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Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta, edistää tieteen 
uudistumista ja toimii tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaationa. Akatemian tutkimusrahoitus 

perustuu avoimeen kilpailuun ja hakemusten riippumattomaan vertaisarviointiin. 

Akatemia edistää tutkimuksen kansainvälisyyttä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Rahoituksen 
edellytyksenä on, että tutkija ja suorituspaikka ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeita. 

Vuonna 2018 Akatemia rahoittaa tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Akatemia saa osan 
tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista veikkausvoittovaroista (70,7 milj. euroa v. 2018). 

Lisää tietoa Akatemiasta on verkkosivuilla www.aka.fi. 

 

http://www.aka.fi/
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Täydennys syyskuun 2018 hakuilmoitukseen 

Valtioneuvoston budjettiesityksessä Suomen Akatemian avustusvaltuuksia tieteelliseen 
tutkimukseen nostetaan pysyvästi 25 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoituksen lisäys 
kohdistetaan erityisesti nuorille tutkijoille (OKM, tiedote 29.8.2018). Suomen Akatemia on 
päättänyt kohdistaa enintään 25 miljoonaa euroa nuoren tutkijasukupolven edustajille, 
jotka ovat edenneet nopeasti tutkijanurallaan ja joilla arvioidaan olevan merkittävä 
potentiaalia tutkimuksen uudistajina. 

Tämän kriteerin täyttävä hakija voi jättää syyskuun 2018 haussa yhden hakemuksen joko 
akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle -hakuun tai akatemianhankehakuun. 
Varsinaiseen akatemiahankehakuun jätettyjä hakemuksia ei arvioida nuoren 
tutkijasukupolven akatemiahankehaun erityistavoitteen osalta eikä varsinaiseen 
akatemiahankehakuun jätettyjä hakemuksia siirretä akatemiahankkeet nuorelle 
tutkijasukupolvelle -hakuun käsiteltäviksi. 

Kohdistus toteutetaan avaamalla suunnattu akatemiahankehaku nuorelle tutkijasukupolvelle. 

Tähän nuorelle tutkijasukupolvelle kohdennettuun akatemiahankehakuun jätetyt hakemukset 
arvioidaan samoissa paneeleissa varsinaisen akatemiahankehakemusten kanssa. Jos 
hakemusta ei rahoiteta akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle -hausta, käsitellään 
hakemus toimikunnassa yhdessä varsinaiseen akatemiahankehakuun jätettyjen hakemusten 
kanssa.  

Tavoite 

Haun tavoitteet ovat samat kuin akatemiahankkeessa, mutta niiden lisäksi arvioidaan hakijan 
tutkijanuran kehitystä ja potentiaalia tutkimuksen uudistajana. 

Jos olet kohderyhmään kuuluva hakija, kuvaa selkeästi tutkimussuunnitelman kohdassa 
Haun erityistavoite, miten katsot kuuluvasi oman alasi lupaavaan nuoreen tutkijasukupolveen 
ja miten urasi on edennyt ja miten näet potentiaalisi tutkimuksen uudistajana. 

Hakija 

Hakijan (tutkimushankkeen vastuullisen johtajan) tulee olla professorin tai dosentin 
tasoinen tutkija. Hakijan arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota viimeisen viiden vuoden 
saavutuksiin sekä potentiaaliin tutkimuksen uudistajana tulevaisuudessa. Hakijan mahdolliset 
urakatkokset (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai 
pitkäaikainen sairaus) otetaan huomioon kuten Akatemian muussakin päätöksenteossa. 

Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta esimerkiksi yliopistoon 
tai tutkimuslaitokseen, tulee hänen hakemuksessaan selvittää, miten hänen oma 
palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana. Jos tilanne muuttuu 
hakemuksen jättämisen jälkeen, siitä tulee ilmoittaa Akatemiaan. Näiden yksityiskohtien 
selvittäminen hakemuksessa on hakijan vastuulla. 

Rahoitus 

Rahoituksessa noudatetaan akatemiahankehaussa annettuja kriteereitä. 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitukselta-isot-panostukset-tutkimukseen-ja-koulutukseen
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Rahoituskausi 

Rahoituskausi alkaa 1.9.2019, ja kausi mitoitetaan yleensä nelivuotiseksi. 

Erityisehdot ja rajoitukset 

Erityisehdot ja rajoitukset noudattavat akatemiahankehaussa ilmoitettuja. 

Hakemuksen osat 

Verkkoasioinnin lomake, jonka välilehdille täydennetään muun muassa (suunnatun 
akatemiahankkeen) tutkimussuunnitelma ja kymmenen hankkeen kannalta tärkeintä 
julkaisua 

Pakolliset liitteet 

• ansioluettelo, enintään kaksi sivua 

• täydellinen julkaisuluettelo 

• aineistonhallintasuunnitelma 

Tapauskohtaiset liitteet 

• ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan 
ulkomailla; suosituskirjeitä ei saa liittää hakemukseen 

• eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto 

• edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, 
joista ei ole annettu loppuraporttia 

Näin laadit hakemuksen 

Hakuaika päättyy 1.10.2018 klo 16.15 Suomen aikaa. Hakuaika on ehdoton. Tee hakemus 
Akatemian verkkoasioinnissa; valitse Avoimet haut > Akatemiahankkeet nuorelle 
tutkijasukupolvelle. 

Laadi hakemus siten, että Akatemian rahoitusosuus on enintään 70 prosenttia hankkeen 
arvioiduista kokonaiskustannuksista. Katso lisää verkkosivuilta kohdassa 
Kokonaiskustannusmalli. 

Konsortiohakemuksissa jokaisen osapuolen tulee myös täyttää akatemiahankkeet nuorelle 
tutkijasukupolvelle -haun kriteerit. Katso ohjeet hakemuksen laatimiseen verkkosivuilta: 
Konsortiohakemus. Huomaa, että konsortion johtaja voi jättää yhteisen 
konsortiohakemuksen vasta, kun jokainen konsortion osahankkeeksi ilmoitettu hakemus on 
merkitty valmiiksi verkkoasioinnissa. Ehdoton hakuaika koskee myös konsortioita. Konsortion 
kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä.  

Yhteyshenkilöt 

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualue: 

• tiedeasiantuntija Päivi Lindfors, p. 029 533 5028 

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen vastuualue: 

• tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho, p. 029 533 5075 

• tiedeasiantuntija Riitta Launonen, p. 029 533 5059 

https://www.aka.fi/globalassets/10rahoitus/rahoituspaatoksen-maksatus/tutkimussuunnitelman_rakenne_suunnattu_aha_ant_19-09-2018.pdf
http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/ansioluettelo/
http://www.aka.fi/julkaisuluettelo
http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/aineistonhallintasuunnitelma/
http://www.aka.fi/verkkoasiointi
http://www.aka.fi/Kokonaiskustannusmalli/
http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakuohjeet/konsortiohakemuksen-ohjeet/
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• tiedeasiantuntija Helena Vänskä, p. 029 533 5036 

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen vastuualue: 

• tiedeasiantuntija Jukka Tanskanen, p. 029 533 5071 

• tiedeasiantuntija Jenni Heino, p. 029 533 5030 

• tiedeasiantuntija Ulrika Jakobsson, p. 029 533 5038 

• tiedeasiantuntija Timo Lehtinen, p. 029 533 5054 

• johtava tiedeasiantuntija Ritva Taurio, p. 029 533 5115 

 


