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TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET
Keskusteleva tiedejärjestö

Edistyksellinen tiedeliitto on tieteellinen järjestö, jonka toiminnan päämääränä on tiede- ja
korkeakoulupolitiikkaa koskevan keskustelun edistäminen, yleinen tieteen ja tutkimuksen
edistäminen ja tiedepolitiikkaan vaikuttaminen.
Edistyksellisen tiedeliiton keskeisiä tavoitteita ovat
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutuspolitiikan näkeminen erottamattomana osana tiedepolitiikkaa
Korkeimman opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen resursoinnin suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen
Eri tieteenalojen ja monitieteellisen tutkimuksen erityispiirteiden ja -tarpeiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
Korkeakoulutuksen, korkeakouluopiskelun ja tutkijanurien tasa-arvoisuuden edistäminen
Tutkimustiedon vastuullisen ja avoimen hyödyntämisen edistäminen yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa – myös tiedettä ja korkeakoulutusta koskevissa kysymyksissä
Tiede- ja korkeakoulupoliittisen päätöksenteon avoimuuden ja osallistavuuden edistäminen
Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevien päätösten yhteiskunnan eri sektoreille ulottuvien systeemitason vaikutusten tunnistaminen
Tieteen ja teknologian roolin ymmärtäminen yhteiskunnan ja kulttuurien muutoksessa

Toiminnassaan liitto pyrkii tuomaan luotettavaa ja yleistajuista tutkimustietoa ja tieteentekijöiden asiantuntemusta kaikkien ulottuville koulutustaustasta riippumatta. Samalla pyritään
edistämään yhteiskunnallista keskustelua ja lisäämään tieteidenvälistä ymmärrystä, yhteistyötä eri tieteenalojen, tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä, sekä tuomaan esille
tutkimustietoa päätöksenteon tueksi. Tiede- ja korkeakoulupolitiikasta keskustellaan tutkittuun tietoon pohjautuen.
Edistyksellinen tiedeliitto ry tekee yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, erilaisten järjestöjen ja tutkijoiden sekä tiedepolitiikassa ja -hallinnossa toimivien kanssa. Tiedepolitiikka-lehdessä kirjoittavien ja seminaareissa sekä keskustelutilaisuuksissa esiintyvien alustajien kautta tehdään kiinteää yhteistyötä yli tiederajojen.
Koronapandemian vuoksi vuosi 2020 oli liiton toiminnassa poikkeuksellinen ja samalla haastava sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Poikkeusaika edellytti liiton kokousten pitämistä etäyhteyksien välityksellä ja seminaarien toteuttamista verkkotapahtumina.
Alkuvuodesta livetapahtumiksi suunniteltuja seminaareja, jouduttiin siirtämään ja osin perumaan. Liitolle hankittiin Zoom-sovellus syyskuussa, jota käyttäen toteutettiin loppuvuoden
aikana pidetyt liiton kokoukset, Edistyksen Päivät -tapahtuma ja keskustelutilaisuudet.
Toimintavuoden aikana liiton kotisivut uusittiin ja Tiedepolitiikka-lehti siirtyi myös sähköisesti
luettavaksi Journal.fi-alustalle. Vuosi 2020 oli Edistyksellisen tiedeliiton 48. toimintavuosi.
Edistyksen Päivät ovat liiton vuosittain järjestämä seminaaritoiminnan päätapahtuma, johon kokoonnutaan kuuntelemaan ja keskustelemaan tieteen sekä ympäröivän yhteiskunnan
näkemyksistä kulloinkin valitusta teemasta. Päivät ovat monimuotoinen tieteen, kulttuurin
sekä sivistys-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän kohtauspaikka. Päivien teemat käsittelevät
yhteiskunnallisen kehityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Vuonna 2020 teemana oli Tieteen tuottamisen ja hyödyntämisen tilat: paikat, olosuhteet ja kulttuuri
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Keskustelutilaisuuksien aiheina olivat akateemisella uralla eteneminen ja akateemiset
uranäkymät tenure track -polun ulkopuolella sekä koronapandemian vaikutus median käsitykseen totuudesta.

