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Tutkielmassa tarkastellaan ulkomaisen kirjallisuuden hankintaa Suomen tieteellisiin kirjastoihin 

1901–1956. Hypoteesina oli kirjahankintoihin heijastunut toisen maailmansodan jälkeinen tieteen 

suunnanmuutos. Saksa oli tieteen kieli Suomessa ja sillä oli vakaa asema toiseen maailmansotaan 

saakka. Tieteen huippulaitokset sijaitsivat Saksassa 1800–1900 –lukujen vaihteessa ja Saksa oli 

akateemisten matkojen tärkein kohde. Toisen maailmansodan jälkeen suuri joukko eurooppalaisia 

tutkijoita oli emigroitunut Yhdysvaltoihin. Englannin kieli teki voimakkaan läpimurron ottaen 

paikkansa niin akateemisissa piireissä kuin oppikoulujen vieraan kielen opetuksessakin. 

 

Tutkimuskysymyksiä olivat: Miten ulkomaisen kirjallisuuden hankinta Suomen tieteellisiin 

kirjastoihin on muuttunut vuosina 1901–1956? Millaisen muutoksen tieteenharjoittamisen 

suuntautuminen koki Suomessa tutkielmassa tarkasteltavana aikana? Mistä maista kirjallisuutta 

hankittiin, mikä oli julkaisujen hankintatapa ja minkäkielisiä ne olivat eri tieteenaloilla? Miten 

ulkomaisen kirjallisuuden hankinta Suomen tieteellisiin kirjastoihin heijastaa tieteen 

suuntautumisen muutoksia? 

 

Tutkimusaineistona toimivat Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluettelot vuosilta 1901–1929, 

1936–1938 ja 1951–1956, joihin on koottu 1900-luvun alkupuolella tieteellisiin kirjastoihin 

ulkomailta hankitun kirjallisuuden viitetiedot. Lisäluetteloista oli mahdollista selvittää hankitun 

kirjallisuuden julkaisukieli, julkaisumaa ja hankintatapa. Tutkittaviksi tieteenaloiksi valikoituivat 

luonnontieteistä biologia, humanistisista tieteistä yleinen historia, yhteiskuntatieteistä hallinto-

oikeus ja lääketieteistä yleinen lääketiede. 

 

Kirjallisuuden hankintaviitetietojen määrällinen tarkastelu osoitti saksan olleen tärkeässä asemassa 

hankitun kirjallisuuden julkaisukielenä ja Saksan julkaisumaana ennen toista maailmansotaa. 

Tärkein se ei kuitenkaan osoittautunut olevan kaikilla tutkituilla tieteenaloilla. Koska Ruotsi oli 

kielellisesti ja kulttuurisesti kuin myös sijaintisakin puolesta luonteva kohde akateemisille opinto- ja 

tutkimusmatkoille, oli selvää että sen osuus oli myös näkyvä kirjahankinnoissa. Englannin kieli 

julkaisukielenä ja anglosaksiset maat julkaisumaina ottivat yksiselitteisesti valta-aseman toisen 

maailmansodan jälkeen kirjahankinnoissa. Tutkielma osoittaa kirjahankintojen heijastaneen tieteen 

suunnanmuutosta. 
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1 Johdanto       

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusaihe 

Tieteellisten kirjastojen tehtävä on tarjota tietoaineistoa yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimus- ja 

opetushenkilökunnalle sekä opiskelijoille palvellakseen nykytutkimusta. Aineistoa hankitaan 

kirjastoihin joko ostaen tai vaihtaen. Kokoelmat karttuvat myös satunnaisten yksityisten tahojen tai 

yhteisöjen lahjoitusten avulla.
1
 Kautta aikain hankintatavat ovat perimmiltään pysyneet samoina, 

vain painopisteet niiden välillä ovat vaihdelleet. Kokoelmien kartunnan voi otaksua heijastaneen 

tieteen kehityksen yleisiä suuntauksia. 

 

Suomalaisten tieteenharjoittajien yhteydet saksalaisiin yliopistoihin voimistuivat 1800-luvun alussa 

ja Saksa oli eurooppalaisen tieteen keskus 1800-luvulla. Ulkomaisten opintomatkojen pääkohteet 

olivat Saksassa ja Ranskassa 1930-luvulle saakka. Yhä 1920-luvun Suomen akateemisille 

tutkimusoloille oli tyypillistä, että kansainväliset tieteelliset yhteydet muodostuivat yksittäisten 

henkilöiden varaan.
2
 

 

Toisen maailmansodan jälkeen ruhjoutunut Eurooppa menetti johtavan asemansa tieteessä 

Yhdysvalloille. Tutkimuksen noususuunta Yhdysvalloissa oli niin talouden kuin eurooppalaisten, 

sotaa paenneiden siirtolaisten ansiota. Vaikka tieteen kommunikaatio tuli tehokkaammaksi, 

säilyttivät henkilökohtaiset matkat ja vierailut merkityksensä yhteydenpidossa. Etenkin 

amerikkalaiseen tutkimukseen suuntautuvia matkoja voitiin rahoittaa ASLA- ja Fulbright-stipendien 

järjestelmillä, joista kerrotaan enemmän luvussa 2.4.
3
 

 

                                                 
1
 Turun yliopiston kirjasto; Kansalliskirjasto II, 3. 

2
 Niiniluoto 2002, 612; Paasivirta 1984, 286; Michelsen 2002, 148. 

3
 Niiniluoto 2002, 612. 



 2  

 

 

Koulujen kieltenopetuksessa tapahtui tiedemaailman kielisuuntauksen kaltainen muutos toisen 

maailmansodan jälkeen. Suomen ulkopoliittiset suuntaukset vaikuttivat suomalaisten koulujen 

kieltenopetuksen muutoksiin. Oppilaille opetettiin yleensä oppikoulun toiselta luokalta alkaen kahta 

heille vierasta kieltä. Sota-aikaan saakka vieraiden kielten opetuksen valtakielenä oli saksa toisen 

kotimaisen kielen ohella; englantia opiskeltiin 1950-luvulta lähtien.
4
 

 

Tarkastelen tutkielmassani ulkomaisen tieteellisen kirjallisuuden hankintaa Suomen tieteellisiin 

kirjastoihin ajanjaksolla 1901–1956 paneutuen toisen maailmansodan aiheuttamiin muutoksiin. 

Tieteellisten kirjastojen kokoamista kirjaluetteloista voi tarkastella ulkomailta hankittujen 

julkaisujen jakautumista. Käsittelen tieteellisen kirjallisuuden hankintaa Suomen tieteellisiin 

kirjastoihin kolmella eri ajanjaksolla. Kaksi periodia sijoittuu aikaan ennen toista maailmansotaan, 

kolmas sodan jälkeiseen aikaan. Tarkastelujaksot perustuvat Suomen tieteellisten kirjastojen 

lisäluetteloiden osiin, jotka toimivat tutkimukseni empiirisenä aineistona. Ensimmäinen luettelo on 

vuodelta 1929, joka kattaa vuosina 1901–1929 hankitun ulkomaisen tieteellisen kirjallisuuden. 

Toinen luettelo on vuosilta 1936–1938 ja kolmas on vuosilta 1951–1956. Näiden ajanjaksojen ajalta 

tarkastelen myös ulkomaisen kirjallisuuden tuloon vaikuttavia tekijöitä, kuten kansainvälisiä 

suhteita ja tieteenharjoittamista Suomessa. 

 

On tutkittu maailmansotien aikaisia ja välisiä kansainvälisiä suhteita, esimerkiksi Juhani Paasivirran 

tutkimuksissa Suomi ja Eurooppa: Autonomiakausi ja kansainväliset kriisit (1808–1914), Suomi ja 

Eurooppa 1914–1939 ja Suomi ja Eurooppa 1939–1956: Sotien ja murrosten ajanjakso. 

Tutkijoiden toimintaa ja työtä maailmansodan aikaan tarkastellaan erityisesti Marjatta Hietalan 

toimittamassa teoksessa Tutkijat ja sota: Suomalaisten tutkijoiden kontakteja ja kohtaloita toisen 

maailmansodan aikana. Jalosen tutkimuksessa Kansa kulttuurien virroissa osoitetaan puolestaan 

                                                 
4
 Kielilakikomitean taustaselvitys 2000, 18. 
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kulttuurintuonnissa, eli elokuvien, televisio-ohjelmien ja kaunokirjallisuuden hankkimisessa 

Suomeen, olleen tieteenharjoittamisesta poikkeava kansainvälinen suuntaus. Kulttuurin alalla 

Suomi ei ollut selkeästi kallellaan Saksaan, vaan Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat merkittävimmät 

maat kulttuurintuonnissa jo 1920-luvulla.
5
 

 

Ilkka Mäkisen tutkimuksessa Finland pays its debts and gets books in return: ASLA Grants to the 

Finnish Academic Libraries, 1950–1967 selvitetään sotakorvausmaksuista vastalahjaksi saatua 

amerikkalaista tutkimuskirjallisuutta, ASLA-kirjoja, 1950-luvulta alkaen. Tieteenhistoriaa on koottu 

Päiviö Tommilan toimesta kattavaan teossarjaan Suomen tieteen historia osat 1-4. Teossarja on 

tiivistettynä Päiviö Tommilan ja Aura Korppi-Tommolan toimesta koottu myöhemmin myös 

teokseen Suomen tieteen vaiheet.  Tiedemaailman painopisteiden muutoksia on toisen 

maailmansodan ajalta tutkittu, mutta se mistä maista tieteellistä kirjallisuutta hankittiin Suomeen ja 

minkä kielistä se oli, on havaintojeni mukaan täydentävää tietoa antava näkökulma aiheeseen. 

 

J. Vallinkosken tutkimuksesta The history of the university library at Turku II 1722–1772 käy 

selville, että Turun Akatemian kirjastosta 1700-luvulla oli saatavilla hieman alle kolmannes 

silloisessa tutkimuksessa käytetyistä julkaisuista. Se tarkoitti sitä, että yksityisten kirjastojen 

merkitys oli yhä tärkeä lähes kaksisataa vuotta tämän tutkielman ajanjaksoa aiemmin. Akatemian 

kirjasto ei köyhyydessään ollut vertailukelpoinen Ruotsin yliopistokirjastojen kanssa, mutta siitä 

huolimatta se oli Suomen ainut akateeminen kirjasto.
6
 1700-luvun kirjastoaineistosta tehdystä 

lähdeanalyysistä saa kuvan, minkä maalaisia tutkimuksia käytettiin 200 vuotta ennen tämän 

tutkielman aikaperiodia. Eniten viitattiin saksalaiseen kirjallisuuteen, 40 %. Pohjoismaiseen 

kirjallisuuteen viitattiin 20 %, ranskalaiseen 10 % ja englantilaiseen 8 %.
7
 

 

                                                 
5
 Jalonen 1985, 243. 

6
 Vallinkoski 1975, 233, 241–242. 

7
 Vallinkoski 1975, 233. 
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1.2 Tutkimuskysymykset  

Pääkysymys 

Miten ulkomaisen kirjallisuuden hankinta Suomen tieteellisiin kirjastoihin on muuttunut vuosina 

1901–1956? 

 

Alakysymykset 

- Millaisen muutoksen tieteenharjoittamisen suuntautuminen koki Suomessa tutkielmassa 

tarkasteltavana aikana? 

- Mistä maista kirjallisuutta hankittiin, mikä oli julkaisujen hankintatapa ja minkäkielisiä ne 

olivat eri tieteenaloilla? 

- Miten ulkomaisen kirjallisuuden hankinta Suomen tieteellisiin kirjastoihin heijastaa tieteen 

suuntautumisen muutoksia? 

 Onko kirjallisuuden hankinnassa nähtävissä orientaatio Saksaan ennen sotia ja 

anglosaksisiin maihin sotien jälkeen? 

 Millaisessa roolissa Pohjoismaat ja Neuvostoliitto ovat hankitussa kirjallisuudessa? 

  



 5  

 

 

2 Tieteen harjoittaminen Suomessa ja kansainväliset suhteet  

2.1 Tieteen ja tieteen kielen historiaa yleisesti  

Tieteellisillä julkaisuilla, artikkeleilla tai kirjoilla, tutkijoiden on ensi sijassa tarkoitus välittää 

tutkimuksen tuloksia tutkijayhteisölle. Näin alan ammattilaiset voivat arvioida saavutettuja 

päätelmiä ja hyödyntää saavutettuja johtopäätöksiä jatkotutkimuksessa. Tästä syystä on tutkijoiden 

edun mukaista julkaista tutkimuksia kansainvälisillä kielillä. Suomessa 1800-luvun puoliväliin 

saakka tutkimusta julkaistiin latinaksi, sen jälkeen suurelta osin saksaksi ja enimmäkseen 

englanniksi toisen maailmansodan päätyttyä.
8
 

 

Luonnon- ja lääketieteiden aloilla tutkimuksia koetetaan saada julkaistuiksi mahdollisimman 

arvostetuissa kansainvälisissä sarjoissa. Humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille on 

tyypillistä, että tutkimukset julkaistaan useimmiten kirjoina. Niiden kustantaminen ja myyminen on 

vaativampaa kuin lehtien.
9
 

 

Autonomian aikana suomalaisille avautui hieno mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta 

Venäjällä. Suomen kansan juuria etsittiin kielitieteilijöiden voimin ja kasvi- ja eläinbiologit lähtivät 

keräämään näytteitä. Suomen itsenäistyttyä ja Neuvostoliiton syntymän myötä yhteydet katkesivat 

täysin.
10

 Autonomian ajasta jäi merkittävä muisto Helsingin yliopiston kirjastoon: venäjänkielinen 

kokoelma. Se karttui vapaakappaleoikeuden ansiosta, joka kirjastolla autonomian aikana oli 

Venäjällä julkaistuun kirjallisuuteen. Arvokkaimpana kokoelmasta voi mainita olevan miltei 

täydelliset aikakauslehti- ja lakikokoelmasarjat. Helsingin yliopiston kirjaston venäjänkielisen 

                                                 
8
 Heikkilä 2002, 582. 

9
 Heikkilä 2002, 582. 

10
 Hietala 2003, 132. 
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kokoelma on Venäjän ulkopuolella olevista kokoelmista ainutlaatuisin.
11

 Kokoelma on hyödyttänyt 

monia Venäjän tutkijoita.
12

 

 

1800–1900 –lukujen vaihteessa elettiin Suomen yliopistoissa suomenkielistyvää muutosta. 

Opiskelijoista 71 % oli suomenkielisiä itsenäistymisen jälkeen 1918 ja 1930-luvun puolivälissä 78 

%. 1960-luvulla suomenkielisiä opiskelijoita oli 90 %. Ruotsinkielisillä on yhä osuutensa 

korkeakouluopiskelijoissa. Osuus on suhteellisen vahva verrattuna ruotsinkielisten väestönosuuteen 

Suomessa.
13

 

 

Miltei kaikkien tieteenalojen huippulaitokset sijaitsivat Saksassa 1800–1900-lukujen vaihteessa, 

erityisesti lääketieteen, tekniikan, luonnontieteen, filologian ja historiantutkimuksen tieteenaloilla.
14

 

1800-luvun lopulla Saksan kirjastoissa oltiinkin edistyksellisiä muuhun maailmaan verrattuna 

kansainvälisen tieteellisen kirjallisuuden hankinnassa. Muissa suurissa maissa lähteinä käytettiin 

vielä vain lähinnä omalla kielellä kirjoitettuja teoksia. Saksan tieteessä, lähinnä humanistisilla 

tieteenaloilla, käytettiin tuolloin saksankielisten lähteiden ohella paljon muun muassa englantilaisia, 

ranskalaisia ja italialaisia lähteitä. Saksan tieteellisten kirjastojen hankintapolitiikka oli 

kansainvälisesti suuntautunutta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ensimmäisen maailmansodan 

jälkeinen huono taloudellinen tilanne heikensi ja vaikeutti tieteellisen kirjallisuuden hankintaa 

Saksassa. Kansallissosialismin ajan eristäytymisen ja toisen maailmansodan tuhojen jälkeen Saksan 

kirjastolaitosta alettiin rakentaa uudelleen.
15

 

 

Aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa pidettiin poikkeuksellisen kansainvälisenä aikana 

Euroopassa. Tieteenharjoittajien yhteydet ulkomaille olivat hyvin tiiviit. Matkustusmahdollisuudet 

                                                 
11

 Helsingin yliopiston kirjasto 1956, 27–28; Blomstedt 1983, 22. 
12

 Billington 1983, 6–7; Blomstedt 1983, 22. 
13

 Nevala 2003, 103. 
14

 Tommila & Hietala 2002, 73. 
15

 Kleberg 1956, 179–180. 
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nopeutuivat, rahoitus koheni ja viestintä oli avointa.
16

 Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tieteen 

toimintaedellytysten tilanne Suomessa oli 1900-luvun ensimmäisestä kymmenluvusta etäällä. 

Suomen valtio rahoitti tiedettä selkeästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsin ja Viron valtiot.
17

 

 

Itsenäisyyden ajan alussa tieteenharjoitus oli ajautunut kriisiin Suomessa. Kärjistynyt tilanne ulottui 

kaikille tieteenaloille. Suomalainen tiede oli vaarassa pudota kansainvälisen kehityksen kyydistä 

yhtäältä taloudellisesti hankalan tilanteen takia. Toisaalta täysipainoista tutkimustyötä muiden 

sivistyskansojen kanssa oli ymmärrettävä tukea aikaisempaa enemmän, sillä esimerkiksi 

luonnontieteissä saavutetut tulokset loivat pohjaa uudelle luonnontieteelliselle maailmankuvalle ja 

tutkimukselle jatkossa. 1920-luvun alussa talouskriisi alkoi helpottaa. Helsingin yliopistossa 

pystyttiin tehostamaan tieteellistä tutkimusta ja kehittämään korkeampaa opetusta. Suomeen 

pystyttiin perustamaan jopa uusia korkeakouluja ja yliopistoja, kuten Turun yliopisto 1920, joskin 

niiden vaikutus tieteen tasoon oli havaittavissa vasta 1930-luvulla.
18

  

 

Jos tieteenharjoittamisen kansainvälisyyttä mitataan professoreiden opinto- ja muilla ulkomaisilla 

matkoilla, niin huomataan matkustamisen pysytelleen aktiivisena 1930-luvulle saakka. 1930-luvulla 

Ruotsiin suuntautui joka viides professorikunnan ulkomaanmatkoista. Ruotsi oli luonteva kohde 

niin kielellisistä ja kulttuurisista syistä kuin sijainninkin takia, sillä ruotsalaiset laitokset ja yliopistot 

sijaitsivat matkalla muihin Pohjoismaihin tai Keski-Eurooppaan. Pohjoismainen yhteistyö vahvistui 

runsaiden kongressien ansiosta. Etenkin lukuisia eri lääketieteen alojen kongresseja järjestettiin 

Pohjoismaissa 1920- ja 1930-luvuilla.
19

 

 

                                                 
16

 Hietala 2003, 129. 
17

 Michelsen 2002, 149. 
18

 Michelsen 2002, 152–156. 
19

 Hietala 2003, 132. 
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 1930-luvun alussa koettu lama hillitsi kansainvälisiä kontakteja hieman ja sotavuodet saivat ne 

tyrehtymään miltei kokonaan.
20

 Suomalaisten tutkijoiden liikkuvuudesta vuosilta 1939–1944 on 

vaihtelevia arvioita. Helsingin yliopistosta tehtiin kaikkiaan 322 matkaa, joista 128 kohdistui 

Ruotsiin ja 88 Saksaan. Yhdysvaltoihin tehtiin sota-aikana vain kolme matkaa. Tilastossa on 

kuitenkin vain Helsingin yliopiston professoreiden ja apulaisprofessoreiden tekemät matkat, mutta 

ei sodan aikana ulkomailla opiskelleiden tai kongresseihin osallistuneiden tiedemiesten tai 

tutkijoiden tekemiä matkoja.
21

 Tilastot eivät siis anna kokonaisvaltaista kuvaa tutkijoiden 

liikkuvuudesta. 

