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Praefatio
Matti Klinge

Yliopiston kohdalla ei koskaan saisi puhua ”koulutuksesta”. Sana viittaa ulko- ja yläpuolelta tulevaan
disciplinaatioon. Sen sijaan tulee lähteä ylioppilaasta,
puhua ”oppimisesta”. Yliopiston näkökulmasta, ja yhteiskunnan, on kysymys ”kasvatuksesta”, jossa kasvaminen
on sisältä lähtevä, ei ulkoa painostettava asia. Kasvatussana viittaa fakkiopintojen ohella siihen erittäin tärkeään
aspektiin, että yliopistomaailma voi ja sen tulee antaa
nuorelle ihmiselle kokemuksia, kontakteja, viittauksia
moniin suuntiin. On kysymys kasvamisesta, sekä oppineeksi että, ehkä etenkin, ihmiseksi ja kansalaiseksi.
Kuinka ei ymmärretä että nuoruus on rakastumisten ja
ystävyyssuhteiden huippukausi ihmisen elämässä, ihmisen, joka on myös muuta kuin ”koulutuksen” kohde! Vai
onko kuutamokävelytkin sisällytettävä tutkintovaatimuksiin ja pisteisiin?
Opintomenestys ei ainakaan usein ole työhönottoyhteyksissä ratkaiseva tai ainakaan ainoa asia, jota tuleva
työnantaja kysyy. Opinnot ja diplomit ovat tavallaan
itsestään selvä aspekti, mutta kiinnostavaa on se, mitä
nuori ihminen voi muuten kertoa itsestään. Aktiivisuus
ylioppilasmaailmassa, nimenomaan ei omaan fakkiin
liittyvässä toiminnassa, kuten osakunnassa, kuorossa tai
ﬁlmikerhossa, on olennaista: on tutustuttu muihinkin kuin
saman asian harrastajiin. Se joka on ollut järjestämässä
vuosijuhlia tai jopa promootioita, on oppinut paljon
sellaista mikä on valmistanut moniin yhteiskunnan
tehtäviin. Samanlainen usein toistettu meriitti on varusmiespalvelus, jossa tutustuu hyvin toisenlaisen maail10
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maan, sen organisaatioon ja toimintaan.
Saksassa on latina kolmanneksi yleisin ”vieras” kieli
englannin ja ranskan jälkeen. Jälleen terveisiä työhönottajilta: latina on monilta puuttuva meriitti, mutta
arvokas, koska se osoittaa tärkeää muodollisen ajattelun
harjoittelua. Lisäksi se kertoo latinalinjalle pannun lapsen
kotitaustan arvomaailmasta – ei vähäinen asia. ”Elävässä
elämässä” kysytään kokemuksia ja suhteita. Kaikkien
ylioppilaidemme ”kannattaisikin” laulaa kuorossa,
suorittaa venäjän alkeiskurssi, toimittaa osakuntalehteä,
opetella ulkoa kaikenlaista ”hyödytöntä”.
Todellakin pitäisi opetella asioita ulkoa. Jos osaa
kakistelematta toistaa ”Männer, Frauen, Kinder, Hunde/
Omnibusse zu jeder Stunde/ Wagen und Autos, Pferde
und Katzen/ Tauben, elektrische Bahnen und Spatzen/
Schutzleute, Bettler, Soldaten und Räder/ fahren an
unserem Fenster vorüber” ei ainoastaan osaa kaikkia
saksan pluraalin päätteitä vaan voi seuraelämässä ja
juhlahumussa leikkiä tiedoillaan. Vaikkei ymmärrys tästä
ehkä ole levinnyt ministeriöihin, oikeassa elämässä on
kevennyksillä, ilolla ja seurallisuudella valtava merkitys
myös siltä taholta toistettujen tehokkuusvaatimusten
kannalta. Niiden merkityksen huomaa ulkomailla. Jos
osaa siteerata jonkun säkeen klassikkoja, tulee hyväksytyksi, ”oikeaksi ihmiseksi”. Klassillisen kirjallisuuden
merkitys on ainakin kaikissa Euroopan suurissa maissa
olennaisen tärkeää sivistyspääomaa ja ihmisiä yhdistävää kulttuuria. ”Kuka ei kuulu joukkoon: Sofokles,
Euripides, Aristofanes, Aiskhylos. Tai Picasso, Renoir,
Gauguin, van Gogh” siinä kysymyksiä Euroopan Unionin
virkamieskurssille pyrittäessä, ainakin joitakin vuosia
11
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sitten.
Meidän Yliopistossamme on maailman runsain ja rikkain
ylioppilaiden organisaatiokulttuuri. Kaikki yliopistonopettajat eivät sitä omakohtaisesti tunne – ehkä he ovat
kotoisin jostakin muualta. Meidän Yliopistomme keskeiset osat toimivat Senaatintorin maailmassa, Suomen
symbolisessa keskipisteessä. Kunpa kaikki ymmärtäisivät
sen ja kertoisivat nuoremmille!
Näistä on nytkin kysymys: tartu kirjaan ja lue, kuten
Hippon piispa P. Augustinus kehottaa: tolle, lege!

12
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Hyvät yliopistolaiset, opettajat ja opiskelijat!
Helsingin yliopisto on tänä vuonna juhlinut 375-vuotista
olemassaoloaan. Yliopistomme on Helsingin yliopisto,
Keisarillinen Aleksanterin yliopisto ja Turun Akatemia.
Se on Ruotsin neitsytkuningattaren Kristiinan Turkuun
vuonna 1640 perustama ja sieltä Venäjän keisarien
Helsinkiin vuonna 1827 siirtämä, kahden kaupungin,
kolmen valtion ja neljän vuosisadan yliopisto.
Ennen kaikkea yliopistomme on Suomen yliopisto. Sen
historia on paljon pidempi kuin Suomen valtion. Se on
kuitenkin luotu sen alueen tarpeisiin, joka muotoutui
Suomeksi, tutkimaan tämän alueen kieliä ja kulttuuripiirteitä, maantiedettä ja luontoa ja opettamaan saman
alueen palvelijoita. Yliopistomme on itsenäisen Suomen
tasavallan synnyttäneiden aatteiden kehto. Tässä rakennuksessa, näiden seinien sisällä, on kirjoitettu Suomen
kansalliseepos, lausuttu ajatus suomesta kulttuurikielenä
ja Suomen valtiosta.
Helsingin yliopiston alumnien luettelo on Suomen
kulttuurihistorian kultainen kirja. Sen opettajien, opiskelijoiden ja yliopistomme keskeyttäneiden kirjoittamat
kirjat, heidän pitämänsä puheet ja laulamansa laulut ovat
tehneet meistä meidät ja tästä yhteiskunnasta sen, mikä se
on. (Sanon tämän siis muita suomalaisia korkeakouluja
väheksymättä). Se, mitä tämän talon seinien sisällä on
vuosisatojen kuluessa tapahtunut, on muokannut elämäämme valtavasti.
16
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Yliopistomme perintö ja nykyhetki on suuri kiitollisuuden aihe. Kuulumme yhteisöön, joka on ylisukupolvinen, kuolleiden, elävien ja vielä syntymättömien
yhteisö. Se kannattalee tietoon ja viisauden tavoitteluun
pohjautuvaa kulttuuria. Jos yliopisto pysyy yliopistona, se
ojentaa aina uudelle sukupolvelle kriittisyyden ja sivistyksen päämäärän, muotoilee uudestaan kysymykset ja
vastauksen sanat, joilla ymmärrämme itseämme ja
valaisemme ympäristömme hämärää.
Muistan kunnioituksen ja innon tunteet kun ensimmäistä
kertaa astuin tähän taloon opiskelijana. Minulla oli hyvin
hatara kuva aloista, joita valmistauduin opiskelemaan.
Vuotta aiemmin muistan lukiossa puhuneeni nyt jo
edesmenneen parhaan ystäväni kanssa opiskelupaikoista.
Olimme päättäneet, että täytyy hakea Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan lukemaan ihan mitä
hyvänsä, koska kaikki on kiinnostavaa, ja koska oppialalla ei sinänsä ole niin paljon merkitystä.
Yliopisto suhtautuikin ymmärtäväisesti etsikkouteeni ja
antoi minun vaeltaa tiedon huoneissa, joissa jo aiemmin
olivat viihtyneet isäni, äitini ja isoisäni. Kävin lukemattomilla kursseilla, joiden kytkös omaan varsinaiseen
alaani, suomalais-ugrilaiseen kielentutkimukseen, oli
ainakin näennäisesti kovin vähäinen. Eikä suomalaisugrilainen kielentutkimus sekään tietysti ollut ala, jolla
olisi vallinnut tiukasti päämäärärationaalinen tavoite
nostaa lamavuosia tuolloin rypenyt Suomi nousuun.
Silti nyt 23 vuotta myöhemmin voin kiitollisena todeta,
että odotukseni täyttyivät moninkertaisesti. Helsingin
yliopisto avasi minulle maita ja mantereita, kulttuuri17
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piirejä ja ajatuksen traditioita, kadonneita aikakausia,
jotka olivat läsnä kuolleiden kielten kirjoituksissa ja
näissäkin sanoissa, joilla nyt puhun. Se avasi minulle
vallanpitäjien puheen onttouden ja meitä ympäröivän
aikakauden banaaliuden, opetti arvostamaan selkeästi
muotoiltuja ajatuksia ja täsmällisiä käsitteitä. Se antoi
ystäviä, ystäväpiirejä, ammatin, tyttöystäviä, puolison.
Uusien opiskelijoiden infotilaisuudessa vuosikymmeniä
sitten meille kerrottiin, että täältä ei ole kiire pois.
Mainittiin olevan hyvä, jos opiskelija katselee oman
alansa ulkopuolelle, yrittää perehtyä myös siihen, mitä
naapuriluentosaleissa sanotaan. Kehotettiin ja suorastaan
patistettiin toimimaan akateemisen vapauden hengessä,
uteliaisuudesta ja luovuudesta pikemminkin kuin menestyksen nälästä ja ulkoa asetetuista tavoitteista. Tutkinto ja
valmistuminen näyttäytyvät tässä puheessa sivuseikkoina.
Näin eivät enää olleet asiat kun toissa vuonna toimin tässä
yliopistossa professorina. Toisin kuin oma sukupolveni,
uudet opiskelijat olivat oikeutettuja vain yhteen opiskelupaikkaan. He joutuivat ensimmäisestä syksystä alkaen
täyttämään kaavakkeita, joissa kerrottiin sievisteleviä
valheita siitä, mitä he muka neljän vuoden päästä
opiskelisivat ja kuinka valmistuisivat. Me, yliopiston
opettajat, käytimme enenevässä määrin aikaamme
täyttääksemme raportteja siitä, koska ihmiset valmistuvat, montako opintopistettä he ovat suorittaneet,
montako tiedejulkaisua on syntynyt ja minkätyyppisiä ne
ovat, kuinka monta penniä on tutkimusrahoitusta on
hankittu ja niin edelleen.
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Loputtomien kaavakkeiden ja tietokantojen maailma ei
enää ollut ainoastaan raportointia tehdystä. Yhä
useammin se oli lupailua jostakin, mitä ehkä tehtäisiin,
muunneltua totuutta tai valkoista valhetta jostakin
julkaisusta, projektista tai tutkintotavoitteesta, joka pitäisi
saavuttaa. Yhä useammin raportointi ohjasi tekemistä
niin, että rahoituksen menettämisen pelossa tehtiin
jotakin, mitä näkyi tietokannassa pikemminkin kuin
jotakin, mitä olisi järkevää, tai jotakin, mitä oikeasti
osattaisiin tehdä.
Samaan aikaan yliopiston ulkopuolelta vaaditaan tulosta,
jonka voisi mitata ei ainoastaan tutkintoina, sitaattiindekseinä ja julkaisutietokantoina vaan suoraan rahana.
Yhteiskunta, joka elää yli varojensa vailla selvää
päämäärää kaipaa yliopistosta sampoa, joka tuottaa hyvin
myyviä foliohattuja Kiinan markkinoille. Valtio, joka ei
jaksa rahoittaa sivistystä, kysyy eivätkö ehkä yritykset
voisi ottaa rahoittaakseen yliopistoja, ja eivätkö yliopistotutkijat voisi tehdä yrityksille sitä, mitä ne kulloinkin
tilaavat.
Tällaisessa ajattelussa on vain yksi arvo ja se on raha.
Kaikella on hinta, ja kaikki haluavat kaiken joko mahdollisimman halvalla, tai sitten mahdollisimman paljon
omasta tuotteestaan. Ja kaikki on tuotetta. Tieto on tuote.
Yliopisto on tuote. Yliopisto on brändi.
Helsingin yliopiston 375-juhliin on panostettu paljon.
Keskustan vakiintunut metroaseman nimi on muutettu
Helsingin yliopistoksi. Yliopiston rehtorin käyttämän
auton rekisterinumeroksi on kuulemma vaihdettu HY375. Keskustakampukselle on tilattu mainostoimistosta
19
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kuvia, jotka ilmeisesti esittävät älyn ja luovuuden
lennokkuutta. Niissä ihmisten päässä on pampuloita ja
silmissä tyhjä katse. Yliopiston seinässä lukee englanniksi: University of Helsinki - Power of thought 375.
Oikea ajattelun voima ei ole tällaista: kesyä, muodikasta
ja tyylikästä. Oikea ajattelun voima on riskialtista,
vimmaista ja vaarallista. Tähän sisältyy kuitenkin lupaus.
Oikea ajattelun voima ei tuota koskaan valetta vaan aina
totta. Se on luovuutta nähdä, mitä muut eivät näe ja
kuvata se. Ja se on myös kritiikkiä kaikkia sitä väärämielistä kohtaan, mikä meitä ympäröi.
Koska yliopisto on ylivuotinen ja vanha, se on myös
ainakin osittain riippumaton kunkin ajan vallanpitäjistä.
Jo kauan ennen kuin puhuttiin talouskasvusta, kasvuyrittäjyydestä, innovaatiosta, yliopistorankingista ja yliopiston brändistä, oli olemassa yliopisto, sen yhteisö ja
sen työ. Se on täällä sinäkin päivänä, kun näistä asioista ei
enää lainkaan puhuta, muuttuneena ja erilaisena, mutta
toivottavasti edelleen tiedon, totuuden ja ihmiskunnan
palvelijana.
Tiede, kuten myös taide ja uskonto, ei ytimessään tuota
mitään. Se ainoastaan paljastaa meille todellisuuden. Ja
todellisuuden me haluamme tuntea. Juuri siksi se tuottaa
sellaista hyvää, mitä mikään tuotantovaatimus ei koskaan
tavoita.

20
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Yliopistojen rakennuksilla on ollut tapana muistuttaa
temppeleitä tai kirkkoja, kuten jossain määrin myös tällä
Helsingin yliopiston pienellä juhlasalilla. Temppeliarkkitehtuuri kertoo kunnioituksesta todellisuutta ja sitä
koskevaa tietoa kohtaan. Todellisuuden ja tiedon kunnioituksen kääntöpuolena on tieteen auktoriteetti.
Auktoriteetti on tiedollista ja moraalista. Auktoriteetti on
läheisessä yhteydessä valtaan. Demokratia tarkoittaa
hierarkioiden ja niihin kuuluvien tiedon muotojen
kyseenalaistamista. Nykyään hyväksymme laajalti epistemologisen relativismin eli sen väitteen, että kaikki tieto
on historiallista, suhteellista ja kumottavissa.
Silti tietomme ei ole vain mielivaltaista, vaan se koskee
jotakin. Ontologisesti olemme realisteja. Maailma ja sen
erot, rakenteet, tasot ja kausaaliset voimat ovat todellisia.
Tietomme ansiosta osaamme toimia tällaisessa maailmassa suhteellisen hyvin. Lisäksi rationaaliset argumentit
ja arvostelmat eri näkemysten ja teorioiden paremmuudesta ovat mahdollisia. Voimme oppia enemmän
maailmasta ajan myötä.
1900-luvun puolivälin aikoihin uudet yliopistorakennukset alkoivat muistuttaa yhä enemmän tehtaita. Tiede
alettiin ymmärtää tuotantovoimana.
Metaforat tiedosta ja sen merkityksestä ovat edelleen
muuttuneet. 2000-luvun uusliberaalissa maailmassa
arkkitehtuurisena mallina toimivat suuryhtiöiden lasi22
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teräksiset konttorit, joissa kaikki on läpinäkyvää valvontatorneissaan istuville johtajille, ja jossa työntekijöillä
ei enää ole juuri mitään omaa, ei edes kirjoja.
Kaikki tärkeä kulkee mobiililaitteissa ja kaiken pitää olla
johtajien jokahetkisessä valvonnassa. Läpinäkyvyys
toimii kuitenkin vain yhteen suuntaan, sillä johtajien
sanomiset ja tekemiset ovat luottamuksellisia. Alaisille
kerrotaan vain se mitä heidän tulee tehdä – perustelujakaan ei enää tarvita.
Modernin tieteen myytit: alkuräjähdys ja kaiken teoria
Viimeisen vuosisadan tiede on kehittänyt moderneja
myyttejä maailmankaikkeudesta ja sen alkuperästä.
Kaikki evidenssi viittaa pitkäkestoiseen kosmiseen
evoluutioon, minkä hyväksyn myös oman ajatteluni
lähtökohdaksi.
Maailmankaikkeuden alkuhetki 13,8 miljardia vuotta
sitten on kuitenkin monin tavoin hämärän peitossa.
Kaikille vallitseville hypoteeseille – esimerkiksi kosmisesta inﬂaatiosta aivan alussa – on uskottavia vaihtoehtoja, ja osa hypoteeseista on pelkkää huonoa spekulaatiota.
Toinen myytti on teknis-matemaattinen kaiken teoria,
joka selittäisi ja yhdistäisi kaikki fysikaaliset ilmiöt,
kattaen neljä perusvuorovaikutusta ja kaiken muunkin,
ainakin fysikaalisen todellisuuden tasolla. Tällainen
teoria ennustaisi, miksi luonnon vakioilla on juuri ne
arvot mitä niillä on, ja selittäisi todellisuuden perusrakenteen implikoimalla sen matemaattisesti.
23
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Kaiken teoria on kuitenkin jokseenkin älytön unelma.
Tällainen ajattelu paitsi ymmärtää väärin matematiikan ja
teorian tehtävän, niin myös sulkee pois todellisuuden
kehittymisen, sen historiallisuuden, sen kyvyn luoda
uutta. Esko Valtaoja on aivan oikein todennut, että
”pikemminkin emergenssi on maailman ja todellisuuden
keskeinen periaate; säikeet ja kvarkit ovat pelkkiä
rakennus-palikoita, joita kyllä tarvitaan samalla tavalla
kuin väripigmenttejä tarvitaan Mona Lisan luomiseen…”.
Fysikaaliset perusvoimat erottuivat alkuräjähdyksen
ykseydestä. Alkuräjähdyksessä syntyi lähinnä vain kahta
ainetta, vetyä ja heliumia. Kaikki muut alkuaineet ovat
peräisin aurinkojen pätsistä, varsinkin niiden elinkaaren
loppuvaiheesta. Korkeimmat alkuaineet ovat peräisin
supernovaräjähdyksestä, joka yksin pystyy synnyttämään
riittävän kuumuuden. Me olemme siis muodostuneet
tähtipölystä.
Yhdessä muiden voimien kanssa gravitaatio synnyttää
tähtiä, jotka tuottavat uusia aineita, joiden varaan sitten
rakentuu kemiallinen kompleksisuus maapallolla. Maapallo syntyi, kun supernovaräjähdyksen jälkeinen kaasuja pölypilvi tiivistyi pyöriväksi pilveksi, josta raskaimmat
aineet erottuivat ja tiivistyivät planeetoiksi. Niin alkoi
maapallon geologinen ja kemiallinen historia, joka on
tuottanut yhä kompleksisempia rakenteita eli emergenttejä, korkeampia tasoja.
Yksisoluinen elämä astui kuvaan mukaan pian. Elämä
vaikuttaa maapallon kemiallisen monimuotoisuuden
kehittymiseen. Esimerkiksi ilmakehän happi on elämän
tuottamaa. Evoluutio synnytti ensin hyvin hitaasti mutta
24
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sitten kiihtyvällä vauhdilla lisää kompleksisuutta. Syntyi
monimutkaiseen solujen väliseen yhteistyöhön ja työnjakoon perustuvat monisoluiset oliot ja niiden ekojärjestelmät.
Pitkän ja hitaan evoluution tuloksena syntyi myös ihmisyhteiskunta. Ensin yhteiskuntia syntyi biologisesti (esim.
muurahaiset, mehiläiset), mutta lopulta ihmiset alkoivat
kehittää työnjakoa paljon nopeamman kulttuurisen
oppimisen kautta. Syntyi asteittain kiihtyvä kulttuurillisen evoluution vaihe.
Tietyssä mielessä kaikki tämä on moderni versio antiikkisesta ja keskiaikaisesta 'olevan suuresta ketjusta'. Siinä
ihmiset tulivat Jumalan ja enkelien jälkeen ja heidän
jälkeensä apinat ja muut elävät ja lopulta kivet ja
alemman tason järjestykset.
Olevan suuri ketju ja sen moderni versio kosmisesta
evoluutiosta, emergenssistä, kompleksisuudesta ja olevan
uusista tasoista perustelee myös tieteen ja yliopiston
järjestäytymistä tiedekuntiin ja oppiaineisiin. Myös
kunkin olevan tason sisällä voi olla järkeviä perusteita
työnjakoon ja erikoistumiseen.
Meille ihmisille tietysti ihmistieteiden asema on aivan
erityinen, pitäähän meidän ymmärtää oma historiamme,
kielet ja perinteet, joihin olemisemme nojaa, samalla kun
meidän täytyy tietää miten oppiminen tapahtuu ja miten
yhteiskunnan mekanismit ja valtasuhteet toimivat.
Todellisuuden tasot ja aspektit kuitenkin edellyttävät
useita erilaisia tapoja ymmärtää tiede ja sen tutkimuskohde ja menetelmät sekä se, mitä voimme odottaa tieteen
25
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tuloksilta.
Emergenssi, kompleksisuus ja kaikkeuden historia
Alexander von Humboldtin (jonka veli perusti Berliinin
yliopiston) Kosmos oli ensimmäinen systemaattinen
globaali historia. Se julkaistiin viidessä osassa vuosina
1845 -1862. H.G.Wells kirjoitti bestsellerinsä The Outline
of History heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Kirjan tarkoituksena oli yhdistää ihmiskuntaa. Kuten
Wellsin teoksen alaotsikot kertovat – The Whole Story of
Man ja Being a Plain History of Life and Mankind – niin
myös Wells sijoittaa ihmiskunnan historian osaksi koko
maailmankaikkeuden historiaa. Meillä kaikilla on
yhteinen tarina.
David Christianin Maps of Time. The Introduction of Big
History on uudempi ja kehittyneempi versio samasta
ideasta. Kaikkeuden historiasta on 2000-luvulla tulossa
yhä keskeisempi ja olennaisempi osa tieteen kenttää.
Kaikkeuden historian tarkoitus on yhdistää tieteenaloja ja
luoda kuvaa kokonaisuuksista ja niiden kehityksestä.
Osiin pilkkomisen vastapainoksi tarvitaan myös integraatiota, ymmärrystä siitä, miten me itse olemme osa
kosmosta ja sen evoluutiota.
Jo vedellä on sellaisia emergenttejä ominaisuuksia, mitä
vedyllä ja hapella ei ole. Kasvien hyödyntämä kapillaariilmiö perustuu veden koheesioon, Jäätynyt jää kelluu,
mikä suojelee elämää sen alapuolella, Vesi toimii
liuottimena, yhdistäen eri aineita. Vesi myös säilöö
energiaa hyvin vakaalla tavalla. Vesi ja hiili puolestaan
mahdollistavat tuntemamme elämän, vaikka prosessi toki
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vaatii monia muitakin niistä alkuaineista (ja niiden
yhdistelmistä), joita tähtien sisällä on syntynyt.
Elämä on lopulta tuottanut kulttuurisen evoluution, jonka
ominaisuudet ja mekanismit eivät palaudu biologiaan sen
enempää kuin veden ominaisuudet palautuisivat vedyn ja
hapen ominaisuuksiin. Kaiken evidenssin perusteella
kulttuurinen evoluutio alkoi vasta paljon homo sapiens
-lajin syntymisen jälkeen.
Kielen perusta eli ensimmäiset vakaat nimisanat näyttävät
syntyneen joitakin kymmeniä vuosituhansia sitten.
Kokonaiset lauseet tulivat mahdollisiksi vasta kauan sen
jälkeen. Ihmisyksilöille alettiin antaa nimi maatalouden
syntymisen aikoihin. Kielen myötä kompleksisempi
yhteiskunta alkoi tulla mahdolliseksi. Näin kehittyvät
varhaiset sivilisaatiot ja niiden myötä kirjoituksen,
oikeudenmukaisuuden, lain, matematiikan ja rahan
perusta. Ensimmäiset lait hakattiin kiveen 1760 eaa.
Yhtäkkiä jotakin aivan uutta tapahtuu maailmankaikkeudessa! Akseliaikana syntyy reﬂektiivinen tietoisuus, joka
kykenee metaforiseen ajatteluun. Reﬂektiivinen tietoisuus alkaa väitellä todellisuuden luonteesta ja työstää
matemaattisia ja ﬁlosoﬁsia ideoita. Se keksii politiikan ja
demokratian ja maalaa Esko Valtaojan mainitseman
Mona Lisan – ja pian säveltää myös Stairway to Heavenbiisin.
Kulttuuri, etiikka ja politiikka
Pysähdytään hetkeksi kappaleeseen Stairway to Heaven.
Jo biisin nimi kuulostaa sitoutumiselta ”olevan suuri
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ketju” -metaforaan ja kaipaukseen päästä ylemmälle
todellisuuden tasolle – tai ainakin saavuttaa varmuutta
jostakin tässä epävarmassa maailmassamme.
Näin kappale alkaa lyriikan osalta:
”There's a lady who's sure all that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows, if the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.
There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook, there's a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

[…]”

Reﬂektiivinen tietoisuus luo asioita, jotka puolestaan
mahdollistavat uusien kysymysten asettamisen. Mistä
Led Zeppelinin biisin suosio kertoo? Mikä on mystiikan,
fantasian ja vallan tai voiman rooli sanoissa? Miten
kappaleen kaipaus ja lopulta sen tapa löytää varmuus
kitarasankaruudesta voidaan tulkita yhteiskunnallisesti?
Mitä se kertoo 1970-luvun alun Britanniasta ja maailmasta?
Ihmistieteiden tutkimuskohteet laajenevat laajenemistaan, koska yhteiskunnallinen, reﬂektiivisisesti tietoinen
ihminen luo koko ajan uutta tutkittavaa. Sama pätee myös
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etiikkaan ja politiikkaan. Aristoteleen teokset Nikomakoksen etiikka ja Politiikka muodostavat jatkumon.
Aristoteles oli ensimmäinen ﬁlosoﬁ, joka kirjoitti
systemaattisesti etiikasta. Hän katsoi, että yksilön hyvä
on riippuvainen kaupunkivaltion eli poliksen hyvästä.
Ihmisen hyvä perustuu mahdollisuuteen elää hyveellistä
elämää ja tavoitella erinomaisuutta poliittisessa yhteisössä.
1900-luvun yksi tärkeimmistä politiikan teoreetikoista,
Hannah Arendt, palasi joihinkin antiikin ﬁlosoﬁan
teemoihin. Teoksessaan The Human Condition (1958)
Arendt erotti työn, valmistamisen ja politiikan toisistaan.
Ne voidaan myös tulkita historian kuluessa ilmaantuneiksi emergenteiksi tasoiksi yhteiskunnan sisällä.
Työn tarkoituksena on yksinkertaisesti eloonjääminen ja
elämän uusintaminen. Kulttuurillisten artefaktien valmistaminen syntyi myöhemmin, kun alettiin tehdä koristeesineitä, astioita, patsaita ja rakennuksia – ja kun myös
syömisestä ja juomisesta tuli taidetta.
Politiikalla on kuitenkin Arendtin ajattelussa aivan erityinen paikka. Politiikka perustuu julkiseen tilaan, joka
syntyy, kun ihmiset tulevat yhteen ja alkavat keskustella
ja väitellä siitä miten heidän välisensä yhteiskunta ja sen
suhteet tulisi järjestää ja minkälaista yhteistoimintaa
meidän tulisi organisoida. Politiikassa tehdään aloitteita
ja pannaan alulle asioita ja prosesseja, joita ei ennen ollut.
Tiede on etiikkaa ja politiikkaa
Tiede instituutiona on kriisissä niin Suomessa kuin
muuallakin. Ei pelkästään tiedeinstituutio vaan myös
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jokainen tieteenala on pirstaloitunut erikoistumisen
saarekkeisiin, joista osa mielellään myy taitojaan parhaiten tarjoavalle.
Monetkaan asiat eivät enää tunnu yhdistävän tiedettä
kokonaisuutena. Varsinkin pitkälle erikoistuneiden luonnontieteiden tai teknisten tieteiden edustajien on yhä
vaikeampi nähdä kokonaisuuksia, puhumattakaan, että he
osaisivat suhteuttaa itsensä ja oman reﬂektiivisen tietoisuutensa yhteiskunnallisten kokonaisuuksien kehittymiseen. Monille heistä näyttää olevan jopa vaikeampaa
arvostaa ihmistieteitä kuin niille liike-elämän johtajille,
jotka istuvat lasiterästorneissaan miettimässä rahan ja
voittojen tekemisen välittömiä mahdollisuuksia kvartaalitaloudessa.
Tiedettä instituutiona oikeuttaa usko sen arvosta koko
ihmiskunnan kehitykselle. 2000-luvulla kriittistä järkeä
tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Ihmiskunta on
alkanut määrätä koko planeetan kehitystä. Se on luonut
kyvyn tuhota ja luoda aivan uudessa mittakaavassa.
Etiikan ja politiikan keskeiset kysymykset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan: miten meidän kaikkien
jakama yhteiskunta ja sen suhteet tulisi järjestää?
Minkälaista yhteistoimintaa meidän tulisi organisoida?
Kokonaisuuksien ja niiden historiallisen kehittymisen
näkeminen on osa eettistä olemista. Siksi ehdotin vuonna
2008, että Helsingin yliopisto voisi ottaa David Christianin kirjan Maps of Time kaikille oppialoille yhteiseksi
pääsykoekirjaksi.
Yliopistot ovat jokseenkin voimattomina alistuneet
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uusille johtamisopeille ja kaupallistamiselle myös siksi,
että tieteen ihanteita ja hyveitä ei opeteta yliopistossa.
Mitä nämä ihanteet ja hyveet sitten ovat? Voimme oppia
niin Aristoteleelta kuin Wilhelm von Humboldtiltakin, ja
molempien ideoita voidaan työstää eteenpäin.
Aristoteles

Humboldt

Yksilön tulee jatkuvasti
kehittää hyveitä ja oppia
toimimaan paremmin.

