukunnan tulee tukea urallaan nuorten 
tutkijoiden osallistumista kansalliskomiteatoimintaan sekä 
siihen liittyviin kansainvälisiin kokouksiin.
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1.TAUSTA
Suomen kansalliskomiteajärjestelmä

Kansalliskomiteat ovat tietyn tieteenalan tai aihepiirin 
ympärille syntyneitä organisaatioita, jotka yhdistävät 
suomalaiset tutkijat omien alojensa kansainvälisiin 

tieteellisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteatoiminta kan-
sallisesti koordinoituna järjestelmänä perustuu Tiedeakate-
miain neuvottelukunnan tekemään yhteistyöhön Kansain-
välisen tiedeneuvoston (International Council for Science, 
ICSU) kanssa. ICSUn jäsenistö koostuu toisaalta kansallisista 
jäsenistä ja toisaalta kansainvälisistä tieteenalakohtaisista 
unioneista. Suomi on kuulunut kansallisiin jäseniin ICSUn  
perustamisesta eli vuodesta 1931 lähtien. Yksittäiset suo-
malaiset tieteentekijät puolestaan toimivat ICSUn tieteelli-
sissä unioneissa kansalliskomiteoiden kautta.

 Suomen kansalliskomiteajärjestelmä rakennettiin ICSUn 
jäsenunionien kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Ensim-
mäiset suomalaiset kansalliskomiteat perustettiin jo ICSUa 
edeltäneen International Research Councilin aikana 1920-lu-
vun taitteessa. Tiedeakatemiain neuvottelukunnan edeltäjä 
Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta ryhtyi hoitamaan 

kansalliskomiteoiden jäsenmaksujen ja toimintatukien koor-
dinointia vuodesta 1979 lähtien. Tuolloin järjestelmä kattoi 
26 kansainvälistä järjestöä. Ennen Suomen Tiedeakatemiain 
Valtuuskunnan perustamista tiedeakatemiat pitivät erikseen 
yhteyttä ICSUun ja sen jäsenunioneihin.

1.1. Kansalliskomiteajärjestelmän kehittäminen:  
aiemmat toimenpiteet
 
Asema kansalliskomiteana on Tiedeakatemiain neuvottelu-
kunnan myöntämä status. Neuvottelukunta on sitoutunut 
pitkäjänteisesti tukemaan järjestelmän piiriin kuuluvien 
kansalliskomiteoiden työtä myöntämällä toimintatukia, kat-
tamalla jäsenmaksukustannuksia ja antamalla neuvontaa. 
Osa kansalliskomiteoista on rekisteröimättömiä, erikseen 
kansalliskomiteatoimintaa varten perustettuja toimielimiä. 
Osa komiteoista puolestaan toimii tieteellisten seurojen yh-
teydessä. 

  Koska kansalliskomiteat ovat heterogeenisiä niin or-
ganisaatiomuodoiltaan kuin toimintatavoiltaankin, niiden 
toiminnan ennakointi, kehittäminen ja resurssien tehokas 
käyttö edellyttävät koordinaation kehittämistä. Kansallisko-
miteatoiminnan ensimmäinen arviointi käynnistettiin vuon-
na 2008, kun Tiedeakatemiain neuvottelukunta (silloinen 
Tiedeakatemiajaosto) sai edeltäjältään Suomen Tiedeakate-
miain Valtuuskunnalta tehtäväksi ”kansalliskomiteakentän 
arvioinnin ja toiminnan virtaviivaistamisen”. Samana vuonna 
perustettiin neuvottelukunnan kansalliskomiteatyöryhmä 
ohjaamaan tämän tehtävän toteutusta. Ensimmäisessä vai-
heessa keskityttiin toimintatukijärjestelmän kehittämiseen: 
tukien hakeminen ja raportointi muutettiin tietokantapohjai-
seksi ja hakuohjeistusta kehitettiin sekä yhdenmukaistettiin.

 Kansalliskomiteoiden palautetta toiminnan koordinaa-
tiosta pyydettiin ensimmäistä kertaa lyhyellä sähköpostiky-
selyllä vuonna 2010. Tuolloin vastauksia saatiin vain osalta 
komiteoita, mutta vastaajat olivat toimintaan pääosin tyyty-
väisiä. Samana vuonna kartoitettiin myös kansalliskomiteoi-
den sääntötilannetta toisella sähköpostikyselyllä. Sääntöjen 
kartoittamisen avulla pyrittiin kirkastamaan kansalliskomite-
ana toimimisen määritelmiä ja kriteereitä sekä selkiyttämään 
neuvottelukunnan ja komiteoiden välistä työnjakoa. Aiem-
min neuvottelukunta oli vahvistanut vain osan järjestelmään 
kuuluvien kansalliskomiteoiden säännöistä ja kokoonpa-
noista, mutta sääntöjen kartoittamisen jälkeen vahvistus-
käytäntö ulotettiin koskemaan kaikkia kansalliskomiteoita. 
Tieteellisten seurojen yhteydessä toimiville kansalliskomite-
oille ja itsenäisinä yksikköinä toimiville kansalliskomiteoille 
luotiin erilliset sääntömallit. 

Uusi toimintatukien hakujärjestelmä avattiin ja Kan-
salliskomiteakäsikirja (Piippo ja Mäkinen, 2011) julkaistiin 
toiminnan ohjenuoraksi vuonna 2012.  Kansalliskomiteakä-
sikirja sisälsi muun muassa mallisäännöt ja toimintatukien 
hakuohjeet. Ohjeistuksella vahvistettiin yhteisiä käytäntöjä.

 Vuosien 2008–2012 aikana keskusteltiin myös kansal-
liskomiteajärjestelmän piiriin hyväksyttävien toimijoiden 
kansainvälisten katto-organisaatioiden kriteereistä. Kes-
kusteluissa todettiin, että ICSUn alaisiin unioneihin liitty-
vän toiminnan rahoittaminen on perusteltua: kansallis-
komiteat hoitavat tällöin yhteyksiä organisaatioon, jossa 
neuvottelukunta itsekin on jäsenenä. Muunlaisia kansainvä-
lisiä jäsenyyksiä harkittaessa on varmistettava, onko järjes-
töillä katto-organisaation luonne, toimivatko järjestöt osana 
laajempaa kansainvälistä yhteistyökenttää, ja täydentävätkö 
ne ICSUn kautta muodostunutta yhteistyöverkostoa.

1.2. Kansalliskomiteajärjestelmän arviointi 2015: 
toteutus ja menetelmät

Neuvottelukunta antoi syksyllä 2013 kansalliskomiteatyö-
ryhmälle tehtäväksi kansalliskomiteatoiminnan kokonais-
valtaisen arvioinnin suunnittelun. Neuvottelukunta halusi 
erityisesti arvioida, 1) miten kansalliskomiteatukijärjestelmä 
vastaa kansalliskomiteoiden tarpeita, ja 2) millä eri tavoilla 
ja kuinka aktiivisesti kansalliskomiteoiden jäsenet toimivat 
kansainvälisillä sekä kotimaisilla areenoilla. Lisäksi kansallis-
komiteoiden sääntöjen yksilöidyt uudistustarpeet päätettiin 
selvittää ja aikatauluttaa osana arviointiprosessia. 

Kansalliskomiteatyöryhmän puheenjohtajana kaudella 
2014–2016 toimii Tiedeakatemiain neuvottelukunnan vara-
puheenjohtaja, professori Olavi Nevanlinna ja jäseninä pro-
fessori Markku Leskelä sekä professori Ari Sihvola. Ryhmän 
sihteereinä toimivat neuvottelukunnan pääsihteeri ja tiede-
sihteeri.

Kansalliskomiteajärjestelmän arvioinnin tueksi perustet-
tiin syksyllä 2014 erillinen arviointiryhmä. Arviointiryhmään 
kuuluivat pääjohtaja Jussi Nuorteva, professori emeritus 
Matti Pursula ja professori emeritus Dan-Olof Riska. Ryhmä 
kokoontui kaksi kertaa ja työskenteli lisäksi sähköpostin vä-
lityksellä. 

