
KYSELYLOMAKE: FSD3596 TIETEELLISET SEURAT SUOMESSA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3596 LEARNED SOCIETIES IN FINLAND 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
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Tieteelliset seurat Suomessa 2018 

Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tampereen yliopisto ovat käynnistäneet yhdessä projektin, jossa 
selvitämme tieteellisten seurojen toimintaa Suomessa. Tieteelliset seurat ovat keskeisiä toimijoita 
suomalaisella tiedekentällä, mutta toistaiseksi niiden toiminnasta on vain vähän tutkimusta. 
Tutkimuksellamme pyrimme tekemään tieteellisten seurojen toimintaa näkyvämmäksi. 

Vastaamalla kyselyyn annat arvokasta tietoa edustamastasi tieteellisestä seurasta tutkimusta varten. 
Jokaisen seuran näkökulma on tärkeä tutkimuksen kannalta. Kyselylomake toimitetaan kaikille Tieteellisten 
seurain valtuuskunnan jäsenseuroille. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 17.3.2019 mennessä. Vastaukset 
tallentuvat painamalla lomakkeen lopussa "Tallenna"-painiketta. 

Kyselyaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä seuraa voida 
tunnistaa tuloksista. Seurojen nimiä ei julkaista. Kyselyaineistoa käytetään TSV:n verkkojulkaisusarjassa 
julkaistavassa raportissa, joka käsittelee tieteellisten seurojen roolia ja toimintaa Suomessa. Aineistosta 
voidaan julkaista osia myös tieteellisissä lehtiartikkeleissa. Anonymisoitu kyselyaineisto tallennetaan 
Tietoarkistoon (FSD). Aineistolle sallitaan jatkokäyttö tutkimustarkoituksiin. 

Tutkimuksesta antaa lisätietoja: Yliopistonlehtori Elina Late Tampereen yliopisto, [yhteystiedot poistettu] 

Jättämällä kyselyn lopussa yhteystietosi osallistut kolmen TSV:n "tieteen puolesta" -hupparin sekä 
kirjapakettien arvontaan. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tietosuojaseloste 

Taustatiedot 

Seuran nimi 

Seuran edustama tieteenala (valitse 1-3 merkittävintä) 
- Luonnontieteet
- Bio- ja ympäristötieteet
- Tekniikka
- Lääke- ja terveystieteet
- Maatalous- ja metsätieteet
- Yhteiskuntatieteet
- Humanistiset tieteet
- Seura edustaa kaikkia tieteenaloja
- En osaa sanoa
- Muu, mikä?

Seura toimii Suomessa (valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto) 
- valtakunnallisesti
- alueellisesti
- paikallisesti
- muulla alueella, millä?
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Onko seuralla kansainvälistä toimintaa? 
- Valitse tästä
- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

Seuran pääasiallisena tavoitteena on (valitse parhaiten kuvaavat) 
- Yleinen tieteen ja tutkimuksen edistäminen
- Tietyn tieteen- tai tutkimusalan tutkimuksen edistäminen
- Tietyn ammattiryhmän tai -alan kehittymisen edistäminen
- Tietyn harrastajaryhmän toiminnan edistäminen
- En osaa sanoa
- Muu tavoite, mikä?

Mitkä ovat seuran kolme keskeisintä tehtävää? (ohje: Esim. julkaisutoiminta, tutkimustoiminta, 
tutkimuksen rahoitus, koulutus, tiedeviestintä) 
- Seuran tehtävät

1) 
2) 
3) 

Jäsenyys Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) 

Miksi seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen? 

Merkittävä syy Kohtalainen syy Vähäinen syy Perustele halutessasi 
vastaustasi 

Seura saa näkyvyyttä 
tiedeyhteisössä 

Seura saa vaikuttavuutta 
tiedeyhteisössä 

Seura hyötyy TSV:n 
tarjoamista palveluista 

Seura voi hakea 
valtionavustuksia 

Mitä muita syitä seuralla on TSV:n jäsenyydelle? Arvioi myös, ovatko syyt merkittäviä, kohtalaisia vai 
vähäisiä. 

Seuran talous 

Mikä oli seuran vuosibudjetti (vuonna 2018) euroina? 