Kasvatuksen ja koulutuksen
tehtävänä on kehittää
inhimillisyyttä
persoonassamme.

Oppimiseen kuuluu omien
puutteiden ja rajoitusten
ymmärtäminen ja niiden
ylittäminen.

Itsensä kouluttaminen voi
tapahtua vain laajemmassa
maailman kehittämisen
kontekstissa.

Onnellisuus on hyveellistä
toimintaa.

Koulutuksen ja yliopistojen
keskeinen käsite on: ihmiskunta.

Yliopistossa pitää voida vapaasti oppia ja kehittää itseään
ja kykyään toimia hyveellisesti → mahdollistaa hyvin
olemisen (onnellisuuden)
Tiede ei ole mikä tahansa instituutio, vaan siitä on
varsinkin valistuksen jälkeen tullut olennainen osa koko
ihmiskunnan kehitystä. Tiede perustuu vastavuoroiseen,
vapaaseen kritiikkiin ja oppimiseen. Yliopistollisten
käytäntöjen tärkeimmät hyveet ovat vapaus, totuus ja
oppiminen.
Totuus itsessään on hyve: ”Riippumatta kuinka paljon
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olen panostanut johonkin ajattelutapaan ja teoriaan, jos
evidenssi viittaa siihen, että maailma onkin erilainen kuin
mitä teoriani olettaa, minulla on moraalinen velvollisuus
muuttaa käsityksiäni.”
Hyveisiin kuuluvat myös rohkeus kyseenalaistaa ja tuoda
uusia näkemyksiä esiin, samaten kuin oikeudenmukaisuus tasavaltaisuutena. Nämä hyveet perustelevat myös
sitä, miksi yliopiston yhteiskunnalliset suhteet tulee
järjestää demokraattisesti. Johtaminen ja führer-prinsiipit
sotivat yliopiston perusideaa vastaan.
Tiede on etiikkaa ja politiikkaa. Tieteen tilat perustuvat
moninaisuuden ja vastavuoroisen kritiikin hyväksymiselle. Ilmaisemme tieteen julkisissa tiloissa vapauttamme ja hyveellisyyttämme panemalla alulle jotain
uutta. Näin syntyvät myös keksinnöt ja ”innovaatiot” niin
luonnontieteissä kuin ihmistieteissä.
Johtopäätöksiä
Yliopistomaailman perustaviin käytäntöihin sisältyy
tieteelle luonteenomaisia hyviä päämääriä, joista tärkein
on totuuden tavoittelu. Itsessään arvokkaat asiat puolestaan määrittävät tieteellisten hyveiden kentän. Hyveisiin
kuuluvat esimerkiksi oppineisuus, rehellisyys, rohkeus,
harkitsevuus ja oikeudenmukaisuus.
Hyveet ja niiden korruptio on ollut republikaanisen
politiikan teorian keskeinen teema. Esimerkiksi Machiavelli esitti, että poliittiset yhteisöt käyvät läpi hyveiden ja
korruption syklejä. Korruptio on hyveiden puutetta.
Machiavelli yritti selittää, miksi ihmiset käyttäytyvät eri
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tavalla terveessä ja korruptoituneessa kontekstissa.
Tärkein tasavaltainen kansalaishyve on vapauden ja
yhteishyvän rakkaus, josta monet muut hyveet voidaan
johtaa. Terveessä yhteisössä vallitsevat hyveet. Yhteisön
jäsenet ovat orientoituneita julkisiin asioihin ja yhteiseen
hyvään. Kiistat ja valtakamppailut käydään julkisen
yhteishyvän kehyksen sisällä.
Kun korruptio valtaa alaa, toimijat alkavat yhä enenevässä määrin orientoitua omaan yksityiseen hyvään ja
välittömiin etuihin ja nautintoihin. Näin johtajat pääsevät
manipuloimaan muiden toimintaa kepeillä ja porkkanoilla – pelolla poissulkemisesta ja lupauksilla menestyksestä – ja samalla vahvistavat omaa valtaansa. Ajaudutaan
tyranniaan, johon kuuluvat alistaminen ja mielivalta.
Korruptio on hyveiden ja vapauden puutetta ja siitä seuraa
alamäki. Nopeasti syvenevä korruptio sopii hyvin kuvaamaan myös suomalaisen yliopistolaitoksen kehittymistä
parin viime vuosikymmenen aikana. Vauhti kiihtyy
alamäessä, mistä Helsingin yliopiston nykytila on ehkä
surkein esimerkki.
Republikaanisen teorian aikakäsitys on syklinen. Lopulta
korruptio ja tyrannia eivät kuitenkaan toimi. Ne yhteisöt,
joissa hyveet pääsevät kukoistamaan, nousevat uuden
vaiheen myötä kunniaan ja maineeseen ja siten tarjoavat
esikuvan muille.
Toki paljon on kiinni maailmanhistorian suuremmista
käänteistä. Yliopiston alamäki on tapahtunut rinnan
talousglobalisaation kanssa. Yliopistojen ”uudistamista”
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on harjoitettu useimmissa maailmankolkissa samojen
ideoiden ja reseptien pohjalta. Ihmiskunnan ja maapallon
hyvän sijasta muutoksilla on tavoiteltu voittojen ja
tuotannon kasvattamista. Sekä tavoitteet että keinot ovat
olleet vääriä.
Historia ei ole syklistä. Kun vapaiden yliopistojen uusi
nousu alkaa, ne tulevat toimimaan mallina siinä globaalissa uudistuskehityksessä, jossa ihmiskunta alkaa yhä
kriittis-reﬂeksiivisemmin vastata suuriin yhteisiin kysymyksiin – res publica globale. Yliopiston tehtävä on
viedä ihmiskunnan yhteistä oppimista eteenpäin.
Nyt tehtävänä on perustaa yliopisto uudelleen. Tulevaisuuden tiede perustuu todellisuuden ja myös sen
mysteerien kunnioittamiseen.
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Hyvät vapaat sivistyksen kannattajat, hyvät etsijät, hyvät
kansalaiset, hyvät opiskelijat ja kollegat.
Hyvät ihmiset!
Kära ni!
Dear fellow travellers!
Tämä aika ja maa tarvitsee ajatusten ja puheiden lisäksi
rohkeaa toimintaa viisaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja politiikan puolesta, sillä viisas ja oikeudenmukainen politiikka on meillä uhanalainen. Tarvitsemme
rohkeita ajatuksia ja niitä voimakkaasti esille tuovia
puheita. Tarvitsemme hurjia ja kiihottavia puheita ja
ravistelevia puheita ja skandalöösejä puheita.
Tarvitsemme kenties myös rauhaa ja hiljaista harkintaa.
Yritän puhua täällä tänään ihmettelevällä, mietiskelevällä, etsivällä, hiljaisuutta hipovalla skaalalla. Nojaan
siis teihin, ystävällisyyteenne luottaen.
Minulle on annettu 15 minuuttia. Aion käyttää ne seuraavasti:
Heijastan kuluneen vuoden kotimaisia ylipisto- ja tiedepoliittisia päätöksiä ja niihin liittyvää toimintaa ja
keskustelua viiteen aatehistorialliseen solmukohtaan,
jotka vaikuttavat siihen, miten minä näitä asioita hahmotan.
Annan teille tiekartaksi ensin viisi nimeä ja niihin liittyvät
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viitteelliset aikamääreet ja ydinkäsitteet. Jatkossa yritän
sanoa kustakin valitsemastani viitepisteestä jotakin
tähdellistä. Lopussa esitän utooppisen toiveen.
Tässä ovat viisi nimeäni, vuosilukuani ja teemaani:
Drottning Kristina 1650 jKr.
Kaksi kysymystä varmuudesta
Immanuel Kant 1798 jKr.
Autonominen itsekriittinen tiede valistuksen ytimenä
Mohandas K. Gandhi 1908-09 jKr.
Tarvitseeko ihmisen pyrkiä hyvään
Wittgenstein 1948 jKr.
Varje förmodan om ett sammanbrott för vetenskap och
industri är en dröm
Sokrates 399 eKr.
Miksi Sokrates tuomittiin kuolemaan?
I
Då drottning Kristina är tretton år gammal och hennes
regering grundar vårt universitet är hon redan djupt
förtrogen med antikens och renässansens konst och
historia och med dess vetenskapliga arv och kulturella
ideal. Europa står på tröskeln till upplysningens genombrott.
Två elementära beståndsdelar som gäller kulturens fundament är i rörelse. Den ena är frågan om vår möjlighet att
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lära känna oss själva och andra, den andra är frågan om
vår möjlighet att lära känna världen.
I bägge fallen är det, om vi tillåter oss att inspireras av
Richard Popkins banbrytande historieskrivning, den av
trosstriderna väckta oron kring den uppenbarade sanningens möjlighet och den därmed sammanhängande
receptionen av den antika skepticismen, särskilt av Sextus
Empiricus, som är den hala bräda från vilken samtidens
sökande människor tar språnget mot moderniteten.
Kristina hör till dem som är ivrig att ta språnget, ivrig att
kasta sig mot framtiden. I en av sina aforismer skriver
hon:
"I varje människa ﬁnns längst inne ett rum dit bara hon
själv har nyckeln."
Jag tar citatet också på ﬁnska: "Jokaisella ihmisellä on
sisimmässään huone, johon vain hänellä itsellään on
avain."
Då Kristina författar sin aforism har bara fyrtio år gått
sedan Hamlets uruppförande och Shakespeares upptäckt
av den moderna människan med hennes existentiella
tvivel på självinsiktens och självbestämmelsens möjlighet. Hon, den unga drottningen, står på tröskeln till en ny
tidsålder i människans förståelse av sig själv och sina
yttersta livsbetingelser.
Den moderna människans uppdrag är, som drottning
Kristina anade och som Sören Kierkegaard två hundra år
senare var en av de första att fullständigt klart begripa, att
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först försöka förstå sig själv i sin unika individualitet för
att sedan kunna bestämma sig själv – bli fri.
Den brådmogna Kristina förstod redan som tonårig
svensk drottning, medan vårt universitet tog sina första
stapplande steg, att den moderna människan vid sidan av
att hon ställer Hamlets fråga – Kan jag känna mig själv?
Kan jag alls lära känna mig själv? Kan jag bli fri? – också
har ett annat uppdrag i kunskapens värld och ett annat
villkor för sin frihet.
Det andra uppdraget gäller vår kunskap om världen: Vid
sidan av Hamlets fråga står, för den kunskapsälskande
och kunskapstörstande drottningen, Descartes frågor:
Kan jag veta något om världen? Kan människan få
visshet? Finns det en metod som kan ta oss från okunskap
till kunskap? Är vetenskapliga framsteg möjliga?
De frågorna ansatte och plågade Kristina och därför bjöd
hon sin tids största sökare till sitt hov i Stockholm.
Ni vet hur det gick. Descartes blev förkyld och dog.
Kristina drog snart sina egna slutsatser. Hon blev
besviken på både Hamlet och Descartes och lämnade
Sverige samt vårt och de andra nya universiteten vind för
våg. I stället tog hon steget ut ur hela moderniteten, hon
abdikerade, konverterade till katolicismen och gav sig av
till Rom.
Varför är detta värt att minnas idag?
Det är inte så mycket Kristinas drastiska slutsatser jag
39

Thomas Wallgren

skulle vilja påminna er samt herrarna Sipilä, Stubb och
Soini om. Det är snarare hennes frågor. Vårt universitet
tog för 375 år sedan sats i en värld där frågorna om
visshetens tillgänglighet – de grundläggande existentiella
och ﬁlosoﬁska frågorna – stod i centrum för kunskapsintresset. Den kunskapspolitiska situationen i Kristinas
tid vill jag gärna hålla upp som en spegel för vår tid och
vår tids diskussion om nedskärningar i forsknings- och
universitetsﬁnansieringen.
Tämä kaikki nyt lyhyenä johdantona.
Seuraavaksi haluan pitää Kristiinan ja varhaisen pohjoismaisen modernin tarjoamasta peilistä kiinni ja heijastaa
muut mainitsemani nimet, vuosiluvut ja käsitteet sen
kautta omaan aikaamme.
II
Kant julkaisi kuuluisan Streit der Fakultäten -esseensä
tasan 150 vuotta sen jälkeen kuin kuningatar Kristiina
kutsui Descartesin hoviinsa.
Haluan palauttaa mieleen Kantin kirjoituksen pääpointin.
Kantin erittelyssä yliopisto koostuu tiedekunnista ja
tiedekunnat hän jakaa ylempiin ja alempaan.
Ylempiä ovat teologinen, juristinen ja lääketieteellinen.
Alempi on ﬁlosoﬁnen.
Ylemmillä tiedekunnilla on välineellinen tehtävä tuottaa
valtiolle mm. sen tarvitsemaa pätevää työvoimaa.
Ylempien tiedekuntien toimintaa valtio saa ohjata ja niitä
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sen täytyykin ohjata funktionaalisten tarpeidensa vuoksi.
Alempi tiedekunta on perustavassa suhteessa muiden
tiedekuntien väliseen dialogiin. Sen tehtävä on arvioida
perusteita, uudistaa ajattelua, harrastaa kritiikkiä. Ilman
sitä muut tiedekunnat eivät voi ymmärtää itseään eikä
valtiokaan voi ymmärtää tarkoitustaan ja tehtäviään.
Valtion ainoa mahdollinen legitiimi suhde alempaan
tiedekuntaan on täydellinen sallivuus. Vain jos alempi
tiedekunta on absoluuttisen vapaa kaikesta valtiollisesta
tai muusta välineellisestä intressistä se voi palvella
valtiota ja ihmiskuntaa.
Immanuel Kantin kirjoitusten kriittinen viesti omalle
ajallemme lienee selvä. En jää erittelemään sitä vaan
kiinnitän huomion mielenkiintoisempaan asiaan, siihen
mikä niiden suhde on kuningatar Kristiinaan ja Descartesiin. Huomaamme kolme asiaa.
Ensinnäkin, tavalla, jota Kristiina ja Descartes olisivat
kauhunsekaisin tuntein pöyristelleet, Kant nostaa ylemmät tiedekunnat yliopiston keskiöön. Kant on tässäkin
suhteessa aikansa peili. Näemme hänen arvioissaan
tiedekunnista, kuinka moderni yhteiskunta ja sen
välineelliset tarpeet ovat 1700-luvun lopussa ikään kuin
itsestäänselvästi vahvistaneet asemiaan keskustelussa
yliopiston ja tieteen tarkoituksesta.
Toiseksi huomaamme, että Kantin kirjoituksissa Kristiinan kahdesta kysymyksestä Hamletin kysymys on
työnnetty yliopiston marginaaliin. Kolmanneksi huomaamme myös, että Kristiinan kysymyksistä se, minkä
hän jakaa Descartesin kanssa eli kysymys tieteen
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metodista ja rationaalisen edistyksen ehdoista, on jäänyt
yliopistossa henkiin sen alemmassa tiedekunnassa.
Optimisti voisi ajatella, että Kantille autonominen tiede ja
sen kantaja, yliopiston autonominen alempi tiedekunta
ovat valistuksen ydin. Joka tapauksessa on selvää, että jo
Immanuel Kantin ajattelussa, kuten hänen aikanaan
laajemminkin, Hamletin kysymys tieteen ikeestä jätetään
emansipoituneen taiteen, ei yliopiston vastuulle.
(Hamletin näkökulmasta asia on mutkikkaampi, sillä
moderni, ihmisen rajoja hipova taide tarvitsee yliopiston
alemman tiedekunnan voidakseen ymmärtää itseään.)
III
Siirryn 110 vuotta eteenpäin ja kohtaan nuoren intialaisen
juristin, joka istuu joulukuussa 1908 Steamship Kildonian
Castle -laivalla ja kirjoittaa ratkaisevaa pamﬂettiaan Hind
Swaraj.
Gandhi on opiskellut Englannissa ja perehtynyt modernin
maailmaan sen senaikaisessa ytimessä, Lontoossa.
Hänen johtopäätöksensä on kirkas.
Modernin maailman tunnusomaisin piirre on, että se
pyrkii tekemään tieteestä, tekniikasta ja taloudesta niin
hyviä, ettei ihmisen tarvitse pyrkiä hyvään.
Jos heijastamme Gandhin diagnoosin modernin aikakauden erityisyydestä kuningatar Kristiinaan ja Immanuel Kantiin, mitä näemme?
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Näemme kenties ennen kaikkea koneiden voiman kasvun.
Missä kuningatar Kristiina vielä näki Shakespearen ja
Descartesin valistuksen ihmettelyn yhteisenä lähteenä,
Gandhi näkee ihmisen pyrkimyksen itsensätuntemiseen
ja itsensätoteuttamiseen modernille vieraana ja vastakkaisena pyrkimyksenä. Ja missä Kant vielä määritteli
ﬁlosoﬁan ja itsekriittisen järjen hallitseman ﬁlosoﬁsen
tiedekunnan ja sen irtipäästämän emansipatorisen voiman
tieteellisen valistuksen ytimeksi, Gandhi näkee tieteen
enää tekniikan ja talouden apuvoimana.
En voi tässäkään kohtaa olla ajattelematta rakkaita
ministereitämme Sipilää, Stubbia ja Soinia. Kun kuuntelen heidän puheitaan ja seuraan heidän puuhiaan
ihmettelen onko Gandhin pessimistinen arvio 1900-luvun
alussa kypsään vaiheeseen ehtineestä modernista
lähempänä totuutta kuin Kantin optimistisempi arvio sata
vuotta aiemmin, modernisaation ollessa vielä nuorempi ja
pullollaan nuoruuden ihania, lunastamattomia lupauksia?
Kysyn Gandhiin nojaten: Voiko ihminen vielä pyrkiä
hyvään?
Ja kysyn, onko pyrkimyksellä hyvään minkäänlaista paikkaa Kristiinan 375 vuotta sitten perustaman yliopiston
juhlassa, ja ennen kaikkea sen arjessa?
En malta olla lisäämättä tähän yhtä irrallista huomiota
kysymyksen muodossa:
Mikä voikaan omassa ajassamme ja sen yliopistoissa olla
hyvään pyrkimisen paikka, oikeutus ja mahdollisuus, kun
tutkimusrahat ja professuurit annetaan tutkijoille jotka
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keksivät uutta, ihan riippumatta siitä onko uusi hyvää tai
totta?
IV
Siirrymme nyt kuitenkin eteenpäin. Tällä kertaa teemme
ajassa vain lyhyen harppauksen eteenpäin – neljän
vuosikymmenen ja kahden maailmansodan yli.
Löydämme vaatimattomasta vuokramajasta Irlannin länsirannikolta Cambridgen yliopiston entisen professorin,
Ludwig Wittgensteinin. Hän kirjoittaa päiväkirjaansa:
”Es könnte sein, daß die Wissenschaft und Industrie, und
ihr Fortschritt, das Bleibendste der heutigen Welt ist. Daß
jede Mutmaßung eines Zusammenbruchs der Wissenschaft und Industrie einstweilen, und auf lange Zeit, ein
bloßer Traum sei, und daß Wissenschaft und Industrie
nach und mit unendlichem Jammer die Welt einigen
werden, ich meine, sie zu einem zusammenfassen werden,
in welchem dann freilich alles eher als der Friede wohnen
1
wird.”
Toistan ydinkohdan: "jokainen arvaus tieteen ja tekniikan
luhistumisesta on vain unta."
Hyvä juhlaväki. Teidän täytyy uskoa korvianne. Länsimaisen ﬁlosoﬁan kenties tärkein hahmo Platonin jälkeen
on todella juuri niin järkyttävän etäisessä suhteessa
Kantiin ja Descartesiin kuin pelkäätte:
1

Wittgensteinin, Ludwig (1998) Culture and Value. Revised
edition, ed. G.H. von Wright. Blackwell, Oxford. s. 72
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Wittgensteinin huomautuksessa ei jää mitään tilaa
tieteellis-tekniselle valistusoptimismille. Yliopistonkin
hän jätti. Seuraajalleen, nuorelle suomenruotsalaiselle
ﬁlosoﬁlle Georg Henrik von Wrightille hän kirjoitti
varoittavasti ennen tämän saapumista Cambridgeen missä
Wittgenstein oli opettanut:
"Cambridge on vaarallinen paikka. Tuleeko sinusta
pinnallinen? Myötäilijä? Jollei, tulet kärsimään hirvittästi." (23.2.1948. [Suom. TW.] )
Miksi nostan Wittgensteinin pessimismin tähän kohtaan
puhettani tänään?
En tarkkaan tiedä. Mutta ainakin nostan sen esille sen
takia, että meidän on hyvä tietää, että kun suuret ﬁlosoﬁt
sitoutuvat kaikella intohimollaan, ja mielettömällä järjen
voimallaan tiedon ja varmuuden ja valistuneen emansipaation mahdollisuuksien ja edellytysten tutkimiseen,
tulos ei välttämättä ole se, että kaikki alkaa näyttää kivalta
ja helpolta ja edistyksen voitto läheiseltä.
Ajattelen tässä kohtaa myös kirjallisuusnobelisti Brodskyä ja hänen sanomaansa siitä, että meidän aikamme
yksi heikkous on siinä, että ihmiset arvostavat hyvää
ﬁilistä ja onnellisuutta aivan liikaa.
Ja saatanpa ajatella myös Wittgensteinin sarkastista
arviota oman aikansa ihanteista ja suhteestaan niihin.
"There is one thing I know" sanoi Wittgenstein: "We are
not here in order to have a good time.”
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V
Hyvät ihmiset!
Lopuksi hyppään 2400 vuotta taaksepäin, Sokrateen
puolustuspuheeseen.
Sokrates tuomittiin kuolemaan koska hän harrasti sitä
samaa mitä puheeni muut sankarit Shakespeare, Hamlet,
Kuningatar Kristiina, Descartes, Immanuel Kant, Mohandas Gandhi ja Ludwig Wittgenstein hänen jälkeensä ovat
myös harrastaneet - julkista järjenkäyttöä.
Sokrates kiteytti ennen kuolemaansa elämänsä viestin
meille puolustuspuheessaan. Nostan teille sieltä kolme
elementtiä.
Sokrates katsoi että hänen elämänsä on ollut ﬁlosoﬁn
elämä. Hän sanoi tietävänsä, ettei hän tiedä mitään. Ja hän
sanoi, että elämä jota ihminen ei vietä julkisessa
kriittisessä keskustelussa muiden kanssa ei ole elämisen
arvoinen. Siteeraan:
”If I tell you that . . . examining myself and others is really
the very best thing that a man can do, and that a life
without this sort of examination is not worth living you
will be even less inclined to believe me. Nevertheless,
that is how it is, gentlemen, as I maintain.” (Pl. Ap. 38a)
Lopuksi
On niin paljon mistä haluaisin puhua kanssanne, ja on niin
paljon mitä haluaisin tutkia ja on niin vähän mitä tiedän.
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Mutta sen tiedän, että minua harmittaa jos 375 vuotta tästä
vuodesta eteenpäin kukaan ei enää tässä yliopistossa tiedä
mitä sanoivat ja mitä kysyivät ja mitä ihmettelivät, ja
miten elivät ja miten kuolivat Shakespeare, Hamlet,
Kuningatar Kristiina, Descartes, Immanuel Kant, Mohandas Gandhi, Ludwig Wittgenstein ja herra Sokrates itse.
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Hyvä juhlayleisö!
Aloitan tämänkertaisen puheenvuoroni vanhoilla uutisilla, vanhan kertauksella siis.
Tämän viikon tiistaina – toisin sanoen kauan, kauan sitten
– SSS-hallitus leikkasi monta uutta ja syvää lovea paitsi
yhteiskuntaamme, myös yliopistoinstituutioon.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrärahoja
leikattiin kymmenillä miljoonilla euroilla. Tämä meidän
yliopistomme, maamme suurimpana yliopistona, maksaa
leikkauksista kaikkein korkeimman hinnan. Lisäksi
opiskelijoilta, jotka tulevat EU:n talousalueen ulko1
puolelta, ryhdytään perimään lukukausimaksuja.
Myös kolmas tiistaina tehty hallituspäätös osuu tieteenteon ytimiin. Ensi vuoden alusta alkaen ”itsensä
työllistäjistä”, esimerkiksi apurahatutkijoista, tehtiin
yhdellä hutaisten valmistelulla päätöksellä ”yrittäjiä”.
Uumoilen, että moni teistä läsnä olevista osallistui
maanantaiseen mielenosoitukseen, jossa päätöstä ja sen
mahdollisia – tai pikemminkin: arvattavissa olevia –
seurauksia kritisoitiin kovin sanoin.
1

