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AJATUSTEN TONAVA

Vuonna 2016 tulee kuluneeksi 
250 vuotta maailman ensimmäi-
sestä julkisuuslaista eli kokkola-
laisen valtiopäivämiehen An-
ders Chydeniuksen aikaansaa-
masta painovapausasetuksesta. 
Kuluva vuosi onkin nimetty sa-
nanvapauden juhlavuodeksi. Ta-
lous- ja sosiaalihistorian dosentti 
Jukka Kortti kirjoittaa Kanava- 
lehdessä 3/2016 sananvapauden 
historiasta otsikolla Propagan-
dan, sensuurin ja politiikan pit-
kä liitto:

”Media on keskeinen politii-
kan väline digiaikanamme, ku-
ten se on ollut aina historiassa. 
Kirjoitustaito kehittyi palvele-
maan hallintoa. Babylonian ku-
ningas Hammurabi määritte-
li kuuluisella lakikokoelmallaan 
vajaat neljätuhatta vuotta sit-
ten, miten hän kansaansa hallit-
see. Julius Caesarin tiedotuska-
nava oli Acta Diurna, eräänlai-
nen sanomalehden esi-isä, jonka 
avulla keisari halusi heikentää se-
naatin valtaa esittelemällä kansa-
laisille omia populistisia kanto-
jaan. Kirkon kanta perustui vuo-
sisatoja ’sanan’ monopoliin, jota 
vastaan Lutherin teesit hyökkäsi-
vät kirjapainotaidon mahdollis-
tamalla ’mediakampanjalla’. (…)

Sensuuria oli jo antiikin ai-
kana. Kuuluisimpia esimerkke-
jä on Sokrateen puheiden kait-
seminen, joka johti lopulta hä-
nen surmaamiseensa. Varsinai-
sesti sensuurista aletaan puhua 
kuitenkin uudelta ajalta lähtien, 
kun lukutaito yleistyi ja kirjapai-

notaito keksittiin. (…)
Internetin sensuuri on 

2000-luvun tärkein median sa-
nanvapauteen liittyvä kysymys. 
Koska internetin varhaishistori-
aan on liittynyt oleellisesti aja-
tus vapaasta tiedonvälityksestä, 
kaikki siihen liittyvä sensuroin-
ti herättää huomiota.

Alaveteliläinen kappalainen ja 
liberalismin varhainen pohjois-
eurooppalainen teoreetikko An-
ders Chydenius (1729–1803) 
oli laatimassa yhtä ensimmäi-
sistä painovapauslaeista vuon-
na 1766, jolloin julkisuusla-
ki oli osa Ruotsin sisäpoliittista 
kamppailua. Näin sananvapau-
den kansallisena juhlavuonnakin 
on hyvä korostaa, että sananva-
pauden määrittely on sidoksis-
sa aikaan ja paikkaan. Sananva-
paus ei ole itseisarvo vaan lähtö-
kohta, jonka määrittely on suo-
rassa suhteessa demokratiaan ja 
yksilön asemaan yhteiskunnas-
sa. Sen mahdollisuudet raken-
tuvat poliittisista, taloudellisis-
ta, sivistyksellisistä ja teknologi-
sista edellytyksistä. 2000-luvulla 
lehdistönvapaus on muuttunut 
medianvapaudeksi ja se nähdään 
poliittiseksi oikeudeksi.”

Juhlavuoden teemaan liittyen 
professori Esa Väliverronen kir-
joittaa Mediayhteiskunta-blogis-
saan (10.5.2016) tiedesensuuris-
ta:

”Arvostetussa Nature-tiede-
lehdessä ilmestyi viime viikol-
la synkkä artikkeli siitä, mi-
tä tapahtuu kun tutkijoilta vie-
dään sananvapaus. Eikä kyse ol-
lut edes mistään autoritaarisesta 
valtiosta, vaan enemmänkin de-
mokratian mallimaana pidetys-

tä Kanadasta. Siellä hallituksen 
vaihduttua on vähitellen alka-
nut paljastua karu totuus edel-
lisen hallituksen tiedepolitiikas-
ta, joka Naturen artikkeli kutsuu 
’yhdeksän vuoden sensuuriksi’.