Onko seuran budjetissa tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana? 
- Valitse tästä
- Ei
- Kyllä, budjetti on kasvanut
- Kyllä, budjetti on pienentynyt
- En osaa sanoa
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Lisätietoja 

Mitkä ovat seuran kolme (3) tärkeintä tulonlähdettä? 
- jäsenmaksut
- Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama julkaisutuki
- muu julkaisutuki
- lehtien tilausmaksut
- kirjojen myynti
- tulot koulutuksista
- sponsoritulot
- apurahat
- hankerahoitus
- organisaatioiden tai henkilöiden kannatusmaksut
- pääomatulot
- en osaa sanoa
- muu tulonlähde, mikä/mitkä?

Seuran organisoituminen ja työntekijät 

Onko seuran toiminta jaettu jaostoihin, osastoihin tai työryhmiin? 
- Valitse tästä
- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

Oliko seuralla palkallisia työntekijöitä vuonna 2018 
- Valitse tästä
- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

Kuinka monta henkilötyövuotta seura työllisti vuonna 2018? 

Onko seuran työllistämissä henkilötyövuosissa tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana? 
- Valitse tästä
- Ei
- Kyllä, henkilötyövuodet ovat kasvaneet
- Kyllä, henkilötyövuodet ovat pienentyneet
- En osaa sanoa

Lisätietoja 

Maksoiko seura palkkioita työstä vuonna 2018? (ohje: esim. kokouspalkkiot, luentopalkkiot, korvaukset 
luottamustoimista jne.) 
- Valitse tästä
- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

Kuinka monelle henkilölle seura maksoi palkkioita vuonna 2018? 
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Arvioi kuinka suuri osa seuran tehtävistä hoidetaan ilman palkkaa tai palkkioita? 
- Valitse tästä 
 

 

Seuran jäsenyys 
 
Seuran jäsenistö koostuu 
- Valitse tästä 
- Henkilöjäsenistä 
- Yhteisöjäsenistä 
- Sekä henkilöjäsenistä että yhteisöjäsenistä 
- Seuralla ei ole jäseniä 
- En osaa sanoa 
 
Mitä seuran vuosijäsenyys maksoi vuonna 2018 euroina (ilman alennuksia)? 
 
Onko jäsenmaksussa tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana? 
- Valitse tästä 
- Ei 
- Kyllä, jäsenmaksu on kasvanut 
- Kyllä, jäsenmaksu on pienentynyt 
- En osaa sanoa 
 
Lisätietoja 
 
Mitä jäsenetuja seura tarjoaa? (valitse sopivat) 
- Alennuksen/vapautuksen lehden tilausmaksusta 
- Alennuksen/vapautuksen seuran järjestämien tilaisuuksien osallistumismaksuista 
- Alennuksen/vapautuksen seuran yhteistyökumppaneiden järjestämien tilaisuuksien 

osallistumismaksuista 
- Mahdollisuuden osallistua seuran tapahtumiin 
- Mahdollisuuden työtiloihin 
- Mahdollisuuden apurahojen hakuun 
- Jäsenkirjeen 
- Vakuutuksen 
- Ammatillista edunvalvontaa 
- Tukea työnhaussa (esim. oppaat, työpaikkailmoitukset) 
- Seura ei tarjoa jäsenetuja 
- En osaa sanoa 
- Muu, mitä? 
 
Onko seurassa huoli jäsenmäärän pienentymisestä? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
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Tekeekö seura aktiivista jäsenhankintaa? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Millaista aktiivista jäsenhankintaa seura tekee? 
 
 

Seuran julkaisutoiminta 
 
Onko seuralla julkaisutoimintaa? (ohje: esim. vertaisarvioidut lehdet, muut lehdet, kirjasarjat, monografiat) 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Seura julkaisi vuonna 2018 

 kpl (nimekettä) 

Vertaisarvioitua lehteä  

Muuta lehteä  

Kirjasarjaa  

Monografiaa  

 
 
Mikä osuus eri kielillä on seuran julkaisuissa? (yhteensä 100 %) 

 noin % 

suomi  

ruotsi  

englanti  

muu kieli  

 
 