”Hallitus suunnittelee yliopistoihin ja tutkimukseen 500
miljoonan euron leikkauksia hallituskauden aikana. Helsingin
yliopistolta lähtee pois 15 prosenttia rahoituksesta, neljän
vuoden aikana ainakin 83 miljoonaa euroa. Joka seitsemäs
työpaikka on uhattuna yt-neuvotteluissa, joiden tuloksista
kerrotaan tammikuussa.” Vihreä lanka 17.12.2015
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Mielenosoituksella – jollainen tämäkin juhla pohjimmiltaan on – ei ole suoraa vaikutusta vallitseviin olosuhteisiin. Tämä hallitus ei tule pyörtämään päätöksiään.
Tutkijat, tiedon kätilöt, häiritsevät jo pelkällä olemassaolollaan suoraviivaista, mustavalkoista, lyhytjänteistä ja
kapeakatseista ajattelua, jota hallituksemme ministerit
lausuntojensa ja tekemiensä päätösten perusteella edustavat.
Mutta ei anneta tämän häiritä nyt. Sillä tärkeintä on, että
avaamme suumme ja sanomme ääneen: ei näin. Porthanian valtaukset, lakkoliike, turhan tiedon kurssi, ja niin
edelleen: kapinoinnin keinot ovat monet, ja viesti on
yhteinen. Ei käy. Sivistys ei mene mailleen niin kauan
kuin ihmisillä on voimaa nousta vastarintaan.
Hyvä juhlayleisö! Kerron pienen, mutta totuudellisen
tarinan siitä, mitä Helsingin yliopisto on minulle antanut.
Olen astunut Porthanian pyöröovista sisään ensimmäisen
kerran vuonna 1995, ja silloin minua pyörrytti: kaikki
tämä tieto ja viisaus – mistä nurkasta rupeaisin rapsuttamaan itselleni palasia siitä?
Aluksi olin ahne ja malttamaton. Hain kirjastosta puolen
metrin pinon Lacanin seminaareja, vain huomatakseni,
etten ymmärrä niistä mitään. Ensimmäinen yliopiston
antama lempeä opetus oli: ole kärsivällinen. Ja hakeudu
paremmin tietävien luokse.
Sittemmin olen hakeutunut ahkerasti itseäni viisaampien
valoon. Olen mennyt oudoille ja aivan varmasti täysin
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turhille kursseille. Alain Robbe-Grillet'n elokuvat tai
psykoanalyyttinen kerronnanteoria eivät tuota arkea
helpottavia innovaatioita: moniaalle haarautuvine merkityksineen ne panevat maailman mutkalle ja mielen kierroksille.
Tästä ajatusten hurmasta olen saanut nauttia, sillä satun
kuulumaan siihen sukupolveen, 70-luvulla syntyneisiin,
jolle yliopisto ei ollut putkitutkintojen ja sokean suorittamisen synonyymi. Meille yliopisto merkitsi vapautta,
tiedonjanoa ja etsimistä.
Olen ollut eri rooleissa yliopistolla: opiskelijana, tutorina,
jatko-opiskelijana, assistenttina, tohtorikoulutettavana,
tuntiopettajana. Tällä hetkellä olen kirjoilla yliopistossa.
Yksi ikuisuusprojekteistani, väitöskirjani, on viimeistä
rutistusta vaille valmis.
Maailmaan olen sen sijaan ehtinyt saattaa kaksi kaunokirjallista teosta, romaanit Sakset (2007) ja Oneiron
(2015). Nämä teokset eivät olisi syntyneet ilman yliopistossa vietettyjä vuosia, siitä olen varma. Yliopisto ei
ole auttanut minua ”oman äänen” löytämisessä, sillä
kirjoja ei kirjoiteta omalla äänellä. Sanat, virkkeet,
kappaleet, luvut ja lopulta kirjat syntyvät osana äänten
pauhua, jota ikiaikainen innovaatio nimeltä 'kertoja'
orkestroi.
Kirjallisuustiede on perehdyttänyt minut kaunokirjallisiin
sotakoneisiin, jotka taistelevat liian helposti jaettavissa
olevia merkityksiä eli kliseitä vastaan. Fokalisaation
taidokas käyttö opettaa, että näkökulmia on aina enemmän kuin yksi, ja että olkinuket eivät kelpaa kommuni52
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kaation välikappaleiksi.
Montaasi, kollaasi, metafora – ihania sanoja, eikä vain
sanoja, vaan poeettisia keinoja, joilla jopa toisiaan
hylkiviä aineksia voidaan saattaa yhteen. Metaﬁktio: huimausta aiheuttava tila tekstissä, joka juhlii läsnäoloa,
tässä oloa, lukijan ja tekstin kumppanuutta, rakkautta ja
sanojen voimaa, joka on voimista hurjin.
Tämän kaiken, ja paljon muuta, yliopisto on minulle
antanut.
Luen lopuksi pätkän kirjasta, jota rakastan. Kirja on
runoilijana tunnetuksi tulleen Markku Paasosen ensimmäinen romaani Pienet kalat syövät suuria kaloja.
Sanottakoon sekin, että myös Markku viihtyi aikoinaan
pitkään ja hartaasti yliopistolla turhaakin turhemman
tiedon äärellä.
”Tuo eriävä näkemys saattoi liittyä siihen – näin minä
aprikoin myöhemmin kun muistelin hänen kertomustaan
– ettei niin sanottu raha sittenkään kelvannut keinoksi
tunkeutua todellisuuteen, sillä niin sanottu raha kosketteli
yksinomaan itseään ja tunkeutui yksinomaan itseensä,
kosketteli itseään ja tunkeutui itseensä kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa ja kolmesataakuusikymmentäviisi vuorokautta vuodessa, virtuaalisissa sänkykamareissa ja virtuaalisissa pokeripöydissä, kosketteli itseään
ja siitti itseään, sillä rahan pyrkimys oli enetä. Ehkäpä niin
sanottu raha oli jättänyt niin sanotun todellisuuden oman
onnensa nojaan, minkä seurauksena niin sanottu todellisuus rappeutui ja mätäni, kun taas niin sanottu raha
muuttui kevyeksi ja nopeaksi, oli nopea kuin pelko ja
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kevyt kuin hummeri. Mutta saattoipa tuo eriävä näkemys
liittyä siihenkin, että niin sanottu raha kosketteli yksinomaan itseään ja tunkeutui yksinomaan itseensä vain siitä
yksinkertaisesta syystä, että se itse oli ainoa todellisuus,
joten kaikki mikä oli langennut sen piiristä oli langennut
todellisuudesta, eikä sillä siksi ollut mitään muuta mitä
kosketella eikä mitään muuta mihin tunkeutua kuin
itsensä. Ja saattoipa asian nähdä niinkin – näin minä
aprikoin viimeisillä voimillani – että niin sanottu raha
tekeytyi niin sanotuksi todellisuudeksi erottamalla piiristään kaiken millä ei ollut sille käyttöä, ulostamalla ja
oksentamalla kaiken mikä ei hyödyttänyt sitä sen enenemispyrkimyksissä ja mikä niin ollen näyttäytyi epätodellisuutena. Ja minä puristin silmäni kiinni ja näin
ulosteläjiä ja oksennuslammikoita, jotka eivät kumminkaan löyhkänneet, mikseivät? Ja minua alkoi huimata ja
oksettaa ja minä päätin lopettaa aprikoimisen, minä päätin
lopettaa aprikoimisen siihen paikkaan, sillä jos minä
olisin aprikoinut vielä hetkenkin, se olisi ollut minun
loppuni, se olisi ollut minun tuhoni ja häviöni, viimeinen
2
korsi minun kurjuuteni arkkuun.”

