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Yhdysvaltojen tieteen ja korkeakoulutuksen kehitysnäkymät ja maailman 
tiede 1/2

• Valta vaihtuu Valkoisessa talossa – jatkuvuutta ja suuria odotuksia

• Korkeakoulujen ja tutkimuksen rahoitus kasvavat (t&k- rahoitus, opintolainat ja opintotuki)

• Paluu monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen kansainväliseen yhteistyöhön

• Mainekolhut korjataan, ulkomaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden asema paranee 
(viisumi- ja maahanmuuttopolitiikka)

• (Huippu)yliopistojen ja hallinnon yhteistyö helpottuu, mutta korkeakoulutukseen liittyvät poliittiset ja 
ideologiset jännitteet jäivät (koulutustausta & äänestyskäyttäytyminen, kulttuurikamppailu opetuksen 
sisällöstä)

• Tieteen ja teknologian alueella jatkuvuutta (data, kriittiset teknologiat ja strategiset tieteenalat, 5/6G, 
tekoäly, kvanttilaskenta, STEM-aineet, syöpälääketiede, biotalous, ympäristöä ja luonnonvaroja 
säästävät teknologiat <= Akatemian lippulaivat, myös opettajankoulutus ja systeemiosaaminen 

• Geopolitiikka ja Yhdysvaltojen ja Kiinan suurvaltakilpailu (”läntinen ekosysteemi”) => Suomi EU:n 
jäsenmaana 

=>luodaan kumppanuus- ja liittolaispolitiikkaa teknologian ja tieteen alueille

=> miten löydetään tasapaino kansallisen turvallisuuden, taloudellisten intressien ja tieteen vapauden 
kesken?

=> Globalisaatiokehitys hidastuu, tuotantoketjuja palautetaan kotimaahan: tieteellisen ja teknisen 
omavaraisuusasteen nostaminen (riittääkö oma osaaminen?)

=> Hyväksytään sääntöjä ja hyvien ja eettisesti kestävien toimintatapojen ohjeostoja (Code of Conduct)
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Yhdysvaltojen tieteen ja korkeakoulutuksen kehitysnäkymät ja 
maailman tiede 2/2

• Kansainvälisten opiskelijoiden määrä ollut laskusuunnassa lukuvuodesta 2015/16 lähtien, 
2020 uusia kv-opiskelijoita 43 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (opiskelijaviisumit: 
Kiina – 25 %,  Intia – 18 %.)

• Korkeakoulujen rahoitus- ja rakennekriisi (Miten käy kampusmallin?), vauraat ja 
opiskelijansa tiukimmin valikoivat tutkimusyliopistot (yksi kymmenestä korkeakoulusta) 
ovat pärjänneet muita paremmin.

• Koronavirus: matkustusmääräysten vuoksi kv-opiskelijoiden määrä on pudonnut 50 %:lla 
Australiassa; koulutusvientitulot vähenevät USD 16 miljardia.

• Talouskriisi ja koronavirus ovat heikentäneet nuorten pääsyä tutkijanuralle, Yhdysvaloissa 
peruutettu humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden tohtorinkoulutusohjelmia 

• Huono koronaviruksen hallinta, opiskelijoiden lainataakka, asuntojen ja muiden 
elinkustannusten kallistuminen, turvattomuus => opiskelu ulkomailla, Suomessa?

Kamppailu lahjakkuuksista kovenee <= Talent Boost, SIMHE, Suomi-stipendi, 
polkuopinnot

Haaste koronan aikaan: tieteessä vallitsee ”mainetalous”, (kansainvälisyys, rahat ja 
sitaatit samassa paikassa) tutkijat itse vievät tiedettä eteenpäin, kehitys perustuu 
välittömään vuorovaikutukseen

Mainetalous vs. nousevat tiedemaat
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Tutkimusyhteistyö, vuoropuhelu ja vaihto ei-demokraattisten 
maiden kanssa*

Säilytä ja edistä Akateeminen vapaus
Tutkimuksen integriteetti
Tutkimuksen laatu
Kansalaisyhteiskunta
Demokratia
Kilpailukyky
Innovaatiokyvykkyys
Tekijänoikeudet
Riippumattomuus

Tue ja vahvista Samanmielisiä toimijoita

Luo ja kehitä Toisen osapuolen ymmärtämistä
Sosiaalisia siteitä (jotka voivat toimia 
kommunikaatiokanavina geopoliittisesti 
jännitteisinä aikoina)
Poliittisia yhteyksiä
Yhteisiä ratkaisuja poliittisiin, diplomaattisiin ja 
globaalsihin ongelmiin
Globaalia toetoa ja osaamista
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Lähde: Asena Baykal ja Thorsten Brenner: Risky Business Research Cooperation and Exchange with Non-democracies. 
Global Public Policy Institute, October 2020. (Huom: saksalainen ajatushautomo)



Yhdysvallat ja Kiina – yhteen kasvaneet

Bilateral partnerships
Research relationships between US 
and Chinese
institutions grew strongly in the 6 
years to 2018.

