
ANNINA LATTU JA KATRI MÄKINEN-ROSTEDT

#SCIENCEFORUKRAINE, 
SUOMI, TIEDE JA SOTA  
– AIKA REFLEKTOIDA

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa, kesti vain 
hetken, että tiedeyhteisön apua kokoava #ScienceForUkrainealoite sai 
alkunsa. Kun sodan syttymisestä on kulunut enemmän aikaa, voidaan 
tarkastella, mitä kokemuksista on opittu. Onko aloitteelle vielä tarvetta?

E urooppalainen akateeminen yh-

teisö on tarjonnut ennen näke-

mättömällä tavalla kriisiapua 

Ukrainan sotaa pakeneville tutki-

joille ja opiskelijoille. Yksi näkyvimmistä 

ruohonjuuri tason hankkeista avun koordi-

noimiseksi on ollut koko Euroopan kattava 

#ScienceForUkraine-aloite.

#ScienceForUkraine sai alkunsa Latvias-

sa 26.2.2022 iltapäivällä, kun oli kulunut 

vain muutama päivä Venäjän hyökkäyk-

sestä Ukrainaan. Sanita Reinsone, joka on 

digitaaliseen humanistiseen tutkimukseen 

erikoistunut tutkija Latvian yliopistosta, 

perusti aloitteelle Twitter-tilin ja otti käyt-

töön aihetunnisteen #ScienceFor Ukraine. 

Twitter-tilillä jaettiin akateemisen yhteisön 

avuntarjouksia ukrainalaisille kollegoille 

työpaikoista stipendeihin sekä opiskelu-

paikoista laboratoriotiloihin, ja se keräsi 

perustamispäivänään yli 7 000 seuraajaa. 

Reinsonen kollegat auttoivat luomaan myös 

verkkosivun ja kartan, jonne avuntarjouksia 

listattiin.

Viikon kuluttua Twitter-tilin perustami-

sesta vapaaehtoisia apukäsiä ja koordinaat-

toreita oli jo yli 60 henkeä ympäri maailmaa, 

alle kirjoittaneet mukaan lukien. Kevään 

2022 aikana aloite kasvoi 133 opiskelijan ja 

tutkijan aktiiviseksi ruohonjuuritason vapaa-

ehtoisverkostoksi, joka kannusti maidensa 

organisaatioita tarjoamaan tukea ukrainalai-

sille tutkijoille ja opiskelijoille, keräsi verkko-

sivulle maidensa tukitoimenpiteet sekä jakoi 

tietoa opiskelu- ja työmahdollisuuksista esi-

merkiksi vastaanottokeskuksissa. Aloite kerä-

si verkkosivustolle toukokuuhun 2022 men-

nessä yli 2 600 tukitoimenpidettä.
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RUOHONJUURITASOLTA  
KESKITETTYIHIN TUKITOIMIIN
Suomi oli #ScienceForUkraine-aloitteessa 

kaikkein aktiivisimpia Pohjoismaita. Yhteis-

työ yli sektori- ja organisaatiorajojen oli help-

poa, sillä auttamisen tarve oli suuri ja pienessä 

maassa apua kehitettiin ketterästi ja nopeasti.

Suomen #ScienceForUkraine-koordinaat-

toreina olimme yhteydessä muun muassa 

opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM), 

Opetushallitukseen (OPH), Maahanmuutto-

virastoon, Scholars at Risk Finland -verkos-

toon (SAR Finland), Tieteellisten seurain 

valtuuskuntaan, Nuorten Tiedeakatemiaan 

sekä Ukrainalaiset Suomessa -yhdistykseen. 

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä oli 

vastaan otto keskuksiin jalkautettu juliste, 

jonka Suomen #ScienceForUkraine tuotti 

yhdessä OKM:n ja OPH:n kanssa. Juliste oh-

jasi verkkosivustolle, joka listasi suomalaisia 

tutkimus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Alussa yksittäiset tutkijat ja tutkimus-

ryhmät pystyivät auttamaan Ukrainan sotaa 

pakenevia kollegoita välittömästi #Science-

ForUkraine-aloitteen kautta. Syyskuuhun 

2022 mennessä suomalaiset korkeakoulut 

ja tutkimusorganisaatiot olivat listanneet 

#ScienceForUkraine-sivustolle yhteensä 60 

tukitarjousta, joista 45 oli kohdistettu tutki-

joille ja 15 opiskelijoille. Näistä monet sisälsi-

vät useita tutkija- tai opiskelijapaikkoja.

Ruohonjuuritason hankkeena #Science-

forUkraine olikin omimmillaan juuri silloin, 

kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli 

alkanut ja suomalaisen akateemisen yhtei-

sön auttamishalu oli suuri mutta keskitetyt 

tukitoimet vasta valmistella. OKM:n yhdessä 

OPH:n, SAR Finlandin, Suomen yliopistojen 

rehtorineuvoston (UNIFI) sekä Ammatti-

korkea koulujen rehtorineuvoston (Arene) 

kanssa valmistelema kanssakorkeakoulujen 

ja tutkimusorganisaatioiden laaja toimen-

pideohjelma julkistettiin lopulta 28.4.2022 

(OKM 2022).

Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, mikä hätä-

avun löytämisen helpottamiseksi perus-

tetun aloitteen rooli on, kun valtiolliset 

tahot ja yliopistot ovat ehtineet reagoida. 

Tarve avuntarpeiden ja avustustyöstä nou-

sevien kysymysten ja kokemusten välittäjä- 

ja fasilitointitoiminnalle on kuitenkin yhä 

olemassa.

Yksi aloitteen tärkeä rooli on ollut vies-

tiä ukrainalaisten tarpeista, joita ei ole aina 

pystytty erinäisistä, lähinnä hallinnollisis-

ta syistä täysin kohtaamaan Euroopassa ja 

Suomessa. #ScienceForUkraine on hiljattain 

pyrkinyt kääntämään auttamisen valta-ase-

telmaa ja julkaissut uuden tietokannan, mi-

hin ukrainalaiset organisaatiot voivat itse 

listata toivo maansa avun muotoa, kuten 

yhteistyötä, materiaaleja tai tutkimusvarus-

teita. Aloitteella on ollut myös olennainen 

merkitys Euroopan alueen eri yliopistojen 

kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jaka-

jana (Rose ym. 2022).

OPPEJA JATKON KANNALTA
Auttamisen ehtoja ja menetelmiä on hyvä 

pysähtyä reflektoimaan aktiivisimman kriisi-

vaiheen päätyttyä ja pohtia, mikä on paras 

tapa auttaa sotaa paenneita. Ukrainan so-

taa pakenevien tutkijoiden ja opiskelijoiden 

valitessa turvapaikkoja, korostui ainakin 

kolme huomionarvoista asiaa: maantieteel-

linen sijainti, olemassa olevat verkostot ja 

kieli taidot.

#ScienceForUkraine-aloitteen kautta tie-

dämme, että Ukrainasta paenneet tutkijat 

ovat asettautuneet erityisesti Saksaan ja Puo-

laan, missä heillä on jo ollut ennen sotaa suh-

teita. Olemassa olevat verkostot korostuivat 

tutkijoiden valitessa turvapaikkoja: he, joilla 

on jo olemassa olevia siteitä Eurooppaan, tu-

levat todennäköisimmin valituiksi avun koh-

teiksi, ja he myös sopeutuvat uuteen maahan 

helpommin (Konuk 2020). 

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimus-

organisaatioiden Ukrainan sotaa pakenevil-

le tarjoaman avun määrä ei ole kohdannut 

avun hakijoiden määrää. Tiedossamme on jo 

muutama täyttämättä jätetty tutkijanpaikka. 

Suomi ja muut Pohjoismaat eivät ole olleet 

Ukrainan sotaa pakenevien ensisijainen koh-

de (UNHCR 2022).

Ukrainan sota on poikennut viimeaikaisis-

ta kriisitilanteista, kuten Syyrian sodasta, sii-

nä mielessä, että moni haluaa tai joutuu jää-

mään maahan tai haluaa lopulta palata sinne. 

Ukrainaan on joidenkin arvioiden mukaan 

jäänyt yhä 100 000 apua tarvitsevaa tutkijaa. 

Heistä suurin osa on asepalvelusikäisiä mie-

hiä tai heidän perheenjäseniään (Polishchuk 

ym. 2022). #ScienceForUkraine-aloite onkin 

pyrkinyt lisäämään tietoisuutta ukraina-

laisten itsensä hartaasti toivomista etätyö-

mahdolli suuksista. Etätyömahdollisuus on 

kuitenkin osoittautunut hallinnollisesti vai-

keaksi järjestää suomalaisissa ja eurooppalai-

sissa yliopistoissa (Rose ym. 2022).

Lisäksi kielitaidot vaikuttavat tutkimus-

turva paikan määrittymiseen. Konfliktialueil-

ta tuleva tutkija ei välttämättä puhu mitään 

muita Euroopan alueen kieliä, mikä vaikeut-

taa tutkimusturvapaikalle valituksi tulemista.

Suomi ja muut Pohjoismaat eivät ole olleet 
Ukrainan sotaa pakenevien ensisijainen kohde.
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Turva- tai tutkimuspaikan saaneiden tut-

kijoiden elämää leimaa ensisijaisesti epä-

varmuus siitä, mitä tapahtuu väliaikaisen 

turvasataman jälkeen. Moni tutkija menet-

tää paetessaan asemansa tai joutuu rakenta-

maan uudelleen työkalupakkinsa, ehkä koko 

uransa (Pherali 2020). Kieltenopetus onkin 

yksi konkreettinen tukitoimenpide, jota eri-

tyisesti ukrainalaiset opiskelijat ovat toivo-

neet auttavilta akateemisilta instituutioilta 

(Fedorchuk 2022).