Kansalliskomiteoiden omat näkemykset toiminnasta ja 
toimintatukijärjestelmän toimivuudesta nähtiin tärkeänä 
osana arviointia. Arviointiryhmä suunnitteli neuvottelu-
kunnan sihteeristön kanssa kyselyn, johon kansalliskomi-
teat vastasivat tammi–helmikuussa 2015. Kyselyyn saatiin 
vastauksia yhteensä 29 kansalliskomiteasta. Kyselyn kysy-
mykset jaoteltiin seuraavien otsikoiden alle: 

1. kansalliskomitea ja sen jäsenyydet,
2.  kansalliskomitean jäsenten toiminta kansainvälisissä tie-

dejärjestöissä, 
3.  kansalliskomitean jäsenten toiminta kansainvälisissä tut-

kimusohjelmissa,
4.  kansalliskomitean jäsenten aikaisempi toiminta kansain-

välisissä tiedejärjestöissä,
5.  kansalliskomitean jäsenten aikaisempi toiminta kansain-

välisissä tutkimusohjelmissa,
6. jäsenyyksien ja osallistumisen arviointi,
7. kotimaan toiminta,
8. suhde muihin kansalliskomiteoihin,
9. hallinto ja toimintatuet.
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Kyselyllä kerätyn aineiston lisäksi arviointi perustuu kansal-
liskomiteoiden vuosiraporteista kerättyihin tietoihin, kansal-
liskomiteoiden verkkosivuihin ja dokumentteihin, neuvot-
telukunnan omiin arkistoihin sekä lukuisiin keskusteluihin 
kansalliskomiteoiden edustajien kanssa1 . Lisäksi arvioinnin 
yhteydessä tehtiin kansainvälistä vertailua tutustumalla 
muiden maiden kansalliskomiteajärjestelmiin ja niiden ar-
viointeihin verkkoaineistojen ja suorien henkilökontaktien 
kautta. 

 1Syksyn 2014 ja kevään 2015 välillä Tiedeakatemiain neuvottelukunnan sihteeristö on 
vieraillut seuraavien tieteenalojen kansalliskomiteoissa: avaruustutkimus, biotieteet, 
geologia, kemia, kristallografia, kvartääritutkimus, merentutkimus, psykologia ja 
taloustiede.

Kansainvälisen tarkastelun jälkeen arviointiryhmä voi 
todeta, että suomalainen kansalliskomiteajärjestelmä 
on Tiedeakatemiain neuvottelukunnan johdonmu-

kaisen koordinaatiotyön seurauksena jo nykymuodossaan 
varsin edistyksellinen. Muiden maiden vastaaviin järjestel-
miin verrattuna muun muassa Suomen keskitetty toimin-
tatukijärjestelmä ja yhdestä paikasta tehtävä neuvonta- ja 
hallintotyö ovat aikaansa edellä. Toimivaakin järjestelmää 
on kuitenkin aina varaa hioa, ja siksi kansalliskomiteajär-
jestelmän kehittämistä varten pitää luoda tulevaisuuteen 
tähtäävä strategia.

Suositus 1: Tiedeakatemiain neuvottelukunnan on muo-
dostettava strategia kansalliskomiteajärjestelmän toimin-
nan pitkäaikaisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Johdonmukaisella suunnittelulla tulee taata, että järjestel-
mä kehittyy jatkossakin, toiminta pysyy mielekkäänä ja en-
nen kaikkea uusiutuu ajan vaatimusten mukaisesti.  Osana 

kansalliskomiteajärjestelmän strategian toteutumisen seu-
rantaa neuvottelukunnan tulee myös säännöllistää ja aika-
tauluttaa kansalliskomiteajärjestelmän kokonaisarviointi.

Suositus 2: Koko kansalliskomiteajärjestelmä tulee arvioi-
da säännöllisin väliajoin.
 
Neuvottelukunnan tehtävänannon mukaisesti sihteeristö 
keräsi tietoa kansalliskomiteoiden säännöistä ja pohjusti 
mallisääntöjen uudistamista jo vuoden 2014 aikana. Kan-
salliskomiteoiden sääntöohjeistus on tarkoitus uudistaa 
vuoden 2015 aikana. Keskeisimpänä uudistuksena on, että 
tieteellisten seurojen yhteydessä toimivien kansalliskomite-
oiden olemassaolo vahvistetaan myös ko. tieteellisen seuran 
omissa säännöissä. Lisäksi varmistetaan, että jokainen kan-
salliskomitea laatii itselleen säännöt.

Suositus 3: Kaikilla kansalliskomiteoilla tulee olla säännöt.

2. Suomalaisen kansalliskomitea-
toiminnan vaikuttavuus
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2.1. Tieteenalojen ja toimijoiden kattavuus

Järjestelmän kattavuuden arvioinnissa käytettiin seuraavia 
kriteereitä: 
-  miten hyvin järjestelmä kattaa ICSUssa edustettuina olevat 

tieteenalat
- miten hyvin järjestelmä kattaa kotimaiset tieteenalat
-  miten hyvin järjestelmän toimijat edustavat suomalaisen 

tieteen kenttää.

Kansalliskomiteoita suomalaisessa järjestelmässä on kai-
ken kaikkiaan 34 (tilanne keväällä 2015, liite 2). Vertailuna 
voidaan mainita, että Ruotsissa on 18 kansalliskomiteaa 
ja viisi ICSU-komiteaa. Tsekeissä kansalliskomiteoita on 
vuorostaan 38, Etelä-Afrikassa 30 ja Australiassa 22. Yhden 
kansalliskomitean kautta voi kanavoitua useampia kansain-
välisiä jäsenyyksiä. Suomalaiseen järjestelmään kuuluvien 
kansalliskomiteoiden kautta suomalaiset ovatkin jäseninä 
kaikkiaan 53 eurooppalaisessa tai maailmanlaajuisessa tie-
deorganisaatiossa.

Kattojärjestö ICSUun kuuluu vuorostaan 31 tieteellistä 
unionia, joista Suomi on edustettuna 24:ssä kansallisko-
miteajärjestelmän kautta. Unionien lisäksi Suomi on edus-
tettuna kahdessa ICSUn monitieteellisessä tutkimusoh-
jelmassa. Ne ICSUn tieteelliset unionit, joissa Suomi ei ole 
jäsenenä, sijoittuvat mm. metsätieteiden, antropologian ja 
insinöörilääketieteiden aloille. Neuvottelukunta on vuonna 
2015 perustanut uuden kansalliskomitean sosiologian alal-
le, joten vuodesta 2016 lähtien Suomi kuuluu jo 25 ICSUn 
jäsenunioniin. 

Kansalliskomiteajärjestelmässä yhteiskunta tieteelliset 
ja humanistiset alat ovat tällä hetkellä aliedustettuina. Hu-
manistis-yhteiskuntatieteellisiä kansalliskomiteoita on psy-
kologian, taloustieteen, tieteenfilosofian sekä tieteen ja 
teknologian historian aloilla. Myös lääketieteen alat ovat kan-
salliskomiteajärjestelmässä edustettuina vain osittain, lähin-
nä tiettyjen erikoisalojen kautta (esimerkiksi immunologia ja 
aivotutkimus). Puutteet juontuvat pitkälti ICSUn jäsenunio-
neista, joiden joukossa tietyt alat ovat edelleen vähemmis-
tössä. Arviointikyselyyn vastanneista kansalliskomiteoiden 
edustajista 55% katsoikin, että kansalliskomiteat eivät edusta 
kattavasti koko suomalaista tieteenalojen kenttää.

Viime vuosina uusien kotimaisten kansalliskomiteoiden 
perustamisen ja vanhojen komiteoiden aktivoimisen myötä 
(esimerkiksi Future Earth, sosiologia, tieteen ja teknologian 
historia, tieteenfilosofia) on humanistis-yhteiskuntatieteel-
listen alojen kattavuus jonkin verran parantunut. Lisäksi 

neuvottelukunnassa on viime aikoina käyty keskustelua 
mahdollisesta jäsenyydestä ICSUa vastaavassa maailman-
laajuisessa, yhteiskuntatieteisiin keskittyvässä International 
Social Science Council -organisaatiossa (ISSC).

ICSUssakin on viime vuosina korostettu entistä vahvem-
min monitieteisyyden tärkeyttä. Tämä näkyy mm. vuonna 
2014 perustetussa Future Earth Suomi -kansalliskomiteassa, 
joka on paitsi monitieteinen, myös tiedontuottajia ja loppu-
käyttäjiä yhteensaattava. Vanhemmista kansalliskomiteoista 
esimerkiksi merentutkimuksen ja polaarialueiden tutkimuk-
sen komiteoihin monitieteisyys on puolestaan ollut perin-
teisesti sisäänrakennettuna. Monitieteisyys ja tiedon käy-
tettävyys ovat yleisemminkin kansainvälisen ja kotimaisen 
tieteen kentällä korostuvia suuntauksia. 

Kun tarkastellaan kansalliskomiteoiden edustusta orga-
nisaatiotasolla, voidaan todeta, että kansalliskomiteat katta-
vat melko hyvin suomalaisten tiedeinstituutioiden kentän. 
Kotimaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja tieteelliset seurat 
ovat laajasti edustettuina komiteoissa. Eri instituutioiden 
edustus on monipuolista erityisesti monitieteisissä kansallis-
komiteoissa. 

Suositus 4: Neuvottelukunnan tulee edistää monitieteis-
ten kansalliskomiteoiden perustamista.
 
Suositus 5: Neuvottelukunnan tulee tukea olemassa ole-
vien komiteoiden uudelleenjärjestäytymistä kattaviksi ja 
monipuolisiksi kokonaisuuksiksi.