Top cooperators
Among the most productive US-China partnerships in high-quality 
research
in 2018, 7 of the top 10 involve the Chinese Academy of Sciences 
(CAS).
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Lähde: Chris Woolston:  Science weathers political ill wind. Nature | Vol 575 | 21 November 2019.



Erikoistuminen ja työnjako vs. talouksien irtikytkeminen
Specialization of S&E articles by field by region, country, or economy: 2018 
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Source: NATIONAL SCIENCE BOARD. SCIENCE & ENGINEERING INDICATORS 2020



Millainen on tekoälylahjakkuuksien opintopolku?
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Source: America’s Got AI Talent: US’ Big Lead in AI Research Is Built on Importing Researchers
Ishan Banerjee and Matt Sheehan June 9, 2020 TECHNOLOGY, MarcoPolo

https://macropolo.org/author/ishanbanerjee/
https://macropolo.org/author/mattsheehan/
https://macropolo.org/category/innovation/technology/


Current Country of Top-Tier AI Researchers from China
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Source: America’s Got AI Talent: US’ Big Lead in AI Research Is Built on Importing Researchers
Ishan Banerjee and Matt Sheehan June 9, 2020 TECHNOLOGY, MarcoPolo

https://macropolo.org/author/ishanbanerjee/
https://macropolo.org/author/mattsheehan/
https://macropolo.org/category/innovation/technology/


S&E articles in all fields, for 15 largest producing regions, countries, or 
economies: 2008 and 2018
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Source: NATIONAL SCIENCE BOARD. SCIENCE & ENGINEERING INDICATORS 2020



Tieteen tekijöitä on kaikkialla maailmassa

• 30 vuotta sitten 7 maata tuotti yli 90 % tieteellisistä julkaisuista - nyt 32 maata.

• 1990-luvulta lähtien (Internet!) erityisen nopea kehitys

• lähes jokainen maa on lisännyt panostuksiaan tutkimus- ja kehitystyöhön (1995-2018: 
USA kaksinkertaistanut investoinnit, Etelä-Korea kuusinkertaistanut ja Kiina 17-
kertaistanut)

• Tutkimuskapasiteetti on kasvanut nopeasti keskitulotason ja alhaisen tulotason maissa 
(Intia, Indonesia, Brasilia, Columbia, Egypti, Marokko, Nigeria, Pakistan ja Tunisia)

• Erityisen nopeasti ovat lisääntyneet kansainväliset yhteisjulkaisut: 1970: 1 %; 2000: 14 
% , 2018: 23% (Italia 50 %; UK 62 % ja Sveitsi 72 %)

• Caroline Wagner ja Loet Leydesdorf: veturina tutkijoiden ruohonjuuritason yhteistyö, ei 
tiedepolitiikka

• Koronan aikana tehtiin uusia ennätyksiä: Vuonna 2019 julkaistiin 4 875 koronavirukseen 
kytkeytyvää tutkimusartikkelia, kesäkuuhun 2020 mennessä 44 013 ja lokakuun alkuun 
mennessä 87 515. Ensin mentiin Kiinan johdolla, sitten lisääntyi USA-Kiina yhteistyö ja 
lopuksi EU nousi kärkeen
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Network of international collaborative relationships in pre-COVID-19 
period, January 1, 2018 to December 31, 2019.
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Source: Consolidation in a crisis: Patterns of international collaboration in early COVID-19 research
Caroline V. Fry, Xiaojing Cai, Yi Zhang, Caroline S. Wagner. PLOS ONE



Network of international collaborative relationships during COVID-19 
period, January 1, 2020 to April 8, 2020
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Source: Consolidation in a crisis: Patterns of international collaboration in early COVID-19 research
Caroline V. Fry, Xiaojing Cai, Yi Zhang, Caroline S. Wagner. PLOS ONE



Kansainvälisuusohjelman arviointia
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