 

Kaikissa Suomen yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa opetus ja tutkimus keskeytyivät talvisodan 

myötä lukukaudella 1939–1940. Myös lukuvuonna 1941–1942 yliopistot ja tutkimuslaitokset olivat 

kiinni, jatkosodan vuoksi. Sotien takia menetettiin useita nuoria tutkijoita tai ainakin lukuisia 

työvuosia. Kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tutkimustöitä jatkettiin ja väitöskirjoja myös 

tarkastettiin laitosten ollessa suljettuina. Suhteet ulkomaille katkesivat ja koko 1940-luvun 

loppupuoli meni niiden elvyttämiseen.
22

 

 

2.2 Saksan suunta tieteessä  

Suomella on ollut monentasoisia tieteellisiä kontakteja pitkään saksalaisten kanssa; myös poliittisia 

motiiveja oli joissakin tapauksissa taustalla
23

. Toiseen maailmansotaan saakka Saksalla oli 

merkittävin asema tieteen suuntana ja matkojen kohteena
24

. Sota-aikana Suomella ja Saksalla oli 

yhä useanlaisia yhteyksiä, aina tiedeakatemioiden jäsenyyksistä esitelmämatkoihin ja virallisiin 

vierailuihin
25

. 

                                                 
20

 Hietala 2003, 131–132. 
21

 Hietala 2006, 37–39. 
22

 Eskola 2003, 66. 
23

 Hietala 2006, 15. 
24

 Hietala 2003, 132. 
25

 Hietala 2006, 15. 
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1800-luvulta alkaen suomalaiset hakeutuivat yhteyksiin ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Suomen 

koulutusmahdollisuudet olivat melko heikot ja saksalaiset yliopistot ja uusien erikoisalojen synty 

vetivät puoleensa. Kotimaisten tutkijayhteisöjen ollessa pieniä haluttiin pysytellä mukana 

uusimmassa tieteellisessä keskustelussa. Kun professorit suosittelivat oppilaitaan tuntemilleen 

professoreille ja tutkijoille, kontaktien määrä lisääntyi ja se merkitsi verkottumisen vahvistumista. 

1800-luvun lopulta ensimmäisen maailmansodan alkuun elettiin voimakasta kansainvälistymisen 

aikaa.
26

 

 

Ensimmäisen maailmansodan ja Versailles’n rauhan jälkeen Saksan taloudellinen tilanne oli heikko 

ja se vähensi opiskelijavirtoja. Opiskelijoiden tulo Saksaan pieneni merkittävästi 

kansallissosialistien noustua valtaan. Kuitenkin suomalaisten tieteenharjoittajien kontaktit Saksaan 

ja Pohjoismaihin kasvoivat säännöllisesti aina 1930-luvun lopulle saakka. Hietala arvelee selityksen 

löytyvän tutkijoiden pitkäaikaisista verkostoista, kansainvälisten kongressien määrästä ja saksan 

kielen vakaasta asemasta Suomessa tieteen kielenä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston 

lääketieteellisessä tiedekunnassa 60 kurssikirjasta 45 oli saksalaisperäistä. Kurssikirjoista vain yksi 

oli englantilainen ja kolme ranskalaista. Taas yleisen historian kurssikirjoista reilu puolet oli 

saksalaisia.
27

 

 

Yleinen käsitys oli, että toisen maailmansodan myötä tutkimuksenteko keskeytyi ja että 

tutkimusmahdollisuudet heikkenivät, kun miesten oli mentävä rintamalle. Miten sota vaikutti 

tieteelliseen tutkimukseen, entä miten tiede valjastettiin palvelemaan sodankäyntiä ja 

                                                 
26

 Hietala 2006, 30–31. 
27

 Hietala 2006, 31–32. 



 10  

 

 

vallassaolijoiden pyrkimyksiä? Usean tutkijan tielle kasaantui esteitä sodan puhjettua 1939. Kun 

arkistoja ja kirjastoja evakuoitiin, heikkeni tutkimusaineistojen saatavuus.
28

 

 

Kaikkien tieteenalojen yhteinen ongelma oli tiedonkulun ja julkaisujen saannin vaikeutuminen. 

Sodan edetessä osa tieteellisen julkaisutoiminnan tuottamasta tiedosta määrättiin salattavaksi. 

Ympäri maailmaa kaivattiin saksalaisia julkaisuja, sillä Saksa oli hallitsevassa asemassa 

kansainvälisen tieteellisen tiedon kokoamisessa ja välityksessä. Julkaisujen levityksessä sodan 

aikana auttoivat jotkin yksityiset teollisuuden tahot ja varta vasten perustetut tiedonhankintaan 

keskittyneet organisaatiot. Suomessa talvisota ei vielä merkinnyt tiedonkulun oleellista katkosta, 

mutta jatkosodassa tilanne oli samankaltainen kuin muualla sodan runtelemassa Euroopassa.
29

  

 

Hietalan mukaan on erityisen mielenkiintoista, että miten asekumppanuus Saksan kanssa vaikutti 

tiedeyhteyksiin ja miten paljon suomalaiset tieteenharjoittajat saivat haasteita saksalaiselta tieteeltä. 

Sotavuosien tieteen tekemisen jäljittäminen on kuitenkin haasteellista, sillä valvontakomission 

suorittaman Moskovan välirauhansopimuksen noudattamisen valvonnan aikana ja 

sotasyyllisyysoikeudenkäyntien aikana vaaralliseksi katsotut paperit on hävitetty kokonaan tai 

valikoiden säästetty.
30

  

 

Saksan tiedepolitiikkaan vaikutti huomattavimmin 7.3.1933 annettu laki (Gesetz zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums), jonka nojalla poliittisesti epäilyksenalaiset ja 

juutalaiset erotettiin yliopistoista. Tämän lain ja sitä vastaavien uusien lakien myötä yliopistot ja 

tutkimuslaitokset menettivät merkittävän osan opettaja- ja tutkijakapasiteetistaan. Toisen 

                                                 
28

 Hietala 2006, 12–19. 
29

 Hietala 2006, 12–20. 
30 Hietala 2006, 33. 
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maailmansodan alkuun mennessä miltei puolet kaikista yliopistoviroista oli korvattu uusilla 

viranhaltijoilla.
31

  

 

2.3 Kahden aikalaistutkijan kansainväliset suhteet toisen maailmansodan 

päättymiseen saakka  

 

2.3.1 Rolf Nevanlinna 

Rolf Nevanlinna
32

 oli suomalainen matemaatikko, joka tunnettiin myös muualla maailmassa. Hänen 

toimensa olivat sidoksissa kansainväliseen tieteeseen ja politiikkaan. 

 

Kun Rolf Nevanlinna pohti tulevaa yliopisto-opintojen oppiainettaan kesällä 1913, riitti 

opiskelemaan pääsyyn pelkkä ylioppilastutkinto. Hän väitteli tohtoriksi 1919. Useimmiten 

väitöskirja oli matematiikassa tekijänsä ensimmäinen tieteellinen julkaisu. Väitöstutkimusta 

tehdessään Nevanlinna ei tiennyt ollenkaan joistakin heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

saavutetuista muunmaalaisista tutkimustuloksista tai sitten hän oli kuullut julkaisuista näkemättä 

niitä. Suomi oli sodan jälkeen jokseenkin tieteen keskuksista.
33

 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä aikana Suomesta ei ollut helppo lähteä minnekään ja 

niinpä Rolf Nevanlinnakaan ei tehnyt elämänsä aikana yhtään ulkomaanmatkaa opintomatkana 

sanan suppeassa merkityksessä. Matemaattinen tutkimus oli melko yksipuolista ja sen heikkous oli 

vaikeus seurata aikaa. Saksa oli matematiikan suurvalta siitä huolimatta, että Versailles’n 

rauhanehtojen mukaan saksalaismatemaatikoilla ei ollut lupaa osallistua kansainvälisiin 

matematiikan konferensseihin vuosina 1920 ja 1924. Rauhan seurauksena myös kansainväliset 

                                                 
31

 Hietala 2006, 35. 
32

 Rolf Nevanlinna (1895–1980), suomalainen matemaatikko, Suomen Akatemian jäsen 
33

 Lehto 2001, 46, 64–65. 
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tiedeyhteisöt rikkoutuivat. Uusiin organisaatioihin Saksalla ei ollut lupaa liittyä ja johtavan 

tiedemaan asemassa Saksan akateeminen yhteisö koki sen kipeästi. Suureksi osaksi uskollisuudesta 

Saksaa kohtaan ei Suomikaan liittynyt moneen vuoteen uusiin kansainvälisiin tiedejärjestöihin. 

Göttingen oli tärkeä matematiikan tutkimuspaikka, joka veti tutkijoita puoleensa poliittisista 

rajoituksista huolimatta.
34

 

 

Vuonna 1929, Zürichissa vietetyn neljä kuukautta kestäneen professorin viransijaisuuden jälkeen, 

Nevanlinna matkusti Pariisiin puoleksi vuodeksi Rockefeller-säätiön myöntämän apurahan turvin. 

Apurahahakemuksessa olleet suomalaiset suositukset kirjoitettiin englanninkielellä, josta käy ilmi 

anglosaksisten tiedesuhteiden vähyys. Kieli oli juhlavan vanhahtavaa ja osittain kömpelöä. Lisäksi 

englanninkielisessä tekstissä käytettiin toistuvasti pääkaupungistamme nimeä Helsingfors, mikä 

kuvaa ajan käytäntöä.
35

 

 

Nevanlinnan äiti oli saksalainen ja se oli syy Rolfin saksalaismielisyyteen. Kotona puhuttiin 

pääasiassa ruotsia ja oltiin suomenmielisiä, mutta Saksaan tehtiin matkoja ja äidin puolen 

sukulaisten vierailut Suomessa edistivät myönteisyyttä Saksaa kohtaan. Nevanlinnan mielestä 

vahvat, perinteiset yhteydet Saksaan tiedemaailmaan oli luonnollinen asia.
36

 

 

Tieteenharjoittajat alkoivat muuttaa pois Saksasta jo Hitlerin noustua valtaan 1933, sillä 

kansallissosialistien toimet vaikuttivat nopeasti tieteelliseen maailmaan. Juutalaiset opettajat 

määrättiin erotettaviksi yliopistoista. Suurin osa opettajista ja tutkijoista lähti Amerikkaan. Muutos 

tuli niin nopeasti, etteivät pitkään saksalaisen tiedemaailman kanssa yhteistyötä tehneet suomalaiset 

eivätkä saksalaisetkaan kollegat tahtoneet sitä oivaltaa. Vanhat arvostetut matematiikan lehdet 

                                                 
34

 Lehto 2001, 74, 76, 134. 
35

 Lehto 2001, 89–90. 
36

 Lehto 2001, 134. 
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jatkoivat ilmestymistään aikaisempaan tapaansa. Nevanlinnan 19 ilmestyneestä matemaattisesta 

tutkimuksesta vuosina 1933–1945 seitsemän julkaistiin Saksassa.
37

 

 

Göttingenin yliopistossa Saksassa vallitsi pian myös kansallissosialistien erotusmääräysten 

seurauksena lamauttava tilanne. Tyhjentyneiden professorinvirkojen täyttämiseksi etsittiin 

ensiluokkaisia matemaatikkoja ja tällöin Rolf Nevanlinna sai kutsun Göttingeniin vierailevaksi 

professoriksi lukuvuodeksi 1936–1937. Hänet kutsuttiin, sillä hänellä oli merkittävän matemaatikon 

aseman ohella syntyperäinen saksalainen äiti. Vaikka Nevanlinnaa oli rankimmillaan nimitetty 

”suomalaiseksi natsiksi”, koki hän lukuvuoden Saksassa ennen kaikkea matemaattisena vierailuna. 

Hän halusi pitää tutkimustyön erillään politiikasta.
38

 

 

2.3.2 Ragnar Granit 

Toinen tunnettu Nevanlinnan aikalaistutkija, Ragnar Granit
39

, suuntautui anglosaksisesti eli 

englanninkieliseen tiedemaailmaan vallitsevasta saksalaissuuntauksesta poiketen. Värin ja muodon 

aistimuksia käsitelleen väitöskirjan valmistumisen (1926) jälkeen Granit kiinnostui enemmän 

verkkokalvon hermostollisista mekanismeista
40

, eli vaihtoi hahmopsykologian tutkimisesta 

fysiologian tutkimiseen.
41

 Samaan aikaan Granit vaihtoi saksalaisesta tiedemaailmasta 

anglosaksiseen, sillä englantia puhuvista maista löytyi enemmän hermostollisten prosessien 

osaamista.
42

 Hän pääsi muodollisten opintojensa valmistuttua Oxfordiin merkittävimmän 

keskushermoston tutkijan, Sir Charles Sherringtonin
43

, laboratorioon tekemään tutkimusta 1928. 

Hän palasi Oxfordiin uudelleen 1932–1933 Rockefeller-stipendin turvin vietettyään Amerikassa 

                                                 
37

 Lehto 2001, 137–138. 
38

 Lehto 2001, 138–141. 
39

 Granit, Ragnar (1900–1991), suomalais-ruotsalainen fysiologi ja tiedenobelisti (1967). 
40

 Vilén 2006, 348. 
41

 Reuter 1998, 186. 
42

 Vilén 2006, 348. 
43

 Sir Charles Scott Sherrington (1857–1952), englantilainen fysiologi ja tiedenobelisti (1932). 
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Philadelphiassa kaksi vuotta Eldridge Johnsonin säätiön apurahan avulla.
44

 Granit mainitsee 

neurofysiologisista tutkimuksista Nobelin palkinnon vuonna 1932 saaneen Sherringtonin olleen 

hänen merkityksellisin tieteellinen vaikuttajansa.
45

 

 

Granitin tutkimusryhmä oli 1930-luvulla erikoislaatuinen ollessaan kansainvälisesti tunnettu ja 

saadessaan ulkomaista tukea mm. Rockefeller-säätiöltä. Tuohon aikaan oli epätavallista myös 

käyttää julkaisukielenä englantia ja olla suuntautunut Englantiin ja Yhdysvaltoihin. 1930-luvulla 

ilmestyi kaikkiaan vain kolme englanninkielistä väitöskirjaa lääketieteen alalla, joista kaksi tuli 

Granitin ryhmästä.
46

 Kaikkiaan englanninkielisiä väitöskirjoja tehtiin 1930-luvulla 25 kappaletta, 

joka on 5,3 % kaikista julkaistuista väitöskirjoista (ks. liite 4, taulukko XVII). 

 

Ragnar Granit pääsi melko vaivattomasti sisään englantilaisiin piireihin. Luultavasti oma 

vaikutuksensa asiaan oli sillä seikalla, että Granitin vaimon, Marguerite (Daisy) Emma Bruunin
47

, 

äidinkieli oli englanti.
48

 Todennäköisesti vaimon äidinkielellä oli myös myönteinen vaikutus 

anglosaksiseen tiedemaailmaan siirtymiseen. 

 

1930-luvulla Granit oli jo yksi neurofysiologian ja oftalmologian, silmätautiopin, johtavista 

tutkijoista. Vuonna 1935 hänet nimitettiin Helsingin yliopiston virkaatekeväksi ja 1937 fysiologian 

toiseksi varsinaiseksi professoriksi. Kun tutkimusohjelman laajentamisen rajat tulivat vastaan 

Suomessa, alkoi Granit harkita siirtymistä ulkomaille.
49

 

 

                                                 
44

 Leikola 1996, 102. 
45

 Ignatius 2008. 
46

 Ignatius 2003, 284. 
47

 Ignatius 2008. Marguerite (Daisy) Emma Bruun (1902-1991), vapaaherratar. 
48

 Reuter 1998, 188. 
49

 Vilén 2006, 351. 
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Talvisodan päätyttyä Granit sai Harvardin yliopistolta tarjouksen silmätautiopin laboratorion 

johtajan virasta sekä tarjouksen Tukholmasta Karoliinisesta instituutista neurofysiologian laitoksen 

johtajan tehtävästä. Granit päätyi valitsemaan Tukholman saadakseen asua lähellä Suomea ja 

Korppoon kesäpaikkaa. Myös perheen sosiaaliset verkostot ja Granitin vapaammat 

urakehitysmahdollisuudet puolsivat Tukholman valintaa.
50

 

 

2.4 Tieteen suunta kohti anglosaksista maailmaa  

Sodan jälkeisessä Suomessa oli puutetta lähes kaikesta tutkimuksessa tarvittavasta. 

Tutkimusmahdollisuudet olivat heikentyneet ja sota oli estänyt pääsyn nouseviin tieteen 

huippukeskuksiin. Monien aikakauskirjojen saapuminen ja kirjojen osto oli keskeytynyt sodan 

takia. Jossain määrin suomalaisille tutkijoille riitti myötätuntoa ja pian myös rahoitusta ennen 

kaikkea Yhdysvalloista. Suuri joukko lahjakkaita tutkijoita oli siirtynyt Yhdysvaltoihin 

kansallissosialistien noustua valtaan. Monet yllättyivät tieteen painopisteen siirtymisestä Euroopasta 

Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan seurauksena. Joidenkin tutkijoiden osalta jatkosodan aikaiset 

suhteet Saksaan heikensivät mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta ja varjostivat siten 

tutkijoiden uraa. Sotien jälkeen suomalaiset pääsivät osallisiksi tutkija-apurahoihin, kuten 

Rockefeller-säätiön apurahoihin ja 1950-luvulla ASLA-Fulbright -stipendeihin.
51

 Lyhenne ASLA 

tulee sanoista Amerikan Suomen lainan apurahat.
52

 

 

1950-luvun alusta alkaen Suomeen saatiin huomattava määrä amerikkalaista tutkimuskirjallisuutta 

ASLA-nimisen ohjelman myötä. Suomen ja Yhdysvaltain välinen vaihto-ohjelma alkoi kehittyä jo 

ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa, jolloin Suomi muiden Euroopan maiden tavoin 

joutui ottamaan lainaa Yhdysvalloilta rahoittaakseen sisällissotansa jälkeisiä alkuvaikeuksia ja 

                                                 
50

 Vilén 2006, 381–397; Leikola 1996, 102–103; Reuter 1998, 195. 
51
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52
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todellista nälänhätää.
53

 Suomen tunnollisuus lainojen lyhennyksissä ja korkojen maksamisessa 

toisen maailmansodan aikanakin herätti amerikkalaisissa luottamusta. Niinpä loput 

lainalyhennyksistä ohjattiin vuonna 1947 perustettuun rahastoon, jolla rahoitettiin suomalaisten 

opinto- ja tutkimusmatkoja. Neuvostoliiton painostuksesta Suomi joutui hylkäämään Marshall-

avun, Yhdysvaltain vuonna 1947 julkistaman huomattavan talousavun Euroopalle
54

, mutta ASLA-

apurahaohjelma oli avuksi Suomen jälleenrakentamisessa
55

. Myöhemmin, vuonna 1949, 

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lain, jonka mukaan rahastoa voitiin käyttää henkilökohtaisten 

apurahojen rinnalla myös amerikkalaisten tieteellisten teosten toimittamiseen Suomen korkeamman 

opetuksen ja tutkimuksen laitoksille. Näin voitiin kehittää Yhdysvaltain ja Suomen välisiä 

kulttuurisuhteita. Kirjallisuuden katsottiin välittävän kestävämpää ja merkittävämpää informaatiota 

kuin välittömän median, kuten radion.
56

 

 

ASLA-ohjelman vaikutukset Suomessa olivat paljon muutakin kuin amerikkalaisen kirjallisuuden 

määrän lisääntyminen kirjastojen hyllyissä. Ohjelman myötävaikutuksesta Suomen tieteellisten 

kirjastojen yhteistyö vakiintui, sillä käytännössä tieteellisten kirjastojen oli sovittava kirjallisuuteen 

käytettävän määrärahan jaosta ja tehtävä kirjojen tilauslista yhteistyössä. Amerikkalaiset korostivat 

kirjastojen yhteistyötä tilauslistojen laadinnassa, sillä oli vältettävä voimavarojen tuhlausta.
57

 

 

Amerikkalainen vaikutus tieteellisiin kirjastoihin vaikutti laajemmin myös Suomen tieteelliseen 

maailmaan. Toisen maailmansodan jälkeen yhteydet saksalaisiin tiedeyhteisöihin olivat poikki. 