2.2. Kansalliskomiteatoiminta alustana kansainvä-
liseen verkostoitumiseen

Verkostoitumisen arvioinnin kriteereitä olivat: 
-  kansalliskomiteoiden jäsenyyksien määrä kansainvälisissä 

tieteellisissä unioneissa ja henkilöjäsenten luottamustehtä-
vien määrä kansainvälisissä tieteellisissä unioneissa

- kansalliskomiteatoiminnasta saatu hyöty 
-  kotimaisen kansalliskomiteatoiminnan laajuus ja monipuo-

lisuus.

Kansalliskomiteatoiminta tarjoaa kansalliskomiteoiden edus-
tajille mahdollisuuden niin kansainväliseen kuin kotimai-
seenkin verkostoitumiseen. Kotimaisia yhteyksiä voi rakentaa 
yhtäältä oman kansalliskomitean sisällä  ja toisaalta muiden 
alojen kansalliskomiteoiden edustajien kanssa.  

Nykyinen kansalliskomiteajärjestelmä tukee yleisesti ot-

taen hyvin verkostoitumista oman tieteenalan sisällä kansalli-
sesti ja kansainvälisesti. Verkostoituminen muiden tieteenalo-
jen edustajien kanssa on tällä hetkellä vähäisempää.

2.2.1. Kansainvälinen verkostoituminen 

Toimiminen kansainvälisillä tiedejärjestöareenoilla antaa 
kansalliskomiteoiden edustajille mahdollisuuden vaikuttaa 
oman tieteenalansa kansainväliseen kehitykseen ja lisäksi 
tuoda viestejä kotimaiseen keskusteluun. 

Kyselyssä kansalliskomiteoita pyydettiin arvioimaan 
kansainvälisen toimintansa laatua ja toiminnasta koituvia 
hyötyjä kolmen osa-alueen kautta: 
a)  vaikutusmahdollisuudet oman tieteenalan kansainväli-

sessä organisaatiossa, 
b) tiedon välittyminen kansainväliseltä tasolta Suomeen,
c)  koettu hyöty kansainvälisen organisaation toimintaan 

osallistumisesta. 

Suurin osa vastaajista koki, että heillä oli hyvät (41 %) tai 
erittäin hyvät (28 %) vaikutusmahdollisuudet oman tieteen-
alansa kansainvälisessä organisaatiossa. Vastaajien mukaan 
tieto myös välittyy kansainväliseltä tasolta kotimaahan hy-
vin (41 %) tai erittäin hyvin (28 %). Vastaajat kokivat saavan-
sa paljon (45 %) tai erittäin paljon (45 %) hyötyä kansainväli-
sen organisaation toimintaan osallistumisesta. 

Tutkijat kyllä hakevat yhteytensä, mutta tutkimuspolitii-
kan tekijöiden tulisi verkostoitua ja liikkua maailmalla.
Kansalliskomitean edustajan vastaus arviointikyselyyn.

Vain yksi arviointikyselyyn vastanneista kansalliskomite-
oista arvioi vaikutusmahdollisuutensa ja saamansa hyödyt 
vähäisiksi. Tässä tapauksessa kyse oli kansainvälisestä orga-
nisaatiosta, joka ilmeisesti epäonnistuneiden henkilövalinto-
jen takia oli ollut jo useamman vuoden lamaannuksen tilassa. 
Kyseisessä kansalliskomiteassa koettiin turhauttavana, että 
kansalliskomiteajärjestelmän puitteissa pystyttiin tukemaan 
vain toimintaa, joka kanavoitui kattojärjestöjen kautta:

Esitimme taannoin, että voisimme pyrkiä tukemaan esi-
merkiksi Afrikan ja Aasian kehitysmaissa tehtävää kansain-
välistä oman alamme tutkimusta. Meidän on kuitenkin an-
nettu ymmärtää, ettei kansalliskomiteoille myönnettävää 
rahoitusta voi suunnata tällaiseen aloitteelliseen, uutta 
luovaan toimintaan, vaan meidän olisi pyrittävä ajamaan 

samoja tavoitteita (tällä hetkellä aika halvaantuneelta 
näyttävän) kansainvälisen organisaation kautta. Kansallis-
komitean edustajan vastaus arviointikyselyyn.

 Arviointikyselyssä kansalliskomiteoita pyydettiin myös 
arvioimaan yhteyksien laatua omaan katto-organisaatioonsa 
ja katto-organisaation näkyvyyttä kansalliskomitean omas-
sa toiminnassa (taulukko 1, sivulla 12). Suurin osa (59 %) 
kysymykseen vastanneista katsoi kattojärjestöjensä toimiin 
osallistuvien edustajiensa välittävän paljon tietoa takaisin 
kotimaahan. Kattojärjestöjen edustajien osallistuminen Suo-
messa järjestettyihin tilaisuuksiin oli puolestaan heikompaa 
(ei lainkaan 22 %, vähän 33 %, ei vähän eikä paljon 22 %), 
vaikka katto-organisaatioiden edustajien kutsumiseen osal-
listumiseen kotimaisiin tapahtumiin on mahdollisuus hakea 
tukea neuvottelukunnalta.

Arviointikyselyn aineisto osoitti, etteivät ICSUn tieteel-
liset unionit ole ainoita kansainvälisen verkostoitumisen 
väyliä. Kansalliskomiteajärjestelmän kautta tuetaan jonkin 
verran kansalliskomiteoiden jäsenyyksiä myös Euroopan ja 
Pohjoismaiden tasoilla toimivissa tiedejärjestöissä, mutta 
nämä ovat selvässä vähemmistössä ICSUn alaisiin tieteelli-
siin unioneihin verrattuna. Kansalliskomiteoilla on kuitenkin 
jäsenyyksiä ja yhteyksiä sellaisiinkin tiedeorganisaatioihin, 
joihin neuvottelukunta ei myönnä jäsenmaksutukea, mutta 
joiden jäsenyyttä kansalliskomiteat itse pitävät tärkeinä.

Parempi pohjoismainen yhteistyö olisi tärkeää ja sen avul-
la voisi myös yhteistyötä tiivistää kohti Eurooppaa. Yksit-
täisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien sidosryhmäsuh-
teet muihin maihin ovat hyvät ja aktiivisen tiiviit, mutta 
tieteenalojen kokonaisvaltainen edustus kansainvälisellä 
tasolla jää hyvin usein kovin hataraksi. Kansalliskomitean 
edustajan vastaus arviointikyselyyn.

Kyselyssä ei erikseen pyydetty kertomaan kansallisko-
miteoiden yhteyksistä ulkomaisiin kansalliskomiteoihin. Yksi 
vastaajista kuitenkin mainitsi, että alan kansalliskomiteoilla 
on aktiivinen, kansainvälinen verkosto, jonka toimintaan 
kansalliskomitea osallistuu. Olisikin mielenkiintoista tule-
vaisuudessa kartoittaa syvemmin, pitävätkö suomalaiset 
kansalliskomiteat yhteyttä vastaaviin kansalliskomiteoihin 
muissa maissa. 

Suositus 6: Kansalliskomiteoita on tuettava kansainvälis-
ten luottamustehtävien saamisessa. Luottamustoimien 
hoitamiseen tulee taata pitkäaikainen ja vakaa tuki.
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Kansalliskomiteoiden edustajien luottamustehtävät kan-
sainvälisissä tiedejärjestöissä ovat keskeinen vaikuttamis-
väylä. Luottamustehtävien saamiseen vaikuttavat monet 
seikat, kuten kansalliskomiteoiden edustajien oma aktiivi-
suus ja verkostoituminen. Luottamustehtäviin valituksi tu-
lemista voidaan edistää tiedonvälityksellä ja tukemalla tie-
dejärjestöjen kokouksiin osallistumista jo nimitysprosessien 
valmisteluvaiheessa. 

2.2.2. Kansainvälisen toiminnan edistäminen  
kotimaassa

Kansalliskomitea on hyödyllinen yhteydenpitokanava alan 
neljän eri yliopistokaupungin kesken. Ajoittain kansallisko-
mitea on tehnyt valtakunnallisia aloitteita. Kansalliskomi-
tean edustajan vastaus arviointikyselyyn.

Kotimaassa kansalliskomiteoilla voi olla merkittävä rooli 
oman alansa tutkijoiden yhteen saattajina. Jotkin komiteat 
järjestävät alansa kotimaisia seminaareja tai pitävät yllä alan 
verkkoportaalia ja toimivat yliopistojen, tutkimuslaitosten 
sekä seurojen virallisena yhteistyöelimenä tai kansallisena 
edustajana. Kotimaisella toiminnalla saatetaan kansainvä-
listen jäsenyyksien ja verkostojen tuomat mahdollisuudet 
ja tiedonvaihto laajemman suomalaisen tiedeyhteisön käyt-
töön. Aktiivinen kansallinen toiminta on myös tärkeää kan-
salliskomiteoiden elinvoimaisuuden ja jäsenpohjan uusiutu-
misen takaamiseksi (kts. luku 2.4). 

