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STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAT – INFOKOOSTE VIESTINNÄN TUEKSI
STRATEGIC RESEARCH PROGRAMMES – FACT SHEET TO SUPPORT
COMMUNICATIONS
Pyydämme käyttämään seuraavia kuvauksia ja tunnuksia viestiessänne hankkeestanne tai median ottaessa
yhteyttä. Tällä tavalla hankkeenne konteksti tulee selville ja samalla edistetään niin tutkimusohjelmanne että
strategisen tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
Please use the following texts, logos and other materials to support your project’s communications or when the
media contacts you. By doing so, your project will be put in the right context. It will also help increase the
exposure and impact of both the strategic research programme concerned and the strategic research funding
instrument as a whole.

1. Rahoitus/ Funding instrument
Strategisen tutkimuksen ohjelmien hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka
toimii Suomen Akatemian yhteydessä.
Erityisen tärkeää rahoittajan tietojen kirjaaminen oikein on artikkeleissa ja muissa julkaisuissa, jotta tiedot niistä
rekisteröityvät oikein. Kiitoksissa/acknowledgment-osiossa tulee mainita rahoittajana Strategisen tutkimuksen
neuvosto/Strategic Research Council at the Academy of Finland + konsortion johtajan rahoituspäätösnumero +
kirjoittajien osahankkeiden rahoituspäätösnumerot.
The projects included in the strategic research programmes are funded by the Strategic Research Council (SRC) at
the Academy of Finland.
Communicating the funder identity correctly is particularly important in scientific and other types of publications
to make sure information about them in registered correctly. Publication acknowledgements must contain the
following information: Strategic Research Council at the Academy of Finland + decision number for the
consortium leader + decision numbers for all consortium PIs.

2. Neuvoston yleiskuvaus/ About the SRC
Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta,
joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.
The Strategic Research Council (SRC) provides funding for long-term and programme-based research aimed at
finding solutions to the major challenges facing Finnish society.
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3. Rahoitusmuodon tavoite/ Objectives
Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodolla tavoitellaan tukea tiedolla johtamiseen, ratkaisuja suomalaisen
yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen. Samalla kehitetään toimintatapaa,
jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja
antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osaalueilla.
The funding instrument for strategic research is aimed at supporting evidence-based policy, providing solutions to
the regeneration of the Finnish society and presenting ideas for the future workplace as well as business and
industry. At the same time, the funding instrument contributes to developing a method for improved evidencebased policy and for disseminating high-quality research knowledge to users across society.

4. Logot ja kalvopohjat/ Logos and presentations
Strategisen tutkimuksen logo (kolmella kielellä) on haettavissa Suomen Akatemian verkkosivuilta
osoitteesta http://aka.logodomain.com/ kohdasta STN-tunnukset. Hankkeet voivat lisätä logon kaikkiin
yhteyksiin, joissa viitataan strategisen tutkimuksen rahoituksen saaneeseen
tutkimukseen. Samasta osiosta on haettavissa myös strategisen
tutkimuksen visuaalisella ilmeellä olevat kalvopohjat (powerpoint), joita
hankkeet voivat halutessaan käyttää. Logopankkiin ei tarvita tunnuksia tai
salasanoja.
Suomen Akatemian mediapankki: http://aka.logodomain.com/
The logo for the strategic research funding instrument can be downloaded in Finnish, Swedish and English via the
Academy of Finland’s website (go to http://aka.logodomain.com/ -> STN materiaali -> STN tunnukset). Projects
funded under the instrument can use the logo in all references to the SRCfunded research. The SRC materials also include PowerPoint templates that
use the visual identity of the strategic funding instrument. SRC-funded projects
are free to use the templates in their communications. The logobank does not
require a username or password.
Academy of Finland mediabank: www.aka.fi/en/about-us/media/images-and-logos
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5. STN:n nettisivut ja hankkeiden
Oma kanava/ SRC website and
SRC Channel for projects
Website:
www.strateginentutkimus.fi
www.strategicresearch.fi

www.strateginentutkimus.fi

www.strategicresearch.fi

Tietoa rahoitusmuodosta
Ajankohtaisia uutisia
Tiedotteita
Hankkeiden blogikirjoituksia
Tapahtumakalenteri
... ja paljon muuta!

Information about the funding instrument
News,
Press releases
Project blogs
Event calendar
…and much more!

"Extranet" Oma kanava
Ohjeistuksia
Materiaaleja

"Extranet" SRC Channel
Instructions
Materials

Oma kanava on tarkoitettu hankkeiden
käyttöön. Oma kanavalle pääset STN:n
nettisivujen kautta. Käyttö vaatii
rekisteröitymisen.

www.aka.fi/fi/oma-kanava/
SRC Channel is mend for the use of the
projects. You can access the SRC Channel
via the SRC website. Using the channel
requires registration.

www.aka.fi/en/src-channel/
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6. Sosiaalinen media/ social media
Twitter
Strategisen tutkimuksen Twitter-tili on @Akatemia_STN. Kannustamme hankkeita lisäämään
kyseisen tunnuksen strategiseen tutkimukseen liittyviin twiitteihin. Käytämme myös aihetunnusta
#strateginentutkimus tämän rahoitusmuodon ja sen tutkimusohjelmiin liittyvän viestinnän yhteydessä sekä
tilaisuuksissa, jossa on käytössä viestiseinä. Luettelo ohjelmiin ja hankkeisiin liittyvistä Twitter-tileistä:
https://twitter.com/Akatemia_STN/lists/stn-hankkeet
Seuraa myös:
Suomen Akatemia @SuomenAkatemia
Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Per Mickwitz
@PMickwitz
Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen
@JussiVauhkonen

Follow us on Twitter at the following account:
@Akatemia_STN. We encourage all SRC-funded projects to
add our Twitter username to any tweets that concern strategic
research. We also use the hashtag #strateginentutkimus in our communications about the SRC funding and
programmes. The same hashtag is also used for events. For a list of Twitter accounts that concern SRC
programmes and projects, please see:
https://twitter.com/Akatemia_STN/lists/stn-hankkeet
Other accounts to follow:
Academy of Finland: @SuomenAkatemia
Chair of the SRC Per Mickwitz: @PMickwitz
Director of the Strategic Research Unit Jussi Vauhkonen @JussiVauhkonen

Strategisen tutkimuksen LinkedIn-ryhmä:
https://www.linkedin.com/groups/6708048/profile
Ryhmässä voi kertoa ohjelman tai hankkeen merkittävistä
tapahtumista ja saavutuksista.
LinkedIn group for strategic research:
https://www.linkedin.com/groups/6708048/profile
Our LinkedIn group is a good place to disseminate information about
important programme or project events and accomplishments.

