
Kansainvalisyys on yliopistossa päivän
mantra. Tampereen yliopiston rehtori Tarmo
Pukkila löi joulutervehdyksessään pöytään
teesinsä siitä, kuinka Tampereen yliopisto
saavuttaa edustamillaan aloilla kansainväli-
sen tason. Ohjelmaan kuuluu muun muassa,
että jokainen tutkija julkaisee vuosittain ar-
vostetulla (taitaa tarkoittaa ulkomaista? - M.
J.) foorumilla, että jokaisella tutkijalla on tu-
loksia tuottava yhteistyösuhde ulkomaisten
tutkijain kanssa ja euä jokaisella laitoksella
on ainakin yhden arvostetun (taitaa tarkoittaa
ulkomaista? - M. J.) tieteellisen aikakausleh-
den Editor tai Associate Editor.

Hyviä tavoitteita. Jos saa aikaiseksi hyvän
tutkimuksen, miksi ei julkaisisi sitä mieluum-
min ulkomaankielella kansainvälisessä aika-
kauskirjassa kuin suomeksi oman laitoksen
monistesarjassa. Mutta "suomalaisen tieteen
kansainvälistyminen" -nimisessä loitsussa on
myös sekä hassuja että miettimistä tar-vitsevia
piirteita. Hassua minusta on luulla, että ulko-
maisessa lehdessä ilmestynyt tutkimus ilman
muuta on parempi kuin suomeksi kirjoitettu.
Hesari kertoi juuri (23.1.), että maailmalla
perustetaan UUSI tieteellinen aikakauslehti
joka ikinen päivä. Kyllä niihin mahtuu kai-
kennäköistä.

Mietteita herättää se, mitä haluttuja ja ei-
haluttuja vaikutuksia "kansainvälistymisel-
lä" ja etenkin suuriin yhteiseurooppalaisiin
tutkimusohjelmiin osallistumisella on suoma-
laisen tutkimuksen suuntautumiseen. Kun
ETA-sopimus tulee voimaan, Suomi maksaa
osallistumisesta EY-tutkimuksen neljänteen

puiteohjelmaan vuosiksi 1994-96 pelkkana
jäsenmaksuna pari miljardia markkaa; se on
vuosittain kai suunnilleen summa, jolla Suo-
men Akatemia kaiken kaikkiaan tukee tutki-
musta. (Vertailun vuoksi: koko Suomen kor-
keakoululaitoksen kokonaisvuosibudjetti on
noin 4,8 miljardia.)

Suomalainen hanke voi parhaimmillaan
useampivuotisen komissio-, evaluaatiopanee-
li- ja ohjelmakomiteakäsittelyn jälkeen pääs-
tä vaikkapa BIOMED-tutkimusohjelmaan,
jos sen teema sopii ohjelman laatijoiden kasi-
tyksiin tärkeistä aiheista, jos on ennalta suh-
teet kyllin tunnettuun ulkomaiseen ryhmään,
jos osaa täyttää monikymmensivuisen hake-
muslomakkeen ja jos joku menestyksellisesti
lobbaa hankkeen puolesta Brysselissä. Hy-
väksyminen tarkoittaa osallistumisoikeutta ja
rahaa yleensä vain kokous- ja yhteistyokului-
hin, joissakin harvoissa tapauksissa puolta
tutkimusrahoituksesta. Useimmiten varsinai-
set tutkimusrahat on saatava Suomesta.

Joillekin "kansainvälisen tason huipputa-
soa edustaville" tutkijaryhmille systeemi tar-
joaa etuja. Mutta pääseekti Suomi hommassa
omilleen? Katsotaanko o'hyvät" tutkimusai-
heet tästedes Brysselin ohjelmapapereista?
Mika tutkimusta ohjaa? Mitä tapahtuu huma-
nistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle perus-
tutkimukselle ja omia polkujaan kulkevalle
muiden alojen tutkimukselle? Onko Suomella
enää rahaa omaan tutkimuspolitiikkaan?

Lohduttavaa vastausta odottaen
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