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Ohjelma:

Nesslingin Säätiön apurahahaku: Miksi, 
mitä ja kenelle? 
Minttu Jaakkola, tiede- ja 
toiminnanjohtaja

Miten luot toimivan viestintä- ja 
vuorovaikutussuunnitelman? 
Johanna Osváth, viestinnän asiantuntija

Budjetin laadinta apurahahakemukseen 
ja apurahansaajan tuki Nesslingin 
Säätiössä.
Kristiina Takkinen, apuraha- ja 
hallintokoordinaatori

Aikaa kysymyksille



MIKSI?







Missio

“Säätiö etsii systeemisiä 
ratkaisuja ekologisesti kestävään 
tulevaisuuteen tarjoamalla 
rahoitusta tutkimukselle,
mahdollisuuksia kohtaamisille,
sekä tutkittua tietoa 
yhteiskunnan käyttöön.”



Uskomme, että tutkija voi muuttaa 
maailmaa!

Säätiö rakentaa ekologisesti kestävää tulevaisuutta, joka edellyttää luonnon järjestelmät turvaavaa 
kestävyysmurrosta. 

Säätiö rahoittaa tutkijoita ja hankkeita, jotka näkevät itsensä osana tarvittavaa muutosta ja luonnon 
järjestelmien turvaamista. 

Hakija valitsee ympäristöongelmat, joihin hanke liittyy:
1. Ilmastonmuutos
2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
4. Vesiriskit
5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen
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Ekologisen kriisin keskellä koko yhteiskunnan ja sen eri 
osa-alueiden on muututtava huomioimaan planeetan 
rajat ja ihmisen riippuvuus luonnon järjestelmistä. 

Nesslingin Säätiön rahoittama hanke auttaa 
ymmärtämään monia tai kaikkia säätiön listaamia 
ympäristöhaasteita ja saa aikaan skaalautuvia 
ratkaisuja sekä muutosta.

Rahoitettaviksi soveltuvat yhtä lailla monitieteiset kuin 
yksittäisten tieteenalojen hankkeet ja soveltavan 
tutkimuksen lisäksi perustutkimukselliset hankkeet. 

Apurahanhakijan pitää perustella hakkeensa rooli 
kestävyysmurroksen edistämisessä luonnon 
järjestelmien turvaamiseksi.

Tutkimus osana 
kestävyysmurrosta ja 
luonnon järjestelmien 
turvaamista



Nesslingin
Säätiön

apurahahaku
2022

1. Henkilökohtainen apuraha väitöskirjatyöhön.
(max. 4 vuotta)

2. Henkilökohtainen apuraha post doc –tutkimukseen 
(alle 5 v. sitten väitelleille)
(max. 2 vuotta)

3. Hankerahaa konsortioille tutkitun tiedon 
jalkauttamiseen, eli tutkitun tiedon siirtämiseksi 
käytäntöön.
(max. 1 vuosi)

Mitä ja kenelle?



1. Henkilökohtainen apuraha väitös- tai post doc -tutkimukseen

• Hakijana toimii hankkeen tutkija, eli apurahansaaja itse.

• Hakijan perustutkinnon/tohtorintutkinnon on oltava valmis ennen rahoituksen alkua.

• Henkilökohtaisen apurahan määrä on 28 000 / 32 000 euroa vuodessa, josta maksetaan 
MELA-vakuutusmaksu. Hakemukseen on mahdollista sisällyttää kohtuullisessa määrin 
matka- ja muita mahdollisia tutkimuskuluja. 

• Säätiöllä on matkustusohjeistus ja kannustamme tutkijoita maata pitkin 
matkustamiseen.

• Suosimme liikkuvuutta: tieteenalojen, tutkimusryhmien-ja organisaatioiden sekä maiden 
välillä! Apurahaa voi käyttää myös ulkomaisessa organisaatiossa.



2. Hankerahaa konsortioille tutkitun tiedon jalkauttamiseen

• Hakijana voi toimia tutkija, yhteisö tai organisaatio.

• Mukana konsortiossa tulee olla tutkija/tutkijoita sekä tiedon 
hyödyntäjäorganisaatio/organisaatioita, joihin tutkimustieto jalkautetaan.  Jalkautus 
sisältää tutkijoiden (tiedon tuottajien) ja tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta, 
yhteistyötä ja osallistamista, jotta tieto siirtyy toiminnaksi.

