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Tiivistelmä

Tämä tutkimus selvittää, miten sektoritutkimus ja sektoritutkimuslaitokset aikanaan

ilmestyivät osaksi tiedepoliittista problematiikkaa hallittavina ja tiedettävinä objek-

teina. Tutkimuksessa tarkastellaan sektoritutkimuksen institutionaalista ja käsitteel-

listä polveutumishistoriaa. Tutkimuksessa tätä historiaa lähdetään jäljittämään 1800-

luvun jälkipuolella käydyistä keskusteluista, jotka koskivat ensimmäisiä valtion viras-

tokoneistoon yhteyteen perustettuja tutkimusorganisaatioita. Tarkastelu päättyy sek-

toritutkimuksen syntymiseen 1900-luvun lopulla.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisen argumentoinnin myötä tutkimusorganisaa-

tiot tuotiin osaksi kansallista poliittista keskustelua; miten muissa maissa aiemmin

toteutetut institutionaaliset innovaatiot introdusoitiin kansalliseen keskusteluun,

muotoiltiin kansallisesti relevanteiksi ja sidottiin kansallisiin ongelmanasetteluihin.

Miten uudentyyppisten virastojen tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä perusteltiin ja

millaisia kiistoja niiden perustamisen ympärillä käytiin? Erityisesti huomiota kiinnite-

tään siihen, miten näissä keskusteluissa määriteltiin suhdetta valtion, hallinnan ja tut-

kimustiedon välillä.

Tutkimuksen aineisto koostuu valtiopäiväasiakirjoista ja komiteanmietinnöistä

vuodesta 1864 vuoteen 2010.  Tarkastelun kohteena ovat yhtälailla toteutuneet kuin

pelkän ajatuksen tasolle jääneet ehdotukset uusiksi tutkimusvirastoiksi ja -laitoksiksi.

Lisäksi aineistoon kuuluu perustettujen laitosten reformeja koskevia asiakirjoja, la-

keja ja asetuksia sekä keskeisiä tiedepoliittisia dokumentteja. Tutkimus ammentaa

teoreettisesti ja metodologisesti ensisijaisesti kahdesta lähteestä. Yhtäältä se nojaa

uusinstitutionaaliseen maailmanyhteiskunnan teoriaan ja sen perustalta kehitettyyn

domestikaatiolähestymistapaan. Toisaalta se hyödyntää Michel Foucault’n genealo-

gista menetelmää ja sen pohjalta kehitettyä hallinnan analyyttista tutkimusotetta.



Tutkimuksessa esitellään kolme tapaa, joilla valtiollisten tutkimuslaitosten välttä-

mättömyyttä perusteltiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Ensimmäinen näistä nojasi

tutkimustoiminnan taloudelliseen ja hallinnolliseen hyödyllisyyteen. Tutkimustoi-

minnan hyödyllisyys valtionhallinnon ja elinkeinoelämän kannalta oli 1800-luvun lo-

pulla yhä kyseenalainen käsitys, jota pyrittiin tukemaan erilaisten vakuuttelujen avulla.

Toiseksi tutkimuslaitosten perustamiseen liittyi myös voimakas kansallinen tema-

tiikka. Tieteellinen toiminta jäsennettiin ylikansalliseksi hankkeeksi, mutta vastuun

hankkeen toteuttamisesta katsottiin lankeavan kansakuntien harteille. Tieteen edistä-

minen oli sekä kollektiivinen kansainvälinen pyrkimys että kansakuntien välinen kil-

pailukenttä. Tieteen auktoriteetti nojasi sen universaaliin luonteeseen, mutta samalla

koettiin tarpeelliseksi vertailla ja kilpailuttaa kansallista tiedetoimintaa kansakuntien

keskuudessa. Kolmanneksi keskeinen haaste laitoksia ajaneille tahoille oli perustella,

miksi koelaitokset ja tieteelliset virastot tarjoaisivat paremman tavan organisoida tut-

kimustoimintaa suhteessa aiempiin järjestelyihin ja käytäntöihin. Tutkimuksessa

osoitetaan, miten uudentyyppisten organisaatioiden tapa järjestää tutkimustoimintaa

kyettiin esittämään toimivampana suhteessa vakiintuneisiin malleihin.

Tutkimuksessa osoitetaan myös, miten määrätyssä historiallisessa vaiheessa on-

nistuttiin kokoamaan kirjava joukko tutkimustoimintaa suorittavia organisaatioita

yhtenäisen kategorian alle valtion tutkimuslaitos -nimikkeen avulla. Tämä kategoria

paitsi sitoi yhteen monia aiemmin täysin erillisinä pidettyjä laitoksia, se myös muo-

dosti niistä yhtenäisen hallinnallisen ja tiedollisen objektin.

Lopulta tutkimuksessa tarkastellaan, mitä tarkoitetaan sektoritutkimuksella ja mi-

ten tämä tutkimuslajeja koskeva kategorisointi aikanaan artikuloitiin valtion tutki-

muslaitoksia koskevaan kategorisointiin. Tutkimuksessa osoitetaan, millaisten käsit-

teellisten rajanvetojen ja määrittelyiden kautta 1970- ja 1980-lukujen taitteen tiede-

poliittisissa dokumenteissa muodostettiin ajatus YPP-tutkimuksesta yhtenäisenä hal-

linnan kohteena ja miten se linkitettiin valtion tutkimuslaitoksiin. Kategorisoinnin

osoitetaan nojaavan vahvasti OECD:n ja NORDFORSK:in hyödyntämiin luokitte-

luihin sekä määrättyihin hallinnollisiin ideaaleihin. Samoin osoitetaan, miten tämän



kategorisoinnin pohjalta muodostettiin ajatus sektoritutkimuksesta omana tutkimus-

lajinaan. Kyse ei ollut vain uudesta nimestä vanhalle kategorialle vaan laajemmasta

uudelleen kategorisoinnista.  Näiden teemojen kautta tutkimus pureutuu tutkimus-

toimintaa koskeviin kategorisointeihin ja tavoitteenasetteluihin sekä niiden institutio-

naalisiin vaikutuksiin.

Kokonaisuudessaan valtion tutkimuslaitosten ja sektoritutkimuslaitosten ilmaan-

tumista Suomeen voidaan pitää valaisevana esimerkkinä siitä, miten kansallisvaltioi-

den väliset institutionaaliset ratkaisut ja poliittiset keskustelut saavat yhdenmukaisia

muotoja maailmakulttuuristen ideoiden ja mallien kansallisen hyödyntämisen kautta.



Abstract

Genealogy of Sectoral Research

From commissions and offices to a statewide research system

The structural development of sectoral research has been one of the focus points of

research policy in Finland during the last twenty years. Yet, the concepts of sectoral

research and sectoral research institutes precede these deliberations only by a few

years. They emerged as objects of research policy in the late eighties. My study looks

at how they were introduced into the discourse of research policy as objects to be

known and to be governed. It traces the conceptual and institutional genealogy of

sectoral research from the establishment of the first governmental research institutes

in the 19th century to the birth of sectoral research in the late 20th century.

The study looks at how exogenous institutional models for organizing research

were introduced into the field of national political debate and how they were made

to appear as necessary tools for ensuring national prosperity and success. The study

focuses on how the argumentation for and against these institutes was tied to

definitions concerning the proper relationship between scientific research, good

government and the nation-state.

The data consists of relevant bills by the government and by individual members

of the parliament, parliamentary transcripts, official committee reports,

governmental decrees, laws and research policy documents from the period between

1864 and 2010. Theoretically and methodologically the study draws on Focauldian

analytics of governmentality and on the neo-institutionalist world society theory.

The study found that the discussions concerning the establishment of the first

state research institutes (SRIs) in Finland followed a unified pattern regardless of the



varied fields of research that the institutes were supposed to focus on.

Argumentation for and against establishing new SRIs centered around three issues.

The first one concerned the criteria for good and rational government of the state

and of industrial activities. Establishing SRIs was not just about setting up novel

organizations. It was also about justifying the need for a new kind of governmental

knowledge and about inserting new type of epistemic authority within the state

government.  Secondly, debates concerning SRIs and scientific activity in general had

a strong nationalistic emphasis. Participation in scientific activity and establishing

research institutions were seen as ways to present a nation-state as a modern and

civilized state. The study shows how it was possible to overcome the potential

conflict between domesticating transnational models and highlighting national

uniqueness. Thirdly, the proponents of SRIs had to convince the audience of the

fact that the SRIs offered a best way to organize research compared to universities

and other traditional research establishments. They introduced three principles

which they felt should guide all scientific endeavors and which were best met by

SRIs: stability, consistency and focus on the core activities.

The study also shows how at a certain historical period various actors managed

to formulate an idea of unified category which tied together a varied group of

research organizations under a common title. The SRI-title offered a convenient way

to group together several different research establishments and view them as a

unified group, which should be governed and evaluated using a uniform set of

precepts.

Finally the study takes a look at the concept of sectoral research and how it was

tied together with the categorization of SRIs. The study shows how boundary-work

and various attempts to define the limits between different fields of research activity

and governmental institutions were involved in bringing about the idea of sectoral

research as a unified field of scientific activity and as a category that could align

together several research organizations conducting research in very different fields



during the 1980s. The study proposes that this categorization was born out of the

definitions used by the OECD and the NORDFORSK at the time.
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1. Johdanto

Sektoritutkimusjärjestelmän uudistaminen nousi Suomessa kiivaan poliittisen kes-

kustelun aiheeksi 2000-luvun vaihteessa. Järjestelmän uudistamista valmisteltiin ja

tarkasteltiin useiden selvitysmiesten ja työryhmien toimesta1. Kun puheet muuttuivat

mittaviksi ja kiistanalaisiksi organisaatiouudistuksiksi vuosien 2008 ja 2009 aikana,

sektoritutkimus sai hetkeksi osakseen myös laajempaa julkista huomiota. Sosiaali- ja

terveysministeriön päätökseen lakkauttaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-

tämiskeskus (Stakes) ja Kansanterveyslaitos (KTL) sekä perustaa niiden pohjalle hy-

vin kiireellisellä aikataululla uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suhtaudut-

tiin kriittisesti erityisesti Stakesin henkilöstön keskuudessa. Huolta sosiaalitutkimuk-

sen asemasta uudessa laitoksessa esiintyi laajemminkin, koska vahvemmin biolääke-

tieteelliseen tutkimukseen erikoistunut KTL oli henkilömäärältään merkittävästi suu-

rempi laitos, minkä uskottiin vaikuttavan tulevan laitoksen tutkimusprofiiliin. Laitos

nousi uudelleen julkisuuteen pikaisesti fuusion jälkeen, kun valtion talousarviossa

esitetyt supistukset THL:n budjettiin ajoivat laitoksen yt-neuvotteluihin ja henkilös-

töleikkauksiin vaikeuttaen tilannetta entisestään.

Samoihin aikoihin eduskunnassa käytiin kamppailua Merentutkimuslaitoksen

kohtalosta. Hallituksen ehdotus2 ajaa Merentutkimuslaitos alas ja jakaa sen toiminnot

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen (IL) välille herätti vas-

tarintaa laitoksen johdon ja henkilöstön keskuudessa, jotka pyrkivät viimeiseen asti

estämään uudistuksen. Uudistusta kritisoitiin myös ulkopuolisten asiantuntijoiden ja

kansanedustajien toimesta, jotka uskoivat sen johtavan merentutkimuksen tason

heikkenemiseen Suomessa3. Tästä huolimatta eduskunnan äänestyksessä enemmistö

päätyi hallituksen ehdotuksen kannalle.
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Stakesin ja KTL:n fuusio sekä Merentutkimuslaitoksen lopettaminen eivät kui-

tenkaan olleet ensimmäisiä organisaatiouudistuksia sektoritutkimuskentällä 2000-lu-

vun puolella. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) oli perustettu

vuonna 2001 kahden laitoksen fuusion myötä ja Elintarviketurvallisuusvirasto

(EVIRA) oli saanut alkunsa vuonna 2006 kolmen laitoksen yhdistämisellä. Samana

vuonna oli lisäksi siirretty Ulkopoliittinen instituutti eduskunnan alaisuuteen, jolloin

siitä muodostui yksi valtion sektoritutkimuslaitoksista. Lisäksi opetusministeriön

alaisuuteen oli perustettu Sektoritutkimuksen neuvottelukunta vuonna 2007 koordi-

noimaan valtion sektoritutkimuksen kokonaisohjausta sekä tehostamaan sektoritut-

kimuksen suuntaamista ja hyödyntämistä.

Yllä mainitut fuusiot olivat kuitenkin vain jäävuoren huippu suuremmista suun-

nitelmista. Parhaimmillaan opetusministeriössä4 kaavailtiin kaikkien tutkimuslaitos-

ten purkamista paloihin, jotka uudelleen yhdistämällä rakennettaisiin neljä suurta lai-

tosta. Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettama asiantuntijaryhmä5 ehdotti loppu-

vuodesta 2012, että järjestelmää tulisi kehittää fuusioiden kautta siten, että laitosten

määrä supistuisi lähes kahdestakymmenestä lopulta yhdeksään. Suurin osa laitoksista

fuusioitaisiin keskenään ja kaksi laitosta fuusioitaisiin Helsingin yliopistoon. Suomi

ei ollut ainoa maa, jossa valtion tutkimuslaitosten asema oli liikkeessä 2000-luvun

alussa. Tutkimuslaitoksia arvioitiin ja niitä koskevia uudistuksia suoritettiin tai kaa-

vailtiin samaan aikaan lukuisissa Euroopan maissa6. Yksi radikaaleimmista ratkai-

suista toteutettiin Tanskassa, jossa päädyttiin luopumaan lähes kokonaan ministeri-

öiden alaisista tutkimuslaitoksista yhdistämällä niitä yliopistoihin. Vaikka taustalla oli

ajatus sektoritutkimuslaitosten kokonaisvaltaisesta sulauttamisesta yliopistoihin, lo-

pulta viisi laitosta jäi uudistuksen ulkopuolelle7. Tosin niidenkin fuusioiminen nos-

tettiin sittemmin uudelleen harkinnan kohteeksi8. Suomessa laaditut suunnitelmat

sektoritutkimuslaitosten tulevaisuudesta muistuttivat vahvasti tanskalaisten kaavaile-

mia uudistuksia. Sektoritutkimuslaitosten taru saattoi olla lähenemässä loppuaan.
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Valtiollisia tutkimusorganisaatioita alettiin perustaa Suomeen jo 1800-luvun lo-

pulla. Laitosten määrä kasvoi tasaisesti 1900-luvun aikana samoin kuin niiden rahoi-

tus ja henkilöstön määrä. Tämän jälkeen laitosten määrä on kääntynyt 2000-luvulla

hitaaseen laskuun. Täsmällistä vertailua laitosten määrän suhteen eri aikoina on vai-

keaa tehdä, koska missään vaiheessa ei näyttäisi olleen täysin yksimielistä määritelmää

sille, mitkä laitokset ja virastot tulisi luokitella ”varsinaisiksi” valtion tutkimuslaitok-

siksi tai sittemmin sektoritutkimuslaitoksiksi. Laitosten lukumäärä kunakin historial-

lisena ajankohtana on kiistanalainen kysymys ja vastaus riippuu suurelta osin laskijan

tekemistä määrittelyistä. Vaikka laitosten tarkka lukumäärä jätettäisiin avoimeksi, ke-

hityskulku on johtanut 1900-luvun nousuvaiheesta ja eriytymisestä laitoskentän su-

pistumiseen ja keskittämiseen 2000-luvun puolella. Erilaisten määritelmien ja lasku-

tapojen avulla voidaan lähinnä esittää muutos enemmän tai vähemmän radikaalina.

Tämä kehityskulku herättää kysymyksiä. Miksi 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuo-

lella koettiin tarpeelliseksi tai välttämättömäksi institutionalisoida määrättyjä tutki-

mustoimintoja valtionhallinnon yhteyteen tai valtiollistaa olemassa olleita tutkimus-

yksiköitä? Entä mistä syistä valtionhallinnon tutkimustoimintaa vakiinnutettiin ja laa-

jennettiin sekä sen rahoitusta alettiin kasvattaa huomattavasti 1900-luvun jälkipuolis-

kolla?

Yksi 2010-luvun vähemmän näkyvistä, mutta sitäkin merkittävimmistä poliitti-

sista kysymyksistä saattaa olla, pitävätkö poliitikot ja virkamiehet sektoritutkimuslai-

tosten tuottamaa tietoa välttämätöntä yhteiskuntapoliittisen suunnittelun ja päätök-

senteon kannalta. Millaista tietoa päätöksenteon tueksi halutaan ja vaaditaan?i Ennen

kuin näihin kysymyksiin voidaan lähteä etsimään vastausta, on hyödyllistä asettaa tut-

kimuksen kohteeksi, miten meillä ylipäätään on jotain sellaista kuin valtion tutkimus-

laitokset ja sektoritutkimus. On tarkasteltava, miten tällainen tutkimuksen muoto on

aikanaan muodostunut ja millainen rooli sille on Suomessa eri aikoina määritelty.

i Joissain tapauksissa kysymykset tutkimuksen poliittis-hallinnollisesta hyödyntämisestä ovat myös
nousseet keskeisiksi aiheiksi kansallisessa mediassa. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää niin sanottua
Himasen raporttia, joka synnytti paljon kriittistä keskustelua 2000-luvun alussa.
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Näihin kysymyksiin vastaamalla on huomattavasti helpompi tarkastella sitä, mistä oi-

keastaan keskustellaan, kun puhutaan sektoritutkimuksesta ja valtion tutkimuslaitok-

sista sekä näiden uudistamisesta. On kysyttävä, millainen oli se käsitys tiedon ja hal-

linnan välisestä suhteesta, joka aikanaan muodostettiin näitä instituutioita perustet-

taessa ja onko se sittemmin muuttunut.

2000-luvulla havaittavaa uudistusaaltoa ei ehkä kuitenkaan tule nähdä suurena

murroskohtana valtion tutkimuslaitosten historiassa. Siinä missä monilla laitoksista

on pitkälle menneisyyteen polveutuva institutionaalinen tausta, useimpien kohdalla

pienemmät tai suuremmat organisaatiomuutokset määräajoin ovat olleet pikemmin

sääntö kuin poikkeus. Se, mikä vuosituhannen vaihteessa oli uutta, oli pyrkimys tar-

kastella, ohjata ja kehittää valtion tutkimuslaitoksia yhtenäisenä kokonaisuutena, jota

kutsuttiin valtion sektoritutkimusjärjestelmäksi. Aiemmin uudistuksia oli viety läpi

selkeämmin sektorikohtaisesti ministeriöiden toimesta ja ne olivat kohdistuneet raja-

tummin määrätyn hallinnonalan tutkimuslaitoksiin. Samoin suhteellisen uutta oli itse

sektoritutkimuksen käsite, joka kokosi yhteen useissa eri laitoksissa ja useilla eri yh-

teiskunnan osa-alueilla suoritettavaa tutkimusta yhteisen sateenvarjokäsitteen alle

riippumatta tutkimuksen substanssista. Joka tapauksessa oli ilmeistä, että laitoskenttä

oli myllerryksessä ja muutosten edessä. Taustalla oli pidempään jatkunut tasainen

keskustelu sektoritutkimuksen rakenteellisesta kehittämisestä, jonka rinnalla muun

muassa valtion tuottavuusohjelma ja alueellistamisohjelma lisäsivät painetta uudis-

tusten eteenpäin viemiselle.

Sektoritutkimus on suhteellisen tuore käsite tiedepoliittisessa keskustelussa. Sitä

voidaan myös pitää jossain määrin suomalaisena erikoisuutena. Kansainvälisesti kä-

sitettä ei juurikaan käytetä, vaikka useissa maissa suoritetaankin samankaltaista tutki-

musta hyvin samantyyppisissä institutionaalisissa puitteissa. Tyypillisempää on puhua

yksinkertaisesti valtion tutkimuslaitoksista ja niissä suoritettavasta tutkimuksesta.

Suomessakin käsite vaikuttaisi olevan yhä suhteellisen vieras laajemmalle yleisölle,

vaikka tiedepoliittisissa keskusteluissa se on parin viimeisen vuosikymmenen aikana
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saavuttanut kohtalaisen vakiintuneen aseman. Termi alkoi yleistyä näissä keskuste-

luissa 1990- ja 2000-lukujen aikana, jolloin se syrjäytti aiemmin käytetyn YPP-tutki-

muksenii käsitteen.

Tiedepoliittisissa teksteissä esitettyjä sektoritutkimuksen määritelmiä voidaan pi-

tää monilta osin hankalina. Ensinnäkin ne jättävät auki kysymyksen siitä, miten tut-

kimus täyttää sektoritutkimuksen funktion. Millaisten kriteerien perusteella tutki-

muksen voidaan sanoa tukevan päätöksentekijöitä tai yhteiskuntapolitiikkaa ja yh-

teiskunnallisia palveluita? Määritelläänkö tämä tutkimuksen tarkoituksen ja päämäärän

mukaan, jolloin keskeiset tekijät ovat tutkijoiden pyrkimykset ja tavoitteenasettelut?

Tällöin sektoritutkimusta olisi kaikki tutkimus, joka pyrkii edistämään mainittuja pää-

määriä, riippumatta siitä, päätyykö tutkimus todella tukemaan yhteiskuntapoliittista

päätöksentekoa ja kehittämistä. Tässä tapauksessa määritelmää vaikeuttaisi se, että

sektoritutkimuskentän rajaaminen tapahtuisi selvittämällä tutkijoita ohjaavia motii-

veja, eikä itse tutkimuksia. Toinen vaihtoehto olisi asettaa kriteeriksi se, että tutki-

musta päädytään hyödyntämään mainittuihin tarkoitusperiin riippumatta tutkijoiden

pyrkimyksistä. Tältä pohjalta olisi kuitenkin vaikeaa rajata sektoritutkimusta omaksi

tutkimusalueekseen, koska kaikki tutkimuksellinen tieto, johon päätöksentekijät pää-

tyvät nojaamaan, määrittyisi jälkikäteisesti sektoritutkimukseksi. Mitään sellaista tut-

kimusta, jota ei hyödynnettäisi – koska päätöksentekijät eivät ole tietoisia siitä, koska

tulokset koettaisiin poliittisesti tai taloudellisesti ongelmalliseksi tai koska tuloksiin ei

luotettaisi – ei voitaisi luokitella sektoritutkimukseksi. Samoin kaikki tutkimukset,

joita joiltain osin hyödynnettäisiin, määrittyisivät sektoritutkimukseksi, vaikka ne so-

pisivat yhtä lailla muihin tutkimustoimintaa määritteleviin kategorioihin. Täten aino-

astaan päätöksentekijät ja muut tutkimuksen hyödyntäjät voisivat määritellä sektori-

tutkimuksen oman toimintansa kautta, eikä sen rajaamiseen olisi mitään edeltävää ja

objektiivisia kriteereitä. Kolmas vaihtoehto olisi asettaa kriteeriksi se, että tutkimus

ii Kirjainlyhenne YPP-tutkimus muodostettiin sanoista yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia
palveluja tukeva tutkimus. Kuten 8. luvussa tuon esiin, käsitteen vaihtuminen on jo sinällään
mielenkiintoinen tapaus eikä kyse ollut pelkästä nimen vaihdoksesta kohteen pysyessä samana.
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tarjoaa yhteiskuntapoliittisesti hyödyllistä tietoa, riippumatta siitä, onko se tutkijoiden ta-

voite tai päädytäänkö tutkimusta todella hyödyntämään päätöksenteossa ja kehittä-

mistoiminnassa. Tällöin ongelmana olisi se, kuka määrittelee objektiivisesti, millainen

tutkimustieto on yhteiskuntapoliittisesti hyödyllistä. Lisäksi voitaisiin kysyä, täyttäi-

sikö tutkimus tällöin sektoritutkimuksen funktion, ellei se päätyisi käytännössä hyö-

dyttämään yhteiskuntapolitiikkaa.

Sektoritutkimuksen institutionaalinen yhteys valtionhallintoon ei myöskään ole

yksinkertainen seikka. Valtion tutkimuslaitokset, joita Suomessa on jo jonkin aikaa

kutsuttu sektoritutkimuslaitoksiksi, ovat keskeisiä mutta eivät ainoita sektoritutki-

muksen suorittajia. Toisinaan sektoritutkimuslaitosten yhteydessä puhutaan erityi-

sesti ”valtion sektoritutkimuksesta”, jolloin se erotetaan muissa laitoksissa kuten yli-

opistoissa tai yksityisellä sektorilla suoritettavasta tutkimuksesta, joka voidaan luoki-

tella sektoritutkimukseksi. Tässä tulisikin ottaa huomioon ero sektoritutkimuksen,

sektoritutkimuslaitosten ja julkisen sektoritutkimusjärjestelmän käsitteiden välillä.

Sektoritutkimusta ja sektoritutkimusjärjestelmää koskevat tarkastelut ja arvioinnit

ovat Suomessa keskittyneet lähes yksinomaan niin sanottuun valtion sektoritutki-

mukseen. Tästä huolimatta sektoritutkimuksen suorittajien yhteys määrättyihin val-

tionhallinnon organisaatioihin ei ole aina itsestäänselvyys.

Lopulta sovellettavuuden astekaan ei ole helppo kriteeri sektoritutkimuksen mää-

rittelemiseksi. Varsinkin 2000-luvulla on alettu korostaa sektoritutkimuslaitosten

profiilia soveltavan tutkimuksen laitoksina. Perustutkimukseksi luokiteltavaa tutki-

musta on siirretty entistä vahvemmin tutkimuslaitoksista yliopistoille. Tämä erottelu

ei kuitenkaan ole aina ollut jyrkkä ja se on muuttunut ajan myötä. Selvää erottelua

perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välille on myös vaikeaa tehdä. Lisäksi

sektoritutkimuksen määritelmää ei voida johtaa empiirisesti pelkästään siitä, millaista

tutkimusta sektoritutkimuslaitoksissa suoritetaan tai millaista tutkimusta niiden halu-

taan suorittavan. Tämä johtuu siitä, että sektoritutkimus on määritelty omaksi tutki-

muksen lajikseen, jota voidaan periaatteessa harjoittaa erilaisissa laitoksissa.
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Ongelmana kussakin tavassa rajata sektoritutkimusta on, ettei sektoritutkimuk-

selle ole määritelty omaa tutkimuskenttää, teorioita tai menetelmiä, joiden perusteella

se voitaisiin erottaa muusta tutkimustoiminnasta. Siten on turvauduttava joko mää-

ritelmiin, jotka viittaavat tutkimuksen tavoitteisiin ja motiiveihin, tai on viitattava vä-

hintään yhtä ongelmallisiin kriteereihin, jotka koskevat tutkimuksen institutionaalisia

yhteyksiä tai hyödyntämistä. Sektoritutkimuksen käsite on muuttuva ja vaikeasti mää-

riteltävissä. Käytännössä määritelmä vaikuttaisi usein olevan epämääräinen yhdis-

telmä yllä mainituista kriteereistä, ilman että kaikki osatekijät välttämättä toteutuvat.

Olennaista ei kuitenkaan välttämättä ole se, ettei sektoritutkimukselle ole löytynyt

selkeää ja yksiselitteistä määritelmää, vaan se, että kyseistä määritelmää on ylipäätään

pyritty tekemään. Suomessa on haluttu muodostaa kriteerit, joiden pohjalta voitaisiin

puhua sektoritutkimuksesta omana tutkimuslajinaan ja luoda käsite, joka kokoaa yh-

teen laajan joukon tutkimusta eri organisaatioiden välillä. Siinä missä useimmissa

maissa puhutaan pelkästään valtion tutkimuslaitoksissa suoritettavasta tutkimuk-

sesta, suomalaisessa tiedepolitiikassa puhutaan erityisestä tutkimuksen lajista, jonka

identiteetti ei rajoitu institutionaalisesti, vaikka sitä määritelläänkin osittain institutio-

naalisten yhteyksien kautta.

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus sen enempää kehittää parempaa määritelmää

sektoritutkimukselle kuin ottaa kantaa siihen, onko ajatus sektoritutkimuksesta eri-

tyisenä tutkimuksen lajina ylipäätään mielekäs. Kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti kä-

sityksiin valtionhallinnon suhteesta tietoon ja tutkimukseen, sekä siihen, miten valti-

onhallinnon yhteyteen on muodostunut määrätynlainen tiedontuotannon teknologia,

jonka tarkoitukseksi on määritelty yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon ja yhteiskun-

nallisten palveluiden tukeminen. Tarkoitukseni on analysoida, millaisen harkinnan

perusteella Suomessa päätettiin 1800- ja 1900-lukujen aikana rakentaa valtionhallin-

non yhteyteen joukko tutkimuslaitoksia, joko valtiollistamalla aiempia tutkimuslai-

toksia tai luomalla uusia. Selvitän, miten lopulta muodostui ajatus sektoritutkimuk-

sesta omana tutkimuksen lajinaan ja ajatus sektoritutkimusjärjestelmästä kyseistä tut-
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kimusta suorittavien julkisten tutkimuslaitosten kokonaisuutena. Näistä tutkimusase-

telmaa koskevista syistä en myöskään käytä sektoritutkimusta analyyttisena käsit-

teenä, jonka kautta järjestäisin tutkimuskenttää. Sen sijaan siirrän käsitteen analyysin

kohteeksi.

Sektoritutkimus ei ole vain sana. Käsitteenä se tekee asioita. Se kokoaa yhteen

laajan joukon substanssiltaan erilaista toimintaa ja tuottaa uuden yhtenäisen objektin,

jota on mahdollista arvioida, tarkastella ja hallita. Tämän vuoksi on tärkeää tarkas-

tella, mihin sillä viitataan, miten se ala määritellään ja miten sen ala rajataan. Analyysin

kohteeksi on asetettava se, miten käsitettä käytetään ja millaisia vaikutuksia sen käy-

töllä on.

1.1. Lähtöpisteitä

Lähdettäessä analysoimaan sektoritutkimuksen käsitteen syntyhistoriaa, sekä tapaa

jolla tutkimustoiminta on kietoutunut ja institutionalisoitunut osaksi valtionhallintoa

Suomessa, yksi keskeinen haaste on rajata tutkimuksen kannalta oleellinen historial-

linen konteksti. Raja voidaan vetää yhtä perustellusti moneen eri kohtaan. Yksi vaih-

toehto on aloittaa tarkastelu 1970- ja 1980-lukujen vaihteesta. Tällöin Suomessa alet-

tiin korostaa yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluja koskevan tutkimuksen kasvanutta

merkitystä yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden valmistelussa sekä poliittisten pää-

tösten seurannassa ja arvioinnissa. Samaan aikaan alettiin puhua ensimmäistä kertaa

ensin YPP-tutkimuksesta ja sittemmin sektoritutkimuksesta yhtenäisenä hallinnan

kohteena. Valtion tutkimuslaitosten ympärille pyrittiin rakentamaan keskitetysti oh-

jattu tutkimusjärjestelmä. 1980-luvulle tultaessa yhteiskuntapoliittista päätöksente-

koa tukevan tutkimuksen korostunut merkitys sekä tutkimusjärjestelmän kehittämi-

nen näkyivät myös voimakkaampana panostuksena valtion tutkimuslaitosten rahoi-

tukseen.

Toisaalta osuvampi rajanveto saattaisi olla 1950- ja 1960-lukujen vaihde, jota voi-

daan pitää järjestelmällisen tiedepolitiikan syntyhetkenä Suomessa9. Tällöin ajatus
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keskitetysti ja määrätietoisesti ohjatusta tiede- ja tutkimusjärjestelmästä alkoi saada

osakseen yhä enemmän kannatusta. Samalla lähti käyntiin laajempi keskustelu kan-

sallisesta tiedepolitiikasta. Tiedepolitiikan ohjaamista ja koordinointia silmällä pitäen

luotiin uusia instituutioita, kuten valtion tieteelliset toimikunnat ja valtion tiedeneu-

vosto. Suomalaista tutkimustoimintaa kritisoitiin liiasta hajanaisuudesta. Sen tehok-

kuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä haluttiin kasvattaa luomalla järjestelmä, joka

vahvistaisi tutkimustoiminnan suunnitelmallisuutta ja koordinointia. Taustalla oli

Länsi-Euroopan maissa yleistynyt ajatus siitä, että poliittisten päätöksentekijöiden tu-

lisi voida osallistua vahvemmin tutkimustoiminnan ohjaamiseen, jotta tutkimustoi-

minnan käytännöllistä hyötyä voitaisiin lisätä vaikuttamalla siihen, millaisiin tutki-

muskysymyksiin ja ongelmiin tutkijat keskittyvät. Päätöksentekijöiden vaikutusmah-

dollisuuksia tutkimusaiheiden suuntaamiseen ja tieteenalojen määrälliseen painotta-

miseen haluttiin lisätä. Tiedepoliittinen keskustelu oli samaan aikaan käynnistynyt

myös OECD:n piirissä. OECD:llä oli keskeinen rooli tutkimustoiminnan hallinnol-

lisen merkityksen sekä tutkimuspoliittisen suunnittelun tärkeyden korostamisessa

kansainvälisellä kentällä10. Organisaation julkaisuissa kannustettiin kansallisvaltioita

perustamaan tiedepoliittisia elimiä ja panostamaan tutkimustoiminnan kehittämi-

seen11. Käytännössä valtakunnallinen tutkimuspoliittinen ohjaus ja suunnittelutyö

lähtivät Suomessa käyntiin 1960-luvun lopulla, jolloin alettiin myös rakentaa perustaa

maan tiede- ja tutkimusinfrastruktuurille.