Ennen sotaa vain muutama englanninkielinen kirja kuului Suomen yliopistojen opinto-ohjelmaan, 

sen sijaan vallitsi saksankielisten kirjojen runsaus. Saksankielen valta-asema tieteellisissä teksteissä 
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tai oppikoulujen kielten opetuksessa oli kansainvälinen ilmiö, se ei siis rajoittunut Suomeen. Toisen 

maailmansodan jälkeen valta-aseman peri amerikkalainen kulttuuri ja englannin kieli.
58

 

 

2.5 Muut kansainväliset suhteet  

Vaikka ensimmäinen maailmansota aiheutti suuria poliittisia muutoksia, estivät kulttuuritraditioiden 

suuri voima ja kulttuurielämän elitismi muuttumista tietyillä aloilla Suomessa. Tästä johtuen saksan 

kieli säilytti merkittävän asemansa oppikoulujen oppiaineena. Sen asema jopa välillisesti vahvistui, 

sillä venäjän kieli poistui lähes kokonaan vieraiden kielten opetusohjelmasta oppikouluissa. 

Englannin kieli pysytteli toissijaisena vieraiden kielten oppiaineena, vaikka se edusti suurvaltoja, 

jotka voittivat ensimmäisen maailmansodan.
59

 1920-luvun alkuun mennessä perinteisiä 

kulttuuriyhteyksiä Suomesta Iso-Britanniaan oli ollut perin vähän. Yhteyksien esteenä oli 

kielimuuri, joka ulottui aina yliopiston opettajiin saakka.
60

 

 

Suomi pyrki itsenäistymisen jälkeen erottautumaan entisestä emämaastaan, Neuvostoliitosta. Tuo 

halu ilmeni Suomen suuntaamisella sekä kohti Saksaa että kohti länttä.
61

 Ulkopolitiikka sai myös 

heimoromanttisia sävyjä, jonka ydin kohdistui Neuvostoliittoa vastaan. Valtiovalta tuki suomalais-

ugrilaisia kulttuurikokouksia. Pyrittiin lisäämään kulttuurivaihtoa ja tiivistämään yhteistyötä ja pian 

1920-luvulla Helsingin yliopistoon saatiinkin viron ja unkarin kielten lehtoraatit. 

Kulttuurivaihtosopimukset solmittiin Unkarin ja Viron kanssa vuonna 1937.
62
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Englantilaisten kiinnostus Suomea kohtaan lisääntyi itsenäistymisen jälkeen sekä kaupallisissa että 

kulttuurisissa suhteissa. Erityisesti luonnontieteiden edustajat suuntautuivat anglosaksiseen 

maailmaan toisen maailmansodan jälkeen.
63

 

 

Jalosen kulttuurituontia 1923–1978 käsittelevän tutkimuksen aineistoon kuuluvat elokuvien 

maahantuonti, käännöskirjallisuus ja television tuontiohjelmat. Kulttuurituonti on vain 

marginaalinen ilmiö yhteisön ulkomaisen suuntautuneisuuden kokonaisuudessa ja täten Jalonen 

kytkee sen tutkimuksessaan myös Suomen taloudelliseen ja poliittiseen orientoitumiseen.
64

 

 

Tämän tutkielman ajanjaksoja vastaava kulttuurituonnin suuntaus Jalosen tutkimuksessa on 

poikkeuksetta Suomeen tuotujen elokuvien osalta kallellaan Yhdysvaltoihin ja 

käännöskirjallisuuden osalta Iso-Britanniaan. Televisio-ohjelmia alettiin tuoda Suomeen vasta 

1950-luvun lopulla, jolloin televisiotoiminta alkoi, joten ne eivät liity tutkielman aikajaksoon.
65

 

 

Elokuvia tuotiin Suomeen 1920- ja 1930-luvuilla selvästi eniten Yhdysvalloista, yli 50 %, mutta 

ennen toista maailmansotaa Saksasta tuodut elokuvat lukeutuivat vielä kolmen merkittävimmän 

tuontimaan joukkoon, noin 10–20 %. Toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla kolme tärkeintä 

elokuvien tuontimaata olivat Yhdysvallat, yli 60 %, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto. 

Käännöskirjojen kolmen merkittävimmän joukko ei ollut kovin homogeeninen eri kymmenluvuilla. 

Joka ajanjaksolla Iso-Britannia oli kuitenkin tärkein, noin 30–40 % osuudella, mutta muiden maiden 

osallisuus oli vaihteleva. Esimerkiksi Saksa oli kolmanneksi tärkein 1920- ja 1950-luvuilla, mutta 

1930-luvulla se ei mahtunut kolmen keskeisimmän ryhmään. Kolmen kärkimaan joukossa olivat 

vaihtelevasti Iso-Britannian lisäksi Yhdysvallat, Ruotsi, Ranska ja Saksa.
66
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Ulkomaankaupan suuntautuneisuus tarkasteltuina aikajaksoilla näytti puolestaan omanlaiseltaan 

akateemiseen maailmaan ja kulttuurituontiin verrattuna. Suomen tuonnin kärkimaat 1920-luvulla: 

Saksa 37 %, Yhdysvallat 14,7 % ja Iso-Britannia 12,4 %; 1930-luvulla Iso-Britannia 18,4 %, Saksa 

18,1 % ja Yhdysvallat 10,6 %; 1950-luvulla Neuvostoliitto 21,5 %, Iso-Britannia 15,8 % ja Belgia 

& Hollanti 8,9 %.
67

 

 

Yleisesti toisen maailmansodan päätyttyä yhteyksien katkeaminen Saksaan tarkoitti monille 

autoritaarisiin ja konservatiivisiin arvoihin sidoksissa olevan maailmankuvan järkkymistä, 

erityisesti akateemisissa piireissä. Yhteydet avautuivat nyt Yhdysvaltojen lisäksi Iso-Britanniaan. 

Yhteydet Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin säilyivät ja vapautuivat entisestään. Sota-ajan jälkeen 

englannin kieli teki voimakkaan läpimurron ja siitä tuli vähitellen ensimmäinen vieras kieli Suomen 

oppikouluissa.
68

 

 

2.6 Kahden aikalaistutkijan kansainväliset suhteet toisen maailmansodan jälkeen  

2.6.1 Rolf Nevanlinna 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomen johdolla oli toisistaan eriäviä ajatuksia Nevanlinnan 

saksanmielisyydestä. Erimielisyyksien takia Nevanlinna joutui jättämään vuonna 1941 aloittamansa 

viran Helsingin yliopiston rehtorina vuonna 1945, mutta sai jatkaa professorina. Vuonna 1946 

Nevanlinnan lähtemistä Zürichiin vastustettiin sodanaikaisten mielipiteittensä ja toimien takia, 

mutta lähtöön lopulta suostuttiin, sillä se oli kunniaksi Suomelle. Keskustelua ja eripuraisuutta 

esiintyi jälleen Suomen Akatemian jäsenten nimittämisen yhteydessä vuonna 1948, kun jotkut 
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vastustivat jyrkästi Nevanlinnan nimittämistä. Nevanlinnasta tuli kuitenkin Akatemian jäsen. 

Erimielisyydet ja Nevanlinnan saksanmielisyys kuitenkin unohtuivat pian vuosien kuluessa.
69

 

 

Nevanlinna saavutti korkeimman mahdollisen aseman matematiikassa tultuaan valituksi 

Kansainvälisen matemaattisen unionin (International Mathematical Union, IMU) presidentiksi 

vuosiksi 1959–1962. IMU nimesi neljän vuoden välein jaettavan, Nobelin palkintoa vastaavan, 

matemaattisen tietojenkäsittelypalkinnon Rolf Nevanlinna –palkinnoksi Nevanlinnan kuoleman 

jälkeen, 1982.
70

 

 

Nevanlinna jäi eläkkeelle Zürichista vuonna 1963 ja silloin hän muutti takaisin Suomeen pysyvästi. 

Nevanlinna säilytti kuitenkin aktiivisen yhteyden korkeakoulupolitiikkaan toimien esimerkiksi 

Turun yliopiston kanslerina 1965–1970.
71

 Vuosina 1965 ja 1970 Nevanlinna toimi vierailevana 

professorina ensin Stanfordissa, sitten Kaliforniassa San Diegon yliopistossa. Elämänsä aikana 

Nevanlinna saavutti kahdeksan kunniatohtorin arvoa, joista kuudes, vuonna 1969 Glasgow’sta saatu 

kunniatohtorius oli hänelle ensimmäinen anglosaksisen maailman suunnalta tullut merkittävä 

huomionosoitus.
72

 

 

2.6.2 Ragnar Granit 

Ragnar Granitin uran jatkuessa Ruotsissa säilyivät siteet Suomeen kuitenkin tiiviinä ja hän oli 

toimelias Suomen hyväksi.
73

 Granit palkittiin vuonna 1967 Nobelin lääketieteen ja fysiologian 

palkinnolla. Hän sai tunnustuksen tutkimuksistaan silmän verkkokalvon toimintaan ja värinäön 

fysiologiaan liittyen, joiden osalta keksinnöt olivat tehty suurimmaksi osaksi jo 1930-luvulla 
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Helsingissä ja Oxfordissa.
74

 Granit sai myös muita palkintoja ja kunnianosoituksia kansainvälisesti 

merkittävän uransa ansiosta: Hänet kutsuttiin esimerkiksi Englannin Royal Societyn ulkomaiseksi 

jäseneksi 1960 ollen vuoteen 2005 saakka ainut jäseneksi kutsuttu suomalainen tieteenharjoittaja.
75

 

Hänelle myönnettiin pohjoismainen Anders Jahren -palkinto, ”pikku-Nobeliksi” kutsuttu St. 

Vincent –palkinto, useita kunniajäsenyyksiä ja lukuisia kunniatohtorin arvoja sekä suomalaisen 

akateemikon arvonimi vuonna 1985. Eläkkeelle siirryttyäänkin Granit jatkoi työtään opetuksen ja 

tutkimuksen parissa, sekä toimi vierailevana professorina useita kertoja Yhdysvalloissa.
76
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3 Tutkittavien tieteenalojen historia 

Valitsin tutkielman ajanjaksoilta neljä tieteenalaa. Tarkoitus oli saada tieteellisiin kirjastoihin 

hankituista niin opiskelijoita, tutkijoita kuin opetushenkilökuntaakin palvelleista julkaisuista 

monipuolinen kuva valitsemalla neljä tieteenalaa, jotka poikkeavat toisistaan. Valinnat pohjautuvat 

suuntaa antavasti Michelsenin artikkelissa Tiede sodan ja rauhan vuosina käyttämään kuvioon, 

jossa on korkeakouluopiskelijat tieteenaloittain Suomessa vuosina 1920–1975
77

. Ne ovat 

humanististen tieteiden alalta yleinen historia, luonnontieteiden alalta biologia sekä lääketieteen 

alalta yleinen lääketiede. Lisäksi tarkastelen luetteloissa olevan oikeus- ja valtiotieteiden alalta 

hallinto-oikeutta, joka pitää sisällään myös yleisen valtio- ja kunnallishallinnon. Seuraavissa 

luvuissa luonnehditaan lyhyesti kutakin tutkielman tieteenalaa ja tieteen tekemisen historiaa 

Suomessa tutkielman aikaperiodin ja kansainvälisyyden puitteissa. 

 

3.1 Luonnontieteet : biologia 

Biologian tutkimus koskee elämää, elämänilmiöitä, ja se on syntynyt elävään luontoon liittyvän 

tiedonhalusta ja tarpeesta. 1900-luvulla biologia tieteenä laajentui ja saavutti Suomessa 

kansainvälisen tason.
78

 Luonnontieteet poikkeavat monista muista tieteenaloista. Kun niiden 

tutkimuskenttä koskee luontoa, eivätkä esimerkiksi kieliä tai muita sosiaalisia ilmiöitä, sen 

ongelmat ja tulokset ovat maailmanlaajuisia. Sen takia kansainväliset yhteydet, kansainvälinen kieli 

julkaisuissa ja kansainväliset opetus- ja tutkimusmetodit ovat tärkeitä. Henkilökohtaiset yhteydet 

muunmaalaisiin kollegoihin ja kansainvälisiin tieteellisiin tapaamisiin osallistuminen ovat erityisen 

merkittäviä luonnontieteiden aloilla.
79
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Johtavissa asemissa olevilla tutkijoilla juuri ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen oli erityisesti 

mainittua kansainvälisiä suhteita. Useimmat olivat opiskelleet tai tehneet tutkimusta saksankielisillä 

alueilla. Kansainvälisiä suhteita oli huomattavasti muihin Pohjoismaihin sekä Viroon ja Unkariin. 

Vähemmistössä olivat suhteet Yhdysvaltoihin ja vielä vähemmän oli suhteita Englantiin ja 

Ranskaan.
80

 

 

Kansainvälisten yhteyksien suuntia on heijastettu tieteellisten julkaisujen kielten kautta. 

Lukuvuoden 1944–1945 aikana 57 Helsingin luonnontieteiden tiedekunnan tutkimusta julkaistiin 

saksaksi, 8 englanniksi ja yksi ranskaksi. Neljä vuotta myöhemmin kielipainopisteen muutos oli jo 

nähtävillä: lukuvuonna 1948–1949 englanniksi ja saksaksi kirjoitettujen artikkeleiden lukumäärä oli 

lähes yhtä suuri (35/34). Julkaisuja kirjoitettiin jatkossa voittopuolisesti englanniksi, erityisesti 

nuorten tutkijoiden ja anglosaksisissa maissa tutkimusta tehneiden voimin.
81

 

 

Englannin kielen taidon parantuessa kansainväliset yhteydet avautuivat paremmin, ja niiden ohella 

tutkijoiden innostus ja kekseliäisyys saivat aikaan hyviä tuloksia. Biologien opintomatkat 

suuntautuivat paitsi ASLA-stipendien turvin Yhdysvaltoihin myös muualle Euroopan ulkopuolelle 

aineiston keruuta tekemään.
82

 

 

3.2 Humanistiset tieteet: historia  

Historian olemus tulkitaan menneisyyden ja nykyhetken keskusteluna, menneisyydestä 

keskustelemassa olevat osalliset vain ovat muutosten alaisina. Historiantutkimus on sidottu aikaan, 

paikkaan ja ympäristöön. Historiantutkija on oman elinympäristönsä, yhteiskunnallisten ja 
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valtiollispoliittisten olojen, koulutuksensa ja kulttuurinsa lapsi, vaikka objektiivisuuteen 

pyrkisikin.
83

 

 

Vaikka tutkittaisiin kansallista, tietyn maan historiaa, ei se ole kuitenkaan irrallista tai muusta 

maailmasta erillistä. Sen tutkimisessa tarvitaan vertailuaineistoa ja paljon ajallista ja kulttuurista 

taustatietoa. Tutkijoille on aina ollut tarpeellista ja välttämätöntä tehdä matkoja muiden maiden 

arkistoihin ja kirjastoihin. Suomesta arkistomatkoille suunnattiin Ruotsiin, Saksaan ja Englantiin. 

Venäjälle matkustettiin myös jonkin verran, mutta arkistoihin pääsi paremmin vasta Neuvostoliiton 

romahdettua.
84

 

 

Historiantutkijat ovat pitäneet kansainvälisiä maailmankongresseja 1900-luvun alusta asti. Vuonna 

1926 perustettiin kansainvälinen historiatieteen komissio (CISH) ja jo seuraavana vuonna sen 

alaisuuteen syntyi Suomen alakomissio. Eri historiatieteen aloilla on aloitettu ajan myötä myös 

omat maailmankongressinsa. Pohjoismaiset historioitsijat ovat niin ikään kokoontuneet omiin 

kongresseihinsa joka kolmas vuosi 1900-luvun alusta saakka. Yhteistyössä on toteutettu myös 

useita yhteisiä projekteja.
85

 

 

3.3 Lääketieteet: yleinen lääketiede 

Lääketiede on hyvin iäkäs tiede, joka kohdistuu terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä 

sairauksien hoitoon ja torjumiseen. Alun perin lääketieteen nimi oli ars medicina, lääkintätaito. 

1800-luvun alkupuolelle pyrittiin vain parantamaan ja estämään tauteja, mutta niiden syistä ei ollut 

selkeätä tietoa. Useat tämän päivän lääketieteen perusasiat ovatkin yllättävän nuoria, esimerkiksi 

umpisuoli leikattiin ensimmäisen kerran 1876, ihmisen veriryhmät keksittiin 1900 ja ensimmäinen 
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antibioottikuuri määrättiin 1941. Akateeminen lääketiede tuli Suomen melko myöhään verrattuna 

moniin Keski-Euroopan maihin, mutta nykyaikaisen lääketieteen kehitys ehdittiin ottaa hyvin kiinni 

täälläkin. Useiden erikoisalojen historia lääketieteessä on vasta muutaman vuosikymmenen pituinen 

kaikkialla.
86

 

 

Toisen maailmansodan alkuun saakka tieteen kansainvälinen suunta lääketieteessä Suomesta käsin 

oli yksinomaan Manner-Eurooppaan ja Pohjoismaihin saksalaisine kulttuuritraditioineen. Useimmat 

lääketieteen oppikirjat olivat saksankielisiä. Saksankielisiä olivat myös suomalaisten tieteilijöiden 

kirjoittamat artikkelit niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin Euroopassa julkaistuissakin julkaisuissa.
87

 

 

Yhteydet Yhdysvaltoihin olivat perin vähäiset suomalaisten lääketieteilijöiden keskuudessa ennen 

1940-lukua
88

. Jonkin verran esiintyi epäluuloisuutta amerikkalaisia elintapoja ja kulttuuria kohtaan, 

myös tutkimustoimintaan nähtiin yhä 1930-luvun lopulla liittyvän leväperäisyyttä ja 

”humbuukia”
89

. Kuitenkin Yhdysvallat alkoi nousta lääketieteen suurvallaksi jo 1920- ja 1930-

luvuilla. Noususta kertoo esimerkiksi lääketieteen tai fysiologian nobelistien kansallisuusjakauma: 

Vuosien 1901–1920 Nobel-palkinnon saajien joukossa oli vain yksi amerikkalainen, neljä 

saksalaista ja 13 muuta eurooppalaista. Vuosina 1921–1940 nobelisteista amerikkalaisia tai 

kanadalaisia oli kuusi ja kolme saksalaista ja vuosina 1941–1960 nobelisteista 21 oli amerikkalaisia 

ja saksalaisia vain yksi. Amerikkalaistunutta painopisteen muutosta on selitetty Yhdysvaltoihin 

toisen maailmansodan aikaan emigroituneilla eurooppalaisilla lääketieteilijöillä.
90

 

 

Biolääketieteen perinteissä tapahtui syvällinen muutos vuosien 1939–1945 sodissa. Sotien ajaksi 

tutkimustoiminta hiljeni miltei täysin. Tieteellinen yhteisö alkoi vähitellen toipua poliittisesti ja 
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taloudellisesti epävakaissa olosuhteissa sotien jälkeen. Yhtäältä joitakin 1930-luvulla omaksuttuja 

tutkimusperinteitä jatkettiin, toisaalta uusi sukupolvi etsi uusia suuntia ja uusia kontakteja. 