Tiedeakatemiain neuvottelukunta pyrkii edistämään 
kansalliskomiteoiden keskinäistä verkostoitumista ja tie-
donvaihtoa järjestämällä vuosittain kaikille kansalliskomi-
teoiden edustajille avoimen kansalliskomiteatapaamisen 
ja ylläpitämällä yhteistä sähköpostitiedotuslistaa. Kansallis-
komiteatapaamisissa on mahdollisuus paitsi tavata muiden 
kansalliskomiteoiden edustajia myös kuulla alustuksia ajan-
kohtaisista ICSUn aloitteista ja muista yhteisistä teemoista3 . 

  3 Vuonna 2014 tilaisuuden teemana oli ”avoin data ja julkaiseminen”, vuonna 2013 ”data-asiat”, vuonna 2012 ”Future Earth -aloite”, vuonna 2011  
”tieteentekijöiden ja yhteiskunnan vuorovaikutus” ja vuonna 2010 ”neuvottelukunta 35 vuotta tiedeakatemioiden yhteistyöelimenä”.

Kansalliskomiteoiden keskinäinen yhteistyö on kui-
tenkin verrattain vähäistä. Arviointikyselyyn vastanneista 
kansalliskomiteoista vain 11 ilmoitti tekevänsä yhteistyötä 
muiden kotimaisten kansalliskomiteoiden kanssa. Näistä 
kahdeksan ilmoitti, että  yhteistyötä tehdään kansainvälisil-
lä areenoilla. Yli puolet vastanneista (66 %) näki tarvetta tii-
viimmälle yhteistyölle kansalliskomiteoiden kesken.

Suositus 7: Tukea kansalliskomiteatoimintaan ja -verkos-
toitumiseen kotimaassa on vahvistettava siltä osin kuin se 
edistää myös kansainvälistä verkostoitumista. 

Tällä hetkellä neuvottelukunnalla on hyvin rajalliset resurs-
sit tukea kansalliskomiteatoimintaa ja -verkostoitumista 
Suomessa. Mikäli kotimaiseen toimintaan ei voida osoittaa 
lisäresursseja, on kansalliskomiteoiden rohkaiseminen ul-
kopuolisen rahoituksen hakemiseen yksi vaihtoehto. Mah-
dollisia lisärahoituksen lähteitä ovat esimerkiksi säätiöt. 
Muutamat kansalliskomiteat ovatkin hakeneet ulkopuolista 
rahoitusta kansalliskomiteatoimintaan liittyville hankkeille 
tai omien raporttien julkaisuun. Tällöin tulee kuitenkin ottaa 
huomioon, että ulkopuolisella rahoituksella katettu toiminta 
ei ole samalla tavoin neuvottelukunnan hallinnoimaa ja val-
vomaa kuin muu kansalliskomiteatoiminta. 

2.3. Kansalliskomiteoiden toimintatukijärjestelmä 

Toimintatukijärjestelmän arvioinnissa lähtökohdaksi otettiin 
seuraavat kriteerit:
-  tukijärjestelmä on joustava, yksinkertainen, kustannuste-

hokas, nopea
-  tukijärjestelmä tukee toimintaa “oikeista kohdista” ja vastaa 

hakijoiden tarpeita
-  kansalliskomiteat ovat tukijärjestelmän aktiivisia käyttäjiä 

ja toimivat tavoitteellisesti kansainvälisen yhteistyön kehit-
tämiseksi.

2.3.1. Kansalliskomiteoille myönnettävät 
toimintatuet

Tiedeakatemiain neuvottelukunta päättää opetus- ja kult-
tuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toimin-
ta-avustuksen jakamisesta. Neuvottelukunnan jakamia tukia 
voivat hakea vain kansalliskomiteajärjestelmän piiriin kuulu-
vat yhteisöt. Ministeriön maksama toiminta-avustus jaetaan 

neuvottelukunnassa osiin seuraavasti:
• kansalliskomiteoille vuosittain maksettava toimintatuki 
• kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut.

Toimintatukea myönnetään pääasiallisesti matkakuluihin, 
jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtä-
vään hallinnolliseen yhteistyöhön, esimerkiksi vuosikokouk-
siin tai hallituksen kokouksiin osallistumiseen. Toimintatukea 
voidaan myöntää myös kansalliskomitean kokouskuluihin 
Suomessa ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Neu-
vottelukunta maksaa kansalliskomiteoiden jäsenmaksut suo-
raan kansainvälisiltä kattojärjestöiltä saatuja laskuja vastaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelukunnalle 
maksama kokonaisavustus on noussut vuodesta 2008 vuo-
teen 2015 mennessä 25 %. Suurimpana perusteena koko-
naisbudjetin nousuun on toisen vakituisen työntekijän palk-
kaaminen neuvottelukunnan sihteeristöön vuonna 2012. 
Kun otetaan huomioon vuoden 2008 rahanarvokerroin 
1,10414 , kokonaisbudjetin voidaan todellisuudessa katsoa 
nousseen vuoteen 2015 mennessä 18 %. 

Vuosien 2008–2015 ajan neuvottelukunnan kansallisko-
miteatoimintaan myöntämä tuki (sisältäen toiminta-avus-
tukset ja jäsenmaksut) on kuitenkin pysynyt samalla tasol-
la 200 000 euron tuntumassa, vaihdellen vuosittain noin 
192 000 eurosta 249 000 euroon. Yksittäisen kansalliskomi-
tean vuosittainen toimintatuki vaihtelee 100 ja 10 000 eu-
ron välillä. Esimerkiksi vuodelle 2015 myönnettyjen tukien 
keskiarvo on  3700 euroa kansalliskomiteaa kohden. Vuoden 
myöntöjen mediaani vuorostaan on 3805. Kansalliskomite-
oille myönnettävä tuki on siis pienimuotoista, mutta sen tar-
koituksena on toimia pitkäjänteisenä apuna kansainvälisten 
suhteiden kehittämisessä. 

Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin arvioimaan kan-
salliskomiteatoiminnasta aiheutuvaa työmäärää sekä työ-
määrän ja toiminnasta saatavan hyödyn suhdetta. Suurin 
osa vastaajista arvioi, että kansalliskomiteatoimintaan liitty-
vät hallintotehtävät (komitean jäsenten nimittäminen, sään-
töjen laatiminen ja muutokset, komitean kokoukset, toimin-
tatukihakemukset, raportointi) kuormittavat vain vähän tai 
kohtuullisesti. Kaikki vastaajat arvioivat toiminnasta saatavat 
hyödyt kustannuksia eli omaa ajankäyttöään suuremmiksi:

On joku johon nojata ja voi olla varma toiminnan jatku-
vuudesta. Hallinnollinen työmäärä tulee purskahduksina 
ja tuntuu silloin merkittävältä. Vuositasolla saatu hyöty on 
hyvä suhteessa hallintotoimiin. Kansalliskomitean edus-
tajan vastaus arviointikyselyyn.

  4 Lähde Tilastokeskus 2015 http://www.stat.fi/til/khi/2014/khi_2014_2015-01-19_tau_001.html

Taulukko 1: Kansalliskomiteoiden arvioita yhteyksiensä laadusta omaan katto-organisaatioon sekä  
katto-organisaation näkyvyydestä kansalliskomitean toiminnasta2.

Ei lainkaan Vähän
Ei vähän  
eikä paljon Paljon

Erittäin 
paljon

En osaa 
sanoa

Vastauksia 
yhteensä

Miten näkyvästi kansainväliset 
organisaatiot ovat esillä koti-
maan tilaisuuksissa?

Onko kotimaan tilaisuuksiin 
osallistunut kansainvälisten 
järjestöjen edustajia?

Missä määrin kansainvälisiä 
tutkimusohjelmia tehdään 
tunnetuksi kotimaan  
tilaisuuksissa?

Missä määrin kansainvälisten 
järjestöjen toimiin osallistuvat 
kansalliskomitean edustajat 
välittävät tietoa kansainväliseltä 
tasolta kotimaan tilaisuuksissa?

4 % 22 % 33 % 37 % 4 % 0 27

22 % 33 % 22 % 15 % 7 % 0 27

4 % 26 % 22 % 37 % 4 % 7 27

0 % 11 % 19 % 59 % 7 % 4 27

  2Taulukkokuvien prosenttimäärät on laskettu kysymykseen vastanneiden lukumäärän eikä koko kyselyyn vastanneiden lukumäärän perusteella.
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Maailmankongressin saaminen Suomeen onnistui kansal-
liskomitean toiminnan kautta. Kansalliskomitean edusta-
jan vastaus arviointikyselyyn.