• Hankerahaa voi käyttää tiedon jalkautukseen liittyviin toimiin. Toimiin voi sisältyä 
apuraha- ja aputyövoiman palkkauskuluja sekä vuorovaikutukseen ja osallistamiseen 
liittyviä kuluja.

• Hankkeiden suuruus enintään 100 000 euroa.



Rahoitus-
päätösten 
kriteerit

1. Tutkimushankkeille (väitöskirja- ja post doc -haku)
2. Tutkimustiedon jalkautushankkeille



Rahoituspäätösten kriteerit tutkimushankkeille (väitöskirja- ja post 
doc -hankkeet)

• HANKKEEN OSALLISTUMINEN KESTÄVYYSMURROKSEEN JA LUONNONJÄRJESTELMIEN TURVAAMISEEN
− miten hanke lisää ymmärrystä valitusta ympäristöhaasteesta ja edistää valitun ympäristöhaasteen ratkaisua, sekä 

mikä on hankkeessa saatavien tulosten yhteiskunnallinen merkitys ja skaalautuvuus?

• Tutkimuksen, tutkijan ja tutkimusryhmän (jos hakija tekee tutkimusta ryhmän jäsenenä) tieteellinen taso
• Tutkimuksen innovatiivisuus
• Tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö
• Tutkimuksesta viestiminen ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa
• Koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön)
• Tutkijan liikkuvuus on etu: rahoitusta voi myös käyttää ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa.



• HANKKEEN OSALLISTUMINEN KESTÄVYYSMURROKSEEN JA LUONNONJÄRJESTELMIEN TURVAAMISEEN
− miten hanke lisää ymmärrystä valitusta ympäristöhaasteesta ja edistää valitun ympäristöhaasteen ratkaisua, sekä 

mikä on hankkeessa saatavien tulosten yhteiskunnallinen merkitys ja skaalautuvuus?

• Hakijan (yksilö tai ryhmä) hankkeen toteuttamiseen liittyvä osaaminen ja toimintaympäristö

• Hankkeen innovatiivisuus

• Hankkeessa tehtävä yhteistyö, vuorovaikutus ja osallistaminen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä

Rahoituspäätösten kriteerit tutkimustiedon jalkautushankkeille



Elämme ratkaisevan toiminnan 
vuosikymmentä.

Tutkija voi muuttaa maailmaa.

Mikä on sinun roolisi 
kestävyysmurroksen edistämisessä?



Viestintä ja 
vuorovaikutus
Ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta tekevän tutkijan työhön kuuluu tutkimustiedon 
siirto yhteiskuntaan.

9.6.2022 16



”Artikkeli on tutkimuksen 
tulos. Vaikuttavuutta 
saadaan vasta kun tulokset 
otetaan käyttöön.”
– Ilkka Niiniluoto
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Kuka muu muka?
Tutkijalla on vastuu uuden tiedon siirtymisestä yhteiskuntaan.

18



Miksi tutkijan 
kannattaa viestiä ja 
vuorovaikuttaa?

• Mahdollisuus tulla näkyviin: jos tutkija ei osallistu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun, tilan ottaa joku muu.

• Tieto hyväksytään ja otetaan käyttöön kun sidosryhmät 
huomioidaan ja osallistetaan.

• Työllistymisen kannalta tutkijan eristäytyminen omaan 
tiedeyhteisöön voi olla kohtalokasta. Vain n. 30% tohtoreista 
voi jäädä töihin tutkimusmaailmaan.

• Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vaateet. 

10.6.2022 Essi Esittäjä 19



Miten Säätiö 
aktivoi tutkijoitaan?

Rahoitushakemuksen vaateet
• Ratkaisuhakuisuuden ja yhteiskunnallisen relevanssin 

vaade
• Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma

Emme jätä apurahansaajiamme yksin
• Tutkija vaikuta -koulutukset
• Tukea blogitekstien kirjoittamiseen
• Tiloja ja tapahtumia kohtaamiselle ja keskustelulle
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Mikä on 
apurahahakemuksen 
viestintä- ja 
vuorovaikutus-
suunnitelma?

Kysymyksiä

 Mitkä tahot tai sidosryhmät ovat hankkeen kannalta keskeisimpiä ja 
millaisia keinoja vuorovaikutukseen käytetään? 

 Miten hankkeesta viestitään hankkeen aikana ja tulosten ilmestyessä 
sekä millaisia keinoja viestintään käytetään?