Tutkijoiden ahdinko alkoi Ka-
nadassa vuonna 2006 kun kon-
servatiivipuolueen pääministe-
ri Stephen Harper muodosti uu-
den hallituksen. Harperin ta-
voitteena oli edistää talouskas-
vua ympäristöstä piittaamatta. 
Tämä tarkoitti sitä, että valtiol-
lisissa tutkimuslaitoksissa ympä-
ristö- tai ilmastotutkimusta teke-
vät biologit, geneetikot, meteo-
rologit ja monet muut menetti-
vät sananvapautensa. Tutkijoilla 
ei ollut enää oikeus vapaasti an-
taa haastatteluja toimittajille ja 
tutkimuslaitosten viestintäpääl-
liköistä tuli sensoreita.

Hallituksen näkökulmas-
ta sensitiivisiä ympäristöaihei-
ta tutkineet joutuivat ahtaalle. 
Eräs heistä on geneetikko Kris-
ti Miller-Saunders, joka julkai-
si artikkelin Science-lehdessä lo-
hien virustaudeista 2011. Koska 
tutkimuksen tulokset kalakuole-
mien syistä brittiläisessä Kolum-
biassa eivät olleet kalankasvatus-
ta edistävän hallituksen mieleen, 
tutkijaa estettiin pitämästä ai-
heesta lehdistötilaisuutta. Scien-
ce-lehden tiedotteet tutkimuk-
sesta poikivat joukon haastatte-
lupyyntöjä, mutta niistäkin tut-
kija pakotettiin kieltäytymään.

Nature kertoo joukon vas-
taavia esimerkkejä sensuurista, 
jonka takia monet tutkijat jou-
tuivat lopulta jättämään työnsä 
kun työilmapiiri kävi mahdotto-
maksi. Lehden mukaan karu to-
tuus edellisen hallituksen tiedet-
tä ja tutkijoiden sananvapautta 
rajoittavista toimista alkaa vasta 
nyt vähitellen paljastua. Suurin 
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ongelma oli viime kädessä mo-
raalinen rappio kun tutkimuslai-
tokset ja tutkijat alistuivat itse-
sensuuriin.

Mutta Suomessa ei tietenkään 
voi käydä näin? Valitettavasti tä-
tä on tapahtunut meilläkin ja il-
massa on merkkejä siitä, ilmiö 
saattaa yleistyä.”

Jatketaan vielä tieteen vapaudes-
ta – ja oluesta. Professori Pekka 
Sulkunen on eronnut Euroopan 
panimoliiton rahoittaman tutki-
mussäätiön Erabin asiantuntijan 
tehtävästä. Syy eroon oli se, et-
tä Erabin johto oli ryhtynyt vaa-
timaan oluen myönteisten vai-
kutusten tutkimuksen rahoitta-
mista:

”Sulkusen mielestä Euroopan 
panimoliiton johto rikkoi pahas-
ti tieteen itsenäisiä pelisääntöjä, 
kun se vaati Erab-säätiöltä olut-
myönteistä tutkimusta.

Erab on Euroopan panimolii-
ton eli eurooppalaisten olutyh-
tiöiden rahoittama, itsenäinen 
säätiö.

– Keskustelua käytiin silloin 
kiivaasti siitä, että tulisiko teol-
lisuuden rahoitusta alkoholitut-
kimukseen ylipäätään hyväksyä. 
Aluksi kaikki näytti hyvältä. Se 
oli ihan tavallista tutkimusta, 
Sulkunen kertoo.

