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Kuva: Jyväskylän yliopisto

A K AT E M I A

P�lkkaa �a sensuur�a – t�eteen raho�tta�at �a med�a ovat a�na
yr�tt�neet va�kuttaa akateem�seen tutk�mukseen
Med�a on �vannut �a valt�o �a muut t�eteen raho�tta�at pa�nostaneet yl�op�sto�a �a n��den
tutk��o�ta �o sato�en vuos�en a�an. To�saalta akateem�nen yhte�s� on yr�tt�nyt puolustaa
t�eteen vapautta. Julk�suudessa k�yty kr��tt�nen keskustelu tutk�muksesta �a tutk��o�sta
e� ole m�k��n uus� �lm��, mu�stuttaa Jyv�skyl�n yl�op�ston h�stor�an professor� Kustaa
V�lkuna. VAPAA LUKUOIKEUS

Kustaa Vilkuna Jyväskylän yliopisto 4. 2 .  7: 45

Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori Kustaa Vilkuna.

Suomen Akatem�an �a etenk�n sen kulttuur�n �a yhte�skunnan tutk�muksen
to�m�kunnan raho�tuspäätösten �ulk�stukset ovat t�eteen med�atapatum�a – �a
use�n k�elte�s�ä sella�s�a. Med�a löytää raho�tettu�en �oukosta v�eraana p�tämänsä
teemat �a k�r�o�ttaa n��stä �ron�so�den. Ja kohta sos�aal�sessa med�assa huudetaan
arvottomasta tutk�muksesta �a vaad�taan raho�en s��o�ttam�sta paremp��n
kohte�s��n.

Onko �lm�ö uus�? Perustaltaan e�.

https://www.mustread.fi/kategoria/akatemia/
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Akateem�sen yhte�sön ulkopuol�set to�m��at ovat k��nn�ttäneet täälläk�n
huom�onsa t�eteeseen, tutk�mukseen �a n��h�n perustuvaan koulutukseen n��n
kauan ku�n yl�op�sto�a on ollut. On keskusteltu s��tä, m�kä on tutk�m�sen arvo�sta,
�a s��tä, m�tä akateem�sessa yhte�sössä p�tää �a saa tutk�a.

Raho�tta�at �a konservat��v�set yhte�skunnan päättä�ät ovat käyneet
t�eteentek��ö�den kanssa enemmän ta� vähemmän yks�puol�sta keskustelua.
Raho�tta�at ovat katsoneet o�keudekseen määr�ttää t�eteen suunnan �a päättä�ät
o�keudekseen valvoa s�tä, ette� akateem�sessa yhte�sössä ole tutk�ttu �a opetettu
rad�kaale�a �a yhte�skunnan perustuks�a kyseenala�stane�ta teemo�a.

Valt�olla m��r�tt�m�st� valtaa tutk�mukseen

Ruots�n valtakunnassa yl�op�stot perustett��n tyydyttämään yhte�skunnan
käytännöll�s�ä tarpe�ta. K�rkon tukema valt�ovalta määr�ttel� yhte�skunnall�set
tarpeet �a päätt� koulutusresurss�en �aosta.

Va�kka yl�op�stot ol�vat muodoll�sest� autonom�s�a yks�kkö�ä �a raho�tuspoh�altaan
os�tta�n säät�ömä�s�ä, valt�ovalta yl�op�sto�en perusta�ana katso� olevansa
yl�op�sto�en raho�tta�a. Perusta�an �a raho�tta�an asemassa valt�ovalta odott�, että
sen to�ve�ta kuunnelt��n nöyräst�. M�käl� to�ve�ta e� kuunneltu r��ttäväst�,
valt�ovalta käsk�.

1600-luvulta 1800-luvulle yl�op�sto�a p�dett��n maall�sta �a hengell�stä
v�rkam�eh�stöä kouluttav�na opp�la�toks�na, �o�ssa op�skel��at sa�vat työelämään
soveltuvat teoreett�set �a käytännöll�set valm�udet.

