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STN:n huhtikuun haun 

Rahoituksesta 

Huhtikuun 2015 haku Verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 
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• STN rahoittaa yhteiskunnallisesti 

merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti 

korkealaatuista tutkimusta 

 

• Tutkimus on aidosti monitieteistä 

  VUOROVAIKUTUS! 

 

 

 

Tavoite 
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• Hakuun voi jättää ainoastaan STN-konsortiohakemuksia 

  ei yksittäisiä hankehakemuksia 

 

• STN-konsortion johtajan on oltava vähintään tohtori ja 

dosentin tasoinen tutkija  

 

• STN-konsortion johtajana voi hakea vain yhdellä hakemuksella 

  muuten voi olla mukana useammassa hankkeessa 

  huippuyksikön johtaja ei voi hakea STN-konsortion 

       johtajana 

 

 

 

Kuka voi hakea? 
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• STN-konsortio koostuu vähintään 

 kolmesta eri tutkimusryhmästä, 

 kahdesta eri organisaatioista ja 

 kolmelta eri tieteenalalta 

 

• Yksi yhteinen, kuusivuotinen 

 tutkimussuunnitelma 

 vuorovaikutussuunnitelma 

 rahoitussuunnitelma 

 

 

 

 

• Rahoitus myönnetään konsortion johtajalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on STN-konsortio? 

 

Ryhmän- 

johtajat 

Konsortion 

johtaja 

Hakemuksen jättää 

CV:t ja julkaisuluettelot 

€ € 

€ 
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• Kaikki välittömät ja välilliset kustannukset, joita voivat olla esim. 

 Konsortion johtajan palkka 

 Koordinaattorin palkka 

 Tutkimusryhmien palkat  

 Tutkimuskulut 

 Liikkuvuudesta syntyneet kulut 

 Julkaisukulut 

 Tilintarkastukseen liittyvät kulut 

 

Mitä rahoitetaan? 

Poikkeaa Akatemian 

tavanomaisesta 
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• Rahoitus on täysimääräistä = 100 % kkm 

• Yhteensä 55,6 milj. euroa v. 2015 

• Budjetti laadittava etupainotteisesti (suurin panostus alkukauteen) 

• Rahoitusta maksetaan takautuvasti 1.5.2015 lähtien syntyneistä kuluista 

 

 

Rahoitus 

1.5.201531.12.2017 Hankkeen loppukausi 

Väliarviointi 

Tutkimussuunnitelmassa (kohta 7) 

esitettävä budjetti (n. 48 milj. €) 

Verkkoasioinnissa 

(välilehti 9. Funding 

for the project) 

haettava rahoitus 

Väliarvioinnin jälkeen haettava 

rahoitus 
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Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot -teeman 

 STN-ohjelma: Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot  

 

 

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta -teeman  

STN-ohjelma: Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi  

 

 

Tasa-arvo ja sen edistäminen -teeman  

STN-ohjelma: Tasa-arvoinen yhteiskunta.  

 

STN-haun vuoden 2015 ohjelmat ovat 
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• Ohjelmat on muotoiltu kysymysten kautta 

• A- ja B-kysymyksiin tulee vastata tutkimussuunnitelman kohdassa 3  

• Arviointilomakkeessa 1.1  

• C- ja D-kysymyksiin voi vastata joko toiseen tai kumpaankin 

• Arviointilomakkeessa 1.2 

 

• Kysymysten ohessa on selitetty, minkä tyyppistä tutkimusta kaivataan; tämä ei 

ole sitovaa  vain avuksi ohjelman hahmottamiselle 

 

 

Miten ohjelmatekstiä tulee lukea? 
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Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi 

A. Miten voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja tukea siirtymistä 

kiertotalouteen, joka tuo Suomeen osaamisperusteista kasvua ja vientiä? 

B. Mitkä ovat ilmastoneutraalin ja resurssiniukan yhteiskunnan edellytykset? 

 

C. Millä tavalla julkiset toimenpiteet parhaiten tukevat kokonaisvaltaista 

muutosprosessia siten, että muutos eteen hallitusti kohti ilmastoneutraalia ja 

resurssiniukkaa yhteiskuntaa? 

D. Millä keinoilla huolehditaan siitä, että yrityksillä, työntekijöillä, julkisella sektorilla 

ja kuluttajilla on käytössään ne inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka 

parhaiten edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siirtymistä kohti 

ilmastoneutraalia ja resurssiniukkaa yhteiskuntaa? 
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• Jokaisella ohjelmalla on oma relevanssi- ja tieteellinen paneeli 

 

• Relevanssipaneeli arvioi hankkeen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja 

vaikuttavuuden sekä hakemuksen vastaavuuden ohjelman tavoitteisiin 

 

• STN päättää relevanssipaneelien jälkeen, mitkä hakemukset jatkavat tieteelliseen 

paneeliin 

 

• Tieteellinen paneeli arvioi hakemuksen tieteellisen tason 

 

• STN käyttää molempien paneelien arviointeja rahoituspäätöksessään  

 

• Arviointimenettely ja -kysymykset ovat hakuilmoituksen liitteessä 3E 

Hakemusten arvioinnista 
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• Vuorovaikutussuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaa 

• Rahoitusmuoto tähtää tiedon mahdollisemman suureen hyödynnettävyyteen 

• Rahoitusmuodon lähtökohtana on tuottaa tietoa yhteiskunnan tarpeisiin 

• Pitkäjänteisellä tutkimuksella etsitään ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin tai 

mahdollisuuksiin 

 

• Yhteistyö tiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä on olennaisessa osassa 

 

• Yhteistyön taso riippuu sekä tutkimuksesta että tutkimuksen ajankohdasta 

• tiedotus – konsultointi – sitouttaminen – yhteistoiminta 

 

• Keinot voivat olla moninaisia 

Vuorovaikutuksesta 
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• Tiedon hyödyntämiseen ja vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota 

arvioinnissa ja päätöksenteossa  

  SIKSI 
• Tutkimussuunnitelman rakenne poikkeaa tavanomaisesta: 

 Kohta 3 (Yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus) tullut uutena 

 Kohta 11 (Vuorovaikutussuunnitelma) on uusi osa 

 Kohta 7 (Toteutus: aikataulu, kustannusarvio, työnjako) kuusivuotisena  

 

• Ansioluettelon kohdat 1214 (Tutkimustyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus - 

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot - Muut ansiot) saavat suuren painoarvon 

 

• Koska arviointi tehdään kahdessa eri paneelissa, niin hakijan on tärkeä noudattaa 

annettuja tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon rakenteita. 

Tähän kannattaa paneutua: 
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HAKUILMOITUS: 

www.aka.fi > Rahoitus ja ohjeet 

> Haettavana 

Haku on auki 7.4.29.4.2015 (klo 16:15) 

http://www.aka.fi/Tiedostot/Hakuilmoitukset/Hakuilmoitus_huhtikuu_2015_fi.pdf