Englannista tuli tieteen kieli. Vanhojen perinteiden ylläpitäminen ei ollut helppoa, sillä siteet niihin 

olivat löystyneet tai jopa katkenneet. Uusien kansainvälisten suhteiden solmimiseen tarvittiin tukea, 

sillä Suomi oli kielellisesti ja maantieteellisesti eristäytynyt maa. Yhdysvallat tarjosi tässä 

tilanteessa ratkaisevia yksityisiä ja julkisia rahoittajia.
91

 

 

Tutkijavaihto alkoi Yhdysvaltain kanssa vuonna 1953 ASLA-Fulbright–stipendijärjestelmän ja 

myöhemmin 1958 Fogarty International Centerin stipendien avulla. Suomalaiset tohtoriksi väitelleet 

lääkärit hakeutuivat Yhdysvaltoihin yhä useammin tekemään ”postdoctoral”-opintoja. Esimerkkinä 

julkaisupolitiikan muutoksesta on suomalaisen lääkäriseura Duodecimin kansainvälisten 

julkaisusarjojen kielen vaihtaminen englanniksi vuosina 1946–1947.
92

 

 

3.4 Yhteiskuntatieteet: hallinto-oikeus 

Hallinto-oikeus kuuluu oikeustieteisiin, jonka tutkimuskohteita ovat yhteiskunnan järjestys ja arvot. 

Lainlaatijat ja –soveltajat hyödyntävät työssään oikeustieteen tuottamaa aineistoa. Taustatekijöinä 

oikeustieteessä toimivat ne arvot ja päämäärät, joita oikeudenkäyttöä koskevalla säätelyllä on 

tarkoitus edistää. Ohjeita antavan luonteensa takia oikeustiede poikkeaa muista oikeuteen 

kohdistuvista tieteenaloista. 1900-luvulla oikeustiede on kehittynyt useiksi erityisaloiksi. 

Nykyhetkellä oikeudenaloja on melkein neljäkymmentä. Pääasiallisesti tutkittavat 

oikeussäännössisällöt jakautuvat neljään: yksityis-, prosessi-, rikos- ja julkisoikeus, ja ne edelleen 

osiin.
93

 Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena olevan hallinto-oikeuden tutkimukset ovat 
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aiheiltaan vaihtelevia, mutta ne ovat tutkineet usein pohjimmiltaan oikeusturvakysymyksiä ja valtaa 

sekä toimivaltaa.
94

 

 

Oikeustieteilijät ja yhteiskunta ovat toimineet läheisessä yhteydessä. 1800–1900-lukujen vaihteessa 

oikeustieteellisen tiedekunnan toiminta kärsi siitä, että sen opettajia tarvittiin hallinnollissa ja 

julkisissa tehtävissä. Yhä Suomen itsenäistyttyä juridisessa tiedekunnassa vallitsi resurssipula, kun 

tiedekunnan professorit nousivat tasavallan merkittäville johtopaikoille, K. J. Ståhlberg ja K. 

Paasikivi presidentin asemaan saakka.
95
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4 Tutkimusmenetelmät  

 

4.1 Aineiston esittely  

4.1.1 Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluetteloiden esittely 

Suomen tieteellisiin kirjastoihin ulkomailta hankittua kirjallisuutta alettiin koota yksiin kansiin 

Helsingin yliopiston kirjaston aloitteesta vuonna 1929 ja niin syntyivät Suomen tieteellisten 

kirjastojen lisäluettelot.
96

 Ne syntyivät tarpeesta voida luoda yleissilmäys kaikkeen siihen 

uudempaan kirjallisuuteen, mitä Suomen suurilla tieteellisillä kirjastoilla oli hallussaan. 

Lisäluettelot mahdollistivat ja helpottivat uuden kirjallisuuden käyttöä tutkimustyössä sekä 

yleissivistävissä tarpeissa. Vastaavia luetteloita julkaistiin muun muassa Ruotsissa vuodesta 1886 ja 

Tanskassa vuodesta 1901 alkaen.
97

 

 

Lisäluetteloita painettiin yhteensä seitsemän ajalla 1929–1956. Niiden jälkeen alettiin koota 

Yhteisluetteloa Suomen tieteellisten kirjastojen ulkomaisesta kirjallisuudesta. Hankittujen 

julkaisujen määrien kasvusta johtuen alettiin koota kahdenlaisia luetteloita, yhtä kirjoista ja toista 

aikakauslehdistä ja sarjoista.
98

 Tutkielman aineistona käytetään Suomen tieteellisten kirjastojen 

lisäluetteloita vuosilta 1901–1929, kolmivuotiskaudelta 1936–1938 ja kuusivuotiskaudelta 1951–

1956. 

 

Lisäluettelot koostuvat ulkomaisten kirjoittajien teoksista tai teoksen osista, jotka on painettu 

Suomen ulkopuolella. Teokset hankittiin luetteloon osallistuneisiin kirjastoihin ostaen, vaihtaen tai 

lahjoina. Luetteloissa ovat myös kotimaisten teosten ulkomailla ilmestyneet käännökset, kuten 

myös kotimaisten kirjailijoiden teokset tai Suomessa painetut julkaisut, mikäli ne kuuluvat osina 
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sarjajulkaisuun tai kokoomateokseen, joka mainitaan luettelossa.
99

 Omien havaintojeni perusteella 

kotimaisten julkaisujen ulkomaisia käännöksiä on hankittujen listalla hyvin vähän. 

 

Toinen maailmansota syttyi 1939, kymmenen vuotta myöhemmin kuin varhaisin lisäluettelo 

painettiin. Vuoden 1929 lisäluetteloon on kirjastoihin saatu ja hankittu kirjallisuus alkaen vuodesta 

1901. Valitsin luettelon havainnoidakseni ennen kaikkea itsenäistymisen jälkeistä rauhan aikaa, 

aikaa ennen Adolf Hitlerin johtamien kansallissosialistien valtaannousua vuonna 1933 Saksassa.
100

 

 

Vuosien 1936–1938 hankinnat kattava luettelo kertoo ajasta juuri ennen toisen maailmansodan 

syttymistä. Suomessa ja muualla maailmassa vallitsi lama 1930-luvulla. Se alkoi 1920-luvun 

lopussa ja jatkui aina 1930-luvun jälkipuoliskolle saakka. Laman myötä Suomen markan arvo laski 

30–40 prosenttia suhteessa kultavaluuttoihin, jolloin ulkomaisen aineiston hankkiminen kävi hyvin 

pulmalliseksi vuonna 1931 yliopistojen kirjastoissa. Aikakauskirjojen ja sarjajulkaisujen tilausten 

pitäminen ennallaan tuotti vaikeuksia ja uusien teosten hankkimista oli karsittava mahdollisimman 

vähäiseksi.
101

 Helsingin yliopiston kirjastolle myönnetyt määrärahat alkoivat nousta vähitellen 

vuodesta 1934 alkaen, mutta kuitenkaan hankintojen määrä ei saavuttanut edes ennen pulavuosia 

vallinnutta tilannetta pitkään aikaan.
102

 Vuosina 1935–1938 kirjastolle myönnettiin jonkin verran 

rahaa myös vuosikymmenen alun hankintojen aukkojen paikkaamista varten.
103

 

 

Sotien jälkeinen tarkasteluajankohta alkaa kuusi vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, 

lisäluettelo kattaa siis vuodet 1951–1956. Tilanne Suomessa ja toisaalla ennätti rauhoittua ja 

                                                 
99

 Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluettelo 1 1929, V. 
100

 Germany 2008. 
101

 Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1931–1932, 25–26; Turun yliopiston vuosikirja 1931–1932, 

24. 
102

 Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1934–1935, 26–27; Kertomus Helsingin yliopiston 

toiminnasta lukuvuonna 1935–1936, 28–29. 
103

 Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1935–1936, 28–29; Kertomus Helsingin yliopiston 

toiminnasta lukuvuonna 1936–1937, 32; Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1937–1938, 34–35; 

Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta lukuvuonna 1938–1939, 39. 



 30  

 

 

tasoittua jonkin verran. Esimerkiksi Turun yliopiston vuosien 1945–1948 vuosikertomuksessa 

kolmivuotiskauden aikana kerrottiin kansainvälisten vaihtosuhteiden ja yhteyksien jälleen vähitellen 

elpyvän.
104

 Taloudellinen kehitys oli huomattavan nopeaa toisen maailman sodan jälkeen niin 

Suomessa kuin Länsi-Euroopassakin, joten voi olettaa että 1950-luvun alkaessa tilanne oli 

korjaantunut entisestään.
105

 

 

Lisäluettelot on koottu eripituisista ajanjaksoista. Ajanjaksot vaihtelevat pituutensa puolesta 

toisistaan paljonkin. Kaikki luettelot ovat itsenäisiä ja yhtenäisiä kokonaisuuksia. Vain yhden, 

jonkin tietyn vuoden hankintoja ei ole mahdollista tarkastella. Esimerkiksi vuosien 1936–1938 

luettelossa on koko ajanjakson hankinnat kokonaisuudessaan kunkin tieteenalan kohdalla. Teosten 

tiedoissa hankintavuotta ei ole mainittu. Vain painovuosi on mainittu, mutta se ei anna lisätietoa 

teoksen hankinnasta suhteessa hankinta-ajankohtaan. Painovuodet ovat hyvin vaihtelevia verrattuna 

luetteloiden koontiajankohtaan. 

 

Luetteloiden rakenne noudattelee skandinaavista mallia ja etenee kirjastojen luokitusjärjestelmän 

mukaisesti, joka on tieteitten mukaan systemaattinen 
106

. Kunkin tieteenalan kohdalla julkaisut ovat 

tekijän tai nimekkeen mukaan aakkosjärjestyksessä, tapauksen mukaan.   

 

Viitteet on jokaisessa kategoriassa jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat 

varsinaiset kirjat, sekä yksityiset että sarja- ja kokoomateokset. Toiseen ryhmään on koottu nk. acta-

teokset, joihin kuuluvat akatemioiden, korkeakoulujen, kongressien, seurojen sekä muiden laitosten 

säännöllisesti julkaisemat kertomukset, luettelot, vuosikertomukset ja julkaisut ynnä muut 

vastaavat. Kolmannessa ryhmässä ovat aikakauslehdet sekä muut aikakautiset julkaisut.
107
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Tutkielmassa tarkastellaan monografioita, joten työssä käsitellään vain ensimmäisen ryhmän 

viitteitä. 

 

Monografia määritellään julkaisuksi, joka on joko yhtenä osana täydellinen tai rajoitettuna määränä 

osia täydennettäväksi suunniteltu.
108

 Se voidaan määritellä myös tiukemmin koskemaan vain 

tieteellisiä julkaisuja. Monografiassa käsitellään perusteellisesti yhtä teemaa.
109

 

 

4.1.2 Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluetteloiden kattavuus 

Opetusministerin asettama tieteellisten kirjastojen komitea julkaisi vuonna 1950 Suomen 

tieteellisten kirjastojen oppaan, jossa esiteltiin 214 tieteellistä kirjastoa. Oppaan ulkopuolelle jäivät 

vain pienimmät tieteelliset kirjastot, joiden tieteenalat olivat jo suurempien kirjastojen edustamat.
110

 

Lisäluetteloihin osallistuneiden tieteellisten kirjastojen lukumäärä oli vain murto-osa mainituista 

reilusta kahdestasadasta kirjastosta. Tarkemmin lukumääriä tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa. 

 

Lisäluetteloiden kokoamiseen ja toimittamiseen liittyi taloudellisia ja työvoiman vähäisyydestä 

johtuvia ongelmia, joiden takia luetteloita pystyttiin julkaisemaan ajallisesti kovin myöhään.
111

 

Lisäluetteloiden osat ja julkaisuvuodet: 

1, käsittää vuodet 1901–1929, julkaistiin vuonna 1931 

2, vuodet 1930–1932, julkaistiin vuosina 1935–1936 

3, vuodet 1933–1935, julkaistiin vuosina 1938–1939 

4, vuodet 1936–1938, julkaistiin vuosina 1943–1946 

5, vuodet 1939–1944 julkaistiin vuosina 1950–1952 

6, vuodet 1945–1950 julkaistiin vuosina 1956–1958 
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7, vuodet 1951–1956, julkaistiin vuosina 1960–1964.
112

 

Kun luettelot eivät olleet ajantasaisia ja niistä puuttui monien kirjastojen tiedot, niiden käyttöarvo 

jäi vaatimattomaksi.
113

 Muun muassa lisäluetteloiden käyttöarvoa ja tieteellisten kirjastojen 

yhteistyötä pyrittiin parantamaan tieteellisten kirjastojen komiteanmietinnön avulla.
114

 Tieteellisten 

kirjastojen komitean mietinnössä tieteellisten kirjastojen suuruutta tarkasteltiin nidosmäärien 

kannalta. Nidosmäärät olivat seuraavanlaisia vuonna 1950: 

Helsingin yliopiston kirjasto oli suurin n. 800 000 nidoksella. Yli sadantuhannen nidoksen määriin 

ylsi 7 tieteellistä kirjastoa, joista viisi oli tieteellisiä yleiskirjastoja ja kaksi erikoiskirjastoa, 

Eduskunnan kirjasto ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto. Yli 20 000 nidosta omistavia 

kirjastoja oli vain 10 kappaletta. 10 000-20 000 nidosta omistavia kirjastoja oli 34 kappaletta ja yli 

1 000 nidoksen kirjastoja oli 183. 

 

Ensimmäisessä lisäluettelossa ajanjaksolta 1901–1929 oli mukana 13 tieteellistä kirjastoa
115

. 

Vuosien 1936–1938 luettelossa niitä oli 16
116

 ja vuosien 1951–1956 luettelossa niitä oli 21
117

. 

Vertasin viimeisen lisäluettelon kattavuutta vuoden 1950 komitean mietinnön tietoihin, koska ne 

ovat peräisin melkein samalta ajalta: Luettelon 21 tieteelliseen kirjastoon lukeutuvat kaikki 

aikaisemmin mainitut yli 100 000 nidoksen kirjastot sekä tietenkin Helsingin yliopiston kirjasto, 

joka oli nidosmäärältään suurin. Yli 20 000 nidoksen kirjastoja lisäluettelossa on yhdeksän 

kymmenestä. Lisäksi luettelossa oli yksi 10 000-20 000 nidoksen kirjasto ja kolme alle 10 000 

nidoksen kirjastoa. Voi sanoa toisen maailmansodan jälkeisessä lisäluettelossa olevan Suomen 

suurimmat tieteelliset kirjastot edustettuina, vaikka lukumäärällisesti kirjastoja olikin kaikista vain 
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noin kymmenesosa.
118

 Toista maailmansotaa edeltäneet lisäluettelot pitivät sisällään myös silloisten 

keskeisimpien tieteellisten kirjastojen kokoelmien ulkomailta hankitun aineiston viitetiedot. 

 

Vuosien 1951–1956 lisäluettelossa on mukana 21 tieteellistä kirjastoa
119

: 

Tieteellisten seurain kirjasto n. 200 000 nid.
120

 

Kansallismuseon kirjasto n. 40 000 nid.
121

 

Tilastollisen päätoimiston kirjasto n. 58 000 nid.
122

 

Valtionarkiston kirjasto n. 24 000 nid.
123

 

Eduskunnan kirjasto n. 160 000 nid.
124

 

Sotatieteellinen keskuskirjasto (ent. Puolustuslaitoksen keskuskirjasto) n. 50 000 nid.
125

 

Helsingin yliopiston kirjasto n. 800 000 nid.
126

 

Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellinen laitos n. 40 000 nid.
127

 

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto n. 7 000 nid.
128

 

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto n. 4 000 nid.
129

 

Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan kirjasto n. 16 000 nid.
130

 

Helsingin yliopiston anatomian laitoksen kirjasto n. 6 000 nid.
131

 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjasto n. 110 000 nid.
132

 

Teknillisen korkeakoulun kirjasto n. 50 000 nid.
133
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Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kirjasto n. 300 000 nid.
134

 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto n. 109 000 nid.
135

 

Turun yliopiston kirjasto n. 375 000 nid.
136

 

Helsingin yliopiston maatalouskirjasto n. 30 000 nid.
137

 

Helsingin yliopiston metsäkirjasto n. 25 600 nid.
138

 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun kirjasto n. 30 000 nid.
139

 

Åbo Akademis bibliotek 400 000 nid.
140

 

 

4.2 Aineiston käsittely 

Muuttujat valikoituivat lisäluetteloiden tarjoamien vaihtoehtojen mukaisesti. Luetteloiden viitteissä 

julkaisuista mainitaan mahdollinen tekijä, teoksen nimi, painovuosi sekä julkaisupaikka. Lisäksi 

julkaisuissa mainitaan kirjainkoodeilla, mihin lisäluetteloihin osallistuneista kirjastoista sitä 

hankittiin. Tähdellä merkityt viitteet saatiin kirjastoihin julkaisuvaihtoina tai lahjoina. Tähdettömät 

viitteet hankittiin ostaen. 

 

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita julkaisujen kielestä, julkaisumaasta sekä hankintatavasta. 

Tarkan kustannuspaikan eli kaupungin nimen asemesta kiinnostavampaa on tarkastella maata, jossa 

julkaisu on kustannettu. Tarkoitus on selvittää hankintojen maantieteellistä jakautumista. Koska 

Euroopan kartta muuttui 1900-luvun alkupuoliskolla sotien takia, kustannuspaikat tallennettiin 

kulloinkin kyseeseen tulevan alkuperämaan mukaisesti. 
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Julkaisujen kielet olivat pääteltävissä teoksen nimen perusteella. Usein tieteellisten julkaisujen 

nimet ovat melko pitkiä, jolloin teoksen kieli käy vaivattomasti selville. Epäselvissä tapauksissa 

kieli tai julkaisumaa oli mahdollista tarkistaa yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta
141

. 

Tämän päivän digitaalisiin kirjastoluetteloihin tallennetaan muun muassa julkaisuiden kieli ja 

julkaisumaa, mutta ei kuitenkaan hankintatapaa, kuten lisäluetteloihin oli tallennettu. 

Hankintatapoja olivat ostaminen ja lahjana tai vaihtona saaminen. 

 

Painovuodella ei ole tutkittavan asian kannalta oleellista merkitystä, mutta hankinta-ajankohdalla 

puolestaan on. Painovuosien havainnointi olisi tuonut vastauksen esimerkiksi tarkasteltaessa 

julkaisujen kulloistakin tuoreutta suhteessa hankintavuoteen. Julkaisujen jakautuminen valtakunnan 

tieteellisiin kirjastoihin tai se, hankittiinko teosta useaan kirjastoon, eivät olleet myöskään 

kiinnostavia tekijöitä tämän tutkielman kannalta. Tarkoitus on perehtyä suurempiin suuntauksiin ja 

pohtia hankittujen julkaisujen kieltä ja alkuperämaata. Valittujen muuttujien perusteella voidaan 

tarkastella tieteellisen kirjallisuuden sijoittumista tieteen suunnan muuttumisen kentällä. 

 

Muuttujia tarkasteltiin määrällisesti, yksinkertaisina jakaumina ja kuvioina sekä suhteessa toisiinsa 

Excel-ohjelman avulla. Ristiintaulukointia apuna käyttäen saatiin selville esimerkiksi 

julkaisuvaihtojen ja lahjojen sekä ostojen jakautuminen maittain eli kustannuspaikkojen mukaan. 

