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Kiperiä	  ongelmia	  rii=ää…	  

•  Elinympäristön	  pilaantuminen:	  
ilmastonmuutos,	  energian	  tuo=o,	  ruuan	  ja	  
puhtaan	  veden	  rii=ävyys	  …	  

•  Väestön	  jakautuminen,	  ”uudet”	  tar=uvat	  
taudit	  …	  

•  Tiedostamisvaje,	  eriarvoisuus,	  
demokra,avaje…	  

•  Geologiset	  ja	  avaruudesta	  tulevat	  katastrofit	  



Kiperien	  ongelmien	  ratkaisut	  

•  Tekniset	  ratkaisut:	  mahdollisia	  ja	  usein	  jopa	  
suhteellisen	  helppoja	  ja	  avaa	  mahdollisuudet	  
luonnon,eteellisen	  ja	  teknisen	  ,edon	  soveltamiselle	  

•  Todelliset	  ratkaisut:	  mahdollisia	  mu=a	  eri=äin	  vaikeita	  
ja	  vaa,vat	  huikeas,	  lisää	  ”ihmis,eteiden	  osaamista”	  	  

•  Ero	  teknisen	  ja	  todellisen	  ratkaisun	  välillä	  lii=yy	  
ensisijaises,	  ihmisten	  käy=äytymiseen	  (,edon	  puute,	  
uuden	  pelkoon	  lii=yvä	  muutosvastarinta,	  lyhytnäköiset	  
taloudelliset	  edut	  jne)	  

•  Peruskysymys	  usein	  lienee:	  miten	  yhdistää	  ihmisyksilön	  
itsekkäät	  pyrkimykset	  elonkehän	  terveenä	  pysymisen	  
vaa,muksiin	  



Mitä	  yliopistot	  voivat	  tehdä	  

•  Luoda	  ”uuden	  sivistyksen”	  käsite;	  Uuden	  
valistuksen	  ajan	  tärkein	  tehtävä	  olisi	  

•  Ihmisen	  kunnioi=aminen	  mu=a	  lajinarsismista	  
luopuminen.	  Vaa,i	  nykyisten	  uskontojen	  
perusteellista	  uudelleen	  tulkintaa	  ei	  väl=ämä=ä	  
perusteiden	  muu=umista	  

•  Elinympäristön	  kunnioi7aminen:	  Uusi	  
valistuksen	  aika,	  jossa	  elinympäristö	  nousee	  
itseisarvoksi	  ei	  pelkästään	  hyötyä	  tavoi=elevan	  
toiminnan	  kohteeksi	  



”Uusi	  yleissivistys”	  

•  Ei	  materiaalisten	  arvojen	  todellinen	  nouseminen	  
tavoiteltaviksi	  arvoiksi	  materiaalisen	  kulutuksen	  
rinnalle	  

•  Uusi	  sivistyskäsite	  toisi	  mukanaan	  myös	  uuden	  
talouden	  mallin,	  jota	  nimitän	  arvopohjaiseksi	  
markkinataloudeksi	  

•  Arvopohjaisessa	  markkinataloudessa	  yrityksen	  
tarina	  voisi	  juridises,	  pää=yä	  joko	  raha-‐	  tai	  
arvokonkurssiin	  



Tieteen	  tehtävät	  

•  ”Yliopistojen	  tulee	  kasva=aa	  nuorisoa	  
Isänmaan	  ja	  ihmiskunnan	  parhaaksi”	  

•  Tieteen	  tulisi	  ensisijaises,	  pyrkiä	  löytämään	  
universaaleja	  ratkaisuja	  mu=a	  monilla	  ,eteen	  
aloilla	  työskentelemme	  edelleen	  lähes	  
puhtaas,	  joko	  alueellises,,	  kansallises,,	  
etnises,	  tai	  poliiQses,	  rajoi=uneiden	  
kysymysten	  kanssa	  



Tämän	  päivän	  ja	  tulevaisuuden	  jännite	  	  

•  Tieteen	  vapaus	  <-‐-‐-‐>	  Tieteen	  vaiku7avuus	  
•  Tieto	  on	  valtaa	  ja	  jae=u	  ,eto	  on	  vaurau=a	  
•  Monialaisuuden	  kohtalo:	  Onko	  työn	  alla	  oleva	  
yliopistojen	  profilaa,o	  todellisen	  uu=a	  luovan	  
,eteen	  voima	  vai	  turma?	  Koska…	  