TIEDEPOLITIIKKA-LEHTI
Vuoden aikana Tiedepolitiikka-lehden toimitus otti käyttöön OJS-julkaisualustan (Open Journal Systems) lehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen suunnitellun avoimen lähdekoodin järjestelmän. Järjestelmän kautta hoidetaan lehden käsikirjoitusten vastaanotto, vertaisarviointi, toimitustyö, sähköinen julkaiseminen ja metadatan siirto muihin järjestelmiin. Itse lehden
taitto hoidetaan liiton ohjelmilla.
Samalla Tiedepolitiikka-lehti otti askeleen myös kohti avointa julkaisemista. Lehden numerot
ovat sähköisesti luettavissa Journal.fi -palvelussa. Kuitenkin pelko tilaajien ja jäsenmäärän
vähenemisestä ja tätä kautta liiton oman rahoituksen pienemisestä, johti siihen, että liiton
hallitus teki päätöksen, että tässä vaiheessa Tiedepolitiikka-lehden uusimman numeron lukuoikeus on samalla liiton jäsenille jäsenetu ja uusin sähköinen lehden numero on heti vain
jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten luettavissa. Vuoden pituisen embargoajan jälkeen lehden numerot tulevat avoimesti kaikkien saataville.
Vuoden aikana Tiedepolitiikka-lehden artikkeleissa käsiteltiin tieteen tekemisen käytänteitä,
yliopistojen taloutta ja strategioita, opettajankoulutusta sekä asiantuntijuutta. Lehdessä keskusteltiin tieteellisen toiminnan päämäärien ja toimintaa ohjaavien tekijöiden suhteesta, valmennuskursseista, älykkyyserojen tutkimisesta ja korkeakoulututkimuksen linjauksista.
Tiedepolitiikka-lehti julkaisee referee-menettelyn läpi käyneitä, tieteellisiä artikkeleita ja niiden lisäksi lehdessä julkaistaan lectioita, katsauksia, puheenvuoroja sekä esitellään tietokirjallisuutta. Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämää vertaisarviointitunnusta. Vuoden 2020 aikana julkaistiin viisi vertaisarvioitua artikkelia.
Vuonna 2020 Tiedepolitiikka-lehden päätoimittajana toimi tutkija Kari Kuoppala. Lehden toimituskuntaan kuuluivat professori Aki-Mauri Huhtinen, VTT Osmo Lampinen, tutkijatohtori
Reetta Muhonen, professori Mika Pantzar, dosentti Osmo Pekonen, tutkimuskoordinaattori
Taina Saarinen, yliopistonlehtori Riikka Stewen, associate professor Juha Tuunainen, professori Tapio Varis ja FT Marja-Liisa Viherä.
Lehden kannen kuvituksesta vastasi DI, muotoilija Maria Lahdenperä. Lehden toimitusharjoittelijana toimi yhteiskuntatieteiden kandidaatti Annika Moisio. Lehden taitosta, tilaus- ja
ilmoitusmyynnistä vastasi pääsihteeri Tuija Rimmi.
Tiedepolitiikka-lehti ilmestyi neljänä numerona. Yhteensä vuosikerrassa oli sivuja 252. Lehti
painettiin Suomen Uusiokuori Oy:ssä Somerolla.
Tiedepolitiikka-lehden ensimmäisen numeron teemana oli Politiikkaa, budjetointia ja strategioita. Sen artikkelit paneutuivat
päätöksenteon pohjana olevan poliittisen suunnittelun laatuun sekä
yliopistojen strategioihin ja budjetointiin.
Kirjoittajina numerossa olivat VTT, erikoistutkija Sakari Ahola; KT,
tutkijatohtori Nina Haltia; KM, tohtoriopiskelija Tiina Halttunen;
KTT, yliopistonopettaja Veikko Halttunen; KM, tohtorikoulutettava
Suvi Jokila; HTT, yliopistonlehtori Vuokko Kohtamäki; KM, asiantuntija Paula Koivukangas; FT, dosentti, apulaisprofessori Sonja
Kosunen; HTT, tutkija Timo Näppilä; VTM, suunnittelija Minna Passi; FT, professori Sami Pihlström; HM, henkilöstöasiantuntija Anu
Roine; KM, VTM, projektitutkija Jenny Spoof ja KM, apurahatutkija,
Arto Tammenoksa.
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Numeron 2/2020 teemana oli Näkökulmia oppimiseen. Artikkeleissa käsiteltiin tieteellistä kirjoittamista, oppimisen tutkimuksen
ja opetusteknologian historiaa sekä yliopistojen strategista johtamista henkilöstön näkökulmasta.