POIKKEUKSELLINEN TILANNE
Ukrainan sota on poikkeuksellinen tiede-

diplomaattisesta näkökulmasta. Edes kyl-

män sodan aikana tutkimusyhteistyötä ei 

jäädytetty kokonaan. Silloin Yhdysvallat, 

Kiina ja Neuvostoliitto sekä myös esimer-

kiksi Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, 

tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO, kansain-

välinen atomienergiajärjestö IAEA ja Poh-

jois-Atlantin puolustusliitto NATO käyttivät 

tutkimusyhteistyötä, teknologiavaihtoa tai 

tutkijavaihtoa keskeisinä kanssakäymisen (ja 

voimapolitiikan) toimintamalleinaan (Kun-

kel, 2021). 

Nyt Venäjän aloittaman hyökkäys sodan 

seurauksena yksi Euroopan komission koordi-

noiduista toimista oli katkaista organisa-

toriset suhteet venäläisiin yliopistoihin ja 

tutkimus laitoksiin (European Commission 

2022). Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Ve-

näjän yliopistojen rehtorien liitto oli ilmoit-

tanut tukevansa Venäjän erityisoperaatiota 

Ukrainassa. EU-maat ja niiden akateemiset 

instituutiot tekivät selväksi, etteivät ne hy-

väksy Venäjän aggressiivista politiikkaa.

Yhteiseurooppalaista vapaan tutkimuk-

sen arvoa pidetään yhtenä demokraatti-

sen yhteiskunnan tärkeimmistä indikaat-

toreista (Bonn Declaration on Freedom of 

Scientific Research 2022). Tiedettä pide-

tään maailmanlaajuisena instituutiona, eikä 

tiede yhteisö ainakaan periaatteessa tunne 

valtioiden rajoja. Tiede ei kuitenkaan ole 

poliittisista konteksteista tai arvoista vapaa 

saareke (katso esimerkiksi Douglas 2009). 

Onkin tärkeää pohtia, miten voimme pait-

si tukea Ukrainan sodan runtelemaa tiede-

yhteisöä, myös tarjota Venäjän sotatoimet 

tuomitseville, toisin ajatteleville tutkijoille, 

kuten Nuori Voima -lehden haastattelemal-

le Maria Rakhmaninovalle, mahdollisuu-

den irtisanoutua autoritäärisestä Venäjästä 

(Gurbanov 15.8.2022).

KANSAINVÄLISTÄ TUTKIMUS- 
YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN YHÄ
Suomen tiedeakatemian ihmisoikeusjaoston 

puheenjohtaja Liisa Laakso nosti Tieteessä 

tapahtuu -lehdessä (3/2022) esille, miten suo-

malaiset yliopistot päätyivät erilaisiin lin-

jauksiin vastatessaan OKM:n suositukseen 

pidättäytyä kaikesta korkeakoulu- ja tiede-

yhteistyöstä venäläisten ja valkovenäläisten 

kumppaniorganisaatioiden kanssa (OKM 

2022). Työssämme #ScienceForUkraine-aloit-

teen kansallisina koordinaattoreina tunnis-

timme linjausten eroavuuksia Suomen yli-

opistojen välillä.

Panimme merkille eroja myös siinä, mil-

laisilla toimenpiteillä suomalaiset yliopistot 

tukivat Ukrainasta paenneita opiskelijoi-

ta ja tutkijoita. Eri yliopistoissa esimerkiksi 

ukrainalaisen rekrytoinnin ja etätyön mah-

dollisuuksiin suhtauduttiin hallinnollisesti 

hieman eri tavoin. Tämä osoittaa, että korkea-

kouluilla (ja tutkimuslaitoksilla) on tilaa toi-

mia itsenäisesti. Toisaalta ne voivat olla suh-

teellisen yksin isojen teemojen äärellä.

Akateeminen maailma on tärkeä tiede-

diplo maattinen toimija – vaikkakin siksi 

harvoin tunnistettu. Akateemisen vapauden 

turvaamisen tärkein keino moninaisen kriisi-

avun sijaan on mielestämme edelleen pitkä-

jänteinen, kansainvälinen tutkimusyhteis työ. 

Tavoitteellista kansainvälistä tutkimus yhteis-

työtä tarvitaan epävakaillakin alueilla ja 

myös autoritääristen maiden tutkijoiden 

kanssa, jotta voimme yrittää vastata aikam-

me suurimpiin haasteisiin eli globaaleihin 

ympäristökriiseihin (Witze 2022).

Tutkimusyhteistyötä on edistettävä niin 

yksilötasolla, organisaatiotasolla kuin kansal-

lisellakin tasolla. Tämän vuoksi olisi tärkeää 

pohtia yhdessä omia arvojamme yhdistettynä 

käytännön toimijuuteen. Miten me – tutkijat 

ja hallintohenkilökunta, tutkimus ryhmät, 

tiede kunnat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 

tieteelliset seurat, tutkimusrahoittajat, tiede-

akatemiat – voimme tulevaisuudessa edistää 

yhdessä akateemista vapautta ja kansain-

välistä tutkimusyhteistyötä sekä olla vahvis-

tamatta sitä polkevia autoritäärisiä valtioita?

Annina Lattu ja Katri MäkinenRostedt  

ovat #ScienceForUkrainealoitteen Suomen 

koordinaattoreita ja väitöskirjatutkijoita 

Tampereen yliopistossa.
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