Luontevana lähtökohtana tutkimukselle voisi pitää myös Suomen itsenäistymistä

vuonna 1917. Tällöin olisi mahdollista tarkastella valtion ja tutkimustoiminnan välisiä

sidoksia valtion rakentamisen projektista lähtien. Suomeen perustettiinkin pian it-

senäistymisen jälkeen useita tutkimuslaitoksia, joista osa oli kokonaan uusia tutki-

musorganisaatioita ja yksi laitos siirrettiin hallinnollisesti Suomen Tiedeseuran alai-

suudesta valtiolle. Tätä ajallista rajausta tukisi myös se, että se kattaisi maailmansotien

välisen ja toista maailmansotaa seuranneen keskustelun valtion ja tieteen suhteesta.

Tieteen sotateknologinen hyödynnettävyys havaittiin lukuisissa maissa jo ensimmäi-
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sen maailmansodan yhteydessä. Kuitenkin vasta toisen maailmansodan aikana alet-

tiin yleisesti harjoittaa aktiivista ja suoraviivaista tiedepolitiikkaa, koska maiden tie-

teellinen ja teknologinen potentiaali alettiin ymmärtää keskeiseksi niiden sotilaallisen

menestyksen kannalta12. Viimeistään toisen maailmansodan myötä havaittiin sekä tie-

teen hyödynnettävyyden että valtiojohtoisen tiedepoliittisen ohjauksen mahdollisuu-

det.

Ongelma aiemmissa rajauksissa on se, että valtion tutkimuslaitosten tausta näyt-

täisi ulottuvan historiallisesti pidemmälle kuin Suomen valtion. Instituutiona valtiol-

liset tutkimuslaitokset ovat tietyssä mielessä vanhempia kuin valtio, jota niiden olisi

tarkoitus nykymääritelmien mukaan palvella. Esimerkiksi vuoden 1838 maaliskuussa

perustettiin keisari Nikolai Ι:n julistuksella Helsingin yliopiston yhteyteen Magneet-

tinen observatorio. Laitoksen nimi vaihtui Meteorologiseksi päälaitokseksi 1881, jol-

loin se siirrettiin yliopistolta Suomen Tiedeseuran alaisuuteen. Vuonna 1919 Meteo-

rologinen päälaitos siirrettiin valtiolle, hallinnollisesti maatalousministeriön alaisuu-

teen, jolloin sen nimeksi tuli Valtion Meteorologinen Keskuslaitos. Vuonna 1968 lai-

toksen nimeksi muutettiin nykyinen Ilmatieteen laitos ja se siirrettiin hallinnollisesti

liikenneministeriön alaisuuteen13. Ensimmäisten valtiollisten tutkimusorganisaatioi-

den perustamisen yhteydessä ei kuitenkaan puhuttu alun perin ”valtion tutkimuslai-

toksista” tai ”sektoritutkimuksesta”. Laitosten määritelmistä vaikutti puuttuvan sekä

ajatus valtion tutkimuslaitoksista ja tutkimuslaitosten yhteiskuntapoliittisesta roolista

että ylipäätään ajatus yhteiskuntapolitiikasta ja sektoritutkimuksesta. Ensimmäisten

valtiollisten tutkimusorganisaatioiden polveutumishistoriaa voidaan hahmottaa seu-

raavan taulukon avulla:
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Taulukko 1. Kuvaus kuuden valtion tutkimuslaitoksen polveutumishistoriasta.
1800 1850 1900 1950 2000

Geologian tutkimuskeskus
Vuori-inten-
dentin
konttori
1821

Vuori-
halli-
tus
1858

Geologi-
nen toi-
misto
vuori-
hallituk-
seen 1877

Geologinen
komissioni
1886

Geologi-
nen toimi-
kunta
1925

Geologinen tutkimuslaitos 1945 Geologian tutkimuskeskus 1984

Ilmatieteen laitos
Helsingin yliopiston
Magneettinen ob-
servatorio
1838

Suomen tiedeseuran Meteo-
rologillinen Päälaitos
1881

Valtion Meteorologinen keskuslaitos
1919

Ilmatieteen laitos 1968

Merentutkimuslaitos 1918–2009 osa toiminnoista

Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskus
Maantutki-
muslaitos
1925

fuusio
Maatalous-
koelaitok-
seen
1936

Maatalouden tutki-
muskeskus
1957

Maa-
talouden tut-
kimuskeskus

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
2001

Maanviljelystaloudellinen
koelaitos 1898

Maatalouskoelaitos 1924

Valtion maitotalouden tutkimuskeskus 1930–1988
Maata-
lousseu-
rojen
Väliai-
kainen
kone-
tarkas-
tuslaitos
1903

Valtion
maata-
lous
laittei-
den koe-
tuslaitos
1921

Maatalous-
koneiden
tutkimus-
laitos 1946

Valtion maatalous-
teknologian tutki-
muslaitos
1985–1993

Maatalouden taloudellinen tutkimuslai-
tos 1952

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lääkintöhallitus 1811 Sosiaali- ja ter-

veyshallitus 1991
/ Stakes 1992

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos 2009

Sosialihallitus
1917–1923

Sosiaalihallitus 1968

Valtion vä-
liaikainen
serumlabo-
ratorio
1911

Valtion se-
rumlaborato-
rio 1915

Valtion
seerum-
laitos
1947

Kansan-
terveys-
labora-
torio
1970

Kansanterveyslaitos
1982

Museovirasto
Arkeologinen toimisto 1884 Arkeologi-

nen toimi-
kunta 1908

Muinaistieteellinen toimikunta 1911 Museovirasto 1976

Mittatekniikan keskus
Maanmittauslaitoksen ylihallituksen vakauskomissio
1848

Vakauskomissio 1921 Teknillinen tarkastuskes-
kus 1974

Mittatekniikan keskus 1991

Yllä esiteltyjen laitosten polveutumishistoriat eroavat toisistaan eikä kaikkia niistä

perustettu alun perin hallinnollisesti valtion alaisuuteen. Nykyisten tutkimuslaitosten

taustalla voidaankin nähdä kuusi kehityslinjaa, joiden myötä tutkimuslaitokset ovat

saaneet muotonsa. Ne ovat saaneet alkunsa joko:
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1. suoraan määrätyn ministeriön alaisuuteen perustettuina tutkimuslaitoksina,
2. valtion laboratorioina,
3. yliopiston yksiköinä,
4. yksityisten säätiöiden tutkimuslaitoksina tai -yksiköinä,
5. valtion keskushallinnon virastoina tai
6. valtionhallinnon puitteissa toimineina suunnittelu- tai tutkimuseliminä.

Tutkimuksen, jonka on tarkoitus keskittyä sektoritutkimuksen käsitteen ja suo-

malaisen sektoritutkimusjärjestelmän institutionaaliseen polveutumishistoriaan, on

otettava huomioon myös nämä kehityskulut. Siksi olen valinnut tutkimukseni lähtö-

pisteeksi ensimmäisten valtiollisten tutkimusorganisaatioiden perustamista koske-

neet keskustelut. Vielä tarkemmin rajattuna, aineistonani ovat toimineet komitean-

mietinnöt ja valtiopäivillä esitetyt aloitteet ja kannanotot, jotka koskivat sellaisten or-

ganisaatioiden perustamista, joiden ensisijaiseksi tehtäväksi määriteltiin tieteellisen

tutkimuksen suorittaminen ja jotka haluttiin sijoittaa osaksi valtionhallinnon virasto-

kenttää. Valtiopäiväasiakirjoja ja komiteanmietintöjä tutkimalla voidaan havaita, että

tällaisia aloitteita alkoi esiintyä 1800-luvun lopulla ja ne muuttuivat jatkuvasti ylei-

semmiksi 1900-luvun alkupuolella. Tässä tutkimuksessa on käyty läpi aloitteita vuo-

den 1863 valtiopäivistä alkaen. Ensimmäisissä tutkimusorganisaatioita koskevissa

aloitteissa ei puhuttu ”valtion tutkimuslaitoksista”, mutta se ei ole sen enempää syy

sivuuttaa niitä kuin määritellä aloitteissa ehdotettuja laitoksia jälkikäteen anakroni-

sesti valtion tutkimuslaitoksiksi. Pikemminkin se herättää yhden niistä kysymyksistä,

joihin tutkimuksessani vastaan: milloin ylipäätään alettiin puhua järjestelmällisesti

valtion tutkimuslaitoksista ja kyseisiä tutkimusorganisaatioita alettiin tarkastella tä-

män kategorisoinnin kautta.

1.2. Tutkimuskysymykset ja aineisto

Tutkimuksessani osoitan, miten jokin sellainen kuin valtion tutkimuslaitos aikanaan

ilmestyi kansallisen poliittisen keskustelun aiheeksi ja kuinka valtion tutkimuslaitok-

sista hiljalleen muodostui vakiintunut ja luonnollisena pidetty osa valtionhallinnon

institutionaalista kenttää. Valtiollisten tutkimusorganisaatioiden perustaminen 1800-
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ja 1900-luvuilla ei ollut erityisesti suomalainen kehityspiirre. Toisiaan muistuttavia

laitoksia perustettiin samoihin aikoihin useissa eri maissa. Useimmiten uusia laitoksia

ehdotettaessa viitattiinkin siihen, että muissa maissa oli jo perustettu vastaavia orga-

nisaatioita. Ehdotuksia tehneet tahot olivat hyvin tietoisia ulkomailla perustetuista

tutkimusorganisaatioista ja toisinaan niitä saatettiin esitellä varsin pitkällisestikin.

Tutkimuksessani tarkastelen, millaisen argumentoinnin myötä tutkimusorganisaa-

tiot tuotiin osaksi kansallista poliittista keskustelua. Tältä osin keskeiset tutkimusky-

symykseni ovat:

1. Miten muissa maissa aiemmin toteutetut institutionaaliset innovaatiot in-

trodusoitiin kansalliseen keskusteluun, muotoiltiin kansallisesti relevan-

teiksi ja sidottiin kansallisiin ongelmanasetteluihin?

2. Miten uudentyyppisten virastojen tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä pe-

rusteltiin ja millaisia kiistoja niiden perustamisen ympärillä käytiin?

3. Miten näissä keskusteluissa määriteltiin suhdetta valtion, hallinnan ja tutki-

mustiedon välillä?

Nykyisessä tiedepoliittisessa keskustelussa on tapana puhua yliopistojen rinnalla

valtion tutkimuslaitoksista, sektoritutkimuslaitoksista ja sektoritutkimusjärjestel-

mästä. Siinä missä näiden käsitteiden katsotaan nykyisin rajaavan tarkastelun koh-

teeksi suhteellisen yhtenäisen ja selvärajaisen joukon objekteja näin ei ole aina ollut.

Näiden käsitteiden vakiinnuttaminen ei ole ollut ongelmatonta. Tutkimukseni osoit-

taa, miten niin erilaisilla aloilla operoivat tutkimusorganisaatiot kuin Merentutkimus-

laitos, Kansanterveyslaboratorio ja Maatalouskoneiden tutkimuslaitos onnistuttiin

kietomaan yhteen ja esittämään yhtenäisen kategorian edustajina, joiden kehittämistä

koettiin mielekkääksi kehittää yhtenäisen järjestelmän ajatuksesta käsin. Tältä osin

keskeinen tutkimuskysymykseni on:

4. Miten erilaisten komissioiden, koelaitosten ja tieteellisten virastojen kirjava

joukko koottiin 1900-luvun puolivälissä käsitteellisesti ja hallinnollisesti yh-

teen ensin valtion tutkimuslaitos -kategorian ja sittemmin YPP-tutkimuksen
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(yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukeva tutkimus) ja sek-

toritutkimuksen käsitteiden avulla?

Yllä mainittujen kysymysten tutkimisen kannalta valtiopäiväasiakirjat ja muut vi-

ralliset dokumentit, kuten komiteanmietinnöt, tarjoavat erittäin rikkaan aineiston.

Koska ehdotettujen uusien tutkimusorganisaatioiden kohdalla oli kyse valtionhallin-

non virastokoneiston yhteyteen perustettavista julkisista organisaatioista, joita oli tar-

koitus rahoittaa valtion kassasta, tutkimuslaitoksia koskevien aloitteiden oli edettävä

valtiopäiväkeskustelujen ja lainsäädäntöelinten kautta. Pyrittäessä perustamaan uusi

laitos, oli joko jätettävä aloite valtiopäivien käsiteltäväksi tai säädettävä soveltuva hal-

linnollinen asetus. Edellisessä tapauksessa aloitteeseen saatettiin ottaa kantaa valio-

kuntien taholta ja siitä saatettiin keskustella säätyjen tai – myöhemmässä historialli-

sessa vaiheessa – eduskunnan jäsenten keskuudessa. Lopulta sen pohjalta saatettiin

säätää uusi laki. Säädösten kohdalla tuloksena oli pelkistetympi, mutta analyyttisesti

varsin hyödyllinen kuvaus perustetun laitoksen yleisestä tarkoituksesta ja tehtävistä.

Molemmissa tapauksissa aloitteet jättivät jälkeensä paljon dokumenttiaineistoa myö-

hempää analyysia varten. Sosiologisen tutkimuksen kannalta kyseessä on siten hedel-

mällinen mutta työläästi kartoitettava maaperä.

Jäljittääkseni tutkimuslaitoksia koskevia keskusteluita kävin läpi Suomessa tuotet-

tuja valtiopäiväasiakirjoja ja komiteanmietintöjä vuosien 1863–1864 säätyvaltiopäi-

viltä lähtien aina vuoteen 2010 astiiii.  Olennaisten valtiopäiväasiakirjojen joukkoon

laskin hallituksen esitykset, anomusehdotukset, toivomusaloitteet, lakialoitteet, valio-

kuntamietinnöt, raha-asia-aloitteet, asetukset, laitosten ohjesäännöt sekä säätyjen ja

eduskunnan täysistuntojen keskustelupöytäkirjat. Tarkastelun kohteeksi otin yhtä-

lailla toteutuneet kuin pelkän ajatuksen tasolle jääneet ehdotukset uusiksi tutkimus-

virastoiksi ja -laitoksiksi. Lisäksi analysoin perustettujen laitosten reformeja koske-

neita asiakirjoja.

iii Tarkka lista aineistosta löytyy väitöskirjan toisesta liitteestä.
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Käytännössä aineiston muodostaminen edellytti valtiopäiväasiakirjoista koostet-

tujen painosten läpikäymistä aloite, esitys ja mietintö kerrallaan. Näiden painosten

sisällysluetteloista valitsin tarkastelun kohteeksi kaikki asiakirjat, jotka käsittelivät uu-

sien tutkimuslaitosten perustamista. Kuten valintaprosessin aikana huomasin, usein

pyrkimys uuden laitoksen perustamiseen ei ilmennyt suoraan aloitteiden tai komite-

anmietintöjen nimikkeistä. Siten kävin läpi myös asiakirjoja, jotka käsittelivät aihealu-

eita, joita koskevia tutkimuslaitoksia tiesin tultavan perustamaan tulevina vuosina.

Esimerkiksi metsätieteellisen tutkimuslaitoksen perustamista käsiteltiin monissa do-

kumenteissa useita vuosia ennen Metsätieteellisen koelaitoksen varsinaista perusta-

mista, mutta useimmissa näistä dokumenteista ei mainittu halua uuden laitoksen pe-

rustamiseksi suoraan otsikkotasolla. Samoin Geodeettisen laitoksen perustamista

koskeneet aloitteet alkoivat monta vuosikymmentä ennen varsinaisen laitoksen pe-

rustamista, eikä kyseisissä dokumenteissa yleensä mainittu otsikkotasolla, että yhtenä

niissä esitetyistä tavoitteista olisi geodesiaan keskittyvän tutkimuslaitoksen perusta-

minen.  Aineiston keräämisen osalta lopputuloksena oli paljon aikaa vaatineita har-

haretkiä, mutta myös yllättäviä ja erittäin hyödyllisiä löydöksiä. Tutkimuslaitosten pe-

rustamista koskevien dokumenttien jäljittäminen lukemattomien valtiopäiväasiakir-

jojen ja komiteanmietintöjen joukosta on työläs tehtävä ja toivonkin, että liitteenä

oleva aineistolistaus toimisi apuna niille tutkijoille, jotka tulevaisuudessa lähtevät tar-

kastelemaan samoja kysymyksiä.

Yllä mainitun asiakirja-aineiston lisäksi otin tarkastelun kohteeksi myös keskeiset

tiedepoliittiset dokumentit, joita alettiin tuottaa 1960-luvulta lähtien. Ne muodosta-

vat olennaisen aineiston väitöskirjan kahden viimeisen luvun osalta. Valitsin analyy-

sin kohteeksi yhtälailla kansalliset kuin OECD:n tuottamat tiedepoliittiset julkaisut.

Painopiste oli kuitenkin vahvemmin kansallisissa julkaisuissa, joita tuotettiin ensin

Valtion tiedeneuvoston ja sittemmin Valtion tiede- ja teknologianeuvoston sekä Val-

tion tutkimus- ja innovaationeuvoston toimesta. Lisäksi tiedepoliittisten dokument-

tien tuottamiseen osallistuivat valtioneuvosto, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta

sekä erinäiset selvitysmiehet. Siinä missä valtiopäiväasiakirjat muodostavat keskeisen
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aineiston väitöskirjan ensimmäisille luvuille, tiedepoliittiset asiakirjat astuvat niiden

sijalle viimeisissä luvuissa. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että ensimmäisissä luvuissa et-

sitään vastauksia erilaisiin kysymyksiin kuin viimeisissä, minkä seurauksena aineiston

valintakin on noudattanut erilaisia periaatteita. Viimeisissä luvuissa esitettyjen kysy-

mysten kannalta tiedepoliittiset dokumentit tarjoavat hyödyllisemmän aineiston,

vaikka analyyseissa nojataan yhä joiltain osin myös valtiopäiväasiakirjoihin. Toisaalta

aineiston muodostamiseen on vaikuttanut se historiallinen seikka, että ennen 1960-

lukua Suomessa ei ollut tiedepoliittisia elimiä, jotka olisivat tuottaneet tiedepoliittisia

katsauksia ja linjauksia. Siten varsinaisia ”tiedepoliittisia” dokumentteja ei ollut edes

käytettävissä 1960-lukua edeltävältä ajalta.

Tutkimukseni metodologisena perustana toimii hallinnan analyyttinen tutkimus-

ote, jota esittelen laajemmin väitöskirjan ensimmäisessä liitteessä (Valta, tieto ja hal-

linta: hallinnan analyyttinen tutkimusote). Hallinnan analyyttisessa tutkimuksessa tarkas-

telun kohteeksi otetaan harkitut suunnitelmat, ohjelmat ja menetelmät, joiden tavoit-

teena on saavuttaa määrätty päämäärä ohjaamalla ihmisten toimintaa ja käyttäyty-

mistä14. Mitchell Deanin15 mukaan poliittisen järjen ja hallintarationaliteettien analyy-

sin lähtökohtana on tarkastella tilanteita, joissa aiemmat hallinnalliset käytännön pe-

riaatteet kyseenalaistetaan ja problematisoidaan. Problematisointien kautta asetetaan

kyseenalaiseksi, mihin hallinnan avulla tulisi pyrkiä ja miten sitä tulisi harjoittaa. Ky-

seenalaistaminen saattaa koskea yhtälailla niiden tahojen käyttäytymistä, jotka pyrki-

vät hallinnoimaan määrättyä toimintaa, kuin niiden tahojen toimintaa, joiden käyt-

täytymistä kulloinkin pyritään hallinnoimaan.  Ilpo Helénin16 mukaan tutkijan on si-

ten ensinnäkin "[…] kiinnitettävä huomiota puheeseen, jossa jokin asia tai asiantila

kiistetään tai esitetään ongelmallisena, uhkaavana tai vaarallisena tai jossa kritisoidaan

jotakin”. Hänen on tämän jälkeen pyrittävä erottelemaan kohteena olevista teksteistä,

mitä asioita niissä esitetään ongelmallisina, miksi ja millä tavalla ne nähdään ongel-

mallisina, mitä elämänalueita ja millaisia ihmisiä ne koskevat. Hänen on tarkasteltava,

millaiseen tietoon, ajatuksiin ja uskomuksiin nämä problematisoinnit ovat kiinnitty-
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neet. Samoin on huomioitava, millaisia ratkaisuja muodostuneisiin ongelmiin esite-

tään ja millaisten kiistojen kautta erilaiset asiat ja ongelmat nousevat keskustelun ja

reflektoinnin kohteiksi17. Viimein tutkijan on pyrittävä löytämään näiden problema-

tisointien takaa niitä käytäntöjä, jotka mahdollistivat kyseiset ongelmat ja joiden puit-

teissa ne näyttäytyvät tärkeinä kysymyksinä ja järkevinä keskustelun aiheina. Hänen

on siis kysyttävä, kenen kannalta ja suhteessa mihin pyrkimyksiin nämä asiat ovat

ongelmallisia18.

Omassa tutkimuksessani tarkastelen dokumentteja, joissa keskusteltiin valtiollis-

ten tutkimusorganisaatioiden perustamisesta, ohjaamisesta ja hyödyntämisestä. Kyse

oli keskusteluista, joissa tutkimuslaitosten perustamiselle tai kehittämiselle annettiin

merkittävä rooli järkevän ja pätevän hallinnan harjoittamisen kannalta. Siinä missä

näissä keskusteluissa harjoitettiin ensisijaisesti valtiollisia tutkimusorganisaatioita

koskevaa harkintaa, niissä käytiin samalla keskustelua laajemmin rationaalisen hallin-

nan lähtökohdista ja periaatteista. Koska tutkimuslaitosten perustamista koskevien

aloitteiden oli edettävä valtiopäiväkeskustelujen ja lainsäädäntöelinten kautta, uusien

virastojen ja laitoksien tarpeellisuus oli kussakin tapauksessa kyettävä perustelemaan

tavalla, joka keräisi niiden tueksi riittävän vahvan kannatuksen päättävien elinten sekä

laajemman yleisön keskuudessa. Ehdotetut uudistukset oli saatava näyttämään järke-

viltä ja välttämättömiltä useiden eri tahojen ja intressiryhmien silmissä. Onnistuak-

seen tässä, aloitteentekijöiden oli yhtäältä vedottava sellaisiin arvoihin, periaatteisiin

ja tavoitteenasetteluihin, jotka olivat laajasti jaettuja ja kannatettuja kansallisella ken-

tällä. Toisaalta heidän oli jossain määrin pyrittävä muotoilemaan uudelleen näitä ar-

voja, periaatteita ja tavoitteita siten, että juuri heidän ajamansa uudistukset näyttäisi-

vät tarjoavan parhaan tavan toteuttaa niitä.

Näissä keskusteluissa ja kiistoissa oli yhtäältä kyse erilaisia intressejä ajavien taho-

jen retorisesta kamppailusta, mutta toisaalta myös kollektiivisesta harkinnasta, jonka

yhteydessä muodostettiin jaettuja käsityksiä siitä, miten hallintaa tulisi yhteiskunnassa

harjoittaa, mihin sen pitäisi tähdätä, millaisia välineitä sen yhteydessä tulisi käyttää ja

millaiseen tietoon sen tulisi perustua. Valtiollisten tutkimusorganisaatioiden kohdalla
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kyse oli keskusteluista ja kiistoista, joissa kamppailtiin siitä, millaisen järjellisyyden

pohjalta tulisi ohjata hallintakäytäntöjä, miten ne tulisi suhteuttaa tieteelliseen toimin-

taan ja millaisia institutionaalisia järjestelyjä näiden sovittamiseksi olisi järkevintä ra-

kentaa.

Aineistostani etsin kohtia, joissa perusteltiin tutkimuslaitosten perustamisen tai

uudistamisen välttämättömyyttä ja hyödyllisyyttä. Kiinnitin huomiota kohtiin, joissa

aiemmat toimintatavat ja käytännöt kyseenalaistettiin ja esitettiin puutteellisina. Tar-

kastelin, miten laitosten hyödyllisyyttä perusteltiin; keitä niiden katsottiin hyödyttä-

vän ja millä tavoin. Erityistä huomiota kiinnitin kohtiin, joissa keskusteltiin siitä, mitä

tutkimuslaitosten perustamisen ja kehittämisen avulla voitaisiin saavuttaa ja millais-

ten pyrkimysten kannalta ne olisivat hyödyllisiä. Otin tarkasteluun myös sen, millais-

ten hallintaan liittyvien arvojen ja periaatteiden avulla tutkimuslaitosten ja niiden

tuottaman tiedon tarpeellisuutta pyrittiin tukemaan. Lukuisten erilaisten dokument-

tien väliltä etsin yhtenäisiä tapoja tarkastella ja puhua näistä kysymyksistä. Etsin lau-

sumien keskuudesta yhtenäistä logiikkaa noudattavia järkeilyn tapoja, jotka doku-

mentista toiseen nostivat esiin samankaltaisia ongelmanasetteluja ja puhuivat saman-

kaltaisista objekteista pyrkien muovaamaan niitä toivottuun suuntaan.

1.3. Kirjan rakenne

Kirja jakautuu teemoiltaan neljään osaan. Käsillä oleva johdantoluku ja sitä seuraava

luku muodostavat yhden kokonaisuuden. Niissä esitellään tutkimuskohde sekä tar-

kastellaan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Osiossa esitellään laajat kysymykset

ja keskustelut, joihin kirjan muut osat pyrkivät vastaamaan ja ottamaan kantaa. Tar-

kastelun kohteena ovat erityisesti valtionhallinnon ja tutkimustiedon välinen suhde

sekä maailmanyhteiskunnan teoria ja domestikaatiolähestymistapa.

Toinen osio muodostuu luvuista kolme, neljä ja viisi. Nämä ovat kirjan ensim-

mäiset analyyttiset luvut, jotka tarttuvat kaikki samaan kysymykseen. Tämä kysymys



35

on, miten valtiollisten tutkimuslaitosten perustaminen eri aloille onnistuttiin määrät-

tynä historiallisena hetkenä esittämään välttämättömäksi toimenpiteeksi. Luvussa 3

tarkastellaan argumentointia, jonka keskiössä oli tutkimuksen taloudellinen hyödylli-

syys sekä koulutetun asiantuntija-armeijan hallinnollinen hyödyllisyys. Luvussa 4 eri-

tellään argumentointia, jonka keskeisenä viitekohtana toimi tutkimustoiminnan ja

tutkimuslaitosten kansallinen merkitys. Tutkimuslaitosten perustaminen esitettiin

keinona tuottaa kuvaa sivistyneestä ja edistyksellisestä kansakunnasta yleisesti hyväk-

syttävällä tavalla. Kysymys tutkimuslaitosten perustamisesta muotoiltiin kysy-

mykseksi kansakunnan olemassaolosta ja säilymisestä. Luvussa 5 tarkasteluun ote-

taan se, miten valtiolliset tutkimusorganisaatiot pyrittiin esittämään edistyksellisim-

pinä ja tehokkaimpina tapoina organisoida tutkimustoimintaa eri aloilla. Luvussa eri-

tellään, millaisia erityispiirteitä valtiollisiin tutkimuslaitoksiin liitettiin ja miten niiden

esitettiin muodostavan parhaan mahdollisen perustan tutkimustoiminnalle jopa siinä

määrin, että tietyssä vaiheessa valtion tutkimuslaitosten oletettiin tulevaisuudessa

muodostavan tieteellisen tutkimustoiminnan yläkerran, jossa voitaisiin saavuttaa

huomattavasti merkittävämpiä saavutuksia kuin yliopistoissa.

Kirjan kuudes luku muodostaa oman kokonaisuutensa. Siinä siirretään hetkeksi

sivuun valtiollisten tutkimuslaitosten perustamista koskevat kysymykset. Sen sijaan

tarkastellaan, miten tutkimusten tuottama tieto ja niiden pohjalta muodostetut käsi-

tykset järjellisistä toimintatavoista ja käytännöistä pyrittiin tekemään yhteiskunnalli-

sesti vaikuttaviksi. Luvussa tarkastellaan reformistien, elinkeinoelämän harjoittajien

sekä tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välistä ongelmallista suhdekenttää, sekä pyr-

kimyksiä kääntää kunkin osallisen tahon intressit yhdenmukaisiksi. Luvussa osoite-

taan, miten tutkimustietoon nojaavien hallinnollisten pyrkimysten toteuttaminen py-

rittiin suhteellisen onnistuneesti viemään läpi yksityisten seurojen kautta, mikä kui-

tenkin johti ajan myötä uusiin hallinnollisiin ongelmiin ja ristiriitoihin virkamiesten

ja poliittisten päättäjien sekä seurojen ja yhdistysten johdon välillä.
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Seitsemäs ja kahdeksas luku muodostavat jälleen oman temaattisen kokonaisuu-

tensa, jonka yhteydessä käsitellään tiedepoliittisia kategorisointeja. Luvussa 7 tarkas-

tellaan, miten kirjava ja hajanainen joukko valtiollisia tutkimusorganisaatioita pyrittiin

saattamaan yhtenäisen hallinnollisen ja tiedollisen kategorian alaiseksi. Tämän kate-

gorian nimi oli ”valtion tutkimuslaitokset”. Tällä kategorisoinnilla oli myös laajempia

vaikutuksia suhteessa tutkimustoiminnan kenttää koskevaan ontologiseen järjestyk-

seen. Osaltaan se aiheutti eri organisaatioryhmien välille ristiriitoja, jotka tulisivat vai-

kuttamaan tiedepoliittiseen keskusteluun vielä monien vuosikymmenten ajan. Lu-

vussa 8 tarkastellaan, miten valtion tutkimuslaitos -kategoria artikuloitiin toisen ka-

tegorisoinnin kanssa, joka puolestaan koski erilaisia tutkimuslajeja tai -tyyppejä. Tä-

män artikuloinnin myötä hallinnollisen ja tiedollisen keskustelun kohteeksi muodos-

tettiin ensin YPP-tutkimuksen ja sittemmin ”sektoritutkimuksen” nimellä tunnettu

objekti.

Kirjan viimeisessä luvussa summataan analyysilukujen keskeisiä tuloksia ja suh-

teutetaan niitä aiempaan tutkimukseen. Samalla keskustellaan tutkimuksessa hyödyn-

nettyjen menetelmien toimivuudesta sekä valitun aineiston sopivuudesta pyrittäessä

vastaamaan keskeisiin tutkimuskysymyksiin.
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2. Moderni valtio ja tiedontarve

Tutkimustiedolla on keskeinen rooli modernien valtioiden hallinnollisessa päätök-

senteossa. Valtioiden virastokoneistojen yhteyteen perustettujen tutkimuslaitosten li-

säksi lukuisat kansalaisjärjestöt, yliopistot, asiantuntijaorganisaatiot, konsultit ja sel-

vitysmiehet tuottavat päätöksentekijöille tietoa taloudellisista ja sosiaalisista olosuh-

teista. Samoin ne tarjoavat vertailevaa tietoa toisten valtioiden käytännöistä ja kehi-

tyskuluista sekä niiden suhteellisista vahvuuksista ja heikkouksista. Nämä lukuisat

asiantuntijaelimet mahdollistavat näyttöön perustuvan politiikan (evidence based policy)

harjoittamisen eri hallinnonaloilla, rakentamalla tiedollisen perustan hallinnolliselle

suunnittelulle ja reformien onnistuneelle toteuttamiselle. Nykypäivän päätöksenteki-

jät tarvitsevat sekä kattavaa että yksityiskohtaista tietoa yhteiskunnallisista olosuh-

teista ja globaaleista kehityskuluista, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä ja tarttua kul-

loinkin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Vain näin voidaan mahdollistaa

sekä kansakunnan hyvinvointi että sen menestys jatkuvasti kiristyvillä kansainvälisillä

markkinoilla.

