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Tiedeinstituuttifoorumi on ulkomailla toimivien suomalaisten tiedeinstituuttien ja
tutkimusta tekevien kulttuuri-instituuttien yhteenliittymä. Foorumiin osallistuvat
Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman tiedeinstituutit sekä Lontoon, Madridin,
Pietarin ja Saksan kulttuuri-instituutit, joilla on runsaasti myös tutkimukseen liittyvää toimintaa. Foorumin tavoitteena on tiedeinstituuttien toiminnan edistäminen,
niiden tunnettuuden vahvistaminen ja instituuttien välisen yhteistyön lisääminen
sekä yhteisten tutkimushankkeiden käynnistäminen ja tieteen perustalta tapahtuva
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun osallistuminen. Lisäksi tavoitteena on tukea
kansainvälisesti merkittävää suomalaista tiedettä. Foorumin rahoitus on Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Foorumin puheenjohtajana toimi 2012–2013 Lähi-idän instituutin johtaja Ari Kerkkänen ja sen jälkeen allekirjoittanut.
Foorumin toiminnan ansiosta tiedeinstituuttien yhteydenpito ja yhteistyö
ovat lisääntyneet: toimintaamme läpäisee entistä paremmin harkinta siitä, mitkä
ovat yhteiset tavoitteemme ja kuinka voimme tehdä asioita yhdessä. Tapaamme
nyt aivoriihien, neuvottelupäivien ja kirjamessujen merkeissä hyvin säännöllisesti, ja tiivistynyt ajatustenvaihto on johtanut suoraan useisiin yhteisiin projekteihin.
Kaksi vuotta sitten Suomen Ateenan- ja Rooman-instituutit aloittivat ensimmäisen
yhteisen kenttätyöprojektin Sisiliassa. Syyskuussa 2015 Lähi-itä, Rooma ja Ateena
järjestävät yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian rahoittaman tutkimusprojektin kanssa työpajan Translation and Transmission in the Eastern Mediterranean 500 B.C. – 1500 A.D. Foorumin toisen kaksivuotiskauden päättää Empires
of Peace -kollokvio Ateenassa marraskuussa 2015, jossa kaikkien kahdeksan instituutin edustajat ja kansainväliset tutkijat esittelevät omia tutkimusaiheitaan yhteisen teeman puitteissa. Kahden päivän aikana pidetään 20 tieteellistä esitelmää ja
maantieteellisesti niiden aiheet kiertävät maapallon Lähi-idästä Etelä-Eurooppaan
ja Kauko-itään. Ajallisesti matkaamme antiikista nykypäivään. Tiedettä tekevät
instituutit ovat näkyvä ja tunnustettu osa suomalaista tutkimusinfrastruktuuria.
Tämä yhteenveto itsessään on konkreettinen esimerkki yhteistyöstä: toimitustyöstä valtaosan teki Rooman-instituutin säätiön asiamies Eeva-Maria Viitanen
eri instituuttien lähettämästä runsaasta ja monisyisestä materiaalista, ja taitosta vastasi Ateenan-instituutin tutkijaopettaja Vesa Vahtikari, kumpikin muiden töidensä
ohessa.

Jari Pakkanen
Tiedeinstituuttifoorumin puheenjohtaja, Suomen Ateenan-instituutin johtaja
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Tiede Suomen ulkomailla toimivissa instituuteissa
Suomen ensimmäinen ulkomailla toimiva instituutti aloitti toimintansa Roomassa
vuonna 1954. Suomen Rooman-instituutti perustettiin tiedeinstituutiksi ja mallina
sen toiminnalle olivat muiden maiden Roomassa sijaitsevat instituutit. Kaksi seuraavaa instituuttia, Ateena ja Lähi-itä, perustettiin myös toimialueidensa tieteen ja
tutkimuksen tekemiseen. Nykyisistä 17:stä ulkomailla toimivasta instituutista neljä
on määritelty tiedeinstituuteiksi: Ateena, Japani, Lähi-itä ja Rooma. Näiden lisäksi
Lontoon, Madridin, Pietarin sekä Saksan instituuteilla on runsaasti tieteeseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Mutta mitä tiedeinstituuttius tarkoittaa käytännössä? Mitä tiedeinstituuteissa tehdään ja miten tiede näyttäytyy kulttuuri-instituuttien
toiminnassa? Tiedeinstituuttifoorumi päätti kartoittaa jäseniensä toiminnan vuoden 2015 aikana.
Tiedeinstituuttien toimintaa ei voida mitata samoilla keinoilla kuin esimerkiksi yliopistojen ja monien muiden tutkimuslaitosten toimintaa arvioidaan. Instituutit eivät tuota opintopisteitä tai tutkintoja muuten kuin välillisesti esim. kurssien
opiskelijoiden tai stipendiaattien omille yliopistoille. Julkaisujakin tuotetaan kohtalaisen vähän, sillä tutkimusta tekevää henkilökuntaa on niukasti. Oman tutkimustoiminnan ohella Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit ovat asemamaissaan
suomalaisen tutkimusinfrastruktuurin konkreettisia, kansainvälisiä sillanpääasemia. Ne tarjoavat tutkimukseen liittyviä palveluita: rahoitusta, asuntoja ja tukiverkoston paikalliseen tiedeyhteisöön.
Tiedeinstituuttien toiminnan kartoituksen tavoitteena on selvittää itsellemme
ja muille, mitä tiedeinstituutit tekevät, sekä kartoittaa toiminnan laajuutta ja määrää
sikäli kuin se on mahdollista. Tarkasteluajanjaksoksi päätettiin valita vuodet 2010–
2014 eli viimeisin viisivuotiskausi. Joissain tapauksissa tarkasteltiin myös pidempiä
ajanjaksoja, esim. henkilökunnan suhteen, sillä näin oli mahdollista saada tarkempi
kuva toiminnasta. Alla oleva yhteenveto tieteellisen toiminnan osa-alueista on koottu kaikkien Tiedeinstituuttiforumiin osallistuvien instituuttien toiminnasta. Instituuttien toiminta vaihtelee suuresti eikä millään instituutilla ole ohjelmassaan ja toiminnassaan kaikkea mahdollista. Ensimmäinen kartoitus antaa myös suuntaviivoja
tulevaisuuteen: mistä löytyy tietoja ja missä tiedonkeruu olisi vielä tarpeen; mitkä
ovat instituutin vahvuudet ja heikkoudet; miten instituutin toimintaa voi kehittää.