Myös julkaisujen kielijakauma suhteessa julkaisumaahan oli mahdollista selvittää 

 

Tutkimustuloksia tarkastellaan ensin tieteenala kerrallaan. Jokaisesta käsitellään julkaisujen 

hankintatavat, julkaisujen kielet sekä julkaisujen julkaisumaat kuvaajissa, joissa on kaikkien kolmen 

ajanjakson tiedot rinnakkain. Tulosten yhteenvedossa samat tiedot käsitellään ajanjakso kerrallaan 

rinnastaen tällöin eri tieteenalojen data.  
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Julkaisukielien ja julkaisumaiden jakaumista esitetään vain viiden tärkeimmän osuudet. Näin 

tulosten luettavuus säilyy ja oleelliset linjat käyvät selville. Liitteessä 2 taulukoissa XIII-XVI 

esitetään kaikkien julkaisukielien ja julkaisumaiden suhteelliset määrät. Tutkielmassa fokusoidutaan 

ennen kaikkea yleisiin suuntauksiin. Siitä syystä julkaisukielten kohdalla pohjoismaiset kielet, eli 

ruotsi, tanska, norja, islanti sekä suomi, yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi. 

 

Pohjoismaat yhdistettiin yhdeksi kustannuspaikaksi vasta lopuksi. Ensin tarkasteltiin jakaumia 

tieteenala kerrallaan ja niissä Pohjoismaiden maat olivat omina mainaan. Tulosten yhteenvedossa 

tarkasteltiin tieteenaloja rinnakkain ajanjakso kerrallaan ja siinä kohdassa Pohjoismaat yhdistettiin 

yhdeksi julkaisupaikaksi. Julkaisun kieli ei välttämättä ole riippuvainen siitä, missä maassa se 

julkaistaan. Sen takia oli mielenkiintoista tutkia myös, miten julkaisumaat jakautuivat 

Pohjoismaiden sisällä. Toisaalta Pohjoismaat ovat yhdessä samankaltaisen kulttuurin edustajia. 

Niitä voidaan käsitellä yhtenä ryhmänä, sillä maiden yksityiskohtainen tarkastelu ei ole kovin 

olennaista tämän tutkielman kannalta. 
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5 Tutkimustulokset ja tulosten analyysi  

 

5.1 Tulosten jäsentely tieteenaloittain  

Tutkimustulosten tarkastelu tapahtuu tieteenaloittain seuraavassa järjestyksessä: biologia, hallinto-

oikeus, historia ja lääketiede. Kunkin tieteenalan kohdalla käsittelen tutkimuksen kolmea 

tarkasteluajanjaksoa ja tieteenalaa kolmesta eri näkökulmasta: julkaisujen hankintatapa, julkaisujen 

pääkielet ja julkaisujen pääjulkaisumaat. 

 

5.1.1 Biologia 

Biologian alalla julkaisuja hankittiin vuosina 1901–1929 55 kappaletta, vuosina 1936–1938 102 

kappaletta ja vuosina 1951–1956 352 kappaletta. Keskimmäisellä kolmevuotiskaudella julkaisuja 

hankittiin melkein kaksinkertainen määrä verrattuna ensimmäiseen ajanjaksoon, joka käsittää 29 

vuotta. Toisen maailmansodan jälkeen, 1950-luvun kuusivuotisjaksolla, julkaisujen hankinnan 

määrä oli jo seitsenkertainen verrattuna ensimmäiseen jaksoon. 

 

 

Kuvio 1. Biologian julkaisujen hankintatavat tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 55, 1936–1938 n = 102, 

1951–1956 n = 352. 
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Julkaisujen hankintatapa biologian tieteenalalla muuttui 1900-luvun alkupuoliskolla suuresti (kuvio 

1.). Julkaisuista suurin osa hankittiin ostamalla ennen toista maailmansotaa. Maailmansodan jälkeen 

hieman alle puolet hankittiin enää ostamalla.  

 

 

Kuvio 2. Biologian julkaisujen viisi pääkieltä tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 55, 1936–1938 n = 102, 

1951–1956 n = 352. 

 

Biologian alalla viisi merkittävintä kieltä hankitussa kirjallisuudessa olivat englanti, saksa, 

pohjoismaiset kielet, venäjä ja ranska (kuvio 2). Saksankielisiä julkaisuja hankittiin selvästi eniten 

kaikista julkaisuista kahdella ensimmäisellä ajanjaksolla, ennen toista maailmansotaa. 

Saksankielisen kirjallisuuden suunta on voimakkaan laskeva koko tarkastelujakson, erityisesti sen 

lopulla. Toisen maailmansodan jälkeen englanninkielisten julkaisujen osuus kasvoi 

räjähdysmäisesti. Sen osuus kasvoi alkuvuosien 9 %:sta loppuvuosien 58 %:iin. 
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Ennen toista maailmansotaa muiden kielten, paitsi saksan, osuudet olivat noususuuntaisia. Toisen 

maailmansodan jälkeen muiden kielten, paitsi englannin, osuudet hankituista julkaisuista laskivat. 

Ranskankielisiä julkaisuja saatiin vasta kahdella viimeisellä jaksolla. 

 

 

Kuvio 3. Viisi maata, joissa biologian julkaisut pääasiassa julkaistiin tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 55, 

1936–1938 n = 102, 1951–1956 n = 352. 

 

Viiden tärkeimmän julkaisumaan joukkoon kuuluivat Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia, Tanska ja 

Ruotsi (kuvio 3.). Saksa oli kahden ensimmäisen tarkastelujakson aikana selvästi merkittävin 

julkaisujen kustannuspaikka. Tuolloin, ennen toista maailmansotaa, muiden maiden osuus oli 

toisiinsa nähden melko tasainen ja Saksaan nähden vähäinen. Toisen maailmansodan jälkeen 

Yhdysvallat nousi erittäin selkeästi johtopaikalle ja Saksa jäi Yhdysvaltain jälkeen kauas toiseksi. 

Iso-Britannia oli silloin kolmanneksi tärkein. 

 

Jos tarkastellaan anglosaksisia maita, Yhdysvallat näyttää olevan ennen toista maailmansotaa lähes 

yhdenveroinen Iso-Britannian kanssa julkaisujen osuuksien suhteen. Toisen maailmansodan jälkeen 

Yhdysvaltain osuus kasvaa huikeasti, lähes 40 prosenttiyksikköä, kun taas Iso-Britannian osuus 

kasvaa tasaisesti ja maltillisesti kasvun ollen parin prosenttiyksikön luokkaa. Saksan osuus 
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puolestaan laskee 40 prosenttiyksikön verran toisen maailman sodan jälkeen verrattuna lukemaan 

ennen sotaa. 

 

Pohjoismaisten kielten edustajamaita ovat Ruotsi ja Tanska. Näiden keskinäiset osuudet olivat 

melko tasaiset koko puolen vuosisadan ajan (absoluuttiset luvut ks. liite 1, taulukot I-III). Eroa oli 

kuitenkin vähän: ruotsalaisia julkaisuja oli ennen toista maailmansotaa enemmän ja toisen 

maailmansodan jälkeen tanskalaisia julkaisuja oli enemmän. 

 

5.1.2 Hallinto-oikeus 

Hallinto-oikeuden alalla julkaisuja hankittiin vuosina 1901–1929 100 kappaletta, vuosina 1936–

1938 288 kappaletta ja vuosina 1951–1956 519 kappaletta. Keskimmäisen ajanjakson julkaisujen 

määrä oli melkein kolminkertainen verrattuna ensimmäisen ajanjakson hankintoihin. Toisen 

maailmansodan jälkeen, viimeisellä tarkastelujaksolla, hankintojen määrä oli melkein 

kaksinkertainen verrattuna edeltävään ajanjaksoon. 

 

 

Kuvio 4. Hallinto-oikeuden julkaisujen hankintatavat tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 100, 1936–1938 n = 

288, 1951–1956 n = 519. 
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Hallinto-oikeuden julkaisujen hankintatavat vaihtelivat eri ajanjaksoina (kuvio 4.). Ostettujen 

julkaisujen osuus laski ennen toista maailmansotaa melkein 50 %:sta runsaaseen 20 %:iin. 

Maailmansodan jälkeen ostettujen julkaisujen osuus nousi yli 60 %:iin. Hankintatavat olivat 

poikkeukselliset muihin tieteenaloihin verrattuna. Muilla tieteenaloilla ostamalla hankittujen määrä 

oli enemmän tai vähemmän laskeva ensimmäiseltä ajanjaksolta viimeiselle.  

 

 

Kuvio 5. Hallinto-oikeuden julkaisujen viisi pääkieltä tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 100, 1936–1938 n = 

288, 1951–1956 n = 519. 

 

Viisi hallinto-oikeuden pääkieltä tutkielman ajanjaksoina olivat englanti, ranska, saksa, 

pohjoismaiset kielet ja espanja (kuvio 5.). Pohjoismaisten kielten osuus oli runsas kaikilla 

ajanjaksoilla. Pohjoismaiset kielet olivat ennen toista maailmansotaa kirkkaasti tärkein kieliryhmä 

hallinto-oikeuden tieteenalalla. Maailmansodan jälkeen hankituista julkaisuista englanninkielisiä oli 

selvästi eniten, vaikka niiden osuus oli melko pieni ennen toista maailmansotaa. Saksankielisten 

julkaisujen osuus laski ensin, lähestyttäessä toista maailmansotaa, sitten nousi ollen yhtä merkittävä 

kuin pohjoismaiset kielet toisen maailmansodan jälkeen. 
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Kuvio 6. Viisi maata, joissa hallinto-oikeuden julkaisut pääasiassa julkaistiin tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n 

= 100, 1936–1938 n = 288, 1951–1956 n = 519. 

 

Hallinto-oikeuden keskeisimmät julkaisujen julkaisumaat olivat Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 

Saksa ja Ruotsi (kuvio 6.). Julkaisumaajakauma muistuttaa paljolti hallinto-oikeuden julkaisujen 

kielijakaumaa. Ennen toista maailmansotaa muiden julkaisumaiden kuin Saksan ja Ruotsin osuudet 

olivat mitättömän vähäiset, alle 7 % (ks. liite 3, taulukko XVIII). Ruotsin osuus oli aluksi 51 %, 

sitten jopa 71 %. Maailmansodan jälkeinen julkaisumaajakauma puolestaan näyttää maltillisen 

tasaiselta: Ranskalla oli pienin osuus, noin 7 %, Yhdysvalloilla suurin, noin 28 %:n osuus. Ruotsin 

osuus oli enää 15 %. 

 

Koska Pohjoismaiden kustannuspaikkoja ei ole yhdistetty kielijakauman tapaan, nähdään kuviosta 

Ruotsin olleen ennen toista maailmansotaa julkaisujen julkaisumaa. Pohjoismaista muut maat eivät 

yltäneet viiden kärkeen. Englanninkieliset julkaisut hankittiin pääasiassa Yhdysvalloista ja Iso-

Britanniasta, jolloin tämän kieliryhmän hankinnat jakautuivat kahteen maahan ja näyttäytyivät 

tavallaan lukumäärällisesti maltillisempana 1950-luvulla. Yhdysvalloista tuli suurin osa toisen 

maailmansodan jälkeisistä hankinnoista. 
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5.1.3 Historia 

Historian alalla julkaisuja hankittiin vuosina 1901–1929 65 kappaletta, vuosina 1936–1938 214 

kappaletta ja vuosina 1951–1956 503 kappaletta. Toisella ajanjaksolla julkaisuja hankittiin yli 

kolme kertaa enemmän kuin ensimmäisellä ajanjaksolla. Kolmannella ajanjaksolla julkaisuja 

hankittiin melkein kaksi ja puoli –kertainen määrä verrattuna keskimmäiseen ajanjaksoon. 

Ensimmäiseen ajanjaksoon verrattuna kolmannen ajanjakson hankintoja oli jo miltei kahdeksan 

kertainen määrä. 

 

 

Kuvio 7. Historian julkaisujen hankintatavat tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 65, 1936–1938 n = 214, 

1951–1956 n = 503. 

 

Historian alalla ostaen hankittujen julkaisuiden suhteellinen määrä (kuvio 7.) oli laskeva tultaessa 

1900-luvun alusta puoliväliin. Lahjoitettujen tai vaihtona saatujen julkaisuiden määrä oli vastaavasti 

nouseva. Ensimmäisellä ajanjaksolla ostettujen julkaisujen määrä oli 90 %, kolmannella 

ajanjaksolla ostettujen osuus oli alle 60 %. 
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Kuvio 8. Historian julkaisujen viisi pääkieltä tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 65, 1936–1938 n = 214, 

1951–1956 n = 503. 

 

Viiden tärkeimmän kielen joukkoon lukeutuivat historian tieteenalalla saksa, englanti, ranska, 

pohjoismaiset kielet ja venäjä (kuvio 8.). Hankituista julkaisuista selvä enemmistö oli saksankielisiä 

ennen toista maailmansotaa, mutta sen jälkeen oli saksankielisten julkaisujen osuus tasaisen laskeva 

tarkasteluajanjaksoilla. Englanninkielisten julkaisujen määrä puolestaan kasvoi räjähdysmäisesti 

toisen maailmansodan jälkeen. Saksankielisten julkaisujen osuus oli silloin yhä vahva: niitä oli 

toiseksi eniten, ero englanninkielisiin julkaisuihin oli vain noin 12 % (ks. liite 2, taulukko XV). 

Muista kielistä tai kieliryhmistä pohjoismaisten kielten julkaisujen osuus oli merkittävä ennen 

1930-lukua ja ranskankielisten julkaisujen osuus oli olennainen 1930-luvulla. 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

1901-1929 1936-1938 1951-1956

englanti

pohjoismaiset kielet

ranska

saksa

venäjä



 45  

 

 

 

Kuvio 9. Viisi maata, joissa historian julkaisut pääasiassa julkaistiin tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 65, 

1936–1938 n = 214, 1951–1956 n = 503. 

 

Viiden tärkeimmän kustannusmaan joukossa olivat Saksa, Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia ja 

Ruotsi (kuvio 9.). Historian alan julkaisuiden kustannuspaikkojen jakautuminen seuraili jokseenkin 

samoja linjoja kuin kielten jakautuminen: Saksan osuus laski tasaisesti. Saksasta hankittiin 

viimeisellä ajanjaksolla miltei yhtä paljon julkaisuja kuin Yhdysvalloista. 

 

Yhdysvaltain merkitys julkaisumaana oli hyvin vaatimaton ennen toista maailmansotaa, mutta 

kipusi yli 30 %:n maailmansodan jälkeen. Iso-Britannian merkitys oli vähäpätöinen ennen 1930-

lukua ja pysytteli maltillisesti 10 %:n tuntumassa kahdella viimeisellä ajanjaksolla. Alkuvuosina 

Saksa oli historian alalla selvästi merkittävin julkaisumaa yli 50 %:n osuudellaan, kun muiden 

maiden osuudet olivat 10 %:n tuntumassa. 1930-luvulla Saksan osuus oli reilu 40 %, Ranskan 25 % 

ja muiden julkaisumaiden alle 10 %. Saksan osuus 1950-luvulla oli lähes 30 %. 
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5.1.4 Lääketiede 

Lääketieteen alalla julkaisuja hankittiin vuosina 1901–1929 36 kappaletta, vuosina 1936–1938 70 

kappaletta ja vuosina 1951–1956 294 kappaletta. Toisen ajanjakson julkaisujen määrä oli 

kaksinkertainen verrattuna ensimmäiseen ajanjaksoon. Toisen maailmansodan jälkeisten julkaisujen 

määrä oli reilusti nelinkertainen verrattuna 1930-luvun hankintoihin. 

 

 

Kuvio 10. Yleisen lääketieteen julkaisujen hankintatavat tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 36, 1936–1938 n 

= 70, 1951–1956 n = 294. 

 

Lääketieteen julkaisujen hankintatavat eivät suuresti vaihtele 1900-luvun alkupuoliskolla (kuvio 

10.): ostamalla hankittujen osuus laski noin 60 %:sta vajaaseen 50 %:iin suhteessa lahjana tai 

vaihtamalla hankittuihin. 
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Kuvio 11. Yleisen lääketieteen julkaisujen viisi pääkieltä tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–1929 n = 36, 1936–1938 n 

= 70, 1951–1956 n = 294. 

 

Lääketieteessä viisi tärkeintä kieltä hankituissa julkaisuissa olivat englanti, saksa, pohjoismaiset 

kielet, ranska ja venäjä (kuvio 11.). Viiden olennaisimman kielen joukossa näyttäisi olevan jonkin 

verran vaihtelua eri ajanjaksojen välillä: saksankielisiä hankittiin runsaimmin ennen 1930-lukua, 

1930-luvulla eniten hankittiin pohjoismaiden kielialueen julkaisuja ja toisen maailmansodan jälkeen 

puolestaan englanninkielisiä julkaisuja hankittiin eniten. Saksankielisten ja ranskankielisten 

julkaisujen suhteellinen määrä laski vuosisadan alusta 1950-luvulle tultaessa. Taas 

englanninkielisten julkaisujen osuus ensin laski ennen toista maailmansotaa, sitten nousi runsaasti, 

miltei 40 prosenttiyksikköä. Pohjoismaisten kielten ja venäjän osuudet nousivat ensin ennen toista 

maailmansotaa, sen jälkeen osuudet laskivat suunnilleen lähtöpisteeseensä. 
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Kuvio 12. Viisi maata, joissa yleisen lääketieteen julkaisut pääasiassa julkaistiin tarkasteltavina ajanjaksoina. 1901–

1929 n = 36, 1936–1938 n = 70, 1951–1956 n = 294. 

 

Tärkeimmät maat, joissa julkaisuja julkaistiin lääketieteen alalla, olivat Yhdysvallat, Saksa, Ruotsi, 

Tanska ja Iso-Britannia (kuvio 12.). Saksasta hankittujen julkaisujen osuudet olivat koko 

ajanjaksolla olennaisessa roolissa laskien kuitenkin tasaisesti 1950-luvulle tultaessa. Yhdysvalloista 

hankittujen julkaisujen osuus ensin laski melkein olemattomaksi ennen toista maailmansotaa, 

nousten sitten suurimmaksi 1950-luvulla. Pohjoismaiden kielialuetta edustivat Ruotsi ja Tanska. 

Niiden osuudet olivat kohtuullisen merkittävät, jopa niin että 1930-luvulla Tanska ja Saksa olivat 

yhdessä tärkeimmät kustannuspaikat. Jos biologian tieteenalalla Tanskasta tuli Ruotsia 

huomattavampi julkaisumaa, niin lääketieteen alalla Ruotsin ja Tanskan keskinäinen kehitys kulki 

toisin: Ruotsista tuli toisen maailmansodan jälkeen Tanskaa tärkeämpi. Anglosaksisista kielialueista 

Yhdysvallat oli Iso-Britanniaa merkityksellisempi kustannuspaikka jokaisella tieteenalalla, etenkin 

toisen maailmansodan jälkeen. 
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5.2 Tulosten yhteenveto 

Tässä luvussa tarkastellaan kaikkien ajanjaksojen ja kaikkien tieteenalojen julkaisuiden lukumääriä, 

hankintatapoja, pääkieliä ja pääkustannuspaikkoja kootusti. 

 

5.2.1 Julkaisujen määrät 

 

Kuvio 13. Hankittujen julkaisujen absoluuttinen lukumäärä tarkasteltavina ajanjaksoina. 