Yllä esittämäni muotoilu on osuva kuvaus siitä, miten ”moderni valtio” ja sen

puitteissa tapahtuva päätöksenteko on tapana esittää. Samalla se on kuvaus siitä, mil-

laisia asioita vaaditaan tahoilta, jotka haluavat esiintyä modernin valtionhallinnon

edustajina kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla. Täysin eri kysymys on, vastaako

kuvaus missään määrin sitä, miten hallinnolliset päätöksentekoprosessit ja suunnit-

telu todella toteutetaan, miten päätöksentekijät suhtautuvat tutkimustietoon tai mil-

lainen suhde tutkijoilla on valtionhallinnon edustajiin. Pessimistisen näkemyksen

mukaan tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa lähinnä taktisesti oikeutta-

maan ja depolitisoimaan päätöksiä, jotka on tehty edeltävän harkinnan pohjalta. Sen
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sijaan, että päätöksentekijät janoaisivat kipeästi tutkimustietoa, ja tutkijat tarjoaisivat

heille avaimet todisteperustaisen politiikan harjoittamiseen ja tulevien ongelmien en-

nakoimiseen, näiden tahojen välinen suhde vaikuttaisi olevan huomattavasti mutkik-

kaampi19. Sen sijaan, että tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä vallitsisi symbioot-

tinen rahoittamisen ja hyödyntämisen suhde, tutkimustoiminnan ja hallinnollisten

tarpeiden yhteensovittaminen vaikuttaisi olevan tiedepoliittinen ikuisuusongelma.

Tutkimustiedon välittämisen ja hallinnollisen hyödyntämisen ympärille on muodos-

tunut myös oma tutkimusalueensa20, jonka puitteissa on jo pitkään tutkittu hyödyn-

netäänkö tutkimustietoa päätöksenteossa vai ei, miten hyödyntämistä voidaan mitata

ja arvioida, miksi tutkimusta hyödynnetään tai jätetään hyödyntämättä, miten päätök-

sentekijät saataisiin hyödyntämään tutkimustietoa enemmän, miten tutkijat saataisiin

vastaamaan päätöksentekijöiden tietotarpeisiin, millaisten toimenpiteiden myötä tut-

kimustiedon hyödyntämistä voitaisiin edistää ja mitkä tekijät ehkäisevät tutkimustie-

don välittymistä osapuolien välillä.

Vaikka tutkimustiedon hallinnollinen hyödyntäminen ja päätöksentekijöiden usko

tieteen hyödyllisyyteen asetettaisiinkin kyseenalaiseksi, on selvää, että päätöksenteki-

jöiden tulee joka tapauksessa viitata tutkimustietoon oikeuttaakseen päätöksiään ja

todistaakseen ainakin näennäisesti tietävänsä mistä he puhuvat kunkin tarkastele-

mansa ilmiön kohdalla. Tieteellisen legitimaatioperustan merkitys on korostunut en-

tisestään niin sanotun näyttöön perustuvan politiikan aikakaudella. Olipa tutkimus-

toiminnan ja päätöksenteon välinen suhde käytännössä millainen tahansa, ne on si-

dottu yhteen hyvää hallintoa ja hyödyllistä tutkimustoimintaa koskevissa laajasti jae-

tuissa ideaaleissa, joita tutkijoiden ja päätöksentekijöiden on vaikea olla huomioi-

matta. Hyvä päätöksentekijä perustaa päätöksensä vakaaseen harkintaan, jonka yh-

teydessä hän hyödyntää viimeisintä tutkimustietoa. Hyvä tutkija ei paneudu pelkäs-

tään akateemisesti askarruttaviin keskusteluihin vaan pyrkii myös suoraviivaisemmin

hyödyttämään yhteiskuntaa tutkimustensa avulla. Yliopistojen ”kolmannen tehtä-

vän” merkityksen korostaminen on yksi osoitus tästä ideaalista.
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Tämän ohella on kuitenkin muistettava, että ainakin määrätynlainen tutkimustieto

on välttämätön edellytys julkishallinnon toimintakyvyn kannalta, olipa sitten kyse ve-

rotuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista tai talouspoliittisesta suunnitte-

lusta. Monet julkishallinnon toiminnot nojaavat kattavaan ja yksityiskohtaiseen in-

formaatiojärjestelmään. Ilman kattavia yhteiskuntaa koskevia rekistereitä ja tilastoja

sekä lukemattomia järjestelmällisesti toteutettuja selvityksiä ja tutkimuksia useat

1800- ja 1900-lukujen aikana muotoutuneet hallinnolliset instituutiot menettäisivät

kokonaan toimintakykynsä tai ainakin kykynsä puhua mielekkäästi niistä aiheista,

joista niiden oletetaan puhuvan. Kuten Rose ja Miller21 ovat todenneet, liberalistis-

demokraattisissa yhteiskunnissa tieto on olennaista hallinnan kannalta. Hallintaval-

lassa on tänä päivänä keskeisesti kyse ajattelusta, laskennasta, kokeiluista ja arvioin-

neista, jotka ovat tiiviisti liitoksissa asiantuntijuuteen, joka ei pyri niinkään kaiken

kattavaan sosiaaliseen kontrolliin kuin viemään läpi erinäisiä hankkeita, joiden kautta

pyritään laskelmoidusti hallinnoimaan ihmisten käyttäytymistä lukemattomien taktii-

koiden avulla. Poliittis-hallinnollisen harkinnan ja tutkimustiedon välisessä suhteessa

ei siten ole kyse vain retorisesta taktikoinnista ja legitimoinnista. Sikäli kuin määrät-

tyjä laaja-alaisia toimintoja pyritään pitämään yllä ja niistä halutaan keskustella objek-

tiiviseen sävyyn, niiden yhteyteen on rakennettava informaatiota tuottavia koneistoja.

Toki aina ei välttämättä ole tärkeintä tuottaa paikkaansa pitävää tietoa vaan tuottaa

tietoa, joka täyttää ainakin muodollisesti pätevän tiedon kriteerit määrätyssä asiayh-

teydessä.

2.1. Keskitetyn hallinnon ja informaatiokoneistojen sidos

Nykyisin jokseenkin itsestään selvältä ideaalilta vaikuttava ajatus valtionhallinnon ja

tutkimustoiminnan välisestä tiivistä suhteesta ei ole historiallisesti erityisen pitkä,

mutta ei se ole uusikaan. Tutkimustoiminnan ja valtionhallinnon lähentymisen his-

toria on samalla modernin keskitetysti ja byrokraattisesti hallitun yhteiskunnan syn-

tymisen historiaa.  James C. Scottin22 sanoin esimodernia valtionhallintoa voidaan
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pitää jossain määrin sokeana. Sillä oli hyvin rajoitetusti tietoa hallinnan kohteistaan.

Sillä ei ollut yksityiskohtaisia kartoituksia sen enempää hallinnan alueestaan kuin sen

ihmisistäkään, minkä seurauksena valtiolliset interventiot olivat usein karkeita ja

kääntyivät helposti itseään vastaan. Hallinnolliset tahot eivät tienneet juurikaan siitä

kentästä johon ne pyrkivät puuttumaan, jolloin kukin interventio merkitsi käytän-

nössä kurottamista pimeyteen. Scottin mukaan esimodernin valtionhallinnon tiedon

puutteen taustalla voidaan nähdä vaikuttaneen kolme syytä:

1. Valtionhallinnolla oli nykyisen hallinnollisen ajattelun näkökulmasta katsottuna

hyvin rajallinen tiedollinen intressi. Sen kannalta oli riittävää saavuttaa tiedon taso,

joka mahdollisti järjestyksen ylläpitämisen, verojen keräämisen ja sotavoimien kas-

vattamisen. Tarve saavuttaa tarkempaa ja monisyisempää tietoa hallinnan kentästä

nousi valtionhallinnossa keskiöön vasta myöhemmin, jolloin viranomaiset pyrkivät

entistä voimakkaammin ottamaan hallintaansa valtion alueella olevat aineelliset ja in-

himilliset resurssit ja tekemään niistä tuottavampia.

2. Valtionhallinnosta vastanneilla tahoilla ei ollut käytössä kattavia ja tehokkaita

tiedon tuottamisen mekanismeja. Totuuksien ja faktojen tuottaminen vaatii paljon

inhimillisiä, taloudellisia ja aineellisia resursseja. Siten niiden tuottaminen edellyttää

myös tahoja, jotka ovat kiinnostuneita niiden aikaansaamisesta ja rahoittamisesta. Tä-

män vuoksi kuka tahansa ei voi tuottaa niitä missä tahansa ja koska tahansa. Esimer-

kiksi suurimmalla osalla länsimaisista valtioista ei ollut ennen 1800-lukua riittävän

pitkälle kehittyneitä byrokraattisia rakenteita eikä riittävän koulutettua ja kurinalaista

työvoimaa, jotta ne olisivat kyenneet laskemaan ja kartoittamaan tarkasti väestö-

jään23.

3. Lopulta ongelmana oli paikallisten tahojen vastustus hallinnan keskittämistä

kohtaan. Kuten Scott on huomauttanut, käytäntöjen ja tottumusten paikalliset eri-

tyispiirteet olivat suuri ongelma keskitetyn hallinnon toiminnalle24. Useimmiten pai-

kallisten tahojen kannalta oli edullisinta antaa valtion keskushallinnolle väärää tietoa

omista resursseistaan, mikä helpotti niiden asemaa esimerkiksi verotuksen kannalta.
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Mitä pienemmiltä omat voimavarat saatiin näyttämään, sitä enemmän keskushallin-

non ja yksittäisten kansalaisten välillä toimivat tahot saattoivat hyötyä. Tiedollinen

epäselvyys paikallisista olosuhteista esti keskitetyn etähallinnan samalla kun se mah-

dollisti paikallisen autonomian ja vallinneiden valtasuhteiden ylläpitämisen. Tämä oli

usein paikallisten toimijoiden intressien mukaista, minkä vuoksi ne mielellään pitivät

keskushallinnon katseen ulottumattomiin jäävän tason mahdollisimman vaikeasti

tutkittavana ja pyrkivät kontrolloimaan sitä koskevaa tietoa. Siinä määrin kuin yhteis-

kunnan eri osa-alueet kyettiin pitämään keskushallinnon kannalta epäselvinä, ne on-

nistuttiin myös suojaamaan monilta hienosäädetyiltä vallankäytön muodoilta ja inter-

ventioilta – yhtälailla ikäviltä kuin potentiaalisesti hyödyllisiltäkin.

2.2. Sidoksen muodostaminen

Valtion hallintaa koskeva harkinta ja tutkimuksiin perustuva tieto alkoivat kietoutua

tiiviimmin toisiinsa 1600- ja 1700-lukujen aikana, jolloin feodaaliyhteiskunnan valta-

rakenteet siirtyivät hiljalleen syrjään keskitettyjen valtiollisten hallintobyrokratioiden

tieltä suuressa osassa Eurooppaa25. Institutionaalisissa rakenteissa ja taloudellisissa

suhteissa tapahtuneiden muutosten lisäksi tänä aikana tapahtui siirtymiä myös poliit-

tisen ajattelun alueella. Vastikään kehittyneiden ja keskitetysti hallinnoitujen valtioi-

den hallinnointi asettui lähes välittömästi kiivaan poliittisen väittelyn ja reflektoinnin

kohteeksi. Yksi merkittävimpiä seurauksia näistä pohdinnoista oli ranskalaisten mer-

kantilistien ja saksalaisten kameralistien hahmottelema uudenlainen valtiovallan har-

joittamisen käytäntö, jota Saksassa kutsuttiin Polizeiksi ja Ranskassa policeksi. Poliisilla

ei vielä tähän aikaan tarkoitettu erityistä instituutiota, joka valvoo lakien noudatta-

mista valtion sisällä. Se viittasi hallinnallisen taidon ja analyyttisen metodin yhdistel-

mään, jonka tarkoituksena ja järkevyyden mittana oli valtion voiman, kukoistuksen

ja järjestyksen lisääminen. Poliisihallinnon tehtäväksi määrittyi yksilöllisten ja kollek-

tiivisten voimien kasvattaminen hallitulla ja valtiota hyödyttävällä tavalla.
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Poliisia ohjasi uusi käsitys valtionhallinnan päämäärästä, kohteesta ja menetel-

mistä26. Ensinnäkin se irtaantui keskiajalla vallalla olleesta "machiavellilaisesta" po-

liittisen ajattelun perinteestä, jonka kiinnostuksen kohteena oli ollut suvereenin ruh-

tinaan vallan ja intressien edistäminen. Poliisin tavoitteena ei ollut auttaa kuningasta

lujittamaan omaa mahtiaan vaan rikastuttaa ja vahvistaa valtiota. Valtiosta muotoiltiin

oman itsensä päämäärä ja valtiota tuli hallita vain valtion edun nimissä. Toiseksi, po-

liisin toiminnan alaan kuului periaatteessa kaikki valtion alueelle kuuluva toiminta. Se

otti kohteekseen niin asiat kuin ihmisetkin sekä näiden väliset sosiaaliset suhteet. En-

sisijaiseksi hallinnan kohteeksi määrittyi kuitenkin väestö. Väestö nousi esiin mah-

dollisena tiedon ja vallankäytön objektina samanaikaisesti sekä väestötieteilijöiden

että hallinnon tarkastelijoiden piireissä. Se oli yksilöistä ja näiden laskettavista elä-

mänominaisuuksista muodostuva orgaaninen kokonaisuus, jota määritti joukko nu-

meerisia muuttujia ja säännönmukaisuuksia: väestö oli enemmän tai vähemmän he-

delmällistä, tervettä, sairaalloista, työkykyistä ja pitkäikäistä, se kasvoi tai pieneni sekä

alueellisesti että kokonaisuudessaan, ja se teki näin suhteessa muihin yhteiskunnalli-

siin ja taloudellisiin prosesseihin. "Väestönä" hallinnoitavat ihmiset eivät enää näyt-

täytyneet alamaisten massana, juridisina subjekteina tai kansalaisina vaan elävinä, toi-

mivina ja tuottavina ihmisyksilöinä; biologisia piirteitä omaavina ihmisrodun jäse-

ninä.

Ihmisyksilöiden käyttäytymisen, ruumiiden ja elinvoimien noustessa osaksi valti-

onhallinnan problematiikkaa, väestön tunteminen, tarkka ja kattava tieto koskien vä-

estön kokonaisuutta ja sen jokaista jäsentä, määriteltiin hallinnon kannalta elintärke-

äksi27. Poliisihallinnon oppien puitteissa hallinnon rationaalisuuden ehtona pidettiin

sitä, että oli tarkasteltava hallittavan kentän ominaisluonnetta ja suoritettava tarpeel-

liset interventiot tuotetun tiedon perusteella. Valtionhallinnon kannalta tiedontarve

oli kahtalainen. Ensinnäkin oli kyettävä mittaamaan ja arvioimaan omia voimavaroja

sekä vertaamaan niitä toisten valtioiden suhteelliseen kilpailukykyyn. Toiseksi koh-

dealueen prosessien ohjailu vaati tietoa intervention tarpeista ja menetelmistä eli par-
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haillaan tapahtuvista kehityskuluista, ongelmakohdista ja kausaalisuhteista, jotka oli-

vat syynä ongelmiin ja joiden avulla pulmatilanteita voitiin ratkaista. Tämä vaati eri-

tyistä tietoa, jonka avulla oli mahdollista kartoittaa tarkasti koko valtiota. Tiedontar-

peeseen pyrittiin vastaamaan tutkimuksilla, jotka tähtäsivät empiiristen selvitysten

avulla valtion tilan ja sen eri osa-alueiden tarkkaan kuvailuun. Yhteiskunnan järjes-

telmällinen numeerinen tutkimus sai alkunsa 1660-luvulla. Näiden valtiota ja yhteis-

kunnallisia olosuhteita koskevien selvitysten tarkoituksena oli tarjota tietopohja ra-

tionaalisen ja perustellun valtiollisen politiikan harjoittamiselle. Tilastointien tavoit-

teena oli mahdollistaa koko valtion – erilaisine elementteineen, ulottuvuuksineen ja

valtasuhteineen – kartoittaminen ja analysoiminen yhtenäisen katseen alaisuudessa.

Se oli valtion ja poliisin empiiristä tiedettä, jonka avulla väestö tehtiin näkyväksi, jär-

jestetyksi ja hallinnoitavaksi. Tällainen tieto oli välttämätöntä keskitetyn hallinnan

kannalta, mutta sitä pidettiin myös keinona vahvistaa ja järkiperäistää valtion valtaa.

Vaikka väestöstä, terveydestä ja muista yhteiskunnallisista tekijöistä kerättiin tie-

toa jo aiemminkin byrokraattisen tehokkuuden lisäämiseksi esimerkiksi verotuksen

ja sotaväen oton yhteydessä, systemaattisia määräajoin suoritettavia väestönlasken-

toja alettiin harjoittaa suurimassa osassa Euroopan ja Amerikan valtioita vasta 1800-

luvun alussa28. Ensimmäiset väestönlaskennat lähtivät liikkeelle 1700-luvulla, mutta

kyse oli tällöin vielä pääasiassa varsin huterista hankkeista. Laajat tilastot vaativat mit-

tavaa byrokraattista koneistoa, yhdenmukaista koodistoa kohdekentän tarkastelua

varten sekä toimijoita, jotka osaavat tuottaa juuri halutunlaista tietoa29. Suurimmalla

osalla hallintovirastoista ei yksinkertaisesti ollut riittävän pitkälle kehittyneitä byro-

kraattisia rakenteita, jotta ne olisivat kyenneet kartoittamaan ja laskemaan väestöään

kattavasti ennen 1800-lukua. Haasteita lisäsi se30, että laajojen tilastollisten tarkaste-

lujen tuottamiseen ei välttämättä löytynyt koulutettua henkilöstöä, joten hankkeiden

toteuttamisessa jouduttiin nojaamaan paikallisiin oppineisiin, jotka eivät välttämättä

jakaneet samoja lähtökohtia ja tiedonintressejä kuin keskushallinnon edustajat. He

olivat erityisen taipuvaisia suosimaan sanallisia kuvailuja numeeristen tilastojen si-
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jaan, koska uskoivat tämän mahdollistavan paremmin paikallisten olosuhteiden huo-

mioimisen ja esittelemisen. Sen lisäksi, että lähestymistapa oli äärimmäisen työläs ja

kallis, kokonaisvaltaisista ja yhdenmukaisista katsauksista kiinnostuneen keskushal-

linnon kannalta paikallisten erityispiirteiden korostaminen oli pikemminkin turhaut-

tavaa kuin hyödyllistä.

Poliisihallinnon opeissa väestöä ei tarkasteltu pelkästään valtiovallan ohjailun

kohteena, vaan se alettiin 1600- ja 1700- lukujen aikana käsittää myös valtion rikkau-

den ja voiman perustaksi31. Väestö oli sekä kohde että väline. Sen lisäksi, että väes-

tötason ilmiöt vaikuttivat sotavoimien vahvuuteen, niillä oli suora yhteys myös ta-

loudellisiin tekijöihin. Yhtäältä väestöä vaivaavat sairaudet merkitsivät lyhempiä työ-

viikkoja, hukattuja voimia ja siten rahallisia menetyksiä. Toisaalta väestön kasvun ja

taloudellisen kasvun välillä oli nähtävissä merkittävä suhde. Jokainen syntyvä lapsi oli

uusi potentiaalinen työntekijä eli kollektiivisen tuotannon kasvattaja. Tosin, jos vä-

estö kasvoi liian nopeasti, liian hitaasti tai väärään aikaan suhteessa muihin tuotan-

nontekijöihin, tuloksena saattoi olla taloudellinen katastrofi. Hallinnon oli siten py-

rittävä tahdistamaan ihmisryhmien kasvu tuotantovoimien kasvun ja pääoman ka-

saantumisen kanssa siten, että nämä kaikki lisääntyvät sopivaan tahtiin.

Tieto, valta ja valtio

Poliisihallinnon väestön sääntelyn ohjelmissa ilmeni uudenlainen käsitys valtiovallan

ja sen kohdekentän välisestä suhteesta32. Valtio määriteltiin erityiseksi toimijaksi, jolla

oli omia intressejä, ja valtionhallinnon järjellisyyden tuli perustua näiden etujen aja-

miseen. Valtion päämääränä tuli olla oman voimansa lisääminen, mutta vahvistaak-

seen itseään, valtion oli vahvistettava väestön jäseniä ja saatava nämä lisääntymään.

Lisäksi oli kohennettava väestön elinolosuhteita, terveyttä ja yleistä onnellisuutta.

Valtiota asuttavien ihmisten terveydestä ja lisääntymisestä tuli valtion vahvuutta ja

rikkautta määrittävä tekijä ja siten myös hyvän valtionhallinnan päämäärä ja keskei-

nen kriteeri. Järkevä ja tehokas vallankäyttö ei alistanut kohteitaan vaan tuotti näiden
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avulla uusia voimia. Poliisin keskeisenä ongelmana olikin ylläpitää kuria ja järjestystä

yhteiskunnassa sellaisella tavalla, joka samalla maksimoi yksilöiden hyvinvoinnin ja

terveyden. Asetelma muodosti tarpeen sekä järjestelmällisempien elämän kontrol-

loinnin ja ohjaamisen käytäntöjen että näitä käytäntöjä tukevien tiedontuotannon

mekanismien kehittämiselle.

Tilastointi oli tiiviisti liitoksissa keskitetyn valtiollisen byrokratian kanssa33. Nu-

meerinen tieto oli välttämätöntä sekä verotuksen että väestöprosessien tarkastelun ja

ohjailun kannalta. Monet tilastotieteilijät kannattivat valtion hallinnollisen koneiston

kasvattamista ja vahvistamista, jotta niiden avulla kyettäisiin suorittamaan halutut vä-

estölaskennat ja toimimaan niiden osoittamien tulosten vaatimalla tavalla. Tilastolli-

sen tiedon lisääntyminen kulki käsi kädessä yhteiskunnallisen vallan keskittämisen

sekä valtion byrokraattisen koneiston kasvattamisen kanssa. Tarkoituksena ei kuiten-

kaan ollut alistaa ja tukahduttaa alamaisia, vaan parantaa heidän olosuhteitaan ratio-

naalisemman valtionhallinnon myötä, jolloin myös valtio vahvistuisi.

1700- ja 1800-lukujen vaihteessa statistiikallaiv viitattiin empiiriseen yhteiskunta-

tieteeseen, joka saattoi olla tuloksiltaan laadullista tai määrällistä34. Numeroita käytet-

tiin tilanteesta riippuen, jos ne katsottiin sopivimmaksi tavaksi tarkastella käsillä ol-

lutta asiaa. Erityisesti saksalaiset statistiikan harjoittajat kannattivat laadullisia tilas-

toja, jotka olivat luonteeltaan ensisijaisesti kuvailevia ja luokittelevia. Saksalaisten yli-

opistotilastotieteilijöiden keskuudessa numeerisia tilastoja pidettiin vielä 1800-luvun

alkupuolella toissijaisina ja pinnallisina tutkimuksen ja kuvailun välineinä suhteessa

sanallisiin selvityksiin. Englannissa puolestaan painotettiin numeeristen tilastojen

tuotantoa, jota William Pettyn aloitteesta kutsuttiin ”poliittiseksi aritmetiikaksi”.

1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä tapahtui ihmisiä ja yhteiskunnan eri as-

pekteja koskevan numeerisen tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen. Samoin lisään-

tyivät vaatimukset luokitella ihmisiä ja asioita yhdenmukaisesti, jotta kaikki voitaisiin

iv Suomen kieleen luotiin sana ”tilasto” korvaamaan sana ”statistiikka” vuonna 1848 maisteri Paavo
Tikkasen tekemässä valtiokuvauksessa (Luther 1993, 13).
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laskea ja järjestää oikealla tavalla virallisiin taulukoihin. 1800-luvun puolivälissä ma-

temaattinen tilastotiede alkoi lopullisesti korvata poliittisen aritmetiikan ja statistiikan

keskitetyn hallinnon tärkeimpänä tiedontuotannon mekanismina.

Tilastotieteilijöiden käsissä valtiota ja sosiaalisia olosuhteita koskevat taulukot al-

koivat 1800-luvun aikana täyttyä yhä suuremmilla ja suuremmilla luvuilla, joiden poh-

jalta pyrittiin muotoilemaan yhteiskuntaa koskevia tilastollisia lainalaisuuksia35. Tästä

huolimatta tilastotiedettä eivät vielä tässä vaiheessa vieneet eteenpäin matemaatikot,

vaan moraalitilastotieteilijät, taloustieteilijät, biometrikot ja vastaavat tahot, joilla oli

vahva käytännöllinen tarve tutkia suuren mittakaavan ilmiöitä taloudellisesti, joutu-

matta perehtymään yksityiskohtaisesti jokaisen kohdekenttään kuuluvan yksilön omi-

naisuuksiin36. ”Puhdas” matemaattinen tilastotiede alkoi kehittyä vasta 1800-luvun

lopulla. Tilastotieteen kehitys oli monitieteinen ilmiö. Sitä koskeva kiinnostus ja hyö-

dyntäminen ylittivät paitsi tieteenalojen väliset rajat myös rajat tieteen ja ei-tieteen

välillä. Matemaattisen tilastotieteen alkuvaiheessa käytännöllä oli huomattavasti suu-

rempi merkitys kuin teorialla. Sosiaalisista, taloudellisista tai poliittisista kysymyksistä

kiinnostuneet tutkijat eivät niinkään soveltaneet tilastotieteen piirissä muodostettuja

abstrakteja matemaattisia muotoiluja käytännön kysymysten ratkaisemiseksi, kuin

loivat selvitystensä kautta perustan ja tarpeen sellaisten muodostamiselle. Tilastotie-

dettä on historiallisesti määrittänyt yhtälailla pyrkimys löytää käyttökelpoisia hallin-

nollisia tekniikoita kuin yleispäteviä tieteellisiä totuuksia37.

Siinä missä tilastotiede tarjosi keskitetylle hallinnolle tietoa, se nosti esiin myös

vallankäytön rajat38. Nämä rajat asetti yhteiskunta, joka alkoi tilastollisten tutkimus-

ten myötä hahmottua uudenlaisena objektina. Käsitys ”yhteiskunnasta” itsenäisenä

entiteettinä oli osittain tilastollinen konstruktio. Määrättyjä tilastollisissa tutkimuk-

sissa esiin nousseita säännönmukaisuuksia ja kehityskulkuja oli mahdoton attribuoida

yksilöille, joten ne alettiin mieltää yhteiskunnan ominaisuuksiksi. Tilastotieteilijät al-

koivat tutkimustensa myötä pitää yhteiskuntaa pikemminkin dynaamisena ja omala-

kisena olentona kuin pelkkänä passiivisena lainsäädännön kohteena, jota virkamiehet

saattoivat muovata halunsa mukaisesti. Se alettiin käsittää perustavanlaatuisemmaksi
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tekijäksi kuin valtio tai hallitus. Siinä määrin kuin yhteiskunnallisia prosesseja ja ke-

hityskulkuja haluttiin ohjata johonkin suuntaan, oli ensin tunnettava yhteiskunta sekä

sen rakenteet ja erinäiset ominaisuudet, jotka voitiin tuoda esiin tilastollisten tutki-

musten myötä. Yhteiskuntaa pidettiin samaan aikaan sekä edistyksen moottorina että

epävakauden lähteenä. Tilastotieteilijät näkivät oman asiantuntemuksensa välineenä,

jonka avulla erilaisia sosiaalisia levottomuuksia ja ongelmakysymyksiä voitaisiin rat-

kaista järkiperäisesti ja tehokkaasti empiiristen faktojen pohjalta39. Heidän avullaan

poliittisten intressitahojen keskinäiset ristiriidat voitaisiin siirtää menneisyyteen hal-

linnollisia kysymyksiä ratkottaessa. Viisaat valtiomiehet eivät pyrkisi epätoivoisesti

pakottamaan yhteiskuntaa haluamansa mallin mukaiseksi, vaan ottaisivat huomioon

sen luontaisen kehityskulun ja sen sisällä vallitsevat voimat, ja pyrkisivät niitä koske-

van tiedon avulla vastaamaan ongelmia ja epävakautta aiheuttaviin kehityskulkuihin

laskelmoidulla tavalla.

Suurin osa tilastotieteilijöistä kannatti 1800-luvulla liberalistisia näkemyksiä, joissa

valtion rooli pyrittiin määrittelemään hyvin kapeasti ja sen valtaa haluttiin rajoittaa

suhteessa yhteiskuntaan40. He arvostivat monimutkaisen yhteiskuntakokonaisuuden

omalakisuutta, joka ei koskaan suostunut täysin mukautumaan sitä hallitsemaan pyr-

kivien viranomaisten tahtoon eikä ollut ohjailtavissa ulkoa käsin. Nekin, jotka suosi-

vat vallan keskittämistä valtiolle ja yhä etenevää byrokratisoitumista, pitivät valtion

onnistuneiden interventioiden edellytyksenä yhteiskunnan ja sitä ohjaavien tekijöiden

tuntemista. Liberalistien piirissä alettiin kannattaa entistä vahvemmin valtion roolin

supistamista. Osa mielsi valtionhallinnon kaiken kaikkiaan yhteiskunnan luonnollista

kehitystä jarruttavaksi tekijäksi, joka oli seisonut liian pitkään vapauden ja vaurastu-

misen tiellä.

2.3. Keskitetty hallinto ja tietokäytännöt

Valtion keskushallinnon ja tieteellisen tiedon välisellä suhteella on pitkä, mutta on-

gelmallinen menneisyys. Valtaa – ja erityisesti valtionhallinnon käyttämää valtaa – on
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totuttu pitämään uhkana tieteelle. Tieteelliset tahot ovat tyypillisesti pyrkineet legiti-

moimaan objektiivista asiantuntijuuttaan ja hankkimaan arvovaltaa vetoamalla tie-

teellisen tiedon irrallisuuteen yksityisistä intresseistä ja poliittisista näkemyksistä41. He

ovat intressittömiä ulkopuolisia, jotka haluavat vain tuoda totuuden esiin. Objektii-

visuuden edellytyksenä on puolestaan pidetty tieteen autonomisuutta. Vain tieteen

sisäiset säännöt ja kriteerit voivat ohjata tiedettä, jotta se säilyttää lahjomattomuu-

tensa ja voi väittää saavuttavansa tai ainakin tavoittelevansa objektiivisuuden ideaalia.

Sikäli kuin tutkimus päätyy liian vahvasti yhteiskunnallista valtaa käyttävien tahojen

tai tutkimuksen rahoittajien ohjailtavaksi, se saattaa yleisen käsityksen mukaan tuot-

taa tuloksia, joiden tarkoituksena on pelkästään palvella kyseisiä intressitahoja. Täl-

löin tiede muuttuu ideologiseksi; tutkijat vääristelevät, sensuroivat ja valehtelevat tar-

koituksellisesti edistääkseen määrättyjen tahojen etuja. Valtaa sekä tiedettä ja totuutta

on monesti pidetty suorastaan toisensa ulossulkevina tekijöinä.

Hallinnan analyyttisesta näkökulmasta käsin valta ei kuitenkaan näyttäydy esteenä

tiedon saavuttamiselle, vaan se on pikemminkin tiedon tuottamisen ehto42. Samoin

vallan toiminta on vahvasti sitoutunut tietoon ja vaatii sitä toimiakseen. Tieto, totuus

ja valta ovat toisiinsa kietoutuneita ja pikemminkin edellyttävät toisiaan kuin toimivat

vastinpareina. Lisäksi voidaan huomauttaa, että tieteellisen toiminnan ja keskitetyn

valtionhallinnon pyrkimysten välillä on monia yhdistäviä piirteitä. Näitä ovat:

1. Yhteismitallisuus ja universalismi. Tieteen ja keskitetyn valtionhallinnon tiedonin-

tresseillä ja kiinnostuksen kohteilla on määrättyjä yhtäläisyyksiä43. Sekä tieteellinen

käytäntö että keskitetty hallinto pyrkivät paikallisuuden ylittävään yhdenmukaistami-

seen ja yhteismitallisuuteen tietämisen tavassaan. Molempien ajattelua ohjaa lain ide-

aali, joiden pohjalta ne pyrkivät rakentamaan järjestelmiä, joiden pätevyyden ei tulisi

perustua henkilökohtaiseen tietoon tai suhteisiin, vaan jotka toimivat pitkienkin vä-

limatkojen yli ja ovat sovellettavissa periaatteessa kenen tahansa toimesta. Tästä nä-

kökulmasta tieteentekijöiden ja valtionhallinnon – ja jossain määrin myös suurteolli-

suuden – intressien välillä ei lopulta ole juurikaan ristiriitoja. Valtionhallinnon koh-
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dalla kyse ei ole vain hallinnan kentän kartoittamisesta vaan myös siitä, että sen suo-

rittama sääntely edellyttää, että eri toimijat – olipa kyse yksilöistä, tuotantolaitoksista

tai virastoista – tarjoavat tietoa toiminnastaan yhdenmukaisesti, samanlaisten mitto-

jen ja yksiköiden mukaan, mittausmenetelmien ollessa yhtenäiset. Sääntelyn kannalta

tärkeintä ei välttämättä ole edes se, että mittausmenetelmät ovat kaikkein tarkimmat

ja kehittyneimmät, vaan että ne ovat yhtenäiset ja vertailukelpoiset sekä suhteessa

muiden toimijoiden mittauksiin että kunkin toimijan aiemmin ilmoittamiin tuloksiin.

