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TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN TEHTÄVÄT

TSV edistää jäsenyhteisöjen
sä yhteistyötä koordinoimalla 
yhteisiä hankkeita ja tapahtumia 
sekä toimimalla koollekutsujana 
ja mahdollistajana. TSV huolehtii 
jäsenyhteisöjensä toimintaedel
lytyksistä tarjoamalla infrastruk
tuuria ja palveluita, kuten koulu
tuksia sekä julkaisu, verkko ja 
tilapalveluja. 

TSV kehittää tieteellisen tiedon 
välityksen ja julkaisutoiminnan 
edellytyksiä ja monimuotoisuut
ta sekä tieteellisen tiedon avoi
muutta jakamalla valtionavus
tuksia, tarjoamalla julkaisu ja 
verkkopalveluja, koordinoimalla 
avoimen tieteen hankkeita, 
ylläpitämällä Julkaisufoorumia 
ja vertaisarviointitunnusta sekä 
julkaisemalla Tieteessä tapahtuu 
lehteä.

TSV edistää tieteen ja tutki
muksen näkyvyyttä ja vaikut
tavuutta tuottamalla kansalai
sille suunnattuja tapahtumia 
ja palveluita, kuten Tieteen 
päivät, Tieteiden yö, Tieteessä 
tapahtuu lehti, myyntinäyttely 
ja verkkokauppa Tiedekirja ja 
julkaisupalvelujen myyntitapah
tumat. 

Jäsenyhteisöjen 
yhteistyön edistäminen 
ja toimintaedellytysten 
tukeminen

Tutkimustiedon 
tunnetuksi tekemisen 
ja käytön edistäminen 
yhteiskunnassa

Tieteellisen tiedon 
välityksen ja 
julkaisutoiminnan 
kehittäminen

Muut valtuuskunnalle 
sen säännöissä määrätyt 
tehtävät

TSV voi säännöissään määritellä 
ja opetus ja kulttuuriministeriö 
voi osoittaa myös muita tehtä
viä, jotka tukevat TSV:n strate
giaa.

TSV:n toimintaa ohjaa laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006).  Tehtäviensä toteuttamiseksi TSV on määritellyt strategisiksi 
kumppaneikseen yliopistot, tutkimuslaitokset, Suomen Akatemian ja tiedeakatemiat. TSV:n yhteydessä toimivat Tiedonjulkistamisen neu
vottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta ovat TSV:n keskeisiä yhteistyökumppaneita. Valtuuskunnan lakisääteisiä tehtäviä ovat:



YS
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TSV edistää tieteen ja tutkimuk
sen avoimuutta ja vastuullisuutta. 
TSV tarjoaa alustoja, palveluita 
ja tapahtumakonsepteja, joiden 
avulla tiede ja tutkimus ovat 
helposti saavutettavissa. TSV:n 
toiminnasta on helppo löytää 
tietoa. 

TSV:n toiminnassa on ennakoi
tavaa jatkuvuutta sekä kykyä 
muutoksiin niitä tarvittaessa. Toi
minta on läpinäkyvää, tavoitteel
lista ja johdonmukaista. TSV:n 
päätöksenteko perustuu kaikkia 
tasavertaisesti kohteleviin sään
töihin ja toimintatapoihin.

TSV on poliittisista, taloudelli
sista ja aatteellisista sidoksista 
riippumaton ja sen jäsenistö 
edustaa kaikkia tieteenaloja. 
TSV ylläpitää ja edistää tieteen 
ja tiedeyhteisön autonomiaa 
sekä tieteentekijöiden vapaata 
toimintaa. 

Valtuuskunnan jäsenistö valitsee 
itsenäisesti edustajansa valtuus
kunnan toimielimiin ja päättää 
valtuuskunnan toiminnasta ja 
taloudesta. 

TSV kannustaa jäsenistöään 
yhteistyöhön ja luo aktiivisesti 
tieteen vaikuttavuutta ja arvos
tusta edistäviä avoimia verkos
toja ja toimintatapoja tiedeyh
teisön eri toimijoiden kanssa. 
TSV on myös työyhteisö, jonka 
jäsenet ovat sitoutuneita työ
hönsä, arvostavat ja auttavat 
toisiaan ja työskentelevät yh
teisesti sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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TIEDEYHTEISÖN 
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JÄSENYHTEISÖJEN 

KANSSA

TSV:llä on erityislaatuinen rooli 
riippumattomana ja tieteiden
välisenä yhteisönä, joka edistää 
tiedeyhteisön yhteistyötä ja 
ratkaisujen löytymistä. TSV on 
keskeisesti mukana rakentamas
sa avointa, elinvoimaista ja vai
kuttavaa tiedeyhteisöä yhdessä 
jäsenyhteisöjensä kanssa. TSV 
tarjoaa eri toimintamuotojensa 
avulla asiantuntevan ja luotet
tavan alustan tiedepoliittiselle 
keskustelulle, tieteellisen tiedon 
jakamiselle sekä tieteen ja yh
teiskunnan vuorovaikutukselle. 