Henkilökunta

Instituutin johtaja on yleensä ansioitunut tutkija jossain instituutin toimialueeseen
liittyvässä aiheessa. Lisäksi joissain instituuteissa on myös toinen tutkimustoimintaan liittyvä toimi, esimerkiksi post doc -tasoinen tutkija tai tiedeohjelmasta vastaava päällikkö. Tieteellinen henkilökunta on vaihtuvaa ja työskentelee instituutissa
3–5 vuoden pituisen kauden ajan. Instituuttien muu henkilökunta osallistuu usein
tieteelliseen toimintaan muiden tehtäviensä ohessa ja avustaa opetuksessa, tutkimushankkeiden hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä ja vierailevien tutkijoiden työssä muun muassa lupien hakemisessa. Hallintohenkilökunta on useimmissa
instituuteissa pysyvää ja asuu asemamaassa.

Tutkimushankkeet
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Instituuteilla on usein omia tutkimushankkeita, joihin osallistuu ennen kaikkea tieteellinen henkilökunta – hyvä hanke on yksi tärkeimmistä tutkijoiden rekrytointiperusteista. Lisäksi instituutilla voi olla pitkäaikaisia hankkeita, joiden johtaja tai
henkilökunta ei ole työsuhteessa instituuttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Ateenaninstituutin pitkäaikaiset arkeologiset kenttätyöprojektit. Lisäksi instituutit ovat mukana kotimaisissa ja ulkomaisissa yhteistyöhankkeissa yliopistojen, tutkimuslaitosten, muiden instituuttien ja yritysten kanssa. Instituuttien keskeisimmät alat ovat

humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä, mutta myös teknologiset alat ja luonnontieteet ovat edustettuina.

Opetus

Instituutit järjestävät omien keskeisten alojensa opetusta ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille perusopintovaiheen opiskelijoista tohtorikoulutettaviin. Kurssit ovat
yleensä monitieteisiä ja avoimia kaikille Suomen yliopistojen opiskelijoille. Opettajina toimivat instituuttien henkilökunta sekä muut tutkijat. Lisäksi instituuttien
sijainti mahdollistaa kansainvälisten tutkijoiden osallistumisen opetukseen. Instituutit tarjoavat myös erilaisia resursseja suomalaisten korkeakoulujen omille kursseille asumisesta opetukseen. Lisäksi instituuttien opetustarjontaan kuuluu täydennyskoulutusta koulujen aineenopettajille.

Julkaisut

Instituuttien julkaisutoiminta voidaan jakaa kahteen osaan. Muutamilla instituuteilla on omat sarjat, joissa julkaistaan instituutissa tehdyn tutkimuksen tuloksia,
konferenssiesitelmiä sekä muuta sopivaksi katsottua tutkimusta. Näiden lisäksi
instituuttien henkilökunta tuottaa vaihtelevia määriä artikkeleita, monografioita
ja toimitettuja teoksia kausiensa aikana. Vierailevien tutkijoiden kautta instituutit
tuottavat myös välillisesti paljon erilaisia julkaisuja, mutta näiden kohdalla instituuttien osuus julkaisujen valmistumiseen ei aina käy ilmi. Tieteen yleistajuistaminen on myös merkittävässä asemassa instituuttien julkaisuissa ja siihen panostetaan
nykyään varsinkin sähköisessä muodossa ja sosiaalisessa mediassa. Blogien teksteistä on koottu myös painettuja kirjoja.

Tapahtumat

Instituutit järjestävät vuosittain runsaasti erilaisia tiedeyhteisölle suunnattuja tapahtumia – konferensseja, seminaareja ja työpajoja – sekä itse että yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Instituutit tarjoavat myös tiloja ulkopuolisten organisoimille tilaisuuksille. Suomalaisen ja kansainvälisen tieteen tunnetuksi tekemiseen liittyvät
myös säännöllisesti järjestetyt esitelmä- ja luentotilaisuudet suurelle yleisölle. Huomiota on kiinnitetty myös instituuttien toiminnan tunnetuksi tekemiseen Suomessa
ja kotimaassa järjestetään erilaisia yleisötilaisuuksia yksin ja yhteistyössä muiden
instituuttien kanssa.

Tutkimuspalvelut

Yksi instituuttien perustehtävistä on asemamaassaan tehtävän suomalaisen tutkimuksen mahdollistaminen ja helpottaminen. Instituutit ovat luoneet pitkäaikeisen
läsnäolonsa aikana tutkimukseen liittyviä verkostoja ja tunnettuuden hyvänä yhteistyökumppanina. Uusien tutkijoiden on helppo integroitua paikalliseen tiedeyhteisöön. Lisäksi asemamaan tutkijat ja instituutiot löytävät suomalaisia yhteistyökumppaneita instituuttien avulla. Instituutit voivat myös tunnistaa sellaisia potentiaalisia tutkimusaiheita, joita Suomesta käsin ei pystytä havaitsemaan. Instituutit
tarjoavat tutkijoille rahoitusta erilaisten apurahojen muodossa, usein yhteistyössä
muiden säätiöiden tai yhdistysten kanssa. Stipendiaatti saa usein myös asunnon
instituutin residenssistä. Työtilat löytyvät instituuteista tai niiden yhteistyötahoilta. Stipendiaattien lisäksi instituuteissa asuu ja työskentelee vuosittain myös satoja
kaikista Suomen yliopistoista peräisin olevia tutkijoita, joiden tutkimusaihe vaatii
oleskelua asemamaassa.
Eeva-Maria Viitanen
Tiedeinstituuttifoorumi, Säätiön Institutum Romanum Finlandiae asiamies
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Instituutin kirjasto on kätevä käsikirjasto ja työpiste monille talossa työskenteleville. Kuva: IRF/Andrea Vaccaro.