Kirjoittajina numerossa olivat YTT, psykoterapeutti toiminimiyrittäjä
Tarja Aaltonen; KT, tutkijatohtori Nina Haltia; YTT, yliopettaja Tiina
Hautamäki; KM, projektipäällikkö, väitöskirjatutkija Mirva Heikkilä; FT, dosentti Lea Henriksson; FT, professori Aki-Mauri Huhtinen;
PhD, akatemiatutkija Hanna Kuusela; KM, projektitutkija Mervi
Lahtomaa; ST, professori Martti Lehto; PsT, professori Heikki Lyytinen; FT, professori Pekka Neittaanmäki; KT, tenure track-tutkija
Antti Saari; tutkimusavustaja Matti Savonen; ETM, tiedetoimittaja
Osmo Tammisalo; YTT, professori Heli Valokivi; YTT, emeritusprofessori Tapio Varis; YTT, apulaisprofessori Minna Zechner ja KT,
dosentti Anu Warinowski.
Tiedepolitiikan ulottuvuuksia oli numeron 3/2020 teema. Artikkeleissa analysoitiin ja tarkasteltiin tutkimusrahoituksen ja tutkijankoulutuksen uudistamista, tiedepolitiikan trendejä niitä koskevan
tutkimustiedon valossa sekä asiantuntijavaltaa vaihtoehtoiseen terveystietoon liittyen.
Kirjoittajina numerossa olivat FT, tutkijatohtori Melina Aarnikoivu;
YTM, yliopisto-opettaja Jari Autioniemi; MMT, tutkija Kaisa Karttunen; VTT Osmo Lampinen; FT, emeritusprofessori, Jukka Maalampi;
FT, dosentti Arto Mutanen; FT, professori Pekka Neittaanmäki; FT,
apulaisprofessori, Panu Raatikainen; FT, tutkijatohtori Pii Telakivi ja
YTT, yliopistontutkija Pia Vuolanto.

Numeron 4/2020 teemana oli Tieteen tuottamisen ja hyödyntämisen tilat: paikat, olosuhteet ja kulttuuri. Numeron artikkelit
pohjautuivat Edistyksen Päivillä 2020 pidettyihin esitelmiin. Artikkeleissa tarkasteltiin tieteen kriisiä tiedepopulismin ja valistuksen
näkökulmista, henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen
ehtoja ja rajoja, Afrikan tiedeyhteisön asemaa tieteen kansainvälisessä kentässä sekä kansainvälisen kehittämishankkeen hyödyntämistä kansallisessa opettajien ammatillisessa oppimisessa.
Kirjoittajina numerossa olivat FT, professori Maija Aksela; VTT, kehityspäällikkö Arto Aniluoto; FT, vanhempi yliopistonlehtori Mervi
A. Asikainen; FT, yliopistonlehtori Juha Himanka; FT, kaupunginjohtaja Pekka E. Hirvonen; FM, jatko-opiskelija Jouni Huhtanen, FT,
tutkijatohtori Mikko H. P. Kesonen; VTT Kaisu Koskela; FT, yliopistonlehtori Reino Lehtonen; FT, tutkimusprofessori Taina Saarinen;
VTT, dosentti, yliopistonlehtori Karoliina Snell; VTM, opetuksen ja
tieteenneuvonantaja, TFK –asiantuntija Iina Soiri ja vapaa tutkija, tietokirjailija, tiedetoimittaja Osmo Tammisalo.
Tiedepolitiikka-lehti on mukana Julkaisufoorumiluokituksessa. Lehti on tasolla 1.
Tiedepolitiikka-lehti oli vuoden aikana mukana Elektra-palvelussa (elektronisessa muodossa olevien, tekijänoikeuden alaisten dokumenttien julkaisupalvelussa). Elektran tuottamiseen
osallistuvat Kansalliskirjasto ja Kopiosto. Tiedepolitiikka-lehden artikkeleita on tietokannassa
valikoidusti PDF-muodossa vuosilta 1997–2019. Aineisto on käytettävissä Suomen yleisissä
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kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa laitoksissa.
Elektran kautta Tiedepolitiikka-lehden artikkelilautauksia tehtiin vuonna 2017, 1923 kertaa ja vuonna
2018, 2285 kertaa ja koronavuonna 2020 yhteensä 1904 latauskertaa. Koska koronapandemia esti opiskelijoita ja tutkijoilta pääsyn kirjastoihin, liiton toimistolta autettiin, lähettämällä tutkimuksiin tarvittavia
artikkeleita pdf-tiedostoina.