Olennaisinta on ajallinen ja paikallinen yhdenmukaisuus. Pyrkimyksissä tuottaa ver-

tailukelpoista ja yhdistettävää tietoa lukemattomista lähteistä, yhdenmukaisuus on

elinehto, joten kaikki poikkeamat mittaustavoissa ja välineissä on pyrittävä eliminoi-

maan. Yhdenmukaisuus on tarkkuuttakin tärkeämpi tavoite arvioivan, vertailevan ja

yhteen kokoavan katseen kannalta.

Sekä valtionhallinnon että tieteen tavoitteena on paikallisen tiedon ja paikallisten

erojen ylittäminen, jotta voitaisiin löytää laaja-alaisesti havaittavia tai sovellettavia

sääntöjä, malleja ja käytäntöjä, joiden pätevyys ja toimivuus eivät riipu yksilöllisistä

tekijöistä ja jotka voivat ainakin teoriassa päteä missä tahansa. Tavoitteena on tuottaa

tietoa, joka on yleistettävissä mahdollisimman laajasti. Tiedollisten menetelmien yh-

tenäistäminen ja kurinalaistaminen sekä paikallisen tason ylittäminen tuovat tieteelli-

sen ja hallinnollisen järjellisyyden lähelle toisiaan. Kuten Theodore Porter44 on huo-

mauttanut, tarkoista arvioinneista ei ole juurikaan hyötyä ellei arvioinnin kriteereitä

ja välineitä kyetä standardoimaan. Mittayksiköt ja menetelmät on tehtävä yhtäläisiksi

kaikille. Vasta tällöin niiden pohjalta voidaan muokata yleisiä normeja ja ohjeistuksia,

joiden pohjalta toimijat voivat arvioida itseään ja toisiaan. Eri tahot on saatava toi-

mimaan tarkkaan määriteltyjen standardien mukaisesti sekä perustettava yleistä luot-

tamusta nauttivia instituutioita muotoilemaan standardeja ja valvomaan niiden nou-

dattamista. Valtionhallinnon yhteyteen onkin useissa maissa perustettu virastoja, joi-

den tehtävänä on tarjota viranomaisille teknistä tietoa mitoista ja niitä koskevista

määritelmistä sekä valvoa ja ohjata mittauskäytäntöjä yhteiskunnan eri alueilla. Tämä
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on välttämätöntä paitsi hallinnollisen sääntelyn myös monilta osin kapitalistisen vaih-

totalouden toimivuuden kannalta.

Esiteollisissa yhteiskunnissa mittauskäytännöt suosivat paikallisten toimijoiden

etuja keskitetyn hallinnon harmiksi45. Mitoista sovittiin paikallisesti, niitä muutettiin

aikojen myötä ja ne olivat monesti neuvoteltavissa ja haastettavissa. Paikkakunnittain

vaihdelleet mittauskäytännöt vaikeuttivat verojen keräämistä ja keskushallinnon

sääntelytoimia. Kaiken lisäksi eri materiaaleille oli omia mittojaan. Keskushallinnon

ohella tämä hankaloitti kaupankäyntiverkostojen laajenemista. Kapitalismin leviämi-

nen antoikin osaltaan merkittävän sysäyksen mittojen yksinkertaistamiselle ja yhden-

mukaistamiselle. Standardoidut mitat ja yhtenäiset luokitukset olivat vähintään yhtä

tärkeitä keskitetylle valtionhallinnolle kuin teollisuuden ja markkinatalouden toimi-

joille. Yhtenäiset mitat mahdollistivat helpommin talouden juridisen sääntelyn. Ne

myös vahvistivat verotuksen ja taloudellisen kehityksen hallinnollista kontrollointia.

Prosessi ei kuitenkaan ollut helppo. Yhtenäistäminen kohtasi paljon vastustusta pai-

kallisilta tahoilta ja sen toimeenpaneminen edellytti voimakkaita toimenpiteitä viran-

omaisilta.

2. Intressittömyys. Valtionhallinto on monesti pyritty esittämään tieteen tapaan neut-

raaliksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi, jolla ei varsinaisesti ole omia intressejä tai jonka

intressinä on muiden toimijoiden eturistiriitojen yhteensovittaminen. Valtio on mää-

ritelty tällöin toimijaksi, joka tuomarin tapaan valvoo ja sääntelee ulkoa käsin yksi-

tyisten tahojen toimintaa yhteiskunnassa, pysyen itse kiistojen yläpuolella.  Sekä tie-

teen että valtionhallinnon edustajat on siten ollut kulttuurisesti mahdollista mieltää

jossain määrissä neutraaleiksi ja objektiivisuuteen pyrkiviksi tahoiksi, valtionhallin-

non poliittisesta luonteesta huolimatta.  Valtionhallinnon edustajien liittoutumista

tutkijoiden kanssa voidaan pitää osittain tämän näkemyksen seurauksena ja osittain

näkemystä legitimoivana seikkana. Yhtäältä on saatettu ajatella, että tieteellinen tut-

kimustoiminta tarjoaa valtionhallinnolle välineet toteuttaa omaa rooliaan yhteiskun-

tajärjestyksen ylläpitäjänä tosiasioihin perustuvan tiedon pohjalta.  Toisaalta on saa-

tettu ajatella, että valtionhallinnon edustajat saadaan näyttämään puolueettomilta ja
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intressittömiltä tahoilta, jos heidän päätöksensä vaikuttavat edes näennäisesti nojaa-

van tieteellisiin tutkimuksiin. Olennainen kysymys ei välttämättä ole se, pitävätkö

nämä tiedettä ja valtionhallintoa koskevat näkemykset paikkaansa, vaan pikemminkin

se, ovatko määritelmien yhtäläisyydet osaltaan helpottaneet valtionhallinnon ja tie-

teen välisen suhteen muodostamista.

3. Jaetut intressit. Tieteen ja valtionhallinnon välillä on myös voitu nähdä olevan

potentiaalia strategiselle yhteistyölle, joka voi hyödyttää molempia. Valtio voi hyö-

dyntää tutkijoita saadakseen tietoa hallinnan kentästään: esimerkiksi sitä asuttavista

olennoista ja näiden ominaisuuksista, sosiaalisista ja taloudellisista prosesseista, ma-

teriaalisista ja taloudellisista resursseista, ympäristöä ja asutusta koskevista ilmiöistä.

Tutkijat voivat myös tarjota hallinnolle tietoa keinoista, joilla näihin ilmiökenttiin

voidaan puuttua sekä tietoa siitä, miten toteutetut interventiot ovat onnistuneet ta-

voitteissaan. Tieteentekijöiden kannalta liittoutuminen valtionhallinnon kanssa voi

merkitä ensinnäkin resursseja. Valtionhallinto voi tarjota sekä rahoitusta että muita

voimavaroja tutkimusten toteuttamiseen. Toisaalta tieteelliset toimijat voivat käyttää

valtion lainsäädännöllistä valtaa oman tieteellisen tai ammatillisen asemansa turvaa-

miseen.

Yksi esimerkki tällaisesta suhteesta on lääketieteen ja valtionhallinnon välinen

suhde 1700- ja 1800-lukujen aikana, jolloin ne liittoutuivat keskenään väestöpoliitti-

sissa hankkeissa46. Lääketieteellinen tieto ja taito olivat välttämättömiä väestöpoliit-

tisten interventioiden ja yhteiskunnallisten terveyshankkeiden läpiviemiseksi. Lääkä-

reiden terveydenhoidollisten tekniikoiden kautta laajat poliittiset hankkeet oli mah-

dollista siirtää yksilöllisten ruumiiden tasolle konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lisäksi

lääkärit tarjosivat hallinnolle ja reformisteille tietoa väestön terveydestä, sekä toivat

esiin ja analysoivat väestöruumiin terveyttä uhkaavia tekijöitä. Lääkäreitä ei varsinai-

sesti tarvinnut suostutella lisäämään kiinnostustaan yhteiskunnallisia kysymyksiä

kohtaan ja ottamaan harteilleen väestön terveydenhuollon ongelmia. He olivat enem-

män kuin innokkaita vastaamaan uuteen haasteeseen.
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Lääketieteen poliittinen ja hallinnollinen funktio hyödytti koko lääkärikuntaa47.

1800-luvun lopulle asti lääkäreiden asema terveydenhoidon asiantuntijoina oli vielä

epävakaa ja kyseenalainen. Osallistumalla väestöpoliittisten ohjelmien toteuttamiseen

ja korostamalla terveydellisten kysymysten yhteiskunnallista ja poliittista merkitystä,

lääkärikunta kykeni vahvistamaan julkisen vallan tuella omaa ammatillista asemaansa

ja virallista yksinoikeuttaan terveyttä koskeviin asioihin. Sekä valtionhallinnon että

lääkärien toimesta pyrittiin rajaamaan lääketieteellisten toimenpiteiden salliminen

vain sellaisille tahoille, joiden terveydenhoidollinen kompetenssi oli varmistettu yleis-

ten standardien mukaiseksi. "Puoskarilääkäreiden" eliminoimisen lisäksi tämä tar-

koitti lääketieteellisen tiedon ja käytännön kurinalaistamista ja yhdenmukaistamista,

sekä lääketieteellisten hoitokäytäntöjen ja opetuksen alistamista yliopistoja ja kiltoja

korkeammille valtiotason virastoille. 1700- ja 1800-lukujen aikana muodostuneesta

valtion ja lääketieteen välisestä vaihtokaupasta hyötyivät molemmat. Valtiollisen vä-

estöpolitiikan tehokkuus kasvoi samalla kun lääkärikunta kasvatti sosiaalista arvoval-

taansa ja tiedollista auktoriteettiaan yksilöllistä ja yhteiskunnallista ruumista koske-

vissa kysymyksissä. Lääkäreistä tuli aktiivisia terveys- ja sosiaalipolitiikan edistäjiä ja

suunnittelijoita.

4. Kehämäinen suhde. Tieteellisten ja hallinnollisten käytäntöjen välillä voidaan

nähdä kehämäinen suhde, joka tukee kumpaakin osapuolta48. Tieto on sekä vallan

harjoittamisen ehto että sen tulos. Valta tarvitsee tietoa toimiakseen. Valtaa harjoit-

tavien tahojen on tunnettava kohdekenttänsä oliot ja niitä koskevat säännönmukai-

suudet, kyetäkseen tehokkaasti ohjailemaan niitä ja puuttumaan niiden toimintaan.

He tarvitsevat tietoa kyetäkseen ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja löytääkseen

keinoja näiden selvittämiseen ja arvioidakseen interventioiden tehokkuutta. Toisaalta

vallan tekniikat tuovat toimintansa kautta esiin ja tuottavat uusia objekteja, joista voi-

daan tietää ja joista pitää tietää49. Hallinnan kohteita pyritään tuomaan mahdollisim-

man kattavasti näkyville, jotta niitä voidaan tutkia, luokitella ja analysoida. Valtasuh-

teisiin liittyy siten aina tietynlainen objektisuhde eli tietosuhde. Objektin muodostu-
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minen tiedon kohteeksi johtuu hallinnollisista pyrkimyksistä ja niihin liittyvistä käy-

tännöllisistä taktiikoista. Valta siis tuottaa oman toimintansa kautta tiedolle objekteja,

joita tutkijat voivat yksilöidä, tarkastella ja eritellä. Tämän analyyttisen toiminnan tu-

loksena saattaa puolestaan avautua uusia kohteita hallinnollisille pyrkimyksille.

Esimerkiksi statistiikka ja poliittinen aritmetiikka tarjosivat tutkimushankkeidensa

avulla väestön ohjailtavaksi kohteeksi valtionhallinnolle, joka pyrki hallinnoimaan ala-

maistensa määrää, ominaisuuksia ja tottumuksia. Erinäiset väestöpoliittiset ohjelmat

eivät olisi olleet mahdollisia, elleivät tutkijat olisi jakaneet ja luokitelleet väestöä eri

ominaisuuksien perusteella ja tehneet sitä mitattavaksi ja nähtäväksi. Tilastot eivät

vain tuottaneet tietoa, ne nostivat esiin ja loivat uusia objekteja50. Näitä objekteja

voitiin asettaa keskenään kausaalisiin suhteisiin, niistä voitiin huolestua ja kiistellä ja

niitä voitiin käyttää aseina poliittisissa kamppailuissa. Ennen kaikkea, tilastot loivat

objekteja, joita voitiin pyrkiä hallitsemaan ja ohjailemaan. Kun yksittäiset tapahtumat

tilastollisen menetelmän myötä muodostuivat kuvaksi ”yhteiskunnan tilasta”, ne saa-

tettiin määritellä uudessa muodossaan kollektiivisiksi ilmiöiksi ja ongelmiksi, joiden

ratkaiseminen ei ollut enää yksilöiden vastuulla. Täten oli mahdollista muotoilla esi-

merkiksi lukemattomien erillisten tapahtumien muodostamia yhtenäisiä – vaikkakin

jatkuvasti muuttuvia – objekteja kuten rikollisuus tai työttömyys, jotka puolestaan

herättivät tarpeen uudenlaisille hallinnan ja ohjailun tekniikoille. Ne tarjosivat myös

välineitä, joiden avulla voitiin pyrkiä puuttumaan tuohon todellisuuteen ja muokata

sitä haluttuun suuntaan. Osa niiden voimasta perustui siihen, etteivät ne vain kuvan-

neet todellisuutta. Hallinnollisten käytäntöjen osana ne olivat myös mukana tuotta-

massa ja järjestämässä todellisuutta kategorioidensa mukaiseksi51. Tilastojen kyky ku-

vata sosiaalista todellisuutta johtuu osaltaan siitä, että ne myös määrittelevät kyseistä

todellisuutta, tarjoten määrätyn tavan nähdä yhteiskunta ja sen osatekijät. Niiden

tuottamat käsitteelliset välineet siirtyvät päätöksiä koskevan harkinnan, käytännöllis-

ten toimenpiteiden ja hallinnallisten pyrkimysten kautta osaksi ihmisten ajattelua sekä

arkista toimintaa ja kokemusmaailmaa.
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5. Informaation kasaumat. Hallinnolliset käytännöt tuottavat tietoa myös siinä mie-

lessä, että erilaisten vallan harjoittamisen käytäntöjen yhteydessä muodostetaan ko-

konaisia informaation kasautumia, joiden kautta tieto kohteista lisääntyy ja tarken-

tuu52. Näissä käytännöissä hyödynnettyjen menetelmien – tarkkailu, tutkimukset, ky-

symykset, keskustelut, tunnustukset, kirjaamismenetelmät, arkistointi – myötä muo-

dostuu valtava määrä informaatiota. Valtaa harjoittavat tahot eivät siten vain hyö-

dynnä muualla tuotettua tietoa omien tarkoitusperiensä tukena, vaan ne hyvin konk-

reettisella tavalla tuottavat itse tietoa. Latour53 on käyttänyt kalkuloinnin keskuksen kä-

sitettä viitatessaan siihen prosessiin, jossa systemaattisen tiedon keräämisen ja insti-

tutionaalisen organisoinnin myötä hallinnan kenttä kyetään saattamaan nähtäväksi,

ymmärrettäväksi, tarkkailtavaksi ja hallittavaksi etäältä kenen tahansa toimesta ilman

paikallista tietoa.

Kalkuloinnin keskukset muodostuvat, kun hallinnan kohdekenttää koskevaa in-

formaatiota pyritään kerryttämään jatkuvasti lisää määrätyn organisaation puitteisiin.

Näiden tiedon kasautumien avulla pyritään tuomaan etäällä ja hajallaan olevia asioita

nähtäväksi ja tarkasteltavaksi yhtenäisesti. Erilaisin kirjaamis- ja esittämistekniikoiden

avulla ne yritetään saattaa tutuiksi ja käsiteltäväksi jokaiselle dokumentteja lukevalle

taholle, riippumatta siitä, tuntevatko he kohteena olevia asioita papereiden ulkopuo-

lella. Kerryttämisprosessi mahdollistaa yhteen kokoavan ja kokonaisvaltaisen esityk-

sen kohteesta ja siten myös synoptisen katseen kohteeseen. Tämän seurauksena kes-

kuksen on mahdollista toimia etäältä suhteessa moniin muihin pisteisiin. Etäältä toi-

miminen54 tai etähallinta55 tulee mahdolliseksi erilaisin tekniikoin, jotka saattavat etäällä

olevat ihmiset, tapahtumat ja asiat liikkuviksi siten, että niitä koskevaa tietoa voidaan

kuljettaa keskuksiin, joissa niitä koskevaa tietoa on mahdollista kasata yhteen ja jär-

jestellä eri tavoin. Lähes kaikki ihmisten toiminta pyritään muovaamaan joksikin, jota

voidaan mobilisoida, kerätä, arkistoida, koodata, laskea ja uudelleen laskea sekä aset-

taa näytille. Välineinä toimivat erilaiset tilastot, rekisterit, kyselyt ja taulukot.

Informaation kasaumien tuottamisen ja etähallinnan kannalta ei riitä, että keskuk-

siin kerätään loputtomasti tietoa. Materiaali on lisäksi edelleen käsiteltävä siten, että
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se on hallittavissa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien kirjaamistekniikoiden käyt-

töönottoa56. Niiden avulla laaja informaatiomäärää saatetaan suppeampaan ja käsi-

teltävämpään muotoon esimerkiksi prosentteina, taulukkoina tai kuvioina. Tavoit-

teena on yksinkertaistaa kirjauksia ja supistaa lukematon määrä dokumentteja ja val-

tava määrä informaatiota yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Kun näytteet tai tiedot

on kerätty keskukseen ja ne voidaan koota yhteen, niitä tarkastelevan tahon on mah-

dollista nähdä uusia asioita, joita ei ole ennen ollut mahdollista hahmottaa. Voidaan

havaita yhteneväisyyksiä ja eroja, joita ei voisi nähdä tarkastelemalla yksittäisiä ta-

pauksia. Ne nousevat esiin vasta, kun lukemattomat – mahdollisesti ajallisesti tai ti-

lallisesti toisistaan hyvinkin etäiset – yksittäistapaukset kerätään samaan aikaan yhte-

näisen katseen eteen analysoitavaksi. Tämä ei vaadi erityisiä kognitiivisia kykyjä tai

tieteen mystistä voimaa, vaan kyse on yksinkertaisesti kurinalaisesta ja järjestelmälli-

sestä informaation kerryttämisestä sekä kerätyn tiedon mittakaavasta.

Kartoituksia

Keskushallinnon kaipaamien kartoitusten toteuttaminen vaati tarkasti organisoitua ja

järjestelmällisesti toimivaa työvoimaa57. On välttämätöntä, että työntekijät toimivat

kurinalaisesti keräten oikeita tietoja oikealla tavalla, kirjaten kaiken pikkutarkasti ja

yhdenmukaisesti ylös. Mutta kun kartta on laadittu, se mahdollistaa kohteita koske-

van päätöksenteon ja hallinnan suuren välimatkan päästä suhteellisen vaivattomasti

ja ilman tarvetta paikallistuntemukselle. Sen ansiosta on mahdollista laatia suunnitel-

mia, tarkastella hallinnan kohteita, pohtia niihin liittyviä kysymyksiä ja ratkaista niitä

koskevia kiistoja ja ongelmia etäältä, tuntematta henkilökohtaisesti hallinnan aluetta

tai sitä asuttavia yksilöitä. Kartoitukset tarjoavat yhteen kokoavan ja järjestävän kat-

seen etäältä, onpa kyse maastosta, luonnonvaroista tai väestöstä. Kyseessä on yksin-

kertaistava katse, jota ei ohjaa niinkään pyrkimys tieteelliseen totuuteen kuin pyrki-

mys saattaa hajanaiset kohteet näkyviksi ja hallittaviksi.
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Periaatteessa kaikkia keskuksissa tuotettavia taulukoita voidaan pitää eräänlaisina

karttoina58. Samoin kuin tietty maa-alue voidaan nähdä kokonaisuudessaan yhdellä

silmäyksellä kartalta, tilastot saattavat kansakunnan nähtäväksi yhteen kootulla ja no-

peasti haltuun otettavalla tavalla. Karttoina tilastot luovat uuden tilan, joka rakentaa

uusia etäisyyden ja läheisyyden suhteita elementtien välille sekä uusia kokonaisuuksia

ja ryhmiä niiden keskuuteen. Ne tuovat yhteen hajanaisen joukon yksilöitä, ilmiöitä

tai objekteja, luovat uusia kriteereitä ryhmien välisille yhtäläisyyksille ja eroille, koros-

tavat määrättyjä aspekteja ja häivyttävät toisia ja lopulta tuovat esiin rakentamansa

kategorisoinnit paperille kirjattuina yhteenvetoina ja kuvioina. Näiden yhteenvetojen

ja kuvioiden avulla kokonaisuus näyttäytyy ymmärrettävänä kokonaisuutena, jota

voidaan pyrkiä hallitsemaan. Sama pätee yhtälailla ilmatieteen, geologian ja geodesian

taulukoihin, tilastoihin ja mallinnuksiin kuin sosiaali- ja terveysalan tilastoihin ja re-

kistereihin sekä taloustieteellisiin mallinnuksiin, joita standardoidut mittaus ja kirjaus-

menetelmät tukevat.

Historiallisesti valtiolliset tilastoinnit ja kartoitukset ovat kulkeneet rinta rinnan59.

Molempia on pyritty edistämään 1600-luvulta lähtien ja kummankin kohdalla 1800-

luku merkitsi mittavia harppauksia menetelmien kehittämisen ja toiminnan mittakaa-

van osalta. Ne määrittyivät yhtä aikaa valtionhallinnon kannalta keskeisiksi tiedon-

muodoiksi. Yhtäältä karttojen ja tilastojen avulla oli mahdollista rakentaa jatkuvasti

tarkentuvaa kuvaa hallinnan kentästä. Toisaalta niillä oli vielä merkittävämpi vaikutus

valtion hallintaa koskeviin perustaviin käsityksiin. Kartat piirsivät esiin valtiolliset ra-

jat, joiden myötä hallinnan kenttä ei hahmottunut enää alamaisuussuhteiden sekä

kaupunkien ja kylien välisinä ketjuina, vaan rajattuna alueellisena kokonaisuutena.

Tilastot puolestaan rakensivat määrättyä aluetta asuttavista ihmisistä yhtenäisen sosi-

aalisen kokonaisuuden, jonka jäsenet olivat toisiinsa sidoksissa maantieteellisistä etäi-

syyksistä riippumatta. Karttojen ja tilastojen ansiosta tuli luontevaksi hahmottaa maa-

ilman koostuvan alueellisista kansallisvaltioista, joiden yhteiskunnallisten prosessien

ohjailemiseen kunkin valtion hallinnollisten elinten tuli keskittyä.
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Kartoilla ja tilastoilla on ollut taipumus yhdistyä pyrittäessä muodostamaan yhte-

näistä käsitystä laajasta ja hajaantuneesta hallinnan kentästä60. Tilastollisia tietoja on

ollut tapana kirjata temaattisiin karttoihin, minkä lisäksi karttoja ja tilastoja on usein

julkaistu toisiinsa liitettyinä. Maantieteellisten kuvausten katsottiin 1600- ja 1700-lu-

vuilla olevan niin samanlaisia statististen kuvausten kanssa, että esimerkiksi Saksassa

valtion maantieteellisiä kuvauksia kutsuttiin yleisesti joko topografis-statistisiksi tai

pelkästään statistisiksi kuvauksiksi61. Kartoitukset ovat tarjonneet pohjan tilastollis-

ten tietojen kirjaamiselle ja tilastotieteilijät ovat voineet purkaa kohdekenttänsä osa-

kokonaisuuksiin kartoitusten perusteella. Kartoitusten avulla on voitu tarkastella ja

vertailla eri alueita koskevia tilastoja yhtenäisellä pohjalla. Tilastojen avulla on voitu

rakentaa tietoa kartoitetuista alueista sekä määrittää ja vertailla niiden ominaisuuksia.

Tämä yhteys ei ole erityisen yllättävää, jos ohitetaan tiedon esittämiseen liittyvät

konventiot ja huomioidaan näiden tiedonmuotojen yhtenäiset ominaisuudet. Kartat

ja tilastot tekevät nähtäväksi laajan ja vaihtelevan kokonaisuuden sekä haluttujen kri-

teerien mukaan valikoituneet kasautumat, tasoerot, tihentymät, välimatkat, läheisyy-

det, erot ja yhtäläisyydet. Yhdessä tapauksessa tieto pyritään esittämään numeeristen

muuttujien avulla taulukoissa ja toisessa tapauksessa pyritään piirtämään esiin mää-

rätyn alueen pinnanmuodot ja alueelliset koostumukset. Nämä muuttujat voidaan

myös yhdistää saman kuvauksen puitteisiin. Molemmissa tapauksissa on kuitenkin

tarkoituksena tuottaa kohdekenttään ylhäältä ja etäältä kohdistuva katse. Tavoitteena

on rakentaa näkökulma, jota yksikään ihminen ei normaalisti tavoita päivittäisessä

elinympäristössään. Samalla tämä näkökulma saattaa toimia perustana myös uuden-

laiselle katseelle ja harkinnalle. Esimerkiksi Scott62 on tarkastellut sitä, miten kaupun-

kien asemakaavoja alettiin suunnitella karttojen tuottamisen jälkeen ylhäältä käsin il-

menevien esteettisten pyrkimysten perusteella sen sijaan, että harkinta olisi perustu-

nut maan tasolta muodostettuun näkemykseen. Näkökulma ja esteettiset arviot pe-

rustuivat täysin erilaisiin kriteereihin. Sen sijaan, että kutakin aluetta ja rakennuskoh-

detta oli tarkasteltu tapauskohtaisesti alhaalta ja läheltä, suunnittelun kohteeksi saa-
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tettiin karttojen avulla asettaa kokonaisia kaupunkeja, joiden käytännöllisyys ja es-

teettinen miellyttävyys määriteltiin sellaisen tahon toimesta, joka ei liikkunut kaupun-

gin kaduilla vaan katsoi alas kaupunkiin linnun silmin.

Hallinnallisena tietämisen tapana kartat ja tilastot ovat hyvin lähellä toisiaan.

Kummankin avulla voidaan tuoda samaan episteemiseen yhteyteen toisistaan etäällä

olevia asioita. Ne voivat olla osaltaan tuottamassa uudenlaisia tiedettäviä ja hallittavia

objekteja (esim. työttömyys tai väestön asutuksen suhde tuotannollisiin voimiin) sekä

tekemässä järkeväksi uudenlaisia suunnitelmia ja interventioita (esim. puuttuminen

teollisuuden sijoittumiseen tai väestön asutukseen optimaalisen tehokkuuden saavut-

tamiseksi valtakunnan tasolla).  Kun toisistaan etäällä olevat alueet, yksilöt ja organi-

saatiot saatetaan paperilla keskenään liitoksiin tavalla, joka mahdollistaa niiden kes-

kinäisten suhteiden tarkastelemisen määrätyn kokonaisuuden puitteissa, nämä alueet

ja niissä esiintyvä asutus, liikenneyhteydet, luonnonvarojen käyttö sekä sosiaaliset il-

miöt voivat päätyä uudenlaisen harkinnan ja toimenpiteiden kohteeksi.

2.4. Keskitetyn hallinnon katse

James Scott63 on teoksessaan Seeing Like a State tarkastellut tapaa jolla modernien

valtioiden keskushallinnon puitteissa on pyritty tekemään hallinnan kenttä nähtäväksi

ja tiedettäväksi. Hänen mukaansa kaikki merkittävät valtiolliset interventiot yhteis-

kuntaan edellyttävät kohdekentän saattamista nähtäväksi ja eriteltäväksi siten, että

kaikki hallittavat yksiköt ovat havaittavissa, tunnistettavissa, kirjattavissa ylös, lasket-

tavissa, koottavissa yhteen ja tarkkailtavissa. Hienosäädetyt vallankäytön muodot

edellyttävät tietoa, joka rakentaa selkeän kuvan yhteiskunnan eri aspekteista ja osate-

kijöistä sekä järjestää ne tavalla, joka mahdollistaa etäältä tapahtuvan näkemisen ja

hallitsemisen. Katseen tulee yhtä aikaa sekä koota yhteen useita tekijöitä että eritellä

ne mahdollisimman selvästi. Hallittava tila pyritään kartoittamaan ja saattamaan ”lu-

ettavaksi” yksinkertaistamalla, järjestämällä ja standardoimalla. Koska valtionhallin-

non kohdekenttä on erittäin laaja, yhteen kokoava ja kattava tieto on aina auttamatta
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sisällöltään rajoittunutta. Sen on sulkeistettava tarkastelun ulkopuolelle useita kohde-

kentän aspekteja voidakseen muodostaa kokonaiskuvan määrätystä näkökulmasta.

Scott64 on viitannut näihin yhdisteleviin tietämisen tekniikoihin valtiollisten yksin-

kertaistusten käsitteellä. Abstrahoitu katse yksinkertaistaa ja kaventaa todellisuuden ta-

valla, joka mahdollistaa kattavan näkemisen tietyllä alueella. Valtiolliset yksinkertais-

tukset ovat välttämättömiä monimutkaisen ja laajan todellisuuden haltuun otta-

miseksi. Hajanainen ja vaikeasti haltuun otettava kenttä on pyrittävä muuttamaan

skemaattisiksi kategorioiksi. Tämä voidaan saavuttaa vain pelkistämällä valtava määrä

yksityiskohtia joukkoon kategorioita, jotka mahdollistavat tiivistetyt kuvaukset, ver-

tailut ja tietojen koostamisen. Keskitetyn hallinnon tieto on yhtäältä pinnallista,

mutta toisaalta systemaattista ja laaja-alaista. Tietyt tiedon ja kontrollin muodot edel-

lyttävät näkökentän harkittua rajaamista. Yksinkertaistamisen kautta katseen keski-

össä oleva kohde muuttuu helpommin nähtäväksi ja siten helpommin mitattavaksi ja

laskettavaksi.

Kun lukuisia siistittyjä ja rajattuja havaintoja yhdistetään toisiin samanlaisiin ha-

vaintoihin, saavutetaan yhteen kokoava ja kasautuva yleiskatsaus valikoidusta todel-

lisuudesta65. Tämä mahdollistaa suuren määrän skemaattista tietoa, joka puolestaan

mahdollistaa laajojen ihmisjoukkojen ja alueiden tarkkailun. Valtion yksinkertaistuk-

sia ei tule pitää ”yksinkertaisina” hölmöyden mielessä. Niiden luomiseen ja hyödyn-

tämiseen käytetään paljon osaamista ja asiantuntemusta. Viranomaiset tarvitsevat tie-

toa, joka mahdollistaa yhteen kokoavan katseen kohdistamisen väestölliseen koko-

naisuuteen, joten sen pitää rakentua niin, että samanlaista tietoa voidaan tuottaa sa-

malla tavalla useista erilaisista tapauksista. Yhteen kokoavien faktojen kasaaminen

joukoiksi edellyttää kuitenkin useiden – toisista näkökulmista ja käytännöllisistä läh-

tökohdista katsottuna relevanttien – yksityiskohtien ja erottelujen sivuuttamista.

Johtuen valtiollisten hallintokoneistojen harjoittamasta hallintavallasta, tiedon

tuottamisessa käytetyillä yksinkertaistuksilla on taipumus muuttua todellisuudeksi.