Rooma ja sen ympäristö ovat täynnä Rooman historian kannalta
tärkeitä arkeologisia kohteita. Kuva: IRF/Ria Berg.

Suomen Rooman-instituutti
Suomen Rooman-instituutti on vanhin suomalainen ulkomailla toimiva instituutti
ja se aloitti toimintansa 1954. Se on tiedeinstituutti, jonka päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia,
klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä taiteellisia aloja arkkitehtuuri
ja kuvataide, mutta myös muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tavoitteena on myös, että instituutissa tehty tieteellinen ja taiteellinen
työ lisäävät roomalaisen ja italialaisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja vaikutusta
Suomessa.
Instituutin tieteellisestä toiminnasta vastaa johtaja tukenaan lehtori, jotka
edustavat instituutin keskeisiä aloja. Tieteellisen henkilökunnan tutkimushankkeet
muodostavat instituutin tutkimustoiminnan sekä opetuksen selkärangan. Omien
hankkeiden lisäksi instituutti osallistuu yhteistyötahojensa kanssa suomalaisiin, italialaisiin sekä kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.
Instituutti järjestää suomalaisten yliopistojen opiskelijoille suunnattua opetusta, joka liittyy opintojen ja tutkijanuran eri vaiheisiin perustutkintovaiheesta
tohtoriopintoihin saakka. Instituutti järjestää säännöllisesti sen keskeisten toimialojen aineiden opettajille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja. Lisäksi instituutti
järjestää suomalaisille yhteiskunnallisille ja taloudellisille vaikuttajille suunnattuja
kursseja, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta sekä kulttuuriperinnön että instituutin toiminnan merkittävyydestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Instituutti tarjoaa
puitteet myös suomalaisten oppilaitosten omille kursseille.
Instituuttia ylläpitävä säätiö sekä erilaiset yhteistyötahot jakavat vuosittain
kolmelle tutkijalle apurahan oleskeluun ja tutkimustyöhön sekä asunnon Roomassa.
Instituutti toimii Villa Lanten renessanssihuvilassa Roomassa, jossa on 13
huonetta käsittävä tutkijaresidenssi. Asuntolassa oleskelee vuosittain yhteensä 120–
130 tutkijaa, opiskelijaa, taiteilijaa, toimittajaa ja muuta henkilöä, joiden työ vaatii
oleskelua Roomassa. Instituutin henkilökunta edistää asukkaiden työtä avustamalla
verkostojensa kautta, erilaisissa lupakäytännöissä yms.
Lisäksi instituutti järjestää tieteellisiä seminaareja sekä korkeatasoisia, suurelle yleisölle suunnattuja vierailuluentoja. Vuosittaisen Amos Anderson -luennon
esiintyjäksi kutsutaan tunnettu huippututkija.

Suomen Rooman-instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
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Henkilökunta 4 hlöä: johtaja (Helsinki, historia, mies), lehtori (Helsinki, arkeologia, nainen), intendentti (Turku, historia, mies), amanuenssi (Helsinki, italialainen
filologia, nainen)

Tutkimushankkeet 2–3 erilaista hanketta; johtaja ja lehtori sekä yhteistyötahot
Julkaisut henkilökunta 10 erilaista artikkelia, 1 toimitettu teos; instituutin sarjassa
1 volyymi
Stipendiaatit 3 hlöä, oleskeluaika 4–12 kk, apurahat 10 000–23 000 €
Kurssit 2–3 omaa, joissa 21 opiskelijaa; 14 täydennyskoulutettavaa, 1–12 vkoa; stipendit opiskelijoille 850–3100 €
Tutkijaresidenssi 69 hlöä, 4–90 vrk oleskelut, keskimäärin 21,5 vrk
Esitelmiä 6 kpl; henkilökunnalla ainakin 10 esitelmää erilaisissa tilaisuuksissa
Konferensseja yms. 4 omaa, 6 muiden järjestämää
Muiden kursseja 2–3 kpl, 14–21 hlöä/vuosi, 1–2 vkoa
Kirjasto avoinna instituutin asukkaille sekä muille tutkijoille
Yliopisto? Helsinki 47 %, Turku 12 %, Tampere 11 %, Oulu 9 %
Ala? historia 37 %, klassillinen filologia 17 %, arkkitehtuuri 14 %, teologia 7 %, arkeologia 6 %, taiteiden tutkimus 4 %
Roomassa? Instituutin kirjasto, American Academy in Rome, Vatikaanin kirjasto/
arkisto, Biblioteca Nazionale, Ecole française de Rome, British School at Rome, italialaiset instituutit, yliopistot, kirjastot ja arkistot, muut ulkomaiset instituutit, arkeologiset kohteet, museot
Henkilöistä lukumäärät ja tarkastelukaudet
Henkilökunta			37 hlöä		1954–2014
Stipendiaatit			73 hlöä		1954–2014
Tutkijat			168 hlöä
2010–2014
Kurssilaiset (työryhmät)
110 (27) hlöä 2010–2014
Sukupuolittain (%)

Luennot, työpajat ja pienet seminaarit pidetään instituutin yläkirjastossa. Kuva: IRF/Andrea Vaccaro.