Kyselyssä kansalliskomiteoita pyydettiin myös arvioi-
maan haku- ja päätösprosessien läpinäkyvyyttä, toiminta-
tuen jakamisen perusteiden johdonmukaisuutta, neuvotte-
lukunnan sihteeristön viestintää sekä tiedotusta erityisesti 
toimintatukien osalta (taulukko 2). Kysymyksiin vastanneet 
arvioivat toimintatukijärjestelmää yleisesti ottaen positiivi-
sesti. Eniten huomautettavaa vastaajat löysivät toimintatu-
kipäätösten perusteluiden selkeydessä: 15 % kysymykseen 
vastanneista arvioi, että perustelut olivat hieman epäsel-
viä. 44 % mielestä perustelut ovat kuitenkin hyvin selkeitä. 
Edelleen 60 % vastaajista arvioi, että toimintatuen jakami-
sen perusteet olivat hyvin tiedossa. Viestintä ja tiedonkulku 
toimi vastaajien mielestä erityisen hyvin: 57 % vastanneista 
arvioi viestinnän neuvottelukunnan sihteeristön kanssa toi-
mivan hyvin ja 32 % erittäin hyvin. Vastanneista myös 59 % 
katsoi saavansa hyvin tietoa toimintatuesta ja sen hakupro-
sessista sekä 26 % erittäin hyvin.

Kansalliskomiteoiden vastauksissa nousivat esille samat 
tukijärjestelmän kehitystä vaativat teemat kuin arviointiryh-
mässäkin eli nuorten tutkijoiden tukeminen, kansallisten 
toimintojen tukeminen muutenkin kuin matkakulujen osal-
ta sekä kansalliskomiteajärjestelmän kehittäminen kohe-
renttina kokonaisuutena:

Rahaa pitäisi saada viestintään ja kotimaisten tilaisuuk-
sien järjestämiseen. Jos tarkoituksena on tehdä kansainvä-
listä kattojärjestöä näkyväksi kotimaassa, rahoitusta tulisi 
kohdentaa tähän pelkkien kattojärjestöjen kokousmatko-
jen sijaan. Kansalliskomitean edustajan vastaus arvioin-
tikyselyyn.

Tiedeakatemiain neuvottelukunnalla tuntuu olevan se 
käsitys, ettei järjestötoiminta koskaan muutu eikä kansal-
liskomitean tarvitse koskaan liittyä uusiin järjestöihin, ai-
nakin jos katsoo, antaako neuvottelukunta kansalliskomi-
tealle tähän toimintatukea. Kansalliskomitean edustajan 
vastaus arviointikyselyyn.

Taulukko 2: Kansalliskomiteoiden arvioita  toimintatukijärjestelmästä.

Toimintatuen haku- ja 
päätösprosessit ovat riittävän 
läpinäkyviä.

Toimintatuen jakamisen 
periaatteet ovat tiedossa.

Toimintatukipäätösten 
perustelut ovat selkeitä.

 Viestintä ja yhteydenpito 
Tiedeakatemiain neuvottelu-
kunnan sihteeristön kanssa 
toimii hyvin.

Toimintatukea ja hakuproses-
sia koskevaa tietoa on helppo 
saada.

Ei lainkaan Vähän
Ei vähän  
eikä paljon Paljon

Erittäin 
paljon

Vastauksia 
yhteensä

0 7 % 36 % 46 % 11 % 28

0 7 % 22 % 59 % 11 % 27

0 15 % 33 % 44 % 7 % 27

0 0 11 % 57 % 32 % 28

0 4 % 11 % 59 % 26 % 27

Kansalliskomiteoiden brändiä tulisi yhtenäistää ja tehdä 
tunnetuksi Suomessa. Omassa katto-organisaatiossam-
me kansalliskomiteoilla on selkeä rooli tuoda paikallinen 
näkökulma globaaliin tutkimustietoon ja luoda yhteyksiä 
paikallisiin sidosryhmiin (päättäjät, kansalaiset, media 
jne.). Myös muut kansalliskomiteat voisivat miettiä roolian-
sa uudestaan yhteiskunnallisen relevanssin näkökulmasta. 
Kansalliskomitean edustajan vastaus arviointikyselyyn.

Toimintatukijärjestelmä on yritetty pitää paitsi kustan-
nustehokkaana myös joustavana ja ketteränä. Suurin osa 
toimintatuista myönnetään vuosittaisen päähaun yhtey-
dessä. Kesken vuoden avautuviin asiantuntijatehtäviin on 
kuitenkin jatkuva erillistuen hakemisen mahdollisuus. Lop-
puvuoden yllättäviin kuluihin voi myös saada avustusta lisä-
tukihaun kautta. 

Suositus 8: Kansalliskomiteajärjestelmä on pidettävä  
joustavana. 

Neuvottelukunnan liikkumavara nykyjärjestelmän kehittä-
miseksi ja joustavuuden lisäämiseksi ilman lisäresursseja 
on rajallinen. Mikäli toiminta-avustuksiin käytettävissä ole-
va rahamäärä pysyy jatkossakin samassa suuruusluokassa, 
voidaan uusiin kansainvälisiin organisaatioihin liittyä vain, 
jos vanhoista jäsenyyksistä luovutaan. Arviointiryhmän mie-
lestä kansalliskomiteoiden kotimaista toimintaa olisi myös 
hyvä rahoittaa niiltä osin kuin se tukee kansainvälistä ver-
kostoitumista. Toiminta-avustusmäärärahojen ollessa niukat 
neuvottelukunta joutuu tekemään priorisointeja myönnet-
tävien vuositukien suhteen, ja etusijalla on kansainvälisten 
matkakulujen korvaaminen. Jos opetus- ja kulttuuriminis-
teriö ei ole valmis osoittamaan lisävaroja kansalliskomitea-
toimintaan, neuvottelukunnan tulee neuvotella ministeriön 
kanssa järjestelmän joustavuuden lisäämisestä muilla kei-
noin. Tällä hetkellä jouston mahdollisuuksia heikentää esi-
merkiksi ministeriön  vaatimus, jonka mukaan toimintatuet 
on käytettävä yhden kalenterivuoden aikana. 

Muita mahdollisia keinoja järjestelmän joustavuuden ja 
ketteryyden lisäämiseksi ovat lähinnä tiedotuksen tehosta-
minen ja kansalliskomiteoiden aktiivien kouluttaminen niin, 
että esimerkiksi käyttämättömiksi jäämässä olevat toiminta-
tukivarat saataisiin yhä tehokkaammin kiertoon. Järjestel-
män ennakoitavuutta ja hallittavuutta voidaan lisätä mm. 
pitämällä yksityiskohtaisempaa kirjaa kansalliskomiteatoi-
minnan kautta hankituista luottamustehtävistä. Kokonais-
kuva luottamustehtävistä ja kausien kestosta auttaisi neu-

vottelukuntaa toimintatukimyöntöjen pitkäjänteisemmässä 
suunnittelussa ja mitoittamisessa. 

2.3.2. Kansalliskomiteoiden vuosittainen  
raportointi

Koska tuki on pientä ja kansalliskomiteat toimivat vapaa-
ehtoisvoimin, toimintatukijärjestelmän kustannustehok-
kuuteen on satsattu. Sähköinen haku- ja raportointityökalu 
on pyritty pitämään yksinkertaisena. Vuosiraportointi on 
kuitenkin esimerkiksi säätiöiden apuraharaportointeja ras-
kaampi prosessi. Raportoinnin yhteydessä kansalliskomite-
oiden on toimitettava tarkat laskelmat toimintatuen käytös-
tä, ja liitteiksi vaaditaan tilinpäätös- ja tilinkäyttötiedot sekä 
tehtyjen matkojen osalta matkaraportit. Neuvottelukunnan 
sihteeristö käy jokaisen dokumentin läpi sekä tarkistaa luku-
jen oikeellisuuden. Tarkka tilitys vaaditaan, koska opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus on koko-
naisuudessaan käytettävä sen vuoden aikana, jolle avustus 
on myönnetty ja koska ylijäämät on palautettava ministe-
riöön. Kokemus on osoittanut, että tietojen yksityiskohtai-
nen tarkistaminen sihteeristössä on tarpeellista: vuosittain 
2–3 kansalliskomitealta joudutaan perimään osa toiminta-
tuesta takaisin tarkistuksen perusteella. Takaisin perimiseen 
päädytään esimerkiksi silloin, jos tukea on käytetty myön-
tövuotta seuraavan vuoden aikana tai kohdistettu järjestel-
män ulkopuolisiin kuluihin.

Kansalliskomiteat raportoivat vuosittain sekä toiminta-
tukien käytöstä että aktiviteeteistaan. Mikäli kaikkia varoja 
ei ole voitu käyttää myönnön perusteena olleisiin tarkoi-
tuksiin, kansalliskomiteat palauttavat ylijäämän. Vuosittain 
tukia palautuu ensi vaiheessa noin 10 000 euroa. Tyypillisiä 
palautusten syitä ovat suunniteltujen matkojen peruuntu-
miset sairastumisten takia tai vastaavat kansalliskomiteoista 
riippumattomat tekijät. Joskus syynä on myös puutteelli-
nen vuosisuunnittelu. Jotta myös palautuvat rahat voitaisiin 
käyttää kansalliskomiteatoimintaan, neuvottelukunta on 
kehittänyt loppuvuodelle erillisen lisätukien haun. Tiedossa 
olevat ylijäämät palautetaan neuvottelukunnalle loppusyk-
systä ja kierrätetään edelleen niille kansalliskomiteoille, 
jotka tarvitsevat kyseisenä vuonna lisätukea. Loppujen lo-
puksi valtiolle saakka palautuu käyttämättöminä tukina vain 
2000–3000 euroa vuosittain.