2

Paasonen, Markku (2014) Pienet kalat syövät suuria kaloja.
Teos, Helsinki. s. 130–132.
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Arvoisat sivistysyliopiston ystävät!
Kävin äskettäin katsomassa Ryhmäteatterin Eduskunta III
-näytelmän. Sen eräänä aiheena on Euroopan talouskuripolitiikka ja sen seuraukset tavallisten ihmisten arjessa.
Osana näytelmää nähdään video, jossa ohjaaja Susanna
Kuparinen haastattelee Kreikan entistä valtiovarainministeri Yanis Varoufakiksta. Kuparinen kysyy Varoufakikselta, miten ihmeessä voi ymmärtää ihmisiä, jotka
kannattavat uusliberalistista talouspolitiikkaa, joka on
ajanut miljoonat eurooppalaiset köyhyyteen.
Talouskriisin ja sitä seuranneen kuripolitiikan aikana
lapsikuolleisuus on noussut Kreikassa 43 %, itsemurhien
määrä on kohonnut 40 %, kuolleina syntyneiden lasten
osuus kasvanut 23 %, ja niin edelleen.
Valtiovarainministeri Varoufakis vastaa Kupariselle, ettei
hän halua valehdella, että ymmärtäisi oikeistopoliitikkoja. Varoufakis sanoo, ettei hän halua edes teeskennellä
tietävänsä mitä uusliberalistit ajattelevat. Varoufakis
huomauttaa, että mahdottomuudessa ymmärtää toisen
ajatuksia tulee esiin vieraan tietoisuuden ongelma, josta
ﬁlosoﬁt puhuvat: viime kädessä emme voi tietää, mitä
toinen ajattelee, saatikka, että voisimme perimmältämme
ymmärtää toisen ajatuksia.
Kuparisen ja Hanskan Eduskunta-näytelmää katsoessani
tulin ajatelleeksi, etten ole ainoa eurooppalainen nykypoliitikko, joka on lukenut ﬁlosofeja, jotka pohtivat
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vieraan tietoisuuden ongelmaa. Väitöskirjani joka tapauksessa sivusi tätä kysymystä: miten on mahdollista
ymmärtää toista – ja kuinka pitkälle on mahdollista
seurata toista. Pohdin ajatuksen, kielen, katseen ja
kuoleman rajoja, rajallisuuden ja äärellisyyden kokemusta, joka minun ymmärrykseni mukaan tekee ihmisen.
Minulle ihmisen elämä maapallolla on ennen kaikkea
äärellistä, ja siksi ajattelen paljon aikaa, sen kulumista.
Koen olevani ennen kaikkea kuolevainen, ja ehkä siksi
ajatus elämän jatkumisesta maapallolla on minulle
emotionaalisesti tärkeä. Sain lapsellisen paljon lohtua
Pariisin ilmastosopimuksesta, joka minulle näyttäytyy
tämän poliittisen syksyn ainoana valopilkkuna.
Mutta takaisin Varoufakikseen ja vieraan tietoisuuden
ongelmaan.
Tarkastelin väitöskirjassani ranskalaisen ﬁlosoﬁ-kirjailija
Maurice Blanchot'n 1940–60-lukujen tuotantoa. Pohdin
Blanchot'n tuotannon suhdetta ajankohdan fenomenologisen ﬁlosoﬁan kenttään, erityisesti Martin Heideggerin
ja Emmanuel Levinasin ajatteluun ja muihin aikalaisiin:
Nancyyn, Derridan, Barthesin ja Foucault'n ajatteluun.
Olen humanisti, eikä tutkimuksellani liene mitään
tekemistä kaupallistettavan hyödyn kanssa. Tutkimukseni
keskiössä oli Blanchot'n ja hänen aikalaistensa välinen
keskustelu siitä, mikä on kielen, ajattelun ja näkemisen
välinen suhde, ja onko ns. ei-representoiva, ts. eiväkivaltainen ja ei-objektivoiva kieli mahdollista.
Päädyin siihen, että on – nimittäin kirjallisuudessa ja
runoudessa.
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Oikeasti olen unohtanut, mitä koskaan ajattelin ja väitin
väitöskirjassani. Mutta googlettamalla löysin väitöskirjani esittelyn Helsingin yliopistoin sivuilta. Siellä
kerrottiin, että ”Alanko-Kahiluodon mukaan Blanchot'n
keskeisin kysymys on se, mikä on kielen ja ulkoisuuden
välinen suhde”, ja että ”viime kädessä kyse on vanhasta
ﬁlosoﬁsesta ongelmasta, miten tietoisuus voi olla
yhteydessä ulkopuoleensa palauttamatta ulkopuolta
tietoisuuteen itseensä.”
Siis ”miten tietoisuus voi olla yhteydessä ulkopuoleensa
palauttamatta ulkopuolta tietoisuuteen itseensä”. Muistin
tämän tutkimusaiheen katsoessani Eduskunta -näytelmää
ja Varoufakiksen haastattelua siinä. Väitöskirjassani
minua kiinnosti pohtia, miten voisin ymmärtää toista
palauttamatta toisen ajatuksia omiini, omaan tietoisuuteeni ja käsityksiin maailmasta, ja miten juuri
kirjallisuuden kieli voi onnistua siinä. Kuulostaa ehkä
juuri niin hämärältä, että voisin pitää luennon tutkijakollegiumin turhan tiedon luentokurssilla. Varioufakis
sanoo, että toisen ajatukset ovat toisen ajatuksia ja viime
kädessä vieraita, emmekä voi palauttaa niitä omiin
käsityksiimme maailmasta.
Minulta kysytään monesti, mitä yhteistä on kirjallisuudella ja politiikalla ja miten ihmeessä Blanchottutkija voi päätyä poliitikoksi.
No, ehkä kirjallisuudessa ja politiikassa on molemmissa
jollain tasolla kyse yrityksestä tulkita toista ja kohdata
vieras tietoisuus. Neuvotteleminen edellyttää näkökulman vaihtamisen taitoa samalla tavalla kuin lukeminenkin. Mitä muuta maailmassa oleminen on kuin
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yritystä tulkita toista?
Varoufakis oli löytänyt oman ajattelunsa rajat uusliberalistisen oikeistopoliitikon ajatuksenjuoksussa.
Kun aikoinaan tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon,
silloinen yleisen kirjallisuustieteen professori varoitti
meitä uusia opiskelijoita valmistumasta liian nopeasti.
Onhan opinnot mahdollista suorittaa nopeasti, professori
tokaisi, mutta silloin ei ehdi lukea kaikkea, mikä on
tarpeen tuntea, eikä myöskään ehdi seurata uusinta
kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta.
En pitänyt kiirettä valmistumisen kanssa.
En sinänsä hidastellutkaan, mutta aikaa kului, kun
mielenkiintoisia kursseja ja opintopiirejä oli paljon ja
samaan aikaan piti käydä myös töissä. Opintoni kestivät
noin seitsemän vuotta, ja valmistuin vuonna 1993
keskelle pahinta lamaa ja työttömyyttä. Olin kuitenkin
onnekas: minua pyydettiin ensin yleisen kirjallisuustieteen tuntiopettajaksi, sitten oppiaineen assistentin
sijaiseksi. Kirjoitin nopeasti lisensiaatintyön samasta
aiheesta, josta olin kirjoittanut graduni. Lisensiaatintyön
jälkeen sain puhelinsoiton eräältä professorilta, joka
kysyi minua mukaan Suomen Akatemian kolmivuotiseen
tutkimusryhmään. Ehtona olisi, että tekisin väitöskirjani
samasta aiheesta, josta olin tehnyt graduni ja lisensiaatintyöni, jotta väitös saataisiin osaksi projektin tutkimustuloksia. Vastaamalla myönteisesti olisin päässyt
vaihtamaan assistentin työn tutkijan pestiin Akatemian
rahoittamassa projektissa.
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Vastasin kuitenkin ei.
Olin perinpohjin kyllästynyt tutkimusaiheeseeni. Miksi
tekisin tutkimusta, jos jo tiedän, mihin se johtaa? Ja niin
vaihdoin paitsi tutkimusaihetta, myös kieltä, jolla
tutkimusta kirjoitin. Uusi tutkimusaihe oli ärsyttävän
vaikea ja ylitti kompetenssini mennen tullen, mutta en
tiennyt, mitä oli tulossa, ja selviäisinkö valitsemastani
aiheesta.
Oli alistuttava hitaille, suurille keloille, joiden eteneminen vei oman aikansa.
Ympärillä yhteiskunnassa lama syveni ja sen varjolla
tehtiin yliopistolla henkilöstövähennyksiä, jotka siirsivät
hallinnon töitä meille opettajille. Pystyin tekemään omaa
tutkimusta vain iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla. Aina
oli kiire. Olin yliopistolla töissä 90-luvun lama-ajan ja
2000-luvun ensimmäiset vuodet. Vaikka lamasta noustiin,
yliopistoille kohdennettiin yhä uusia säästöjä, nyt valtionhallinnon tuottavuusohjelman nimissä. Taas hallintohenkilöstöä irtisanottiin, ja taas hallinnon tehtäviä
siirrettiin opettajille ja tutkijoille.
Otettiin käyttöön ns. kokonaistyöaika. Vaikka teimme
koko ajan ylitöitä, käytetyistä työtunneista oli pakko
raportoida. 1600 tunnin kokonaistyöaika ei riittänyt
mihinkään. Kesän pääsykokeet söivät aikaa tutkimustyöltä, johon olisi pitänyt olla aikaa kesäkuukausina.
Yliopistoja alettiin rahoittaa määrällisen tuloksen
mukaan. Tutkimuksesta tuli metrimakkaraa. Samoin
opetuksesta. Mutta vaikka teimme koko ajan enemmän,
joka vuosi tuli uudet leikkaukset. Isommasta määrästä
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opiskelijoita, jatko-opiskelijoita ja graduja ei palkittu,
vaan leikattiin. Yliopistojen kurjistamiskehitys on jatkunut katkeamattomana jo ainakin kahden vuosikymmenen ajan.
Itse kuulun niihin etuoikeutettuihin, jotka saivat aloittaa
opiskelunsa silloin, kun sivistysyliopisto oli vielä olemassa.
Minusta vaikuttaa rehellisesti siltä, että valtaosalle
nykyisistä kansanedustajista sivistysyliopisto on sanana
jotenkin nolo. Sitä ei haluta käyttää, ja jos sitä johonkin
asiakirjaan tarjoaa, aina joku nostaa kätensä pystyyn ja
haluaa pyyhkiä sivistys-etuliitteen pois.
Sivistysvihamielisyyden vahvistuminen on tapahtunut
nopeasti. Vielä noin viisi vuotta sitten poliitikot olivat
kovasti huolestuneita yliopistoissa annettavan opetuksen
laadusta. Suomalaisia professoreita kritisoitiin ankeiksi ja
epäkiinnostaviksi. Yliopistolailla haluttiin mahdollistaa
professoreiden kutsumenettely, jotta yliopistoille saataisiin oikeasti ns. hyviä tyyppejä, ei vain tutkijayhteisön
silmissä päteviä tutkijoita.
Viimeisten kuukausien aikana minusta on näyttänyt siltä,
että poliitikot ovat halunneet upottaa kyntensä yhä
syvemmälle vapaan yliopiston perusteisiin. Enää kritiikin
kohteena ei ole vain opetus ja tylsät professorit ja
dosentit, nyt poliitikot ovat alkaneet kyseenalaistaa myös
tutkimuksen tarpeellisuuden.
Helsingin yliopistoon kohdistuvat jättileikkaukset ovat
johtamassa kokonaisten laitosten ja jopa oppiaineiden
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yhdistämiseen. Opetusministeri Grahn-Laasonen kirjoitti
paimenkirjeessään yliopistolle, että "maailman huipulle
tähtäävä maa ei voi olla tyytyväinen eikä tyytyä tilaan,
jossa sen korkein huippu – tiede ja tutkimus – yltää kyllä
hyvään, mutta ei maailman kärkeen. Tarvitaan vahvempia
elinkeinoelämäyhteyksiä ja tutkimustulosten parempaa
hyödyntämistä ja kaupallistamista. Se on tärkeä osa
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta".
Elinkeinoministerin esittämänä tällainen toive tutkimustulosten paremmasta hyödyntämisestä ja kaupallistamisesta ehkä juuri ja juuri ylittäisi sietorajan – kaikenlaistahan tässä on joutunut kestämään – mutta opetusministeriltä toivoisi laaja-alaisempaa ajattelua ja asettumista tieteen, vapaan tutkimuksen ja niihin perustuvan
opetuksen puolelle.
Istuvan hallituksen kunniaksi on sanottava, että ainakin se
on tuonut avoimesti esille aikomuksensa romuttaa
sivistysyliopiston idean. Valtiovarainministeri Alexander
Stubb lausui hallitusohjelman julkistamistilaisuudessa
että "jos aikoinaan professorilla oli kolme syytä olla
professori: kesä,- heinä- ja elokuu” jatkossa näitä ei enää
olisi. Sipilän hallitus on myös itsenäisen Suomen ensimmäinen hallitus, joka on myös ottanut tavoitteekseen
kansansivistystason laskemisen: tavoitteeksi on asetettu
maistereiden määrän vähentäminen suhteessa väestön
kokoon.
Elinkeinoministeri Olli Rehnin paljasti Yle-uutisten
haastattelussa noin kuukausi sitten, että hallitus on
aikeissa arvioida perustutkimuksen laatukriteereitä.
Rehnin viesti oli sama kuin opetusministerin: yhteiskunnan pitäisi saada tutkimukselta enemmän kaupallista
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hyötyä ja käytännön sovelluksia. Yle-uutisten mukaan
hallitus pohtiikin parhaillaan perustutkimuksen uusia
laatuvaatimuksia. Rehnin mukaan perustutkimusta
tärkeämpää Suomen kannalta on se, että tehdään sellaista
käytäntöön sovellettavaa tutkimusta, jolla on myös
kaupallista merkitystä. Tällä on Rehnin mukaan merkitystä Suomen kansantalouden ja työpaikkojen luomisen
kannalta. Rehn ei kerro, onko hänellä uusia perustutkimuksen rahoituksen kriteerejä mietittyinä, mutta
kuulemma keskustelut kulttuuri- ja opetusministeriön ja
tiedeyhteisön kanssa ovat käynnissä.
Tieteellinen perustutkimus ei tyypillisesti ole taloudellista
voittoa tavoittelevaa tai tuottavaa. Sen arvo ja merkitys on
muualla.
Perustutkimuksella on itseisarvo, jota ei välttämättä voi
mitata rahassa. Perustutkimus lisää ymmärrystämme
maailmasta – siitä, miten asiat ovat, ja miten ne voisivat
olla. Tämän vuoksi sivistysyliopistolla – samoin kuin
tutkimusta muistuttavalla taiteellisella työllä – on itseisarvonsa, joka ei ole riippuvainen siitä, ovatko sen tulokset
myytävissä vai eivät. Ne voivat olla, mutta sitä emme
etukäteen tiedä. Perustutkimus voi synnyttää innovaatioita, joiden merkitys soveltavalle tutkimukselle voi olla
valtava, mittaamaton. Mutta sitä tiedämme harvoin
ennalta.
Taide tai tutkimus eivät silti ole sillä tavoin maailmasta ja
yhteiskunnasta erillisiä, että niitä voitaisiin tehdä ilman
riittävää taloudellista tukea. Niin tutkija kuin taiteilija
tarvitsevat työskentelylleen valtiovallan tuen. Humanistiset tieteet kuten ﬁlosoﬁa, kulttuurintutkimus, ﬁlologia,
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eksegetiikka, samoin kuin yhteiskuntatieteet, tulevat
edelleen tarvitsemaan valtiovallan suojelun ja taloudellisen tuen. Tiede, samoin kuin taide, on kulttuurista
pääomaa ja osa sitä, mitä sivistykseksi kutsutaan.
Koulutus ja sivistys ovat itseisarvoja, eivätkä ne ole
olemassa vain taloutta varten. Talous sen sijaan ei ole
itseisarvo. Talous on olemassa, jotta meillä olisi hyvinvointia. Koulutus, kulttuuri ja sivistys ovat keskeisesti
niitä alueita, joilla hyvinvointia luodaan ja tasataan.
Olli Rehnin edustama virheellinen ja brutaali käsitys
perustutkimuksen tehtävästä on vain yksi esimerkki
hallituksen osaamattomuudesta yliopisto- ja korkeakoulupolitiikan alueella. Kaikki tutkimustyötä tehneet
tietävät, ettei tutkimuksen todellisuus jäsenny yksiselitteisesti perus- ja soveltavan tutkimuksen erottelun
mukaan. Perustutkimuksella on sivutuotteensa, minkä
vuoksi myös kaikkein vähiten tavoitteelliselta vaikuttava
huippututkimus esimerkiksi biologian tai fysiikan aloilla
voi saada rahoitusta vaikkapa aseteknologian kehittäjiltä.
Myös ilmastonmuutoksen tai syövän pysäyttämisessä
keskeinen läpimurto voidaan tehdä perustutkimuksen
alueella.
Toisaalta soveltava tutkimus tarvitsee perustutkimusta
innovaatioiden kasvualustaksi. Mutta mistä johtuu, että
juuri ne poliitikot, jotka selvästikään eivät juuri arvosta
yliopistoa eivätkä tutkimusta, ovat ärhäkkäimmin tutkimuksen kimpussa?
Tiedon ja vallan suhde on puhuttanut ﬁlosofeja ja
yhteiskuntatieteilijöitä aina. Kukin aika muokkaa käsityksensä tiedon ja vallan suhteesta omanlaisekseen.
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Nykyisestä sivistysyliopistojen alasajosta voisi päätellä,
että tässä ajassa on jotakin, mikä tekee tiedon tuottamisen
edellytyksistä valtiovallan kannalta erityisen kiinnostavia. On aivan oikein kysytty, miksei ministeriautoja näy
yliopistojen pihoilla, kun yliopistoissa käydään tuhansia
henkilötyövuosia koskevia yt-neuvotteluita? Jos vastaavat irtisanomiset koskisivat tehdastyöpaikkoja, olisi
kyseessä olevat paikkakunnat julkistettu jo rakennemuutospaikkakunniksi.
Hallitusta päinvastoin ei näytä tutkijoiden jatkotyöllistyminen huolettavan. Mistä johtuu välinpitämättömyys
tieteenteon edellytyksiin?
Erään selityksen vallanpitäjien mielenkiinnolle tiedon ja
tieteen omistamista kohtaan tarjosi sosiologi Ulrich Beck
kun hän ennusti, että jälkimodernissa yhteiskunnassa
poliittisen päätöksenteon kohteeksi tulevat tieteen itsensä
tuottamat riskit. Näitä riskejä meidän aikanamme ovat
esimerkiksi ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen
ehtyminen. Ne ovat edistyksen sivutuotteita, joilla on
yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä seurauksia.
Tieteen tulokset ja politiikan agenda lähenevät toisiaan.
Elämme aikoja, jona yhteiskunta käy läpi suuria
muutoksia. Työelämä pirstaloituu, ilmastonmuutoksen
torjuminen edellyttää suuria muutoksia monilla yhteiskunnan alueilla, ilmaston lämpeneminen on jo nyt
aiheuttanut sen, että maailmassa on pakolaisia enemmän
kuin koskaan maailmansotien jälkeen. Luonnonvarat
niukkenevat, eriarvoisuus kasvaa ja pakolaisia on yhä
enemmän. On selvää, että näiden ilmiöiden ja ongelmien
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ratkomiseksi päättäjät tarvitsevat tutkimusyhteisön apua.
Pelkät kaupallistettavat sovellukset eivät riitä.
Tarvitaan kokonaisvaltaista, tieteenrajat ylittävää ajattelua, ja myös näkemyksellisyyttä.
Koulutus on paitsi demokratian perusta, myös edellytys
sille, että voidaan tehdä maapallon kannalta kestäviä ratkaisuja. Ilmastonmuutosta ei ole mahdollista pysäyttää,
ellei panosteta myös kaikkien kansalaisten koulutukseen
kaikkialla maailmassa. Köyhyyden vähentäminen ja
ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kulkevat käsi kädessä.
Ehkä juuri tämä on se sanoma, jota oikeistoliberaali
poliitikko ei halua kuulla. Ehkä koulutuksen tasa-arvo ja
tutkimukselle perustuva päätöksenteko on uhka poliitikoille ja politiikalle, jota on kiinnostunut vain omasta
edustaan.
Luulen, että Kreikan entinen valtiovarainministeri Yanis
Varoufakis olisi kanssani samaa mieltä siitä, että
enemmän kuin poliittisesti ohjattua tilaustutkimusta
tarvitsisimme poliittisesti riippumattomia, itsenäisiä,
kunnollisesti resursoituja tutkimuslaitoksia. Tutkijoiden
aivovuoto ja nuoren koulutetun väestön lähtö ulkomaille
on totta paitsi Kreikassa, myös Suomessa.
Vaikka juuri laadukasta riippumatonta tutkimusta pitäisi
vahvistaa, poliittinen päätöksenteko on Suomessa vienyt
vastakkaiseen suuntaan: ensin akatemiatutkijoiden virat
siirrettiin yliopistojen ja sektorilaitosten alaisuuteen,
sitten Suomen Akatemian rahoitusta siirrettiin valtioneuvoston alaisuuteen. Kaukana ei ole sekään, että
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perustutkimuksen painopisteet määriteltäisiin uudelleen
aina uuden hallituksen aloittaessa. Ehkä Rehn suunnittelee juuri tätä.
Jos tilaaja-tuottaja -malli tulee vallitsevaksi tutkimusrahoituksen malliksi, ei perustutkimusta tee enää kukaan.
Jos ei ole vapaata tutkimusta, mihin enää tarvitaan
yliopistoja?
Ehkä yliopistoja ja tutkimusta halutaan tulevaisuudessa
vain osoittamaan, että tehty politiikka on ollut oikeaa.
Sitä saa, mitä tilaa.
”Miten voisimme nykyään olla puhumatta yliopistosta?”
Tämä on kysymys, johon Jacques Derrida päättää
esseensä otsikolla Perusteen periaate: yliopisto opiskelijoidensa silmissä. Derridan essee sisältyy Gaudeamuskirjan vuonna 1983 julkaisemaan esseekokoelmaan
Yliopiston ajatusta etsimässä. Derridan essee on ehkä
parhaimpia itse lukemiani pohdintoja tieteen ja vallan
suhteesta.
Derrida kirjoittaa:
Yliopisto on jo yli 700 vuotta ollut yhteiskunnan antama
nimi eräässä mielessä täydentävälle kokonaisuudelle,
joka on haluttu samanaikaisesti projisoida yhteiskunnan
ulkopuolelle ja josta toisaalta on haluttu pitää mustasukkaisesti kiinni. Yhteiskunta on halunnut emansipoida
ja valvoa sitä samalla kertaa.
On itsestään selvää, että tutkimusta tuotetaan aina
kulloistenkin taloudellisteknisten ja institutionaalis67
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poliittisten sekä kielellisten edellytysten vallitessa.
Ajattelun tehtävänä ja etuoikeutena on kuitenkin lupa
ottaa nämä ehdot vapaan tarkastelunsa kohteiksi.
Siksi vapaa yliopisto on myös demokratian ehto.
Yliopiston ideaa pohtivassa artikkelissaan Derrida sanoo,
ettei ajattelun vapauden edellytyksenä ole ainoastaan
ajattelemisen vapautuminen ulkoisen, kiireisen käskyvallan ikeestä, vaan kyse on myös reﬂektion mahdollisuudesta kääntyä takaisin tarkastelemaan itsensä
edellytyksiä. Ajattelussa on annettava aikaa paitsi ajattelun kohteelle myös ajattelulle itselleen.
Derrida kirjoittaa:
Tilanne on sama kuin ajateltaessa, että uuden optisen
laitteen avulla voitaisiin lopulta nähdä itse valo ja että
luonnollisen maiseman, kaupungin, sillan ja kuilun
lisäksi voitaisiin nähdä itse näkeminen.
Fenomenologian perinteessä katse itse, näkeminen, on
ajateltu joksikin, jota katseella ei voi nähdä. Fenomenologiassa katse jonakin sellaisena mikä ei antaudu
näkemisen kohteeksi muodostaa myös ajattelun rajan.
Ymmärränkin Derridan sanovan, että tieteen vapaus voi
toteutua vain, jos tieteen on lupa tavoitella sitä, minkä
saavuttamista emme nykyisen ymmärryksemme puitteissa pidä mahdollisena.
Siksi ajattelulle on annettava oma aikansa. Tieteelle
annettu aika on riski, joka kannattaa ottaa. Laadukasta
tutkimusta ei synny ilman pitkäjänteisyyttä, menetelmäl68
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listä osaamista ja laadukkaita tutkimusaineistoja. Tieteen
aika ei ole sama kuin päätöksenteon aika. Tieteellä on
jotain yhteistä demokratian kanssa. Tiede, kuten demokratia, on hidasta. Molemmat vaativat oman aikansa.
Tämän toteaa myös Kreikan entinen valtiovarainministeri
Giannis Varoufakis Susanna Kuparisen haastattelussa.
– Demokratia on hidasta ja ärsyttävää, Varoufakis sanoo
Eduskunta III-näytelmässä.
Tehkää ärsyttäviä tutkimuksia.
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Helsingin yliopisto sai kaupungilta 375-vuotislahjaksi
omaa nimeään kantavan metroaseman. Vakiintunut nimi
Kaisaniemi sai mennä. Kaisaniemi-nimi syntyi 1800luvun alkupuoliskolla, kun ravintoloitsija Catharina
Wahllund, Kaisaksi kutsuttu, perusti alueelle ylioppilaiden suosimaksi tulleen ulkoilmaravintolan. Ravintolaa
ja sen ympäristöä alettiin kutsua Kaisaniemeksi. Tämä
historia pyyhittiin yliopiston juhlavuonna metroaseman
nimestä pois.
Olen itse nimistöntutkija, ja tutkin muun muassa paikkojen merkityksiä käyttäjilleen ja nimistön kuvaamia
identiteettejä. Paikannimi välittää merkityksiä ja mielikuvia ja kantaa historiallisia kerrostumia. Paikannimien
käytön avulla voi osoittaa identiﬁoitumista paikkaan.
Toisaalta nimi, jonka ei koe kuuluvan paikalle, voi aiheuttaa vierauden ja toiseuden tunnetta. Minulle nykyinen
Helsingin yliopiston metroasema on yhä Kaisaniemi.
Minä ajan metrolla Sörnäisistä Kaisaniemeen ja Kaisaniemestä Kamppiin. Nimeä Helsingin yliopisto olisi
metroaseman nimenä myös vaikea taivuttaa ja muutenkin
käyttää.
Paitsi että olen nimistöntutkija ja suomen kielen yliopistonlehtori, olen myös Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja. Joulukuussa 2015 valitsimme liitossa
vuoden tieteenteon esteen. Valinta oli hyvin helppo,
itsestään selvä. Mikään muu ei voinut tulla kyseeseen.
Vuoden 2015 tieteenteon este on Juha Sipilän hallituksen
yliopistoja ja tutkimusta kurjistavat toimenpiteet.
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Aiempien vuosien valinnat tieteenteon esteeksi kalpenevat tämän tuoreen valintamme rinnalla.
Valinnan perusteina oli kolme seikkaa. Ensimmäisenä
ovat yliopistojen ja tutkimuksen jättileikkaukset. Hallituskauden aikana yliopistoilta ja tutkimukselta viedään
yhteensä noin 500 miljoonaa euroa ja yliopistoindeksi
jäädytetään koko hallituskaudeksi. Hallitus on itsepintaisesti pitänyt kiinni yliopisto- ja tutkimusrahoituksen
leikkauksista, vaikka monista muista esityksistään se on
jo joustanut tai luopunut kokonaan ja vaikka tutkimusrahoituksen leikkauksia monet ekonomistitkin ovat
pitäneet tässä tilanteessa vahingollisina. Omaan Helsingin yliopistoomme leikkaukset iskevät vielä rajummin
kuin muihin yliopistoihin.
Toisena kohtana on ymmärtämättömyys perustutkimusta
kohtaan. Hallituksen puheissa korostuu välittömän
hyödyn tavoittelu, kaupallistamisvaatimukset ja valtioohjailu. Sivistyksen ja kulttuurin merkitystä ei haluta
nähdä. Kolmantena perusteena tuodaan esiin halveeraava
kielenkäyttö tieteentekijöistä. Niukkuuden väitetään
lisäävän luovuutta ja kaikenmaailman dosentteja väheksytään ja pilkataankin.
Tieteentekijöiden liitto on vastustanut leikkauksia voimakkaasti. Olemme pyrkineet vaikuttamaan poliitikkoihin, puolueisiin, eduskunnan valtiovarain- ja sivistysvaliokunnan jäseniin, opetus- ja kulttuuriministeriin.
Olemme esimerkiksi käyneet tapaamassa ministeriä ja
tuoneet leikkauksen haitat konkreettisesti esiin.
Olemme tehneet tätä työtä paitsi itsenäisesti myös yhteis73
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työssä muiden yliopistojen henkilöstöjärjestöjen ja
Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa. Tästä yhteistyöstä näkyvin oli marraskuinen kampanja Leikkaukset on
peruttava, jota tehtiin voimakkaasti sosiaalisessa
mediassa. Vetoomus julkaistiin isosti myös Helsingin
Sanomissa. Henkilökohtaisesti se lähetettiin valtiovarainja sivistysvaliokunnan jäsenille, eduskuntaryhmien
puheenjohtajille, puolueiden puheenjohtajille sekä muille
keskeisille yliopisto- ja tiedepolitiikan päättäjille.
Tuoreen strategiansa mukaisesti Tieteentekijöiden liitto
puolustaa tieteellistä perustutkimusta ja tutkitun tiedon
merkitystä yhteiskunnassa. Tämä on minusta kaikkein
tärkein liiton tehtävä. Myös Helsingin yliopisto on
tieteellistä perustutkimusta ja siihen pohjautuvaa opetusta
varten. Näitä arvoja me puolustamme.
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Yliopiston tehtävä määritellään yliopistolaissa. Luullakseni, en näet koskaan ole tullut lakitekstiä lukeneeksi.
Yliopistolla on myös oma pitkä akateeminen perinteensä,
joka meille yliopistolaisille määrittelee yliopiston todellisen perustehtävän. Se on vapaan ja riippumattoman
totuuden etsimistä eli tieteen tekemistä, ja uusien sukupolvien opettamista samaan. Tämän lisäksi yliopisto toki
hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin, muun muassa
lisäämällä kriittistä ajattelua ja kouluttamalla ihmisiä
akateemisiin ammatteihin.
Liikeyritykset toimivat usein niin että ne muuttavat tietoa
rahaksi. Yliopiston toiminta perustuu päinvastaiseen
prosessiin: yliopisto on tavallaan kone, joka muuttaa
rahaa tiedoksi ja sivistykseksi. Yhteiskunta antaa yliopiston käyttöön rahaa, jonka avulla tieteestä, ajattelusta
ja sivistyksestä kiinnostuneet ihmiset voivat tulla istumaan kammioissaan ja pohtimaan maailmankaikkeutta,
yhdeltä taikka toiselta kannalta, ja opettamaan nuorempiaan tekemään tätä samaa joko yliopistolla tai sen
ulkopuolella. Siinä ohessa tutkijat toisinaan keksivät
jotakin kaupallisesti hyödynnettävää tai tulevat jakaneeksi nuoremmilleen tietoa ja taitoa, joiden avulla nämä
voivat hakeutua erilaisiin ammatteihin myös yliopiston
ulkopuolella ja ennen muuta opettavat heitä ajattelemaan
kriittisesti ja kyseenalaistamaan ilmiöitä ympäristössään,
näitä jokaisen kansalaisen perustaitoja, joista poliitikot ja
liike-elämä eivät juuri pidä, koska ne tekevät ihmisistä
vaikeammin manipuloitavia.
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Yliopiston tehtävä ei ole "tuottaa". Ei varsinkaan rahaa,
sillä sitä on helpompi tehdä kovassa liike-elämässä, eikä
edes maistereita tai julkaisuja. Opiskelijat eivät ole
samanlaisia asioita kuin vaikkapa talvisaappaat: jälkimmäisiä voidaan tehdä, mutta edellisten on itse tehtävä
itsestään maistereita ja tohtoreita. Vanhemmat tutkijat
toki auttavat heitä heitä pitämällä luentoja, ohjaamalla
opinnäytteitä tai puhelemalla muuten vain maailmasta ja
ﬁlosoﬁasta. Mutta opiskelija tekee itse itsestään maisterin
tai muuten vain entistä ﬁksumman opiskelijan siinä
ympäristössä, jonka yliopisto hänelle tarjoaa.
Entä sitten julkaisut? Kyllä niitä pitää kirjoittaa, muutenhan kaikki se viisaus, jota olemme koonneet itseemme,
paisuisi ja lopulta pakahduttaisi meidät. Eikä tiede ole
sitä, että asioita tehdään pöytälaatikkoon, kyllä tieteelliset
ajatukset pitää saattaa toistenkin kammiossaan ajattelevien tiedoksi, muuten tiede ei kukoista ja kehity. Ja koska
tiede on universaalista, koko ihmiskuntaa palvelevaa,
uudet tieteelliset oivallukset tulee myös saattaa koko
tiedemaailman tietoisuuteen lähtökohtaisesti kansainvälisillä julkaisuilla. Mutta eivät julkaisut silti ole
"tuotoksia" eikä niiden sisältöä voi ennen kaikkea
kvantiﬁoida: tieteen laatua voi arvioida vain laadullisin
kriteerein, ei laskemalla julkaisujen määrää.
Eikö yliopisto sitten tuota mitään? Kyllä se tuottaa,
nimittäin ymmärrystä, sivistystä ja tiedettä. Mutta tämä
tuottaminen on kaukana teollisesta ja taloudellisesta
tuottamisesta, sillä sen tuloksia ei voi mitata eikä niillä ole
rahallista arvoa. Ne vain tekevät maailmasta paremman
paikan elää.
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Millä oikeudella yliopisto sitten vaatii rahaa valtiolta?
Onko valtiolla velvollisuus pitää tätä konetta käynnissä
lapioimalla sinne rahaa? Vastaus on oikeastaan itsestään
selvä: ei valtiolla tietenkään ole tällaista velvollisuutta.
Valtio voi täysin vapaasti päättää, katsooko se ymmärryksen, sivistyksen ja tieteen tukemisen kuuluvan tehtäviinsä. Samalla tavalla se voi katsoa, ettei sillä ole
velvollisuutta tukea yhteiskunnan heikoimpia tai pitää
yllä oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Kaikkeen
tähän sillä on oikeus, mutta tämän oikeuden mukana
kulkee myös velvollisuus: valtio, joka ei tue yliopistolaitosta ja muuta kulttuurielämää, ei saa nimittää itseään
sivistysvaltioksi, edes juhlapuheissa.
Sillä aikaa kun valtiovalta miettii, tahtooko se pitää
Suomen sivistysvaltiona vai ei, meidän täällä yliopistolla
pitää jatkaa tutkimustamme, opetustehtäväämme ja sivistystyötämme, koska se on kutsumustehtävämme. Joskus
voimme kuluttaa pienen tovin juhlistamalla sitäkin, että
oikea yliopisto on tieteelle omistautuneitten ihmisten
elävä yhteisö, ei konsulttitoimiston tuotekehittelemä ja
brändäämä innovaatioiden tuotantolaitos.
Kolmensadanseitsemänkymmenenviiden vuoden kuluttua yliopisto on yhä olemassa. Konsulttitoimistoista en
ole ihan yhtä varma.
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Arvoisat kuulijat!
Yliopiston pieni juhlasali on tänään täynnä voittajia ja
menestyjiä.
Jokainen pääsykokeiden kautta opiskelupaikan saanut,
jokainen apurahansaaja, jokainen projektirahalla palkattu,
jokainen kollegiumtutkija ja jokainen professori on
valtiovarainministerimme ohjeen mukaisesti kilpaillut ja
menestynyt.
Kilpailu on nivoutunut niin kiinteästi yliopiston toimintaan, että siihen on pakko osallistua, jos haluaa tutkia.
Tiedonrakennuksen laatuun tämä kilpailu ei tietenkään
mitenkään liity. Kilpailu tieteen maailmassa on niukkuuden synnyttämä asiantila. Kilpailu on yksi tapa jolla
elämä tulee totuudenetsinnän tielle, ei muuta.
Rohkenen arvella, että pieni juhlasali on tänään täynnä
ihmisiä, joille tämä on itsestään selvää.
Päättäjillemme tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää.
Tiistaina 15. joulukuuta hallituksemme teki päätöksen
leikata yliopistojen määrärahoja enemmän kuin koskaan
aiemmin.
Valtiovarainministerimme perusteli leikkauksia uskomuksellaan siitä, että kilpailun kautta tutkimuksen laatu
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paranee.
Uskomus heijastaa syvää ymmärtämättömyyttä siitä,
miten tieteellinen metodi toimii.
Tämä on paitsi lausujan häpeä, myös yliopiston. Olemme
olleet mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa tieto ei
tavoita, ja jossa tällainen ymmärtämättömyys on
mahdollista.
No, ei saa marista. Pitää olla rakentava. Mikä olisi siis
nykyisiä päätöksiä parempi tapa tukea tieteen laatua?
Mitäpä jos otettaisiin mallia yhden maailman huippuyliopiston, Princetonin, toiminnasta?
1930-luvulla tässä yliopistossa tehtiin päätöksiä erään
tutkimusryhmän perustamisesta. Yhdysvallat oli tuolloin
ankaran laman kourissa. Valtionrahoitusta kuitenkin
löytyi.
Tutkijat palkattiin pysyviin työsuhteisiin. Tutkijan palkka
oli suuri, koska niukkuudesta ei nähty erityistä hyötyä.
Tutkimuslaitoksesta rakennettiin mahdollisimman viihtyisä.
Tutkijoilla oli erittäin vähän opetusvelvollisuutta, koska
haluttiin suoda rauha tärkeimpiin tehtäviin keskittymiselle. Tutkijan työvuosi kesti kuusi kuukautta, lokakuusta huhtikuuhun. Puoli vuotta oli palkallista lomaa.
Tosin laitoksen johtaja sai pian huomata, että tutkijat eivät
lomailleet lomallaan.
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Ei suunnattuja rahoitushakuja, ei ennalta määriteltyjä
painopistealueita, ei työajanseurantaa, hyvät palkat ja
paljon vapautta. Mikä oli tämän tuhlailevuuden, uinuvan
tyytyväisyyden ja huonon kontrollin tulos?
Laitoksen tutkijat rakensivat yhden maailman ensimmäisistä tietokoneista, jonka rakenteeseen perustuu
jokainen tänään käyttämämme tietokoneohjelma.
Toisin sanoen, Angry Birds tukee tällä hetkellä Suomen
kansantaloutta sen vuoksi, että tutkijat saivat 1930luvulla, laman kourissa pyristelevässä maassa, rauhassa ja
hyvin rahoitettuina vapauden tutkia.
Missä tutkijat tänään saavat rauhan tutkia? Missä tiede
saa tänään asua? Onko se paikka yliopisto? Onko se
Suomi?
Moni tutkija on löytänyt vapauden tutkia yliopistojen
ulkopuolella, yrityksissä. Nopeasti taloudellista hyötyä
synnyttävän tutkimuksen oheen on alkanut mahtua yhä
enemmän hyödytöntä. Esimerkiksi Facebookissa tehdään
tätä nykyä havaintopsykologista perustutkimusta.
Taloudellinen kasvu ei tietenkään ole tieteen tarkoitus. Se
voi olla sen sivuvaikutus, mutta ei koskaan tavoite.
Tieteen tavoitteena on totuus. Paremmalla totuuden
ymmärryksellä voidaan sitten saavuttaa ihmisille merkittäviä asioita. Näitä saavutuksia syntyy jatkuvasti ja ne
ovat ympärillämme joka päivä: kehittynyt moraali,
demokratia, syöpälääkkeet, tekoäly, ympäristöä säästävä
teknologia.
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Tieteellisen tiedonrakennuksen tuottamista edistysaskelista myös ministerimme nauttivat päivittäin.
Nauttivat, mutta eivät arvosta.
Rahan niukkuutta pahempi uhka tieteen vapaudelle
saattaakin olla arvostuksen puute. Arvostuksen puute
johtaa siihen, että tieteen hedelmät eivät kosketa. Tieto ei
tavoita, totuus ei tavoita, jolloin sivistys katoaa. Tämä on
jo kaikkien nähtävillä.
Perjantaina 27. marraskuuta 2015 kansanedustaja
Lepomäki väitti viestintäpalvelu Twitterissä, että taiteen
arvo määrittyy vahvasti taiteilijan saaman rahoituksen
mukaan.
Keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 kansanedustaja
Huhtasaari ehdotti, että ihmisoikeuksien ei tulisi koskea
rikollisia. Kansanedustaja Huhtasaari on Helsingin
yliopiston alumni.
Hänen häpeänsä on myös meidän häpeämme. Helsingin
yliopiston arvo ei synny sen seinien kautta, vaan sen
ihmisten.
Millä tavoin tilanteen voisi korjata? Mitä me voisimme
yliopistossa tehdä toisin, jotta tieteen arvostus kasvaisi ja
tieteenteon mahdollisuudet lisääntyisivät?
Meillä on tietenkin oikeus ilmaista vihaa ja jopa
halveksuntaa ymmärtämättömyyttä kohtaan, vaikkapa
maalaamalla hävyttömyyksiä lakanaan tai irvailemalla
yliopiston visuaaliselle ilmeelle pallurapäähineellä. Viha
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tuntuu hyvältä, siitä saa liikkeellepanevaa voimaa.
Mutta, hyvät kuulijat, meidän täytyy osata muutakin.
Tiedolla ja totuudella ei ole voimaa, elleivät ne elä
ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa.
Pystyisimmekö siis vihastamme huolimatta synnyttämään laadukkaampaa keskustelua päättäjien ja tieteen
puolestapuhujien välille?
Pystyisimmekö ravitsemaan ihmisten sisäsyntyistä
uteliaisuutta?
Pystyisimmekö kohtaamaan ymmärtämättömyyttä ja
tietämättömyyttä empaattisesti?
Kilpailun ohella tämäkin kaikki on elämää, joka tulee
tieteen teon tielle, mutta on sekä tieteen että ihmiskunnan
tulevaisuuden kannalta yhä välttämättömämpää.
Nimittäin, tällä hetkellä ihmiskuntaa kohtaavat ennennäkemättömän vakavat ongelmat. Ahneus ja empatian
puute johtavat sotiin ja massiivisiin kansainvaelluksiin.
Ilmastonmuutos uhkaa maapallon koko eliöstön olemassaoloa.
Näitä ongelmia ei ratkaista talouskasvun ja kilpailun
kautta. Näiden sijaan tarvitsemme kolmea asiaa:
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1. Tarvitsemme uutta ymmärrystä ja uusia ratkaisuja, joita
syntyy vain tutkimuksen kautta.
2. Tarvitsemme monipuolisempaa arvon käsitteistöä.
3. Tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan.
Marraskuussa Helsingin yliopiston juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä tieteellisessä ideakilpailussa palkittiin
kaksi tutkijaryhmää. Ryhmien tutkijat saivat tälle ajalle
poikkeuksellisesti itse määritellä kysymykset, joihin
haluavat työssään etsiä vastauksia.
Toinen haluaa rakentaa pankin, jonka tuottamaa arvoa ei
mitata rahassa, tai taloudellisen kasvun kautta, vaan
ympäristön monimuotoisuuden lisääntymisellä.
Toinen haluaa rakentaa uutta tietoa ihmistenvälisen
ymmärryksen ja hyvän yhteistyön mekanismeista.
Hyvät kuulijat, uskon, että Helsingin yliopistossa syntyy
nyt ja tulevaisuudessa tietoa, joka on ihmiskunnalle
elintärkeää. Tieteen laadun ja jatkuvuuden kannalta
olennaisimmat kysymykset juuri nyt lienevät:
Kuuleeko kukaan? Ja, osaammeko kertoa?
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Tulin Helsingin yliopistoon vuonna 1992 suoraan lukiosta. Lukiolaisena minulla ei ollut oikeastaan toiveammattia. Muutamat tuttuni kertoivat haluavansa lakimiehiksi tai lääkäreiksi, sillä ne olivat ammatteja, joilla
on yhteiskunnallinen merkitys ja hyvä palkka. Minä en
osannut ajatella niin pragmaattisesti. Pohdin enemmänkin abstrakteja ajatuksia avaruudesta ja tähdissä
lentelemisestä, maailman salaisuuksista ja mysteereistä.
Haaveilin elämästä, joka olisi seikkailu, mutten pitänyt
tarpeellisena miettiä tuon seikkailun rahoitusta tai muita
käytännön asioita.
Abivuonna luimme luokkakavereiden kanssa Helsingin
yliopiston valintaopasta ja puhuimme, että on oikeastaan
samantekevää, minkä pääaineen valitsee, sillä humanistisessa tiedekunnassa voi lukea mitä vain. Päätin pyrkiä
lukemaan suomen kieltä, sillä se kiinnosti minua sillä
hetkellä eniten. Koska en ajatellut käytännön asioita vaan
halusin pikemminkin torjua kaikki ajatukset urasta,
arjesta tai säännöllisestä palkkatyöstä, en niinkään
ajatellut, että suomen kielen opiskelija voisi toimia äidinkielenopettajana. Itse asiassa vannoin, etten missään
tapauksessa tekisi opettajaopintoja. Ihailin hyviä äidinkielenopettajia, mielestäni heidän käsissään oli kansakuntamme tulevaisuus, mutta en pystynyt kuvittelemaan
itseäni auktoriteetiksi luokan eteen. Minua kiinnosti
valintaoppaassa maalailtu kielen ja ajattelun suhde. Se,
mitä kielen rakenne kenties kertoo todellisuuden rakenteista. Kielitieteessä tuntui piilevän mahdollisuus kurkistaa salaisuuksiin ja rinnakkaistodellisuuksiin.
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Pääsin yliopistoon, ja vuosien kuluessa opiskelin suomen
kielen pääaineopintojen lisäksi ainakin yleistä kielitiedettä, sosiologiaa, naistutkimusta, kirjallisuustiedettä,
teatteritiedettä, folkloristiikkaa, ﬁlosoﬁaa, uskontotiedettä, Pohjois-Amerikan tutkimusta ja kognitiotiedettä. Kaikkea en muista ja kaikesta ei ole jäänyt
merkintää: opintosuoritteet piti pyytää ruskeakantiseen
opintokirjaan, joka oli usein hukassa. Välillä en mennyt
tenttiin, koska en ollut jaksanut tai ehtinyt lukea
mielestäni tarpeeksi. Ajelehtimiseni ei useinkaan ollut
järkevää, eikä ollut pelkästään miellyttävää haahuilla
pitkin yliopiston käytäviä vailla visiota siitä, millainen
oma opintotie olisi. Aloin ymmärtää lakimiehiksi ja
lääkäreiksi opiskelevia, joilla oli omaa elämäänsä varten
laaditut tarkat tulosvastuulliset suunnitelmat. Itse en
saanut mentyä puheviestinnän kursseille vaikka sellainen
oli pakollisissa opinnoissa. Sen sijaan hahmotin todellisuuden ja rinnakkaistodellisuuksien laatua luennoilla ja
jatkoin vapaa-aikanani teini-ikäisenä aloittamaani laulunkirjoittamisharrastusta. Siinä oli minusta paljon samaa
kuin tieteessä: molemmat olivat keinoja järjestää
ympärillä olevaa kaoottista maailmaa. Yhden biisin tai
yhden kielitieteellisen artikkelin ajaksi maailma jähmettyy ja kristallisoituu ymmärrettäväksi tilanteeksi, jossa
asiat ovat jossain suhteessa toisiinsa eivätkä sekavina
palasina ympäriinsä. Minulle maailma on aina näyttäytynyt kaoottisena, ja elämä koostuu sen kaaoksen
järjestämisestä.
Muutaman vuoden opiskeltuani huomasin Suomen kielen
laitoksen seinällä lapun, jossa haettiin tutkimusavustajia
Suomen Akatemian rahoittamaan kognitiivisen kielitieteen tutkimusprojektiin. Tutkimusavustajia otettaisiin
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neljä, ilmoituksessa sanottiin. Hakijoita oli kolme. Pian
istuinkin suomen kielen laitoksen muoto-opin arkiston
takahuoneessa ja luin v. 1642 raamatunkäännöstä
tietokoneelta. "Sukelletaan aineistoon ja katsotaan mitä
sieltä nousee esiin", sanoi esimieheni, suomen kielen
professori Pentti Leino. Tehtävä tuntui vaikealta. Aiemmilla perusopintojen kursseilla oikeat vastaukset oli
kerrottu kirjoissa. Nyt ei ollut oikeita vastauksia, mutta
toisaalta omat päätelmät ja ajatukset piti perustella ja
niiden piti pohjautua johonkin aiemmin tutkittuun ja
kirjoitettuun. Tutkimusryhmämme kokoontui säännöllisesti ja keskustelimme toistemme kirjoituksista. Mihin
kaikkeen henkilöviitteisen allatiivin käyttö liittyy, mietimme. Konstruktiot kantavat merkitystä, totesimme.
Merkitykset ja kategoriat eivät ole tarkkarajaisia vaan
muodostavat verkon, puhuimme. Nuo vuodet muoto-opin
arkiston takahuoneessa loivat maailmankatsomukseni
pohjan, ja Pentti Leinon lempeää viisautta muistan
edelleen lämmöllä.
Nyt, melkein 24 vuotta yliopisto-opintojeni alkamisesta,
olen humanististen tieteiden kandidaatti. Graduni on
hyväksytty, pakolliset puheviestinnän kurssit tehty,
maisterin tutkinnosta puuttuu ehkä 10 opintopistettä.
Näiden 24 vuoden aikana olen toiminut ainejärjestöaktiivina, opettanut muutamaa peruskurssia yliopistolla
sekä nyt viimeksi osallistunut Helsinki Challengekilpailuun Onnellisuusprojekti-työryhmän ulkojäsenenä.
Samalla laulunkirjoitusharrastuksestani on tullut päätyö:
olen tehnyt seitsemän studiolevyä ja loputtoman määrän
erilaisia kiertueita. Suurimman osan ajastani olen siis
elänyt ihan muuta kuin akateemista elämää. Yliopistosta
saatu pohja on kuitenkin vaikuttanut kaikkeen.
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Kun pian valmistun ﬁlosoﬁan maisteriksi, tulen olemaan
ylpeä ja iloinen tutkinnostani. Oppiarvo sinänsä on
kuriositeetti. Se kertoo siitä että olen viimeinkin saanut
aloittamani tien päätökseen, mutta sitä tuskin minulta
missään tullaan kyselemään. Ylpeyteni ja iloni kumpuaa
siitä, että saan olla osa akateemista yhteisöä, ytimestä
kaukainen, vähän kummallinen osa, mutta osa kuitenkin.
Akateeminen maailma ei ole koskaan ole ollut minulle
väline päästä jonnekin vaan itsessään tärkeä – maisterin
tutkinto symboloi sen jäsenyyttä.
Tieteellä on itseisarvo samalla tavoin kuin taiteella.
Taideteokset saattavat virkistää masentunutta mieltä, ja
hyvä jos näin on, mutta virkistäminen ei ole taiteen
tehtävä. Tieteellinen tutkimus saattaa joskus vauhdittaa
teollisuutta tai yritysmaailmaa, mutta teollisuuden ja
yritysmaailman vauhdittaminen ei ole tieteen tehtävä.
Tiede tähtää maailman hahmottamiseen mahdollisimman
monelta eri puolelta, ja se riittää, siinä on kosolti.
Hämmentyneenä olen katsonut ja kuunnellut viimeaikaisia keskusteluja, joissa sekä tieteen että taiteen
välinearvot esiintyvät korostetusti. Ymmärrän, ettei 24
vuotta ole ideaali opiskeluaika kenellekään, mutten usko
tiukasti ohjelmoidun tulosvastuullisen tienkään sopivan
kaikille. Akateeminen tutkimus ja tieto tarvitsee ympärilleen tilaa ja vapautta, ja se on nyt uhattuna. Toivon
hartaasti, että kyseessä on vain välivaihe, ja toisenlaiset
voimat voittavat pian.
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Kolme pointtia Alex Stubbista
ja Helsingin yliopistosta
Janne Saarikivi