Arvostettua teoreett�sta t�etoa edust�vat yle�ss�v�stys, puheta�to, h�stor�a, valt�o-
opp�, �ur�d��kka, talousop�n perusteet �a teolog�a. Ollakseen arvokasta �a
tarpeell�sta tutk�muksen ol� kohd�stuttava nä�lle alue�lle. Edell�s�ä käytännöll�senä
ta�tona täydens� har�o�ttelu v�rasto�ssa. Har�o�ttelulla e� t�etenkään ollut m�tään
tekem�stä t�eteen kanssa, mutta se ol� arvostettua – use�n arvostetumpaa ku�n
tutk�mus.

1700-luvun puol�väl�ssä akateem�selta tutk�mukselta �a opetukselta alett��n vaat�a
yhte�skunnall�sen palvelun l�säks� taloudell�sta hyötyä. Vaat�mus �ä� pysyväks�
osaks� akateem�sen tutk�muksen arvottam�sta.

Arkk�atr� Carl L�nnaeuksen  �a professor� Johan Browall�uksen  a�atuks��n
no�aten valt�o uud�st� korke�nta tutk�musta �a koulutusta s�ten, että hyödyll�s�nä
p�detty�en t�ete�den, luonnont�ete�den �a taloust�eteen asema korostu�.
Valtakunnan hyöty sekä kaupan �a teoll�suuden tarpeet sanel�vat, m�kä ol�
tutk�m�sen �a opettam�sen arvo�sta.
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Asetelma �oht� a�an myötä s��hen, että talous- �a luonnont�eteet m�ellett��n
a�no�ks� o�ke�ks� t�ete�ks� �a n��ssä tehtävä tutk�mus �ulk�sen arvostelun
ulkopuolella olevaks�.

Raho�tta�an ol� tehtävä arvoval�nta n��n kutsuttu�en hyötyt�ete�den �a
human�st�sten t�ete�den väl�llä. Josta�n ol� kars�ttava, koska tutk�mukseen
suunnattav�a taloudell�s�a resursse�a e� haluttu e�kä vo�tu kasvattaa.

Yhte�skunta- �a human�st�set t�eteet altt��ta suhdante�lle 

Ratka�su ol� yks�nkerta�nen �a kauaskanto�nen: tutk�musraho�tusta oh�att��n
hyötyt�ete�s��n el� luonnon- �a taloust�ete�s��n, m�kä �oht� yhte�skunnan
hyv�nvo�nn�n kannalta vähemmän hyödyll�s�ks� �a arvokka�ks� katsottu�en
t�ete�den el� klass�sen human�st�sen s�v�styksen �a tutk�muksen a�am�sta
ahd�nkoon.

Hyödyttöm�nä p�detty�ä t�eteenalo�a sup�stett��n, kahlehd�tt��n �a lakkautett��n, �a
n��den t�lalle perustett��n opp�tuole�a, �o�ta valt�o �a muut raho�tta�at p�t�vät
hyödyll�semp�nä.

Raho�tta�an a�vo�tukset he��astu�vat koko yhte�skuntaan. Hyötyt�ete�den arvoa
tusk�n kukaan toht� kyseenala�staa, kun taas yhte�skunta- �a human�st�sten
t�ete�den arvosta, yhte�skunnall�sesta merk�tyksestä �a n��lle myönnettäv�stä
resursse�sta käyt��n �ulk�sta keskustelua.

Tämän seurauksena yhte�skunta- �a human�st�set t�eteet ovat olleet
suhdanneherkk�ä. N��den arvostus on he��astellut kullo�stak�n yhte�skunnall�sta �a
pol��tt�sta t�lannetta. To�s�naan n��tä on tarv�ttu, to�s�naan e�.