Alma mater (%)
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Oppiaine (%)

Rahat
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Instituutin 3D-dokumentointikurssi Tirynsissa 2015. Kurssi järjestetään yhteistyössä Leidenin yliopiston, Nauplionin
eforiaatin ja Saksan arkeologisen instituutin kanssa. Kuva: Jari Pakkanen.

Suomen Ateenan-instituutti
Suomen Ateenan-instituutti perustettiin vuonna 1984. Se on tiedeinstituutti, jonka
päätehtävänä on harjoittaa ja edistää Kreikan arkeologian, historian, kielen ja kulttuurin tutkimusta antiikista nykypäivään. Kreikan lain mukaan tieteellisen instituutin on järjestettävä arkeologisia kenttätyöprojekteja, joten useimmat instituutin pitkäaikaiset tutkimushankkeet keskittyvät näihin. Instituutti ylläpitää ja tukee myös
muita tieteellisiä projekteja.
Instituutin tieteellisestä toiminnasta vastaa johtaja tukenaan tutkijaopettaja,
joilla molemmilla on myös omat tutkimushankkeet arkeologisten kenttätöiden lisäksi. Instituutti kustantaa omaa julkaisusarjaa, joka keskittyy tutkimustoiminnan
tulosten esittelyyn. Lisäksi satunnaisesti julkaistaan muita teoksia, jotka liittyvät
instituutin toimintaan, Suomeen ja Kreikkaan. Instituutti jakaa mahdollisuuksien
mukaan apurahan, joka on tarkoitettu väitöskirjatyön tekemiseen Kreikassa. Lisäksi
Suomen Ateenan-instituutit ystävät ry. myöntää vuosittain apurahan opinnäytetyön
(useimmiten väitöskirja) tekemiseen Kreikassa.
Instituutti on vuodesta 1999 alkaen järjestänyt perustutkinto-opiskelijoille
suunnattuja antiikin Kreikan johdantokursseja. Lisäksi instituutti organisoi vuosittain erikoisosaamiseen tähtääviä kursseja tutkijoille ja opiskelijoille. Kesällä 2015
käynnistyivät opettajille suunnatut täydennyskurssit.
Instituutilla on asuntola Koronéos-talossa, jossa on erikokoisia huoneistoja.
Siellä oleskelevat monet suomalaiset opiskelijat, tohtoriopiskelijat ja post doc -tutkijat työskennellessään Ateenassa. Asuntolassa on myös kirjailija- ja taiteilijaresidenssit. Instituutti avustaa suomalaisia tutkijoita myös muilla tavoin, esimerkiksi
erilaisten lupien ja suositusten saamisessa. Pohjoismainen kirjasto on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan instituuttien yhteinen kirjasto. Kukin omistaa kirjaston rakennuksesta neljänneksen. Kirjaston kokoelmissa on yli 30 000 monografiaa ja 450
julkaisusarjaa.
Instituutissa järjestetään tieteellisiä esitelmiä ja seminaareja, jotka ovat useimmiten avoinna yleisölle. Instituutin vuosijuhlassa pidetään johtajan katsauksen lisäksi yleensä myös erillinen tieteellinen luento. Lisäksi vuosittain järjestetään yleensä myös Johannes Sundwall -luento, johon kutsutaan puhujaksi joku laajalti tunnettu ulkomainen tutkija.
Instituutissa työskentelee vuosittain 3–5 suomalaista harjoittelijaa (esim. Cimon, Erasmuksen tai eri yliopistojen omalla rahoituksella). Harjoittelijat avustavat
instituutin tapahtumien järjestelyissä ja muissa päivittäisissä hallinnon tehtävissä.

Suomen Ateenan-instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
Henkilökunta 5 hlöä: johtaja (ulkomainen yliopisto, taidehistoria/arkeologia,
mies), tutkijaopettaja (Helsinki, klassillinen filologia, mies; tilanne 2015 alussa, jol-

7

loin assistentuuri muuttui tutkijaopettajan toimeksi), harjoittelijat (Helsinki/Turku/
Oulu, 2 naista, 2 mies)
Arkeologiset kenttätyöt 2–3 erilaista hanketta; 40 tutkijaa, opiskelijaa ja paikallista
työmiestä
Julkaisut henkilökunta 4 erilaista artikkelia, 1 toimitettu teos; instituutin sarjassa 1
volyymi
Stipendiaatit 2 hlöä, oleskeluaika 3–12 kk
Kurssit 1–2 omaa, joissa 7–15 opiskelijaa; 16–20 täydennyskoulutettavaa, 2–4 vkoa
Esitelmät 7 kpl; henkilökunnalla ainakin 4 esitelmää erilaisissa tilaisuuksissa
Konferensseja yms. 3 omaa, 1–2 muiden järjestämää
Kirjasto 3000 kävijää, 80 pidempiaikaista tutkijaa ja opiskelijaa, joista 10 % suomalaisia
Koronéos-talo 130 tutkijaa; 13 asuntoa tutkijoiden ja taiteilijoiden käyttöön
Yliopisto? Helsinki 57 %, Turku 16 %, Oulu 11 %, Tampere 5 %
Ala? klassillinen filologia 44 %, historia 24 %, arkeologia 11 %, taiteiden tutkimus 8
%, filosofia 5 %
Henkilöistä lukumäärät ja tarkastelukaudet
Henkilökunta		17 hlöä		1995–2014
Stipendiaatit		9 hlöä		2010–2014
Tutkijat		
156 hlöä
2010–2015
Kurssilaiset		35 hlöä		2010–2014
Harjoittelijat		18 hlöä		2010–2014
Sukupuolittain (%)

Kyllenen vedenalaiset kaivaukset
2013. Kuva: Kalliopi Baika.