Vuoden 2020 Tiedepolitiikka-lehtien sisällysluettelot, pääkirjoitukset ja kirja-arviot ovat vapaasti luettavissa Journal.fi-sivuilta.
Tiedepolitiikka-lehden artikkeleiden viittaustietoja vuodesta 1994–2020 on Tiedejatutkimus.fi-sivustolla. Sivusto on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa
Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden
löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palvelu
sisältää tietoa mm. suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä, suomalaisten organisaatioiden julkaisuista,
julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista sekä tilastotietoa tutkimuksen henkilöstön, rahoituksen sekä julkaisujen tieteellisen vaikuttavuuden kehityksestä. Tiedot kerätään valtakunnallisen VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta ja tietoja käytetään mm. korkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereinä. Palvelun sisältämät julkaisutiedot löytyvät myös JUULI - julkaisutietoportaalista.
Tiedeliiton omilta kotisivuilta (www.tiedeliitto.net) on luettavissa vuosina 1999–2019 ilmestyneiden
numeroiden sisällysluettelot ja pääkirjoitukset. Vuonna 2020 liiton Facebook-sivulle sekä liiton Twittertilille lisättiin pääartikkeleista lyhyitä tiisereitä.
Edistyksellinen tiedeliitto on jäsenenä Kulttuuri, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:ssä ja Suomen
tiedekustantajien liitto ry:ssä. Tiedepolitiikka-lehti oli esillä Kultti ry:n kotisivuilla ja Kultti ry:n ylläpitämässä erillisessä Kulttilehdet.fi-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää Kultin jäsenlehtien
jakelua ja myyntiä valtakunnallisesti.
Tiedepolitiikka-lehden irtonumeroita oli myynnissä Kirjakauppa Kaisa-talon Kirja & Kahvissa ja Tiedekirjassa Helsingissä.

SEMINAARITOIMINTA
Edistyksen Päivät 2020
45. Edistyksen Päivät 2020 pidettiin 12. marraskuuta yksipäiväisenä verkkoseminaarina teemalla Tieteen tuottamisen ja hyödyntämisen tilat: paikat, olosuhteet ja kulttuuri
Edistyksen Päivillä 2020 eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroissa pohdittiin globaalin tiedejärjestelmän ulottuvuuksia, tiedontuotannon geopolitiikkaa, tiedon tarpeita ja niiden yhteisöllistä määrittelyä,
tieteellisen tiedon käyttöä päätöksenteossa, oikeutta hyödyntää tieteellistä tietoa, tutkimuksen laatua
sekä tieteellisen julkaisutoiminnan ja -kanavien monimuotoisuutta.
Tapahtuman avasi liiton puheenjohtaja, yliopistonopettaja Veikko Halttunen. • Esityksessään Periferiasta pesee! Vai peseekö? Globaalin tiedejärjestelmän asymmetriat ja pienen semi-periferian
strategiat emeritusprofessori Uskali Mäki tarkasteli suomalaisen eli pienen semi-periferian mahdollisuuksia suhteessa globaaliin tiedejärjestelmään. Suomalaisen järjestelmän tutkijoiden etuna hän näki
esimerkiksi laajan lukeneisuuden ja haittana nöyrän globaalien trendien seurailun. Mäki myös peräänkuulutti vahvempaa tieteentutkimusta, jonka keskeiseksi kohteeksi tulisi ottaa semiperiferisyys. Tiedepolitiikassa tulisi suosia variaatioita yhden koon politiikan sijaan. Kaiken kaikkiaan semiperiferiassa tulisi
harjoittaa itsenäistä tutkimuspohjaista tiedepolitiikkaa. • Professori Anssi Paasi tarkasteli esitelmässään
Akateeminen kapitalismi ja tiedontuotannon geopolitiikka tiedon tuotannon tilaan liittyviä ulottuvuuksia. Hän nosti esiin tieteenteon verkostomaisen, monitasoisen luonteen, joka ei tunne rajoja eikä