1800- �a 1900-luvulla kansall�saatte�den �a demokraatt�sten �hante�den nousu
va�kutt� arvostukseen �a resursse�h�n suotu�sast�, tos�n a�na arvostetu�mm�ks�
�ul�stettu�en hyötyt�ete�den ehdolla. Hyötyt�eteell�sestä tutk�muksesta e�
m�elellään le�kattu, ne kun m�ellett��n hyv�nvo�nn�n edellytyks�ks�. S�tä vasto�n ol�
helppo kyseenala�staa yhte�skunta- �a human�st�sten t�ete�den arvo �a le�kata
n��stä.

Per�aatteessa r��ppumattomat t�eteell�set �a t�edettä tukeneet seurat perustett��n
1700- �a 1800-luvu�lla palvelemaan yhte�skunnan yle�stä hyvää. Koska ne
val�astett��n yle�sen hyvän palvelukseen, ne e�vät ku�tenkaan olleet
r��ppumattom�a.
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Seurat kannattel�vat �a vaal�vat t�ete�den arvo�är�estystä �a kuuntel�vat herk�n
korv�n, m�tä raho�tta�at �a yhte�skunnan päättä�ät tutk�mukselta halus�vat. Ne �a
n��den �ulka�susar�at suuntautu�vat hyötyt�ete�s��n. Valt�on �a seuro�en myöntäm�n
apuraho�n �a k�r�o�tusk�lpa�lu�n tuett��n n�menomaan arvokasta �sänmaall�sta
tutk�musta �a m�eluust� v�eläpä sella�sta tutk�musta, �ossa �sänmaan etu yhd�sty�
talouden, yhte�skunnan �a kansall�sen kulttuur�n keh�ttäm�seen.

On kuvaavaa, että 1770-luvulla runsa�sta apuraho�sta nautt�neen turkula�sen
tutk��an Salomon Krenader�n  nel�osa�nen talousop�n vä�tösk�r�asar�a sa�
kahdest� Patr�ot�ska sällskapet�n palk�nnon. Kokona�suus vaal� �sänmaall�suutta
vastatessaan kun�nkaall�sen t�edeakatem�an es�ttämään k�lpakysymykseen, �onka
tarko�tuksena ol� tehostaa maa- �a kar�ataloutta.

Konkreett�set keh�tysehdotukset Kreander löys� ku�tenk�n K��nasta, �oten
teoskokona�suudella e� ollut käytännöll�stä merk�tystä �a to�vottua hyötyä.

Akateem�sta maa�lmaa on kur�tettu my�s sensuur�lla

Yl�op�ston tehtävänä ol� vanhastaan kasvattaa Jumalan �a luonnon tuntemukseen
sekä �ärk�perä�seen �a kunn�all�seen �hm�syyteen. Tehtävä palvel� hall�ntoa,
pol�t��kkaa, yhte�skuntamoraal�a �a ennen ka�kkea es�valtauskoll�suutta. Nä�n
ollen myös valt�o-op�n, pol�t��kan, h�stor�an �a filosofian tutk�muksen tul� käs�tellä
yhte�skunnall�s�a teemo�a es�valtauskoll�sest� �a kullo�senk�n valt�omuodon
er�noma�suutta tähdentäen.

Akateem�sen maa�lman ulkopuol�set vo�mat ovat �okseenk�n a�na suhtautuneet
epä�leväst� yhte�skunnall�s�a as�o�ta käs�telleeseen akateem�seen tutk�mukseen.
Samat vo�mat ovat myös arvelleet, että akateem�nen yhte�sö on kyvytön
huoleht�maan s��tä, että tutk�mus on tarpeell�sta �a täyttää kuul�a�sest�
raho�tta��en to�veet �a �deolog�set päämäärät.

E� ole �hme, että väär�ä as�o�ta tutk�ne�ta on syr��tty �a erotettu �a että tutk�muks�a
e� ole hyväksytty akateem�s�na �ulka�su�na.

