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K: Sinulla on kokemusta pätkätyöstä, kerrotko siitä? 

 

H: No joo, sanotaan, että minä olen niin kun projektitutkijana, projektitutkijan statuksella 

[kolmannen sektorin työpaikka]. Siten että minulla on niin kun tuota ulkopuolinen 

rahoitus siinä, niin kun erityistä valtionosuusrahaa ja tavallaan se vapausaste on sillä 

tavalla suurempi tällä niinkun talon sisällä sitten niin kuin muilla. 

 

K: Verrattuna muihin tutkijoihin? 

 

H: Verrattuna muihin tutkijoihin, joo. Siinä tavallaan myöskin se riski on sen verran 

suurempi, silloin pitää kantaa sitä vastuuta myös. Totta kai ne pitää olla sillä tapaa, että se 

on rahoitus talon sisällä mennä läpi, pitää olla se tutkimussuunnitelma. Semmoinen, että 

se palvelee talon niin kun teolliseen käytäntöön ja teknologiseen päättelyyn.. Ettei se ihan 

semmoista kaukaa haettua on. Ja tämä kaukaa haettu on lisääntynyt niin kun voi julkaista 

tämmöistä vapaa-ajan hommaansa. Ja kyllä mitä tahansa ilmoittaa, että ei julkaista, kun 

EVO ei ole pistänyt niille varoja sitten. [K: EVO?] EVO on siis erityisvaltionosuus. 

 

K: Oletko sinä tuota väitellyt? 

 

H: Minulla on aika hankala tapaus, että minä olen julkaissut mun artikkelit väitöskirjaa 

varten, varsin hyvissäkin lehdissä. Mutta minä tahdon niin kun sisällyttää siihen myöskin 

yhden oppihistorian ja yhden bioetiikan julkaisun, jonka minä olen saanut läpi Japanissa 

ja Saksassa kahteen sarjaan. Minä sain vähän niin kun erikoisella... 

 Ja se minun kirja on - ei se nyt monografia ole - mutta se on niin kun pitkähkö 

nippuväitöskirjaksi siellä. Minun on pitänyt kamppailla aika pitkään sen väitösluvan 

kanssa. Tuota on siinä kyllä ihan omaakin syytäni tavallaan että sitä formaattia tässä nyt 



 

 

haetaan, mutta. Siinä on pieni poliittinen vastarinta, että kun ei ole tohtori, niin ei voi 

mitä tahansa sinne laittaa... Minä olisin halunnut tehdä, mutta konsepti on konsepti, että 

väittää... jää lähinnä paha maku siinä suhteessa. Minä olen tehnyt väitöskirjaa siis 

erillisinstituuttiin joka on irrallaan yliopistossa, joka ei sinänsä saa mitään rahaa siitä 

väitöskirjasta. Eihän se saa mitään muuta kuin ne artikkelit. Minä olen kuitenkin 

suorittanut ja tehnyt varsin hyvinkin silloin aikanaan. Mutta se ei... niin kun 

väitöskirjaihmisiä, se on jäänyt vähän niin kun sivuraiteille... kuitenkin suostunut, kun 

130 sivua on maksimi, muistaakseni. Mitä ei virallisesti missään esitetä selvästi, niin kun 

suositus... Sen takia minun on täytynyt tapella sen... Sitten syksyllä minä vihdoin sain 

viimeisen konra... Minä tosiaan sain ne maailmalla läpi, niin kun erillisenä... Sitten minä 

suunnittelin, siten että... korkeatasoisia oppilaskirjoja tehty... kokonaisvaltaisena läpi. 

Pitäis luonnontieteissäkin huolehtia etiikasta, se on sillä lailla humanismiin päin 

kallellaan 

 