Todellisuutta ei vain nähdä yksinkertaistettuna, se pyritään yksinkertaistamaan kate-
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gorisointien mukaiseksi66. Jossain määrin katse saattaa tehdä kategorioistaan, erotte-

luistaan ja luokituksistaan todellisuutta muokkaamalla maailman vastaamaan näitä

kategorioita myös käytännössä. Keskitetyn hallinnon utopistinen ja jatkuvasti tur-

hauttava tavoite on pelkistää kaoottinen, sekasortoinen ja jatkuvasti muuttuva sosi-

aalinen todellisuus joksikin, joka muistuttaisi enemmän sen hallinnollisen havain-

noinnin kehikkoa ja mukautuisi siihen paremmin. Konkreettisten vaikutustensa an-

siosta hallintakäytäntöjä ohjaavat tiedolliset kategoriat tekevät itsestään totuudellisia,

vaikka pääasiallisena tavoitteena ei välttämättä ole totuudellisuus tieteellisessä mie-

lessä, vaan tieto, hyödynnettävyys ja hallittavuus.

Valtion tutkimuslaitokset valtion katseena

Eikö valtion tutkimuslaitosten voisi nähdä edustavan yksinkertaisimmillaan moder-

nien keskitetysti hallinnoitujen valtioiden tiedontahtoa ja niille ominaisia tietämisen

tekniikoita? Keskeisenä osana valtion tutkimuslaitosten polveutumishistoriaa voi-

daan pitää erilaisia valtion resursseja kartoittaneita hankkeita poliittisesta aritmetii-

kasta ja tilastotieteestä käytännön hyödyntämiseen sitoutuneisiin luonnontieteellisiin

tutkimuksiin. Niiden polveutumishistoria voidaan linkittää väestön terveyttä koske-

viin hankkeisiin, joiden yhteydessä pyrittiin muodostamaan kattava lääketieteellisten

asiantuntijoiden verkosto, joka kirjasi ylös paikallisia terveysoloja kuvaavia tietoja,

joiden perusteella oli mahdollista rakentaa väestön terveyttä koskeva kansallinen ko-

konaiskuva. Samoin niiden genealogiaan keskittyvän tarkastelun on huomioitava pyr-

kimykset yhdenmukaistaa mittaustoimintaa ja standardisoida tiedollisia ja sääntelylli-

siä käytäntöjä valtakunnallisella tasolla.

Valtion tutkimuslaitokset toivat 1800- ja 1900-lukujen aikana mukanaan merkit-

täviä muutoksia tutkimustoiminnan organisoimisen kannalta. Ne muuttivat määrä-

tyillä tutkimusalueilla yksittäisten tutkijoiden hajanaiset pyrkimykset ja hankkeet sys-

temaattisiksi toiminnoiksi, joista alkoivat vastata valtiolliset laitokset. Yksittäisten tut-
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kijoiden hankkeet muuttuivat ”toiminnoiksi”, joita laitokset ylläpitivät. Ne mahdol-

listivat mittakaavaltaan ja jatkuvuudeltaan laaja-alaiset tutkimukset ja selvitykset, joita

olisi ollut muuten vaikea toteuttaa. Siinä missä yliopistotutkimus käsitettiin luonteel-

taan yksilökeskeiseksi toiminnaksi, valtion tutkimuslaitosten kohdalla katsottiin

avautuvan mahdollisuus käytännöllisesti hyödylliseen tutkimustoimintaan, joka ei ol-

lut riippuvainen yksilöllisistä kiinnostuksista tai akateemisista muotivirtauksista. Val-

tion tutkimuslaitosten myötä yhteiskuntaa ja luonnonvaroja koskevasta tutkimustoi-

minnasta pyrittiin muodostamaan systemaattisuutta, jatkuvuutta ja hyödynnettä-

vyyttä painottavia institutionaalisia kokonaisuuksia.

Eikö valtion tutkimuslaitoksia voisi tältä pohjalta käsitteellistää metaforisesti val-

tion silmiksi ja niiden suorittamaa tutkimustoimintaa valtion katseeksi, jota suunna-

taan uudelleen aina tarpeen mukaan? Valtion tutkimuslaitokset järjestävät hallinnoi-

tavan kentän tietokäytännöillään, vaikkakin tämä tieto ja sen perustalta muodostuva

kuva ovat aina jossain määrin rajallisia ja määrätystä perspektiivistä muodostuneita.

Tästä näkökulmasta nämä tutkimuslaitokset voitaisiin hahmottaa valtion silmiksi, joi-

den katsetta säädetään erilaisin keinoin: vaikuttamalla laitosten rahoitukseen, neuvot-

telemalla ja määräämällä tutkimuksellisista prioriteeteista, perustamalla ja ajamalla

alas laitoksia ja toimintoja. Voitaisiinko siis sanoa, että nämä tutkimuslaitokset ovat

samaan aikaan sekä keskitetyn hallinnon kannalta olennaisia kalkuloinnin keskuksia

että valtion silmät hallinnoitavaan yhteiskuntaan?

Valtion tutkimuslaitokset voidaan helposti mieltää kalkuloinnin keskuksiksi.

Vaikkei tämä määritelmä tyhjennäkään täysin niiden toimintaa, se kuvaa selkeästi

yhtä niiden keskeisistä tehtävistä. Ne kokoavat yhteen informaatiota useista eri läh-

teistä ja suorittavat omia tutkimuksiaan, joiden pohjalta niiden on mahdollista tuottaa

kohdekentän eri aspekteja käsitteleviä kartoituksia hallinnollisiin tarkoituksiin. Nii-

den tiedon tuotantoon osallistuvat monet muutkin tahot. Rekisterien, tilastojen ja

virallisten selvitysten laatiminen vaatii useiden toimijoiden tuottamaa tietoa ja mate-

riaalia, jotka laitoksissa kasataan yhteen ja käännetään helpommin käsiteltävään muo-
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toonv. Siinä missä tutkimuslaitoksiin voidaan ongelmitta soveltaa kalkuloinnin kes-

kuksen käsitettä, valtion tutkimuslaitosten määritteleminen valtion silmiksi on vaike-

ammin perusteltavissa. Tämä näkemys kohtaa välittömästi kaksi ongelmaa, jotka liit-

tyvät ylipäätään kaikkiin ajatuksiin ”valtion tiedosta” ja ”valtion katseesta”.

Valtion silmät

Ensinnäkin on otettava huomioon empiirinen kysymys tiedon hyödyntämisestä. Val-

tio ei ohjaa tai hyödynnä valtion tutkimuslaitoksia tai ”sektoritutkimusta” yhtenäi-

senä tahona. Tutkimuslaitosten ohjaukseen osallistuu useita eri toimijoita. Ensisijai-

nen ohjausvastuu tutkimustoiminnan suhteen kuuluu ministeriöille, jotka ovat sekä

keskenään että sisäisesti intresseiltään hajautuneita organisaatioita. Tämän lisäksi pro-

sessiin osallistuvat 2000-luvun alussa yhä etenevissä määrin ulkoiset rahoittajat, joilla

on omat tiedolliset preferenssinsä ja vaatimuksensa. Tutkimusten tilaajien, rahoitta-

jien ja toteuttajien välinen suhdekenttä on monimutkainen kokonaisuus, jota ei var-

sinaisesti hallitse yksikään taho. Valtion tutkimuslaitosten ja ministeriöiden välinen

yhteistyö on ikuisuusongelma sekä tutkimustiedon hyödyntämisen osalta että pyrit-

täessä tuottamaan päätöksentekoa palvelevaa tutkimustietoa, mikä ei juurikaan tue

ajatusta laitoksista valtion tai edes ministeriöiden silminä. Tiedepoliittisessa keskus-

telussa onkin pohdittu pitkään, miten voitaisiin kehittää yhteistyötä tutkimuksen ti-

laajien ja hyödyntäjien sekä tutkimuksen toteuttajien välillä.

Nähdäkseni jatkuvasti uudelleen suuntautuva ja kaikkinäkevä valtion katse on val-

tion tutkimuslaitosten kohdalla pikemminkin koskaan tavoittamaton ideaali kuin päi-

vittäistä toimintaa luonnehtiva ominaispiirre. Ongelmana ei vaikuttaisi olevan se, mi-

ten voidaan saavuttaa totaalinen yhteiskunnallinen hallinta tutkimuslaitosten avulla,

vaan se, miten saataisiin tutkijat ja päätöksentekijät kohtaamaan toisensa edes jossain

v Lisäksi kaiken mittaustoiminnan kansallinen yhdenmukaistaminen ja standardointi on useissa maissa
toteutettu juuri valtion tutkimuslaitosten tai virastojen kautta. Suomessa tästä tehtävästä vastaa
Mittatekniikan keskus (MIKES) ja esimerkiksi Yhdysvalloissa samaa tehtävää hoitaa National Institute
of Standards and Technology (NIST).
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määrin. Siten on syytä kyseenalaistaa näkemys, jonka pohjalta tutkimuslaitokset jä-

sentyvät välineiksi, joiden kautta valtio tekee hallinnan kenttänsä tiedettäväksi ja oh-

jailtavaksi. On otettava huomioon se moninainen toimijakenttä, jonka puitteissa tut-

kimuslaitokset käytännössä operoivat. Niitä on tarkasteltava pikemminkin useiden

erilaisten intressien ja pyrkimysten risteyspisteinä tai kamppailukenttinä, kuin yhden

tahon hyödyntämänä työkaluna. Tutkimuslaitosten suhde erilaisiin hallinnollisiin ja

poliittisiin pyrkimyksiin ei ole ennalta annettu eikä luonteeltaan pysyvä vaan jatkuvien

uudelleenmäärittelyiden alainen.

Valtion silmät

Ajatuksessa tutkimuslaitoksista valtion katseena on huomioitava myös katsetta kos-

keva metafora, joka sijoittaa katseen taakse yhtenäisen näkevän ja toimivan valtiosub-

jektin. Oletus on ongelmallinen, koska valtiota on vaikeaa määritellä entiteettinä ja se

näyttäytyy helposti pikemminkin sekavana kokonaisuutena erilaisia instituutioita ja

toimijoita. Kuten Timothy Mitchell67 on huomauttanut, valtion käsitteen epämääräi-

syys on tieteellisesti yleisesti tunnettu seikka. Hänen mukaansa tätä ei tulisi kuiten-

kaan pitää kutsuna tarkemmille ja osuvammille valtion määritelmille, vaan osoituk-

sena siitä, millainen objekti valtio todella on. Mitchellin mukaan valtion määritelmä

edellyttää nykyaikana aina valtion ja kansalaisyhteiskunnan erottamista toisistaan,

mikä on kuitenkin osoittautunut tutkijoille varsin haastavaksi tehtäväksi. Johtopää-

töksen ei kuitenkaan tarvitse olla se, että meidän on kyettävä vetämään tämä raja

mahdollisimman selkeällä tavalla tai luovuttava kokonaan valtion käsitteestä, kuten

jotkut ovat päätyneet tekemään. Hyödyllisempää saattaisi olla tarkastella konkreettis-

ten esimerkkien kautta, miten tätä rajanvetoa tuotetaan eri yhteyksissä ja mitä vaiku-

tuksia sillä on. Mitä tämän erottelun kautta eri kysymyksenasetteluissa ja kamppai-

luissa tehdään ja mitä eronteko saa aikaan? Sen sijaan, että pyrittäisiin teoreettisesti

työstämään valtiosta yhtenäiseltä ja autonomiselta näyttävä kokonaisuus, rajanvedon

ongelmallisuutta ja avoimuutta voidaan tarkastella ilmiönä, jolla on keskeinen rooli
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siinä miten hallintaa harjoitetaan moderneissa yhteiskunnissa. Valtion käsitteellistä

toimintaa ja rajoja tulisi siten tarkastella empiirisesti eikä teoreettisesti selvitettävänä

kysymyksenä. Valtio on kulttuurisena ja ideologisena konstruktiona samaan aikaan

äärimmäisen merkittävä ja hyvin epäselvä, minkä vuoksi sitä ei tule sen enempää hy-

lätä käsitteenä kuin ottaa itsestään selvyytenä.

Thomas Lemken68 mukaan valtio voidaan käsittää välineeksi ja lopputulokseksi

sellaisille poliittisille strategioille, joiden myötä vedetään rajoja julkisen ja yksityisen

alueen sekä valtion ja yhteiskunnan väleille. Hänen ohellaan useat tutkijat69 ovat esit-

täneet, että meidän tulisi hylätä ajatus yhtenäisestä valtiosubjektista, joka pyrkii to-

teuttamaan tahtonsa ohjailemalla yhteiskuntaa, ja ottaa analyysin kohteeksi se, miten

valtion näennäinen yhtenäisyys käsitteellisesti tuotetaan. Miten joukko instituutioita

ja käytäntöjä saadaan näyttämään yhtenäiseltä intentionaaliselta subjektilta? Valtiota

ei voida asettaa analyysissa selittäväksi tekijäksi, sillä valtio on itsessään jotain, joka

on selitettävä. Se ei ole olemassa itsestään ja omalla voimallaan, mutta se ei myöskään

ole pelkkä kuvitteellinen olento tai tyhjä käsite, josta tulisi hankkiutua eroon. Se on

keskenään vastakkaisten ja ristiriitaisten hallinnollisten käytäntöjen efekti. Valtiotoi-

mija tuodaan olemaan erilaisin diskursiivisin välinein, joiden tuloksena sillä on myös

hyvin konkreettisia vaikutuksia. Se tuotetaan diskursiivisesti yhdistämällä lukematon

määrä hajanaisia instituutioita, hallinnollisia elimiä sekä usein keskenään ristiriitaisia

käytäntöjä ja toimintoja yhtenäisen subjektin toiminnaksi. Tämä subjekti mielletään

rakenteellisesti eriytyneeksi yhteiskunnasta ja sen sosiaalisista prosesseista. Valtio

tuotetaan, ja tämä tuottamisen prosessi on jatkuvasti uusia muotoja ottava kamppailu

eri tahojen välillä.

Valtion käsitettä käytetään eri tavoin hallinnallisissa ja poliittisissa rajanvedon pro-

sesseissa, joiden kautta valtio samalla tuodaan osaksi todellisuutta ja tehdään vaikut-

tavaksi. Valtio pyritään diskursiivisesti muotoilemaan yhtenäiseksi ja koherentiksi ko-

konaisuudeksi, joka näyttäytyy itsenäisenä subjektina. Se konstruoidaan toimijaksi,

joka pyrkii toteuttamaan harkitusti omaa tahtoaan yhteiskunnassa. Tämä on keino,

jolla määrätyille hallinnallisille pyrkimyksille ja teknologioille yritetään saada turvattua
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ainakin väliaikainen institutionaalinen pysyvyys. Siksi valtio on tärkeä viitekohde eri-

näisille valtasuhteille.

Kuten Nikolas Rose ja Peter Miller70 ovat huomauttaneet, 1900- ja 2000- lukujen

aikana yhteiskunnalliset valtasuhteet on etenevissä määrin saatettu keskitetyiksi ja las-

kelmoiduiksi käytännöiksi, jotka tapahtuvat valtiollisten instituutioiden huomassa.

Valtion määritteleminen on strategisesti tärkeä kysymys näiden valtasuhteiden ja hal-

linnallisten pyrkimysten kannalta. Valtio ei ehkä ole valtasuhteiden lähtöpiste, mutta

se on kätevä tukipiste useille hallinnallisille käytännöille ja ohjelmille, jotka pyrkivät

valtiota koskevien määritelmien kautta vahvistamaan itseään ja saavuttamaan institu-

tionalisoituneen ja vakaan aseman. Tutkijoiden tulisi tarttua nimenomaan tähän pro-

sessiin. Hallinnan analyysin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksissa tulisi

omaksua nominalistinen suhtautuminen valtioon.

Sen sijaan, että tarkasteltaisiin, millaisen katseen valtiosubjekti itselleen kulloinkin

rakentaa tutkimuslaitosten kautta tai miten valtio katsoo, pitäisi analysoida sitä, mil-

laista valtiosubjektia kulloinkin yritetään rakentaa perustamalla tietynlaisia tutkimus-

laitoksia tai ylipäätään perustamalla jonkinlaisia tutkimuslaitoksia valtionhallinnon

yhteyteen. Valtion katse ei ole valtiosubjektin seurausta, vaan valtiosubjekti pyritään

rakentamaan määrittelemällä ja tuottamalla valtiolliset intressit ja silmät. Tarkastele-

malla sitä, kuinka tarkat silmät valtiosubjektille kulloinkin pyritään rakentamaan, mi-

hin niiden katse pyritään kohdistamaan ja kuinka laajaksi niiden näkökenttä pyritään

muodostamaan, voidaan nähdä millainen valtioprojekti kulloinkin on kyseessä.

Näissä keskusteluissa ei ole kyse valtion kyvystä toteuttaa omia intressejään vaan eri

tahojen pyrkimyksistä määritellä sitä, mitä valtion tulisi tehdä, mihin sen tulisi keskit-

tyä ja kuinka kaikkinäkevä sen tulisi olla. Prosessiin kietoutuu jatkuvasti lukuisia eri

tahoja, jotka pyrkivät ajamaan omia etujaan määrittelemällä uudelleen valtiosubjektin

olemusta ja tehtäviä.
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2.5. Hallinnollinen järkeily ja politiikkamallit

Tutkimuksessani tarkastelen valtion tutkimuslaitoksia ja sektoritutkimusta koskevia

keskusteluita tapana tehdä valtiota ja muotoilla hyvää hallintaa koskevia periaatteita.

En tarkastele sektoritutkimusta valtion katseena tai ”valtion tapana tietää”. Lähestyn

tutkimuksen organisoimista valtionhallinnon byrokraattisen koneiston yhteyteen yh-

tenä valtion tekemisen tapanavi. Valtion tutkimuslaitosten perustamista, ohjaamista

ja kasvattamista tai leikkaamista koskevat keskustelut ovat samalla keskusteluja hy-

västä ja pätevästä valtionhallinnosta sekä valtionhallinnon tehtävistä ja vastuista. Ei

ole yhtenäistä valtiotoimijaa, joka perustaisi tutkimuslaitoksia tarkentaakseen katset-

taan, vaan niiden perustaminen on tapa tuottaa tietynlaista valtiokäsitystä määrätyn-

laisen ajattelukehikon ja järjellisyyden pohjalta. Tästä näkökulmasta valtiollista tutki-

mustoimintaa koskevat keskustelut ovat sekä hallinnollista harkintaa että muuttuvien

valtioprojektien muotoilua. Olennainen kysymys on se, millainen hallintarationali-

teetti kulloinkin ohjaa, saa muotonsa tai pyritään tekemään hallitsevaksi valtion ja

tiedontuotannon mekanismien välistä suhdetta koskevassa harkinnassa ja keskuste-

lussa.

Tästä lähtökohdasta käsin ei oleteta, että tutkimustoiminta on koettu välttämät-

tömäksi valtionhallinnon kannalta pelkästään sen perusteella, että nykyisin on ole-

massa paljon tahoja, joiden virallisena tehtävänä on tuottaa tietoa hallinnon tueksi.

Valtiollisten tutkimuslaitosten olemassaolo ei ole todiste valtion tiedollisista tarpeista.

Pikemminkin tarkastelun keskiöön asetetaan se, miten eri tahot on onnistuttu va-

kuuttamaan siitä, että hallinto tarvitsee tutkimustietoa toimiakseen oikealla, tehok-

kaalla ja legitiimillä tavalla. Tällöin analyysin kohteeksi on asetettava keskustelut,

joissa pyritään muotoilemaan rationaalisen toiminnan kriteereitä, sen sijaan, että kai-

vettaisiin näitä kriteereitä toimeenpannuista poliittisista ohjelmista. Olennainen ky-

vi Kuten Lemke (2007) on todennut, valtion tuottamisen projekti ei ole yhtenäinen tapahtuma, vaan
jatkuva prosessi, jonka puitteissa käydään jatkuvaa neuvottelua ja kiistelyä valtion toiminnan rajoista ja
sisällöistä.



67

symys on se, miten päätöksentekijät saadaan vakuuttumaan määrättyjen tavoitteen-

asetteluiden ja hallinnollisten periaatteiden järkevyydestä ja miten heidät pyritään va-

kuuttamaan määrätynlaisten objektien olemassaolosta sekä tarpeesta hallinnoida niitä

määrätynlaisten keinojen avulla.

Tässä kaikessa on kyse jostain, jota voidaan kutsua episteemiseksi hallinnaksi71. Epis-

teeminen hallinta viittaa prosesseihin, joissa pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityk-

siin maailmasta, sitä asuttavista toimijoista ja näitä koskevista olosuhteista ja ongel-

mista. Sen myötä pyritään muodostamaan jaettuja käsityksiä koskien sitä, miten on

välttämätöntä ja järkevää toimia ja millaiset vaihtoehdot puolestaan ovat järjettömiä

tai mahdottomia. Pyrkimällä vaikuttamaan todellisuutta koskeviin käsityksiin, pyri-

tään vaikuttamaan siihen, millaiset toimenpiteet ja toimintatavat koetaan järkeviksi,

tarpeellisiksi ja hyväksyttäviksi. Sikäli kuin kyetään vaikuttamaan siihen, miten lukui-

sat toimijat ymmärtävät oman itsensä sekä oman etunsa mukaisen toiminnan, voi-

daan vaikuttaa siihen, miten he toimivat.

Maailmanyhteiskunta ja ylikansalliset mallit

Kansalliset politiikkadokumentit ja valtiopäiväkeskustelut tarjoavat yhden hyödylli-

sen ja rikkaan aineiston poliittisen järjellisyyden ja episteemisen hallinnan analysoin-

nin kannalta. Tästä huolimatta poliittista järjellisyyttä ei tulisi tarkastella vain kansal-

lisen kehyksen puitteissa. Muuten päädytään helposti metodologiseen nationalismiin,

joka pyyhkii näkyvistä kansallisissa keskusteluissa esiintyvien poliittista järjellisyyttä

koskevien ideoiden ja muotivirtausten ylikansallisen alkuperän. Joissakin tapauksissa

uudet ideat ja aatteet saattavat olla paikallisen kentän tuotoksia, mutta yllättävänkin

usein niiden taustalta on löydettävissä ylikansallisia vaikutteita, joita ei tulisi ohittaa

merkityksettömänä sivuhuomiona.

Niin kutsutun maailmanyhteiskunnan teorian edustajat, kuten John Meyer72, John

Boli73, Gili Drori74, Francisco Ramirez75, Evan Schofer76 ja George Thomas77, ovat
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osoittaneet, miten suurin osa maailman maista näyttäisi noudattavan hämmästyttä-

vän yhtenäistä kaavaa keskeisten yhteiskunnallisten instituutioiden sekä valtiollisten

politiikkaohjelmien ja hallinnollisten rakenteiden osalta. Kansallisvaltioiden puit-

teissa otetaan käyttöön keskenään samanlaisia malleja kaikilla yhteiskunnan osa-alu-

eilla ja usein nämä mallit otetaan käyttöön eri maissa lähes samanaikaisesti. Ilmiöstä

tekee hämmästyttävän se, että tyypillisesti suhteellisen sulkeutuneiksi entiteeteiksi ja

yksilöllisiksi kokonaisuuksiksi ymmärretyt kansallisvaltiot vaikuttavatkin erittäin yh-

denmukaisilta ja ne muovautuvat järjestelmällisesti toistensa kaltaisiksi. Sen sijaan,

että kansakunnat kulkisivat omaa kehitysrataansa sisäisten poliittisten kysymysten ja

kansallisen kulttuurin ohjaamina, ne muistuttavat pikemminkin lintuparvea78, jossa

kukin yksilö reagoi toisten liikkeisiin ja mukailee niitä osana koordinoitua kokonai-

suutta. Tällaista kokonaisuutta ei ohjaa ja koordinoi keskitetysti yksikään taho, vaan

kukin ohjaa omaa toimintansa toisia tarkkailemalla. Harvoja poikkeuksia lukuun ot-

tamatta mikään taho ei pakota valtioita kopioimaan toisiaan tai introdusoimaan mää-

rättyjä malleja kansalliselle kentälle. Toiminta tapahtuu vapaaehtoisesti. Ilmiötä ei voi

selittää sen enempää ulkoisella pakolla kuin funktionaalisella välttämättömyydellä-

kään. Monesti kansainvälisesti levinneitä ja muodikkaita malleja omaksutaan funktio-

naalisten perustelujen saattelemana, vaikka ne eivät todellisuudessa näyttäisi vastaa-

van mihinkään käytännöllisiin tarpeisiin.

Keskeistä maailmanyhteiskunnan teorialle on välttää suurta osaa historiallisista ja

yhteiskuntatieteellisistä tutkimuksista leimannutta metodologista nationalismia. Sen

sijaan, että otettaisiin annettuna ajatus maailmasta, joka koostuu suhteellisen eristy-

neistä kansallisvaltioista, joilla on luontaiset omapiirteiset ja sisäsyntyiset kulttuurit,

lähestymistapa79 kiinnittää huomiota valtiollisten rajojen läpi vaikuttavaan maailman

kulttuuriin. Tämän kansalliset rajat ylittävän kulttuurin puitteissa instituutiot, periaat-

teet, arvot ja poliittiset tavoitteenasettelut ovat laajasti jaettuja. Yhdenmukaisuutta ja

ylikansallisten mallien leviämistä on vaikea ymmärtää, jos valtiot käsitetään tiukasti

rajatuiksi yksilötoimijoiksi, jotka kilpailevat keskenään antagonistisessa suhteessa tai
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jos ilmiötä pyritään selittämään funktionalististen teorioiden avulla. Maailmanyhteis-

kunta on yhteiskunta ilman keskushallintoa. Sen puitteissa järjestys muodostuu kult-

tuurisesti jaettujen kognitiivisten ja normatiivisten mallien ja sääntöjen myötä. Jaet-

tuja käsityksiä ja malleja tuottavat sekä levittävät useat eri toimijat80. Ne eivät liiku

maasta toiseen niinkään kansallisvaltioiden välillä kuin valtiorakenteet ylittävien ja

alittavien tahojen kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi lukemattomat kansainväliset

järjestöt ja organisaatiot, kansainväliset tieteelliset ja ammatilliset yhdistykset sekä eri-

laiset yhteiskunnalliset liikkeet. Kaikkien näiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti

viimeisen sadan vuoden aikana81.

Kuten Connie McNeely82 on huomauttanut, kansainväliset järjestöt tarjoavat hal-

lituksille myös mittapuita ja standardeja, joiden perusteella voidaan analysoida ja esit-

tää kansallista kehitystä yhtenäisten mittojen puitteissa. Mittauksilla on osin perfor-

matiivinen ja ritualistinen tehtävä. Kehityksen mittaaminen on jo sinällään modernin

kansallisen valtion tunnusmerkki. Yhtenä valtioiden keskeisimpänä tehtävänä pide-

tään kehityksen tarkkailua ja mittaamista83. Tähän liittyvät tilastolliset tehtävät ovat

yhtäältä määritelty valtion vastuulle ja toisaalta ne ovat keskeisessä roolissa määritel-

täessä valtioiden vastuita. Tilastojen avulla muodostetaan tiedollisia ja hallinnollisia

objekteja, joita koskeviin ilmiöihin valtioiden toivotaan ja vaaditaan puuttuvan. Kan-

sainväliset järjestöt tuottavat ja välittävät malleja tiedon keräämistä ja standardisoitu-

jen tilastojen tuottamista varten. Kansainväliset tiedontuotannon standardit osoitta-

vat, mitä kunkin valtion tulisi tietää, mitä niiden tarvitsee tietää, millaisiin kysymyksiin

niiden tulisi tarttua ja millaiset ongelmat niiden tulisi kokea tärkeiksi. Ne jotka jättäy-

tyvät yhdenmukaisten tiedontuotantotapojen ulkopuolelle saattavat näyttäytyä avut-

tomina ja takapajuisina toimijoina, joiden tilannetta on selitettävä jonkun muun toi-

mesta. Näiden kansallisille hallituksille ja organisaatioille asetettujen vaatimuksien tu-

loksena ovat maailmanlaajuisesti suhteellisen – vaikkakaan ei täysin84 – yhtenäiset

tiedontuotannon mekanismit ja muodot.
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Kuten Meyer ja kumppanit85 ovat todenneet, maailmanlaajuiset mallit määrittele-

vät ja oikeuttavat paikallisten toimijoiden tavoitteenasetteluja sekä muovaavat kan-

sallisvaltioiden politiikkaohjelmia ja hallinnollisia rakenteita. Niiden vaikutus ei näy

pelkästään valtiollisissa instituutioissa, vaan niillä on merkittävä rooli useiden kansal-

lisella kentällä toimivien tahojen sekä näillä kentillä muodostuvien käytäntöjen kan-

nalta. Niiden avulla perustellaan toimintamalleja ja uudistuksia niin taloudellisen toi-

minnan kuin tieteen ja koulutuksen kentillä. Valtionmuodostukseen ja politiikkaoh-

jelmien valmisteluun osallistuvat kansalliset ja ylikansalliset tahot seuraavat usein hy-

vin pitkälle valmiiksi kirjoitettuja käsikirjoituksia. Maailmanyhteiskunnan kulttuuri

vaikuttaa usean mekanismin kautta. Ensinnäkin lukuisat ”toimijat”, kuten kansallis-

valtiot, järjestöt tai poliittiset liikkeet järjestäytyvät ja oikeuttavat itseään viittaamalla

maailmanlaajuisiin malleihin ja normeihin. Toiseksi, nämä mallit ovat erittäin laajasti

levinneitä ja niiden keskeisistä sisällöistä on suhteellisen yhdenmukainen käsitys eri

puolilla maailmaa. Kolmanneksi, nämä mallit esitetään usein universaalisti päteviksi

ja paikallisista eroista riippumattomiksi. Mallien leviäminen ei nojaa pakkovaltaan tai

juridiseen sitovuuteen, vaan ennen kaikkea niiden arvovaltaan yleisesti tunnustet-

tuina hyvinä ja toimivina malleina. Maailmanlaajuisten mallien vaikutus on tullut jat-

kuvasti merkittävämmäksi johtuen niiden leviämistä edistävien instituutioiden kasva-

neesta määrästä ja organisoinnin tasosta sekä mallien pidemmälle viedystä kodifioin-

nista ja julkisuudesta86.

Meyerin ja kumppaneiden87 mukaan yhteiskunnalliset reformialoitteet lähtevät

usein valtion keskushallinnon sijaan liikkeelle alhaalta käsin, kun kansalliset toimijat

ottavat käyttöön maailmanlaajuisia kulttuurisia jäsennyksiä ja tuovat kamppailuja

”kotiin”. Tämä prosessi nojaa suurelta osin asiantuntijoihin, jotka levittävät ideoita,

malleja ja normeja kansallisvaltioiden rajojen yli ja esiintyvät puolueettomina tahoina.

Asiantuntijatahot määrittelevät, miten kansallisvaltioiden tulisi toimia ja mihin niiden

pitäisi tähdätä. Eri alojen asiantuntijoiden keskuudessa leviää jaettuja käsityksiä kul-

loinkin keskeisistä ongelmista ja parhaista ratkaisumalleista, jotka siirtyvät kansakun-
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tarajat ylittävistä keskusteluyhteyksistä osaksi kansallisia poliittisia keskusteluja. Asi-

antuntijat sekä tuottavat että pyrkivät levittämään malleja ja kannustavat niiden käyt-

töönottoa. Mallien leviäminen puolestaan vahvistaa niiden asiantuntijoiden asemaa,

joiden tietotaitoon niiden soveltaminen nojaa ja joiden tieteellisellä auktoriteetilla

mallien hyödyllisyyttä perustellaan ja oikeutetaan. Ylikansallisten mallien merkityksen

kasvaessa kansallisvaltioiden suvereniteetti saattaa vähetä, mutta niiden auktoriteetti

kasvaa, koska juuri kansallisvaltioita vaaditaan toteuttamaan ajettuja uudistuksia ja

ottamaan vastuu mallien toteuttamisesta. Kansallisvaltiot eivät ole maailmanyhteis-

kunnan perustavia elementtejä tai sitä tuottavia keskeisiä toimijoita, vaan pikemmin-

kin maailmanyhteiskunta tuottaa kansallisvaltioita arvovaltaisina ja virallisina toimi-

joina. Se oikeuttaa maailmanlaajuisesti kansallisvaltiot yhtenä toimijatyyppinä ja mää-

rittelee niille tehtäviä ja hallinnollisia rakenteita.

Domestikaatio ja kansalliset toimijat

Maailmanyhteiskunnan teorialla ja siitä ammentaneilla empiirisillä tutkimuksilla on

ollut merkittävä rooli tehtäessä näkyväksi kansallisvaltioiden välistä isomorfismia

sekä osoitettaessa jaettujen maailmakulttuuristen käsitysten ja mallien vaikutusta iso-

morfismin syntyyn. Teoriaperinteen ongelmana on kuitenkin ollut se, että tarkastelu

on pysytellyt kansallisvaltioiden tasolla tai se on keskittynyt kansainvälisten tai ylikan-

sallisten organisaatioiden toimintaan mallien levittämisessä. Kansallisen kentän toi-

mijoille ei asiantuntijoita lukuun ottamatta ole annettu juurikaan merkitystä ylikan-

sallisten ideoiden, normien ja mallien leviämisen kannalta. Seurauksena kansallisella

kentällä tapahtuvat prosessit, jotka käytännössä mahdollistavat tai estävät määrätyn

mallin omaksumisen, ovat jääneet mustaksi laatikoksi88.

