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Haasteet
• IPCC: 2 oC, 450 ppm → 0‐päästöt 2060 ja silti
katastrofaalisia ekososiaalisia seurauksia
• Ilmastopolitiikan priimus EU: vain 20%
päästöleikkaus 1990 tasosta 2020
• Implikaatio: ihmiskunta kohtaa katastrofit
vauraana mutta valmistautumattomana
• Suomi: EU:n sisäinen muutto
muutto, kuivuus,
kuivuus tulvat,
tulvat
myrskyt, jne

Kuinka Suomen tiedeyhteisö ottanut
haasteen vastaan?
• (Fokus tässä kommentissa: laaja‐alainen
tieteidenvälinen ympäristöhallinnan tutkimus ja
opetus, eli kestävän kehityksen tiedollinen haaste)
• HY: HENVI, vain verkosto
• Aalto: Alasajo 2000‐luvulla
• TaY: Maan ainoa pääaine ympäristöpolitiikassa,
ympäristöpolitiikassa
ongelmana suuri opiskelija‐opettajasuhde
• JoY:
JoY SYKE
SYKE‐integraatio,
integraatio nouseva vahva yksikkö
• SYKE: merkittävä ympäristöpolitiikan yksikkö, mutta
pieni suhteessa muuhun organisaatioon

Yliopistojen ongelma
• Yliopiston sisällä valta ja raha jakautuvat muodollisen
organisaation mukaan (tdk:t, laitokset)
• Laaja‐alainen
L j l i
ti t id äli
tieteidenvälinen
ympäristötutkimus
ä i töt tki
jja –opetus
t
hoidetaan nyt muodollisen organisaation ulkopuolisissa
verkostoissa
• Verkostot ovat työläin, haavoittuvin ja vähiten aikaansaava
organisoitumismuoto
g
• Aikamme tärkein yhteiskunnallinen haaste on Suomen
tiedemaailmalle ”kiinnostava nouseva tieteenala jota
kannattaa silloin tällöin siemenrahoittaa”

Mitä pitäisi tehdä keke‐tieteen
rakenteille?
• A
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• Tiedepolitiikassa
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liikekannallepano ongelmasuuntautuneessa laaja‐
alaisessa ympäristö
ympäristö‐ ja energiatutkimuksessa
– Ympäristökysymysten laaja‐alaiseen hallintaan keskittyvät
poikkitieteelliset yliopistot, tiedekunnat ja laitokset
– Jos ei lisärahoituksella, niin sitten 0‐summapelillä

• JH:n ennuste: näin tulee tapahtumaan ennemmin
(suunnitellusti) tai myöhemmin (katastrofien jälkeen)

Mitä pitäisi tehdä tieteen sisällölle?
•
•
•


Hybridiasiantuntijuus:
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Moodi 2 –tiede ja transtieteellisyys
Tieteen ja politiikanteon välitysmekanismit?
Politiikanteon operaatiohuone, jossa tutkijat, virkamiehet ja poliitikot
ratkaisevat politiikkakysymyksiä sisällöllisesti ja ajallisesti rajatuissa
puitteissa
i i
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•

HUOM: perinteisissä tieteenaloissa ei sinänsä mitään vikaa,
vikaa nyt vain on
ainutlaatuinen yhteiskunnallinen tarve mobilisoida tiede vastaamaan
kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