 

Kuviossa 13. esitetään julkaisujen lukumäärien kehitys absoluuttisina lukuina kaikilla neljällä 

tieteenalalla 1900-luvun alusta 1950-luvulle saakka. Julkaisujen määrä oli moninkertainen 1900-

luvun puolivälissä verrattuna ensimmäisen ajanjakson lukumääriin. Julkaisut, joita tässä 

tutkielmassa tarkastellaan, ovat monografioita. Tieteenalojen julkaisujen luonne näkyy näissä 

tuloksissa: joillain tieteenaloilla julkaisujen painopiste on enemmän tieteellisissä artikkeleissa kuin 

monografioissa. Luonnontieteen ja lääketieteen alojen edustajien julkaisujen lukumäärät ovat 

selkeästi vähäisempiä kuin oikeustieteen ja humanistisen tieteen edustajien, etenkin 1930- ja 1950-

luvuilla. Hallinto-oikeuden tieteenalalla julkaisuja on kaikilla ajanjaksoilla lukuisimmin ja 

lääketieteen julkaisujen määrä on kaikista vähäisin. Historian alan julkaisuja hankittiin toiseksi 

runsaimmin ja kolmanneksi eniten biologian julkaisuja. 
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Taulukko 1. Kaikkien tieteenalojen julkaisuiden lukumäärien kasvukertoimet ajanjaksojen välillä. Lukemat saatu 

laskemalla myöhäisemmän ja aikaisemman ajanjakson julkaisujen määrän välinen osamäärä. 

TIETEENALA 1901–1929 -> 1936–1938 1936–1938 -> 1951–1956 

Biologia 1,9 3,5 

Hallinto-oikeus 2,9 1,8 

Historia 3,3 2,4 

Lääketiede 1,9 4,2 

 

Tieteenalojen julkaisujen lukumäärien kasvukertoimet kertovat siitä, olivatko eri tieteenalojen 

hankittujen julkaisujen määrät nousussa, laskussa tai kenties pysymässä samana (taulukko 1.). 

Lääketieteen ja biologian kasvukertoimet kasvoivat tultaessa 1950-luvulle, hallinto-oikeuden ja 

historian kasvukertoimet puolestaan pienenivät. Biologisten ja lääketieteiden aloilla julkaisujen 

hankinta kasvoi voimakkaasti vuosisadan puolivälissä. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ja 

humanististen tieteiden alalla julkaisujen hankinnassa suuri kasvu tapahtui jo 1930-luvulle tultaessa.  

 

Kuten mainittua, keskityn tutkielmassani lisäluetteloiden julkaisujen ryhmittelystä vain 

ensimmäisen ryhmän viitteisiin, eli varsinaisiin kirjoihin, monografioihin. Monografioiden määrä 

oli usein runsain verrattuna toisen ryhmän julkaisuihin, acta-teoksiin, ja kolmannen ryhmän 

julkaisuihin, aikakauslehtiin sekä muihin aikakautisiin julkaisuihin (taulukot 2., 3. ja 4.). 

 

Alla oleviin taulukoihin on laskettu vertailun vuoksi acta-teosten ja aikakautisten julkaisuryhmien 

määrät monografioiden rinnalle kultakin tieteenalalta ja ajanjaksolta. Luvut on saatu laskemalla 

viitteiden lukumäärät manuaalisesti, viite viitteeltä. 
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Taulukko 2. Eri tieteenalojen julkaisutyyppimäärät 1901–1929. 

1901–1929 BIOLOGIA HALLINTO-

OIKEUS 

HISTORIA LÄÄKETIEDE 

Monografiat 55 100 65 36 

Acta-teokset 41 14 3 28 

Aikakautiset 

julkaisut 

44 14  15 61 

 

Taulukko 3. Eri tieteenalojen julkaisutyyppimäärät 1936–1938. 

1936–1938 BIOLOGIA HALLINTO-

OIKEUS 

HISTORIA LÄÄKETIEDE 

Monografiat 102 288 214 70 

Acta-teokset 46 50 3 55 

Aikakautiset 

julkaisut 

52 24 20 105 

 

Taulukko 4. Eri tieteenalojen julkaisutyyppimääriä 1951–1956. 

1951–1956 BIOLOGIA HALLINTO-

OIKEUS 

HISTORIA LÄÄKETIEDE 

Monografiat 352 519 503 294 

Acta-teokset 75 46 14 118 

Aikakautiset 

julkaisut 

153 41 50 431 

 

Kaikilla aikaperiodeilla julkaisutyyppijakauma on erityisen monografiapainotteinen historian ja 

hallinto-oikeuden aloilla. Monografiapainotteinen jakauma on myös biologian alalla, mutta alalle 
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hankittiin myös paljon muiden ryhmien julkaisuja. Lääketieteen julkaisutyyppipainotus poikkeaa 

toisista tieteenaloista: alalla aikakautiset julkaisut oli merkittävin julkaisutyyppiryhmä. 

 

Eri julkaisutyyppejä ei voine rinnastaa keskenään, mutta jos kuitenkin laskee yhteen esimerkiksi 

toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson kaikkien edellä mainittujen julkaisutyyppien lukumäärät 

yhteen, saadaan tulokseksi seuraavat hankintamäärät: biologia 580, hallinto-oikeus 606, historia 567 

ja lääketiede 843. Tällä tavoin laskettuna lääketieteen alalla hankittu julkaisumäärä on selvästi 

korkein. Jos verrataan pelkkiä monografioiden lukumääriä keskenään, saadaan lukemat: biologia 

352, hallinto-oikeus 519, historia 503 ja lääketiede 294. 

 

5.2.2 Julkaisujen hankintatavat 

 

Kuvio 14. Lahjoina tai vaihtoina saatujen julkaisujen suhteellinen osuus kaikista hankituista teoksista. 

 

Yleinen trendi julkaisujen hankintatavassa oli lahjoina tai vaihtoina saatujen julkaisujen määrän 

suhteellinen kasvu 1900-luvun alkupuolella (kuvio 14.). Toisen maailmansodan jälkeen lahjoina tai 

vaihtoina hankittujen julkaisujen osuus oli 1930-luvun hankintatapoihin verrattuna melko 
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samanlainen.  Ennen 1930-lukua suhteellisesti eniten julkaisuja saatiin vaihtoina ja lahjoina 

hallinto-oikeudessa ja lääketieteessä. 1950-luvulla eniten vaihtoja ja lahjoja saatiin lääketieteessä ja 

biologiassa. 

 

Homogeenisin tilanne hankintatapojen suhteen tieteenalojen välillä vallitsi toisen maailmansodan 

jälkeen, jolloin lahjoina ja vaihtoina hankittujen osuudet olivat 35–53 %:n välillä. Vaihtelevin 

hankintatapatilanne vallitsi alkuvuosina, jolloin lahjojen ja vaihtojen osuudet olivat 5-53 %:n 

välillä. 

 

5.2.3 Julkaisujen kielet 

Viiden tärkeimmän kielen joukkoon kaikilla tieteenaloilla ja kaikilla ajanjaksoilla lukeutuivat 

englanti, pohjoismaiset kielet, ranska, saksa ja venäjä. Yhteenveto (kuviot 15–17) on 

keskimääräinen, kun on rinnastettu kaikki tieteenalat. Viidestä kielestä vähiten merkittävät, eli 

neljänneksi tai viidenneksi tärkeimmät kielet, saattoivat vaihdella tieteenalojen välillä. Voi 

esimerkiksi olla, ettei jollain tieteenalalla venäjä lukeutunut viiden merkittävimmän kielen 

joukkoon, mutta se oli keskeinen muilla tieteenaloilla. 

 

Tässä luvussa peilataan julkaisukieliä myös suomalaisten väitöskirjojen samanaikaiseen 

kielijakaumaan, sillä niiden voi olettaa kertovan jotakin tieteen kansainvälisistä suunnista. 

Väitöskirjat alkoivat muistuttaa vasta itsenäisyytemme ajan alussa opinnäytteinä nykymuotoista 

väitöskirjaa
142

, joten olen huomioinut väitöskirjat alkaen 1920-luvulta. Kielet on jaettu viiteen 

ryhmään: englanninkielisiin, ruotsinkielisiin, saksankielisiin, suomenkielisiin sekä loput kielet 

muunkielisten ryhmään. Väitöskirjojen kielijakaumassa on puutteensa: lukemiin on koottu yhteen 

                                                 
142

 Saxén 2003, 294. 
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kaikkien tieteenalojen väitöskirjat ja mukana ovat myös suomenkieliset väitöskirjat. Siitä 

huolimatta vertailu on suuntaa antavuudessaankin kiinnostava. 

 

 

Kuvio 15. Julkaisujen pääkielten jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1901–1929. 

 

Ensimmäisellä ajanjaksolla kaikkien tieteenalojen julkaisujen (kuvio 15.) valtakieli oli saksa, paitsi 

hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeudessa yli puolet julkaisuista oli pohjoismaiden kielten edustajia. 

Muilla tieteenaloilla pohjoismaisten kielten osuus julkaisuissa oli kymmenen prosenttia tai hieman 

yli. Ranskankielisten julkaisuiden osuus oli merkittävä, enemmän kuin 10 %, historian ja 

lääketieteen aloilla. Biologian alalla ranskankielisiä julkaisuja ei hankittu ollenkaan. 

Englanninkielisten julkaisujen osuus oli melko vähäinen kaikilla tieteenaloilla: Lääketieteen alalla 

englanninkielisiä julkaisuja hankittiin eniten, melkein 15 %. Muilla tieteenaloilla englanninkielisten 

julkaisujen osuus oli korkeintaan kymmenen prosenttia. Venäjänkielisten julkaisujen osuus oli 

vähäinen sekä biologian että lääketieteen aloilla. Historian ja hallinto-oikeuden aloilla 

venäjänkielisiä julkaisuja ei hankittu ollenkaan tässä vaiheessa. 
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1920-luvun väitöskirjat yhteenlaskettuna olivat voittopuolisesti saksankielisiä, 43 %. 

Suomenkielisiä oli 34 % ja ruotsinkielisiä 16,5 %. Englanninkielisten osuus oli vain 2,9 % ja 

muunkielisten osuus oli 3,6 % (liite 4, taulukko XXI). 

 

Ensimmäinen tarkasteluajanjakso oli tieteenalojen julkaisujen kielten suhteen hajanaisin, 

julkaisukielten osuudet ovat hyvinkin poikkeavat. Kun verrataan tieteenalojen julkaisukieliä ja 

suomalaisten väitöskirjojen kieliä keskenään, huomataan että ne joillain tieteenaloilla muistuttavat 

toisiaan, eniten lääketieteessä. Eri tieteenalojen ulkomailta hankittujen julkaisujen kielet vaihtelivat 

suunnilleen seuraavasti: saksa 30–70 %, pohjoismaiset kielet 15–60 %, englanti 5–15 %, ranska ei 

yhtään – 20 % ja venäjä ei yhtään – alle viisi. 

 

 

Kuvio 16. Julkaisujen pääkielten jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1936–1938. 

 

Saksankielellä oli yhä valta-asema biologian ja historian aloilla 1930-luvulla (kuvio 16.). Hallinto-

oikeuden ja lääketieteen aloilla pohjoismaiset kielet olivat merkittävimmät. Pohjoismaisten kielten 

rooli oli puolestaan melko vähäinen biologian ja historian tieteenaloilla. Englanninkielisiä julkaisuja 

on vähän kaikilla tieteenaloilla, mutta eniten englanninkielistä kirjallisuutta hankittiin biologian 
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alalle, noin viidennes alan hankinnoista. Ranskankielisiä julkaisuja hankittiin eniten historian alalle, 

noin neljännes alan julkaisuista, mutta muille tieteenaloille melko vähän. Venäjänkielisiä julkaisuja 

oli lääketieteen alalla noin seitsemäsosa, muilla aloilla venäjänkielisten julkaisujen osuus oli melko 

niukka. Hallinto-oikeuden alalla venäjänkielisiä julkaisuja ei tässäkään vaiheessa hankittu 

ollenkaan, vaan viidenneksi merkittävin julkaisukieli oli hollanti. 

 

1930-luvun väitöskirjat olivat saksankielisiä 52,5 %, suomenkielisiä 29,9 %, ruotsinkielisiä 12,2 % 

ja englanninkielisiä 5,3 % sekä muunkielisiä vain 0,2 % (liite 4, taulukko XXI). Saksan- ja 

englanninkielellä tehtyjen väitöskirjojen osuudet kasvoivat, muiden laskivat. 

 

Eri tieteenalojen väliset julkaisukielet vaihtelivat yhä keskenään paljon. Joillain tieteenaloilla 

julkaisukielten jakaumat muistuttivat suomalaisten väitöskirjojen kielijakaumaa, eniten historiassa. 

Julkaisukielten osuudet vaihtelivat suurin piirtein seuraavasti ulkomaisessa kirjallisuudessa: saksa 

15–50 %, pohjoismaiset kielet 10–70 %, englanti 10–20 %, ranska 1–30 % ja venäjä ei yhtään – 15 

%. 

 

 

Kuvio 17. Julkaisujen pääkielten jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1951–1956. 
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Hankintojen julkaisukielten jakautuminen oli paljon tasaisempi 1950-luvulla (kuvio 17.) kuin 

aikaisemmilla aikaperiodeilla. Englanninkielestä tuli kaikilla tieteenaloilla merkittävin hankittujen 

julkaisujen kieli. Kaikilla tieteenaloilla sen osuus oli yli 40 %, biologian alalla jopa lähes 60 %. 

Toiseksi suurin kieliryhmä oli saksa, jonka osuus oli kaikilla tieteenaloilla vähintään 20 %. 

Pohjoismaisten kielten merkitys laski kaikilla tieteenaloilla, erityisesti hallinto-oikeuden alan 

kirjallisuudessa, jossa se oli aikaisemmin ollut tärkein kieli, se oli enää kolmanneksi tärkein. 

Pohjoismaisten kielten osuus oli kolmanneksi suurin kaikilla tieteenaloilla, paitsi historian alalla 

kolmanneksi suurin julkaisukieliryhmä oli ranska. 

 

Kaikkiaan eri julkaisukielten määrät vaihtelivat jonkin verran tieteenalojen välillä. Toisen 

maailmansodan jälkeen eri julkaisukieliä oli biologian alalla 9, hallinto-oikeuden alalla 7, historian 

alalla 10 ja lääketieteen alalla 11 (ks. liite 2, taulukot XIII-XVI). Lukumäärissä pohjoismaiset kielet 

laskettiin yhdeksi kieliryhmäksi. 

 

Oletettavasti tieteen kielen muutokset näkyivät väitöskirjoissa jossain määrin viiveellä, siksi 

mukana on myös 1960-luvun väitöskirjojen kielijakauma. 1940-, 1950- ja 1960-lukujen 

väitöskirjojen kielijakauma oli selvästi englanninkielisten osalta voimakkaan kasvava ollen 1950-

luvulla 49 % ja 1960-luvulla jo 65 %, ja muiden kielten osalta laskeva. Saksankielisten 

väitöskirjojen osuus oli 1950-luvulla viidesosa ja 1960-luvulla enää kymmenesosa. Ruotsinkielisiä 

oli 1950-luvulla 8 % ja 1960-luvulla 4 %. Muunkielisiä väitöskirjoja puolestaan oli 1950-luvulla 3 

% ja 1960-luvulla 2 %. Suomenkielisiä oli 1960-luvulla enää viidesosa kaikista väitöskirjoista, kun 

niitä 1920-luvulla oli vielä kolmasosa. (ks. liite 4, taulukko XXI). 
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Kun ulkomailta hankittujen julkaisujen kielten vaihtelu eri tieteenalojen välillä oli tasaisempi 

viimeisellä ajanjaksolla, vaihtelu kielten osuuksissa oli likimain seuraava: saksa 20–30 %, 

pohjoismaiset kielet 5–20, englanti 40–60 %, ranska 1-10 % ja venäjä ei yhtään – 5. Suomalaisten 

väitöskirjojen kielijakauma muistutti melko paljon 1950-luvulla ulkomailta hankittujen julkaisujen 

kielijakaumaa, eniten tieteenaloista historia ja biologia. 

 

Suomalaisten väitöskirjojen kielijakauman voi sanoa muistuttavan kirjahankintojen kielijakaumaa, 

kun otetaan huomioon että väitöskirjojen kielijakaumassa ovat mukana kaikki tieteenalat, ja jätetään 

suomenkielisten väitöskirjojen osuus huomiotta. 

 

5.2.4 Julkaisujen julkaisumaat 

Julkaisujen julkaisumaista viiden keskeisimmän joukkoon mahtuvat Iso-Britannia, Pohjoismaat, 

Ranska, Saksa ja Yhdysvallat. Pohjoismaita tarkastellaan tässä yhtenä kokonaisuutena. 

Pohjoismaita tutkittiin toisistaan erillään alaluvussa 5.1 tieteenalakohtaisesti, tässä ne ovat 

julkaisukielten kaltaisesti koottu yhteen. Neuvostoliitto ei mahdu viiden tärkeimmän julkaisumaan 

ryhmään, sillä kahden anglosaksisen maan rooli, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen, on sitä 

merkittävämpi. Venäjän kieli sen sijaan pääsi viiden merkittävimmän kielen joukkoon. 
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Kuvio 18. Julkaisujen pääkustannuspaikkojen jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1901–1929. 

 

Vuosina 1901–1929 hankittiin julkaisut suurimmaksi osaksi Saksasta paitsi hallinto-oikeudessa, 

jolla julkaisut tulivat suurimmaksi osaksi Pohjoismaista (kuvio 18.). Toiseksi merkittävin 

julkaisumaa Saksan jälkeen olivat Pohjoismaat. Lääketieteessä Pohjoismaat ja Ranska kutakuinkin 

jakoivat toisen sijan. Ranskalla puolestaan oli miltei olematon rooli hallinto-oikeudessa ja 

biologiassa. Perin vähäinen rooli Ranskalla oli myös historiassa. 

 

Hallinto-oikeuden tieteenalalla Pohjoismaiden ollessa poikkeuksellisen merkittävässä roolissa on 

mielenkiintoista nostaa esiin, mitä Pohjoismaita osuuteen sisältyi: pääasiassa julkaisumaa oli 

Ruotsi; vain noin kymmenesosa julkaistiin Norjassa ja kaksi prosenttia Tanskassa (ks. liite 1, 

taulukko IV.). Lääketieteen julkaisut jakautuivat melko tasaisesti kaikkiin maihin, suurin osuus 35 

prosentin suuruinen ja nämä teokset julkaistiin Saksasta. Biologian alalla puolestaan suurin osa 

julkaisuista hankittiin Saksasta, 75 prosenttia. Ero seuraavaksi tärkeimpään julkaisumaahan oli 60 

%:n suuruinen: 15 % julkaisuista hankittiin Pohjoismaista. Anglosaksisista maista Yhdysvalloilla 

oli reilu 10 %:n osuus lääketieteen alalla, muiden tieteenalojen osalta osuudet olivat hyvin pieniä. 

Iso-Britannialla oli alkuvuosina vielä hyvin vaatimaton rooli julkaisumaana. 
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Kuvio 19. Julkaisujen pääkustannuspaikkojen jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1936–1938. 

 

1930-luvulla kustannuspaikkajakauma oli kirjavin tieteenalojen välillä verrattuna toisiin 

tarkasteltuihin ajanjaksoihin. Merkittävimmät julkaisumaat olivat hallinto-oikeuden ja lääketieteen 

aloilla Pohjoismaat. Biologian ja historian tieteenaloilla merkittävin julkaisumaa oli Saksa. 

Pohjoismaat olivat merkityksellisiä myös biologian tieteenalalla, mutta historian alalla Pohjoismaat 

olivat vasta neljännellä sijalla. Historiassa Ranskan osuus julkaisumaana oli toiseksi suurin, noin 30 

%:a julkaisuista, kun Ranska ei puolestaan ollut kovin olennainen muilla tieteenaloilla. Sen osuus 

muilla tieteenaloilla oli alle 10 %. 