muureja. Julkaiseminen ja tiedon liikkuminen sisältävät erilaisia valtaulottuvuuksia, jotka luovat tieteen harjoittamisen eriarvoisuuksia. Tiedon liikkeen suuntautuminen ytimistä periferioihin ja sitä tukeva
englanninkielinen julkaiseminen luovat eriarvoisuutta tieteen tekemiseen. Akateemiseen kapitalismiin
pohjautuen voidaan Paasin mukaan tarkastella markkinalogiikan tunkeutumista yliopistojen toimintaan
ja siihen kytkeytyvän managerialismin yliopistodemokratiaa murentavaa vaikutusta. Tämän kehityksen
lopputulemana on pahimmassa tapauksessa se, että julkaistaan yhä enemmän sellaista, joka kiinnostaa yhä vähälukuisempaa yleisöä. • Vastuullinen tutkija Mikko Rask alusti aiheesta Kollektiivisella
älykkyydellä ratkaisuja yhteisöllisen tarpeen määrittelyyn. Kollektiivisella älykkyydellä tarkoitetaan ryhmien kykyä tehdä hyviä päätöksiä käytössä olevin resurssein. Rask havainnollisti esimerkein
kollektiivista älykkyyttä ja erityisesti osallistuvaa budjetointia sen konkreettisena muotona. Osallistu-
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van budjetoinnin yksi mahdollinen soveltamiskohde voisi hyvin olla tiederahoitus. • Onko
tiede aina hyvää tutkimusta? Tiedepopulismista takaisin valistukseen oli yliopistolehtori
Juha Himankan esityksen aiheena. Esityksessään hän tarkasteli nykytieteen, erityisesti luonnontieteen, kriisiä tiedepopulismin ja valistuksen kautta. Tiedepopulismilla Himanka tarkoitti
tieteen popularisointia, joka kerää mainetta ja kuuluisuutta korostamalla tutkimuksen ymmärtämisen mahdottomuutta, sen sijaan että pyrkisi saamaan ihmiset ymmärtämään tutkimusta. Esimerkkinään Himanka tarkasteli keskeisesti Einsteinin suhteellisuusteoriaa ja sen
selitettävyyttä. • Tiedeasiantuntija Antti Pelkonen esitteli empiirisiin tutkimuksiin nojaavan
katsauksen otsikolla Mitä tutkittua tietoa päätöksenteossa hyödynnetään – ja ketkä
sitä tuottavat? Pelkonen tarkasteli ylintä päätöksentekoa, jossa kohteena olivat eduskunta
ja valtioneuvosto. • CSC:n kehityspäällikkö Hanna Mari Puuskan esityksen otsikkona oli Julkaisutoiminnan diversiteetti, tieteen monikielisyys ja julkaisukanavien monimuotoisuus. Edistyksen Päivien päätteeksi Iina Soiri esitteli alustuksessaan Ruukkukasveja viherhuoneessa? – globaali etelä tieteentuottajana Afrikan korkeakoulutusta. Afrikan
mantereen mittasuhteet ovat monille maanosan ulkopuolisille tuntemattomia. Korkeakoulutuksen yksi keskeisistä ongelmista Afrikassa on resursseihin nähden erittäin nopea väestönkasvu. Rahoitus ei hyvistä pyrkimyksistä huolimatta pysy väestönkasvun tahdissa mukana.
Afrikan historia on siirtomaahistoriaa pitkältä ajalta ja tämä perintö heijastuu edelleen afrikkalaisten korkeakoulutettujen elämään.
Edistyksen Päivien 2020 puheenjohtajina toimivat yliopistonopettaja Veikko Halttunen ja dosentti Kyösti Oikarinen. Edistyksen Päivien 2020 ohjelman suunnittelusta vastasi työryhmä
Kirsi Haikarainen, Ismo Koponen, Arto Mutanen, Leena Tulkki, Janne Wickström ja Tuija Rimmi. Järjestelytoimikuntana toimi Edistyksellisen tiedeliiton hallitus. Tapahtuman järjestelyistä
vastaavana sihteerinä toimi Janne Wickström ja Tuija Rimmi.
Tapahtuman ilmoittautuneita oli yli 90. Esitelmiä seurasi samanaikaisesti 56–62 henkilöä.
Seminaarin osallistujille lähetettiin tapahtumasta GoogleFormsiin -palautekysely.
Edistyksen Päivien esitykset tallennettiin ja tallenteet julkaistaan liiton YouTube-kanavalla.

