Akatemian kansainvälisen linjauksen toimenpideohjelma (7.2.2018)

Akatemian
kansainvälisyyslinjaus
1. Suomen Akatemia
edistää tutkimuksen
kansainvälisyyttä
tutkimuksen laadun,
vaikuttavuuden ja
uudistumisen tukemiseksi
yhteistyössä
tutkimusorganisaatioiden
ja muiden toimijoiden
kanssa.

Akatemian kehittämistoimenpiteet

Prioriteetti*

1.1 Edustamisen periaatteista ja
toimintatavoista sopiminen infrastruktuureissa
ja muissa kansainvälisissä tehtävissä OKM:n,
Tekesin, TEM:n ja UM:n kanssa

Tavoiteaikataulu

1.3 Kansallisen kansainvälisyyttä edistävän
verkoston toimintaan ja koordinaatioon
osallistuminen
1.4 EU-hakemisen tuen käytäntöjen ja työnjaon
tarkistaminen EUTIn ja
tutkimusorganisaatioiden kanssa
1.5 Tutkimusyhteistyön kehittäminen
Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa
yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden,
ministeriöiden ja Tekesin kanssa (mm. Team
Finland Knowledge -verkostoa hyödyntäen)

I

OKM:n kvtoimeenpanoohjelman
vastaava kohta

Valmis 10/2017

Infrat:
- valmistelu, mm. periaatteet,
toimintatavat: FIRI-tiimi
- sopiminen ulkopuolisten kanssa:
SA johto
Muut edustukset:
- valmistelu: EU-tiimi ja kv-ryhmä
- sopiminen ulkopuolisten kanssa:
SA johto
Kv-päällikkö

03/2018-

SA johto, kv-päällikkö

9

10/2018-12/2019

EU-tiimi, NCP-tiimi, kv-päällikkö

8.4.

10/2018-10/2020

Maatiimien koordinaatioryhmä,
akatemiaohjelmayksikkö

10.2.

Aloitettu - 12/2019

I

1.2 Euraxess-vastuun siirtäminen yliopistoille

Toimenpiteen suunnittelu ja
toteutus Akatemian
hallintovirastossa

I

I

III

2. Suomen Akatemia
kehittää rahoitusmuotojaan tukemaan
entistä paremmin
monimuotoistuvaa
kansainvälisyyttä.

2.1 Akatemian rahoitusinstrumenttien
tarkastelu kansainvälisyyden näkökulmasta
laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen
lisäämiseksi: haku- ja arviointikriteerien
tarkastelu sekä korvamerkinnän (liikkuvuudelle
ehdolliset rahoituspäätökset) tarpeellisuuden
pohdinta
2.2
Avoimen tieteen käytäntöjen edistäminen
2.3 Hankeraportoinnin ja raporttien
hyödyntämisen kehittäminen, ml. suunnitellun
ja toteutuneen liikkuvuuden seuranta

3. Suomen Akatemia
rohkaisee tutkijoita
kansainväliseen
liikkuvuuteen.

3.1 Liikkuvuusedellytyksen vaikutusten
analysoiminen
3.2 Ulkomaisen tutkimusorganisaation
kutsukirjeiden merkityksen selkeyttäminen

05/2018 (syksyn 2019 TUTURA, ARVI, hakuinfotiimi, TULI
hakua varten)
I

I

roolin selkeyttäminen tutkimusympäristöjen
houkuttelevuuden tukemisessa

Avoin tiede -ryhmä

Aloitettu - 12/2019

SAVA, raportointitiimi,
tietohallintoyksikkö, kv-päällikkö

Aloitettu - 12/2021

TUTURA, toimikuntayksiköt,
raportointitiimi, SAVA, SARA
Hakuinfotiimi, ARVI

I

I
I

3.3 Eurooppalaisten tutkijoiden uraa ja
liikkuvuutta edistävien ohjelmien (erityisesti
MSCA-ohjelma) täysimääräinen
hyödyntäminen ja vaikuttaminen niiden
vahvistamiseksi seuraavalla EU:n
puiteohjelmakaudella
3.4 Viestintä mahdollisuuksista käyttää jo
nykyisellään Akatemian rahoitusta myös
tutkijan palaamiseen Suomeen
4. Suomen Akatemia tukee 4.1 Lippulaivahaun avaaminen
tutkimusympäristöjen
4.2 ESFRI-toimintaan vaikuttaminen ja
kansainvälistä
puiteohjelmarahoituksen hyödyntäminen
kilpailukykyä ja
Suomessa
houkuttelevuutta.
4.3 Toimikuntien ja STN:n rahoitusmuotojen

Aloitettu - 12/2019

I
I

Aloitettu - 05/2018
(syksyn 2018 hakua
varten)
8/2018-12/2019

TUTURA, MSCA-delegaatti ja -NCP 8.4., 8.5., 11.3.,
13.2. sekä 1.5. ja
6.1.