16 17

 On joku johon nojata ja 
voi olla varma toiminnan 

jatkuvuudesta. 

Tällä hetkellä kansalliskomitean on raportoinnin yhtey-
dessä täytettävä seuraavat vaatimukset:
-  komitean on raportoitava sähköisesti (toiminnasta ja/tai 

toimintatuen käytöstä)
-  komitea ei voi useana vuonna peräkkäin palauttaa kaikkea 

saamaansa tukea
-  komitea raportoi rahoistaan vaatimusten mukaan eikä käytä 

tukea väärin.

Jos kansalliskomitea esimerkiksi palauttaa toimintatukena 
myönnetyn summan kokonaan tai suurelta osin useampana 
vuonna peräkkäin, neuvottelukunta pohtii mahdollisia toi-
menpiteitä (tukea ei myönnetä seuraavalle vuodelle tms.). 
Viimeisimmän kolmen vuoden aikana tällaista tilannetta ei 
ole ollut, vaan huomattavia summia palauttaneet komiteat 
ovat vaihdelleet vuosittain. Kaikki kansalliskomiteat eivät 
toisaalta hae joka vuodelle toimintatukea. Joskus pienim-
mät ja kansainvälisten yleiskokousten ympärille toimin-
tansa keskittävät kansalliskomiteat hakevat toimintatukea 
vain yleiskokousvuosina. Järjestelmään kuuluu tällä het-
kellä yksi kansalliskomitea, joka on hakenut toimintatukea 
kahdeksan vuoden aikana vain kerran. Näitä ns. “nukkuvia” 
kansalliskomiteoita on aikojen saatossa aktivoitu uudelleen 
(esimerkiksi tieteenfilosofian sekä tieteen ja teknologian 
historian kansalliskomiteat) tai lakkautettu (hiljattain luo-
vuttiin SCOPE:n kansainvälisestä jäsenyydestä). Nukkuvien 
kansalliskomiteoiden lisääntymisen estämiseksi neuvotte-
lukunta valvoo vuosittain myös niitä kansalliskomiteoita, 
joille ei ole myönnetty toimintatukea: kaikkien järjestel-
mään kuuluvien kansalliskomiteoiden on raportoitava vuo-
sittain toiminnastaan lähettämällä neuvottelukunnalle toi-
mintakertomuksensa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii yleisavustusta 
myöntäessään, että “toiminnan vaikuttavuuden seuraami-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota korkeakoulu- ja tie-
depolitiikan näkökulmasta ja vaikuttavuus tulee todentaa 
vuoden aikaisen toiminnan toteuduttua.” Olemassa olevalla 
raportointikäytännöllä jokaisen kansalliskomitean vaikut-
tavuutta voidaan arvioida vuosittain. Neuvottelukunnan 
tulisikin käyttää paremmin hyväkseen vuosiraportoinnin 
yhteydessä hankittua tietoa ja kiinnittää erityishuomiota 
raportoinnin kriteerien läpinäkyvyyteen. Jatkossa neuvot-
telukunnan tulee raportoinnin yhteydessä lisäksi kiinnittää 
huomiota siihen, että kansalliskomiteajärjestelmän vaikutta-
vuuden takaamiseksi:
-  komitealla on tavoitteellinen toimintasuunnitelma, jonka 

toteutumiseen kiinnitetään huomiota

-  komitealla tulee olla käytössään vähintään yksi muu toi-
mintapa5  kansainvälisten kokousmatkojen lisäksi.

Suositus 9: Neuvottelukunnalla tulee olla läpinäkyvät 
kriteerit, joiden perusteella kansalliskomiteoiden toimin-
nan vaikuttavuutta arvioidaan vuosittaisen raportoinnin  
yhteydessä.

2.4. Kansalliskomiteoiden elinvoimaisuus ja  
uusiutumiskyky

Kansalliskomiteoiden elinvoimaisuuden osalta arvioinnin 
kriteereitä olivat:
-  kansalliskomiteatoiminta on mielekästä ja houkuttelevaa 

toimintaa suomalaisille tutkijoille
-  urallaan nuoria tutkijoita on mukana kansalliskomiteoissa 

tai heillä on mahdollisuus osallistua tiedejärjestöjen toi-
mintaan (arvioinnissa eriytettiin kansalliskomiteat ja kan-
sainväliset organisaatiot).

Monimutkaistuvat ”ilkeät” yhteiskunnalliset ongelmat 
(wicked problems) sekä kasvava pyrkimys tutkimustiedon 
käyttöön päätöksenteossa luovat tarvetta hyvin verkostoitu-
neille, tiederajojen yli yhteistyötä tekeville ja monitieteiseen 
ajatteluun kykeneville tutkimusammattilaisille. Kansallisko-
miteat voivat vastata tähän tarpeeseen ja samalla pitää suo-
malaista tiedettä esillä maailmalla. On siis tärkeää pitää yllä 
kansalliskomiteoiden elinvoimaista ja uusiutumiskykyistä 
asiantuntijoiden reserviä sekä panostaa toiminnan houkut-
televuuteen ja markkinointiin. 

Jäsenten rekrytointia tuetaan kehittämällä toimintata-
poja ja viestintää. Esimerkiksi tieteellisesti korkeatasoisten 
tilaisuuksien järjestäminen sekä osallistumismahdollisuuk-
sien ja tieteellisten unionien tunnetuiksi tekeminen edistä-
vät kansalliskomiteajärjestelmän näkyvyyttä kotimaassa. 

Tärkeitä resursseja kansalliskomiteoille ovat paitsi neu-
vottelukunnan sihteeristö myös toiset kansalliskomiteat. 
Neuvottelukunta voi tiedottaa verkostojensa kautta tehok-
kaasti kansalliskomiteoiden ajankohtaisista hankkeista, ja 
yhdessä toimien kansalliskomiteat voivat järjestää näyttäviä 
tilaisuuksia. Kustannustehokas tapa tunnettuuden lisäämi-
seksi ovat kansalliskomiteoiden omat verkkosivut. Seurojen 
yhteydessä toimivien kansalliskomiteiden toimintaa taas 
voidaan helposti esitellä seurojen omissa kokouksissa ja 
verkkosivuilla.

5  Ks. toimintatapavaihtoehdoista liite 1

Kansalliskomitean edustajan  
vastaus arviointikyselyyn
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Jäsenten rekrytoinnissa on tärkeää huomioida kansain-
välisestä tutkimusyhteistyöstä kokemusta hankkineet, ural-
laan nuoret tutkijat6 . Urallaan nuorten tutkijoiden aktivoimi-
nen kansainväliseen tiedeyhteistyöhön on ollut 2010-luvulla 
yksi Tiedeakatemiain neuvottelukunnan prioriteeteista. 

Arviointikyselyyn osallistuneiden kansalliskomiteoiden 
vastauksista kävi ilmi, että urallaan nuoria tutkijoita on to-
della motivoitava osallistumaan talkooperiaatteella toimi-
vaan kansainväliseen yhteistyöhön: 

Kyllähän toimintaan menee aikaa, ja ongelma on, ettei sii-
tä yliopisto palkitse samalla tavalla kuin tutkimus- ja ope-
tustuloksista, ja sen takia on vaikea saada nuoria tutkijoita 
mukaan. Kansalliskomitean edustajan vastaus arviointi-
kyselyyn.

Arviointikyselyssä vain yksi vastaajista ilmoitti, että kan-
sainvälisten kattojärjestöjen luottamustoimissa on mukana 
urallaan nuori tutkija. Toisin sanoen 95 %:lla kansalliskomite-
oista ei ole nuorten tutkijoiden edustajaa kattojärjestöjensä 
luottamustoimissa. Mielenkiintoista on, että vastaajien mu-
kaan nuoret osallistuivat kuitenkin aktiivisesti kansalliskomi-
tean toimintaan kotimaassa: 76 % vastaajista ilmoitti nuorten 
osallistuvan kansalliskomitean järjestämiin kotimaan tapah-
tumiin ja 57 % vastaajista kertoi nuorten tutkijoiden osallis-
tuvan kyseisten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Todellisuudessa toiminnassa siis näyttäisikin olevan nuo-
ria tutkijoita kyllä mukana, mutta täysivaltaisina edustajina 
kansainvälisille areenoille he pääsevät vain harvoin. Neuvot-
telukunnan toimintatukijärjestelmän ohjeet on joissain ta-
pauksissa tulkittu väärin niin, että matka-apurahoja ei myön-
nettäisi nuorille tutkijoille ollenkaan. Ohjeistuksen mukaan 
nuorten tutkijoiden opinto- tms. matkoihin ei voida myön-
tää rahaa, mutta nuorten tutkijoiden osallistumista kansain-
välisten organisaatioiden hallinnollisiin kokouksiin voidaan 
luonnollisestikin tukea. Tästä mahdollisuudesta tulee siis 
sihteeristössä viestiä selkeämmin. Käytännössä kokousmat-
kojen rahoittaminen on kuitenkin nuorten tutkijoiden tuki-
toimeksi riittämätön, sillä kansainvälisten organisaatioiden 
varsinaisiin luottamustehtäviin valitaan usein vain vahvasti 
meritoituneita tutkijoita. 