•  Uusi	  ,eto	  nousee	  ,eteen	  alojen	  väliseltä	  ei-‐
kenenkään	  maalta	  

•  Miten	  tänä	  päivänä	  luetaan	  ”Vapaan	  kansan	  
lahja	  vapaalle	  ,eteelle”	  	  



Tulevaisuuden	  yliopistot	  

•  Monialaisia,	  jo=a	  ongelman	  tunnistaminen,	  
sen	  merkityksen	  ,edostaminen,	  ratkaisu	  ja	  sen	  
implementaa,o	  löytävät	  toisensa	  

•  Monikul7uurisia	  niin	  opiskelijoiden	  kuin	  
ope=ajien	  suhteen	  

•  Autonomisia	  mu=a	  eivät	  eli,s,siä	  

•  Kaikenikäisten	  työskentely-‐ympäristöjä	  

•  Enemmän	  opiskelevia	  kuin	  ope=avia	  



Miten	  käytännössä?	  

•  Pitää	  muodostaa	  laajoja,	  usean	  perinteisen	  
oppialan	  yli	  kulkevia	  ongelmakeskeisiä	  projekteja	  
tyyliin:	  Miten	  puhdistamme	  Itämeren?	  

•  Näiden	  hankkeiden	  rahoitusta	  ei	  voida	  hoitaa	  
pelkästään	  ulkopuolisella	  rahoituksella	  vaan	  ne	  
edelly=ävät	  yliopistoilta	  määrä,etoista	  yhteisten	  
tutkimusalustojen	  synny=ämistä	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  tulisi	  olla	  
tunnistamassa	  ja	  määri=ämässä	  näitä	  ongelmia,	  
joihin	  muiden	  tutkijoiden	  odotetaan	  tar=uvan	  	  



Tulevaisuuden	  tutkimus	  Turun	  
yliopistossa	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  tulee	  tarjota	  
perusteltuja	  vaihtoehtoisia	  skenaarioita	  niin	  
globaaleihin	  kuin	  alueellisiin	  ongelmiin	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  pitäisi	  tulla	  osaksi	  
muita	  ,eteenaloja,	  muutoin	  se	  ei	  voi	  koskaan	  
muodostua	  vaiku=avaksi	  toiminnaksi	  

•  ”Soveltava	  tulevaisuuden	  tutkimus”	  voisi	  toimia	  
tulkkina	  ,eteen	  tulosten	  ja	  ihmisten	  
ennakkoluulojen	  välillä,	  koska	  hyvä	  ,ede	  on	  aina	  
aikaansa	  edellä	  eli	  tulevaisuudessa.	  



Miksi	  päädyimme	  ”perinteiseen	  
oppiaineeseen”	  

•  Halusimme	  vakiinnu=aa	  tulevaisuuden	  
tutkimuksen	  kiinteäksi	  osaksi	  yliopiston	  
toimintaa	  ja	  luoda	  sille	  paremmat	  
mahdollisuudet	  kehi=yä	  osaksi	  moni,eteistä	  
,edeyhteisöä	  

•  Oma	  näkemykseni	  oli,	  e=ä	  parempi	  
sijoituspaikka	  olisi	  ollut	  yhteiskunta,eteellinen	  
,edekunta	  mu=a	  perinteet	  painoivat	  
Kauppakorkeakoulun	  suuntaan	  



Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  
tulevaisuus	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  merkitys	  
yhteiskun,en	  eri	  rakenteiden	  vaihtoehtoisissa	  
skenaarioissa	  tulee	  kasvamaan	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimuksen	  menetelmien	  
kehi=äminen	  mielestäni	  ensiarvoista,	  jo=a	  
usko=avuu=a	  voidaan	  rakentaa	  ja	  vaiku=avuus	  
taata	  

•  Tulevaisuuden	  tutkimus	  tullee	  olemaan	  usean	  
moni,eteisen	  yliopiston	  ”normaali	  oppiaine”	  
lähivuosina	  