Teoriaperinteen puitteissa kansallisvaltiot määrittyvät tyypillisesti mukautumishalui-

siksi ulkoisten mallien matkijoiksi. Samoin kansallisen kentän toimijat määrittyvät

usein näennäistoimijoiksi, jotka vain toteuttavat valmiiksi kirjoitettuja maailmankult-
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tuurisia käsikirjoituksia ja omaksuvat niissä tarjottuja identiteettejä89. Vaikka esimer-

kiksi Meyer90 ottaa huomioon, että paikalliset toimijat pyrkivät hyödyntämään maa-

ilmanlaajuisia malleja oman asemansa vahvistamiseen kansallisella kentällä, teoriape-

rinteen puitteissa nämä prosessit, niiden merkitys maailmankulttuuristen mallien le-

viämisen kannalta sekä niiden seuraukset mallien muovautumisen osalta ovat jääneet

analyysin ulkopuolelle.

Niin sanottu domestikaatiolähestymistapa91 ja sitä hyödyntäneet tutkimukset92 ovat

ammentaneet vahvasti maailmanyhteiskunnan teoriasta, mutta pyrkineet samalla ke-

hittämään uutta tutkimusotetta, jonka avulla voitaisiin ymmärtää, miten ylikansalliset

mallit käytännössä siirtyvät kansalliselle kentälle ja mitä niille tässä yhteydessä tapah-

tuu. Lähestymistavan puitteissa maailmanyhteiskunnan teorian käsitys ideoiden ja

politiikkamallien leviämisestä näyttäytyy liian yksinkertaistavana. Leviämistä ei voida

analysoida huomioimalla pelkästään maailmankulttuuri, kansallisvaltiot sekä ylikan-

salliset ja kansainväliset organisaatiot. Kansallisvaltioita tulee tarkastella pikemminkin

toimintakenttinä kuin toimijoina, jotka omaksuvat tai hylkäävät heille tarjottuja mal-

leja. Sikäli kuin jonkin kansallisvaltion puitteissa on havaittavissa instituutio tai käy-

täntö, joka näyttäisi mukailevan maailmankulttuurista mallia, se on siellä, koska joku

on introdusoinut mallin kansalliselle kentälle, edistänyt aktiivisesti sen implementoin-

tia ja saanut muut vakuuttumaan sen hyödyllisyydestä. Domestikaatiolähestymista-

van yhteydessä korostetaankin paikallisten toimijoiden roolia ylikansallisten mallien

kotouttamisen kannalta93. He eivät pelkästään ole välttämättömiä toimijoita kotout-

tamisprosessin toteuttamisessa, he saattavat myös pyrkiä taktisesti hyödyntämään

sekä muovaamaan malleja omien etujensa mukaisiksi. Mikään malli ei vielä itsessään

määritä, millainen vaikutus sillä tulee lopulta olemaan eri toimijoiden kannalta. Sitä

saatetaan kotouttamisen yhteydessä muokata monelta osin uudenlaiseksi, kun sen

sisällöstä kiistellään paikallisten intressitahojen kesken.

Alasuutari94 korostaakin, että ylikansallisia politiikkamalleja ja ideoita ei siirretä

kansallisvaltion puitteisiin sellaisenaan. Kotouttamisprosessin yhteydessä ne muo-

vautuvat ja ne sidotaan eri tavoin kansallisiin politiikkakysymyksiin. Kun määrättyä
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mallia pyritään siirtämään kansalliselle kentälle, siihen liittyy yleensä uhkatekijöitä

useiden eri tahojen kannalta. Mallin käyttöönotto saattaa horjuttaa vallinneita valta-

suhteita ja -rakenteita. Tämä synnyttää kansallisella areenalla kenttäkamppailuja,

joissa eri toimijat ja ryhmittymät pyrkivät puolustamaan etujaan joko vastustamalla

uudistuksia tai pyrkimällä muovaamaan uudistusten tulkintaa ja toteutusta omalta

kannaltaan edulliseen suuntaan. Näiden kenttäkamppailujen seurauksena mallit uu-

delleenmuovautuvat siirtyessään käytännön toimenpiteiksi, minkä vuoksi lopulliset

käytännöt ja instituutiot muistuttavat ehkä monilta osin muiden maiden ratkaisuja,

mutta eivät yleensä ole täsmälleen samanlaisia. Koska julkisessa keskustelussa ylikan-

sallisiin malleihin nojaavien uudistusten sisältö ja pyrkimykset linkitetään kansallisiin

kysymyksiin ja toimijoihin, niiden alkuperällä on taipumus hiljalleen kadota näky-

vistä. Poliittisten keskustelujen ja kiistojen myötä ne keräävät itseensä kansallista vä-

riä ja ne aletaan ymmärtää puhtaasti kansallisina kysymyksinä ja ratkaisuina. Käsitys

mallien ulkoisesta alkuperästä katoaa kokonaan viimeistään siinä vaiheessa, kun käy-

täntöön saatetut mallit hiljalleen luonnollistuvat osaksi kansallista toimikenttää ja

muuttuvat osaksi ”asioiden normaalia järjestystä”.

Intressejä, argumentteja ja jäsennyksiä

Tulevissa luvuissa tarkastelen, miten erilaisia valtiollisia tutkimusorganisaatioita in-

trodusoitiin Suomessa kansallisiin keskusteluihin 1800- ja 1900-lukujen taitteesta läh-

tien. Tarkastelussa keskityn käsityksiin, jotka koskivat muun muassa pätevän hallin-

non ja tutkimustiedon välistä suhdetta, tutkimuksen hallinnollista hyödyllisyyttä sekä

asiantuntijuuden tuottamista. Tarkastelen myös, miten tutkimustoimintaa koskevat

kysymykset artikuloitiin kysymyksiin maailman kansakuntaisesta järjestyksestä sekä

moderniudesta. Lisäksi tuon esiin institutionaalisia järjestyksiä koskevia kategorisoin-

teja, joilla voi nähdä olleen voimakas vaikutus siihen, miten erilaisia organisaatioita

tarkasteltiin ja asetettiin hallinnan kohteiksi.
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Vaikka aineistoni koostuu ensisijaisesti suomalaisista valtiopäiväasiakirjoista ja ko-

miteanmietinnöistä, pyrin tuomaan esiin näissä keskusteluissa hyödynnettyjen ideoi-

den ylikansallisia alkuperiä. En kuitenkaan tarkastele näiden ideoiden ja mallien il-

maantumista kansallisiin keskusteluihin pelkkänä kopiointina tai ylikansallisten käsi-

kirjoitusten harkitsemattomana toteuttamisena.  Domestikaatiolähestymistapaa seu-

raten lähtökohtani on, että mallien ja ideoiden saattaminen kansallisiin keskusteluihin

edellyttää aktiivista toimintaa kansallisilta tahoilta. Niitä otetaan käyttöön, koska nii-

den uskotaan edistävän määrättyjä intressejä. Samalla ne saattavat näyttäytyä uhkana

toisille tahoille, jotka pyrkivät joko vastustamaan niitä tai muovaamaan niitä omalta

kannaltaan hyödyllisellä tavalla. Analyysiluvuissani kiinnitänkin huomiota niihin in-

tresseihin, joita eri tahoilla saattoi olla määrättyjen uudistusten läpiajamisessa. Tule-

vissa luvuissa osoitan, millaisten keskusteluiden myötä Suomessa rakennettiin jaet-

tuja puitteita valtiollisia tutkimuslaitoksia koskevalle harkinnalle ja argumentoinnille

1800- ja 1900-lukujen aikana. Nämä keskustelut olivat elintärkeitä valtiollisten tutki-

musorganisaatioiden perustamisen ja luonnollistumisen kannalta, mutta samalla ne

ottivat osaa myös laajempaan tieteellistä toimintaa, tutkimuksen organisointia ja val-

tionhallinnon toimintaa koskevaan keskusteluun.
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3. Järkiperäinen hallinta ja asiantuntijaohjaus

Vuonna 1812 perustettu Päämaanmittauskonttori oli yksi ensimmäisistä Suomen

suuriruhtinaskuntaan perustetuista virastoista Suomen siirryttyä Venäjän keisarikun-

nan yhteyteen 1800-luvun alussa. Sen keskeisimpänä tehtävänä oli toimittaa 1700-

luvun puolella alkanut isojaoksi kutsuttu maareformi, jonka myötä pienet ja hajanai-

set peltosarat pyrittiin järjestämään suuremmiksi ja yhtenäisiksi lohkoiksi koko valta-

kunnan alueella95. Tämän ohella Päämaanmittauskonttorin toimialueelle kuului lu-

kuisia muitakin tehtäviä. Vuonna 1848 annetussa asetuksessa, jossa konttori muutet-

tiin Maanmittauksen ylihallitus -nimiseksi keskusvirastoksi, sen alaisille maanmitta-

reille määrättiin 14 päätehtävää96:

1. Tehdä mittaustieteellisiä kartallepanoja tilusjakoa, veronpanoja ja muita taloudellisia
tarpeita varten
2. Tehdä maantieteellisiä karttoja ja karttaselityksiä koko maasta
3. Toimittaa maantieteellisiä ja kolmiomitannollisia mittauksia
4. Jakaa ja vaihtaa tiluksia, merkitä rajoja ja piirejä sekä antaa tietoja tilusriidoissa
5. Avustaa verotuksessa toimittamalla veronpanovalmisteluja ja veronvähennystutki-
muksia
6. Paaluttaa ja merkitä kartalle teitä, vesijaksoja, vene- ja purjehdusväyliä ja antaa niistä
selvityksiä
7. Avustaa kruunulle kuuluvien virkatalojen, metsien ja muiden tiluksien hoidossa ja hal-
linnossa
8. Laatia ehdotuksia veden poisjuoksutuksiin tai salpaamisiin esimerkiksi vesilaitoksen
tekemistä, valutusta tai kuivausta varten
9. Valmistella suunnitelmia ja ehdotuksia tilusten viljelyyn yleensä
10. Antaa yleisölle neuvoja ja tietoa metsänhoidosta
11. Toimittaa metsän takseerauksia ja jakoja hakkusarkoihin
12. Toimittaa stereometrisiä mittauksia ja laskuja
13. Paaluttaa rakennusasemia
14. Vaa’ata pituus-, astia- ja painomittoja
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Jos hyppäämme näistä säädöksistä muutaman vuosikymmenen eteenpäin Suo-

men itsenäistymisen jälkeiseen aikaan 1920-luvulle, löydämme jälleen saman viras-

ton, mutta nyt Maanmittaushallituksen nimisenä ja toimialaltaan huomattavasti su-

pistuneena. Metsien hoitoon ja hallintoon liittyvät tehtävät ovat siirtyneet yhtäältä

metsähallinnonalan keskusvirastona toimivalle Metsähallitukselle ja toisaalta sen alai-

selle Metsätieteelliselle koelaitokselle. Maanviljelystä ja maataloutta koskeva hallinto-

ja neuvontatoimi on puolestaan siirtynyt Maatalousministeriölle sekä sen alaisuu-

dessa toimineille Maataloushallitukselle ja Maatalouskoelaitokselle. Päävastuun Suo-

men maantieteellisestä kartoittamisesta on ottanut Maatalousministeriön alainen

Geodeettinen laitos. Vaaitukset kuuluvat nyt Vakauskomission tehtäviin, joka tosin

on hallinnollisesti Maanmittaushallituksen yhteydessä. Lopulta vedenjohtamiseen ja

vesilaitoksiin liittyvät tehtävät ovat siirtyneet Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle.

Maanmittaushallituksen kohtalo tarjoaa yhden esimerkin kahdesta yleisemmästä

kehityskulusta 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Yhtäältä valtionhallinto alkoi eriytyä

lukuisiksi eri hallinnonaloiksi, joista vastasi kasvava määrä virastoja ja keskusviras-

toja97. Toisaalta virastokentälle ilmaantui täysin uudenlainen virastotyyppi. Kyseessä

oli virasto, jossa tieteellisen tutkimuksen oli tarkoitus kietoutua yhteen valtion kes-

kushallinnon kanssa. Virasto, jota miehitti ja johti pääasiassa tieteellisesti pätevä ja

korkeasti koulutettu henkilöstö.  Ne kulkivat ensin toimistojen, komissioiden ja koe-

laitosten nimellä, mutta 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana niitä alet-

tiin yhä useammin kutsua tutkimuslaitoksiksi. Tässä luvussa tarkastelen tämän uuden

virastotyypin introdusointia Suomeen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Aineistona

käytän kyseisenä aikana tuotettuja tutkimuslaitosten perustamista koskevia sekä kes-

keisesti valtionhallinnon ja tutkimustiedon välistä suhdetta käsitteleviä komiteamie-

tintöjä ja valtiopäiväasiakirjoja. Tämän, kuten kahden seuraavankin luvun osalta, ana-

lyysin keskiössä ovat kahdeksan valtion tutkimuslaitosten polveutumishistorian kan-

nalta olennaista organisaatiota, jotka perustettiin vuosien 1877 ja 1919 välillä. Nämä

organisaatiot ovat:

1877 Geologinen toimisto
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1884 Arkeologinen toimisto
1898 Maanviljelystaloudellinen koelaitos
1911 Valtion väliaikainen serumlaboratorio
1917 Metsätieteellinen koelaitos
1918 Geodeettinen laitos
1918 Merentutkimuslaitos
1919 Valtion Meteorologinen Keskuslaitos

Tässä luvussa nostan esiin vain määrättyjä laitoksia koskeneita keskusteluita ja pa-

laan toisiin myöhemmissä luvuissa. Yllä mainittujen laitosten ohella samoihin aikoi-

hin perustettiin useita valtiollisia konsulentinvirkoja sekä tarkastuslaitoksia. Monet

laitokset kävivät jo näiden vuosien välillä läpi ensimmäisiä organisaatiouudistuksiaan,

jolloin myös niiden nimet muuttuivat. Esimerkiksi Geologinen toimisto muuttui ko-

missioksi ja Arkeologinen toimisto, josta käytettiin myös nimitystä komissio, muuttui

toimikunnaksi. Lisäksi monilla perustetuista organisaatioista oli jo pitkä historia joko

paperilla tehtyinä ehdotuksina tai konkreettisina instituutioina. Esimerkiksi Geodeet-

tisen komission perustamisesta kiisteltiin valtiopäiväasiakirjoissa 1880-luvun lopulta

lähtien. Geodeettinen laitos perustettiin lopulta vasta 31 vuotta ensimmäisen ehdo-

tuksen jälkeen. Valtion Meteorologisen Keskuslaitoksen taustalla oli puolestaan

Aleksanterin yliopistoon vuonna 1838 perustettu Magneettinen observatorio, joka

toimi myöhemmin myös Suomen tiedeseuran alaisena Meteorologisena Päälaitok-

sena ennen kuin se muutettiin valtion laitokseksi vuonna 1919.

Tässä luvussa käsittelen yhtä argumentoinnin ja järkeilyn tapaa, johon nojattiin

tieteellisten virastojen ja koelaitosten perustamista koskeneissa keskusteluissa. Osoi-

tan, miten kysymys laitosten perustamisesta kietoutui kysymyksiin pätevästä, legitii-

mistä ja tehokkaasta hallinnosta niin valtionhallinnon kuin taloudellisen toiminnan-

kin kannalta. Kuvaan sekä tämän harkinnallisen kehyksen että sen puitteissa muo-

toillun hallinnollisen rationaliteetin ilmenemistä virastoja koskevissa keskusteluissa

sekä jälkimmäisen roolia laajemmin valtiopäiväasiakirjoissa ja komiteamietinnöissä.

Sama valtiollisten tutkimusorganisaatioiden tarpeellisuutta koskenut järkeilyn tapa

leikkasi läpi useita keskusteluita saaden muotonsa esitetyissä argumenteissa, periaat-

teissa, tavoitteenasetteluissa, ongelmanasetteluissa ja ennakko-oletuksissa.
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3.1. Tutkimus hallinnan tukena

”Tämä anomusehdotus koskee tieteitä. Valiokunnassa asiaa käsiteltäessä en minä lau-
sunut luotuistakaan sanaa. Edusmies Ojanen kyllä silloin puhui ja oli tuskaantunut
tieteisiin sen vuoksi, että hän oli ostanut ilmapuntarin, joka kerran oli osoittanut pou-
taa. Silloin oli hän hajoittanut heinänsä kuivamaan, mutta tulikin ukkonen ja sade.
Mutta minä tahtoisin kysyä: onkohan todellakin tiede niin turha kuin täällä arvel-
laan?”98

”Katsomme maataloudellisen koetoiminnan merkityksen ja välttämättömyyden maa-
taloudellisesti eteenpäin pyrkivässä maassa siksi selväksi, että emme pidä tarpeellisena
sitä pitemmälti tämän yhteydessä selvittää. Se on lyhyesti ehto suomalaisen maatalou-
den nousuun.”99

Ensimmäinen yllä esitetyistä lainauksista on esitetty vuonna 1888 ja jälkimmäinen

vuonna 1922. Ero yllä olevien sitaattien välillä osoittaa määrätyn rationaalista hallin-

taa koskevan jäsennyksen vakiintumista valtion virastojen ja tutkimustoiminnan vä-

listä suhdetta käsitelleissä valtiopäiväasiakirjoissa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tä-

män jäsennyksen keskeisenä periaatteena oli, että tehokas ja pätevä hallinta nojautuu

tutkimusten avulla tuotettuun tietoon kohdekentästä. Periaate ulottui yhtä lailla val-

tion virkamiesten harjoittamaan hallintaan kuin järkiperäiseen taloudenhoitoon yksi-

tyisten tahojen toimesta. Ajatus tutkimustiedosta pätevän ja tehokkaan hallinnan

edellytyksenä sai yhä vahvempaa jalansijaa 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä

anomusehdotuksissa ja valtiopäiväkeskusteluissa sekä valiokuntien ja komiteoiden

mietinnöissä. Samoin se ilmeni erilaisissa institutionaalisissa ratkaisuissa. Sitä käytet-

tiin keskeisenä argumenttiperustana kannanotoissa ja ehdotuksissa, joissa pyrittiin

osoittamaan, että oli välttämätöntä perustaa uusia tutkimukseen keskittyviä virastoja

valtionhallinnon yhteyteen. Ainoastaan nämä virastot kykenisivät turvaamaan hallin-

nan toimivuuden ja tehokkuuden. Samalla tämän jäsennyksen kautta määriteltiin kri-

teereitä hyvälle valtionhallinnolle ja ”järkiperäiselle” taloudelliselle toiminnalle ylei-

semmin. Tähän liittyi myös kysymys siitä, millaisten toimijoiden tulisi ottaa osaa hal-

linnolliseen harkintaan ja millaiseen tietoon päätösten tulisi perustua. Kannanotot ja
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ehdotukset eivät pelkästään nojanneet argumenteissaan tähän jäsennykseen, vaan sa-

malla ne itse vakiinnuttivat ja vahvistivat sen asemaa hallintaa ja hallinnan rationaali-

suutta koskevissa keskusteluissa ja kiistoissa.

Mietinnöt ja lakiehdotukset, jotka ajoivat uusien valtiollisten tutkimusorganisaa-

tioiden perustamista, pyrkivät vakuuttamaan kuulijansa kolmesta asiasta: (1) tehokas

ja pätevä hallinta edellyttää tarkkaa ja luotettavaa tietoa kohdekentästään, (2) valtion

tai taloudellisen toiminnan hallinnointi edellyttää juuri määrätynlaista tietoa ja (3) vain

kulloinkin ehdotettu organisaatio kykenee vastaamaan tähän tiedontarpeeseen. Siinä-

kin tapauksessa, että ensimmäistä näistä argumenteista ei suoranaisesti mainittu, se

toimi yhtäältä järjellisyyden perustana jälkimmäisille argumenteille, ja toisaalta sen

luonnollistuminen oli efekti näiden argumenttien käytöstä yhä uusissa yhteyksissä.

Tämä vielä 1800-luvun puolella jossain määrin kiistanalainen käsitys alkoi 1920-lu-

vulle tultaessa olla yleisesti hyväksytty ja lähes itsestään selvä lähtökohta, jota ei juuri

katsottu tarpeelliseksi perustella. Keskeisenä kysymyksenä ei enää tällöin pidetty sitä,

tarvitaanko hallinnan tueksi tutkimusta, vaan kuinka paljon kukin taho voi saada ra-

hoitusta tutkimustoimintaa varten ja miten tutkimustoimintaa tulisi parhaiten orga-

nisoida.

Ajatus hallinnan kenttää koskevan tiedon hyödyllisyydestä valtionhallinnon tu-

kena ei ollut 1800-luvun lopulla uusi sen enempää Suomessa kuin kansainvälisesti-

kään. Ruotsissa, jonka alaisuudessa Suomen alue oli ollut vuoteen 1808, aloitettiin

virallisten väestötilastojen tuottaminen ensimmäisenä maailmassa jo 1730-luvulla ja

vuonna 1748 maahan perustettiin varsinainen taulustolaitos100. Tilastojen tuottamista

jatkettiin Venäjän alaisuuteen muodostetussa Suomen suuriruhtinaskunnassa uusien

tahojen toimesta 1800-luvulla. Tilastoille annetusta suuresta merkityksestä huoli-

matta tutkimustoiminnan hyödyllisyys valtionhallinnolle oli 1800-luvun lopulla yhä

kyseenalainen käsitys, jota pyrittiin tukemaan erilaisten vakuuttelujen ja todisteiden

avulla. Erityisesti talonpoikaissäädyssä kritisoitiin toistuvasti uusien virastojen perus-

tamista sekä valtion rahojen kuluttamista tutkimustoimintaan, jonka hyödyllisyyttä

pidettiin epäilyttävänä101.
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Lisäksi on huomioitava, että vaikka useimpien tällöin perustettavaksi ehdotettujen

tutkimuksellisten virastojen oli kaavailtu osallistuvan myös tilastojen tuottamiseen,

niiden tuottaman tiedon sekä tiedontuotannon mekanismien oli tarkoitus erota mo-

nilta osin tilastollisista selvityksistä. Tilastojen tuottaminen perustui laajaan hierark-

kiseen virkamieskoneistoon, joka pyrki taulukoiden avulla purkamaan yhteiskunnan

eri aspektit numeraaliseksi informaatioksi ja sen jälkeen kokoamaan informaation

kattaviksi kuvauksiksi. Esimerkiksi valtakunnallisten väestötilastojen tuottaminen

edellytti, että paikalliset virkamiehet kokosivat keskusviraston vaatimia tietoja omilla

toimialueillaan, toimittivat ne ylemmille virkamiehille, jotka puolestaan summasivat

saamiaan tietoja laajemmaksi kokonaisuudeksi ja toimittivat ne jälleen ylemmän ta-

son virkamiehille. Uudenlaisten tutkimusvirastojen sen sijaan oli tarkoitus pääasiassa

perustaa toimintansa luonnontieteellisiin tutkimuksiin, kokeisiin ja teorioihin sekä

suunnata tutkimukset määrättyyn tutkimusalueeseen kuten metsiin, maanviljelyk-

seen, eläin- ja kasvitauteihin tai maa- ja kallioperään. Niiden johtoon ei haluttu hal-

linnollisia virkamiehiä, vaan omalla alallaan korkean tieteellisen koulutuksen suorit-

taneita henkilöitä, jotka ohjaisivat toisia tieteellisesti koulutettuja työntekijöitä.  Tut-

kimusten oli useimmiten tarkoitus kohdistua erilaisiin käytäntöihin ja ilmiöihin tie-

teellisellä tarkkuudella. Päämääränä oli näiden käytäntöjen kehittäminen ja hallinnal-

lisen suunnittelun tukeminen tavalla johon virkamiehet eivät kykenisi. Tämän tutki-

mustoiminnan oli tarkoitus olla aktiiviseen kehittämiseen pyrkivän hallinnon tieto-

mekanismi, jonka pätevyyden kriteerit perustuivat tieteeseen. Kyse ei siten ollut vain

uusien virastojen perustamisesta vaan myös uudentyyppisen hallinnollisen tiedon

hyödyntämisestä ja uudenlaisten auktoriteettien ujuttamisesta valtionhallinnon insti-

tutionaaliseen kenttään.

3.2. Tiedemiesten virkakunta

Valtionhallinnon kannalta yksi oleellisimmista keskusteluista tutkimusvirastojen suh-

teen liittyi 1800-luvulla geodeettisen komission perustamiseen, jonka oli tarkoitus
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palvella ensisijaisesti juuri valtion virastoja. Suomen hallinnossa nostettiin 1800-lu-

vun lopulla useaan otteeseen esiin maan kattavamman ja tarkemman kartoittamisen

tarve. Säätyjen vuonna 1888 asiasta tekemän ensimmäisen anomusmietinnön102 seu-

rauksena asetettiinkin komitea tarkastelemaan, mitä puutteita kartoittamistyössä ja

käytössä olleessa yleiskartassa oli havaittavissa ja miten kartoittamistyötä tulisi paran-

taa. Vuonna 1892 mietintönsä luovuttanut komitea103 päätyi ehdottamaan, että maa-

han perustettaisiin yleiskarttaa valmistamaan erityinen ”geodeettinen komissiooni”,

joka asetettaisiin Keisarillisen Senaatin kamaritoimituskunnan alaiseksi.

Pyrkimykset maan kartoittamiseksi Suomen alueella oli aloitettu jo 1600-luvulla

ja ensimmäiset geodeettiset tutkimukset suoritettu ranskan tiedeakatemian retkikun-

nan toimesta 1730-luvulla104. Suomen siirryttyä Venäjän vallan alaiseksi päävastuu

kartoittamis- ja maanmittaustoimista määrättiin vuonna 1812 perustetun Päämaan-

mittauskonttorin tehtäväksi, jonka nimeksi vaihtui vuonna 1848 Maanmittauksen yli-

hallitus. Käytännössä virasto tuotti paikalliskarttoja isojaon suorittamisen yhteydessä

toteutettujen tilusten mittaustöiden pohjalta. Lisäksi kartoittamistyötä suorittivat

1800-luvulla useat muut toimijat. Kartoittamista harjoittivat omilla toimialoillaan lu-

kuisat virastot ja virkamiehet kuten vuorihallitus, metsähallitus, tie- ja vesirakennus-

ten ylihallitus, luotsi- ja majakkalaitos sekä maanviljelysinsinöörit. Lisäksi toimintaan

osallistuivat yksityishenkilöt ja tieteelliset seurat sekä venäläiset kartoittajat, jotka suo-

rittivat Suomessa topografisia mittauksia sotatarkoituksia silmälläpitäen. Yhdistä-

mällä omien maanmittareiden sekä muiden virastojen tuottamia paikalliskarttoja,

maanmittauksen ylihallituksen oli tarkoitus rakentaa yleiskartta Suomesta.

Ajatus uuden viraston perustamisesta, jolle voitaisiin siirtää vastuu yleiskartan val-

mistelutehtävästä, oli nostettu esiin sivuhuomautuksena jo maanmittaus- ja jakotoi-

mintaa tarkastelleen komitean105 mietinnössä vuonna 1887. Komitea ei katsonut

maanmittauksen ylihallituksen kykenevän hoitamaan maantieteellisiä töitä riittävällä

asiantuntemuksella. Komitea ei kuitenkaan tehnyt varsinaista ehdotusta uuden lai-

toksen perustamiseksi, perustellen päätöstään valtion vähäisillä varoilla. Suomen
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karttalaitosta tarkastanut komitea sen sijaan teki viisi vuotta myöhemmin siitä mie-

tintönsä keskeisen ehdotuksen. Millaiseen tiedontarpeeseen kaavaillun geodeettisen

komission katsottiin vastaavan? Entä miksi ongelmaa ei voitu ratkaista kehittämällä

maanmittauslaitoksen toimintaa vaan katsottiin välttämättömäksi perustaa uusi vi-

rasto? Karttalaitosta tarkastanut komitea totesi:

”Mainitut asiakirjat osottavat, että eri virastot ja virkakunnat ovat huomauttaneet kart-
talaitoksen puutteellisuuksia ja sen täydelliseksi saattamisen tarvetta. Tuota tarvetta
perustellaan muun muassa sillä, että kaikki laajaperäisemmät viljellyn maan laajuutta
ja laatua tarkoittavat tutkimukset samoinkuin ehdotukset, jotka koskevat kulkuneu-
voja, kruunun liikamaitten käytäntöä, maan laajain suomaitten kuivaamista ja muita
samallaisia toimia, edellyttävät luotettavia taloudellisia ja topograafisia karttoja, joi-
hinka niiden tulee perustua.”106

”Että isänmaan tarkka tunteminen on edistyksen ja kehityksen välttämättömänä eh-
tona on nykyjään tunnustettu yhtä yleisesti, kuin sekin, että nykyajan vaatimukset pe-
rinpohjaiseen ja tarkkaan selvitykseen nähden kun on kysymyksessä maanomistuksel-
liset tai muut taloudelliset asiat ja tieteelliset tutkimukset, täytyvät olla suurempia kuin
ennen muinoin.”107

Kartoitustöiden rahoittamista valtion kassasta oli pitkään perusteltu sillä, että ne

olivat hyödyllisiä omistusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa sekä maatilojen

verotuksessa. Kunkin maatilan koko ja koostumus oli selvitettävä veronmaksukyvyn

määrittelemistä varten. Isojaon yhteydessä tiluksien lohkominen ja uudelleen jakami-

nen edellytti myös tarkkoja maanmittauksia yhdistettynä selvityksiin maan laadusta ja

tuotantovoimasta. Nämä tarkoitusperät ovat yhä läsnä komitean mietinnössä, mutta

samalla karttojen merkitys valtionhallinnan kannalta esitetään huomattavasti laajem-

maksi kuin pelkkä avustaminen juridisten ja verotuksellisten kysymysten ratkaisussa.

Komitea yhtyi säätyjen vuonna 1888 esittämään näkemykseen108, jonka mukaan

”maan kaikinpuolinen tunteminen on vastaisen kehkeytymisen ehtona”. Maan kai-

kinpuolinen tunteminen ja luotettavan yleiskartan tuottaminen oli välttämätöntä,

jotta voitaisiin suorittaa laajaperäisiä viljeltyä maata koskevia tutkimuksia, jotka eivät

kohdistuneet vain paikalliseen maanjakoon ja tiluksien kokoon.  Maan tunteminen

oli välttämätöntä, jotta voitaisiin tehdä harkitusti ehdotuksia ja suunnitelmia koskien

laajamittaisia uudistuksia ja hankkeita.  Kartat eivät kuitenkaan vain mahdollistaisi
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tutkimusten ja ehdotusten tekemistä, vaan tutkimusten ja ehdotusten myös ”tuli pe-

rustua” niihin. Luotettavia karttoja ei siten esitetty vain hyödyllisinä tietämisen väli-

neinä, vaan ne olivat samalla pätevän tiedon ja hallinnollisen harkinnan kriteeri.

Tarkan yksityiskohtaisen yleiskartan katsottiin olevan sekä kehittymisen että ke-

hittämisen edellytys. Valtion virkamiesten tehtävänä ei ollut vain kerätä veroja ja val-

voa lakeja vaan osallistua yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan kehittämiseen. Tä-

män tuli tapahtua sekä tuottamalla tietoa, joka oli välttämätöntä kehittymisen kan-

nalta, että toteuttamalla uudistuksia, jotka perustuivat pätevään tietoon kohdeken-

tästä. Mikä siis teki komiteoiden ja osin säätyjenkin mielestä maanmittauksen ylihal-

lituksen kykenemättömäksi tuottamaan varmaa ja luotettavaa yleiskarttaa? Yhtenä

syynä pidettiin kartoituskäytännön hajanaisuutta. Karttojen tuottaminen oli pirstaloi-

tunut kahdessakin mielessä. Yhtäältä karttoja tuottivat useat eri virastot ilman yhte-

näistä ohjausta. Toisaalta tulokseksi saadut kartat kuvasivat yleensä suhteellisen pie-

niä alueita eikä niissä välttämättä hyödynnetty samoja kiintopisteitä mittauksille.

