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Koneen Säätiö

luo edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen 
avauksille 

Itsenäinen säätiö, joka tukee tieteellistä 
tutkimusta, taidetta ja kulttuuria 

tiede: humanistiset, yhteiskuntatieteet, 
ympäristöntutkimus, taiteellinen tutkimus 

V. 2014 jakoi kaikkiaan n. 22 milj. €
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Tuki tieteellisille lehdille

Säätiö tukee suomenkielisten tieteellisten 
lehtien kehityshankkeita (myös perustamista) 

hakemusten perusteella 

usein monivuotisesti 

pysyvään rahoitukseen ei  
kuitenkaan näillä näkymin ole 
mahdollisuutta 
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Hakeminen

Haku verkkolomakkeella  
>Tieteen yleistajuistaminen (!) 

Ei rajoituksia siinä, minkälaisiin kuluihin voi hakea 
(palkat, ostopalvelut, apurahat)  

ei kuitenkaan kirjoittamiseen eikä referee-työhön 

"suomenkielisyys" ei tarkoita yksikielisyyttä 

haku päättyy 30.9. klo 16
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Tieteen yleistajuistamisen hankkeet

tieteelliset lehdet 

tietokirjoittaminen  

tieteen yleistajuistaminen 

välitetään tutkimustuloksia, tutkimusprosessia, 
keskustelua yms. muille yleisöille kuin saman 
alan tiedeyhteisölle 

esim. digitaaliset sisällöt, tapahtumat
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Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voivatko lehdet hakea Koneelta toiminta-
avustusta? Otetaanko uusia lehtiä toiminta-
avustuksen piiriin?  

Jatkuvaa toiminta-avustusta ei ole. Uusia lehtiä 
voidaan tukea. 
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Ukk 2: tieteelliset ja ”populaarit”

Tuleeko lehden olla referee-julkaisu, vai voiko se 
olla myös tiedettä popularisoiva julkaisu?  

Myös popularisoivia julkaisuja voidaan tukea.
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Ukk 3 : digitointi

Voiko apurahaa saada esimerkiksi vanhojen lehtien 
digitointiin ja saattamiseen avoimesti saataville?  

Voi saada lehden kehittämisprojektin puitteissa. 

Voiko apurahaa hakea useamman vuoden 
digitointiprojektiin yhdellä kertaa? 

Voi hakea useamman vuoden projektiin, mutta rahoitus 
myönnetään yleensä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Jatkohankkeen on helpompi saada rahoitusta kuin 
uuden, jos se sujuu suunnitellusti.
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Ukk 4: verkkojulkaiseminen

Myönnetäänkö apurahoja verkkojulkaisemiseen 
tai tieteellisten julkaisujen saattamiseksi 
verkkoon? 

Voidaan myöntää ja on myönnetty tällaisiin 
hankkeisiin.
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Mikä auttaa hakemuksen 
menestymiseen?

Lue Koneen Säätiön ohjeet, myös ”Meille tärkeää” –sivu 

Jaettavaan summaan vaikuttaa hakemusten määrä ja 
yhteissumma 

toistaiseksi on myönnetty 5.000 – 20.000 €:n 
rahoituksia 

Seuran lehdenkustantamisen budjetti vaikuttaa, mutta 
ei edellytetä esim. tuloja kappalemyynnistä
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Vuoden Tiedekynä 2016!

Palkinto, jonka ala tällä kertaa yhteiskuntatiede 

myönnetään tieteellisestä artikkelista, jossa suomen kieltä 
käytetty ansiokkaasti 

on suuruudeltaan 25.000 EUR, joka maksetaan artikkelin 
kirjoittajille 

Aikataulu: ilmoittaudu kilpailuun 30.11. mennessä minulle. 
Palkinto jaetaan alkukeväällä 2016.  

eri tapoja ilmoittautua: toimituskunta voi ilmoittaa 
lehtensä. Kirjoittaja(t) voi(vat) ilmoittaa artikkelinsa.
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http://www.koneensaatio.fi/hanke/
vuoden-tiedekyna-2016/
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kalle.korhonen@koneensaatio.fi 
050 3447468 

twitter: @kallekorh

Kiitos. Tack. Grazie. Eυχαριστώ. 
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