10.6.2022 Essi Esittäjä 21



Tunnista tutkimuksesi mahdollisuudet

• Mieti, miten juuri sinun tieteenalasi vaikuttaa yhteiskuntaan

• Tunnista sidosryhmäsi

• Mieti, mitä haluat muuttaa yhteiskunnassa: keskustelua, lakeja, ajattelutapoja ja 
käsitteitä, toimintatapoja, palveluita tai tuotteita?

• Kuuntele
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Viesti ja vaikuta suunnitelmallisesti
• Tavoitteet

• Ydinviesti: millaista muutosta tutkimushanke tavoittelee, miksi muutos on tärkeää
• Millä keinoilla yhteiskunnallinen muutos saavutetaan?

• Suunnitelma heti, ei vasta, kun tutkimus on valmis

• Ei ”viestintää viestinnän vuoksi”

• Asiantuntijaprofiili?

• Viestin ajoittaminen

• Tutkimuksen vaikuttavuuden seuraaminen?
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Tapoja viestiä ja vaikuttaa

Yhteistyö

sidosryhmien kanssa on tiivistä ja 
jatkuvaa. Työpajoja, 

yhteiskirjoittamista ja säännöllisiä 
keskusteluja.

Osallistaminen 

on samankaltaista kuin yhteistyö, 
mutta sidosryhmäläiset ehtivät 

osallistua siihen vähemmän, joten 
yhteistyö on satunnaisempaa.

Konsultointi

tarkoittaa sitä, että tietoa ja 
näkemyksiä vaihdetaan esimerkiksi 

kahdenvälisissä tapaamisissa 
pistemäisesti.
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Informointi 

tarkoittaa yksisuuntaista 
vuorovaikutusta esimerkiksi 

uutiskirjeen tai perinteisen median 
välityksellä.



OMAT KEINOT

Yhteistyö median kanssa

Tilaisuuksien järjestäminen

Yritysyhteistyöt

Päätöksentekoon vaikuttaminen

Oman sisällöntuotanto

Yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa



Käytännöistä

Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman voi halutessaan tehdä myös erillisenä liitteenä, joka 
mainitaan kyseisessä kohdassa.

Saat apua suunnitelman tekoon säätiön verkkosivuilta! Elokuun alusta alkaen voit myös 
varata sparrausaikoja Johannalta ja Enniltä (viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma) ja 
Mintulta (apurahahaku yleisesti).
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Lähteet ja lisätietoa

Durham E., Baker H., Smith M., Moore E. & Morgan V. (2014). The BiodivERsA Stakeholder
Engagement Hand- book. BiodivERsA, Paris (108 pp). 

Iina Koskinen, Maria Ruuska, Tarja Suni: Tutkimuksesta toimintaan (Art House, 2018)

Kaskas: 5 vinkkiä vaikuttavaan tutkimusviestintään

Nessling.fi: Ohjeet apurahan hakijalle
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Budjetin laadinta

Kuluapurahat:

• Huolellisuus, realistisuus, kohtuullisuus

• Pohdi kattavasti hankkeen tarpeita – rahaa ei saa myöhemmin lisää!

• Yleiskustannusosuus?
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Tutkimushankkeille

Henkilökohtainen stipendi 28 000 €/vuosi väitöskirjantekijä, 32 000 €/vuosi post
doc 



Budjetin laadinta
Tutkimustiedon jalkautushankkeille

Max. 100 000 euroa /vuoden hanke

• Huolellisuus, realistisuus, kohtuullisuus

• Yleiskustannusosuus on vain tutkimusorganisaatioille! Esim. palkkojen sivukulut 

laskettava mukaan aputyövoiman palkkaukseen 

• Arvonlisäverovelvollisuus?

• Kirjanpito ja raportointi
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Grant+
eli apurahansaajien palvelut

• Meillä autetaan 💚💚

• Tapaamisia, kursseja ja koulutuksia apurahansaajille

• Tarjoamme työtilaa (Puistokatu 4:n työtilahaku avautunut!)

• Tarjoamme sparrausaikoja elokuussa

• Palautemahdollisuus apurahahaun jälkeen niille, jotka eivät saaneet rahoitusta
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Viimeiset tärpit

Sparrausajat elokuussa

Lue ohjeet! Tutkimussuunnitelma vain 2 sivua!

Laadi ja lähetä hakemus ajoissa! Haku sulkeutuu klo 16.00



Kiitos!
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