Konservat��v�s�a yhte�skunnall�s�a arvo�a korostaneet vo�mat ovat pa�nostaneet
tutk��o�ta �a s�ten va�kuttaneet merk�ttävällä tavalla tutk�mukseen. Pa�nostus on
kohd�stunut yhte�skunnall�s��n �a human�st�s��n t�ete�s��n, er�ty�sest� filosofiaan,
valt�o-opp��n �a h�stor�aan. Pah�mm�llaan tutk�musta on sensuro�tu �a
parha�mm�llaan se on �ul�stettu arvottomaks� �a hyödyttömäks�.

Rä�ke�mp�ä �a tunnetu�mp�a es�merkke�ä pa�nostuksesta on epä�lemättä Pehr
Forsskål�n  vä�tösk�r�an De l�bertate c�v�l�  käs�ttely Uppsalan yl�op�stossa 1750-
luvulla. Vä�tösk�r�a hylätt��n ennakkotarkastusva�heessa s�ks�, että s��nä
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vastustett��n vallan kahvassa olleen hattupuolueen pol�t��kkaa �a vaad�tt��n
kansala�svapauks�a, pa�no- �a el�nke�novapautta sekä uskonnoll�sta
suva�tseva�suutta.

Forsskål �ulka�s� teoksensa s�ttemm�n ruots�nk�el�senä vers�ona Tankar om
borgerl�ga fr�heten  �a sa� a�kaan pol��tt�sen skandaal�n, kanteen �ulka�sua vastaan �a
ka�k�ssa valtakunnan k�rko�ssa luetun kuulutuksen, �ossa teosta panetelt��n.

On s��s hyv�n ymmärrettävää, että mon� t�eteentek��ä omaksu� konservat��v�sen
a�atusmaa�lman, tutk� m�eluumm�n yhte�skunnall�sest� arvokka�ks� ymmärretty�ä
teemo�a sekä välttel� arvottom�na p�detty�ä �a yhte�skunnall�sest� arko�a a�he�ta.

Med�a on p�lkannut tutk��o�ta �a tutk�musta 

Med�alla on a�na ollut merk�ttävä asema hegemon�sen vallan käyttä�änä �a
a�nak�n päättä��en sanansaatta�ana. Varha�s�ssa sanoma- �a a�kakauslehd�ssä e�
�uur� k��nn�tetty huom�ota t�eteell�sen tutk�muksen tuotoks��n. Sen s��aan
ha�am�el�sten, sekav�a puhune�den �a hullunkur�stest� pukeutune�den
akateem�kko�en kustannuksella naureskelt��n.

Jos tutk�mukset yl�tt�vät uut�skynnyksen, n��ssä ol� �ota�n v�kaa. Journal�st�t
tarttu�vat tutk�muks��n, �o�sta he odott�vat syntyvän keskustelua, �o�ta ol� helppo
p�lkata tutk�mustulosten hyödyttömyydestä ta� resurss�en tuhlaam�sesta �a �o�ssa
saatto� ha�staa yl�op�stomaa�lman ma�netta p�laavan skandaal�n. Asetelma e� ole
muuttunut vuos�sato�h�n.

T�eteell�s�stä tuotoks�sta t�edottam�nen suurelle yle�sölle �a kansanta�u�sest� on
verraten myöhä�nen �lm�ö lukuun ottamatta h�stor�antutk�musta, �onka on
katsottu olleen luonnostaan kansanta�u�sta.

Kansanta�u�sen tutk�muksen välttelyyn ol� syynsä. Raho�tta��en �a
konservat��v�sten päättä��en valta to�saalla �a akateem�sen yhte�sön
puolustautum�ske�not to�saalla merk�ts�vät p�tkään s�tä, että akateem�kot
v�eroksu�vat �a paheksu�vat t�eteen kansanta�u�stam�sta.

To�saalta t�edottam�nen alett��n 1800-luvun lopulta läht�en nähdä keske�seks�
ke�noks� täyttää yhte�skunnall�sta velvoll�suutta. Kansanta�u�sest� k�r�o�ttam�nen
merk�ts� �a merk�tsee osall�stum�sta sella�seen keskusteluun – ta� o�keastaan
alt�stum�sta �a al�stum�sta keskustelulle – �ota käydään tuntemattom�en kanssa.