Seura julkaisee 

 Ainoastaan 
painettuna 

Ainoastaan 
digitaalisena 

Sekä painettuna 
että digitaalisena 

En osaa 
sanoa 

Seura 
ei julkaise 

Vertaisarvioituja lehtiä      

Muita lehtiä      

Kirjasarjoja      

Monografioita      

 
Onko julkaisutoiminnan määrässä tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana? (valitse sopivat 
vaihtoehdot) 
- Ei 
- Kyllä, tieteellinen julkaisutoiminta on kasvanut 
- Kyllä, tieteellinen julkaisutoiminta on pienentynyt 
- Kyllä, muu julkaisutoiminta on kasvanut 
- Kyllä, muu julkaisutoiminta on pienentynyt  
- En osaa sanoa 
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Millaisia muita muutoksia julkaisutoiminnassa on tapahtunut? 
 
 

Seuran seminaari- ja konferenssitoiminta 
 
Järjestääkö seura tieteellisiä seminaareja, konferensseja tai muita tieteellisiä tapahtumia? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Seura järjesti/osallistui järjestämiseen vuonna 2018 

 kpl 

Tieteellisiä seminaareja  

Tieteellisiä konferensseja  

Muita tieteellisiä tapahtumia  

 
 
Seuran järjestämät tapahtumat ovat (valitse sopivat vaihtoehdot) 
 
- Alueellisia 
- Kansallisia 
- Kansainvälisiä 
- En osaa sanoa 
- Muita, mitä? 
 
Onko seuran seminaari- tai konferenssitoiminnan määrissä tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden 
aikana? 
- Valitse tästä 
- Ei 
- Kyllä, tapahtumien/osallistujien määrä on kasvanut 
- Kyllä, tapahtumien/osallistujien määrä on pienentynyt 
- Muu muutos 
- En osaa sanoa 
 
Millaisia muita muutoksia seminaari- tai konferenssitoiminnassa on tapahtunut? 
 

 

Seuran tutkimustoiminta 
 
Onko seuralla tutkimustoimintaa? (ohje: esim. tutkimusprojekteja, tutkimustiloja, tutkimusaineistoja, 
tutkimusrahoitusta jne.) 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
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Vuonna 2018 seura (valitse kaikki sopivat) 
- Hankki rahoitusta tutkimusprojektille 
- Rahoitti tutkimusta 
- Keräsi tutkimusaineistoja 
- Tarjosi tiloja/välineitä tutkimuskäyttöön 
- Ylläpiti tutkijoiden käytössä olevaa kirjastoa/arkistoa 
- Seuralla ei ollut tutkimustoimintaa vuonna 2018 
- Teki muuta tutkimustoimintaa, mitä? 
 
Onko seuran tutkimustoiminnan määrässä tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viiden vuoden 
aikana? 
- Valitse tästä 
- Ei 
- Kyllä, tutkimustoiminta on kasvanut 
- Kyllä, tutkimustoiminta on pienentynyt 
- Muu muutos 
- En osaa sanoa 
 
Millaisia muita muutoksia tutkimustoiminnassa on tapahtunut? 
 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja tiedeviestintä 
 
Onko seuralla yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää toimintaa (esim. koulutus, yleisötapahtumat, 
oppimateriaalit, lausunnot jne.)? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Miten seura toteutti yhteiskunnallista vaikuttamista vuonna 2018? (valitse kaikki sopivat) 
- Järjesti koulutustapahtumia 
- Järjesti muita yleisötapahtumia 
- Tuotti tutkimuksen popularisointeja 
- Tuotti mediatiedotteita 
- Teki muuta yhteistyötä median kanssa (esim. haastattelut) 
- Tuotti sisältöä seuran sosiaalisen median kanaviin 
- Tuotti oppimateriaaleja 
- Teki kouluvierailuja 
- Järjesti harrastustoimintaa lapsille tai nuorille 
- Osallisti kansalaisia keräämään tai tuottamaan tutkimusaineistoa 
- Antoi lausuntoja (tiedepoliittisia tms.) 
- Osallistui tieteen kehittämishankkeisiin 
- Teki ammatillista edunvalvontaa 
- Seura ei toteuttanut yhteiskunnallista vaikuttamista vuonna 2018 
- Muulla tavoin, miten? 
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Onko seuran yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viiden 
vuoden aikana? 
- Valitse tästä 
- Ei 
- Kyllä, vaikuttaminen on lisääntynyt 
- Kyllä, vaikuttaminen on vähentynyt 
- Muu muutos 
- En osaa sanoa 
 
Millaisia muita muutoksia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on tapahtunut? 
 