Asiat muuttuivat viime vuon-
na, kun Euroopan panimoliit-
toon tuli uusi johtaja. Tämä 
vaati, että 40 prosenttia säätiön 
myöntämästä tutkimusrahasta 
pitää käyttää oluen myönteisten 
vaikutusten tutkimiseen.

– Sehän tarkoittaa, että tut-
kimussuunnitelmat voivat olla 
miten kehnoja vaan, kunhan ne 

kohdistuvat oluen käytön myön-
teisiin vaikutuksiin. Se vie poh-
jan asiantuntija-arvioilta, Sulku-
nen sanoo.

Säätiön puheenjohtaja ero-
si protestiksi panimoliiton vaa-
timukselle.

– Siinä päädyttiin jonkinlai-
seen kompromissiin, mutta edel-
leen rahoittaja vaati, että on pai-
notettava oluen käytön tutki-
musta.

Myös Sulkunen lähti. 
– Se oli minusta sellaista puut-

tumista tutkimuksen sisältöön, 
jota en voi hyväksyä. Tässä kä-
vi niin, että teollisuuden oman 
liiketoimintaintressin ja puolu-
eettoman tutkimuksen rahoi-
tusintressin raja hämärtyi pahas-
ti. (…)

Sulkusen mielestä asian te-
kee pahemmaksi se, että Era-
bin myöntämä rahoitus tutki-
mukselle on yleensä vain osara-
hoitusta.

– Hyvin pienellä rahalla py-
ritään ohjaamaan sellaista tut-
kimusta, jonka pääasiallinen ra-
hoitus tulee kuitenkin julkisista 
tutkimusvaroista.

Sulkunen mielestä tapaus ku-
vaa sitä, miten panimoteollisuu-
den asenne tutkimuksen rahoi-
tukseen on muuttunut. Teolli-
suus on pyrkinyt aiemmin osoit-
tamaan yhteiskuntavastuutaan 
ja kiillottamaan kilpeään tutki-
musta rahoittamalla.

– Kun panimoala on keskitty-
nyt ja sen johto ajaa osakkeen-
omistajien etua, silloin tällainen 
mesenaattitoiminta menettää 
merkityksensä.” 

(Ylen uutiset 24.5.2016)

YP:n jo vuonna 2007 perustet-
tu blogi siirtyi loppukeväästä 
uudelle tekniselle alustalle. Ku-
ten atk-asioissa on tapana, aluk-
si kohdattiin pieniä kankeuksia, 
joiden vuoksi blogi oli pari viik-
koa seisahduksissa. YP pahoitte-
lee häiriötä.

Lopulta YP-blogi saatiin kui-
tenkin toimimaan, entistä 
ehompana. Toukokuun lopussa 
blogissa tehtiin myös kävijäen-
nätys kun professori Heikki Hii-
lamon kirjoituksen ”Sote-uudis-
tuksen shokkidoktriini” kävi vii-
kon aikana katsastamassa noin 
15 000 lukijaa.

Lopuksi lisää merkkipäiväuu-
tisia. Vuonna 1916 Suomen 
kunnallislehti -nimellä aloitta-
nut nykyinen Kuntalehti täyttää 
100 vuotta. Päätoimittaja Marja 
Honkakorpi kiteyttää ajan muu-
toksen pääkirjoituksessaan: ”Sii-
nä missä ensimmäinen nume-
ro käsitteli viinanmyyntiin liit-
tyvän henkilökohtaisen tarkas-
tuksen uudistusta ja siihen liit-
tyviä mahdollisuuksia, tämä leh-
ti esittelee sosiaali- ja terveysalan 
start up -yrityksiä.” (Kuntaleh-
ti 6/2016) 

YP onnittelee nuorekasta van-
husta!

Ajatusten Tonava ottaa vastaan 
tuoreita ja nasevia otoksia ajan 
ilmiöistä osoitteeseen yhteiskun-
tapolitiikka@thl.fi.


