ilmaiseksi, saavat huomattavan määrin opinto
tukea ja muuttavat opintojen jälkeen ulkomail
le kansainvälisten suuryhtiöiden palvelukseen ja
jättävät koulutuskustannukset huonosti koulu
tettujen ja pienipalkkaisten työntekijöiden mak
settavaksi? Tai onko oikein, että ne suomalaiset,
jotka maksavat lukukausimaksuja ulkomailla,
joutuvat vielä maksamaan Suomessa opiskele
vien koulutuksen?
Usein ajatellaan, että korkeasti koulutetut mak
savat koulutuksen takaisin progressiivisen vero
tuksen muodossa. Tämä on totta vain osittain.
Kun otetaan huomioon sekä välilliset että välittö
mät verot, verojärjestelmämme on hyvin lähellä
tasaverotusta, eikä tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että
ne, jotka eivät pääse osallisiksi koulutuksen eduis
ta, joutuvat maksamaan muiden koulutuksesta.
Tässä tilanteessa tuntuisi loogiselta edetä Englan
nin mallin mukaan sitomalla verotus koulutuksen
tuottoihin, samalla kun avataan opinnot niille, jot
ka ovat niihin kaikkein halukkaimpia.
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Madridin-instituutti – tieteen ja koulutuksen
palveluksessa?
Tieteessä tapahtuu -lehti esitteli (3/2011) suoma
laisia kulttuuri- ja tiedeinstituutteja. Instituutit
ovat tehneet tärkeää työtä, ja jotkut niistä ovat
olleet oman alansa uranuurtajia sekä Suomen
suuntaan että kansainvälisessä toimintaympä
ristössään.
Instituutit nauttivat merkittävää valtiovallan
tukea. Siksi niitä ylläpitävien säätiöiden toimin
nan tulisi myös olla jonkinasteisen demokraatti
sen tai julkisen kontrollin piirissä.
Me iberialais-amerikkalaista kulttuuripiiriä
pitkään harrastaneet tutkijat ja kulttuuritoimi
jat olemme huolestuneina seuranneet Madridin
instituuttia ylläpitävän Iberialais-amerikkalai
sen säätiön toimintatapoja. Mielestämme ins

tituutti ei ole palvellut parhaalla ja avoimel
la tavalla alan tiedettä, kulttuuria ja koulutusta
– vaikka instituutin esittelyartikkelin otsikossa
näin kerrotaankin.
Instituuttien tulisi aktiivisesti etsiä koske
tuspintoja eri tieteenalojen suuntaan. Näin ei
ole Madridin-instituutin kohdalla kuitenkaan
tapahtunut, vaikka esimerkiksi Helsingin yli
opiston piirissä olisi sekä tutkijoita että tutki
musaloja, joilla olisi kiinnostusta yhteistyöhön
instituutin kanssa.
Muihin Suomen-instituutteihin verrattuna
Madridin-instituutin toiminta ja peräti olemas
saolo on jäänyt monille kulttuuripiirin harrasta
jille tuntemattomaksi.
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Nostamme siis yhden kissan avoimesti pöy
dälle – kissan, joka on pyörinyt suomalaisten
alueesta kiinnostuneiden tutkijoiden enemmis
tön tietynlaisena harmina noin 15 vuotta.
Säätiötä hallitusta on vetänyt alusta asti pieni
joukko, joka on pitänyt tiukasti huolta siitä, että
muutaman hengen ryhmä päättää käytännössä
instituutin toimintapolitiikasta. Käytännössä
samat henkilöt ovat johtaneet säätiötä ja insti
tuuttia vuodesta 1996 lähtien. Esimerkiksi suo
malaiset kansainvälisesti ansioituneet, espan
jan- ja portugalinkielistä maailmaa tutkineet
yhteiskuntatieteilijät on järjestelmällisesti pidet
ty säätiön perustoiminnan (hallituksen ja insti
tuutin) ulkopuolella. Hallitusta on täydennetty
ja supistettu eriskummallisin ja suljetuin käy
tännöin – erityisesti, kun ajatellaan suomalaista
alan tutkimuksen kenttää kokonaisuutena.
Meistä on selvää, että säätiöllä on se kuuluisa
”piiloagenda”. Sellaista ei julkisesti rahoitetulla
säätiöllä saisi olla. Pienen piirin melko rajoitetut
yhteydet ovat vaikuttaneet vahingollisesti myös
instituutin rahoitus- ja toimintamahdollisuuk
siin. Säätiön hallituksen sisäpiirin ulkopuolelle

on myös tihkunut tietoja huonosta taloudenpi
dosta.
Toivoisimme, että Madridin instituutti ryh
tyisi toimimaan aktiivisesti avatakseen ovensa
kaikille espanjan- ja portugalinkielisen maail
man tieteen ja kulttuurin tuntijoille ja harrasta
jille. Instituutin tulisi olla kaikkien suomalaisten
alueesta kiinnostuneiden paikka – ei vain klubi,
joka puolustaa ja edistää pienen ydinjoukon etu
ja.
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