Muitakin keinoja nuorten tutkijoiden tutustuttamiseksi 
kansainvälisiin tiedeyhteistyöorganisaatioihin on silti ole-
massa. Vuonna 2010 neuvottelukunta esimerkiksi rahoitti 
toimintabudjetistaan nuoren tutkijan kolmen kuukauden 
mittaisen komennuksen ICSUn sihteeristössä Pariisissa. Tut-
kija valittiin tehtävään kansalliskomiteoiden tekemien esitys-

ten joukosta. Kokeilu oli onnistunut, mutta toimintamuoto 
vaatii melko mittavaa panostusta niin rahallisesti kuin myös 
neuvottelukunnan sihteeristön työpanoksen muodossa. 

Monella kansalliskomiteajärjestelmän piiriin kuuluvalla 
kansainvälisellä organisaatioilla on myös omia hankkeitaan 
nuorten tutkijoiden tukemiseksi. Esimerkiksi kemian alan eu-
rooppalaisen yhteistyöjärjestön EuCheMSin yhteydessä toi-
mii European Young Chemists Network, joka mm. järjestää 
vuosittaisia delegaattitapaamisia ja urapäiviä sekä tiedottaa 
erityisesti oman alansa nuorille tutkijoille suunnatuista apu-
rahoista. Aivotutkijoiden kansainvälisellä organisaatiolla 
IBROlla vuorostaan on mm. IBRO International Travel Grants 
Programme, jossa nuorille lupaaville tutkijoille jaetaan apu-
rahoja tieteellisiin konferensseihin osallistumiseen. 

Suositus 10: Neuvottelukunnan tulee tukea urallaan nuor-
ten tutkijoiden osallistumista kansalliskomiteatoimintaan 
sekä siihen liittyviin kansainvälisiin kokouksiin.

Nuorten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteis-
työhön voidaan tukea ja motivoida muutoinkin kun osoit-
tamalla toimintaan erillistä rahoitusta. Resursseja voidaan 
suunnata yhä parempaan tiedotukseen ja näkyvyyteen 
esimerkiksi siten, että sihteeristö kerää vuosittaisen rapor-
toinnin yhteydessä tietoja kansainvälisten organisaatioiden 
nuorten tutkijoiden tukemiseen liittyvistä hankkeista sekä 
tiedottaa niistä omien verkkosivujensa ja verkostojensa 
kautta. Edelleen neuvottelukunnan tulee viedä aktiivisesti 
kansalliskomiteoiden sääntöuudistusta eteen päin. Jos kan-
salliskomiteoiden sääntöihin lisätään luottamustointen kier-
rätystä edistävä kohta (esimerkiksi edustuskausien enim-
mäismäärä), se tuo uusille polville mahdollisuuksia osallistua 
toimintaan. 

Kansainvälisissä suhteissa 
vaaditaan aikaa, kärsivälli-

syyttä ja diplomatiaa, mutta 
sitä kautta saadaankin sitten 

vaikutusvaltaa. 

Kansalliskomitean edustajan  
vastaus arviointikyselyyn

 6 Arviointikyselyssä määriteltiin nuoreksi tutkijaksi alle 5 vuotta sitten väitellyt henkilö
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Kansalliskomiteoille myönnettävillä toimintatuilla on ar-
vioinnin perusteella paljon suurempi vaikutus kuin mitä 
tuen euromääräinen taso antaisi olettaa. Kansainvälisten 

järjestöjen jäsenmaksujen hoitamisen jälkeen kansalliskomi-
teoille jaettavaksi jää yhteensä noin 100 000 euroa vuosittain 
eli keskimäärin muutamia tuhansia euroja kansalliskomiteaa 
kohden. Tuki on kuitenkin merkittävä, sillä tiedejärjestöjen 
hallinto- ja luottamustehtävien hoitamiseen liittyvien kulu-
jen tai kansalliskomiteoiden kokouskulujen kattaminen eivät 
kuulu minkään muun tahon vastuulle.

Monet kansalliskomiteat ovat oma-aloitteisesti luoneet 
paljon muutakin toimintaa kuin mihin järjestelmän piirissä 
olevat kansainväliset jäsenyydet velvoittavat. Kansalliskomi-
teat esimerkiksi palvelevat eri yliopistoissa työskenteleviä tai 
samasta ilmiöstä kiinnostuneita eri alojen tutkijoita yhdistävi-
nä kansallisina foorumeina, jotka järjestävät omia tilaisuuksia 
ja muodostavat yhteisiä kannanottoja. Kansalliskomiteoilla 
on myös jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä järjestelmän ulko-
puolisissa kansainvälisissä tiedejärjestöissä. Kansalliskomi-
teajärjestelmän voikin kuvata toimivan alustana laajemmille 
ja monipuolisemmille tieteellisille aktiviteeteille. 

Jotta kansalliskomiteoiden edustajien kansainvälisiltä 
areenoilta hankkimat tiedot ja kokemukset saataisiin täysi-
määräisesti hyödynnettyä ja jalkautettua, tarvitaan lisää re-

sursseja sekä kansalliskomiteoiden omaan toimintaan että 
järjestelmän koordinointiin. Kansalliskomiteoiden aktiivi-
henkilöt tekevät työtään pitkälti talkooperiaatteella. Vapaa-
ehtoista toimintaa tukevan koordinaatio- ja tukijärjestelmän 
on oltava kansalliskomiteoiden näkökulmasta mahdollisim-
man kevyt ja joustava. Samalla neuvottelukunta tarvitsee 
riittävästi eteenpäin jaettavia toimintatukivaroja ja toisaalta 
omia henkilöstöresursseja, jotta kansalliskomiteoiden tar-
peisiin pystytään sujuvasti vastaamaan. 

Kansalliskomiteoiden ja niiden toiminnan monipuolisuus 
on samoin otettava huomioon järjestelmän koordinointia ja 
ohjeistusta kehitettäessä. On haastavaa luoda esimerkiksi 
yhtenäistä sääntömallia tai jäsentää toimintaa tarkkarajaisen 
viitekehyksen kautta, kun joukko on monimuotoinen sekä 
organisaatiomuodoiltaan että toimintatavoiltaan.

Toiminnan  mielekkyyden ylläpitämiseksi on tärkeää tur-
vata kansalliskomiteoiden ajanmukaisuus ja uudistumisky-
ky. Tämä vaatii joustavuutta mm. kattojärjestöjäsenyyksien 
uudelleen harkinnassa ja kansalliskomiteoiden keskinäisen 
työnjaon tai jopa yhdistymisten järjestämisessä. Uusien tut-
kijasukupolvien sitouttamiseen ja vaikutusmahdollisuuksien 
takaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kansallis-
komiteajärjestelmän kehittämistä varten Tiedeakatemiain 
neuvottelukunnan on muodostettava strategia kansallisko-

3. Johtopäätökset

miteoiden resurssoinnin parantamiseksi, toimintatapojen 
virtaviivaistamiseksi sekä vaikuttavuuden jatkuvaksi arvioi-
miseksi ja lisäämiseksi. 

Kehittämistarpeista huolimatta voidaan todeta, että kan-
sainvälisesti tarkasteltuna Suomen kansalliskomiteajärjestel-
mä on varsin edistyksellinen. Keskitetyn koordinaatio- ja tu-
kijärjestelmän ansiosta tiedetään, keitä kansalliskomiteoissa 
toimii ja mitä komiteat tekevät. Muualla vasta suositellaan ja 
suunnitellaan monia niistä toimista, jotka meillä ovat jo ru-
tiinia. Esimerkkejä Suomessa hyvin toimivista käytännöistä 
ovat keskitetty tiedottaminen ja viestintä, kansalliskomitea-
tapaamiset sekä mallisäännöstö.  



