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• TSV, TJNK, Tiedekustantajien liitto, Norjan yliopistot ja 
ENRESSH-verkosto julkaisivat Monikielisen tiedeviestinnän
Helsinki-aloitteen 3.4.2019

• Käännetty 32 kielelle (seuraavaksi mandariinikiina)

• Yli 500 yksityishenkilöä ja organisaatiota yli 60 maasta on 
allekirjoittanut aloitteen

• European University Association, Norjan yliopistot ja Suomen
yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI julkaisivat yhteisen
julkailausuman. Myös Saksan ja Flanderin yliopistojen
rehtorineuvostot.

• Avoimen tieteen yhteisöt Euroopasta ja Latinalaisesta
Amerikasta: OPERAS, DARIAH, SPARC-Europe, DOAJ, 
OpenEdition, Redalyc, AmeliCA, CLACSO, Latinindex

• Kansalliset tutkimusrahoittajat: Spanish National Research 
Council (CSIC)

• Seuraavaksi: konkreettinen toimenpideohjelma, mitä
yliopistot, tutkimusrahoittajat ja tutkijat voivat tehdä
monikielisen tiedeviestinnän edistämiseksi?

HELSINKI-ALOITE



• “Englannista on tullut tieteellisen julkaisemisen 
kansainvälinen valtakieli… Tiedettä kuitenkin priorisoidaan, 
rahoitetaan, hallinnoidaan, tehdään, viestitään, tulkitaan, 
sovelletaan ja opetetaan tietyissä yhteiskunnallisissa ja 
kulttuurisissa konteksteissa, joissa puhutaan ja kirjoitetaan 
useita eri kieliä… Siksi myös tiedeviestinnän on oltava 
monikielistä” – G. Sivertsen, ‘Balanced multilingualism in 
science’, BiD (2018).

• “Kansallisilla kielillä julkaiseminen on tärkeää monille
tutkijoille kansainvälisesti. Se mahdollistaa tieteellisen
keskustelun kansallisen tiedeyhteisön sisällä, luo edellytykset
paikalliselle vaikuttavuudelle ja on lähes ainoa tapa tavoittaa
tärkeitä kohderyhmiä kuten päätöksentekijöitä” – E. 
Kulczycki, H. Mustajoki, J. Pölönen & V. Røeggen, ‘Polyglots 
need Protection’, Research Europe (2019).

• “Monikielisyys on tärkeää erityisesti Euroopassa, jossa 
tutkimusta luonnehtii maantieteellinen, kulttuurinen ja 
kielellinen monimuotoisuus… Eurooppalaisten yliopistojen 
vahvuus on yhdistelmä kansainväistä johtajuutta ja paikallista 
merkitystä” – European University Association, UNIFI & 
Universities Norway (2019).

MIKSI MONIKIELISYYS?



MONIKIELISYYS SUOMESSA
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Luonnontieteet Ihmistieteet

• Suomalaisten yliopistojen tutkijat julkaisivat vuosina 2016—
2017 tieteellisiä, ammatillisia ja yleistajuisia artikkeleita ja 
kirjoja yli 30 eri kielellä. 

• Yleisimpiä julkaisukieliämme ovat englanti ja suomi. Kaikista 
yliopistojen tuottamista julkaisuista englanninkielisten osuus 
on 70 %, suomenkielisten 26 %, ruotsinkielisten 2 % ja 
muiden julkaisukielten osuus on 2 %.
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ENGLANNIN YLEISTYMINEN



TUTKIJOIDEN MONIKIELISYYS



1. Tue tutkimustulosten levittämistä, jotta yhteiskunta hyötyy 
niistä täysipainoisesti.

• Varmista, että tutkijan ansioihin luetaan tutkimustulosten levittäminen 
tutkimusyhteisöä laajemmalle yleisölle sekä vuorovaikutus 
perinteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa.

• Varmista, että yhtäläinen pääsy tutkimustietoon on tarjolla useilla 
kielillä.

2. Huolehdi kansallisista infrastruktuureista, jotka 
mahdollistavat paikallisesti tärkeän tutkimuksen julkaisemisen.

• Varmista, että voittoa tavoittelemattomat tiedelehdet ja tieteelliset 
kustantajat saavat tarpeeksi resursseja ja tukea, jotta laadun 
varmentamisessa ja tutkimusintegriteetissä voidaan pitää yllä korkeita 
standardeja.

• Varmista, että kansalliset tiedelehdet ja tieteelliset kustantajat voivat 
siirtyä hallitusti ja turvallisesti avoimeen julkaisemiseen.

3. Edistä kielten moninaisuutta tutkimuksen arvioinnissa, 
arvostamisessa ja rahoittamisessa.

• Varmista, että asiantuntija-arvioinnissa arvostetaan laadukasta 
tutkimusta, olipa julkaisukieli tai -kanava mikä tahansa.

• Varmista, että metriikkaan perustuvissa arviointijärjestelmissä 
huomioidaan riittävällä tavalla kaikilla kielillä julkaistut artikkelit ja 
monografiat.
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