Tätä kirjoittaessa valtiovarainmisteri Alexander Stubb
lienee valmistautumassa puheeseensa, jonka hän kohta
pitää Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden päätöstilaisuudessa. Oikeastaan kyseessä on tilaisuuden ohjelman mukaan "keynote lecture", kutsuttu pääesitelmä,
mikä on hieman oudoksuttavaa ensinnäkin siksi, että
Stubb ei ole tieteentekijä ja toisekseen siksi, että "pääesitelmän" pituudeksi ilmoitetaan kokonaista 10 minuuttia.
Yliopiston päärakennuksen ulkopuolella on mielenosoitus "keynote lectureria" vastaan. Mielipahakseni en
ole paikalla, mutta osoitan mieltä tällä päivityksellä.
Asia on nimittäin siten, että juuri Alexander Stubb on
aivan väärä vieras yliopiston juhlissa. Esitän asian
perustelut seuraavassa kolmen pointin muodossa.
1. ”Luen mieluummin virkamiesten raportteja kuin
päivystävien dosenttien sepustuksia”
Näin ﬂirttaili Alexander Stubb taannoin sivistysvihamieliselle kansanosalle. Nämä "päivystävät dosentit",
joihin itsekin lukeudun, edustavat periaatteessa eri alojen
korkeinta asiantuntemusta Suomessa. Dosentiksi pääseminen edellyttää tyypillisesti noin 10-20 vuoden opintoja,
kansainvälisen vertaisarvioidun tutkimuksen julkaisemista, opetuskokemusta yliopistossa sekä akateemisen
yhteisön kutsua ja hyväksyntää.
Dosentti on yliopistolle kunnianimi. Alexander Stubbille
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se on pilkkanimi. Kun ministeri sanoo, että päätöksenteossa ei tarvita dosenttien sepustuksia, hän sanoo itse
asiassa, että päätöksenteon ei tulisi perustua tieteellisen
tutkimukseen, oppineisuuteen ja pätevyyteen.
En ymmärrä, miksi kukaan ajattelisi niin.
Sen kyllä ymmärrän, että dosenttien kirjoittamat sepustukset ovat usein erilaisia kuin virkamiesten. Ne ovat
riippumattomia ja tiedepohjaisia. Ne eivät heijasta päivänpolitiikan todellisuutta, jossa poliitikot ja virkamiehet
työskentelevät. Ne voivat olla vaikeasti sovellettavia.
Ennen kaikkea ne ovat mahdottomia lukukokemuksia jos
on tottunut pelkistämään kaikki asiat politisoiduiksi
vaihtoehdoiksi, esimerkiksi sellaisiksi, että vaihtoehtoina
on ankeuttaminen tai positiivinen eteenpäin menon
meininki, tai jähmettyminen menneisyyteen ja avautuminen mahdollisuuksille.
Akateemiset ihmiset eivät yleensä pidä sellaisesta
populismista, kolmesta pointista, tasan kahdesta vaihtoehdosta tai siitä, että vaihtoehtoja ei ole ollenkaan (tämä
on nykyisen hallituksen mielestä yleisintä). He ymmärtävät, että asiat ovat ytimeltään monimutkaisia, että sekä
nykyisyys että tulevaisuus on tavattoman monista vaihtoehdoista vain yksi. Tämä on myös syy, miksi tiedemiehet
eivät julkaise tutkimuksiaan 140 merkin twiitteinä.
Tiedemiehet kestävät henkisesti sen, että asiat ovat
monimutkaisia. Poliitikot eivät. Tai ainakaan Stubb ei
näytä kestävän.
On loukkaus yliopiston dosentteja kohtaan kutsua heitä
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”sepustelijoiksi”. Yhtä kohteliasta olisi minulta kutsua
triathlon-mestari Stubbia pomppivaksi jumppailijaksi. Ei
hän siitä tykkäisi. Eikä minua siitä hyvästä kutsuttaisi
triathlonistien 375-vuotisjuhlaan puhumaan. Miksi siis
Stubb, joka loukkaa meitä, on meillä kylässä puhumassa?
Ensimmäinen pointtini onkin: Stubb ei arvosta yliopistoissa tehtävää työtä.
2. ”Ennen professorina oli kolme hyvää syytä olla, kesä-,
heinä- ja elokuu ja nyt näin ei sitten enää ole”
Näin puhui Stubb kun nykyinen hallitusohjelma esiteltiin.
Hallitus oli päättänyt perustaa yliopistoihin kolmannen
lukukauden, koska professorit Stubbin näkemyksen
mukaan vain laiskottelivat kesäisin. Rehellisyyden
nimissä todettakoon, että Stubb pahoitteli lausumaansa
sen jälkeen kun Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto
olivat polttaneet aiheesta päreensä. Eikä minullakaan ole
syytä olla pitkävihainen. Hyväksyn hänen anteeksipyyntönsä.
Mutta samalla on rehellisyyden nimissä todettava, että
Stubb oli tietenkin aivan väärässä. Professorit eivät
todellakaan lomaile. Loma-aikana he ovat konferensseissa, lukevat graduja ja väitöskirjoja. Jos kesä on
onnekas, eräät heistä voivat heinäkuussa jopa hieman
tutkia. Siis tehdä sitä, mikä heidän työtehtäviensä ytimeen
kuuluu, mutta johon ei yleensä ole aikaa tammikuusta
toukokuuhun, eikä syyskuusta joulukuuhun. Eikä yleensä
kyllä kesäkuussakaan.
Kolmannen lukukauden ehdotus olikin monin tavoin
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yllättävä ja yliopistojen todellisuudesta piittaamaton.
Ehkä yllättävintä siinä oli se, että taannoinen hallituskokoonpano, jossa Stubb oli koko ajan mitä korkeimmissa asemissa, oli juuri toteuttanut yliopistouudistuksen,
jossa yliopistojen autonomiaa oli määrä lisätä. Stubbin
puoluetovereilla oli uudistukselle nimikin, "fantastinen
yliopistouudistus". Sen oli määrä tehdä yliopistosta
itsenäisiä toimijoita, jotka voisivat muun muassa päättää
siitä, mitä ja milloin opettavat.
Mutta sitten tuli uusi hallitus ja Stubbkin oli vaihtanut
tuolia. Uusi hallitus otti tavoitteekseen vähentää opetusaloja ja lisätä lukukausia. Siis tehdä juuri niitä ohjaavia
päätöksiä, jotka edellisen hallituksen kokoomuslainen
opetusministeri oli halunnut antaa yliopistojen omalle
autonomialle päätettäväksi.
Ehdotus uudesta lukukaudesta onkin uuden yliopistolain
mukaan ilmeisesti laiton. Siis sen lain mukaan, jonka sai
aikaan edellinen hallitus, jossa Stubb istui, ja jossa hänen
puoluekaverinsa johti opetusministeriötä.
Professori ei lomaile nykyisessä kahden lukukauden
järjestelmässäkään. Tiedän sen esimerkiksi siitä, että kun
itse toimin professorina sain kovia burn-outin oireita. Kun
professorien työaikaa on tutkittu, on aina todettu, että se
on noin kolmanneksen yli työehtosopimuksen tuntien.
Olen vakuuttunut siitä, että jos professorit ryhtyisivät
noudattamaan työsopimuksia, pitämään heille lain
mukaan kuuluvat lomat ja viikonloput todella vapaina,
lähtemään töistä kello neljä, yliopistot romahtaisivat.
Nykyisellään ne lepäävät professorien ja tutkijoiden
ilmaisen työn varassa.
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Siksi Stubbin väite osoitti, että hän ei tiedä, mitä
yliopistoissa tapahtuu.
Toinen pointtini on näin ollen: Stubb ei tunne yliopistojen
todellisuutta.
3. 83 miljoonaa syytä
Yleensä vuosijuhlan kaltaisiin tilaisuuksiin kutsutaan
puhujiksi ystäviä ja hyväntekijöitä. Mutta Alexander
Stubb ei ole Helsingin yliopiston hyväntekijä. Pikemminkin hän on Helsingin yliopiston pyöveli. Hallitus,
jossa hän toimii ylimpänä kirstunvartijana, vie yliopistolta viidessä vuodessa ainakin 83 miljoonaa euroa
rahoitusta. Tiedossa on, että Stubbin tullessa puhumaan
yliopistoon ovat käynnissä yt-neuvottelut, joissa on
uhattuna joka seitsemäs työpaikka. Tunnelma yliopiston
henkilökunnan keskuudessa ei todellakaan ole tsemppaavan hymyilevän triathlonselﬁemäinen vaan kyräilevä,
pelokas ja odottava. Ihmiset on ajettu toisiaan vastaan, ja
henkilökunta yliopiston hallintoa vastaan. Kukaan ei
odota tulevaisuudelta hyvää.
Tämä hallitus, kuten kaikki edellisetkin, puhuu siitä,
miten maa tulee pärjäämään kansainvälisellä huippuosaamisella. Se on banaalia puhetta, jolla on melko vähän
tekemistä yliopistojen todellisuuden kanssa, mutta jos sitä
hyväntahtoisesti haluaisi ymmärtää, voisi todeta, että
Helsingin yliopisto todellakin saattaa eräillä aloilla
kuulua maailman tieteen huipulle. Kansainväliset
selvitykset, joiden metodologian ja motiivien perään on
kylläkin syytä vakavasti kysyä, osoittavat, että juuri
Helsingin yliopisto on Suomen yliopistoista korkea100
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tasoisin monialainen yliopisto maailman huipulla. Siksi
on hallituksen omien strategioiden ja tavoitteiden näkökulmasta täysin käsittämätöntä, että yliopistoleikkaukset
kohdistuvat raskaimpina juuri Helsingin yliopistoon.
Stubb, kuten hänen suojattinsa opetusministeri Sanni
Grahn-Laasonen ja muut ministerit, viimeksi Olli Rehn,
puhuvat yliopistojen tulevaisuuden suhteen lähinnä vain
kahdesta asiasta. Yhtäällä on huippuhöpinä, johon liittyy
todellinen viesti, “poisvalinta”-retoriikka. Poisvalinta on
uusi ministeri Grahn-Laasosen keksimä sana, joka
tarkoittaa samaa, mitä ennen tarkoittivat “lakkauttaa” ja
“lopettaa”. Yliopistoilla on edessään poisvalintoja eli
lakkauttamisia, mutta niitä perustellaan sillä, että sitten
voi olla huippu jossain muualla. Ja sekin jo tiedetään,
missä nimenomaan. Huipulla on oltava asioissa, joihin
liittyy yritysyhteistyötä ja kaupallisia sovellutuksia.
Tämä on ministerien toinen viesti. Kaikki paukut on
suunnattava sellaiseen tutkimukseen, jolla on potentiaalia
tuottaa rahaa, kunhan se on ensin yksityistetty johonkin
yritykseen.
Koska Alexander Stubb puhuu mielellään urheiluvertauksin, otan minäkin vapauden käyttää sellaista.
Tällainen strategia, keskittyminen muutamaan huippualaan ja niiden kaupalliseen soveltamiseen, on yhtä
järkevä yliopistostrategia kuin oikean käden hauiksen
harjoittaminen on kunnon kohottamisen keino.
Kaikkihan tietävät, että hauislihas on iso mötikkä, jota on
mukava esitellä. Mutta hauislihaksen koko ei silti
tarkkaan ottaen kerro kovin paljon ihmisen suoritus101
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kyvystä ja hyvinvoinnista. Ihmisen hyvään kuntoon
kuuluu ketteryys, nopeus, eri lihasten tasapainoinen
kehitys, hyvä olo ja niin edelleen. Se, joka ajattelee
pärjäävänsä hyvin keskittymällä yhden lihaksen harjoittamiseen, ei tule hyväkuntoiseksi vaan hänellä kasvaa
yksi iso motti ja patti. Sillä voi ehkä jotakin tehdä. Mutta
ei kovin paljoa.
Kolmas pointtini on: Alexander Stubbin, hänen puolueensa ja hallituksensa yliopistopolitiikka on väärää ja
haitallista.
Lopuksi
Ihmettelen joka päivä, miten on mahdollista, että nykyisin
ei yhdestäkään asiasta puhuta mainitsematta koko ajan
rahaa ja talouskasvua. Yliopisto, joka instituutiona on
paljon nykyisiä valtioita, demokraattisia järjestelmiä ja
puolueita vanhempi, on ollut uteliaisuuden ja sivistysihanteiden kantaja hyvin monenlaisten arvojen alla.
Vaikka osa siitä on taipunut palvelmaan nationalismia,
natsismia, kommunismia ja monenlaisia rikollisia ideologioita, on yliopisto aina pysynyt myös kriittisen järjen
ja arvojen moninaisuuden sitkeänä vartijana.
Tänään, jolloin jokaiselle asialle halutaan laskea hinta,
osa yliopistosta taipuu jälleen. Yliopistojen rehtorit ja
laitosjohtajat suostuvat neuvottelemaan uusista rakenteista, tekemään “kipeät poisvalinnat”, kuten eufemismi
kuuluu. Mutta toinen osa yliopistosta, todellinen, näkymätön yliopisto, säilyttää kriittisen luonteensa. Instituutio, joka on luonut modernin ihmisen maailmankuvan,
tai Helsingin yliopisto, joka on luonut Suomen valtion,
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jonka nimissä Alexander Stubb nyt käyttää valtaa, luo
tänäänkin uutta. Mutta tämä uusi syntyy paljolti julkaisumääriä ja niiden impakteja, tutkintoja, kulutettuja ja
tuotettuja rahoja mittaavien mittarien ulottumattomissa.
Yliopiston suurin arvo on siinä, että niinä päivinä kun
koko maa ja maailma palvoo Slush-messujen huippuosaajia, on sellaisiakin nuoria, jotka eivät hymyile
maireaa hymyä ja palvo rahaa. He kokoontuvat ottamaan
vastaan valtiovarainministeri Stubbia plakaatein ja välihuudoin. He kannattavat yliopistoa, jonka hintaa ei
lasketa rahalla. Yliopistoa, joka tuottaa ymmärrystä ja
viisautta enemmän kuin rahaa. Yliopistoa, jonka opetusministeri Grahn-Laasonen on unohtanut, ja jota valtiovarainministeri Stubb halveksuu, päivystävien dosenttien
pitkäpiimäisen muminan yliopistoa, jossa elävät akatemian arvot, kriittisyys, uteliaisuus, viisaus, ja terve,
analyyttinen epäluulo vallitsevia arvoja kohtaan.
Puolue, jota valtiovarainministeri Stubb edustaa, oli
joskus pappien ja professorien puolue. Monet maamme
eturivin tiedemiehistä ovat olleet sen puolueen poliitikkoja ja ministereitä, kuten Suomen kielilainsäädännön
luoja E. N. Setälä, klassisen ﬁlologian professori Edwin
Linkomies, joka jatkosodan vaikeina vuosina oli pääministeri, tai oman alani, suomalais-ugrilaisen kielitieteen suurmies Paavo Ravila, joka toimi yliopiston
rehtorina ja oli Kekkosen aikana oikeiston johtomiehiä.
Kun katson sitä jumppakärpästen ja kasvuyrityspölvästien yksiäänistä massaa, joka nykyisin on Kokoomuspuolue, pohdin usein, mitä nämä entiset kokoomuslaiset
sivistyneet ihmiset mahtaisivat ajatella puolueensa nykyisestä tilasta. Mitä he mahtaisivat sanoa huippuhöpinästä,
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tai siitä, että kaiken tiedon korkein mittari on yritysyhteistyön mahdollisuus?
1970-luvulla oikeistovoimat vastustivat yliopistojen politisoimista. Monet heistä puolustivat vapaata tiedettä
sellaista vastenmielistä ja latteaa ideologiaa vastaan, joka
tarkkaili oppikirjojen neuvostovastaisuutta, tai halusi
ﬁlosoﬁan peruskurssille Kantin ja Platonin sijaan marxilaista materialismia. Mutta nyt ovat samat voimat vallassa, ja he haluavat politisoida yliopistot itse. He
haluavat yliopiston, joka on liikeyritysten tuotekehitysosasto. Tämä on vakavampi uhka kuin 1970-luvun
poliittisuus oli koskaan, ja ehkä lähinnä siksi, että ne,
jotka muutosta ajavat, eivät edes ymmärrä tekevänsä
politiikkaa.
He luulevat ajavansa hyvää tsemppiﬁilistä ja tekemisen
meininkiä.

Julkaistu ensimmäisen kerran päivityksenä
Facebookissa 12.11.2015.
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Syyskuussa 2014 Helsingin yliopiston (HY) rehtori Jukka
Kola pyysi minua Visio400-työryhmään, jonka toimeksiantona1 oli "kertoa, millainen Helsingin yliopisto voi ja
haluaa olla vuonna 2040 sekä millä keinoilla ja panostuksilla siihen voidaan päästä". Minulta toivottiin "tuoretta
sekä avara- ja kaukokatseista näkemystä". Otin tehtävän
vastaan epäröiden, mutta ajattelin, että velvollisuuteni on
yrittää auttaa yliopiston arvojen puolustamisessa ja
tulevaisuuden setvimisessä.
Visio400-työryhmän raportti luovutettiin rehtorille syyskuussa 2015, ja se on määrä julkistaa tammikuussa 2016.
Raportissa on hyviäkin huomioita ja arvokkaitakin ehdotuksia, mutta mielestäni se ei tyydyttävästi vastaa sille
asetettuun haasteeseen. Jokainen voi aikanaan itse tutustua raporttiin ja tehdä oman arvionsa, joten en tässä
keskity niinkään raportin sisältöön kuin sen tekemiseen.
Visio400-raportin tekeminen valotti enemmän yliopiston
nykyisiä ongelmia kuin uusia näkökulmia, erityisesti mitä
tulee johdon suhteeseen yliopistoyhteisöön. Tuntuu
ikävältä arvostella HY:n johtoa, joka minut oli tehtävään
valinnut, ja monet työryhmän jäsenet eivät sellaista
varmaankaan julkisesti halua tehdä. Akateemikkojen
uskollisuuden oikea kohde ei kuitenkaan ole johtajat,
vaan yliopistoyhteisö, ja laajemmin ymmärrettynä
yhteiskunta ja ihmiskunta, joita yliopisto palvelee. Siksi
arvostelua ei tule jättää luottamuksellisiin juttuhetkiin ja
1

Rehtorin päätös 95/2014 (2014) VISIO400-työryhmä.
<http://tinyurl.com/mb9uf3c>
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kahvihuoneiden sadatteluun, vaan se pitää tuoda osaksi
kansakunnan keskustelua.
Olen kuullut sellaisen argumentin, että ei pidä "lisätä
eripuraa" puhumalla ongelmista julkisesti nyt, kun
yliopistot kamppailevat rahoituksestaan. Tilanne onkin
vakava, kun leikkausideologiaa toteuttava Suomen
hallitus on voimakkaasti heikentämässä yliopistojen
toimintamahdollisuuksia, ennen vaaleja tehtyjen linjaus2
ten vastaisesti . Määrätietoinen toiminta yliopiston
puolustamiseksi on nyt ensiarvoisen tärkeää, mutta
johdon suhde yhteisöön ja linjaukset eivät ole siitä
mitenkään irrallaan. Päin vastoin, yliopiston tehokas
puolustaminen vaatii yliopistoyhteisön kokonaisvaltaista
osallistumista. Se edellyttää kokemusta siitä, että tällainen yhteisö on olemassa ja käsitystä siitä, mitä ollaan
puolustamassa.
Yliopistoa ollaan muuttamassa akateemikkojen vapaasta
yhteisöstä keskusjohtoiseksi laitokseksi tuomalla käytäntöjä yritysmaailmasta. Valtaa siirretään johdolle yhteisöllisyyden kustannuksella, muun muassa huhtikuussa
3
2015 hyväksytyn uuden johtosäännön myötä. Professori
on kirjoittanut, kuinka "[s]ekä yliopisto-uudistus että nyt
käynnissä oleva prosessi on ainakin minussa herättänyt
epäluuloa siksi, että sen takaa puuttuu laajempi ja
punnitumpi, akateemista itseymmärryksestä nouseva
visio yhteiskunnan henkisestä suunnasta". Yliopisto2

Acatiimi (2015) Acatiimin vaalikysely 3/15. 29.2.2016.
<http://www.acatiimi.ﬁ/3_2015/03_15_14.php>
3
Kolbe, Laura (2014) Helsingin Yliopiston johtosääntöehdotus ja
”yhteisöllisyyden hautajaiset”. Blogikirjoitus 8.10.2014.
<http://laurakolbe.blogspot.ﬁ/2014/10/helsingin-yliopiston.html>
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laisten keskuudessa huhtikuussa 2014 tehty kysely ––
johon muiden muassa lähes puolet professoreista vastasi
– osoitti, että henkilökunnan näkemykset eroavat merkittävästi johdon linjauksista: vallan keskittämistä ei kannattanut enempää kuin 15 prosenttia vastaajista. Vallankäyttö
oli myös Visio400-prosessin ytimessä.
Vapaasti muottiin
Visio400-työryhmään kuuluivat lisäkseni Johanna AholaLaunonen, Juhana Aunesluoma, Pirjo Hiidenmaa, Bengt
Holström, Timo Honkela, Tiina Kaarlehto, Kirsti Lonka
ja Kari Raivio. Puheenjohtajana oli HY:n vararehtori
Anna Mauranen ja sihteerinä HY:n kehittämispäällikkö
Janne Sariola. He ovat kaikki kyvykkäitä ihmisiä, mutta
työskentelyn puitteet oli laadittu niin rajoittaviksi, että
lähtöasetelma määräsi raportin sisältöä enemmän kuin
heidän panoksensa. Mitä työryhmä puhuikin, se joko
asetettiin muottiin, tai jos ei siihen mahtunut, niin
sivuutettiin.
Aluksi kerrottiin HY:n johdon lähtökohta siitä, mitä
raporttiin heidän mielestään tulisi, ja luulin, että sen
jälkeen työryhmän jäsenet voisivat ottaa lähestymistapaan kantaa, punnita ideoita ja päättää suunnasta.
Tällainen keskustelu on välttämätöntä yliopiston olemuksen, tavoitteiden ja ongelmien hahmottamiseksi, joten
ajattelin sen olevan työryhmän toiminnassa keskeistä.
Kriittiselle keskustelulle ei kuitenkaan juuri ollut aikaa,
raamien kyseenalaistamiselle vielä vähemmän, siitä
huolimatta että toimeksiannossa peräänkuulutettiin
4