 

Anglosaksisten maiden osuudet olivat kaikkiaan yhä vähäisiä, mutta jo hieman suurempia kuin 

vuosisadan alussa. Iso-Britanniassa julkaistiin 10 % biologian ja historian tieteenaloilla. 

Yhdysvallat oli niin ikään jonkin verran merkittävä biologian alalla, 10 % julkaisuista tuli 

Yhdysvalloista, mutta muilla aloilla osuus oli vähäinen. 
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Pohjoismaisten julkaisuiden osuus oli merkityksellisin lääketieteen ja hallinto-oikeuden 

tieteenaloilla, mutta missä julkaisut tarkemmin ottaen julkaistiin? Hallinto-oikeudessa 

pohjoismaiset julkaisut julkaistiin suurimmaksi osaksi Ruotsissa (ks. kuvio 6). Lääketieteessä 

pohjoismaisista julkaisuista kaksi kolmasosaa julkaistiin Tanskassa, yksi kolmasosaa Ruotsissa. 

  

 

Kuvio 20. Julkaisujen pääkustannuspaikkojen jakautuminen tieteenaloittain ajanjaksolla 1951–1956. 

 

Yhdysvaltain merkitys tärkeimpänä julkaisumaana oli 1950-luvulla kiistaton. Hallinto-oikeudessa 

sen osuus oli vähäisin ja Pohjoismaat olivat alalla yhä melkein yhtä tärkeät julkaisumaat. Biologian 

alalla puolestaan Yhdysvaltain osuus oli melkein puolet kaikista hankintamaista ja loput reilu 50 % 

jakautui tieteenalalla melko tasaisesti Saksan, Iso-Britannian ja Pohjoismaiden välillä. 

 

Saksalla oli yhä tärkeä rooli julkaisumaana. Se oli keskeisin historian tieteenalalla ja vähäisin 

merkitykseltään biologian alalla. Pohjoismaiden rooli oli myös selvästi olennainen hallinto-

oikeuden ja lääketieteen aloilla. Historian alalla Pohjoismaissa julkaistiin vähiten julkaisuja. 

Etenkin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana lääketieteessä ja biologiassa Tanskalla oli Ruotsin 

rinnalla merkittävä rooli Pohjoismaiden kustannuspaikkojen edustuksessa (vrt. biologian julkaisujen 
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pääkustannuspaikkojen jakautuminen 1901–1956 kuvio 3 ja lääketieteiden julkaisujen 

pääkustannuspaikkojen jakautuminen 1901–1956 kuvio 12). 

 

Kaikkiaan julkaisujen hankintamaita oli eri tieteenaloilla seuraavasti toisen maailmansodan jälkeen: 

biologia 15, hallinto-oikeus 19, historia 15 ja lääketiede 19 (ks. liite 5, taulukot XXII-XXXIII). 

Lukumäärissä Pohjoismaat on ilmoitettu yhtenä julkaisupaikkana. 
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6 Päätelmät 

Tutkielman tarkoitus oli selvittää, tukeeko ulkomaisen kirjallisuuden hankinta Suomen tieteellisiin 

kirjastoihin 1901–1956 hypoteesia tieteen suunnan muuttumisesta toisen maailmansodan jälkeen 

Saksasta anglosaksisiin maihin. Tutkimusongelman ratkaistakseni käytin empiirisenä aineistona 

Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluetteloita vuosilta 1901–1929, 1936–1938 ja 1951–1956, joihin 

koottiin 1900-luvun alkupuolella tieteellisiin kirjastoihin ulkomailta hankitun kirjallisuuden 

viitetiedot. Lisäluetteloista saattoi selvittää hankitun kirjallisuuden määrän ja yksittäisen teoksen 

julkaisukielen, julkaisumaan sekä hankintatavan. Valittujen tieteenalojen biologian, historian, 

hallinto-oikeuden ja lääketieteen hankintaviitetietojen avulla oli mahdollista tarkastella, 

todensivatko ne tieteen suunnanmuutosta. 

 

6.1 Tieteenharjoittamisen kokema muutos Suomessa  

Koska tieteelliset huippulaitokset sijaitsivat Saksassa 1800–1900 -lukujen vaihteessa, oli se 

tieteellisten matkojen tärkein kohde ja saksa akateemisen Suomen kieli ennen toista maailmansotaa. 

1930-luvun lama hillitsi jonkin verran kansainvälisiä yhteyksiä ja viimeistään jatkosodassa 

tiedonkulku ja kontaktit tuntuivat tyrehtyneen melkein kokonaan. 

 

Saksassa jo 1930-luvun alkupuolelta alkaen poliittisesti epäilyksenalaiset sekä juutalaiset erotettiin 

yliopistojen ja tutkimuslaitosten työtehtävistä. Toisen maailmansodan jälkeen suuri joukko 

tutkijoita oli emigroitunut Euroopasta Yhdysvaltoihin, ennen muuta Saksasta. Suomen yhteydet 

Saksaan olivat sodan jälkeen poikki. Yhdysvallat tuki toisen maailmansodan jälkeen taloudellisesti 

useita Euroopan maita. Suomi sai tukea Yhdysvalloilta akateemisten ASLA-apurahojen muodossa. 

ASLA-ohjelma laajentui koskemaan myös tieteellisiä julkaisuja ja pian amerikkalainen tieteellinen 

kirjallisuus löysi tiensä runsaslukuisena tiedeyhteisöjen käyttöön. Englannin kieli teki voimakkaan 
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läpimurron ottaen paikkansa niin akateemisissa piireissä kuin oppikoulujen vieraan kielen 

opetuksessakin. 

 

6.2 Tieteellisi in kirjastoihin hankittu kirjal l isuus sekä sen tieteen 

suunnanmuutoksia ilmentävät seikat  

Saksan kieli ja Saksa julkaisumaana olivat merkittävässä asemassa tutkituilla aikakausilla ennen 

toista maailmansotaa Suomen tieteellisten kirjastojen kirjahankinnoissa. Valta-asema Saksalla oli 

kuitenkin vain biologian ja historian tieteenaloilla. Hallinto-oikeudessa ja lääketieteessä Saksa oli 

tuolloin kyllä olennaisessa roolissa, mutta ei olennaisimmassa. 

 

Yhteiskuntatieteisiin lukeutuva hallinto-oikeus oli poikkeuksellisin saksan kielen suhteen kahdella 

ensimmäisellä ajanjaksolla, 1901–1929 ja 1936–1938. Selkeästi tärkein kieliryhmä oli 

pohjoismaiset kielet, saksankielisten julkaisujen osuus oli toisella sijalla. Myös yleisen lääketieteen 

alalla pohjoismaiset kielet olivat keskimmäisellä aikajaksolla ensimmäisellä sijalla, saksa toisella 

sijalla. Lääketieteessä saksankielisten julkaisujen osuus oli kuitenkin merkittävin ensimmäisellä 

ajanjaksolla. 

 

Kuvaavaa Saksan suunnan vallasta oli myös se, että Helsingin yliopiston lääketieteellisessä 

tiedekunnassa 1930-luvulla kolme neljästä kurssikirjasta ja puolet historian kurssikirjoista oli 

saksalaisia.
143

 Tarkastelluista tieteellisten kirjastojen kirjahankinnoista noin puolet oli saksalaisia 

lääketieteen ja historian tieteenaloilla 1930-luvulla. Tieteellisen kirjallisuuden hankintojen 

julkaisukielet vastasivat melko hyvin kurssikirjojen kielten jakautumaa. 

 

                                                 
143

 Hietala 2006, 31–32. 
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Kaikkien tarkasteltavien tieteiden aloilla englannin kieli ja anglosaksiset maat syrjäyttivät 

kirjahankinnoissa muut kielet ja muut maat toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Selkeä 

lopputulema on, että 1950-luvulla englanninkielisiä julkaisuja hankittiin eniten kaikilla 

tieteenaloilla. 

 

Erityisesti luonnontieteiden edustajien sanottiin suuntautuneen anglosaksiseen maailmaan toisen 

maailmansodan jälkeen tieteenalan kansainvälisen luonteen takia. Se näkyy myös hankituissa 

julkaisuissa: biologian tieteenalalla 1950-luvulla noin 60 % hankituista julkaisuista oli 

englanninkielisiä, kun muilla tieteenaloilla osuus jäi alle 50 %:n (lääketiede 43 %, hallinto-oikeus 

43 %, historia 46 %). 

 

Pohjoismailla oli olennainen rooli julkaisumaana ja pohjoismaisilla kielillä julkaisukielenä kaikilla 

tieteenaloilla ja kullakin ajanjaksolla. Se lukeutui kaikissa aina viiden tärkeimmän joukkoon. 

Erityisen merkityksellinen se oli hallinto-oikeudessa ja lääketieteessä, joissa se oli joka 

aikaperiodilla kolmen keskeisimmän joukossa. Yleensä Pohjoismaista tärkein oli Ruotsi, mutta 

lääketieteessä myös Tanskalla oli keskeinen osansa. Koska Ruotsi oli kielellisesti ja kulttuurisesti 

kuin myös sijaintisakin puolesta luonteva opinto- ja tutkimusmatkojen kohde, on selvää että sen 

osuus näkyvä kirjahankinnoissa. 

 

Neuvostoliiton rooli kirjallisuuden hankintamaana oli kaikilla tieteenaloilla melko vähäinen niin 

ennen toista maailmansotaa kuin sen jälkeenkin. Venäjän kieli kuitenkin lukeutui viiden 

tärkeimmän kielen joukkoon lääketieteen, biologian ja historian tieteenaloilla. Hallinto-oikeudessa 

se ei kuulunut viiden merkittävimmän julkaisukielen joukkoon millään ajanjaksolla, eikä historiassa 

ensimmäisellä aikajaksolla. Merkityksellisimpänä venäjän kieli oli lääketieteen alalla 1930-luvulla 
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osuuden ollessa noin 15 %. Muilla tieteenaloilla ja lääketieteessä kahdella muulla aikajaksolla 

venäjän kielen osuus oli aina alle 10 %.  

 

Yleinen trendi julkaisujen hankintatavoissa oli lahja- ja vaihtojulkaisujen osuuden kasvu suhteessa 

ostettuihin tutkimusperiodin alkuvuosista loppuvuosiin: lopulta molempien hankintatapojen osuudet 

olivat keskimäärin yhtä suuret. Hallinto-oikeus oli poikkeuksellinen tieteenala, jossa suunta oli 

päinvastainen. 

 

Huomattava osa 1950-luvulla Yhdysvalloista hankitusta kirjallisuudesta saatiin lahjoina tai 

vaihtoina. Esimerkiksi biologian alalla Yhdysvalloista hankittiin tuolloin yhteensä 145 julkaisua, 

joista 128 kappaletta oli lahjoja ja vaihtoja (89 %), ostettuja oli vain 17 kappaletta (ks. liite 1, 

taulukko III). Osuus vaihteli tieteenalakohtaisesti 79–91 %:n välillä, joten voi sanoa tilanteen olleen 

Yhdysvalloissa julkaistujen teosten kohdalla samanlainen kullakin tieteenaloilla. Yhdysvaltain 

tapaus oli poikkeus. Muiden maiden kohdalla ostetun kirjallisuuden osuus oli aina suuri, yli puolet 

hankinnoista. Lahjojen ja vaihtojen runsaus Yhdysvalloista liittyy ASLA-ohjelman kautta saatuihin 

kirjoihin. 

 

Hankintojen lukumäärien suhteen historia ja hallinto-oikeus olivat rikkaimmat tieteenalat koko 

tutkielman tarkasteluajanjaksolla. Koska eri tieteenaloilla on tapana julkaista tutkimuksia eri 

formaateissa, luonnontieteiden ja lääketieteiden aloilla monografioiden vähäisempi lukumäärä on 

tyypillistä. Esimerkiksi jos kaikki julkaisutyypit olisi laskettu yhteen toisen maailmansodan jälkeen, 

olisi lääketiede ollut hankintojen lukumäärässä kirkkaasti ensimmäisenä. 

 

Ulkomaisen tieteellisten julkaisujen hankinta ja tieteen tekemisen ajan trendit näkyvät myös 

suomalaisten väitöskirjojen kielijakaumassa, mikä tukee tämän tutkimuksen tulosta. Kaikkien 
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tieteenalojen yhteen koottu väitöskirjojen kielijakauma heijasti myös omalta osaltaan yleistä tieteen 

suunnan muutosta (liite 4, taulukko XXI). Saksan kielen valta-asema vaihtui englannin kielen valta-

asemaan toisen maailmansodan myötä. 

 

Päättäen voi todeta tutkielman tulosten tukevan hypoteesia tieteen suunnanmuutoksesta toisen 

maailmansodan jälkeen Saksasta anglosaksisiin maihin. Englannin kielen valtaantulo Suomessa 

tieteen kielenä ja tieteellisten kirjastojen ulkomailta hankitun kirjallisuuden hallitsevana 

julkaisukielenä kävi melko nopeasti saksan kielen oltua pitkään vakaassa asemassa. Toinen 

maailmansota synnytti muutamassa vuodessa asiaan radikaalin käänteen. 

 

Ulkomaisen tieteellisen kirjallisuuden hankintaa Suomen tieteellisiin kirjastoihin voisi tutkia 

syvällisemmin ulottamalla tarkastelua useampiin tieteenaloihin tai julkaisutyyppeihin. Yhtäältä 

hedelmällinen voisi olla myös perusteellisempi katsaus tieteenalojen tutkimuskäytäntöihin 

kansainvälisyyden ja julkaisukäytäntöjen näkökulmasta. Toisaalta oleellista lisätietoa löytyisi 

oletettavasti myös tekemällä lähdeanalyysiä 1900-luvun alkupuoliskolla tehtyihin 

väitöskirjatutkimuksiin. Lähdeanalyysin avulla voisi selvittää, miten kattavasti 

tutkimuskirjallisuutta on ollut tarjolla maamme tieteellisissä kirjastoissa. 
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LIITE 1: Hankintatapataulukot  tieteenaloittain ja ajanjaksoittain lahjoina 

tai vaihtojulkaisuina hankittujen julkai sujen suhteen järjestettyinä  

 

Taulukko I. Biologian julkaisuiden hankintatapataulukko 1901–1929. 

Maat / Hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Saksa 35 2 37 

Yhdysvallat 2 1 3 

Ranska 1   1 

Iso-Britannia 2   2 

Ruotsi 6   6 

Italia 1   1 

Tanska 2   2 

Itävalta 1   1 

Alankomaat 1   1 

Neuvostoliitto 1   1 

Hankinnat yhteensä 52 3 55 

 

 

Taulukko II. Biologian julkaisuiden hankintatapataulukko 1936–1938. 

Maat / Hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Saksa 36 8 44 

Tanska 1 5 6 

Yhdysvallat 5 4 9 

Ranska 2 4 6 

Norja 1 3 4 

Ruotsi 5 2 7 

Alankomaat 2 2 4 

Neuvostoliitto 6 1 7 

Itävalta 1 1 2 

Itävalta-Unkari   1 1 

Belgia   1 1 

Iso-Britannia 7 1 8 

Sveitsi 1   1 

Viro 2   2 

Hankinnat yhteensä 69 33 102 
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Taulukko III. Biologian julkaisuiden hankintatapataulukko 1951–1956. 

Maat / Hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Yhdysvallat 17 128 145 

Iso-Britannia 29 14 43 

Saksa 48 12 60 

Neuvostoliitto 15 7 22 

Ruotsi 12 6 18 

Tanska 23 4 27 

Alankomaat 3 3 6 

Sveitsi 5 2 7 

Norja 1 2 3 

Espanja   1 1 

Argentiina   1 1 

Viro   1 1 

Romania   1 1 

Ranska 7 1 8 

Jugoslavia   1 1 

Itävalta 6   6 

Kanada 2   2 

Hankinnat yhteensä 168 184 352 

 

 

Taulukko IV. Hallinto-oikeuden julkaisuiden hankintatapataulukko 1901–1929. 

Maat / Hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Ruotsi 3 48 51 

Yhdysvallat   3 3 

Iso-Britannia 4 1 5 

Belgia   1 1 

Ranska 1   1 

Viro 1   1 

Tanska 1   1 

Itävalta 1   1 

Norja 6   6 

Saksa 28   28 

Sveitsi 2   2 

Hankinnat yhteensä 47 53 100 
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Taulukko V. Hallinto-oikeuden julkaisuiden hankintatapataulukko 1936–1938. 

Maat/ hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Ruotsi 19 186 205 

Saksa 34 10 44 

Norja 2 6 8 

Iso-Britannia 8 3 11 

Tanska 1 3 4 

Yhdysvallat 4 3 7 

Ranska 2 3 5 

Japani   1 1 

Alankomaat   1 1 

Itävalta 1   1 

Sveitsi 1   1 

Hankinnat yhteensä 72 216 288 

 

 

Taulukko VI. Hallinto-oikeuden julkaisuiden hankintatapataulukko 1951–1956. 

Maat/ hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Yhdysvallat 23 122 145 

Ruotsi 59 20 79 

Tanska 19 10 29 

Ranska 29 6 35 

Iso-Britannia 68 4 72 

Norja 6 4 10 

Sveitsi 11 3 14 

Neuvostoliitto 2 2 4 

Puerto Rico   1 1 

Chile   1 1 

Espanja   1 1 

Belgia 11 1 12 

Saksa 102 1 103 

Dominikaaninen tasavalta   1 1 

Japani   1 1 

Algeria   1 1 

Uruguay   1 1 

Alankomaat   1 1 

Kiina   1 1 

Itävalta 5   5 

Australia 2   2 

Hankinnat yhteensä 337 182 519 
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Taulukko VII. Yleisen lääketieteen julkaisuiden hankintatapataulukko 1901–1929. 

Maat/ hankintatapa osto lahja/vaihto Hankinnat yhteensä 

Saksa 9 3 12 

Ranska 8   8 

Tanska 2 3 5 

Yhdysvallat   4 4 

Ruotsi 2 1 3 

Neuvostoliitto 1   1 

 - 1   1 

Liettua   1 1 

Iso-Britannia   1 1 

Hankinnat yhteensä 23 13 36 

 

 

Taulukko VIII. Yleisen lääketieteen julkaisuiden hankintatapataulukko 1936–1938. 

Maat/ hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Saksa 14 4 18 

Tanska   18 18 

Neuvostoliitto 7 4 11 

Ruotsi 5 4 9 

Ranska 5 1 6 

Norja 1 1 2 

Iso-Britannia 1 1 2 

Suomi   1 1 

Argentiina   1 1 

Yhdysvallat 1   1 

Belgia 1   1 

Hankinnat yhteensä 35 35 70 
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Taulukko IX. Yleisen lääketieteen julkaisuiden hankintatapataulukko 1951–1956. 

Maat/ hankintatapa osto 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Yhdysvallat 18 68 86 

Saksa 35 24 59 

Ruotsi 22 12 34 

Iso-Britannia 27 2 29 

Tanska 5 16 21 

Sveitsi 5 13 18 

Neuvostoliitto 10 3 13 

Ranska 8 5 13 

Itävalta 3 2 5 

Norja 3 1 4 

Belgia   2 2 

Romania   1 1 

Alankomaat   1 1 

Argentiina   1 1 

Viro   1 1 

Ukraina 1   1 

Jugoslavia   1 1 

Kuuba   1 1 

Kanada   1 1 

Etelä-Afrikka   1 1 

Slovakia   1 1 

Hankinnat yhteensä 137 157 294 

 

Taulukko X. Historian julkaisuiden hankintatapataulukko 1901–1929. 