Jäsenyhteisöjen identiteetin 
vahvistamiseksi TSV synnyttää 
keskustelua siitä, mikä itsenäisiä 
ja keskenään erilaisia jäsenyh
teisöjä yhdistää ja mikä niiden 
merkitys suomalaisessa tiede
yhteisössä ja yhteiskunnassa on. 
TSV panostaa palveluihin ja hy
viin käytänteisiin, jotka edesaut
tavat jäsenyhteisöjen näkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta. TSV:n tavoit
teena on, että jokaisella jäsenyh
teisöllä on vahva identiteetti ja 
niiden toiminta on tunnettua ja 
arvostettua.

STRATEGIAKAUDEN PAINOPISTEET

jäsenyhteisöjen
identiteetin
vahvistaminen

 

Jäsenyhteisöjen 
identiteetin 
vahvistaminen

Jäsenyhteisöjen 
avoimen tieteellisen 
julkaisemisen 
kehittäminen
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 TSV:n tuottamien 
kansalaisille 
suunnattujen 
tapahtumien ja 
palveluiden yleisöpohjan 
laajentaminen

Avoimen tieteen kansallisen 
toimintakulttuurin edistämiseksi 
TSV kehittää kansallisesti vai
kuttavaa koordinaatiorakennet
ta vastaamaan avoimen tieteen 
yhteisiin kysymyksiin. TSV tu
kee avoimen tieteen viestintää 
kokoamalla ja jakamalla tietoa 
sekä kansallisesti että kansain
välisesti. TSV:n tavoitteena on 
lisätä avoimen tieteen yhteis
työtä tutkijoiden ja  yhteiskun
nan parhaaksi.

Jäsenyhteisöjen avoimen tie
teellisen julkaisemisen kehittä
miseksi TSV sitoutuu avoimeen 
julkaisemiseen ja tarvittavien 
palveluiden tuottamiseen jäsen
yhteisöille. TSV koordinoi pal
veluiden tuottamista sekä kes
kustelua avoimen julkaisemisen 
hyödyistä ja haasteista. TSV:n 
tavoitteena on turvata kotimai
nen tieteellinen julkaiseminen 
ja sen resursointi julkaisujen 
avoimuuden lisääntyessä. 

Tapahtumien ja palvelujen ylei
söpohjan laajentamiseksi TSV 
suuntaa suunnitelmallisesti tar
jontaa eri kohderyhmille ja lisää 
markkinointia ja viestintää uusille 
kohderyhmille. Jäsenyhteisöjä 
kannustetaan kehittämään toi
mintamuotojaan uusien yleisöjen 
tavoittamiseksi ja siten myös jä
senmäärän kasvattamiseksi. TSV:n 
tavoitteena on, että sen tapahtu
miin osallistuu ja sen palveluita 
käyttävät monipuolisesti eriikäi
set, eri sukupuolia olevat ja koulu
tustaustaltaan erilaiset henkilöt.



STRATEGIAN TOTEUTUS, SEURANTA JA  
ARVIOINTI
Kokonaisstrategian toteutumista ohjaa ja siitä vastaa TSV:n johto. Vuosittaisiin 
toimintasuunnitelmiin kirjataan painopisteittäin konkreettiset toimenpiteet, joilla 
strategiaan kirjatut tavoitteet pyritään toteuttamaan. Toimintasuunnitelmissa voi
daan myös täsmentää strategian painopisteitä ja tavoitteita sekä lisätä tai muuttaa 
toimenpiteitä. 

Strategiakaudella kehitetään mittareita toiminnan ja sen vaikuttavuuden arvioimi
seksi sekä strategian toteutumisen seuraamiseksi.  Toimintasuunnitelmien toteu
tumista seurataan hallitukselle tehtävissä raporteissa neljännesvuosittain. Strate
gia tarkistetaan kauden 2019–2023 puolivälissä.