Patomäki, Heikki (2015) Tiedote: yliopistokyselyn tulokset,
blogikirjoitus 7.4.2015. 29.2.2016.
<http://blogs.helsinki.ﬁ/patomaki/2015/04/07/tiedoteyliopistokyselyn-tulokset/>
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riskinottoa, annetuista teemoista poikkeamista ja muuta
vastaavaa.
Puheenjohtaja suhtautui tehtäväänsä kuin luokkaa kurissa
pitävä opettaja. On syytä korostaa, että en usko, että
Mauranen koki tukahduttavansa kriittisiä ääniä, varmaankin hän ajatteli vain pitävänsä keskustelun aiheessa, kuten
puheenjohtajan kuuluu. Prosessissa olikin kiehtovaa se,
että johto vaikutti vilpittömästi haluavan "uuden etsimis5
tä" mutta oli asettanut toiminnan raamit sellaisiksi, että
niissä pysyminen takasi annettuun sapluunaan sopivan
tuloksen. En ole varma, onko kyseessä älykäs suunnittelu
vai luonnollisen valinnan myötä tapahtunut evoluutio.
Oli tietysti naiivia kuvitella, että työryhmä, jonka puheenjohtaja ja sihteeri edustavat yliopiston johtoa, voisi toimia
riippumattomasti. Nimellisesti puheenjohtajan oli tarkoitus vain pitää kiinni "toimeksiannosta ja aikataulus5
ta" , mutta johdon näkemyksen mukaan toimeksiannon
piiriin kuului myös se, mistä aiheista keskustellaan, mistä
näkökulmasta, kuinka paljon niihin käytetään aikaa ja
ketä asiantuntijoita kuullaan – lyhyesti sanottuna jokseenkin kaikki, millä on merkitystä ideoiden muodostamiselle.
Rajauksia on pakko tehdä, mutta kun ulkopuolelle
jätettiin yliopiston arvot sekä yliopistoyhteisön jäsenten
käsitys yliopistosta ja sen ongelmista, niin kyse on
merkittävistä ideologisista valinnoista. Osallistujat toivat
tällaisia aiheita esille, mutta puheenvuorojen ja kirjallisten kommenttien merkitsemisestä muistiin ja toimit5

Rehtorin päätös 95/2014 (2014) VISIO400-työryhmä.
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tamisesta vastuussa ollut sihteeri piti huolen siitä, että ne
eivät juuri päässeet häiritsemään raporttia.
Ajankäyttöön vetoaminen on tehokas vallankäytön
muoto, koska sekä vallankäyttäjä että vallankäytön kohde
voivat kokea sen neutraalina, toiminnan puitteisiin liittyvänä asiana. Silloin kun ajankäyttöä vahtiva taho on
myös päättänyt, mihin aikaa käytetään, näin ei tietenkään
ole. Välillä aikatauluttaminen yltyi koomiseksi, kuten
puheenjohtajan yrittäessä keskeyttää ajatustenvaihtoa
ryhmän jäsenten välillä, koska johdon laatiman suunnitelman mukaan meidän piti jakaantua alaryhmiin
miettimään mahdollisimman innostavaa slogania yliopistolle – aikaa annettiin kaksi minuuttia.
Alkuperäisessä suunnitelmassa kauaskantoinen visio
yliopiston tulevaisuudesta oli tarkoitus saada valmiiksi
kolmessa kahden tunnin kokouksessa, ja kahdessa
muiden toimijoiden kanssa pidettävässä tapaamisessa.
Vaikka kokouksia lisättiin, aikaa ei ollut paljon. On
kuvaavaa, että kokousten ajat enimmäkseen saneltiin
johdon toimesta ryhmän jäsenten aikatauluja huomioon
ottamatta, ja niitä myös muutettiin työryhmältä kysymättä. Tämän takia jäseniltä jäi paljon tapaamisia väliin
(itse taisin olla kaikissa paitsi yhdessä) ja toiminta oli
tehotonta, kun aiemmin tehtyjä päätöksiä muuteltiin
kokouksissa sen mukaan, kuka sattui olemaan paikalla.
Aikatauluttamisen vallankäyttöluonnetta korostaa se, että
puheenjohtaja oli lopulta sitä mieltä, että raportista ei olisi
tullut parempaa, vaikka aikaa olisi ollut kuinka paljon,
toisin sanoen mitään johdon kannalta oleellista ei jäänyt
puuttumaan.
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Päätösten tekeminen ei ole vallankäyttökysymys
Oma lukunsa oli ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen. Raportin laatimisen pääpaino oli HY:n muutosympäristön tulevaisuuden miettiminen erilaisten skenaarioiden kautta. Tätä varten ajatushautomo Demos
Helsinki haastatteli suomalaisia eri alojen toimijoita.
Jotkut yliopistolaiset suhtautuvat epäluuloisesti ulkopuolisten konsulttien käyttämiseen päätöksenteon tukena,
koska ne tuovat mukanaan omat taustaoletuksensa ja
arvonsa. Mielestäni Demos Helsingin väki toimi avoimesti ja hoiti tehtävänsä asianmukaisesti. Ongelmana oli
se, mitä heille oli annettu tehtäväksi.
Kysyessäni työryhmän kokouksessa sitä, keitä ulkopuolisia asiantuntijoita kuullaan, miten heidät valitaan ja
mitä heiltä kysytään, sain puheenjohtajalta yllättävän
vastauksen: asiasta ei tarvitse keskustella, eikä se ole
vallankäyttökysymys. Tämä tarkoitti tietysti sitä, että
valta on HY:n johdolla, joka tekee nämä päätökset.
Armollisesti kuitenkin järjestyi Demos Helsingin kanssa
ylimääräinen tapaaminen, missä oli mahdollisuus
kommentoida valmiiksi laadittuja kysymyksiä ja ehdottaa
uusia haastateltavia. Demos Helsinki suhtautui asiaan
vakavasti, mutta en tiedä oliko sillä suurta merkitystä,
koska haastattelujen kehys oli jo tiukasti kiinnitetty.
Lisäksi Demos Helsinki hoiti Future Universities Roundtable -nimistä tapaamista, mihin oli kutsuttu kotimaisia ja
ulkomaisia yliopistoammattilaisia pohtimaan yliopistojen tulevaisuutta. Nimellisesti tilaisuutta isännöi
Visio400 -työryhmä; ryhmän jäsenillä (johtoa edustavaa
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puheenjohtajaa ja sihteeriä kenties lukuun ottamatta) ei
kuitenkaan ollut mahdollisuutta vaikuttaa tilaisuuden
suunnitteluun.
Demos Helsinki suoritti työnsä mallikkaasti. Ansioituneiden akateemikoiden jakaminen pieniin ryhmiin
miettimään pallukoiden siirtämistä nelikentällä ja
keskustelemaan pikaisesti monimutkaisista asioista, joita
he eivät kunnolla tunne, ei kuitenkaan edistä kriittistä
tiedonmuodostusta. Eräs Visio400-työryhmän jäsen
kuvaili, epäuskon vallassa, tapaamista farssiksi. Lopulta
suurin sanoin (ja kustannuksin) esitellyn Future Universities Roundtablen tuottamat nelikentät sysättiin häveliäästi vain raportin liitteeksi.
Kokemukseni mukaan brainstorming-tapaamiset voivat
olla hyödyllisiä silloin, kun osallistujilla on tarvittavat
pohjatiedot ja tehtävä on mielekkäästi rajattu. Mutta kun
halutaan selvittää aiheita, joita ei valmiiksi tunneta, pitää
toimia toisin. Siihen onkin olemassa sellainen innovaatio
kuin akateeminen tutkimus, jossa asioita tarkastellaan
huolellisesti ja järjestelmällisesti. Visio400-prosessi ei
kuitenkaan painottanut tätä yliopiston vahvuutta, tutkimustulokset olivat satunnainen sivuseikka tehtäessä
kauaskantoisia ehdotuksia Suomen yliopistojen tulevaisuudesta.
Visio400-raportti luovutettiin Ravintola Gaijinissa. Vararehtori ojensi raportin rehtorille kuin riippumattoman
ryhmän edustaja ikään ja kertoi työryhmän jäsenten
tuntoja kysymättä, mitä mieltä itse asiassa olemme.
Samppanjalasit kädessä kehiteltiin esimerkkinä "cocreationista" haikuja, joissa ensimmäinen yliopistoon
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liittyvä ja viimeinen tulevaisuuteen liittyvä rivi oli kiinnitetty, ja työryhmän jäsenet saivat vuoron perään ehdottaa
niiden väliin seitsemää tavua.
Puolustamisen arvoista
Visio400-prosessi osoitti HY:n johdon ongelmallisen
suhtautumisen yliopistoyhteisöön ja yliopiston rooliin,
mikä näkyy myös reaktiossa leikkauksiin. Vallan keskittämistä on perusteltu päätöksenteon tehokkuudella, mutta
kriisin hetkellä tarmokasta toimintaa ei ole näkynyt.
Johto on kyllä julkisesti arvostellut koulutusleikkauksia,
ja on epäilemättä yrittänyt vakuuttaa hallitusta lieventämään niitä (tai kohdistamaan niitä muihin yliopistoihin).
Mutta nähtävästi johdolla ei ole strategiaa opiskelijoiden,
henkilökunnan ja alumnien organisoimisesta puolustamaan yliopistoa ja sivistystä. Myöskään yliopiston hallituksen vaikutusvaltaisia ulkojäseniä ei ole mobilisoitu
ottamaan julkisesti kantaa. Sen sijaan on pantu toimeen
ennennäkemättömän laajat irtisanomiset, joita on perusteltu sillä, että yliopisto ei voi vaikuttaa tilanteeseen.
Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että HY:stä maalaillaan –
myös Visio400-raportissa – itsenäistä yhteiskunnallista
vaikuttajaa, joka kilpailee maailman huippujen kanssa ja
kantaa globaalia vastuuta. Mitä lähempänä oleva ja
pienempi toimija on kyseessä, sitä helpompi siihen on
vaikuttaa. Jos HY ei pysty vaikuttamaan edes Suomessa
oman rahoituksensa turvaamiseen tilanteessa, jossa
koulutusleikkauksia vastustetaan laajasti, niin miten se
voi kuvitella vaikuttavansa laajemman maailman
asioihin?
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Sanalla sanoen, johto ei ole osoittanut johtajuutta. Sen
ohjailussa yliopisto ei näytä autonomiselta yhteisöltä,
joka on valmis suojelemaan omaa etuaan – ja yhteiskunnan etua – hallitukselta, vaan sanellun politiikan
toimeenpanijalta, joka esittää ehdotuksia ylöspäin, mutta
ei ole valmis vastarintaan, jos niitä ei hyväksytä. On
vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että HY:n johto kokee
olevansa ennemmin hallituksen suitsissa olevan yrityksen
johtoporras kuin yliopistoyhteisön edustaja, jonka
tarvitsisi nauttia yliopistolaisten luottamusta.
Yliopistojen vahvuus on kuitenkin akateemikkojen
yhteisöllisyys sekä meritokratian ja demokratian ainutlaatuinen yhdistelmä, mikä on taannut saavutukset
sivistyksen saralla. Nämä asiat herättävät aiheellista
ylpeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ovat puolustamisen arvoista, eivät kahdessa minuutissa mietityt
muodinmukaiset mainoslauseet.

Julkaistu ensimmäisen kerran Image-lehden
verkkosivuilla 4.1.2016.
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Yliopistojen nykytilanne heijastelee hajaannuksen tiellä
kulkevien Euroopan ja Suomen viimeaikaista kehitystä.
Vielä kymmenen vuotta sitten keskeiset eurooppalaiset
arvot, esimerkiksi vapaa liikkuvuus, koulutuksen ja
sivistyksen vaaliminen sekä luovuttamattomat kansalaisja ihmisoikeudet olivat eurooppalaisen yhteistyön ja
integraation kulmakiviä. Tällä hetkellä ihmisyhteisöjä
koossa pitävät voimat, jakaminen ja huolehtiminen sekä
yhteiset arvot ja käsitykset, rapautuvat Euroopassa
vauhdilla. Talous- ja poliittinen järjestelmämme jakaa
vaurautta yhä harvemmille ja julkinen keskustelu
poliittisia johtajia myöten on yhä voimakkaammin
ihmisiä vastakkaisiin ryhmiin jakavaa.
Tällä kehityksellä on ollut vakavia seurauksia yliopistoille: sekä niiden kyky tuottaa yhteisiä käsityksiä ja
kansalaishyveitä että niiden (taloudellinen) tuottavuus on
kyseenalaistettu. Mikään tuskin kertoo paremmin
ajallemme tyypillisestä historiatiedottomuudesta ja
päättäjien kyvyttömyydestä ymmärtää yhteiskunnallisen
kehityksen logiikkaa kuin ymmärtämättömyys niistä
menetyksistä, joihin ihmisten välisten solidaarisuussiteiden katkaiseminen johtaa. Näitä kustannuksia ei
rahalla mitata. Verrattuna valtionyhtiöiden jatkuvaan
tappiolliseen sähläilyyn ja harmaan talouden aiheuttamiin
menetyksiin koulutusleikkaukset ovat vain murusia. Ja
silti juuri näillä leikkauksilla riskeerataan suomalaisen
yhteiskunnan menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.
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Menneisyys elää vain, jos tietoisuutta siitä ylläpidetään
tutkimalla, ja vain tasokas tutkimus mahdollistaa menneestä oppimisen, ja samalla paremman tulevaisuuden
rakentamisen tässä ja nyt. Mutta tulevaisuutta ei rakenneta pyhällä hengellä, mihin pääministeri Sipilän motto
”niukkuus lisää luovuutta” viittaa, vaan työllä ja tekemisellä, jolle yhdessä varmistetaan parhaat mahdolliset
resurssit.
Nykyisen jakautuneen yhteiskunnan siemenet on tosin
kylvetty jo kauan aikaa sitten. Rauhan ja yhteistyön
projektiksi rakennettua Euroopan unionia alettiin 1990luvulla kehittää yhä voimakkaammin suurpääoman ehdoilla. Tämän kehityksen ensimmäinen suuri kriisi, jota
nykyisellään vielä elämme, on todistanut, että pankkien ja
sijoittajien eduille pannaan enemmän painoarvoa kuin
yhteiskuntien ja tavallisten ihmisten elämille. Kyseinen
jako yksityisten pääomien tuoton ja ihmisten elinresurssien välillä näkyy erityisen hyvin myös Helsingin yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2017-2020 – jonka
yliopiston johto julkisti historiansa suurimpien YTneuvottelujen päättymisen lomassa.
Strategiassa puhutaan tieteestä vain investointien,
proﬁlointien, hyödyntämisen, kansainvälisyyden ja
infrastruktuurien kautta – ei esimerkiksi totuuden,
ymmärryksen ja tiedon käsittein. Strategiassa ei aseteta
tieteelle mitään yhteiskunnallisia tehtäviä kuten totuudenmukaisen tiedon tuottaminen tai osaavien toisiaan
tukevien kansalaisten kasvattaminen. Sen sijaan strategia
tarjoaa opiskelijoiden nostamista keskiöön – esimerkiksi
muuttamalla koulutussisältöjä tulevaisuuden työelämän
tarpeita vastaaviksi sekä lisäämällä yrittäjyyskoulutusta
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kaikilla aloilla. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää osaamistaan muuttuvan ympäristön tarpeisiin.
Tämän lisäksi jokaisen yliopistolaisen työn tavoitteet
linkitetään yliopiston tavoitteisiin ja samalla painotetaan
rahoituksen hankkimisen olevan jokaisen yliopistolaisen
vastuulla. Rekrytoinneissa suositaan niitä, jotka osoittavat kykyä tuoda ulkopuolista rahaa mukanaan. Pääpiirteissään strategia ei eroa minkään nykyisen suuren
yrityksen strategiasta, eikä siinä aseteta mitään itseisarvoisia tavoitteita ranking-haihattelun ulkopuolella.
Toisenlaisia äänenpainoja kuultiin muutamaa kuukautta
ennen strategian julkistamista, kun Porthanian vallannut
leikkausten vastainen Koulutuslakko-liike (KoLa) kokosi
yli kolme sataa yliopistolaista jakamaan näkemyksiään
yliopiston ahdinkoa ruotivaan yleiskokoukseen. Kokouksessa päätettiin kolmesta kaikkein tärkeimmästä yliopistoja ja koulutusta koskevasta tavoitteesta: leikkauspolitiikan vastustaminen, yliopistojen ja koulujärjestelmän demokratisointi sekä korkeakoulujen ohjaaminen
sivistys- ja kulttuuripolitiikan ehdoilla kaupallisen
innovoinnin sijaan. Kokouksessa esitettiin myös toimia
näiden periaatteiden voimaan saattamiseksi, joista
keskeisimpinä mainittakoon poliittisten lakkojen ja
mielenilmausten järjestäminen päättäjien painostamiseksi. Viime syksyn aikana yliopistolaisten, niin
opiskelijoiden kuin henkilökunnan kyky vastustaa leikkauksia ja osallistua yhteisesti tehtäviin painostustoimiin
osoittautui kuitenkin liian laimeaksi. Sekä yliopistolaiset
ammattiliitot kuin HYY:kin valitsivat mieluummin
päättäjien lobbauksen ja kannanottojen kirjoittamisen
kuin avoimen konﬂiktin ja vastakkainasettelun kurjistamiseen sitoutuneiden päättäjien kanssa.
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Asetelma yliopistolla muistuttaa kaikessa banaaliudessaan erityisesti median suosimaa yhteiskunnallista jakoa
kahteen ääripäähän ja heidän välistään löytyviin maltil1
lisiin tolkun ihmisiin . Toisaalla kohtaamme valtiovarainja opetusministeriöstä, elinkeinoelämän vaikuttajista ja
yliopiston johdosta koostuvan leikkauksia, tulosjohtamista ja proﬁlointia väkisin ajavan pienen, mutta
vaikutusvaltaisen piirin. Toisaalla ovat enemmän tai
vähemmän hajallaan olevat leikkauksien ja epädemokraattisen sanelupolitiikan vastustajat, jotka tekevät
tahoillaan sen mitä pystyvät: levittävät tietoa, lobbaavat,
osoittavat mieltä, kirjoittavat kannanottoja, huutavat
Alexander Stubbin ulos yliopistolta tai valtaavat tiloja.
Mutta näiden ryhmien välissä elelee rauhaisa tolkun väki.
Tolkun väkeä on nähdäkseni kahta sorttia: ensimmäinen
uskoo, että kunhan vain tekee oman työnsä moitteetta
sekä mukautuu uusiin standardeihin ja sääntöihin, saa
pitää työnsä. Toinen taas on niin lamaantunut tai kyynistynyt mielivaltaisesta johtamisesta, myllerryksistä ja
tulospaineista, ettei jaksa tai uskalla enää sanoa vastaan.
Siinä missä tolkun ihmisen järki ilmenee hiljaisena
sivusta katsomisena polttopullojen iskeytyessä vastaanottokeskusten seiniin, näyttää juuri konﬂiktien välttäminen
1

Käsitteen ”tolkun ihminen” lanseerasi kirjailija Jyri Paretskoi
Iisalmen sanomissa (28.1.16). Sittemmin sitä on viljellyt muun
muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ajatus tolkun
ihmisestä perustuu olkiukkoon olemassa olevista
epärationaalisista ja kiihkoilevista ääripäistä, joiden väliin
asettuvat suurta enemmistöä edustavat järjen ihmiset.
(http://www.iisalmensanomat.ﬁ/news/tolkun-ihmiset/ , http://
www.presidentti.ﬁ/public/default.aspx?contentid=341374)
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olevan yliopistopolitiikan ydin. Johdon käskyjen ottaminen annettuina jopa silloin kun niistä on päivänselvää
haittaa yliopiston päätehtäville tutkimukselle ja opetukselle, on arkipäivää. Onpa jopa päivitelty negatiiviseen
sävyyn sitäkin kun Sipilä paljasti osan yliopistojen
rehtoreista pelaavan kaksilla korteilla eli suostuvan
2
leikkauksiin kulissien takana. Tämä kuulemma edustaa
vahingollista kiilan lyömistä yliopistolaisten ja johdon
väliin, koska epäluulon syveneminen ei ole kenenkään
etu. Mutta juuri näin yliopistolaisten tolkku kääntyy omaa
oksaa sahaavaksi alistumiseksi ja mukautumiseksi
muiden asettamiin ehtoihin. Sen sijaan, että oltaisiin
valmiita kohtaamaan eturistiriitojen värittämä todellisuus, ummistetaan silmät ja toivotaan, että epämiellyttävät asiat menisivät itsestään pois. On vaikea käsittää
miten kukaan empiirisiin menetelmiin uskova tieteentekijä voisi enää epäillä yliopistojen johdon, siis
rehtoraatin, ylimpien hallintopäälliköiden ja hallitusten
aktiivista roolia yliopistojen kurjistumisessa. Esimerkiksi
Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola on ajanut luku3
kausimaksuja , vaatinut yliopistoille vähemmän valtaa ja
4
enemmän ohjausta ministeriöistä , ehdottanut koulutustason alentamista sekä yliopistoyhteisön pilkkomista
erilleen siten että eri koulutustasot ja oppiaineet voisivat
2

Ylämaa, Kettu (2016) Tolkuton yliopistoväki. Blogikirjoitus
01.02.2016. http://suomenkuvalehti.ﬁ/ylamaankettu/2016/02/01/tolkuton-yliopistovaki/
3
Helsingin sanomat (2015) Yliopistojen rehtorit toivovat
ulkomaalaisille opiskelijoille lukukausimaksuja. 16.05.2015.
http://www.hs.ﬁ/kotimaa/a1431667857297
4
Talouselämä (2015) Rehtori yllättää: Yliopistoille vähemmän
valtaa. 06.09.2015. http://www.talouselama.ﬁ/uutiset/rehtoriyllattaa-yliopistoille-vahemman-valtaa-3485829
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sijaita eri puolilla maata. Tähän listaan voidaan lisätään
vielä vuosina 2014-2015 valtaisasta vastustuksesta huolimatta väkisin toteutettu Helsingin yliopiston johtosääntöuudistus, etupainotteisesti toteutetut leikkaukset
sekä haluttomuus käyttää Helsingin yliopiston kymmenien miljoonien eurojen ylijäämää leikkausten kom6
pensoimiseksi.
Itse asiassa suomalaisen yliopistopolitiikan lähihistoriaa
tarkastelemalla voidaan havaita, että kiilaa yliopistolaisten ja johdon välille on työnnetty varsin määrätietoisesti sekä johdon omasta että maan talouspoliittisen
eliitin toimesta siitä lähtien kun ylipistot päätettiin
organisoida uuden julkishallinnon periaatteiden mukaisesti 1990-luvulta lähtien. Niinpä uusliberaalin tulosvastuun mukainen uusi palkkausjärjestelmä ja sen
vaatimat johtamishierarkiat otettiin käyttöön vuonna
2005. Viisi vuotta myöhemmin 2010 astui voimaan uusi
yliopistolaki, jolla yliopistot erotettiin valtiosta itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi työnantajiksi ja markkinatoimijoiksi. Lopulta vuoden 2015 massiiviset leikkaukset
toteutetaan, ainakin Helsingin yliopistossa, yhdessä
erittäin laajojen oppiaine- ja tiedekunta-uudistuksien
kanssa. Yhteistä näille viiden vuoden välein tuleville
myllerryksille on ollut kiire ja ylätasojen suljettujen ovien
takana tehdyt valmistelut, yliopisto-yhteisön jättäminen
passiiviseksi sanelun, pakottamisen ja kiristyksen
5

Kauppalehti (2015) Vauhtia yliopistojen työnjakoon.
14.10.2015. http://www.kauppalehti.ﬁ/uutiset/vauhtiayliopistojen-tyonjakoon/qzkvYzCj
6
Helsingin yliopisto (2014) Helsingin yliopiston tilinpäätös
2014. https://www.helsinki.ﬁ/sites/default/ﬁles/atoms/ﬁles/201
4_helsingin_yliopiston_tilinpaatos.pdf
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kohteeksi sekä yliopistoyhteisön vallitseva kokemus
uudistusten työn laatua, mielekkyyttä ja työyhteisöä
heikentävistä vaikutuksista.
Merkittäviä muutoksia on tapahtunut myös yliopistoja
ohjaavassa ylätasossa. Vielä vuonna 2005 Heikki
Patomäki kirjoitti kuinka ministeriöiden, yliopistojen
keskushallinnon ja ammattiliittojen tapa päättää keskeisistä kysymyksistä yliopistojen yläpuolella on ongel7
mallista yliopistodemokratian ja itsehallinnon kannalta .
Viime vuosina ammattiliittojen valta yliopistoa koskevissa asioissa näyttää kuitenkin vähentyneen entisestään: Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto vastustivat
näkyvästi sekä uutta yliopistolakia että nykyisiä leikkauksia, mutteivät saaneet näissä asioissa edes pieniä
torjuntavoittoja. Näyttääkin siltä, että akateemisella alalla
ammattiliitot on tiputettu pois neuvotteluista tai ainakaan
niiden tavoitteita ei ole neuvotteluissa kuunneltu. On
tietysti aiheellinen kysymys, ovatko tavoitteet kabineteissa ylipäänsä vastanneet julkilausumia, kun esimerkiksi Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri on
kunnostautunut opetusministeri Grahn-Laasosen linjan
8
peesaajana. Ammattiliittojen vallan näivettäminen on
keskeinen uusliberaalin hallintakehyksen tavoite, mutta
samalla myös haaste yliopistolla oleville tolkun ihmisille.
Kun näyttää siltä, että poliitikot ja viranomaiset vyöryttävät yliopistoja huonontavia uudistuksia tiheällä aika7

Patomäki, Heikki (2005) Yliopisto OYJ. Gaudeamus,
Helsinki.
8
Helsingin sanomat (2016) Opetusministeri Grahn-Laasonen
ja kolme professoria HS:n mielipidesivuilla: Tutkimukseen
täytyy panostaa. 10.3.2016.
http://www.hs.ﬁ/mielipide/a1457497614576
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välillä eivätkä yliopistolaisten ammattiliitot kykene näihin huononnuksiin vaikuttamaan, niin mihin voi tolkun
ihminen enää luottaa?
Yhteiskuntatieteissä kiistellään usein rakenteiden merkityksestä yksilöiden toimintaan. Yliopistoissa ylhäältäpäin
toteutettu tulosjohtamisen malli on kuitenkin konkreettinen esimerkki rakenteiden voimasta. Vaikuttamalla
työtä ja opiskelua sääteleviin lakeihin, sääntöihin ja
käytäntöihin on niin opiskelijoista, tutkijoista kuin
professoreista tehty oman elämänsä yrittäjiä erilaisissa
katkonaisissa hankkeissa ja projekteissa. Tähän yhdistyvät alati niukkenevat resurssit ja kovenevat määrälliset
vaatimukset ovat johtaneet paradoksaaliseen tilanteeseen,
jossa hyvää tarkoittavat ihmiset joutuvat askel kerrallaan
järjestämään elämänsä oman yksilöllisen etunsa näkökulmasta. Oman kutsumusammattinsa puolesta taistelevia yksilöitä on helppoa kiristää markkinaehtoisesti
määrättyjen kvantitatiivisten mittareiden mukaan. Tällöin
nurkkakuntaisuus, selkäänpuukotus ja kyyninen valtapeli
ottavat jakamisen, kollegiaalisuuden ja yhdessä tehtävän
tieteen paikan. Yliopiston työ- ja opiskeluympäristön
9
huonontuminen on luettavissa useista tutkimuksista , ja
samalla ihmisten erottelu toisiaan vastaan osuu oireellisesti yhteen myös yliopistolaisten oikeuksia puolustavien rintamien hälvenemisen kanssa. Vielä vuonna 2000
9

Ks. esim. Onnismaa, Jussi (2010) Opettajien työhyvinvointi.
s. 20-22. http://www.oph.ﬁ/download/124603_Opettajien_tyo
hyvinvointi.pdf
Suomen kuvalehti (2012) Kuinka yliopistouudistuksesta tuli
kaikkien aikojen ﬁasko. 30.10.2012.
http://suomenkuvalehti.ﬁ/ jutut /kotimaa/kuinkayliopistouudistuksesta-tuli-kaikkien aikojen-ﬁasko/

123

Jakolinjat syvenevät, jakaminen vähenee –
Kuka muuttaisi yliopistojen kurjistuskurssin?