Maat/ hankintatapa ostot 
lahja/ 
vaihto Hankinnat yhteensä 

Saksa 29 6 35 

Ruotsi 9   9 

Ranska 7   7 

Itävalta 5   5 

Yhdysvallat 2   2 

Tanska 2   2 

Iso-Britannia 2   2 

Tšekkoslovakia 1   1 

Norja 1   1 

Sveitsi 1   1 

Hankinnat yhteensä 59 6 65 
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Taulukko XI. Historian julkaisuiden hankintatapataulukko 1936–1938. 

Maat/ hankintatapa osto lahja/ vaihto Hankinnat yhteensä 

Ranska 23 32 55 

Saksa 64 24 88 

Ruotsi 12 5 17 

Yhdysvallat 4 4 8 

Iso-Britannia 17 2 19 

Tšekkoslovakia 1 1 2 

Argentiina   1 1 

Unkari 2 1 3 

Viro   1 1 

Latvia 1 1 2 

Kolumbia   1 1 

Neuvostoliitto 2 1 3 

Italia 2   2 

Jugoslavia 1   1 

Alankomaat 1   1 

Sveitsi 3   3 

Kiina 3   3 

Tanska 2   2 

Itävalta 2   2 

Hankinnat yhteensä 140 74 214 
 

 

Taulukko XII. Historian julkaisuiden hankintatapataulukko 1951–1956. 

Maat/ hankintatapa osto lahja/ vaihto Hankinnat yhteensä 

Yhdysvallat 15 153 168 

Saksa 125 19 144 

Iso-Britannia 42 16 58 

Ruotsi 19 6 25 

Puola   4 4 

Ranska 51 2 53 

Espanja   2 2 

Sveitsi 13 2 15 

Italia 6 2 8 

Neuvostoliitto 4 2 6 

Unkari   2 2 

Tanska 1 1 2 

Egypti   1 1 

Alankomaat   1 1 

Norja 7 1 8 

Itävalta 5   5 

Belgia 1   1 

Hankinnat yhteensä 289 214 503 
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LIITE 2: Eri tieteenaloil le hankittujen julkaisujen kielten suhteelliset 

osuudet (kaikki kielet) 

 

Taulukko. XIII Biologian alalla hankittujen julkaisujen kielijakauman suhteelliset määrät 

Kieli / ajanjakso 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

englanti 9,1 % 17,6 % 58,0 % 

saksa 69,1 % 49,0 % 20,5 % 

pohjoismaiset kielet 14,5 % 15,7 % 11,4 % 

venäjä 3,6 % 6,9 % 5,7 % 

ranska 0,0 % 6,9 % 2,6 % 

hollanti 1,8 % 2,0 % 0,9 % 

espanja 0,0 % 0,0 % 0,6 % 

kroatia 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

viro 0,0 % 2,0 % 0,3 % 

italia 1,8 % 0,0 % 0,0 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Taulukko. XIV Hallinto-oikeuden alalla hankittujen julkaisujen kielijakauman suhteelliset määrät 

Kieli/ ajanjakso 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

englanti 8,0 % 6,9 % 43,5 % 

saksa 32,0 % 16,0 % 23,3 % 

pohjoismaiset kielet 58,0 % 75,0 % 22,7 % 

ranska 2,0 % 1,7 % 8,5 % 

espanja 0,0 % 0,0 % 1,0 % 

venäjä 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

hollanti 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Taulukko. XV Historian alalla hankittujen julkaisujen kielijakauman suhteelliset määrät 

Kieli / ajanjakso 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

englanti 6,2 % 13,1 % 44,9 % 

saksa 61,5 % 44,4 % 32,4 % 

ranska 12,3 % 25,7 % 11,1 % 

pohjoismaiset kielet 18,5 % 8,9 % 6,8 % 

italia 0,0 % 0,9 % 1,6 % 

venäjä 0,0 % 4,7 % 1,4 % 

puola 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

espanja 0,0 % 0,9 % 0,4 % 

unkari 0,0 % 0,5 % 0,4 % 

latina 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

tšekki 1,5 % 0,0 % 0,0 % 

viro 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

latvia 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

Taulukko. XVI Lääketieteen alalla hankittujen julkaisujen kielijakauman suhteelliset määrät 

Kieli/ ajanjakso 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

englanti 13,9 % 7,1 % 42,2 % 

saksa 36,1 % 27,1 % 24,8 % 

pohjoismaiset kielet 22,2 % 40,0 % 18,7 % 

ranska 22,2 % 10,0 % 6,8 % 

venäjä 2,8 % 14,3 % 4,4 % 

espanja 0,0 % 1,4 % 0,7 % 

moldavia 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

viro 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

slovakki 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

monikielinen 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

hollanti 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

ukraina 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

ei tietoa 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

liettua 2,8 % 0,0 % 0,0 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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LIITE 3: Eri tieteenaloille hankittujen julkaisujen julkaisumaiden 

suhteelliset osuudet (kaikki maat)  

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään kaikkien julkaisupaikkojen suhteelliset osuudet tieteenala 

kerrallaan.  Pohjoismaat ovat toisistaan erillään, ja ne on merkitty korostevärillä erottamisen 

helpottamiseksi. 

 

TaulukkoXVII. Biologian julkaisujen hankintamaiden suhteelliset osuudet kaikilla ajanjaksoilla. 

Julkaisumaa 
 
1901–1929  1936–1938 

  
1951–1956 

Yhdysvallat 5,5 % 8,8 % 41,2 % 

Saksa 67,3 % 43,1 % 17,0 % 

Iso-Britannia 3,6 % 7,8 % 12,2 % 

Tanska 3,6 % 5,9 % 7,7 % 

Neuvostoliitto 1,8 % 6,9 % 6,3 % 

Ruotsi 10,9 % 6,9 % 5,1 % 

Ranska 1,8 % 5,9 % 2,3 % 

Sveitsi 0,0 % 1,0 % 2,0 % 

Itävalta 1,8 % 2,0 % 1,7 % 

Alankomaat 1,8 % 3,9 % 1,7 % 

Norja 0,0 % 3,9 % 0,9 % 

Kanada 0,0 % 0,0 % 0,6 % 

Argentiina 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Espanja 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Viro 0,0 % 2,0 % 0,3 % 

Romania 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Jugoslavia 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Belgia 0,0 % 1,0 % 0,0 % 

Italia 1,8 % 0,0 % 0,0 % 

Itävalta-Unkari 0,0 % 1,0 % 0,0 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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TaulukkoXVIII. Hallinto-oikeuden julkaisujen hankintamaiden suhteelliset osuudet kaikilla ajanjaksoilla. 

Julkaisumaa 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

Yhdysvallat 3,0 % 2,4 % 27,9 % 

Saksa 28,0 % 15,3 % 19,8 % 

Ruotsi 51,0 % 71,2 % 15,2 % 

Iso-Britannia 5,0 % 3,8 % 13,9 % 

Ranska 1,0 % 1,7 % 6,7 % 

Tanska 1,0 % 1,4 % 5,6 % 

Sveitsi 2,0 % 0,3 % 2,7 % 

Belgia 1,0 % 0,0 % 2,3 % 

Norja 6,0 % 2,8 % 1,9 % 

Itävalta 1,0 % 0,3 % 1,0 % 

Neuvostoliitto 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

Australia 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

Kiina 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Alankomaat 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

Japani 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

Chile 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Puerto Rico 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Algeria 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Uruguay 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Espanja 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Dominikaaninen tasavalta 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Viro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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TaulukkoXIX. Historian julkaisujen hankintamaiden suhteelliset osuudet kaikilla ajanjaksoilla. 

Julkaisumaa 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

Saksa 53,8 % 41,1 % 28,6 % 

Yhdysvallat 3,1 % 3,7 % 33,4 % 

Ranska 10,8 % 25,7 % 10,5 % 

Iso-Britannia 3,1 % 8,9 % 11,5 % 

Ruotsi 13,8 % 7,9 % 5,0 % 

Sveitsi 1,5 % 1,4 % 3,0 % 

Itävalta 7,7 % 0,9 % 1,0 % 

Italia 0,0 % 0,9 % 1,6 % 

Norja 1,5 % 0,0 % 1,6 % 

Neuvostoliitto 0,0 % 1,4 % 1,2 % 

Tanska 3,1 % 0,9 % 0,4 % 

Unkari 0,0 % 1,4 % 0,4 % 

Puola 0,0 % 0,0 % 0,8 % 

Kiina 0,0 % 1,4 % 0,0 % 

Tsekkoslovakia 0,0 % 0,9 % 0,0 % 

Alankomaat 0,0 % 0,5 % 0,2 % 

Latvia 0,0 % 0,9 % 0,0 % 

Espanja 0,0 % 0,0 % 0,4 % 

Argentiina 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Tšekkoslovakia 1,5 % 0,0 % 0,0 % 

Viro 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Kolumbia 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Jugoslavia 0,0 % 0,5 % 0,0 % 

Belgia 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Egypti 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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TaulukkoXX. Lääketieteen julkaisujen hankintamaiden suhteelliset osuudet kaikilla ajanjaksoilla. 

Julkaisumaa 1901–1929 1936–1938 1951–1956 

Yhdysvallat 11,1 % 1,4 % 29,3 % 

Saksa 33,3 % 25,7 % 20,1 % 

Ruotsi 8,3 % 12,9 % 11,6 % 

Tanska 13,9 % 25,7 % 7,1 % 

Iso-Britannia 2,8 % 2,9 % 9,9 % 

Ranska 22,2 % 8,6 % 4,4 % 

Neuvostoliitto 2,8 % 15,7 % 4,4 % 

Sveitsi 0,0 % 0,0 % 6,1 % 

Norja 0,0 % 2,9 % 1,4 % 

Itävalta 0,0 % 0,0 % 1,7 % 

Belgia 0,0 % 1,4 % 0,7 % 

Argentiina 0,0 % 1,4 % 0,3 % 

Etelä-Afrikka 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Slovakia 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Romania 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Liettua 2,8 % 0,0 % 0,0 % 

Ukraina 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Suomi 0,0 % 1,4 % 0,0 % 

Viro 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Alankomaat 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Kuuba 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

ei tietoa 2,8 % 0,0 % 0,0 % 

Kanada 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Jugoslavia 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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LIITE 4: Suomalaisten väitöskirjojen kielijakauma 1920 –1959 

 

Taulukko XXI. Suomalaisten väitöskirjojen kielijakauma 1920–1959. 

Vuosi-

kymmen 

Englanninkielisi

ä 

Ruotsinkielisiä Saksankielisi

ä 

Suomenkielisiä Muunkielisi

ä 

Väitöskirjoja 

yhteensä 

1920–

1929 

(n=309) 

2,9 % 16,5 % 43,0 % 34,0 % 3,6 % 100 % 

1930–

1939 

(n=469) 

5,3 % 12,2 % 52,5 % 29,9 % 0,2 % 100 % 

1940–

1949 

(n=449) 

16,9 % 9,6 % 39,0 % 32,1 % 2,4 % 100 % 

1950–

1959 

(n=832) 

48,6 % 7,7 % 17,6 % 23,3 % 2,9 % 100 % 

1960–

1969 

(n=1306) 

65,0 % 3,8 % 9,6 % 19,8 % 1,8 % 100 % 
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LIITE 5: Tieteenalojen julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan 

suhteen 

Korostusvärillä on merkitty sellaisten maiden julkaisut, jos niitä on tullut useammalla kuin yhdellä 

kielellä. 

 

Taulukko XXII. Biologian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1901–1929. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli saksa ruotsi englanti venäjä tanska italia hollanti 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 37             37 

Ruotsi   6           6 

Yhdysvallat     3         3 

Iso-Britannia     2         2 

Tanska         2     2 

Italia           1   1 

Ranska       1       1 

Itävalta 1             1 

Alankomaat             1 1 

Neuvostoliitto       1       1 

Hankinnat yhteensä 38 6 5 2 2 1 1 55 

 

Taulukko XXIII. Biologian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1936–1938. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli saksa englanti venäjä ruotsi ranska tanska norja hollanti viro 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 44                 44 

Yhdysvallat   9               9 

Iso-Britannia   8               8 

Neuvostoliitto     7             7 

Ruotsi       7           7 

Tanska           6       6 

Ranska         6         6 

Alankomaat 2             2   4 

Norja   1         3     4 

Viro                 2 2 

Itävalta 2                 2 

Belgia         1         1 

Sveitsi 1                 1 

Itävalta-Unkari 1                 1 

Hankinnat 
yhteensä 50 18 7 7 7 6 3 2 2 102 
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Taulukko XXIV. Biologian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1951–1956. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli 

eng-
lanti saksa tanska venäjä ruotsi ranska 

hol-
lanti espanja viro kroatia norja 

Hankinnat 
yhteensä 

Yhdysvallat 145                     145 

Saksa   60                   60 

Iso-Britannia 43                     43 

Tanska 4   23                 27 

Neuvostoliitto 2     20               22 

Ruotsi 2       16             18 

Ranska           8           8 

Sveitsi 1 6                   7 

Itävalta   6                   6 

Alankomaat 3      3         6 

Norja 2                   1 3 

Kanada 2                     2 

Viro                 1     1 

Jugoslavia                   1   1 

Argentiina               1       1 

Romania           1           1 

Espanja               1       1 

Hankinnat 
yhteensä 204 72 23 20 16 9 3 2 1 1 1 352 

 

  



 89  

 

 

Taulukko XXV. Hallinto-oikeuden julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1901–1929. 

Julkaisumaa/ julkaisun kieli ruotsi saksa englanti norja ranska tanska Hankinnat yhteensä 

Ruotsi 51           51 

Saksa   28         28 

Norja       6     6 

Iso-Britannia     5       5 

Yhdysvallat     3       3 

Sveitsi   2         2 

Tanska           1 1 

Viro   1         1 

Ranska         1   1 

Itävalta   1         1 

Belgia         1   1 

Hankinnat yhteensä 51 32 8 6 2 1 100 

 

 

Taulukko XXVI. Hallinto-oikeuden julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1936–1938. 

Julkaisumaa/ julkaisun kieli ruotsi saksa englanti norja ranska tanska hollanti 
Hankinnat 
yhteensä 

Ruotsi 205             205 

Saksa   44           44 

Iso-Britannia     11         11 

Norja     1 7       8 

Yhdysvallat     7         7 

Ranska         5     5 

Tanska           4   4 

Japani     1         1 

Alankomaat             1 1 

Itävalta   1           1 

Sveitsi   1           1 

Hankinnat yhteensä 205 46 20 7 5 4 1 288 
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Taulukko XXVII. Hallinto-oikeuden julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1951–1956. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli englanti saksa ruotsi ranska tanska norja espanja venäjä hollanti 

Hankinnat 
yhteensä 

Yhdysvallat 145                 145 

Saksa   103               103 

Ruotsi     79             79 

Iso-Britannia 72                 72 

Ranska       35           35 

Tanska         29         29 

Sveitsi 1 13               14 

Belgia 4     8           12 

Norja           10       10 

Itävalta   5               5 

Neuvostoliitto               4   4 

Australia 2                 2 

Alankomaat                 1 1 

Chile             1     1 

Dominikaaninen 
tasavalta             1     1 

Espanja             1     1 

Puerto Rico             1     1 

Algeria       1           1 

Uruguay             1     1 

Japani 1                 1 

Kiina 1                 1 

Hankinnat 
yhteensä 226 121 79 44 29 10 5 4 1 519 
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Taulukko XXVIII. Historian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1901–1929. 

Julkaisumaa/ julkaisun 
kieli saksa ruotsi ranska englanti tanska tšekki norja 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 35             35 

Ruotsi   9           9 

Ranska     7         7 

Itävalta 5             5 

Yhdysvallat       2       2 

Tanska         2     2 

Iso-Britannia       2       2 

Tšekkoslovakia           1   1 

Norja             1 1 

Sveitsi     1         1 

Hankinnat yhteensä 40 9 8 4 2 1 1 65 

 

 

Taulukko XXIX. Historian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1936–1938. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli saksa ranska 

eng-
lanti ruotsi 

venä-
jä 

espan-
ja italia tanska latvia viro 

unka-
ri 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 87       1             88 

Ranska   54 1                 55 

Iso-Britannia     19                 19 

Ruotsi       17               17 

Yhdysvallat     8                 8 

Kiina         3             3 

Unkari 1 1                 1 3 

Sveitsi 3                     3 

Neuvostoliitto         3             3 

Latvia         1       1     2 

Tšekkoslovakia 1       1             2 

Tanska               2       2 

Italia             2         2 

Itävalta 2                     2 

Kolumbia           1           1 

Viro                   1   1 

Jugoslavia         1             1 

Alankomaat 1                     1 

Argentiina           1           1 

Hankinnat 
yhteensä 95 55 28 17 10 2 2 2 1 1 1 214 
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Taulukko XXX. Historian julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1951–1956. 

 

  
Julkaisumaat/ 

julkaisun kieli englanti saksa ranska ruotsi italia norja venäjä puola unkari espanja tanska latina 

Hankinnat 

yhteensä 

Yhdysvallat 167           1           168 

Saksa   144                     144 

Iso-Britannia 58                       58 

Ranska     53                   53 

Ruotsi       25                 25 

Sveitsi   14 1                   15 

Italia         8               8 

Norja     1     7             8 

Neuvostoliitto             6           6 

Itävalta   5                     5 

Puola               4         4 

Tanska                     2   2 

Espanja                   2     2 

Unkari                 2       2 

Alankomaat 1                       1 

Belgia                       1 1 

Egypti     1                   1 

Hankinnat 

yhteensä 226 163 56 25 8 7 7 4 2 2 2 1 503 
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Taulukko XXXI. Lääketieteen julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1901–1929. 

Julkaisumaat/ julkaisun 
kieli saksa ranska englanti tanska ruotsi liettua venäjä 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 12             12 

Ranska   8           8 

Tanska       5       5 

Yhdysvallat     4         4 

Ruotsi         3     3 

Neuvostoliitto             1 1 

ei tiedossa 1             1 

Liettua           1   1 

Iso-Britannia     1         1 

Hankinnat yhteensä 13 8 5 5 3 1 1 36 

 

 

Taulukko XXXII. Lääketieteen julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1936–1938. 

Julkaisumaa/ 
julkaisun kieli saksa tanska venäjä ruotsi ranska englanti espanja suomi norja 

Hankinnat 
yhteensä 

Saksa 18                 18 

Tanska   17       1       18 

Neuvostoliitto     10         1   11 

Ruotsi       9           9 

Ranska         6         6 

Norja 1               1 2 

Iso-Britannia           2       2 

Suomi           1       1 

Argentiina             1     1 

Yhdysvallat           1       1 

Belgia         1         1 

Hankinnat 
yhteensä 19 17 10 9 7 5 1 1 1 70 
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Taulukko XXXIII. Lääketieteen julkaisukielten jakautuminen julkaisumaan suhteen 1951–1956

. 

 

Julkaisumaa/ 

julkaisun kieli englanti saksa ruotsi ranska tanska venäjä norja espanja slovakki viro romania ukraina hollanti  - monikielinen Hankinnat yhteensä 

Yhdysvallat 86                             86 

Saksa   59                           59 

Ruotsi     34                         34 

Iso-Britannia 29                             29 

Tanska 3 1     17                     21 

Sveitsi 4 8   5                     1 18 

Neuvostoliitto           13                   13 

Ranska       13                       13 

Itävalta   5                           5 

Norja             4                 4 

Belgia       2                       2 

Romania                     1         1 

Alankomaat                         1     1 

Argentiina               1               1 

Viro                   1           1 

Ukraina                       1       1 

Jugoslavia                           1   1 

Kuuba               1               1 

Kanada 1                             1 

Etelä-Afrikka 1                             1 

Slovakia                 1             1 

Hankinnat 

yhteensä 124 73 34 20 17 13 4 2 1 1 1 1 1 1 1 294 