MUUT TAPAHTUMAT
Keskustelutilaisuudet
Syyskokouksen yhteydessä 1.12.2020 järjestettiin etäkeskustelutilaisuus aiheesta Tiede, korona ja julkisuus. Miten pandemia muutti median käsitystä totuudesta? Aiheesta alusti opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen. Keskustelutilaisuuteen osallistui
27 henkilöä.
14.12 pidettiin verkon kautta paneelikeskustelu aiheesta Akateemisella uralla eteneminen
– Onko tenure trackille vaihtoehtoja? Tenure track -uramallissa edetään pääasiallisesti tutkimusmeriittien avulla, jolloin muut yliopistotyöhön liittyvät keskeiset tehtävät, kuten
opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi
opetuspainotteisissa tehtävissä (yliopisto-opettajat ja -lehtorit) uralla eteneminen pysähtyy
kolmannelle uraportaalle. Lisäksi kilpailu tenure track -urapolkujen paikoista on kovaa, jolloin myös yliopistotutkijat sekä muissa tutkimustehtävissä työskentelevät saavat vain harvoin
mahdollisuuden edetä neljännelle uraportaalle. Ongelma on huomioitu muutamissa yliopistoissa akateemisten urien suunnittelussa. Paneelissa keskusteltiin akateemisista uranäkymistä
tenure track -polun ulkopuolella.
Paneelin puheenjohtajana toimi tutkijatohtori Taru Siekkinen, Jyväskylän yliopistosta. Panelistit pitivät aluksi jokainen 10 minuutin alustuksen aiheesta. Paneelikeskusteluun osallistuivat
tutkijatohtori Maria Pietilä, Helsingin yliopistosta, yliopistonlehtori, Elias Pekkola, Tampereen
yliopistosta, varadekaani, Juri Mykkänen, Helsingin yliopistosta ja henkilöstöjohtaja Katja Sorri, Jyväskylän yliopistosta
Paneelikeskustelu oli yhtenä osana Korkeakoulututkimuksen XIV symposiumia. Paneelikeskustelu järjestettiin yhteistyössä Suomen tieteen ja teknologiantutkimuksen seuran, Korkeakoulututkimuksen seuran ja Edistyksellisen tiedeliiton kanssa. Paneelikeskusteluun osallistui 46
henkilöä.
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LAUSUNNOT
Liitto antoi lausunnon Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston selvityksestä Euroopan unionin komission antamasta tiedonannosta vihreän kehityksen ohjelmasta 11.12.2019 (E 61/2019 vp).
Liitto antoi lausunnon Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän ja Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauksista
(1) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen johdanto ja periaatteet sekä
(2) sen osalinjaus Oppimateriaalien avoin saatavuus.
Lausunnot ovat luettavissa liiton kotisivuilta www.tiedeliitto.net.

HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Hallitus ja pääsihteeri
Puheenjohtajana toimi KTT, yliopistonopettaja Veikko Halttunen Lahdesta. Varapuheenjohtajina toimivat
HLT, dosentti, Kyösti Oikarinen Oulusta ja FM, tohtoriopiskelija Leena Tulkki Helsingistä.
Liiton hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä:
VTM, kustannustoimittaja Kirsi Haikarainen Vantaalta
FT, professori Ismo Koponen Espoosta.
HM, tutkija Kari Kuoppala Kangasalta
FT, dosentti Arto Mutanen Lahdesta
KT, toimitusjohtaja, rehtori Riitta Rissanen Kuopiosta
YTT, professori Ilkka Ruostetsaari Tampereelta
FT, dosentti Taina Saarinen Jyväskylästä
FT, professori Veli-Matti Värri Tampereelta
VTM, projektipäällikkö Janne Wikström Helsingistä.
Pääsihteerinä toimi Tuija Rimmi.
Kokoukset
Varsinaisia hallituksen kokouksia pidetiin vuoden aikana 8 kertaa. Edistyksen Päivien ohjelmatyöryhmä
kokoontui 4 kertaa. Kotisivutyöryhmä kokoontui 4 kertaa.
Liiton vuosikokous pidettiin 11. kesäkuuta Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös sekä hyväksyttiin liiton toimintakertomus vuodelta 2019.