Suomen ylioppilaskuntien liitto ja ammattiliitot (Professoriliitto, TTL, YLL, JHL (VAL), YHL) järjestivät
yhteisen leikkausten vastaisen kampanjan, johon kuului
myös suurmielenosoitus. Leikkaukset saatiin torpattua,
kun poliitikot taipuivat myöntämään yliopistoille lisää
rahaa osana tulevaisuuspakettia. Vaikka erilaiset etujärjestöt ovat tehneet paljon työtä myös yliopistolakiuudistuksen ja viimeisten leikkausten kohdalla, ei
vastaavanlaisia yhteisiä painostustoimia ole sen koommin
nähty.
Oma osansa tästä synkästä kehityksestä selittynee sillä,
että tieteilijät ovat perinteisesti karsastaneet politiikkaan
osallistumista. Vanhan ihanteen mukaan tiede on
objektiivista totuuden etsimistä siinä missä politiikka
perustuu arvoihin, joille ei ainakaan vielä ole kyetty
tarjoamaan objektiivista perustaa. Tämä jako on tietysti
ollut mahdollinen vain niin kauan kuin joku muu on
tehnyt politiikan tieteilijöiden puolesta: sivistysporvarit,
kansallismielinen eliitti ja hyvinvointivaltio-orientoituneet puolueet sekä ammattiliitot ovat kaikki vuorostaan
auttaneet turvaamaan tieteentekemisen puitteet. Ensin
mainitut ovat sittemmin hävinneet, kansallismielisestä
eliitistä taas on tullut tiede- ja koulutusvihamielistä
samalla kun jälkimmäiset eivät ole löytäneet vaikutusmahdollisuuksia muuttuneessa tilanteessa. Eikä tässä
kohtaa sovi sivuuttaa entisten koulutus- ja sivistyspuolueiden Kokoomuksen ja SDP:n kurssin muutosta: jo
Paavo Lipponen puhui jämäkästi koulutuksen mark10
kinaistamisesta , ja Esko Ahon vuoden 1991 hallituksesta lähtien ovat valtiovarain- ja opetusministeriö olleet
joko Kokoomuksen tai SDP:n johtamia. Näitä kahta
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puoluetta on ensisijassa kiittäminen julkisten instituutioiden muuttamisesta yritystenkaltaisiksi tulosjohdetuiksi
laitoksiksi, yliopistot mukaan lukien.
Tässä mielessä yliopistojen kohtalolla ei ole paljoakaan
tekemistä taloudellisen tilanteen kanssa tai sen kanssa
onko hallitusvastuu oikeistolla tai vasemmistolla. Kaikki
ovat olleet taloustilanteesta riippumatta enemmän tai
vähemmän sitoutuneita tieteen poliittisen ohjailun
kasvattamiseen, tulosperustaiseen kilpailuun ja resurssien
niukkenemiseen. Juuri tämän vaihtoehdottomuuden
politiikan eri puolilla Suomea aktivoituneet koulutuslakkoilijat ja valtaajat halusivat heittää romukoppaan
yliopistoja kurjistamasta. Joulukuussa 2015 valtaajat
Helsingistä Turkuun ja Tampereelta Jyväskylään ja
Joensuuhun tulivat yhdessä sanomaan ei nykyiselle
leikkauspolitiikalle ja jatkuville uudistuksiksi naamioiduille kurjistuksille. Valtaajat katsovat, historian valossa
aiheellisesti, että jokainen nykyisin esitetty uudistus
vahvistaa ministeriöiden ja elinkeinoelämän etujärjestöjen otetta yliopistojen hallituksista, jotka on jo vietelty
kontrolloimaan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden
yhteisöä talouspoliittisen eliitin toiveiden mukaisesti.
Samoin opiskelijajärjestöjen ja ammattiliittojen politiikka
on vuosikausia perustunut reaktiiviseen lyhyen tähtäimen
toimintaan, joka on parhaimmillaankin kyennyt ainoastaan hieman hidastamaan yliopistojen markkinaistumista
ja poliittista ohjailua. Kun aloite tulee aina ylhäältä ja
ulkopuolelta, johtaa jokainen kompromissi vääjäämättä
niihin tavoitteisiin, jota ylätaso ajaa. Niinpä reaktiivisella
alistumispolitiikalla ei kohta olekaan enää mitään
10

Patomäki, Heikki (2005) Yliopisto OYJ. Gaudeamus,
Helsinki. s. 79.
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puolustettavaa. Tätä käytännön historia- ja politiikkatietoisuutta kaipaisi yliopistolle enemmänkin.
Valtaajat pakottavat toiminnallaan myös pohtimaan
yliopistojen kohtalon kysymystä: etymologisesti universitas tarkoittaa yhteisöä, mutta onko mitään yhteisöä
yliopistolla enää olemassakaan? Ainakin tätä yhteisöä ja
sen vuorovaikutusmahdollisuuksia määrittävät tarkasti
rajatut pienen piirin päättämät säännöt resurssien käytöstä
ja työn käytännöistä. Voidaankin sanoa, että yhteistä sekä
EU:n, Suomen että Helsingin yliopiston ylimmille
päättäjille on ymmärtämättömyys siitä tosiasiasta, jonka
kaikki suuret poliittiset ajattelijat Platonista Machiavelliin nostivat ajattelunsa keskiöön: yhteisön suurin uhka
tulee aina sisältäpäin. Koko suuri teatteri pakolaisten ja
hitaan talouskasvun nostamisesta tärkeimmiksi eurooppalaisiksi ongelmiksi peittää alleen sen, että yleiseurooppalainen talouskuripolitiikka siirtää julkiset varat
yksityiseen hallintaan. Kasvavia osinkoja pidetään
tärkeämpänä kuin kansalaisten terveydenhuoltoa ja
koulutusta, pakolaisten ihmisoikeuksista puhumattakaan. Suomessa tehdään mieluummin 500 000 työtöntä
ja leikataan palkoista, tuista sekä palveluista kuin otetaan
nollakorkoista lainaa, suitsitaan verokeplottelua tai
verotetaan suuria pääomia. Helsingin yliopistossa johdon
tulos ja budjetin ylijäämä ovat omia työntekijöitä ja
tutkimusta tärkeämpiä. Näin toteutetaan koko ajan
vaarallista jakoa, jossa ihmisten intressit etääntyvät yhä
kauemmaksi toisistaan. Historia puolestaan todistaa
väkevästi siitä, mihin kasvavat intressiristiriidat yhteisöjen sisällä johtavat.
Mitä tolkun yliopistolainen sitten tässä tilanteessa tekisi?
126

Jakolinjat syvenevät, jakaminen vähenee –
Kuka muuttaisi yliopistojen kurjistuskurssin?

Ainakin on syytä vetää tosiasioiden edellyttämät johtopäätökset. Yliopiston ulkopuolella ei näytä olevan tahoja,
jotka kykenisivät ja haluaisivat turvata yliopiston
resurssit ja jatkuvuuden tavalla, jota valtaosa yliopistoyhteisöstä toivoo. Toiseksi, yliopistojen tämänhetkinen
johto ei ole sitoutunut puolustamaan johtamiaan organisaatioita, jakamaan valtaa kollegiaalisten periaatteiden
mukaisesti eikä osoita sitoutumista työntekijöihinsä.
Vastaavasti nykyinen yliopistoyhteisö opiskelijajärjestöineen ja ammattiliittoineen on ollut voimaton turvaamaan omaa asemaansa ja tarjoamaan jäsenilleen toivoa
paremmasta (tai edes yhtä hyvästä) tulevaisuudesta 2000luvun korkeakoulumurrosten melskeissä. Luullakseni
moni yliopistolainen allekirjoittaa kansanomaisen käsityksen, jonka mukaan on mielenvikaista toistaa samaa
asiaa ja odottaa sen johtavan erilaiseen lopputulokseen.
Siksi onkin aika kehittää uusia tapoja taistella paremman
yliopiston puolesta. Kannanotot, satunnaiset mielenosoitukset ja edustuksellinen kabinettipolitiikka ovat
kerta toisensa jälkeen osoittautuneet toimimattomiksi.
Samoin on yhä kyseenalaisempaa, onko yliopiston
johdosta ja sitä ohjailevista poliitikoista mitään hyötyä
yliopistolaisten omille tarpeille ja tavoitteille.
Onkin vaikea nähdä, että yliopiston tilanne voisi parantua
mitenkään muuten kuin yhteisön itsensä organisoitumisesta oikeaksi yhteisöksi. Yhteisöksi, joka tunnistaa
yhteiset intressinsä ja joka on valmis kohtaamaan niin
sisäiset kuin ulkopuoliset kurjistushyökkäykset yhtenäisenä joukkona sen sijaan, että päätökset otetaan
annettuina ja ainoat taistelut kohdistetaan omiin tiedeyhteisökumppaneihin. Vallitsevissa olosuhteissa kilpailemaan tottuneiden ja yliopistolla katkeroituneiden yksilöi127

Jakolinjat syvenevät, jakaminen vähenee –
Kuka muuttaisi yliopistojen kurjistuskurssin?

den yhteisöt eivät kuitenkaan synny tyhjästä ja vaivatta.
Niiden tueksi tarvitaan väistämättä sellainen yhteinen
käsitys tulevaisuuden organisaatiosta, jonka toteuttaminen voi alkaa tässä ja nyt. On lähdettävä liikkeelle
pienistä puroista, jotka antavat virkistävää voimaa
yhdessä tehtävän tieteen käytännöille. Mutta näiden
purojen on väistämättä yhdyttävä osaksi laajempaa
yhteiskunnallista muutosta, jossa arvo ja hyöty käsitetään
pelkkää talouskasvua kokonaisvaltaisemmin yhteisöllisinä asioina. Samalla vaaditaan toimintaa yliopistoyhteisön itsetietoisuuden kasvamiseksi sekä yliopiston
valtarakenteita koskevan tiedon valjastamista tiedeyhteisön aseman parantamiseksi. Jos tieteemme ja
opetuksemme ei auta meitä voimaantumaan yhdessä ja
kasvattamaan itsemääräytyneisyyttämme omassa yhteisössämme, on siinä jotain pielessä. On aika valjastaa
yliopistolla tuotettava tieto yliopiston itsensä pelastamiseksi poliitikoilta ja johtajilta. On ryhdyttävä rakentamaan uutta organisaatiota alhaalta ylös, etsittävä liittolaisia ja avattava ennen tutkimattomia alueita, joissa
mielivaltainen johtaminen ja lyhyen aikavälin kaupallinen hyöty eivät sanele tieteen ja toiminnan sisältöjä.
Ennen kaikkea on kasvatettava solidaarisuutta yliopiston
sisällä. Nähtäväksi jää tarkoittaako paremman tiedeyhteisön rakentaminen väistämättä pakoa uppoavasta
yliopistosta jonnekin mistä emme vielä tiedä, kirmaamista akateemisten yhteismaiden vielä löytymättömille
niityille.
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Esipuhe
Kirjoitin tämän tekstin marraskuussa 2014, jolloin
julkaisin sen blogissani. Teksti osui ilmiselvästi ajan
hermoon, sillä se levisi sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen nopeasti. Kenties tuohtumukseni siivittämä
suorapuheisuus lievensi tutkijakunnan loukkaantumista,
jota tekstissäni käsittelemä Jorma Ollilan letkautus
vuoden 2014 Slush-tapahtumassa oli aiheuttanut.
Kuten usein, 'ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin' – kuten
vanha kansa tietää. Tekstini osoittautui nimittäin odottamaton merkitykselliseksi sille raivokkaaksi puhjenneelle aktivismille, jota Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuosi sisälsi.
Konkreettisesti teksti johdatti minut kohtaamaan Janne
Saarikiven ja Taina Riikosen. Tämän kohtaamisen
lopputuloksena syntyivät HY:n epäviralliset juhlatapahtumat liikaa lukeneille, joiden seurauksena myös kampanja nimeltä Vallataan 375 saavutti uudet mittasuhteet.
Loppu on eräänlaista suomalaisen yliopistoaktivismin
historiaa: kuolemanvakavaa kritiikkiä kieli poskella,
akateeminen sivistys korkealle jalustalle nostettuna.
Haluan ajatella, että Helsingin yliopiston täyttäessä täydet
400 vuotta, asiat ovat jälleen oikein. Yliopiston ydinfunktio, joka on sitkeästi kestänyt ajan hammasta
vuosisadasta toiseen, on toivottavasti jälleen nostettu sen
ansaitsemalle kunniapaikalle ja pelastettu nykyiseltä
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alennustilalta.
Jälkikäteen luettuna kirjoitukseni muodostaa tietynlaisen
aikalaiskuvauksen. Se auttaa osaltaan jälkipolvia ymmärtämään, miksi olimme niin kamalan kiukkuisia. Tämän
vuoksi meitä harmitti. Emmekö nousseetkin barrikadeille
aiheesta?
Lue niin paljon kuin haluat!
Akateemisuuden puolustuspuhe
Viime viikon kuumin some-aihe oli tutkijapiireissä
1
MTV3:sen uutinen Jorma Ollilan 18.11.2014 pitämästä
puheesta Slush-festivaaleilla -anteeksi tapahtumassa.
Suora lainaus:
Lue hieman, mutta älä kuitenkaan liikaa tai muuten
sinusta tulee akateeminen.
Aika rajua kieltä. Edes piinkovalta yritysjohtajalta,
insinööriltä, kauppatieteilijältä – tai kaikkea näitä
yhdessä.
Kenties kommentti oli tarkoitettu provokaatioksi – vaikka
tuskinpa akateemiset surkimukset hänen mielessään
puhetta kirjoitettaessa pyörivät. Kohdehan oli vallan
toinen: tuleva, ehkä nykyinenkin bisneselämän kreemi –
innovaatiohuumasta humaltunut massa, joka janosi
1

MTV3 (2014) Jorma Ollila täräytti: Älä lue liikaa tai sinusta
tulee akateeminen. 18.11.2014.
<http://www.mtv.ﬁ/lifestyle/digi/artikkeli/jorma-ollila-tarayttiala-lue-liikaa-tai-sinusta-tulee-akateeminen/4538416>
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messiaaltaan reseptiä menestyksen ihanaan nektariin.
Kenties kommentti oli vain huonosti ajateltu heitto.
Kuitenkin sen painoarvoa lisää eksponentiaalisesti se, että
sen lausui juuri Jorma Ollila – visionäärinen menestyjä,
joka Kansan Syvien Rivien silmissä lähes yksinomaan
pelasti Suomen varmalta tuholta. Mies, jonka älykkyys
ylittää oikeastaan kaikkien valtionhallinnon keskinkertaisten virkamiesten ja poliitikkojen kapasiteetin.
Nero, joka on todistanut ylivertaisuutensa ei ainoastaan
Nokian satumaisen menestystarinan kautta, vaan myös
monikansallisten jättien Shell Oilin ja Microsoftin
hallitusten jäseninä.
Jos Ollila kerran kehottaa varomaan liikaa akateemisuutta, siinä on vissi totuus – ja sitten pakkasella ne pitkät
kalsarit jalkaan myös!
Tutkijalle Ollilan kommentti kirpaisee erityisesti siksi,
että hän kuuluu Helsingin yliopiston johtokuntaan. Siten
tämä kommentti muuttuu liki symboliseksi kuoliniskuksi
kaikelle sille, mitä yliopiston tulisi edustaa. Kaikki se,
mikä kuluneiden vuosikymmenen kestäneiden hallintouudistusten ja ideologisen näköalattomuuden seurauksena on muutenkin jo melkein tuhottu.
Eihän nyt yliopiston eikä etenkään 'akateemisuuden'
voida odottaa tuottavan innovaatioita, visioita, merkityksellisyyttä – parempi vaan välttää liikaa lukemista
yliopistossakin! Hei, nyt on uuden aikakauden aika: putkitutkintoja, käytännönläheisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä.
Ja siihen kaikkeen vähän leikkimielisyyttä ja kilpailu132
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henkeä päälle! On surkuhupaisaa, että Slush-festivaalien
suurin huipentuma on identtinen käynnissä olevaan
Helsingin yliopiston Think Challengiin: tiimit 'pitchaavat' ideoitaan yleisölle, ja paras saa tietenkin palkinnon.
Niin, ehkä tässä ihanassa kilpailuhuumassa kukaan ei
huomaa, jos viemme yliopistoväeltä ne viimeisetkin
vakituiset positiot ja pakotamme heidät yrittäjiksi. Eivät
he muuten kuitenkaan ymmärrä lähteä. Kiistatta tutkijat
ovat yritysjohtajiksi kelvatakseen lukeneet aivan liikaa,
mutta ehkei akateemisuus ole tehnyt heistä täysin
kelvottomia vaatimattomampiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Kaiken edellä esitetyn vuoksi on aika puolustautua ja
tarttua Ollilan heittoa kuin härkää sarvista – sen
ilmiselvästä idioottimaisuudesta huolimatta. Ensinnä,
'akateemisuus' ei ole mikään 'ominaisuus' tai sairaus
kuten herpes-virus, johon saadaan kerran tartunta ja joka
sen jälkeen nousee mitä kiusallisimmissa tilanteissa
vaivaamaan.
'Akateemisuus' ei ole kuin alentunut kuulo tai rajoittunut
näkökyky, joka estää ihmistä kuulemasta ja näkemästä –
päinvastoin. Akateemisuus – sikäli kuin minä, kaksinkertainen maisteri, tohtori, kenties kohta dosentti, asiaa
ymmärrän – on tämän kaiken vastakohta: kyky nähdä
pidemmälle, kuulla paremmin – ymmärtää syvällisemmin.
Juuri akateemisuus auttaa kyseenalaistamaan poliitikkojen paljon suosimaa 'pakko'-retoriikkaa; 'pakko on
supistaa, muuten talous kaatuu!'. Tai oikeastaan, tämän
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osasi jo edesmennyt mummoni: pakko ei ole kuin kuolla,
ja sitäkin vain kerran.
Akateemisuus on kuitenkin se historian ääni, joka auttaa
muistamaan totuuksien toisen puolen, näkemään itsestäänselvyyksien taakse, kuulemaan parhaimmillaan myös
kansankerrosten viisauden.
Tämä kyky asettaa asiat perspektiiviinsä ja kyseenalaistaa
sen, mitä poliitikot ja yritysjohtajat yrittävät tarjota meille
faktoina, on lopulta vain ja ainoastaan sama asia kuin
inhimillisen vapauden ylläpitäminen.
Keino haastaa vallanpitäjät ja ratkaisumallit, jotka
pyrkivät ohjelmoimaan meitä toimimaan heille suotuisin
tavoin – olkoon lopputavoite sitten vaalivoitto tai yrityksen tuloksen massiivinen kasvu (ja ne jättibonukset).
Mahdollisuus ylläpitää valinnanvapauden tilaa, jota ilman
päädymme toimimaan vain ennalta määritettyjen toimintamallien ja vallitsevien totuuksien mukaan – lopputuloksena ahdas selli, jossa emme voi tehdä mitään
totutusta poiketen.
Miten tämä kaikki liittyy Ollilaan? Hänen sanomanaan
'akateemisuuden' halventaminen saa ikävän kaiun myös
toisesta syystä. Ollila kuuluu globaalisti siihen marginaalisen pieneen joukkoon, joka hyötyy kapitalistisesta
talousjärjestelmästä eniten – millä tahansa objektiivisella
mittarilla määrittäen.
Sillä sanotaan kapitalistisesta talousjärjestelmästä mitä
hyvänsä kiistatonta lienee, että yksi sen ydinlaeista on
vaurauden keskittyminen taloudellisille valtapositioille –
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yritysjohtajille, suuromistajille. Näin antropologin
yhteenvetämänä.
Hypätään muutama talousteorian analyyttinen kihara ja
palataan Slush-festivaalin laservalojen loisteeseen.
Lavalla olemisen Ollilan asemassa täytyy olla mukavaa.
Yleisön suotuisa vastaanotto on taattu – ja samalla hän
pääsee jälleen opastamaan uusia menestyjiä tulevaisuuden kartoittamisessa. Jo pelkästään tästä näkökulmasta hänellä on ainakin kuvitteellisesti kaikki eväät
kannustaa välttämään liikaa 'akateemisuutta'.
Mitä akateemisuus voisi Slushin kohdalla tarkoittaa?
Esimerkiksi sen pohdiskelemista, mitä ihmettä näillä
festivaaleilla oikein tapahtuu. Miksi nämä ihmiset kuin
lampaat käyttävät kaikki näitä valtavia nimilappuja ja
vaeltavat ympäriinsä Slush-paidat päällään? Miksi he
maksavat astronomisia summia sisäänpääsylipuista ja
käyttävät osallistumiseen kokonaisia työpäiviään, viikkojaan, jopa kuukausia?
Miksi yhtäkkiä suuntaamme katseemme juuri tähän
ryhmään uusina visionääreinä, jotka tarjoavat meille
tarvitsemamme työvälineet tulevaisuuteen? Minkälaista
maailmaa ja tulevaisuutta Ollila ja koko Slush-festivaali
oikeastaan edustavatkaan? Miten talous voisi jatkaa
loputonta kasvuaan, kun planeettamme ei yksinkertaisesti
kestä sen aiheuttamaa kuormitusta?
Kiistatta nämä kysymykset saattavat haiskahtaa epäilyttävän 'akateemisilta' – ja varmasti niissä vellominen
vähintäänkin latistaisi huolella rakennettua hurmiotunnelmaa. Ja kukapa lopulta haluaisi olla ilonpilaaja.
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Joten ehkä minäkin vain lopetan jurputukseni ja palaan
takaisin lukemaan kirjaa.
Jälkikirjoitus
Helsingin yliopiston virallisen 375-vuotiskampanjan
heikkouksista on sanottu jo paljon. Jos kritiikki pitäisi
typistää, sen voisi ehkä linkittää Ollilan sanoihin: tuntuu,
että kampanjassa haluttiin kaikin keinoin välttää 'liikaa
lukemista' tai vaikutelmaa, että yliopistossa harjoitetaan
lukemista ylipäätään. Toki kyseistä PR-kampanjaa monin
verroin surullisempaa on, että sama viesti heijastuu myös
yliopistojohdon puheenvuoroista sekä yliopistojen proﬁloinnista, jota runnotaan nyt pakolla läpi.
Haluan päättää kirjoitukseni tarinaan, jonka kuulin
18.12.2015 järjestetyn HY:n epävirallisen 375-vuotisjuhlaseminaarin karonkassa.
Syksyllä 2014, suunnilleen samoihin aikoihin Ollilan
Slush-puheen kanssa, HY:n 375-vuotisjuhlavuoden
virallisen kampanjan suunnittelu oli hyvässä vauhdissa
yliopiston yhteiskuntasuhteita hoitavassa osastossa.
Voi vain kuvitella, kuinka kiivaasti yhteiskuntasuhteiden
johtohenkilöt ja viestintä kävivät läpi yliopiston jaloa
taivalta. Minkälaisia helmiä yliopiston historiasta
nostettaisikaan juhlavuoden kampanjan kärjeksi?
Yhteiskuntasuhteilla oli käytettävissään valintoihinsa
oivallinen lähde, nimittäin Matti Klingen toimittama
2
kolmeosainen HY:n historiikki , jonka yliopisto oli
tilannut yliopiston täyttäessä 350 vuotta. Kuuleman
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mukaan tätä komeaa nahkakantista nidettä oli yhteiskuntasuhteiden tiloissa tallessa useampikin laatikollinen.
Mikäpä sen loogisempaa kuin nostaa tämä arvokas
historiikki uuden juhlavuoden keskiöön, ja näin linkittää
tuore juhlavuosi kiinteäksi osaksi yliopiston jaloa
taivalta!
Yhteiskuntasuhteet päättivät kuitenkin toimia toisin:
nidokset päätettiin heittää roskiin. Lopulta vain nimeltä
mainitsemattoman ulkopuolisen tahon väliintulo esti
suunnitelman toteutumisen. Tai näin minulle kerrottu
tarina kuuluu. En itse tiedä, onko tämä kaikki faktaa vai
vain äärimmäisen loogisesti asioiden tilaan sopivaa
ﬁktiota.
Lopputulema on kuitenkin karu: vuonna 2015 yliopisto
oli siis koulutuslaitos, joka halusi juhlia siihenastista
taivaltaan omaa historiaansa tuntematta – tai siitä
välittämättä. Voiko sivistyksen ja tutkimuksen tyyssija
enää epäakateemisemmin toimia?
Kirjojen tuhoamisella on ihmiskunnan historiassa ollut
aina erityinen roolinsa. Yleensä tuhoaminen on kohdistunut nimenomaan kirjoihin, joita on pidetty eri syistä
vaarallisina. Usein tuhoamiseen on liittynyt myös halua
2

Klinge, M., Knapas, R., Leikola A. & J.Strömberg (1987)
Helsingin yliopisto 1640–1990, osa I: Kuninkaallinen Turun
akatemia 1640–1808. Otava
Klinge, M., Knapas, R., Leikola A. & J.Strömberg (1989)
Helsingin yliopisto 1640–1990, osa II: Keisarillinen
Aleksanterin Yliopisto 1808–1917. Valtion painatuskeskus
Klinge, M., Knapas, R., Leikola A. & J.Strömberg (1990)
Helsingin yliopisto 1640–1990, osa III: Helsingin yliopisto
1917–1990. Otava

137

Lue niin paljon kuin haluat –
akateemisuuden puolustuspuhe

kirjoittaa historiaa uudelleen.
Helsingin yliopiston 375. juhlavuosi ja sen juhlakampanja pitävät sisällään monia pöyristyttäviä yksityiskohtia. Tämä tarina historiankirjoista, jotka joutivat
roskikseen, jää omaan mieleeni yhtenä synkimmistä
osoituksista siitä, kuinka huonosti asiat tällä hetkellä
oikeastaan ovatkaan.
Että Ollilan letkautusta on totta vieköön kuunneltu!
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Tiede ja taide ”ratkaisujen”
eli katkaisujen armoilla
Taina Riikonen

Vapaata ja riippumatonta tiedettä puolustavan juhlan
liepeillä on paikallaan puhua myös taiteen merkityksistä
suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Tiede ja taide
rinnastetaan usein. Molempien sanotaan kurottavan kohti
uusia totuuksia ja tietämisen maailmoja kokeilemalla ja
mahdollistamalla mahdottomalta tuntuvia asioita.
Tiede ja taide ovat aina jo lähtökohtaisesti jotain paljon
enemmän kuin niiden syntyhetkillä osataan edes
kuvitella. Tämän päivän Suomi on kuitenkin sellainen,
että sekä tiede että taide määritellään toistuvasti ”ylimääräiseksi”, tärkeiksi kanonisoitujen asioiden rispaantuvaksi reunapäärmeeksi. Jo pintapuolinen vilkaisu
uusimpaan hallitusohjelmaan (julkaistu 2.6.2015) osoittaa, että nykyhallitukselle tiede ja taide ovat ennen muuta
välttämättömiä menoeriä, joiden vastenmielisen omalakista olemassaolon löyhkää pitää ennemminkin sietää
kuin vahvistaa.
Hallitusohjelmassa tieteestä riisutaan asiantuntijuus,
syvyys ja kriittisyys. Siinä missä edellisessä hallitusohjelmassa (julkaistu 22.6.2011) oli vielä erikseen
useampisivuinen luku ”Koulutus- tiede –ja kulttuuripolitiikka”, uudessa ohjelmassa on ainoastaan parin sivun
yleisluontoinen osio ”Osaaminen ja koulutus”. Tieteestä,
tieteellisestä tiedosta tai asiantuntijuudesta ei puhuta
sanaakaan. Sen sijaan jankutetaan monotonisesti ”osaamisesta”, tutkimustulosten ”kaupallistamisesta” ja ”osaamiskeskittymistä.” Kun tieteestä puhutaan ”osaa140