Alma mater (%)
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Oppiaine (%)

Rahat

9

Suomen Lähi-idän instituutti
Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän
kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Se tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen
kanssa. Instituutin tieteellinen toiminta koostuu konferensseista, seminaareista ja
instituutin johtajan tekemästä tutkimuksesta sekä tutkijavierailuohjelmasta, suomalaisten tutkijoiden avustamisesta ja yhteyksien luomisesta Lähi-idässä.
Instituutin tutkimustoiminnasta vastaa johtaja, joka on ansioitunut tutkija joltain instituutin keskeiseltä alalta. Noin 30 % johtajan työajasta on varattu tutkimuksen tekemiseen. Johtajan ohella instituutin toimintaa organisoivat myös Suomessa
toimiva asiamies sekä harjoittelijat.
Tutkijavierailuohjelma tarjoaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden tehdä
kenttätutkimusta Lähi-idässä, harjoittaa tutkimukseen liittyviä kieliopintoja ja verkottua Lähi-idässä toimivien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijavierailuohjelma toimii myös osana tutkijoiden ammatillisen työuran kehittämistä.
Instituutti jakaa vuosittain apurahoja tutkimus- ja konferenssimatkoihin sekä
arabian kielen opiskeluun.
Instituutti järjestää vuosittain useita yliopisto-opiskelijoille suunnattuja omia
kursseja Lähi-itään liittyvistä teemoista ja opintomatkoja alueelle. Vuonna 2013
aloitettiin myös täydennyskoulutuskurssit koulujen aineenopettajille.
Instituutilla ei ole omaa julkaisusarjaa, mutta sen sijaan tieteen popularisointiin tähtäävä Lukemista Levantista -sarja yhdessä Suomen Itämaisen Seuran kanssa.
Lisäksi instituutin ylläpitää yleistajuisia blogeja.
Instituutti toimi vuoteen 2011 saakka Damaskoksessa, jossa sillä on oma talo
asuntoloineen ja kirjastoineen. Syyrian sotatilan vuoksi talon käyttö ei ole mahdollista, vaan instituutti pääasiallisena toimipisteenä on Beirutin toimisto Libanonissa.
Lisäksi instituutilla on edustaja Egyptissä.

Suomen Lähi-idän instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
Henkilökunta 2 hlöä, johtaja (Helsinki, nainen, assyriologia), asiamies (Helsinki,
turkologia, nainen), harjoittelijat avustavissa tehtävissä
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Kurssiryhmä moskeijavierailula Libanonissa. Kuva: Tiina Järvi.

Julkaisut henkilökunnalta 5 erilaista artikkelia, 1 toimitettu teos
Tutkijavieras 2 hlöä, oleskelu alueella
1–6 kk
Stipendit 11 stipendiä, joista 2 arabian
kielen opiskeluun ja osa tutkijavierailuihin
Konferenssit yms. 1 oma, 1 yhteistyönä
järjestetty, 1 tieteen popularisointiin liittyviä tilaisuus; henkilökunnalla ainakin 4
esitelmää erilaisissa tilaisuuksissa
Kurssit 3 kurssia erilaisin aihein; 1 täydennyskoulutuskurssi; osallistujia vaihtelevia määriä

Ancient Arbela -konferenssi Irakin Kurdistanissa. Kuva: Jaakko Pylvänäinen.

Henkilöistä lukumäärät ja tarkastelukaudet
5 hlöä 1994–2014
Johtaja		
Tutkija		
1 hlö 2011–2014 (tutkijakoordinaattori)
Tutkijavieras 5 hlöä 2012–2014
Sukupuolittain (naiset % – miehet %)
40 – 60
Johtaja 		
Tutkija
100 – 0
Tutkijavieras 100 – 0
Alma mater
Johtaja		
Tutkija		
Tutkijavieras
Kurssilaiset
		

Helsinki 80 %, ulkomainen 20 %
Helsinki 100 %
Helsinki 60 %, Tampere 20 %, Åbo Akademi 20 %
ei systemaattista tietoa; ainakin Helsinki, Tampere, Turku, Åbo Akademi, Itä-Suomi, Lappi

Oppiaine
Johtaja		
		
Tutkija		
Tutkijavieras
Kurssilaiset
		

Lähi-idän tutkimus 40 %, arabia ja islamin tutkimus 20 %, assyriologia 20 %, arkeologia 20 %
historia 100 %
teologia 60 %, valtiotieteet 40 %
ei systemaattista tietoa, ainakin Lähi-idän tutkimus, arabian ja islamin tutkimus, valtiotiede, yhteiskuntatieteet, teologia

Ryhmä kurssilaisia tutustumassa Byblokseen Libanonissa. Kuva: Tiina Järvi.
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Rahat
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Kuva: Ryu Furusawa.

Suomen Japanin Instituutti
Suomen Japanin Instituutti on perustettu vuonna 1998 ja se on tiedeinstituutti, joka
toimii tieteen ja kulttuurin kentällä. Instituutti edistää Suomen ja Japanin välistä
yhteistyötä tutkimuksen, korkeakoulutuksen, taiteen ja kulttuurin alalla. Instituutti
kannustaa maidenvälisiin yhteishankkeisiin sekä edistää tutkija-, opiskelija- ja taiteilijaliikkuvuutta. Tieteen puolella kohderyhmänä ovat suomalaiset yliopistot ja
tutkimuslaitokset sekä niissä toimivat tutkijat ja opiskelijat, asemamaassa japanilaiset tieteen, taiteen ja kulttuurin asiantuntijat sekä opiskelijat.
Tarkasteluaikana instituutti on pyrkinyt toteuttamaan tiedeohjelmaa “Suomi–
Japani -ohjelma 2007–2011”. Sen tavoitteena on mm. tutkimusyhteistyön sekä tutkija- ja opiskelijaliikkuvuuden lisääminen. Strategiassaan instituutti on sitoutunut
Kuva: Sophie Feldt.
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koulutus- ja kulttuuriviennin periaatteisiin. Tavallisesti instituutti osallistuu hankkeisiin osatuottajana suomalaisen ja japanilaisen partnerin ohella, ja sen rooli on
usein konsultoiva ja viestinnällinen.
Instituutin johdossa on tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, ja hän vastaa tieteellisestä toiminnasta. Lisäksi instituutissa toimivat kartoitusaikana tieteen
projektipäällikkö ja kulttuuripäällikkö sekä toimistonhoitaja. Muun henkilökunnan
muodostivat harjoittelijat sekä kahtena vuonna Opetus- ja kulttuurinministeriön
erityisrahoituksella nuorten kulttuurialan ammattilasten työllistämisprojektin kautta palkatut henkilöt, joista toinen ennätti työskennellä puolen vuoden ajan vuonna
2014.