Liiton syyskokous pidettiin etäkokouksena 1. joulukuuta Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin liiton
toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Henkilöjäsenmaksuksi vahvistettiin 37 euroa,
opiskelijajäsenmaksuksi 22 euroa ja yhteisöjäsenmaksuksi 130 euroa.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina toimivat Jarmo Rajamäki Jyväskylästä ja dosentti, viestinnän asiantuntija Juhani
Wiio Tampereelta. Varatoiminnantarkastajina olivat toimitusjohtaja, KTM Outi Haikarainen Helsingistä ja
FM, ympäristösuunnittelija Kukka Hammarström Kaarinasta.
Toimisto
Liiton toimitilat ovat osoitteessa Eerikinkatu 28, 5. krs.
Jäsenmäärä ja talous
Liitossa oli 31.12.2020 yhteensä 326 jäsentä, henkilöjäseniä on 322 ja yhteisöjäseniä 4.
Edistyksellisen tiedeliiton toiminnan rahoitus perustuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kautta saatuun valtionapuun, jäsenmaksuihin ja Tiedepolitiikka-lehden tilausmaksuihin. Koronapandemian vuoksi oma varainhankinnan tilanne vaikeutui entisestään. Tilikauden tulos vuonna 2020 oli 2177,81 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen alijäämä johtui
alentuneesta yleisavustuksen määrästä.
Liiton kirjanpito hoidettiin tilitoimisto Countmaster Oy:ssä.
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TIEDOTUS
Liiton kotisivut ovat osoitteessa www.tiedeliitto.net
Vuoden aikana liiton kotisivut uudistettiin. Jatkossa uudistettuja kotisivuja tullaan hyödyntämään aktiivisesti jäsenistölle ja muille liiton toiminnasta kiinnostuneille tiedottamisessa sekä
liiton tavoitteiden ja näkemysten esilletuomisessa. Kotisivujen uudistamiseen saatiin avustusta Suomen tiedekustantajien liitolta.
Jäsenille tiedottaminen
Jäsenille liiton toiminnasta tiedotettiin postin kautta lähetetyillä jäsenkirjeillä sekä sähköpostilla. Liiton tapahtumista tiedotettiin myös Tiedepolitiikka-lehdessä ja liiton omilla kotisivuilla
www. tiedeliitto.net.
Sosiaalinen media
Myös sosiaalinen media on yksi liiton viestintäkanavista. Liiton käyttämät sosiaalisen median
kanavat ovat Facebook ja Twitter. Sosiaalisen median kautta välitettiin tietoa ajankohtaisista
asioista, tiedotettiin muiden tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa lähellä olevien tahojen tapahtumista ja julkaisuista. Someviestinnällä pyrittiin myös lisäämään liiton ja toiminnan tunnettuisuutta sekä tuomaan esille liiton tavoitteita.
Verkkosivujen päivittämisestä ja muusta verkkoviestinnästä vastasi ensisijaisesti pääsihteeri.
Liiton Facebook-sivuilla on 230 seuraajaa, Twitter-tilillä 474 seuraajaa.

KOULUTUS, SEMINAARIT JA VERKOSTOITUMISTILAISUUDET
Pääsihteeri Tuija Rimmi osallistui seuraaviin seminaari-, koulutus- ja julkistamistilaisuuksiin
(ajankohta, järjestäjät):
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimiva etätyö – vinkkejä ja työkaluja etätyöhön sekä hyviä käytäntöjä työn organisointiin
(verkkoseminaari 19.3.2020 Rubic HR Finland Oy)
Yhdistyksen kokous verkossa vuoden 2020 poikkeusoloissa (verkkoluento 30.03.2020 TJS
Opintokeskus)
Palvelumuotoilua järjestöihin! -verkkostartti (4.4.2020 Opintokeskus Visio)
Keskustelutilaisuus tiedekustantajille ja lehdentekijöille aiheesta Elektra- ja Peri+-palveluiden alasajoa koskevat suunnitelmat ja palveluissa mukana oleville lehdille tarjolla olevat tulevaisuuden vaihtoehdot (verkkotapahtuma 12.5. Kansalliskirjasto)
Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous (14.5.2020 Opintokeskus Sivis koulutus)
Tiedejulkaisemisen päivä. Monimuotoisesti, monikielisesti – saavutettavasti (8.10.2020
Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kansalliskirjasto
ja Suomen tiedekustantajien liitto)
Tiedejulkaisemisen kokonaiskustannusten seuranta 10.11.2020 (TSV:n ja Kansalliskirjasto)
Järjestä tehokas videokokous (16.12.2020 Elisa)
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