 

Avoin tiede 
 
Vielä muutama kysymys koskien avointa tiedettä, seuran tekemää yhteistyötä ja tulevaisuuden 
suunnitelmia. 
 
Miten seura edistää avointa tiedettä? (ei tarvitse päteä seuran kaikissa julkaisuissa) 

 Kyllä Ei Ei, mutta 
suunnittelee 

En osaa 
sanoa 

Seura julkaisee open access -lehteä/lehtiä     

Seura julkaisee open access -monografioita     

Seura sallii kustantamiensa julkaisujen rinnakkaistallennuksen     

Seura kannustaa tutkimusdatan avoimeen tallentamiseen     

Seuralla on käytössä avoin vertaisarviointi     

 
Millaisia muita tapoja tai suunnitelmia seuralla on avoimen tieteen edistämiseksi? 
 
 

Seuran tekemä yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 
 
Pitääkö seura yhteyttä muihin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Miten seura toteutti yhteydenpitoa muihin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin vuonna 2018? (valitse 
sopivat) 
- Yhteisiä projekteja tai muita aktiviteetteja 
- Yhteisiä julkaisuja 
- Jäsenetujen jakaminen 
- Vapaamuotoista tai epävirallista yhteydenpitoa 
- Seura ei pitänyt yhteyttä muihin seuroihin vuonna 2018 
- Muu, miten? 
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Pitääkö seura yhteyttä ulkomaisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Miten seura toteutti yhteydenpitoa ulkomaisten tai kansainvälisten tieteellisten seurojen kanssa vuonna 
2018? (valitse sopivat) 
- Seura on kansainvälisen tieteellisen seuran jäsen 
- Seura toimii kansainvälisen tieteellisen seuran osastona Suomessa 
- Yhteisiä projekteja tai muita aktiviteetteja 
- Yhteisiä julkaisuja 
- Jäsenetujen jakaminen 
- Vapaamuotoista tai epävirallista yhteydenpitoa 
- Seura ei pitänyt yhteyttä muihin seuroihin vuonna 2018 
- Muulla tavoin, miten? 
 
Tekeekö seura yhteistyötä seuraavien suomalaisten tai ulkomaalaisten organisaatioiden kanssa? 
- Peruskoulut 
- Toisen asteen oppilaitokset 
- Yliopistot ja korkeakoulut 
- Tutkimuslaitokset 
- Valtionhallinto/ministeriöt 
- Kaupalliset yritykset 
- Seura ei tee yhteistyötä 
- Muu, mikä? 
 
Onko seuran tekemässä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa tapahtunut merkittäviä muutoksia 
viimeisen viiden vuoden aikana? 
- Valitse tästä 
- Ei 
- Kyllä, yhteistyö on lisääntynyt 
- Kyllä, yhteistyö on vähentynyt 
- Muu muutos 
- En osaa sanoa 
 
Millaisia muita muutoksia yhteistyössä on tapahtunut? 
 

 

Seuran tulevaisuus 
 
Onko seuralla aikomus käynnistää uusia toimintamuotoja? 
- Valitse tästä 
- Kyllä 
- Ei 
- En osaa sanoa 
 
Millaisia toimintamuotoja on tarkoitus järjestää? 
 
Millaisena näet tieteellisen seuran roolin ja merkityksen viiden vuoden kuluttua? Mitkä ovat seuran 
tärkeimmät tehtävät tulevaisuudessa? 
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Palaute 

Olisitteko kiinnostuneita osallistumaan mahdolliseen haastatteluun koskien tieteellisten seurojen 
toimintaa? 
- Valitse tästä
- Kyllä
- Ei kiitos

Haluatko antaa vielä palautetta kyselystä? 

Arvontaan osallistuminen 

Jos haluat osallistua TSV-huppareiden ja kirjapakettien arvontaan, jätä vielä yhteystietosi (nimi ja 
sähköpostiosoite): (ohje: Yhteystiedot tuhotaan arvonnan jälkeen) 

Kiitos vastauksestasi! Ilmoitamme arvonnassa menestyneille henkilökohtaisesti. 