Suomen Japanin instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
Henkilökunta johtaja (ulkomainen yliopisto, sosiologia, mies) ja tieteen projektipäällikkö (Helsinki, nainen), lisäksi harjoittelijoita
Julkaisut 1 raportti tai selvitys
Esitelmiä 2–3 esitelmää, 4–5 luentoa
Konferensseja yms. 2–3 suurempaa tapahtumaa, 1 keskustelutilaisuus, 1 messut
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus, suomalaiset säätiöt ja
muut yhteistyötahot
Kuva: Jaakko Saari.
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Oppi-festivaali Helsingissä 11.–12.4.2014. Kuva: Niko Alajoki.

Suomen Lontoon instituutin
yhteiskuntatutkimuksen ohjelma
Suomen Lontoon instituutin tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen
vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Britanniassa ja Irlannissa ja tukea myönteistä muutosta. Instituutti edistää tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta Suomen, Britannian ja Irlannin välillä. Instituutin tavoitteena
on löytää taiteiden ja yhteiskuntatieteiden alueelta uusia teemoja, jotka heijastavat
yhteiskunnan muutosvoimia sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.
Yhteiskuntaohjelma pyrkii tunnistamaan ja kehittämään uusia näkökulmia ja
ratkaisuja nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Muutamaan keskeiseen teemaan keskittymällä pyrimme tuntuviin vaikutuksiin. Instituutilla on vahva tiedotusohjelma, joka
tukee instituutin tavoitteiden saavuttamista. Päämääränä on edesauttaa partneriemme välistä poikkitieteellistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Osallistumme tutkimustyöhön, saatamme yhteen eri alojen vaikuttajia, yhdistämme ideoita, ja tarjoamme
kanavan sekä keskusteluun että toimintaan. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme
ovat mm. yliopistot, ajatushautomot ja muut tutkimuslaitokset, sekä julkisen sektorin toimijat ja päätöksentekijät.
Yhteiskuntatutkimuksen ohjelman tehtävä on aikaisemmin ollut tiedepainotteisempi. Ohjelma järjesti seminaareja ja tarjosi tutkijoille tilaa ja kirjastopalveluja.
Nykyään tiedeyhteistyö on vain yksi osa ohjelman toimintaa.
Sen sijaan Instituutti voi tunnistaa yksittäisiä, kiinnostavia ja merkittäviä tutkimuskohteita, joiden ympärille se voi järjestää yliopistojen kanssa yhteistoimintaa,
kuten seminaareja tai konferensseja. Tällaisilla täsmähankkeilla voidaan saavuttaa
pitkäaikaista vaikuttavuutta. Instituutti on myös voinut tukea Suomessa järjestettäviä seminaareja kustantamalla brittiläisten puhujavieraiden matkakuluja, tai vastaavasti suomalaisten tutkijoiden matkakuluja Britanniaan.
Instituutti on myös antanut tilaansa maksutta suomalaisille yliopistoille seminaarikäyttöön. Muutto uusiin tiloihin kesällä 2014 on kuitenkin asettanut seminaaritoiminnalle uudet reunaehdot. Uuden tilan luonne rajoittaa ulkopuolisten tilai-
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Oppi-festivaali Helsingissä 11.-12.4.2014. Kuvat: Niko Alajoki.

suuksien järjestämistä Instituutilla. Pieniä, toimistoaikojen ulkopuolella tapahtuvia
tilaisuuksia voidaan kuitenkin yhä järjestää.