Akateem�nen yhte�s� tutk�muksen vapauden
puolusta�ana?



4/14/22, 3:18 PM Pilkkaa ja sensuuria – tieteen rahoittajat ja media ovat aina yrittäneet vaikuttaa akateemiseen tutkimukseen – MustRead

https://www.mustread.fi/artikkelit/pilkkaa-ja-sensuuria-tieteen-rahoittajat-ja-media-ovat-aina-yrittaneet-vaikuttaa-akateemiseen-tutkimukseen/ 6/7

Akateem�sessa yhte�sössä on myös hall�ttu t�eteen, tutk�muksen �a opetuksen
vapauden puolesta ta�stelem�sen ta�to.

Vuonna 1667 p��spa �a varakansler� Johan Gezel�us  hyökkäs� ankarast� h�stor�an
�a käytännöll�sen filosofian el� valt�o-op�n professor� Axel Kempen
hall�tusmuotoa käs�tellyttä vä�tösk�r�aa De offic�al�bus pol�t�c�s vastaan �a syytt�,
että k�r�o�tta�a pal�ast� s��nä valt�onsala�suuks�a.

Kempe puolustautu� pa�ts� toteamalla, että vä�tösk�r�assa es�tetyt t�edot ol�vat
ka�kk�en saatav�lla, myös huomauttamalla, että a�ka�semm�n samantyypp�nen
tutk�mus ol� hyväksytty, ol�han yl�op�stolla t�eteenvapaus �a �tsenä�nen asema.

Professor�kollegat �a kansler� Per Brahe  vapautt�vat Kempen syytöks�ltä, mutta
vä�tösk�r�aa e� koskaan tarkastettu �ulk�sest� �a vasta�suudessa Brahe luoman
säännön perusteella ”vapaassa yl�op�stossa” e� saanut k�r�o�ttaa samanla�s�sta
as�o�sta.

Raho�tta��en �a pol��t�kko�en valta koul� tutk��o�ta ta�steluun �o akateem�sen
tutk�muksen ottaessa täällä ens�askele�taan. To�s�naan tämä on merk�nnyt
nöyr�stelyä �a l�pevyyttä, to�s�naan vastaan haraam�sta �a velvoll�suuks�en
välttelyä �a �oskus vall�tsevan a�atusmaa�lman omaksum�sta.

T�edeyhte�sön ulkopuol�sten vo�m�en asettam�a ra�o�tuks�a vastaan haraam�nen,
n��den käsky�stä r��ppumattomana pysym�nen �a yleensä t�eteen vapauden
vaal�m�nen ovat p�täneet t�edeyhte�sön terveenä.

Kun on käytetty t�eteell�sen arvon määr�ttäv�ä väl�ne�tä, ennakkotarkastusta �a
�ulk�sta tarkastelua, on ollut mahdoll�sta luoda sella�senaan arvokasta, uud�stuvaa
�a pysyvää tutk�musta, �onka merk�tyksen t�edeyhte�sö �tsessään tunnustaa �a
�onka �opa raho�tta�at �a pol��t�kot ovat vo�neet hyväksyä – a�nak�n to�s�naan.

Kuva: 
J�väskylän yl�op�sto

Kustaa V�lkuna



4/14/22, 3:18 PM Pilkkaa ja sensuuria – tieteen rahoittajat ja media ovat aina yrittäneet vaikuttaa akateemiseen tutkimukseen – MustRead

https://www.mustread.fi/artikkelit/pilkkaa-ja-sensuuria-tieteen-rahoittajat-ja-media-ovat-aina-yrittaneet-vaikuttaa-akateemiseen-tutkimukseen/ 7/7

Kustaa H. J. V�lkuna on Suomen h�stor�an professor� Jyväskylän yl�op�stossa.
Hän on er�ko�stunut varha�smodern�n a�an �lm�ö�den tutk�mukseen �a tutk��

para�kaa Turun akatem�an t�eteentek��ö�tä.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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