Tiede ja taide ”ratkaisujen”
eli katkaisujen armoilla

misena”, sivuutetaan ajattelu, argumentointi, moniäänisyys ja keskustelu. Osaaminen viittaa implisiittisesti
ainoastaan yhdenlaiseen ”oikeaan” tietämisen tapaan,
mekanistiseen ”tekemisen meiningin” insinööristouhukkuuteen. Tieteellinen tietäminen ei kuitenkaan tyhjenny
tällaiseen ”osaamiseen”, sillä se on jo alunperin tutkimusmenetelmiltään ja -kohteiltaan aina monin eri tavoin
tietämistä ja ajattelemista. Tieteessä tietäminen rakentuu
hitaasti, se kasautuu ja kerrostuu pitkällä, usein ennalta
aavistamattomalla aikajänteellä. Muun muassa tästä
johtuen tieteellistä koulutusta ja yliopistoja ei pitäisi koko
ajan pakkomielteisesti uudistaa.
Tietämisen redusoiminen osaamiseksi on käskyttämistä
uusliberalistisilla talouspuhehokemilla, keskeinen osa
hallitusohjelman kieltä. Budjettikuri, tulosvastuullisuus
ja proﬁloituminen tatuoidaan säälimättä tiede- ja
kulttuuripolitiikkaan, ja ahnas vastikkeellisuuden odotus
rajaa kaikkea tieteeseen ja taiteeseen liittyvää. Rahoituksen saaminen edellyttää lupauksia ja sitoutumista
tutkimussuunnitelmiin, ja tulosvastuun nimissä lupaukset
on lunastettava. Tieteentekijät ja taiteilijat asetetaankin
lupauksistaan vastuuseen paljon tiukemmin kuin esimerkiksi poliitikot.
Proﬁloituminen merkitsee aina valintoja ja luopumisia,
joissa tiettyjä asioita nostetaan esiin toisten kustannuksella. Koko proﬁloinnin idea on, että tieteellistä,
luovaa työtä, tulisi aggressiivisesti arvottaa ja sen
”vaikuttavuutta” tulisi mielivaltaisesti mitata. Proﬁlointi
kuitenkin esituhoaa jo aavisteluvaiheessa suuren määrän
ideoita ja tutkimusaihioita. Se ennaltaehkäisee jonkin
sellaisen, josta ei vielä osata tietää mitään. Ei synny
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vaikuttavuutta eikä mitattavaa siinä määrin, kuin sitä olisi
tarjolla. Tässä mielessä proﬁlointi on enemmänkin
tutkimuksen pelkoa ja torjuntaa kuin ohjausta, ja se on
aina myös kyvyttömyyttä kuvitella vasta syntymäisillään
olevia maailmoja.
Proﬁlointipyrkimykset ulottuvat tietysti taidemaailmaankin. Kaikki ihmiselämän alueet pyritään nykyisin
redusoimaan rahaan, joten myös taiteelta odotetaan
taloudellista tuottavuutta ja hyötyä. Mutta siinä missä
tieteeltä vaaditaan taloudellista hyötyä jo härskin suoraviivaisesti, taiteen tuottavuusvaateet ovat vielä toistaiseksi hieman verhotumpia ja monimutkaisempia.
Taidetta välineellistetään Suomessa usein niin sanotun
hyvinvoinnin ”tukemisen” retoriikasta käsin. Tähän
retoriikkaan niveltyvät kysymykset osallistavasta taiteesta, taiteen tekijyyden poliittisuudesta, yhteisötaiteesta
ja taiteen sosiaalisesta vaikuttavuudesta. Taiteen rinnastuminen sosiaalityöhön puhuttaa taiteen tekijöitä, ja
voidaankin kysyä, pyritäänkö taide (osin tieteen rinnalla)
väkisin proﬁloimaan yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien mekanistiseksi lääkkeeksi? Mitä siitä aiheutuisi
taiteen sisällöille ja merkityksille, ja miten se vaikuttaisi
taiteen yhteiskunnalliseen asemaan ylipäätään?
En kiellä taiteen hyvinvointia tukevia vaikutuksia, mutta
en kannata sitä, että taiteen ainoaksi tehtäväksi määriteltäisiin ministeriöiden tyhjillä sloganismeilla terveysvaikutteinen ohjelmatuotanto. Taiteen typistäminen
tilatuiksi hyvinvointihankkeiksi heikentää huomattavasti
myös taiteen mahdollisuutta kriittisyyteen.
Hallitusohjelman taidepoliittisessa linjauksessa tai
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oikeammin sen puutteessa silmiinpistävää on se, että
taiteen sisällöistä tai arvoista ei puhuta mitään. Kaikki
taiteesta ja kulttuurista sanottu kilpistyy kulttuurin ”saavutettavuuden” asiaan, siis eräänlaiseen fasilitointijärjestelyn sumuun. Kulttuurin ”hyvinvointimahdollisuudet” pyritään ”tunnistamaan” (eli lähinnä löytämään
jo olemassa olevasta); kulttuuria pyritään arkipäiväistämään lisäämällä julkisten tilojen taidevalikoimia;
prosenttitaiteen periaate liitetään osaksi sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaa. Tämä käytännönläheinen,
taidetta ja kulttuuria riuskaotteisesti välineellistävä
toimenpidelista sivuuttaa kokonaan taiteen itseisarvon;
taide proﬁloidaan muitta mutkitta hyvinvointituotannoksi, mekanistiseksi lääkkeeksi. Mutta lääkkeet eivät
kuitenkaan aiheuta kaikissa ihmisissä täsmälleen samaa
kemiallista reaktiota, eikä hyvinvointikaan ole kaikille
samanlaista ja yhdenmitallista, yksiselitteistä ”hyvin”
voimista, vaan usein sillä viitataan epämääräisesti
mitattavaan vaurauteen, menestymiseen, terveyteen ja
elinoloihin.
Taiteen itseisarvolla tarkoitan tässä yhteiskuntaﬁlosoﬁ
Jacques Rancièrea mukaillen ennen muuta taiteen
kokemisen arvoa. En siis väitä, että taidetta tehdään
eristyksissä ympäröivästä yhteiskunnasta, enkä aseta
yksittäisiä taideteoksia erillisiin, ”yksilöllisen” luomisvoiman hiestämiin tyhjiöpakkauksiin. Väitän sen sijaan,
että taiteen tekemisen lähtökohdat on pidettävä vapaina
päämäärärationaalisista pyrkimyksistä. Taidetta on
voitava tehdä ilman erikseen nimettyä tulosvastuusuunnitelmaa, ja toisaalta sitä on voitava tehdä myös
kritiikkinä, kannanottona tai protestina. Taidetta on
voitava tehdä myös kauneuden, rumuuden, estetiikan,
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arkipäiväisyyden, banaaliuden ja ylevyyden nimissä sekä
pyrkimyksenä kommunikaatioon ja vuoropuheluun.
Taiteen tekemisen lähtökohdat on toisin sanoen säilytettävä monina.
Taide ja tiede nivoutuvat entistä lujemmin toisiinsa
kamppailussa aikamme mädännäisyyksiä eli rahan
mahtia ja kaikkialla möykkäävää talouskasvuajattelua
vastaan. Viimeisinä vapauden, luovuuden ja päämäärättömyyden paikkoina ja tekoina juuri taiteen ja tieteen pitää
pysyä mahdollisimman kaukana mekanistisesta ja lyhytnäköisestä hyötyajattelusta. Tiede ja taide ovat olemassa
siksi, että maailmassa voisi olla kokeilua, turhuutta,
hillittömyyttä, mahdottomuuksia, joille ei voi osoittaa
hyötytavoitteita. Ajattelun, ymmärtämisen, oivaltamisen
ja kokemuksellisuuden vapautta tulisi sivistyneessä
yhteiskunnassa vaalia huolellisemmin kuin yhtäkään
talouskasvuideologiaa.
Tiede ja taide ovat uudessa hallitusohjemassa abjekteja,
inhottuja ja kammoksuttuja asioita. Tieteellinen tietäminen on poisvalittu osaamiseksi ja taiteellinen luominen
hyvinvoinnin tuottamiseksi. Ajattelu, kriittisyys ja moniäänisyys on poisvalittu, ja tilalle tarjotaan monomaaninen
Ratkaisujen Suomi. Monikko hallitusohjelman otsikossa
edustaa sitä samaa valehtelua, mitä oli vaaleja edeltävä
lupaus olla leikkaamatta koulutuksesta. Tosiasiassa
hallituksella ei ole mitään ”ratkaisuja”, on ainoastaan yksi
kapea kinttupolku, ja sillä ”kipeiden valintojen” näivettyneellä polulla raivaussaha katkaisee tieteeltä, taiteelta,
kulttuurilta, luovuudelta ja tulevaisuudelta kaulavaltimot
poikki.
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Muutamia ajatuksia yliopistosta, tai siis, kuten muodikkaasti sanotaan, yliopistostrategia.
Yliopiston päätavoitteena ei tulisi olla tutkintojen ja
julkaisujen tuottaminen tai ainakaan niiden laskeminen.
Yliopistossa pääasian tulisi olla sivistys ja tiede. Ne
voivat kyllä ilmetä tutkintoina tai tutkimuksina, mutta
ovat silti periaatteessa eri asia.
Opiskelu ja tutkimus yliopistossa suuntautuu kohti
viisautta, sivistystä, kulttuuri-ihmisen ihannetta ja uuden
löytämistä. Se ei ensisijaisesti suuntaudu kohti tutkintoa,
urakehitystä, palkkaa tai menestystä. Tutkinto ei tosin
haittaa, mutta jos sellainen asia kiinnostaa aivan liikaa,
suosittelen yliopiston asemesta ammattioppilaitosta.
Hyöty, mitä se sitten onkaan, on huono motivaatio tulla
yliopistoon. Parempia ovat ilo, kiinnostus, uteliaisuus tai
ystävyys.
Tervetuloa siis yliopistoon.
Yliopisto on oppineiden ja oppivien yhteisö. Yliopiston
tärkein opetusväline on opiskelukaveri ja yliopistoopettaja. Tärkein oppimismetodi on keskustelu ja
yhteinen ajanviete. Vasta toiseksi tärkein opetusväline on
teksti ja toiseksi tärkein metodi lukeminen ja kirjoittaminen. Selvästi vähemmän tärkeä opetusväline on
yliopistollinen kurssi ja kurssin suorittaminen. Sellaisiakin asioita voi yliopistossa halutessaan tehdä.
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Yliopiston opettajat ovat hieman hulluja, hankalia ja
kulmikkaita. Toisaalta, jos opettajat eivät olisi omituisia,
ei heidän outoja maneerejaan seuraamalla voisi oppia
mitään. Valitettavasti nykyisin yliopistoihin halutaan
rekrytoida vain sosiaalisia ja positiivisia ihmisiä, vaikka
myös kriittisiä ja pahantuulisia ihmisiä seuraamalla voisi
oppia vaikka mitä. On olemassa syynsä, miksi viisaat
ihmiset eivät aina pidä kaikesta. Maailmassa on vikoja.
Yliopisto paikantaa niitä ja auttaa kyllä korjaamaankin
pikku hiljaa, mutta vain jos annat pahantuulisen ihmisen
hoitaa hommansa.
Tunnen tutkijoita, jotka olisivat olleet professoreja 1970tai 1980-luvun yliopistossa, mutta jotka nykyisessä
maailmassa ovat työttömiä, apurahalla tai ajoittain
armosta muutaman kuukauden yliopistollisessa tutkimushankkeessa palkattuna. He ovat alojensa kiistattomia
asiantuntijoita, joiden julkaisuluettelot ovat usein pidempiä ja julkaisut syvällisempiä kuin oikeiden professorien,
mutta heille ei ole sijaa tämän päivän yliopistossa.
Yliopistostrategioissa puhutaan, miten yliopisto voisi
tehdä yhteistyötä liike-elämän kanssa, johtajakoulutuksesta tai pedagogisista taidoista. Mutta mitäpä jos välillä
puhuttaisiin siitä, miten yliopisto voisi tehdä yhteistyötä
tieteilijöiden kanssa, näiden, jotka hengaavat jossakin
yliopiston liepeillä samalla kun yliopistossa itsessään
mietitään, miten siitä saisi samanlaisen sliipatun ja
kiiltävän laitoksen kuin liikeyritykset ja konsulttitoimistot.
Maailmassa on jo kovin monta struuttaa, joilla on nimi
pseudolatinaa, englanninkieliset nettisivut ja graaﬁsen
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suunnittelijan väsäämä logo. Yliopistojen ei enää tarvitse
muuttua sellaiseksi. Sen sijaan yliopistossa tulisi miettiä,
miten ihmisten asiantuntemus voitaisiin saada yliopistojen sisään ja sitä kautta maailmalle.
Yliopiston tärkein tehtävä on varjella luovuutta. Vaikka
luovuus on ihmisen suurimpia aarteita, ei ihminen omista
luovuutta sen enempää kuin rakkautta. Jos sanot
luovuudelle, että mene ja tee tuota, tuota tätä, luovuus
pakenee. Se ei tee, mitä tilataan, vaan sitä, mitä itse
haluaa. Mutta jos luovuuden uskaltaa antaa tehdä sen,
mitä se haluaa, ei yleensä tarvitse katua. Sellaisia ovat
hengen työt.
Kaikki, mitä luovat ihmiset ovat koskaan keksineet, on
keksitty sattumalta. Faraday tutki magnetismia ja keksi
sähkön. Darwin tutki fossiileja ja keksi evoluution.
Einstein tutki termodynamiikkaa ja keksi suhteellisuusteorian. Mutta saisivatko Faraday, Darwin tai Einstein
enää työtä yliopistosta? Kiinnittäisikö virantäyttötoimikunta huomiota heidän julkaisujensa yksipuolisuuteen,
puutteelliseen projektinjohtamiskokemukseen, epäonnistuneeseen opetusnäytteeseen tai siihen, että yliopistopedagogiikan kurssi on kaikilla kolmella käymättä?
Haluaisivatko he edes töihin nykyiseen yliopistoon?
Näiden menneisyyden oppineiden toiminnassa keskeistä
on vapaus, urasuunnittelun yllättävät valinnat. Darwin
jätti pappisvihkimyksen ottamatta ja lähti tarpeettomalle
matkalle Etelä-Amerikkaan, jossa hän Galapagos-saarilla
teki biologiaa mullistaneet löytönsä. Einstein viihtyi
porvarillisessa toimessaan patenttitoimistossa, jossa
hänellä oli aikaa ajatella.
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Vaikka en tuntenut näitä herroja, olen minäkin tuntenut
monia, jotka ovat kieltäytyneet yliopistollisista viroista,
säännöllisestä palkasta ja mukavuuksista voidakseen
omistautua sille ainoalle, jota tiede vaatii, nimittäin
luovuudelle. Miksi luovuus siis pakenee yliopistosta,
jossa sen tulisi kukoistaa?
Luovuus elää vain vapaudessa, mutta se vaatii kaverikseen rehellisyyden ja moraalin. Niin kauan kuin yliopistolaisilla on korkea moraali, he eivät tarvitse työaikoja,
työajanseurantaa, työsuunnitelmia, evaluaatiota, tulosohjausta tai julkaisujen tietokantaa. Mutta jos ja kun
moraali katoaa, nämä administratiiviset asiat ilmestyvät
yhteisöön. Ilmestyessään ne heikentävät moraalia entisestään. Tietokantoihin ja suunnitelmiin pannaan niitä ja
näitä tietoja, jotta näyttäisi, että jotain on tehty. Syntyy
kulttuuri, jossa tekeminen ei merkitse mitään ja tekemisen
raportointi merkitsee hyvin paljon. Se on moraalittomuuden kulttuuri, rappio. Lopulta se tappaa luovuuden.
Tulee päivä, jolloin kaikki paikat yliopistossa ovat täynnä
hiki hatussa laadittuja raportteja ja suunnitelmia tekemisistä, mutta luovuus on kuollut ja oikeasti mitään
mielekästä ei tehdä. Luovuuden tappoi hyväntahtoinen,
mutta tyhmä koulutuspolitiikka ja yliopistohallinto,
koska ne uskoivat voivansa valjastaa luovuuden tuottamaan tutkintoja, julkaisuja, innovaatioita tai rahaa. Se ei
onnistunut ja luovuus kuoli. Samalla kuoli myös yliopisto. Sinä päivänä täällä on laitoksia ja instituutteja ja
niissä professoreja ja heillä rahoitusta ja ihmisillä
tutkintodiplomit kädessä, mutta yliopistoa ei enää ole.
Joskus käy hyvin ja yliopisto tuottaa tiedejulkaisun. Siinä
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sitten on yliopistostrategian mukaan innovaatiota ja
vaikuttavuutta. Jos nimittäin on. Onko vai ei, sitä nyt on
liian aikaista sanoa.
Peter Higgs sai vuonna 2013 fysiikan Nobelin palkinnon.
Hänen keskeinen tutkimusartikkelinsa oli julkaistu
vuonna 1964, mutta vasta vuonna 2012 onnistuttiin
suorittamaan joukko kokeita, jotka osoittivat artikkelin
sisällön olleen kohdallaan. Higgs on itse kirjoittanut, että
hän ei saisi nykyajan yliopistosta enää työtä, sillä on
vuoden 1964 jälkeen julkaissut aivan liian vähän.
Sillä, onko tiedejulkaisu pantu hienoon amerikkalaiseen
journaaliin vai omalle nettisivulle, ei ole mitään merkitystä. Matemaatikko Grigori Perelman, joka ensimmäisenä ratkaisi topologian tärkeimpiin ratkaisemattomiin ongelmiin kuuluneen Poincarén konjunktuurin, ei
julkaissut tutkimustaan vertaisarvioidussa aikakauskirjassa vaan kaikille avoimella nettisivustolla.
Myöskään julkaisun kielellä ei ole merkitystä. Vain
sisällöllä on merkitystä. Jos sisältö on oikeasti todella
tärkeä, kyllä asiantuntijat sen lukevat, vaikka julkaisu
olisi painettu eestiksi Siwan muovikassiin. Jos taas sisältö
on pelkkää toistoa, tämän vuoden ja vuosikymmenen
tieteellistä muotijargonia, kyllä se unohdetaan, vaikka
julkaisupaikka olisi Nature tai Science.
Varsinkaan sillä ei ole mitään merkitystä, onko julkaisu
tehty kansainvälisessä huippuyliopistossa vai omalla
sohvalla. Asia on nimittäin siten, että kaikki maailman
oikeat tutkijat tunnistavat toisensa, aivan siitä riippumatta
työskentelevätkö Harvardissa, Joensuussa, Arkangelissa
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vai sisä-Mongoliassa.
Kun ihminen sivistyy esimerkiksi peruskoulun yläluokilla tai viimeistään lukiossa, hän oppii, että on asioita,
joita ei voi tarkasti arvottaa. Vaikka on mahdollista tietää,
kuka on hypännyt pisimmälle tai korkeimmalle seipään
avulla, ei ole mahdollista tietää, esimerkiksi, että mikä on
maailman kaunein laulu tai maailman paras kirja. Kirjat ja
laulut eivät nimittäin ole kuin pitkät ja korkeat hypyt.
Niiden merkitys ei ole siinä, että yksi on absoluuttisesti
parempi kuin toinen, vaan siinä, että jokin kirja tai laulu
on minulle parempi ja tärkeämpi kuin toinen. Ja näin on
juuri yliopistojenkin laita, ja niiden tutkijoiden ja heidän
tuottamiensa tutkimusten.
Jostain syystä riittävän kauan yliopistohallinnossa
työskennelleet henkilöt kuten dekaanit ja rehtorit alkavat
uskoa, että myös yliopistotyön kaltaisia asioita on
mahdollista mitata kuin pituushyppyjä. He julkaisevat
yliopistojensa kotisivuilla riemunkiljahdusten saattelemina sijoituksiaan yliopistorankingeissa, joita tuottavat
pölhökustaakonsultit Shanghaissa.
Runoilija Gösta Ågren nimittää yleväksi itsehalveksunnan muodoksi ajatusta, että jossain olisi olemassa
laulujen Pariisi, paikka, jossa kaikki sivistys kohtaa
kukoistuksessa. Oikeassa maailmassa sivistys, moraali ja
tieto on hajallaan ympäri maanpiiriä, ja suurin osa siitä on
piilossa. Juuri siksi yliopistokirjastot keräävät kaikki
julkaisut eivätkä heitä mitään pois. Niissä ovat talletettuina 1970-luvun Kalle-lehdet ja viime viikon Länsiväylän kinkkumainokset, sillä kukaan ei tiedä, koska juuri
nämä tuottavat jonkin merkittävän assosiaation, joka
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johtaa oivallukseen.
Yliopistorankingit ovat kuin top50-levylistat, joita
paikallisradio jumputtaa. Radioasemat eivät soita maailman parasta ja tärkeintä musiikkia, vaan maailman
suosituinta musiikkia. Niitä seuraamalla saa käsityksen
musiikkimuodista, ei musiikin laadusta. Maailman
parasta musiikkia absoluuttisessa mielessä taas ei ole
olemassakaan, mutta varmaa kyllä on, että suosio ei ole
tae laadusta.
Oikeaa tutkimuksen laatua ei voi mitata tänään, koska se
paljastuu vasta tulevaisuudessa. Yliopistoja tuleekin
rahoittaa luottavaisesti, pitkäjänteisesti ja varmana siitä,
että pelkkä oikean yliopiston, todellisen viisauden
etsinnän ja rehellisen tutkimuksen olemassaolo johtaa
yhteiskunnan kannalta toivottaviin tuloksiin.
Yliopistossa on kyse viisauden sitkeästä traditiosta,
oppineiden habitusten ketjusta, jonka syntyminen kestää
kauan, mutta joka on hankala myös kokonaan tuhota.
Oikea yliopisto suuntautuu kauas tulevaisuuteen, kuten se
on ollut olemassa kaukaisessa menneisyydessä, ennen
nykyisiä valtioita ja niiden ideologioita ja tuottavuuslaskelmia. Rehelliset oppineet elävät ikuisesti yliopistossa, niin kauan kuin sellainen on olemassa.
Koska yliopisto on ensi sijassa yhteisö eikä julkaisuja tai
tutkintoja, on syytä muistuttaa, että sellaisetkin sanat,
joita ei lainkaan ole julkaistu, vaikuttavat ihmisiin,
yhteiskuntaan ja myös tieteeseen. Myös puhuttu sana
vaikuttaa, ei ainoastaan kirjoitettu. Myös keskustelu
vaikuttaa, ei ainoastaan julkaisu. Kaikki yhdessä viettetty
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aika vaikuttaa, ei ainoastaan konferenssi, jossa on
plenum-esitelmöijät ja rehtorin vastaanotto.
Esimerkiksi kotiyliopistoni Helsingin yliopiston kautta
aikojen merkittävin tuotos on tämä Suomi, sen idea ja
identiteetti. Sitä ovat olleet luomassa tarmokkaat ja paljon
julkaisseet professorit kuten Snellman, Castrén, Lönnrot,
Runeberg ja Topelius. Mutta kuka tänään muistaa heidän
tiedejulkaisujaan? Harva. Sen sijaan Suomi on monelle
tuttu. Suomea ovat luoneet myös merkittävät alumnit
kuten Kekkonen ja Ahtisaari, mutta ehkä vielä enemmän
opintonsa kesken jättäneet luuserit kuten Aleksis Kivi.
Ei saanut yliopisto Aleksis Kivestä yhtään suorituspistettä. Ei saanut yliopisto suorituspisteitä myöskään
siitä drop out-opiskelukaveristani, josta tuli ministeri eikä
toisesta kaverista, josta tuli koko maan tuntema pop-tähti
ja lauluntekijä. Eikä monista muista, joista tuli kuuluisia
journalisteja, kirjailijoita, säveltäjiä ja muusikkoja tänne
Suomeen.
Epäonnistuiko yliopisto nyt heidän kouluttamisessaan
kun Opetusministeriö ei saa heistä numeroita tolppiin ja
nousua käyriin? Ei tietenkään. Yliopisto onnistui loistavasti. Mutta kaiken suorituksiksi banalisoiva makkarakone, tämä valtio ja systeemi ja hallinto, joka laskee
pisteitä ja euroja ja prosentteja ihmisten elämästä ja sen
ainutkertaisista valinnoista ja identiteeteistä, sivistyksestä
ja kulttuurista, on epäonnistunut, eksyksissä, väärien
arvojen vallassa, kadotuksessa.
Sinne se haluaa vetää meidät kaikki.
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Vallanpitäjät yrittävät aina tehdä yliopistosta mieleisensä
lauantaimakkaratehtaan. He haluavat tasalaatuisia tutkintoja, tasamäärän joka vuosi. He haluavat mieluiten
kuution muotoisia ihmisiä, joilla on tasalaatuinen
karvoitus. He haluavat tutkimuksen auttavan nousuun
kännykkäteollisuutta, peliteollisuutta, tai milloin mitäkin
bisnestä, todistavan oikeaksi heidän positiivisen virneensä. Siksi ei malteta odottaa oikeaa, arvaamatonta ja
hankalaa luovuutta ja tietoa, joka tekee kipeää, vaan
tilataan tieteeltä tulevaisuusraporttia, jossa on loivia,
löysiä ja oman puolueen pirtaan passaavia suosituksia:
lasketaan veroja, tai nostetaan. Ollaan positiivisia. Jees.
Oikeasti olisi myös vallankäyttäjien intressien mukaista,
että yliopisto pysyy yliopistona, jota ohjaa hidas ja
kontrolloimaton luovuuden henki. Se ilmenee dynaamisen, osaavan, innostuneen, yrittäjähenkisen ja reippaan
sivistyneistön asemesta usein nukkavieruna, väsähtäneenä tai vihaisena, omituisesti pukeutuneena, huonoryhtisenä norsunluutorniin haikailevana intelligentsiana.
Lopulta juuri tässä rujossa ja vastentahtoisessa yhteisössä, jos se saa elää vapaasti, luodaan edellytykset sille,
että syntyy keksintöjä, uusia ajatuksia, asioita, joita
kukaan ei ole nähnyt, eikä myöskään ole osannut ennustaa tai tilata.
Yliopistojen kaikkein tärkein tulos on lopultakin kriittiset
ja itsenäiset ihmiset. Heitä ei voi huijata millään ajankohtaisella ja lyhytikäisellä banaliteetilla, ei Jyrki
Kataisen fantastisella meiningillä, ei Jari Sarasvuon
pseudoevankeliumilla, eikä Pekka Himasen dignityseminaarilla. Ei voi, sillä he ovat kulttuuri-ihmisiä, jotka
näkevät asioiden läpi, tietävät, mistä aate- ja kulttuuri154
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historian kohdasta tulevat ne arvot ja ajatukset, joilla
meitä halutaan hallita, ymmärtävät, mitä ongelmia niissä
on, ja hallitsevat mieluummin itse itseään. Ja vaikka he
eivät näytä reippailta ja positiivisilta eivätkä osallistu
maratooniin, juuri he rakentavat tähän maahan kulttuurin
ja talouden, jos niin nyt halutaan, kasvun, innovaation, ja
mitä kauheita sanoja te haluattekaan kuulla.
Mutta tämä kaikki on vain sivutuote. Jos haluatte saada
kaiken tuon, varjelkaa ensin kulttuuria, sivistystä ja
hidasta, rehellistä tiedettä.
Jos yliopisto on menestyksekäs, sen alumnit pitävät yllä
sivistystraditiota, joka syttyi joskus kaukaisilla leirinuotioilla ja on olemassa vielä silloinkin kun Times
Higher Education Supplementin ranking ei enää ilmesty.
Siksi yliopiston ensimmäinen tehtävä tulee olla kouluttaa
ihmisiä suhtautumaan kriittisesti joka sanaan, joka lukee
yliopistostrategiassa, asettaa se historialliseen kontekstiinsa, analysoida puhki sen arvot ja ajatukset ja nauraa
sille makeasti jos ei ehkä ilkeästi.
Yliopiston ikuinen sivistystehtävä on jäädä elämään
jokaisen yliopistostrategian jälkeen.

Julkaistu ensimmäisen kerran päivityksenä
Facebookissa 21.2.2014 ja myöhemmin Tiede & Edistyslehdessä 1/2014.
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