Suomen Lontoon instituutin yhteiskuntaohjelman vuosi
(2010–2014)
Henkilökunta yhteiskuntaohjelman johtaja ja 4 harjoittelijaa vuodessa
Julkaisut 1–2 raporttia tai selvitystä, 1 artikkeli tai toimitettu teos sekä blogikirjoituksia instituutin verkkosivuilla
Konferensseja yms. 1–2 seminaaria/konferenssia, 2–3 muuta tapahtumaa
Hankkeet 2–3 erilaista yhteistyöhanketta erilaisista aiheista
Yhteistyökumppanit suurlähetystöistä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja
tutkimuslaitosten kautta suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin
Ulkopuolinen rahoitus Apurahoja ja hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja suomalaisilta säätiöiltä (mm. Sitra, TSV, Koneen säätiö)
Ohjelman kulut 16 500–100 000 € projekteista riippuen, osuus 5–40 % instituutin
kaikkien ohjelmien rahoituksesta
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Suomen Madridin-instituutti
Suomen Madridin-instituutti osallistuu tiede- ja koulutushankkeisiin ja tekee yhteistyötä kotimaisten, espanjalaisten sekä Latinalaisen Amerikan yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Instituutilla on yhteistyösopimus Madridin Complutenseyliopiston ja Chilen yliopiston kanssa. Instituutista johdetaan tällä hetkellä kahta
tieteellistä tutkimusprojektia, joissa molemmissa on mukana kansainvälinen tutkijaryhmä. Suomen Akatemian rahoittama projekti käsittelee Länsi-Amazonasin asutusta esikolumbiaanisena aikana ja Koneen säätiön rahoittama hanke tutkii nykykirjallisuuden historiaa instituutin toimialueella.
Instituutti järjestää konferensseja, julkaisee tieteellistä julkaisusarjaa ja tukee suomalaisia ja lusohispaanisia tutkijoita ja opiskelijoita heidän tutkimushankkeissaan. Instituutilla on teknisilla välineillä ja it-laitteilla varustettu tutkijahuone
Madridissa Universidad de Complutense -yliopistossa. Tutkijat ja opinnäytetöiden
tekijät voivat saada huoneen maksutta käyttöön. Instituutti hankkii heille yliopiston
kirjastokortin, joten he voivat käyttää Complutensen yliopiston kirjastoja. Instituutti tukee oman julkaisusarjansa lisäksi myös muiden teosten julkaisua ja tiedotusta.
Teosten aiheet liittyvät instituutin hankkeisiin, suomalaiseen ja lusohispaaniseen
kulttuuriin, konferenssijulkaisuihin ja muuhun instituutin toiminta-alueeseen.
Lisäksi instituutti fasilitoi ja järjestää toiminta-alueensa yliopistollisille asiantuntijoille ja opetusministeriöiden edustajille tutustumismatkoja Suomeen, jotta he
voivat tutustua muun muassa suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja opettajankoulutukseen. Instituutti on vuodesta 2011 lähtien järjestänyt tapahtumia, joiden tar-

Suomalaisen koulutuksen tieteellinen seminaari. SEGIB, Madrid 2012.
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koitus on parantaa koulutusalan yhteistyötä Suomen ja lusohispaanisten maiden yliopistojen, opettajankoulutuslaitosten, opettajien ammatillisten organisaatioiden ja Espanjan autonomisten
alueiden koulutusjohtajien ja Suomen koulutusalan asiantuntijoiden välillä. Hankkeita on rahoittanut Iberoamerikkalaisten
maiden koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö OEI.

Suomen Madridin-instituutin tieteen vuosi
(2010–2014)
Henkilökunta johtaja (Helsinki, nainen, Latinalainen Amerikka
ja kirjallisuus), lisäksi projektien henkilökuntaa sekä harjoittelijoita
Julkaisut 1 toimitettu teos
Konferensseja yms. 2–3 erilaista tapahtumaa
Tutkijat työtila ja verkostoja, oma kirjasto
Hankkeet 2 erilaista useampivuotista hanketta yhteistyössä
koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus,
suomalaiset ja jossain määrin kansainväliset rahoituslähteet

Instituutin tieteellinen julkaisusarja Acta Iberoamericana Fennica.
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Valokuvauksen professori Timo Kelaranta instituutin taidekoulutuspaneelissa. Complutensen yliopisto, Madrid, 2013.
Kuva: Ana J. Revuelta.

Pietarin valtionyliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen opiskelijat esittävät Aleksis Kiven Seitsemän veljestä 12/ 2014.

Suomen Pietarin instituutti
Suomen ja Venäjän välisellä tutkimusyhteistyöllä on arvokas perinne, jonka juuret ulottuvat suuriruhtinaskunnan ajalle ja erityisesti Pietariin imperiumin entisenä
pääkaupunkina. Monipuolinen humanistinen, yhteiskuntatieteellinen ja luonnontieteellinen tiedeyhteistyö jatkuu myös tänä päivänä, ja sen edistäminen on määritelty osaksi vuonna 1992 perustetun instituutin perustehtävää. Tieteellisen toiminnan tavoitteina ovat: 1) suomalaisen akateemisen tutkimuksen kansainvälistymisen
edistäminen, tiedottaminen sekä tutkijoiden avustaminen; 2) eri maiden tutkijoiden
ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssakäymisen lisääminen ja erityisesti nuoren
polven toimijoiden yhteistyö eurooppalaisissa verkostoissa, tärkeiden kontaktien ja
hankkeiden identifiointi sekä hankeyhteistyö.
Tiedesuhteiden painoarvosta huolimatta varsinaista tutkimushenkilökuntaa
ei ole, vaan kukin johtaja ja ohjelmakoordinaattorit ovat panostaneet hankkeisiin
omien mahdollisuuksiensa ja kysynnän mukaisesti. Nykyisen johtajan kaudella (2012–) on panostettu suomen kieleen ja kirjallisuuteen, suomalais-ugrilaiseen
yhteistyöhön, kääntäjäkoulutukseen, filosofiaan, yhteiskuntatieteisiin ja historiaan.
Partnereiden kanssa on järjestetty lisäksi mm. ilmastonmuutokseen, Suomenlahden
suojeluun ja innovaatioihin liittyviä seminaareja.
Suomi-talon peruskorjauksen valmistuttua vuonna 2011 sen toiminta on vakiintunut ja palvelee suunnitelmien mukaisesti akateemistenkin tahojen erinomaisena kohtauspaikkana ja kotipesänä keskellä Pietarin ydinkeskustaa. Helsingin,
Tampereen ja Lappeenrannan yliopistoilla on studioasuntoja talossa, ja ne ovat tutkijoiden ahkerassa käytössä samoin kuin Ateljeesäätiön, tietokirjailijoiden, Svenska
Kulturfondenin ja kaunokirjailijoiden studiot. Muillakin akateemisilla toimijoilla
on toimistotilaa ja edustaja talossa, mikä luo toivottavaa synergiaa instituutin toiminnan kanssa. Tiedettä tukevaksi toiminnaksi voidaan lukea instituutin ison salin
sekä muiden Suomi-talon tilojen vuokraamisen seminaari- ja kokouskäyttöön säätiöille, tutkimusyksiköille ja muille akateemisen alan toimijoille. Instituutin avoin
kirjasto palvelee myös tutkijoita.
Instituutin strategisia kumppanuuksia Venäjällä edustaa yhteistyö Pietarin
valtionyliopiston kanssa. Painopisteinä yhteistyössä ovat kirjallisuus- ja käännös-
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toiminta, suomalais-ugrilainen yhteistyö sekä opettajakoulutus. Muiden tutkimusyliopistojen kanssa on hanke-, tiedotus- ja tapahtumayhteistyötä. Suomalaisista
yliopistoista Helsingin yliopisto sekä erityisesti sen Aleksanteri-instituutti ovat tärkeimmät kotimaiset strategiset kumppanit, mutta yhteistyötä tehdään myös muiden
tahojen kanssa. Instituutti osallistuu aktiivisesti myös monikansallisiin verkostoihin
(mm. EUNIC) ja hankkeisiin Pietarissa. On huomattava, että nykytilanteessa venäläiselle yhteistyökumppanille ei ole aina mahdollista tehdä hankeyhteistyötä saati
ottaa vastaan rahoitusta ulkomaiselta kumppanilta.
Instituutin tieteellinen toiminta on monitahoista ja sen vaikuttavuus ilmenee
ennen kaikkea epäsuorien indikaattorien perusteella ja yhteistyöhankkeiden osana.
Jatkossa pyrimme vahvistamaan tutkimustoimintaa myös instituutin nimissä tehdyillä hakemuksilla.

