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Tervetuloa tähän Suomalaisen Tie-

deakatemian ja Suomen Tiedeseu-

ran yhdessä järjestämään tapahtu-

maan, jossa pohditaan tieteen tilaa Suo-

messa tilanteessa, jossa on paljon huolen-

aiheita. Ongelmat näkyvät tieteen saavu-

tuksia kuvaavissa indikaattoreissa ja niistä 

keskustellaan kaikkialla, missä tieteen teki-

jät kohtaavat. 

Järjestävät akatemiat ovat kokeneimpi-

en ja menestyneimpien tiedenaisten ja 

-miesten yhteenliittymiä, jotka tietävät, mi-

tä tieteen tekeminen todellisuudessa on. 

Siksi haluamme tässä tilaisuudessa tuoda 

esiin nimenomaan tieteen sisällä vallitsevia 

näkemyksiä. 

Tieto on ihmisille äärettömän tärkeä 

asia, sen on avannut ihmiselle aivan käsit-

tämättömät toimintamahdollisuudet. Tiede 

taas on luotettavan tiedon ylivoimainen 

tuottaja. Tieteestä tuli loistava institutio-

naalinen innovaatio Euroopassa nimen-

omaan, kun kirkko ja valtio sallivat tieteel-

le itseohjauksen ja siihen sisältyvän itse-

korjaavuuden. 

Tieteen rahoittajat ovat perinteisesti jät-

täneet tieteenharjoittajien itsensä käsiin 

suuren toimintavapauden juuri siksi, että 

ne ovat ymmärtäneet itseohjauksen arvon. 

Parempaa professionalismin menestystari-

naa ei ole. Siksi tieteen ulkopuoliseen ohja-

ukseen täytyy aina suhtautua varovasti. 

Elämme aikaa, jolloin kaikkialla yhteis-

kunnassa korostetaan rahoittajan valtaa. 

Rahoittajan pitää saada enemmän ja parem-

paa. Vaatimuksen sovittaminen yhteen tie-

teen itseohjauksen kanssa aiheuttaa väistä-

mättä voimakkaan jännitteen.

Meidän rakas valtiomme ei ole kysynyt 

tiedeakatemioilta neuvoa siitä, miten tiedon 

tarvitsijoiden, rahoittajien ja tekijöiden suh-

teita pitäisi järjestää, jotta kaikkien osapuol-

ten odotukset täyttyisivät parhaalla mahdol-

lisella tavalla. Jos kysyisi, vastaisimme eh-

kä, että olisi syytä analysoida huolellisesti 

sitä, mitä tieteen tulosten käyttäjät todella 

tarvitsevat ja miten siihen päästään. Jäsenis-

tämme harva ehdottaisi, että parhaaseen tu-

lokseen päästään siten, että käyttäjät asettu-

vat perustutkimuksen ohjauksen johtoon.
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Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen Tiedeseura järjestivät Helsingin yliopiston pienessä 

juhlasalissa 13. helmikuuta 2014 yhdessä tilaisuuden ”Suomen tiede nousuun”. Tilaisuuden avasi 

Suomalaisen Tiedeakatemian esimies, professori Jorma Sipilä.

SUOMEN TIEDE NOUSUUN

Kokouksen ohjelma 
  
13.15 Kokouksen avaus 
 Professori Jorma Sipilä (Suomalainen Tiedeakatemia) 
  
13.20 Fostering breakthrough research: A comparative study 
 Professor Gunnar Öquist (Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia) 
  
13.45 Talouden lama – tieteen nousu? 
 Akatemiaprofessori Anne Kovalainen (Turun yliopisto) 
  
14.10  Kahvi 
  
14.40 Yliopistotutkimuksen elvytystoimet 
 Kansleri Kari Raivio 
  
15.05  Kuka nostaa Suomen tieteen?  
 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 
  
15.30  Keskustelu 
 Puheenjohtajana professori Fred Karlsson (Suomen Tiedeseura) 
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