Maanmittauksen ylihallituksen tehtävänä oli kasata näitä karttamateriaaleja yhdistele-

mällä koko maan yleiskartta. Kriitikoiden mielestä tämä oli kuitenkin mahdoton teh-

tävä, koska hajanaisesti eri aikoina pala palalta tuotettuja pikkukarttoja ei saanut so-

vitettua yhteen mielekkäällä tavalla. Mittaajien käyttämä mittakaava ja mittausten

tarkkuus vaihtelivat ja monesti vanhat karttapaperit olivat päässeet ajan myötä kutis-

tumaan, jolloin niiden lähtökohtaisesti heikkona pidetty luotettavuus heikkeni enti-

sestään. Tätäkin tärkeämpänä pidettiin kuitenkin sitä, että maanmittareilta puuttui

riittävä kartografinen ja geodeettinen ammattitaito. Heillä ei ollut riittävää tieteellistä

osaamista luotettavan laajamittaisen kartan tuottamiseen. Lisäksi mittareilta uskottiin

puuttuvan kurinalaisuutta kartoitusten tekemiseen, koska se oli heidän toimenku-

vansa kannalta toissijainen tehtävä.

Kaikkein merkittävimpinä ongelmina pidettiin kuitenkin maanmittauslaitoksen

johdon tieteellisen osaamisen puutetta sekä organisaation toimintaa ohjaavia periaat-
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teita. Karttalaitosta tarkistanut komitea109 teki jyrkän erottelun maanmittauksen yli-

hallituksen taloudellis-hallinnollisen toimintalogiikan ja ehdottamansa geodeettisen

komission tieteellisesti orientoituneen toimintalogiikan välille:

”Kaksi erilaatuista työsuuntaa, kumpikin omilla edellytyksillään, eivät ajan mittaan voi
pysyä yksissä samassa virastossa. Kelpaavaisuusehdot kunnolliseen työhön taloudelli-
sissa pyrinnöissä, joiden hyväksi maanmittarit pääasiassa toimivat, eivät ole sellaisia,
että samalla antavat varmuutta tarpeellisesta täsmällisyydestä maantieteellisessä kart-
talaitoksessa. […] Eivät kameraaliset taidot eikä maanmittaustoiminnassa osotettu
tarkkuus voi tässä kohden viedä tarkoituksen perille, joka voidaan saavuttaa ainoas-
taan perille toisilla edellytyksillä.”

Komitean mielestä maanmittauslaitoksessa isojaon edistäminen oli ohjannut lii-

kaa mittaustöitä, ja taloudellis-hallinnolliset intressit tulisivat kyseisessä virastossa

aina ohittamaan tärkeydessään maantieteelliset näkökohdat. Taloudellis-hallinnolli-

sen rationaliteetin katsottiin vaikuttavan suoraan myös keskusviraston tuottamaan

tietoon. Kartoissa ei huomioitu sellaisia tekijöitä kuten korkeus- ja pintasuhteita,

jotka olivat maantieteellisesti merkittäviä, mutta viraston hallinnollisten pyrkimysten

kannalta hyödyttömiä. Komitean mukaan tuloksena oli epätäydellinen ja motivoitu

karttakuvaus, jonka käyttömahdollisuudet olivat myös rajoitettuja. Maantieteellisiin

tutkimusmenetelmiin ja välineisiin nojaava geodeettinen komissio sen sijaan voisi

valmistaa täydellisen ja moneen tarkoitukseen sopivan kantakartan. Maanmittauslai-

toksen ja geodeettisen komission kohteena oleva maa saattoi olla sama, mutta hallin-

nollisen virkamiehen ja geodeettisesti koulutetun tiedemiehen katseet olivat erilaiset,

kuten oli heidän tuottamansa tietokin. Tämän vuoksi ei voitu vain kehittää kartoitus-

työtä maanmittaushallituksen puitteissa kouluttamalla tai lisäämällä henkilökuntaa,

vaan oli luotava kokonaan uusi organisaatio, jonka toimintaa ohjaisivat uudenlaiset

periaatteet ja tavoitteet. Tieteellisten prioriteettien asettaminen ensisijaiseksi ja oike-

anlaisen asiantuntemusperustan rakentaminen onnistuisi vain uudessa itsenäisessä
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laitoksessavii. Komitean mukaan tieteelliset ja taloudelliset pyrkimykset olivat toisil-

leen ”vieraita” olemukseltaan ja lähtökohdiltaan. Tieteelliselle toimelle oli annettava

täysi itsenäisyys, jotta sitä ei häirittäisi sille vierailla vaikutuksilla ja tarkoituksilla. Ko-

mitea pitikin erittäin tärkeänä, että komissiolle turvattaisiin mahdollisimman suuri

itsenäisyys asettamalla se hallinnollisesti suoraan Keisarillisen Senaatin kamaritoimi-

tuskunnan alaiseksi ja erilleen maanmittauksen ylihallituksesta.

Karttalaitosta tarkistaneen komitean mietinnössään ehdottama geodeettinen ko-

missio olisi suhteellisen uudenlainen laitos Suomessa paitsi kartoittamisen saralla

myös ylipäätään valtionhallinnon virastona. Sen oli tarkoitus olla tieteellisesti orien-

toitunut organisaatio, joka kuitenkin palvelisi myös hallinnollisia tarkoitusperiä. Se

olisi tieteellisesti pätevöityneiden jäsenien koostama ja johtama virasto. Sitä ei voisi

johtaa kuka tahansa virkamies, vaikka tällä olisi käytännön kokemusta ja hän tuntisi

maan lait ja säädökset. Tehtävään vaadittaisiin meritoitunut tiedemies, jonka pätevyys

määriteltäisiin ennen kaikkea akateemisilla saavutuksilla. Kyse ei olisi perinteisestä

valtionhallinnon virastosta, mutta toisaalta ei oltu täysin selvillä, millaisesta laitok-

sesta lopulta oli kyse. Instituutiona sitä pyrittiin sijoittamaan nähtävän vaikean oloi-

sesti hallinnollisen viranomaistoiminnan ja tieteellisen toiminnan välimaastoon sa-

malla kun tehtiin rajanvetoa näiden kahden toimintakentän ja toiminnallisen logiikan

välille. Komissiota määriteltiin vaihtelevasti hallinnolliseksi laitokseksi ja ”tieteellisen

laatuiseksi” laitokseksi. Ajatus tieteellistä tutkimusta ja viranomaistoimintaa harjoit-

tavasta instituutiosta oli edelleen vieras eikä tällaisille laitoksille ollut muodostettu

omaa käsitteellistä kategoriaansa. Samoin ajatus näihin kahteen tehtävään osallistu-

vista toimijoista ja heidän roolistaan oli epäselvä. Suunnitellun komission jäseniä ni-

mitettiin vaihtelevasti virkamiehiksi ja tiedemiehiksi. Heidän oli tarkoitus olla viras-

ton virkamiehiä, joilla olisi tieteellinen koulutus ja jotka suorittaisivat tutkimuksia,

joiden oli tarkoitus tukea viranomaistoimintaa samalla kun ne edistivät geodeettista

vii Tämä oli sama argumentti, jonka perusteella kymmenen vuotta aiemmin oli perusteltu itsenäisen
geologisen viraston perustamista vuorihallituksesta erilleen.
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tutkimustoimintaa. Myös komitean ehdotusta jyrkästi vastustanut maanmittaushalli-

tuksen ylijohtaja Jakob Sjölin, joka kritisoi ajatusta oman virastonsa toimintojen siir-

tämisestä uuteen virastoon, nojasi argumenteissaan110 erotteluun hallinnollisten vir-

kamiesten ja tieteellisten virkamiesten välille:

”Ainoastaan suoritetut tutkinnot ja muut sellaiset eivät valmista kunnollisia virkamie-
hiä. Siihen vaaditaan myöskin sisällisiä mieskohtaisia taipumuksia ja eteviä henkilöllisiä
ominaisuuksia, jotka ovat etupäässä osotettavat toiminnalla elämässä. […] heidän kel-
paavaisuutensa arvostelu siten tulisi perustumaan yksinomaan suoritettuihin tietopuo-
lisiin opinnäytteisiin, on vaara aina lähellä, että semmoisella perusteella valitut geodee-
tit samoin kuin tirehtöörikin ehkä tultaisiin huomaamaan yhdessä ja toisessa suhteessa
enemmän tai vähemmän sopimattomiksi toimiansa hoitamaan.”

Sjölin käytti ehdotetun komission jäsenistä nimitystä ”tiedemiesten virkakunta”.

Kommenteissaan111 hän asetti turhana pitämänsä tiedemiesten virkakunnan vastak-

kain jo olemassa olevien ”ammattivirkakuntien virka- ja palvelusmiesten kanssa”, joi-

den varaan kartoitustyö kannattaisi perustaa. Hän uskoi, että maanmittaushallituksen

rinnalle suunniteltu komissio johtaisi vain virastojen välisiin selkkauksiin ja toimin-

nan päällekkäisyyksiin. Lisäksi komission jäsenten tietämättömyys taloudellisten kart-

tojen laatimisessa johtaisi tarpeettomiin ja kalliisiin tarkastustutkimuksiin, joita ei tar-

vittaisi, jos toimintaa johtaisi kokonaisuudessaan ammattivirasto. Maanmittaushalli-

tuksella oli riittävä asiantuntemus tarvittavien tehtävien hoitamiseen, varsinkin koska

kartoittamiseen liittyvät puhtaasti tieteelliset kysymykset eivät joka tapauksessa kuu-

luneet valtion virastojen hoidettavaksi. Virastojen toiminnan päätarkoituksena ei voi-

nut olla aineiston kerääminen tieteellisiä kysymyksiä silmälläpitäen tai tieteellisten on-

gelmien ratkominen. Nämä kiireettömät tieteelliset tehtävät kuuluivat yliopistolle,

tiedeseuroille ja itsenäisille tiedemiehille. Valtion viraston oli sen sijaan kartoitus-

töissä pyrittävä siihen, että saavutetun tiedon avulla tuotettaisiin mahdollisimman pi-

kaista ja suurta käytännöllistä hyötyä. Sikäli kuin komissio kuitenkin päädyttäisiin pe-

rustamaan, sen tuli Sjölinin mukaan olla vain väliaikainen järjestely määrättyjä kysy-

myksiä varten. Geodeetteja ei tulisi palkata vakituisesti eikä erityistä johtajaa tarvit-

taisi. Kun tehtävä olisi hoidettu, komissio voitaisiin lopettaa ja jatkotyöt ottaisi hoi-

taakseen maanmittauksen ylihallituksen maantieteellinen osasto.
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Lopulta Sjölinin kanta voitti geodeettisen komission osalta siinä mielessä, että ko-

missiota ei säätyjen uudestakaan ehdotuksesta112 huolimatta perustettu ennen vuotta

1918. Aloitteen kaatuessa maanmittaushallitus vältti tältä osin pirstoutumisen ja säi-

lytti toistaiseksi asemansa laaja-alaisena ja vahvana virastonaviii. Geodeettisen komis-

sion perustamista koskeneiden aloitteiden heikkoa menestystä voidaan pitää myös

jonkinlaisena indikaattorina siitä, että tieteellisten meriittien varassa ratsastavaa tutki-

mustoimintaa ei vielä riittävän laajasti pidetty välttämättömänä valtionhallinnollisen

päätöksenteon kannalta. Yksityistä elinkeinoelämää avustamaan suunnittelut valtiol-

liset tutkimusorganisaatiot tulisivat saavuttamaan enemmän kannatusta ja menesty-

mään huomattavasti paremmin.

3.3. Joustava asiantuntijahallinta

Kartat eivät olleet ainoa valtionhallinnon ja tutkimustiedon välistä suhdetta koskenut

keskustelu 1890-luvulla. Varsin samanlaisiin kysymyksiin ja argumentteihin tartuttiin

myös valtion entomologisen koeaseman perustamista koskeneissa puheenvuoroissa.

Tälläkin kertaa vaadittiin tutkimustoiminnan organisoimista valtionhallinnon yhtey-

teen, koska toimenpiteiden tueksi tarvittiin erityistietämystä. Toimenpiteiden kohde

oli tässäkin tapauksessa yhtä näkymätön tavalliselle virkamiehelle tai kansalaiselle

kuin geodeettien hahmottelema kuvaus Suomen geografisesta kokonaisuudesta tai

tilastotieteilijöiden taulukoidensa avulla esiin tuomat kehityskulut, säännönmukai-

suudet ja keskiarvot. Tällä kertaa kohde ei kuitenkaan vältellyt katsetta olemalla liian

laaja ja hajaantunut, vaan olemalla liian pieni ja huomaamaton. Se oli kooltaan mitä-

tön, mutta vaikutuksiltaan mittava. Kyseessä olivat kasvitaudit sekä vahingollisiksi

viii Huhtamiehen (2008, 361) mukaan aloitteen hylkäämiseen liittyi myös laajempia sisä- ja
ulkopoliittisia kysymyksiä, joiden vuoksi Venäjän keisari vastusti komitean ehdotusta. Venäläiset eivät
halunneet jättää sotilaspiireille tärkeää kartoitustehtävää pelkästään suomalaisten virkamiesten käsiin.
Nähdäkseni tämä voisi selittää, miksi Suomen alueella suoritettavia kartoituksia ei olisi haluttu siirtää
kokonaisuudessaan uuden komission yksinoikeudeksi. Se ei kuitenkaan selitä, miksi suomalaisten
hallinnoiman maanmittaushallituksen ja muiden paikallisten tahojen harjoittamaa kartoitustoimintaa ei
olisi voitu siirtää uuden suomalaisten hallinnoiman viraston tehtäväksi. Sisä- ja ulkopoliittisten
kysymysten kannalta tämän ei olisi pitänyt merkitä erityistä muutosta aiempaan.
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hyönteisiksi määritelty eläinryhmä, joiden esiintymistä, käyttäytymistä ja vaikutuksia

haluttiin alkaa järjestelmällisesti selvittää.

Hyönteiset ja kasvitaudit nousivat valtiopäivillä keskustelunaiheeksi, kun Ritaristo

ja Aatelissääty jättivät vuonna 1894 anomusehdotuksen113, jossa toivottiin, että

Maanviljelyshallituksen yhteyteen perustettaisiin ”Entomologinen Koe-asema” Hel-

singin läheisyyteen ja että virkaan sijoitettaisiin valtion tai maanviljelyshallituksen en-

tomologi. Entomologi toimisi aseman johtajana ja matkustaisi tarvittaessa eri puolille

maata tutkimaan havaittuja tai epäiltyjä hyönteistuhoja.

Asiaa käsitellyt talousvaliokunta114 yhtyi pyyntöesityksessä esitettyihin näkemyk-

siin. Valiokunnan mukaan ”suurella yleisöllä” oli pitkään ollut virheellinen käsitys

maanviljelyksen kohtaamista ongelmista. Valiokunnan mukaan huonoista sadoista

oli pohjoismaissa tyypillisesti syytetty huonoa ilmanalaa ja maanviljelysolojen epä-

edullisuutta. Todellisuudessa oli kuitenkin syytä epäillä, että usein taustalla olivat huo-

maamattomasti tuhojaan tekevät vahingolliset hyönteiset. Ongelmana ei ollut pelkäs-

tään se, että kansalaisilla oli virheellisiä luuloja tai että he esittivät virheellisiä syytök-

siä. Ongelman ydin oli siinä, että niin kauan kuin ei tunnettu vaikeuksien oikeita syitä,

toimenpiteet maanviljelyksen edistämiseksi olivat väärin suunnattuja ja siten hyödyt-

tömiä. Jotta voitaisiin tehokkaasti edistää maanviljelyksen menestyksen mahdolli-

suuksia ja ehkäistä vastoinkäymisiä, oli välttämätöntä tuntea ongelmien todellinen

syy ja selvittää millaisten menetelmien avulla siihen voitiin vaikuttaa. Tarvittiin tie-

teellistä tutkimusta, jotta saataisiin paikkansapitävä kuva hallinnan kentän ongelmista

ja niihin sopivista ratkaisukeinoista.

Talousvaliokunta nojasi mietinnössään voimakkaasti Ruotsin valtion entomolo-

gin esittämiin näkemyksiin vahingollisten hyönteisten suuresta merkityksestä satova-

hinkojen kannalta.  Valiokunnan mukaan Ruotsissa olikin alettu vaatia valtion ryhty-

mistä tehokkaampiin ja ajanmukaisiin toimenpiteisiin maanviljelyksen suojele-

miseksi. Samoin hyönteisten uskottiin olevan Suomessakin merkittävä mutta heikosti

tunnettu tekijä. Valiokunta epäili Suomessa myös olevan yhä lukemattomia tunte-

mattomia vahingollisia hyönteisiä aiemmin tunnettujen lisäksi. Mietinnössä mainitun
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ruotsalaisen entomologin lausunnon mukaan ensimmäinen tehtävä turmiollisten

hyönteisten ehkäisemisessä oli niiden koko kehityksen ja elintapojen pienimpienkin

yksityiskohtainen tutkimus, jota ilman ”kuljetaan kuin pimeässä eikä mitenkään voida

ehdottaa parannuskeinoja, joista olisi jotain hyötyä”.  Samaa lähtökohtaa oli sovellet-

tava myös kasvitautien ehkäisyssä115.

”Täytyy sen vuoksi, jos todella on aikomus menestyksellä parantaa viljelyskasvien tau-
teja, välttämättä ensiksi tutkia tautia ja sen alkuperää, toiseksi tarkoilla kokeilla punnita
niiden keinojen tarkoituksenmukaisuutta, joita aiotaan käyttää, ja vasta lopuksi saattaa
yleisön tietoon ne keinot, jotka todella ovat tarkoituksenmukaisiksi huomatut.”

Tämän pohjalta menestyksekäs hallinta entomologisten ongelmien yhteydessä ta-

pahtuisi kolmen periaatteen kautta. Ensinnäkin oli tutkittava tarkasti intervention

kohdetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Toiseksi oli tunnettava ja hallittava tarkasti ne

välineet, joilla kohdekenttään aiottiin puuttua. Kokeiden avulla oli tutkittava sekä

mahdollisia intervention kohteita että välineitä, joilla niihin voitaisiin vaikuttaa. Kol-

manneksi prosessi oli suoritettava kokonaisuudessaan tieteellisesti pätevien tutkijoi-

den keskuudessa, kunnes lopulliset tulokset olisivat valmiit ja ne olisi järkevää luo-

vuttaa suurelle yleisölle. Valiokunnan mielestä olisi virheellistä supistaa vahingollisten

hyönteisten tutkiminen ainoastaan niihin vuosiin, jolloin ne tekivät tuhojaan. Tutki-

mustyön tuli olla jatkuvaa ja yksityiskohtaista. Oli luotava systemaattinen, metodisesti

toimiva ja jatkuva tutkimusorganisaatio, joka ei vain reagoisi jälkikäteen, vaan valmis-

tautuisi edeltä käsin ongelmiin ja ennakoisi niitä. Kautta linjan oli toimittava järjes-

telmällisesti nojaten tieteelliseen asiantuntemukseen ja tutkimukseen. Oli selvää, että

maanviljelyksen suojelu oli tiedemiesten tehtävä. Maanviljelijöiden ei ollut tarkoitus

ottaa prosessiin osaa muuten kuin tiedon vastaanottajina. He olivat osa tuotetun tie-

don yleisöä. Kaikesta käytännön kokemuksestaan ja mahdollisesta perinnetiedostaan

huolimatta, tavallinen maanviljelijä ei ollut kykenevä arviomaan ja tunnistamaan pel-

loillaan tapahtuvia ilmiöitä. Tämä vaati tieteellistä erityisosaamista, jota ainoastaan

korkeasti koulutetut tiedemiehet pitivät hallussaan.
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Kun Aleksanterin yliopistoon perustettiin keisarin julistuksella116 uusia virkoja ja

niihin liittyviä laboratorioita sekä koekenttiä vuonna 1896, keisari ilmoitti samalla en-

tomologian alan apulaisviran perustamisesta. Kaksi vuotta myöhemmin Maanvilje-

lystaloudellisen koelaitoksen perustamisen yhteydessä yliopiston maanviljelystalou-

dellisen osaston professorit ja apulaiset määrättiin välittömästi myös osastonohjaa-

jiksi uuteen koelaitokseen. Siten Aleksanterin yliopiston entomologian apulaisesta

tuli samalla Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen valtioentomologi117.

Keskustelu entomologian ympärillä jatkui kuitenkin 1900-luvun alussa. Vuonna

1907 keisarillisen majesteetin Suomen kansaneduskunnalle antamassa armollisessa

esityksessä118 ehdotettiin tehokkaampien keinojen käyttöönottamista kasvitautien ja

vahingollisten hyönteisten vastaisessa kamppailussa. Kasvien tuontia koskevat rajoi-

tukset ja erinäiset maanomistajien vapaaehtoiseen myötävaikutukseen perustuneet

toimenpiteet olivat osoittautuneet liian tehottomiksi. Tehokkaammat keinot kuiten-

kin edellyttivät puuttumista maanomistajien oikeuteen käyttää puutarhojaan ja tai-

mistojaan sekä niiden tuotteita. Suotuisaa lopputulosta ei uskottu saavutettavan an-

tamalla ohjeistuksia maanomistajille, jotka eivät ymmärtäneet ongelmien syitä tai tar-

vittavien toimenpiteiden välttämättömyyttä. Ehdotuksessa katsottiin kokemuksen

osoittaneen voimakkaampien toimenpiteiden tarpeellisuuden. Viranomaisten puut-

tuminen omistus- ja käyttöoikeuksiin edellytti kuitenkin aina lainsäädännön muutta-

mista uusien kasvitautien tai hyönteisten ilmaantuessa aiheuttamaan tuhojaan. Tämä

oli hidas ja raskas prosessi. Sen vuoksi pidettiin tarpeellisena toimia, kuten oli tehty

tarttuvien kotieläintautien ehkäisyn yhteydessä, säätämällä laki, joka mahdollistaisi

tarpeellisten määräysten antamisen hallinnollista tietä. Tällöin viranomaisten olisi

mahdollista vahingollisten hyönteisten tai tarttuvien tautien ilmaantuessa kuulla alan

asiantuntijoita ja velvoittaa tältä pohjalta maanomistajia toimimaan määräysten mu-

kaan. Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi järjestelmä, jossa yksityiskohtaisen lain-

säädännön sijaan tauteihin ja hyönteisiin voitaisiin reagoida nopeasti ja joustavasti
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hallinnollista tietä. Hidas juridinen sääntely korvautuisi suoraviivaisella asiantuntijoi-

hin nojaavalla vallankäytöllä, joka kykenisi vastaamaan ketterästi uusiin ilmeneviin

ongelmiin.

Ehdotusta käsitellyt maatalousvaliokunta119 vastusti keisarin ehdotusta. Sen mu-

kaan ehdotus oli heikosti valmisteltu ja epämääräinen, minkä lisäksi siihen ei voinut

yhtyä periaatteellisistakaan syistä. Valiokunnan enemmistön mielestä toimenpiteiden

tulisi vastaisuudessakin perustua lainsäädäntöön ja siihen sisältyvien säädösten päi-

vittämiseen aina tarpeen vaatiessa.  Mietintöön liitetyssä vastalauseessa kannatettiin

kuitenkin voimakkaasti keisarillisen majesteetin esitystä. Allekirjoittaneiden mukaan

uusin virtaus kansainvälisessä lainsäädännössä tällä alueella oli nimenomaan korostaa

hallinnollisen päätöksenteon asemaa jäykkien lakisäädösten sijaan. Vastalauseen esit-

täjien mukaan tähän suuntaan oli edetty esimerkiksi Englannissa. He myös viittasivat

Ruotsin maanviljelyskeskuskoelaitoksen osastonjohtajan Jakob Ericssonin kirjoituk-

seen, jossa tämä totesi menestyksekkään kasvitautien ja tuholaisten vastaisen taiste-

lun edellyttävän, että muutkin valtiot järjestäytyvät ja varustautuvat Englannin mallin

mukaisesti. Lainsäädännön sijaan yhteisen edun toteutuminen pystyttiin parhaiten

takaamaan korkeimman maanviljelysviraston toimesta, joka tekisi päätöksiä alaise-

naan työskentelevien asiantuntijoiden erityistiedon ja selvitysten pohjalta. Hallin-

noinnin tulisi perustua asiantuntijapohjaiseen organisaatioon, joka mahdollistaisi pä-

tevien ja hyödyllisten päätösten tekemisen nopeasti kulloisenkin tilanteen vaatimalla

tavalla. Hallinnolliseen päätöksentekoon voitaisiin luottaa ja virkamiehille voitaisiin

antaa valtuudet päätöksentekoon, koska päätökset nojaisivat luotettavaan ja objektii-

viseen asiantuntijatietoon.

Keskeisenä kysymyksenä entomologiaa koskevassa keskustelussa oli 1900-luvun

alussa se, pitäisikö hallinnan nojata sovittuihin lakeihin vai asiantuntijapohjaiseen

harkintaan. Samalla kysymys koski sitä, siirrettäisiinkö interventio- ja päätöksenteko-

valtaa virastoille ja niiden asiantuntijoille vai säilytettäisiinkö sitä lakia säätävillä eli-

millä ja valtiopäivillä. Maatalousvaliokunta kannatti juridista säätelyä, joka pohjautuisi

lakiin, jossa määriteltäisiin merkittävimmät taudit ja puuttumisen keinot. Valiokunta
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katsoi tämän olevan yleinen linja useissa muissakin maissa. Vastauksessaan keisarille

myös eduskunta120 päätyi kannattamaan valiokunnan tapaan juridista mallia, joka säi-

lytti päätäntävallan lakia säätävillä elimillä.

Tehottomaksi katsotun juridisen sääntelyn korvaaminen asiantuntijapohjaisella

hallinnalla sekä pyrkimys saada kansalaiset luottamaan tieteellisesti koulutettuihin vi-

rallisiin asiantuntijoihin olivat kuitenkin toistuvia teemoja valtiopäiväkeskusteluissa

1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Ne nostettiin esiin muun muassa eläintautien ehkäi-

semistä sekä metsänhoitoa koskevissa kannanotoissa121. Asiantuntijaperustaisen hal-

linnan etuna pidettiin sen joustavaa luonnetta. Yhtäältä joustavuus merkitsi hallin-

nollisen harkinnan ja päätöksenteon nopeutta. Uusiin ongelmiin – ennakoituihin tai

odottamattomiin – voitiin vastata pikaisesti ilman raskasta lainsäädäntökoneistoa.

Toisaalta joustavuus merkitsi myös kykyä ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja

mukauttaa päätöksenteon kriteereitä vaihtelevien tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Jälkimmäinen näkökohta oli vahvasti esillä muun muassa Valtion metsätalouskomi-

tean122 vuonna 1900 luovuttamassa mietinnössä. Komitean mukaan Suomen kruu-

nunmetsille ei ollut 1900-luvulle tultaessa laadittu koko maata koskevaa ohjesääntöä

hoitosuunnitelmien laatimiseksi. Valtionmetsäkomitea pohtikin tällaisen ylhäältä an-

netun ohjesäännön tarvetta. Tarkalla sääntelyllä uskottiin saavutettavan yhdenmukai-

nen käytäntö valtakunnan eri osiin. Riskinä pidettiin kuitenkin sitä, että hoitosuunni-

telmat muuttuisivat kaavamaisiksi, jolloin niitä olisi vaikeaa sovittaa paikallisiin olo-

suhteisiin. Lisäksi jäykät säännökset estäisivät uusien tieteellisten edistysaskelien hyö-

dyntämisen toiminnassa sitoen metsätalouden kankeisiin ja kehitystä ehkäiseviin

muotoihin. Komitean123 mukaan tuottaakseen pysyväistä ja todellista hyötyä talous-

suunnitelmien tuli olla tarkoin sovellettuja paikallisiin olosuhteisiin eikä maan eri

paikkakunnilla vallitsevia erilaisia oloja voitu pakottaa mihinkään yhteiseen talous-

muotoon:

”Näin ollen on komitean mielestä parempi, että koetetaan turvata tarkoituksenmu-
kaisten hoitosuunnitelmain aikaansaamista täysin kykeneväin ja harjaantuneiden toi-
mimiesten kautta kuin yleisten lainsäännösten kautta tarkoin määräämällä metsätalou-
den kulku.”
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Komitean mietinnössä asetettiin siten vastakkain toiminnan juridinen sääntely,

joka mahdollisti käytäntöjen yhdenmukaistamisen sekä asiantuntevien toimimiesten

harjoittama hallinta, joka kykeni hyödyntämään tieteellistä kehitystä ja tekemään eri-

laisiin olosuhteisiin sopivia sovelletusti harkittuja päätöksiä. Asiantuntemukseen pe-

rustuvaa joustavaa päätöksentekoa ja suunnittelua pidettiin kehityksen kannalta tuot-

tavampana ratkaisuna kuin jäykkää ylhäältä käsin tulevaa juridista sääntelyä. Lisäksi

asiantuntijapohjaisen hallinnankin uskottiin johtavan tiettyyn yhdenmukaisuuteen ja

johdonmukaisuuteen käytännöissä, jos toimintaa hoiti samoihin kysymyksiin ja teh-

täviin perehtynyt ammattikunta koko maan alueella. Aktiivisen ja muutoksiin nope-

asti reagoivan asiantuntijahallinnan uskottiin takaavan toiminnan tuottavamman ke-

hityksen, mutta toisaalta se myös edellytti luottamusta ”harjaantuneiden toimimies-

ten” kykyyn tehdä oikeita päätöksiä paikallisesti, minkä vuoksi korostettiin tarvetta

organisoida tämä toiminta huolellisesti vankalle perustalle.

3.4. Tutkimus talouden moottorina

”Tuleeko köyhyytemme siitä, että Suomen kansa kuka tiesi ei tarpeeksi tee työtä? En
luule sitä. Tuleeko se siitä, että maamme semmoisenaan on ilman luonnollisia aarteita?
En liioin luule sitäkään. Mutta tarkemmin katsoen, tulee köyhyytemme siitä, ett’emme
tunne näitä aarteita, emmekä siis tiedä niitä käyttää. […] Meidän peltomaamme käsit-
tää varmaankin monta semmoista ainetta, jota emme tunne ja joka kuitenkin oikein
käytettynä voisi tulla maanviljelykselle suureksi hyödyksi. Yhtä kaikki epäillään tarvit-
semmeko mitään johdatusta maan tuntemisessa ja sanotaanpa vielä, että kansa ei tätä
tarvetta tunne. Tähän minun täytyy vastata: en usko semmoista puhetta.”124

Suurinta osaa 1800-luvun aikana ja 1900-luvun alussa ehdotetuista tieteellisistä viras-

toista ja koelaitoksista ei haluttu perustaa valtionhallinnon päätöksentekijöiden ja vir-

kamiesten toiminnan helpottamiseksi. Niiden ensisijaiseksi tehtäväksi esitettiin yksi-

tyisen taloudellisen toiminnan edistäminen. Valtiopäiväasiakirjoissa niiden välttämät-

tömyyttä selitettiin kuitenkin saman järjellisyyden kautta, jonka kautta tutkimustoi-

minta oli pyritty osoittamaan välttämättömäksi valtionhallinnan kannalta: hyvä ja te-
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hokas hallinta perustuu tieteelliseen tutkimustietoon. Periaate oli sama, mutta hallin-

non kohde ja hallintoa harjoittavat tahot olivat erilaisia. Kaivosteollisuus, jota 1800-

luvulla kutsuttiin vuoriteollisuudeksi, oli ensimmäinen taloudenala, joille pyrittiin

Suomessa organisoimaan tutkimustoimintaa valtion virastokoneiston yhteyteen. Sen

perässä seurasivat 1800-luvun lopulla maatalouden eri osa-alueet sekä metsäteolli-

suus. Teollisuudenhaarasta riippumatta ajatus siitä, että tutkimus- ja koetoiminta ovat

menestyksellisen taloudellisen toiminnan välttämättömiä ehtoja, alkoi periaatteena

saada hiljalleen itsestäänselvyyden statuksen 1920-luvulle tultaessa.

Tämä herättää tietenkin joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin, jos tutkimusta suoritta-

vien laitosten oli tarkoitus palvella yksityisiä taloudellisia pyrkimyksiä, miten onnis-

tuttiin perustelemaan niiden perustaminen valtion rahoituksella valtionhallinnon vi-

rastokoneiston yhteyteen. Toiseksi, miten tämä periaate saatettiin operationaaliseksi

taloudellisen toiminnan yhteydessä. Kolmanneksi, miten tämä lähtökohta vaikutti

ajatuksiin tiedontuotannon järkevästä järjestelystä. Lähestyn näitä kysymyksiä tarkas-

telemalla kolmea esimerkkiä, joiden yhteydessä alettiin näihin aikoihin vaatia toistu-

vasti tutkimustoiminnan organisoimista taloudellisen toiminnan tueksi valtion toi-

mesta.