22 23

Kiitokset 

Tiedeakatemiain neuvottelukunta esittää lämpimät kiitoksensa arviointiryhmälle, kansalliskomiteatyöryhmälle 
ja neuvottelukunnan sihteeristön henkilöstölle.
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Liite 1: Arviointikyselyyn vastanneiden kansalliskomiteoiden taustatiedot

Kansalliskomiteoiden perustaminen ja yhteydet tieteellisiin seuroihin

Kansalliskomiteoita on perustettu eri aikoina erilaisten tarpeiden pohjalta. Varhaisten kansalliskomiteoi-
den syntyhistoriaa leimaa aktiivisten yksittäisten suomalaisten tieteentekijöiden kansainvälinen verkos-
toituminen ja henkilökohtaisten yhteyksien tuominen suomalaiselle tieteenkentälle kansalliskomitea-
toiminnan kautta:

Vuonna 1951 Professori Sten-Einar Stenij (TKK) anoi kansainväliseltä mekaniikan järjestöltä, IUTAM, Suo-
melle jäsenyyttä. Samalla hän anoi TKK:n opettajaneuvostolta lupaa perustaa Teoreettisen ja sovelletun 
mekaniikan komitea Suomeen samaan tapaan kuin oli aiemmin tehty muiden tiedealojen osalta. Vuon-
na 1952 TKK:n, Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian toimesta perustettiin kansallinen 
mekaniikan komitea. Vasta perustettu komitea hyväksyttiin samana vuonna IUTAM:n jäseneksi ja Suo-
men edustajaksi siinä. Kansalliskomitean edustajan vastaus arviointikyselyyn.

Arviointikyselyyn vastanneiden kansalliskomiteoiden perustamisvuosissa on laaja hajonta: varhaisim-
mat on perustettu vuonna 1919 ja myöhäisimmät 2014. Vuodet 1952, 1960, 1980, 1985 ja 2014 muodos-
tavat pienet piikit, joiden aikana kansalliskomiteoita on perustettu useampi.

Myöhemmässä vaiheessa aktiivisten yksittäisten tieteentekijöiden ympärille muodostuneet kansallis-
komiteat ja toimijaverkostot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Monien uudempien kansalliskomi-
teoiden perustamisen taustalla on ollut tarve tuoda yhteen laajempi joukko tutkijoita, jotka toimivat 
toisiinsa limittyvillä tai monitieteisillä aloilla. 

Kyselyyn vastanneista 29 kansalliskomiteasta 10 (35 %) toimii tieteellisen seuran yhteydessä. Valtaosa 
vastanneista (19 kpl eli 66 %) komiteoista on varta vasten perustettuja yhteisöjä, joilla ei ole tieteellistä 
seuraa taustalla. Kaikkiaan järjestelmään kuuluvista 35 kansalliskomiteasta 14:n taustalla on tieteellinen 
seura. 

Kansalliskomiteoiden kautta koordinoituvat kansainväliset jäsenyydet ja luottamus-
tehtävät 
 
Kyselyssä kartoitettiin kansalliskomiteoiden koordinoimia kansainvälisiä jäsenyyksiä ja/tai tutkimusoh-
jelmia sekä kansalliskomitean jäsenten luottamustehtäviä näiden organisaatioiden tai ohjelmien toimi-
elimissä (kuva 1, sivulla 24). Kansalliskomiteat ilmoittavat luottamustehtävistä vuosittaisen raportoinnin 
yhteydessä, mutta kyselyn yhteydessä päätettiin kartoittaa luottamustehtäviä sekä kansainvälisiä yhte-
yksiä vuositasoa laajemmin. 



24 25

Osa kyselyyn vastanneista ilmoitti kaikki kansalliskomiteaa koskettavat kansainväliset yhteydet: 
vastaajat siis listasivat kansainvälisiksi yhteyksikseen myös sellaisia organisaatioita, joiden jäsenyy-
det eivät koordinoidu Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kautta. Osa vastaajista oli luetellut lisäksi 
kansalliskomitean jäsenien henkilökohtaisia luottamustehtäviä kansalliskomiteajärjestelmään kuulu-
mattomissa organisaatioissa (esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelman projekteissa, kansainvälisissä 
akatemioissa jne.). Koska vastaavia tietoja ei saatu kaikilta, vastausten tiedot eivät ole vertailukelpoi-
sia. Tiedot tarjoavat kuitenkin mielenkiintoista lisätietoa kansalliskomiteoiden kansainvälisistä yhte-
yksistä.

Kyselyyn vastanneista 29 kansalliskomiteasta kaikkiaan 22 ilmoitti kyselyssä kansainvälisiksi yhteis-
työkumppaneikseen täsmälleen ne samat järjestöt, joiden jäsenmaksut neuvottelukunta maksaa 
kunkin komitean puolesta. Loput seitsemän kansalliskomiteaa ilmoittivat lisäksi sellaisia yhteistyö-
kumppaneita, joiden jäsenmaksuja neuvottelukunta ei koordinoi. Näistä viidellä on taustallaan tie-
teellinen seura tai yhdistys.

ICSUn alaisten kansainvälisten järjestöjen suuntaan Tiedeakatemiain neuvottelukunta toimii usein var-
sinaisena kansallisena liittymäjärjestönä (adhering organization). Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä 
hallinnollisen postin toimitusosoitetta. Neuvottelukunta on hallinnollinen tuki ja tiedon välittäjä, kun 
taas kansalliskomiteat vastaavat itse substanssitoiminnastaan.
 

Kansalliskomiteoiden toiminnan muodot
 
Kansalliskomiteoiden toimintamuodoista saatiin vuoden 2015 kyselyssä hyvin tietoa (taulukko 3). Vain yksi kan-
salliskomitea kaikkiaan kyselyyn 29 vastanneesta jätti vastaamatta tähän kysymykseen kokonaan. Kolme selkeästi 
suosituinta kansalliskomiteoiden toimintamuotoa olivat:
 
•  osallistuminen kansalliskomitean edustajana oman tieteenalan tapahtumiin 
•  kansalliskomitean Internet-sivun, sähköpostilistan tai muun tiedotus- tai keskustelukanavan ylläpitäminen 
•  oman tieteenalan seminaarit, symposiumit ym., joita on järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 

 Kun tarkasteltiin, mistä koostui yhden kansalliskomitean koko toimintapaletti, huomattiin, että enemmistöllä ky-
selyyn vastanneista oli käytössään samanaikaisesti monia (vähintään 3–5 kpl) eri toimintamuotoa. 

Kuva 1: Kansalliskomiteoiden ilmoittamat luottamustehtävät kansainvälisissä organisaatioissa.

Kansalliskomiteat, joilla on luottamustehtä-
viä järjestelmään kuuluvissa kv-organisaati-
oissa

Kansalliskomiteat, joilla on luottamustehtä-
viä järjestelmän ulkopuolella

Kansalliskomiteat, joilla ei ole 
ilmoitettuja luottamustoimia

17

15

6

Vastausvaihtoehdot

Kansalliskomitea on itse järjestänyt oman tieteenalansa seminaareja, 
symposioita yms.

Vastaukset

Kansalliskomitea on itse järjestänyt tieteenalansa seminaareja, symposioita 
yms. yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

54 %

61 %

Kansalliskomitea on järjestänyt tiedettä popularisoivia tilaisuuksia 25 %

Kansalliskomitean jäsenet ovat osallistuneet kansalliskomitean edustajina 
oman tieteenalansa (yllä olevan kaltaisiin) tapahtumiin.

Kansalliskomitea on laatinut kannanottoja tai julkilausumia.

86 %

25 %

Kansalliskomitea on ylläpitänyt Internet-sivua, sähköpostilistaa tai muuta tie-
dotus- tai keskustelukanavaa.

71 %

Kansalliskomitea on laatinut julkaisuja

Muuta (mitä?)

25 %

18 %

Vastauksia yhteensä 28

Taulukko 3: Kansalliskomiteoiden toiminnan muodot.
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Liite 2: Kansalliskomiteat 2015

Aivotutkimus
Avaruustutkimus
Biologia
Biotieteet
Farmakologia
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Future Earth Suomi
Fysiikka
Fysiologia
Geodesia-geofysiikka
Geologia
Ilmastontutkimus
Immunologia
Kemia
Kristallografia
Kvartääritutkimus
Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka
Litosfääritutkimus
Maantiede
Maaperätieteet
Matematiikka
Matematiikan opetus
Mekaniikka
Merentutkimus
Optiikka
Polaarialueiden tutkimus
Psykologia
Radiotiede
Ravitsemustiede
Taloustiede
Tieteenfilosofia
Tieteen ja teknologian historia
Toksikologia
Tähtitiede

Kansalliskomiteoiden kotisivujen linkit sekä komiteoiden kautta koordinoituvat kansainväliset jäsenyydet 
ja kansainvälisten organisaatioiden kotisivujen linkit löytyvät Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kotisivujen 
kansalliskomiteamatrikkeliosuudesta: 
http://www.academies.fi/kansalliskomiteoille/tieteenalakohtaiset-kansalliskomiteat/ 

Yhteistyöllä on paran-
nettu verkottumista ja 

tieteenalojen yhteistyötä 
myös kotimaassa. 

Kansalliskomitean edustajan  
vastaus arviointikyselyyn
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