Suomen Pietarin instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
Henkilökunta johtaja (Helsinki, nainen, kulttuurihistoria), lisäksi projektien henkilökuntaa (yht. 7 kpl) sekä harjoittelijoita
Julkaisut 1 toimitettu teos
Konferensseja yms. 15 erilaista tapahtumaa
Hankkeet 3–4 erilaista useampivuotista hanketta usein yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus, suomalaiset ja jossain
määrin venäläiset säätiöt
Suomi-talo tiloja tutkijoille, yleisölle avoin kirjasto
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Suomen Pietarin instituutin henkilökunta sekä tutkijoita että yleisöä palvelevassa kirjastossa. Kuvassa eturivissä vasemmalta: varajohtaja Lena Perova, designohjelmavastaava Lena Veshnjakova, johtaja Elina Kahla, koordinaattori Julia Kozlova. Takarivissä kirjallisuusohjelmavastaava Pauli Tapio ja harjoittelija Teemu Oivo. Kuva: Katja Talanina.

Suomen Saksan-instituutti
Suomen Saksan-instituutin tiedeohjelma koostuu pääasiassa keskustelutilaisuuksista, esitelmistä ja seminaareista. Erilaiset tutkimusryhmät käyttävät usein instituutin
tiloja sisäisten seminaarien järjestämiseen. Noin 20 prosenttia instituutin ohjelmasta tapahtuu omissa tiloissa Berliinissä ja loput yhteistyökumppaneiden kanssa ja
useimmiten niiden omissa tiloissa koko saksankielisen Euroopan alueella. Instituutin johtaja pitää keskimäärin kaksi kertaa vuodessa tieteellisiä esitelmiä saksalaisissa
yliopistoissa sekä suomalaisille instituutioille. Instituutin johtajaa pyydetään usein
asiantuntijaksi eri tiedealojen paneelikeskusteluihin, joihin johtaja myös aktiivisesti
osallistuu.
Instituutti tarjoaa kotimaisille yliopistoille, tutkimuslaitoksille sekä yksittäisille tutkijoille valmiita verkostoja saksankieliseen tiedemaailmaan ja työtilan aina
yhdelle Emil Öhmannin säätiön apurahansaajalle kerrallaan. Instituutin kirjastoon
pyritään hankkimaan kaikki saksannettu Suomen kauno- ja tietokirjallisuus sekä
jonkin verran uutta suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta.
Suomen Saksan-instituutin omaa julkaisusarjaa on kustantanut Berliner Wissenschaftsverlag ja ajalla 2010–2014 sarjassa ilmestyi kaksi teosta. Instituutti tarjoaa
tutkijoille mahdollisuuden julkaista tutkimustuloksiaan ja popularisoida omaa tutkimustaan instituutin kotisivuilla säännöllisesti ilmestyvässä blogissa.
Pääsääntöisesti instituutin tieteellisen ohjelman suunnitteluun, toteutukseen
ja evaluointiin osallistuvat instituutin johtaja, tiedevastaava, opinto- ja harjoitteluneuvoja sekä johtajan assistentti. Työnjako instituutissa on usein todella joustavaa
ja työryhmät eri projekteissa vaihtelevat, mikä tarkoittaa, että usein tieteellisen ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä rahoituksen hankkimiseen osallistuvat
myös instituutin muut työntekijät.

Allegralaboratory re-launch seminar to discuss academic blogging -tapahtuma keväällä 2015.
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“Undressing” the meaning of dress 4.6.2015.

Suomen Saksan-instituutin tieteen vuosi (2010–2014)
Henkilökunta johtaja (Helsinki, nainen, kansatieteilijä) ja tiedevastaava (2014–
2015), lisäksi projektien henkilökuntaa sekä harjoittelijoita (tilanne vuoden 2015
alussa, jolloin johtaja vaihtui)
Stipendiaatti 1–2 tutkijaa instituuttiin yhteistyössä Emil Öhmannin säätiön kanssa
Julkaisut 1 toimitettu teos
Konferensseja yms. 20–30 erilaista tapahtumaa
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus, suomalaiset säätiöt ja
muut yhteistyötahot
Ohjelman kulut 3 500–36 000 € projekteista riippuen, osuus instituutin kaikesta
projektirahoituksesta 7–24 %
Kirjasto tiloja tutkijoille, yleisölle avoin kirjasto
“Undressing” the meaning of dress 4.6.2015.
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