Aloitettu - 05/2018
(syksyn 2018 hakua
varten)
Aloitettu - 2028

Hakuinfotiimi, kv-päällikkö

11.4.

Lippulaivatiimi

1

10/2018-12/2019

FIRI-tiimi, avoin tiede -ryhmä

03/2018-10/2018

Toimikuntayksiköt, strategisen
tutkimuksen yksikkö

I

II

5. Suomen Akatemia
5.1 Kansainvälisen
painottaa monikansallista rahoittajayhteistyöosallistumisen kriteerien
rahoittajayhteistyötä.
tarkistaminen, valmistelu- ja päätösprosessien
selkeyttäminen sekä rahoituskauden aikaisten
toimien kehittäminen

5.2 European Code of Conduct for Research
Integrityn soveltaminen kansainvälisissä
hankkeissa
6. Suomen Akatemia
6.1 Kannanmuodostuksen prosessin
edistää suomalaisen
kehittäminen, vaikuttamisen teemojen
tutkimuksen kansainvälistä priorisointi sekä vaikuttamiskanavien
näkyvyyttä ja
identifiointi ja hyödyntämisen kehittäminen
mahdollisuuksia sekä
6.2 Toimikuntien jäsenten roolin kehittäminen
tutkimuksen
vaikuttamisessa ja näkyvyyden edistämisessä
vastuullisuutta
yhteistyössä muiden
6.3 Kansainvälisen rahoituksen hakemisen tuen
toimijoiden kanssa. […]
kehittäminen
Akatemia jatkaa
6.4 Brysselin toimiston roolin sekä kansallisten
kansainvälisen rahoituksen ja kansainvälisten yhteistyökäytäntöjen
hakemisen tukemista.
tarkistaminen
6.5 Suomessa tehtävän tutkimuksen
kansainvälisen näkyvyyden lisääminen yhdessä
OKM:n ja tutkimusorganisaatioiden kanssa
6.6 Akatemian kestävän kehityksen linjauksen
vieminen käytäntöön
6.7 Kehitystutkimuksen ohjelman
rahoittaminen yhdessä ulkoministeriön kanssa

Aloitettu - 12/2018
I

Eurooppalainen yhteistyö (ERANet, JPI, A185): EU-tiimin
alatyöryhmä
Kahdenvälinen yhteistyö, ml.
liikkuvuusapurahat: Maatiimien
koordinaatioryhmä
Pohjoismainen yhteistyö, ml.
tiedepoliittinen yhteistyö:
Pohjoismaat-tiimi

03/2018-07/2018

Lakimiestiimi, TUPA-OT-ryhmä

Aloitettu - 6/2018

EU-tiimi, kv-ryhmä

Aloitettu - 07/2018

Toimikuntatyön kehittämisen
ohjausryhmä ja työryhmä

11/2018-12/2019

EU-tiimi, NCP-tiimi

02/2018 - 06/2018

EU-tiimi, SA johto

02/2018-

Kv-päällikkö, viestintäyksikkö

10.2.

I
I

I
I

8.5., 13.2.

II
11

II
03/2018Aloitettu - 12/2022

17.2.

7. Kaikkia tavoitteita
tukevat toimenpiteet

6.8 Vaarassa olevien tutkijoiden Suomessa
työskentelyn rahoittamisen mahdollisuuden
selvittäminen yhdessä OPH:n kanssa
6.9 OKM:n Suomi-alumni/expat-verkoston
perustamiseen ja toimintaan osallistuminen
6.10 Brexitiin liittyvien mahdollisuuksien ja
uhkien ennakointi ja tarvittavien
toimenpiteiden suunnittelu
7.1 Akatemian sisäisen toiminnan kehittäminen
kansainvälisten tehtävien hoitamisessa:
osaaminen ja henkilöstövaihto, ryhmien
tehtävät, kokoonpanot ja resurssit, sisäinen
viestintä

* I=välttämätön/aloitettu, II=erittäin tärkeä, III=tärkeä

03/2018 -

17.1.

03/2018 -

11

Aloitettu - 12/2018

Kv-ryhmä, kv-päällikkö

11.4.

Aloitettu - 12/2018

Kv-päällikkö yhdessä
15.1.
hallintoviraston kv-ryhmien, SA
johdon ja organisaatiouudistuksen
valmistelijoiden kanssa

II
I