Geologia ja vuoriteollisuus

Aloitteet Suomen laaja-alaisen ja systemaattisen geologisen tutkimisen käynnistä-

miseksi saivat alkunsa 1850-luvulla125. Asiaa ajoi vuonna 1858 Suomen vuoritoimen

ja metalliteollisuuden edistämistä varten perustetun vuorihallituksen yli-intendentti

Niels Nordenskiöld. Hänen vetoomustensa seurauksena vuorihallitukselle toimitet-

tiin vuonna 1864 armollinen käskykirje, jossa keskusvirastoa käskettiin toimittamaan

valvontansa alla geologisia tutkimuksia ja valmistamaan geologisia karttoja. Tutki-

mukset aloitettiin vuonna 1865, mutta ne päättyivät jo kolmen vuoden jälkeen, koska

vuorihallituksen virkamiehet eivät ehtineet hoitamaan tutkimustyötä muiden tehtä-
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viensä rinnalla. Vaikka vuoden 1871 vuorihallituksen ohjesäännössä viraston vas-

tuulle määrättiin erilaisia tutkimustehtäviä, käytännössä niitä ei ehditty toteuttamaan.

Vuonna 1872 vuori-intendentti ehdotti tutkimusten uudelleen aloittamista, mutta eh-

dotus ei johtanut toimenpiteisiin. Tutkimuskysymykseen tarttui kuitenkin valtiova-

raintoimituskunta vuoden 1875 lopulla ja pyysi lausunnon Suomen Tiedeseuralta.

Tiedeseura totesi lausunnossaan, että tutkimusten keskeytymisen johtaneet syyt oli-

vat sellaiset, että ne saattaisivat toistua milloin tahansa. Tutkimusten vakaa ja häiriö-

tön edistyminen vaati uudelleenjärjestelyä. Niin kauan kuin tutkimuksiin suhtaudut-

tiin vain virkamiesten sivutoimena, ne tultaisiin aina siirtämään tarvittaessa syrjään

muiden tehtävien tieltä. Koko maata koskeva geologinen tutkimus edistyi tämän

vuoksi erittäin hitaasti ja niistä odotetut tieteelliset ja käytännölliset hyödyt siirtyivät

kauas tulevaisuuteen. Tämän vuoksi katsottiin välttämättömäksi antaa geologiset tut-

kimukset maassa puhtaasti tätä tarkoitusta varten perustetun viraston toimeksi. Vi-

raston nimeksi Tiedeseura ehdotti Geologista toimistoa.

Senaatti ei kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta täysin erillisestä laitoksesta, vaan

päätti, että tutkimuksia tulisi jatkaa, mutta ne suoritettaisiin vuorihallituksen alaisuu-

dessa virkamiesten toimesta. Seurauksena annettiin ohjesääntö geologiselle toimitus-

kunnalleix, joka oli hallinnollisesti osa vuorihallitusta ja suunniteltu väliaikaiseksi rat-

kaisuksi. Toimituskunnan tehtävänä oli kartoittaa Suomen maa- ja kallioperä, minkä

uskottiin onnistuvan koko Suomen alueella 10 vuoden sisällä. Kuten vuorihallituksen

toiminnan muutenkin, sen alaisen tutkimustoiminnan tarkoituksena oli tukea vuori-

teollisuuden toimijoita. Karttojen avulla luonnonvarat voitaisiin saattaa entistä tehok-

kaammin kaivosteollisuuden käyttöön. Toiminta kyllä edellytti tieteellistä osaamista,

mutta sen ensisijaisena tarkoituksena ei ollut osallistua tieteelliseen keskusteluun vaan

toimia teollisuuden apuvälineenä.

ix Senaatin 14.3.1877 hyväksymässä ohjesäännössä käytetään nimitystä geologiset toimituskunnat
(geologiska expeditioner) eikä itse laitokselle annettu mitään nimeä. Virallisesti erillistä geologista
toimistoa ei siten syntynyt, mutta tutkimuksia vetäneet Moberg ja Furuhjelm käyttivät tästä huoli-
matta kertomuksissaan ja esityksissään nimeä Geologinen toimisto. Tälle nimelle ei kuitenkaan ol-
lut mitään virallista vahvistusta. (Laine 1937, 54.)
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Järjestely joutui nopeasti kritiikin kohteeksi valtiopäivillä. Ritaristo ja Aateli jätti-

vät vuonna 1882 anomusehdotuksen126, jossa vaadittiin geologisten tutkimusten laa-

jentamista ja suurempaa taloudellista panostusta niiden toteuttamiseen. Toimintaa

haluttiin vakiinnuttaa ja vahvistaa sekä luoda vähintään itsenäinen geologinen tutki-

musosasto vuorihallituksen alle. Tutkimusta varten haluttiin ”luja ja pysyväinen jär-

jestelmä”. Silloisilla resursseilla koko maan geologisen kartoittamisen arvioitiin kes-

tävän kymmenen vuoden sijaan vähintään sata vuotta. Uudistuksista huolimatta tut-

kimusta varten oli asetettu vain yksi henkilö ja hänelläkin oli muita tehtäviä hoidet-

tavanaan tutkimuksen ohella. Asiaa käsitellyt Yleinen Valitusvaliokunta127 yhtyi sää-

dyn näkemyksiin. Vaikka tutkimusten johtajalla oli jossain määrin mahdollisuus hyö-

dyntää apulaisia, valiokunnan mukaan taitavien apulaisten löytäminen oli vaikeaa,

koska heille voitiin tarjota vain lyhyitä määräaikaisia työsuhteita, joista ei seurannut

mitään virka-ansioita. Tämä johti henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, jonka seurauk-

sena johtajan oli jatkuvasti koulutettava ja valvottava uusia apulaisia. Paitsi, että tämä

vei aikaa varsinaiselta tutkimukselta, se myös esti pysyvän asiantuntijapohjan raken-

tamista. Lisäksi pätevien apulaisten puute rajoitti mahdollisten tutkimuskohteiden

alaa ja heikensi tulosten luotettavuutta. Valiokunnan mielestä niin laajaa työtä kuin

koko maan geologinen kartoittaminen ei voinut hoitaa sellainen virasto, jonka pää-

asiallinen tehtävä oli joku muu. Tarvittiin itsenäinen virasto, jolla olisi vapaa johto.

Itsenäisempää asemaa olivat ajaneet järjestään myös geologisia tutkimuksia vuorihal-

lituksen puitteissa johtaneet virkamiehet. Valiokunnan mielestä Geologisen viraston

asettaminen oli välttämätöntä tieteen, teollisuuden ja maanviljelyksen kannalta mer-

kittävän tutkimustyön nopealle ja luotettavalle edistymiselle.

Yleinen valitusvaliokunta128 oli vuori-intendentin ja muiden asiantuntijoiden lau-

suntojen pohjalta sitä mieltä, että geologian alalla tulisi tehdä tarkka erottelu yleisten

ja erityisten tutkimusten välillä. Yleisiä tutkimuksia ei sen mielestä missään voitu to-

teuttaa muuten kuin valtion toimesta. Erityiset tutkimukset puolestaan kuuluivat en-

sisijaisesti maanviljelysseurojen, läänien, kuntien ja yksityisten henkilöiden vastuulle.

Vuori-intendentti oli esittänyt näkemyksen tueksi Saksanmaalla yhä enemmän valtaa
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saaneen ajatuksen, ettei valtion tulisi kustantaa erityiskarttoja yksityisiä tahoja varten.

Puhtaasti rajoitettuihin yksityisiin ja paikallisiin intresseihin perustuva tutkimustoi-

minta piti jättää yksityisten ja paikallisten toimijoiden itsensä kustannettavaksi.  Val-

tion tuottamien karttojen tuli olla yleiskarttoja, joiden perustalle rajoitettuihin talou-

dellisiin tarpeisiin tarvittavia karttoja voitaisiin rakentaa. Tästä huolimatta tuotetut

kartat olivat hänen mukaansa ottaneet huomioon myös käytännöllis-taloudelliset sei-

kat ja voisivat hyvin kiinnittää niihin vastaisuudessa enemmänkin huomiota. Myös

valiokunnan mielestä valtion kustantamissa geologisissa tutkimuksissa tuli säilyttää

yleinen luonne eli valmistaa yleiskatsauskarttaa, mutta ottaa mahdollisuuksien mu-

kaan huomioon myös käytännölliset seikat. Ensisijaisesti valtion toimesta tuli harjoit-

taa tutkimusta, joka oli yleisluonteista ja johon yksityiset tahot eivät resursseiltaan

kykenisi.

Valiokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessa kuitenkin kritisoitiin valtion va-

rojen käyttämistä geologisiin yleistutkimuksiin, joilla katsottiin olevan lähes koko-

naan tieteellinen tarkoitus. Tällaista tutkimuksista voitaisiin saada käytännöllistä hyö-

tyä vasta pitkän ajan päästä.  Valtion ei tulisi panostaa tutkimukseen, jolla ei olisi

välitöntä taloudellista käytännön hyötyä. Tällaista tutkimusta voitaisiin mahdollisesti

edistää joskus myöhemmin, kun valtion varat antaisivat siihen paremmat edellytyk-

set. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla maanviljelysgeologin viran perustaminen, joka

hyödyttäisi tutkimusten kautta suoraviivaisesti maanviljelysseuroja, kuntia ja yksityi-

siä maanviljelijöitä. Asiaa oli käsitelty laajemmin maanviljelijöiden keskuudessa ja se

nostettiin esiin myös talonpoikaissäädyssä käydyssä keskustelussa129, jossa korostet-

tiin tarvetta geologisen alan asiantuntijalle maanviljelyksen palveluksessa. Tarvittavaa

tietoa ja osaamista maaperää koskevissa kysymyksissä ei koettu löytyvän, mikä hait-

tasi maatalouden kehitystä. Vaikka jotkut uskoivat lääninagronomien voivan ottaa

vastuulleen myös maan tuntemista koskevan neuvonnan, toisten mielestä heidän toi-

mensa liittyi ensisijaisesti käytännöllisiin kysymyksiin, joten heiltä ei voinut vaatia sel-

laista tieteellistä asiantuntemusta, joka oli välttämätöntä annettaessa kelvollisia selvi-

tyksiä maan luonnollisista oloista. Geologinen tutkimus oli tärkeää ja hyödyllistä,
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mutta se tuli suunnata käytännöllisiin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisiin, jotka palve-

lisivat nimenomaan maanviljelystä.

Geologisen komission perustamisesta käydyssä keskustelussa on monia yhtäläi-

syyksiä kymmenisen vuotta myöhemmin käytävään keskusteluun Geodeettisen ko-

mission perustamisesta. Molemmissa tapauksissa vaadittiin tutkimustoimintojen siir-

tämässä keskusvirastolta itsenäiselle komissiolle: geologian kohdalla toiminnot pois-

tettaisiin vuorihallitukselta ja geodesian kohdalla maanmittauksen ylihallitukselta.

Kummassakin tapauksessa uutta virastoa kannattaneet – ja monesti myös vastusta-

neet – tahot tekivät jyrkän erottelun hallinnollisen viraston ja tieteellisen viraston

välille. Näiden toiminnan lähtökohtia ja virkamiesten pätevyyden ehtoja pidettiin eri-

laisina. Tieteellisen tutkimustoiminnan katsottiin edellyttävän juuri määrätynlaista

asiantuntemusta, jonka tuottamiseen hallinnollisiin tehtäviin keskittyvillä virkamie-

hillä ei ollut pätevyyttä tai aikaa eikä viraston johdolla ollut kiinnostusta tai mahdol-

lisuuksia. Yhteistä oli myös se, että niin geologisen kuin geodeettisenkin tutkimuslai-

toksen perustamista ajoivat alansa huippututkijat. Geologisen komission perusta-

mista ajoivat vuorihallituksen alaisuudessa toimineet geologisten tutkimusten vetäjät,

jotka pyrkivät edistämään geologiaa myös tieteenalana. Esimerkiksi geologisen toi-

miston perustamista 1860-luvun lopulla ehdottanut Karl Adolf Moberg oli mukana

perustamassa Suomen Geologista Seuraa vuonna 1886. Geodeettista komissiota

puolestaan ajoi voimakkaasti Johan Axel Palmén, joka oli Suomen Maantieteellisen

Seuran perustaja, ja joka oli mukana komission perustamista ehdottaneessa komite-

assa. Komiteassa vastarinnan äänenä toiminut maanmittaushallituksen ylijohtaja Sjö-

lin katsoikin130 Palménin osittain ajavan komitean kautta johtamansa Seuran etua.

Tilanteiden välillä oli kuitenkin myös merkittäviä eroja. Geodeettisen komission

yhteydessä maanmittauksen ylihallituksen johtaja vastusti voimakkaasti toimintojen

siirtämistä erilliseen virastoon. Hän paitsi ilmoitti pystyvänsä uudistamaan alaistaan

virastoa siten, että uuden viraston perustaminen tulisi tarpeettomaksi, myös uhkaili

virastojen välille syntyvillä selkkauksilla ja ristiriidoilla, jos komissio perustettaisiin131.
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Vuorihallituksen yhteydessä ei esiintynyt samanlaista vastustusta ja kenttäkamppai-

lua. Osa tutkimuksia johtaneista henkilöistä eteni itse keskusviraston johtoon komis-

sion perustamista edeltäneinä vuosina. Lisäksi vuorihallituksen lopettaminen oli ollut

harkinnassa jo jonkin aikaa. Geologinen komissio päädyttiinkin perustamaan vuonna

1885, kun vuorihallitus yhdistettiin manufaktuurijohtokunnan kanssa teollisuushalli-

tukseksi. Toinen ero oli suhtautuminen tutkimusten taloudelliseen merkitykseen.

Geodeettinen komissio esitettiin ennen kaikkea valtion virastoja tukevana tieteelli-

senä virastona. Geologista komissiota koskevissa kannanotoissa nousi esiin jossain

määrin eriäviä näkemyksiä siitä, missä määrin tutkimuksen tuli tähdätä taloudelliseen

hyödyllisyyteen, keitä tutkimuksen tulisi ensisijassa palvella ja millainen tutkimus olisi

taloudellisesti hyödyllisintä. Kautta linjan oltiin kuitenkin suhteellisen yksimielisiä

siitä, että taloudellis-käytännölliset kysymykset tuli pitää toiminnan keskiössä. Mie-

lenkiintoista onkin, että keskusteluissa ei missään vaiheessa pidetty geologista komis-

siota valtion virkamiesten kannalta tärkeänä organisaationa. Tiedon käyttäjiksi käsi-

tettiin viranomaisten sijaan ennen kaikkea teollisuuden ja maatalouden toimijat, eikä

taloudellista logiikkaa ja tiedon tarvetta asetettu jyrkästi vastakkain tieteellisen toi-

minnan kanssa.

Taloudellinen merkitys näkyi myös vuonna 1885 annetussa julistuksessa132 teolli-

suushallituksen alaisen Geologisen komission asettamisesta. Julistuksessa komission

tehtäväksi määriteltiin johtaa geologisia tutkimuksia, ”jotka tieteen vaatimuksia nou-

dattamalla sekä maa- ja vuorikerrosten merkitystä ja vaikutusta taloudellisessa suh-

teessa erittäin huomioon ottamalla, ilmi saattaa ja täydellisten karttain ja selitysten

kautta antaa tietoa maan yleisestä geognostisesta laadusta”. Samoin se näkyi peruste-

tun komission kannanotoissa tutkimuksen suuntaamista koskeviin kysymyksiin133 ja

myöhemmissä pyrkimyksissä134 supistaa laitoksen tieteellistä tutkimustoimintaa ta-

loudellisesti hyödyllisten tutkimusten tieltä. Komission toiminnan tuli olla tieteellistä,

mutta ensisijaisena tavoitteena ei saanut ollut tieteen edistäminen tai osallistuminen

tieteelliseen keskusteluun, vaan taloudellis-käytännöllisten intressien edistäminen.
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Järkiperäinen metsätalous

”Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana on kaikilla taloudellisilla aloilla turvauduttu tie-
teelliseen tutkimukseen välittömän kokemuksen tarpeellisena tukena ja täydennyk-
senä. On yhä selvemmin huomattu, jokapäiväiseen käytäntöön perustuva tieto ei yksin
riitä, jos mieli saada taloutta järkiperäiselle kannalle järjestetyksi. Metsätalous on niitä
taloudellisia aloja, joilla tieteellinen tutkimus hitaimmin on saavuttanut jalansijaa.”135

Yllä oleva lainaus metsätieteellisen koelaitoksen perustamista valmistelleelta komite-

alta vuodelta 1913 on yksi osoitus siitä, miten 1800- ja 1900-lukujen taitteessa järki-

peräisestä taloudenhoidosta muotoutui keskeinen termi metsänhoidon ja maatalouden

edistämistä koskevissa keskusteluissa. Järkiperäisyys määriteltiin hyvän ja menestyk-

sellisen taloudellisen toiminnan tunnusmerkiksi ja ohjaavaksi periaatteeksi, johon tuli

pyrkiä sekä yksityisten että julkisten tahojen toimesta.

Metsänhoidon yhteydessä järkiperäisyys liitettiin 1800-luvun lopulla ennen kaik-

kea ajatukseen kestävästä tuotannosta. Metsä oli 1800-luvun puoliväliin asti ollut

Suomessa suhteellisen merkityksetöntä taloudellisesti eikä se siten ollut herättänyt

suurta kiinnostusta valtionhallinnon piirissäkään. Metsät olivat sivuseikka maanvilje-

lyksen rinnalla. Arvon puute näkyi myös siinä, ettei niitä pidetty riittävän tärkeinä,

jotta niitä olisi maanmittausten tai geodeettisten kartoitusten yhteydessä mitattu tai

kartoitettu kuin korkeintaan hyvin suurpiirteisesti136. Ne eivät olleet riittävän tärkeitä

kartoitettavaksi eikä niillä ollut merkittävää sijaa valtiota koskevissa kuvauksissa. Met-

sät olivat osa – ja sinällään varsin pieni osa – maanviljelyksen ongelmakenttää, kun-

nes niiden taloudellinen arvo alkoi kohota maailmanlaajuisesti 1800-luvun aikana ja

metsää koskeva tieto ja hallinta nousivat tärkeiksi harkinnan kohteiksi. Metsän arvon

kasvua selitettiin muun muassa teollisuuden kasvaneella puuntarpeella, metsäalan su-

pistumisella uudisasutuksen ja viljelysten tieltä sekä metsävarojen niukkenemisella

useissa Keski-Euroopan maissa, mikä kasvatti kansainvälistä kysyntää.

Metsävarojen valvontaa ja hallintaa varten perustettiin Suomeen keskusvirasto

13.5.1859 annetulla johtosäännöllä. Aluksi maanmittauksen ylihallituksen yhteen pe-

rustetun väliaikaisen Metsänhallitusstaatin tehtävänä oli suojella ja kartoittaa kruu-
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nunmetsiä, joita alettiin hiljalleen pitää valtion kassan kannalta merkittävänä resurs-

sina. Tähän liittyi myös muuttunut käsitys valtiosta metsänomistajana. Esimerkiksi

valtion metsätalouden periaatteita tarkastellut komitea137 joutui vielä 1900-luvun

alussa perustelemaan valtion oikeutta hyödyntää kruununmetsiä omaksi taloudel-

liseksi hyödykseen. Komitean mukaan merkantilistit olivat 1600- ja 1700-lukujen ai-

kana saattaneet laajoja metsäalueita vuoriteollisuuden ja muiden elinkeinojen käyt-

töön, mikä oli osittain seurausta siitä, ettei metsiä valtion puolesta voitu tähän aikaan

suoranaisesti käyttää. Valtion metsien tarkoituksena pidettiin polttoaineen ja erilais-

ten puutavaroiden saatavuuden turvaamista teollisuuden ja muiden kuluttajien käyt-

töön. Kun puutavara 1800-luvun aikana alkoi muuttua merkittäväksi taloudelliseksi

resurssiksi, jota kaupattiin maiden ja maanosien välillä, metsiä ei tahdottu enää luo-

vuttaa teollisuuden käyttöön. Komitean mukaan kotimaisen teollisuuden puutarpeen

tyydyttäminen ei kuulunut enää valtion vastuulle. Valtion metsänhoidon tavoitteena

tuli olla metsän saattaminen tuottavaksi ennen kaikkea valtion itsensä kannalta. Ko-

mitean mukaan mahdollisimman suuren tulon saavuttamisesta oli tullut metsätalou-

den ohjaava periaate useimmissa Euroopan maissa ja rahasta metsien tuotannon mit-

tari. Samaan oli tähdättävä Suomessakin.

Tähän suuntaan oli myös kuljettu metsähallituksen perustamisen jälkeen. Valti-

onhallinto pyrki keskusviraston avulla erottamaan ja rajaamaan kruununmetsät yksi-

tyismaista sekä rajoittamaan kansalaisten aiempaa asutuksen ja käytön vapautta.

Tämä vaikutti voimakkaasti maaseudulla asuneiden ihmisten elämään ja tiukentunei-

siin rajoituksiin suhtauduttiin erittäin negatiivisesti. Tämä näkyi myös valtiopäivillä,

joissa Talonpoikaissääty toistuvasti esitti suorasanaista kritiikkiä vasta perustettua

metsähallitusta ja sen virkamiesten ”mielivaltaista” toimintaa kohtaan. Myös Porva-

rissääty sekä Ritaristo ja aateli yhtyivät 1860-luvulla talonpoikien kritiikkiin siltä osin

kuin se koski kruununmailla asuneen väestön asemaa ja vaativat tilanteeseen paran-

nusta138. Talonpoikaissääty jatkoi valtiopäivillä enemmän tai vähemmän yksinäistä

hyökkäystään metsänhoitohallitusta kohtaan aina 1890-luvulle asti, jolloin myös sen

keskuudessa alettiin korostaa metsien suojelun tärkeyttä ja puhua ymmärtämättömän
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kansan valistamisesta metsän käyttöä koskevissa asioissa. Puheet metsäherrojen mie-

livallasta vaihtuivat puheeseen yksityisomistajien mielivallasta, jota oli välttämätöntä

rajoittaa139. Vaikka jotkut yhä kannattivat metsävirkamiesten määrän vähentämistä,

monet olivat kääntyneet sille kannalle, että virkamiesten määrää olisi pikemminkin

lisättävä, mutta ohjesääntöjä ja käytäntöjä muutettava. Samoin haluttiin tehostaa met-

sälain valvontaa.

Metsänhoidon käytäntöjä koskevien kiistojen keskiössä oli kysymys metsän tuh-

lauksesta ja metsävarojen riittävyydestä tulevina vuosina. Useat tahot toivat esiin

huolen Suomen metsävarojen nopeasta hupenemisesta, mihin liitettiin useita erilaisia

uhkakuvia. Metsien kadotessa katoaisi perusta tulevien sukupolvien ja koko maan

taloudelliselta menestykseltä. Puiden hitaan kasvun vuoksi liiallisten hakkuiden vai-

kutukset heittäisivät synkän varjonsa pitkälle tulevaisuuteen. Samoin varoiteltiin met-

säntuhlauksen vaikutuksista maan ilmastoon. Metsän ja ilmaston välillä oli jo pitkään

uskottu olevan merkittäviä yhteyksiä, vaikka tiedemiehet eivät olleet kyenneet vaiku-

tusyhteyksiä kaikilta osin osoittamaan. Metsien rooliin suotuisan ilmaston ylläpitämi-

sen kannalta vedottiin useissa yhteyksissä ja esimerkiksi pappissäädyn140 mukaan yk-

sin metsien suojaava vaikutus mahdollisti viljelyn Suomessa. Säädyn mielestä metsät

suojasivat viljelysten lisäksi myös yhteiskunnallista rauhaa. Varoittavana esimerkkinä

pidettiin Saksaa, jossa katsottiin sosiaalisen hädän päässeen valloilleen juuri metsien

hävikin vuoksi. Suomen kylmissä oloissa vastaavan kehityksen pelättiin asuntojen ja

polttoaineen vähetessä aiheuttavan kärsimystä varsinkin alemmissa yhteiskunta-

luokissa. Käsillä oli siten paitsi taloudellinen myös yhteiskunnallinen kysymys. Met-

sien järkiperäisen käytön kehittämisestä katsottiin tulleen nykyaikana monesta syystä

valtion tärkein velvollisuus.

Yleisesti metsähävikin syynä pidettiin yksityisten metsänomistajien itsekkyyttä ja

lyhytkatseista ahneutta. Ihmisten ei katsottu kykenevän ymmärtämään metsävarojen

rajallisuutta laajojen metsäalojen vuoksi. Viljelysalaltaan pienilläkin tiloilla saattoi olla

suhteellisen paljon metsää, minkä vuoksi sitä näytti olevan yllin kyllin. Luonnonva-
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rojen pitkän aikavälin niukkuus ei tullut heille näkyviin. Yksityismetsiä tutkineen ko-

mitean141 mukaan vanhempien metsien vähentyessä alettiin kauppatavaraksi hakata

entistä enemmän myös nuorempaa metsää, jonka säästäminen olisi ollut tärkeää tu-

levan tuoton kannalta ja ”kaiken järkevän metsätalouden ehtona”. Hakkuiden yhtey-

dessä ei huomioitu metsän uusiutumista. Alamittaisten nuorten metsin hakkuiden

ohella suurimpina ongelmina pidettiin avohakkuita, kulovalkeita ja kaskeamista. Ko-

mitean mielestä metsänkäytössä vallitsi ”mitä suurin ymmärtämättömyys ja huolimat-

tomuus”. Lukuun ottamatta joidenkin ”suurempien ja älykkäämpien” metsänomis-

tajien metsämaita, yksityistahojen ei katsottu juuri ryhtyneen metsänhoitotöihin

omilla maillaan142. Ongelmaa selitettiin suurelta osin sillä, etteivät kansalaiset olleet

vielä oppineet ymmärtämään metsän arvoa ja sen säilyttämisen tärkeyttä tulevan toi-

meentulonsa kannalta. Monet olivat hakanneet metsää huolehtimatta tulevasta kas-

vusta tai myyneet metsiään pilkkahintaan. Ihmisten heikon tietämyksen seurauksena

”sydämettömät tai petolliset puukauppa-asiamiehet” saattoivat huijata metsänomis-

tajia metsäkaupoissa. Ihmisillä ei monessa tapauksessa riittänyt enää metsää edes

oman talon tarpeisiin. Monesta tilasta oli tullut hylkytila, joka ei enää kyennyt elättä-

mään asukkaitaan, jotka päätyivät irtolaisiksi.

Tavalla tai toisella ongelmat liittyivät metsänomistajien tietämättömyyteen. Yhden

näkemyksen mukaan he eivät tienneet metsiensä arvoa ja tuhlasivat siksi metsäpää-

omansa mitättömillä voitoilla. Toisen näkemyksen he ymmärsivät metsän taloudelli-

sen arvon ja hakkasivat metsää ahneuttaan, mutta eivät ymmärtäneet tällaisen toi-

minnan lyhytkatseisuutta. Lopulta heillä ei ollut tietoa metsänhoitamisen käytän-

nöistä eikä käsitystä omien toimenpiteidensä laajemmista vaikutuksistax. Ongelmien

x Joissain talonpoikaissäädyn kannanotoissa (TsPTK 21.2.1891) kiistettiin metsää hävittäneiden
kansalaisten järjettömyys. Näkemyksen mukaan hävittäminen saattoi olla toisten näkökulmasta
vahingollista, mutta samalla täysin rationaalista osallisille tahoille. Metsiä saatettiin hakata
harmittomasti, koska talonpojilla oli suuret velat viljelyksen edistämisestä eikä metsä ollut heille
erityisen tärkeää tulojen kannalta. Sen saattoi siten huoletta tuhota ja saada velat maksettua. Samoin
nopeakin metsänhävitys saattoi olla järkevää vaurastumaan pyrkivien puutavaraliikkeiden kannalta,
jotka kilpailivat kotimaisten ja ulkomaisten metsäkauppiaiden kanssa.
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taustalta löydettiin ”puuttuva tieto järkiperäisen metsätalouden perusteista ja edulli-

seen metsänhoitoon kuuluvista menettelytavoista”143. 1900-luvulle tultaessa alkoi nä-

kyä jaettu ymmärrys siitä, että metsien hoitaminen oli yhteiskunnallinen kysymys,

jonka menestyksellinen hallinta edellytti järkiperäisen taloudenhoidon periaatteiden

saattamista käytäntöön sekä yksityisissä että kruunun metsissä.

Mitkä olivat tämän järkiperäisyyden osatekijät? Metsätaloutta koskevissa keskus-

teluissa järkiperäisyys määrittyi neljän komponentin kautta, joiden keskinäinen suhde

muuttui hiljalleen 1900-luvun alulla. Ensimmäinen tekijä oli kestävyys. Tämä asetettiin

vastakkain kaikenlaisen tuhlailun kanssa. Järkiperäinen taloudenhoito piti huolen,

ettei resursseja kulutettu nopeiden voittojen toivossa loppuun. Huolenaiheena ei ol-

lut ympäristön tuhoutuminen tai metsien kärsiminen sinällään, vaan tarkoituksena

oli mahdollistaa pitkän linjan taloudellinen tuottavuus. Kestävän tuotannon avulla

metsänomistaja saattoi turvata jatkuvan tuoton pitkälle tulevaisuuteen.

Toinen osatekijä oli suunnitelmallisuus. Järkiperäisessä taloudessa resursseja hyö-

dynnettiin harkitusti. Mitään ei tullut jättää sattuman varaan. Kaikki toimenpiteet tuli

suunnitella tarkasti ja oli myös tiedettävä toimenpiteiden seuraukset etukäteen. Tätä

pidettiin metsänhoidon yhteydessä erityisen tärkeänä, koska vaikutukset tulisivat nä-

kyviin vasta monien vuosien jälkeen.

Kolmas osatekijä oli hoitaminen. Järkiperäisessä taloudenhoidossa tuotannollisesta

resurssista pidettiin huolta. Metsää oli hoidettava erilaisin keinoin, jotta se olisi hyvä-

laatuista ja runsasta. Oli harjoitettava apuharvennuksia ja puhdistuksia, harkittua kyl-

vämistä ja istuttamista sekä metsän jaottelua. Ei riittänyt, että vältettiin metsän tuh-

laamista, oli myös edistettävä metsän kasvua ja viljeltävä sitä kuin peltoa. Metsäym-

päristöä oli jalostettava sekä järjestettävä suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukai-

sesti uudelleen, eikä vain niitettävä sitä minkä luonto oli kylvänyt. Hoitamalla saatiin

kohteesta enemmän voimavaroja irti. Metsä oli saatettava järjestelmällisen tuotannon

näyttämöksi. 1900-luvun puolella metsähoidon kohdalla alettiin painottaa yhä voi-

makkaammin säästeliäisyyden sijaan metsän tuottavuuden kasvattamista. Tuotanto-
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kyvyn ylläpitämistä ei enää pidetty riittävänä tavoitteena, vaan toimenpiteiden oli täh-

dättävä tuottavuuden kasvuun. Valtion metsätaloutta tarkastellut komitea144 viittasi-

kin mietinnössään yleisempään kehityskulkuun Keski-Euroopan maissa, joissa talou-

dellisen tuoton maksimoimiseen tähtäävä valtion metsätalous oli johtanut ”tarkan

kestävyyden” jäykkien siteiden höllentämiseen tuottavaisuuden eduksi. Liiallinen

metsien säästeleminenkin saatettiin nähdä omanlaisenaan metsän tuhlauksena, koska

tällöin ei hyödynnetty metsien taloudellista potentiaalia. Pelkkä metsien säästäminen

ei ollut sama asia kuin ”todellinen metsänhoito, joka tarkoittaa metsän tuotannon

lisääntymistä”145.

Neljäs järkiperäisen taloudenhoidon elementti oli tieto. Toiminnan ei tullut perus-

tua sattumanvaraisiin kokeiluihin tai arvailuihin, vaan pätevään ja tarkkaan asiantun-

tijatietoon. Tieto poikkesi muista osatekijöistä siinä, että se samalla esitettiin ehtona

muiden toteuttamiselle. Jotta voitiin harjoittaa kestävää taloudellista toimintaa, oli

ensin tunnettava metsävarat ja metsän uusiutumiskyky, minkä jälkeen voitiin arvioida

hakkuille sopiva mittakaava. Jotta voitiin toimia suunnitelmallisesti, oli kyettävä en-

nustamaan mahdollisimman tarkasti käytettyjen menetelmien vaikutukset pitkälläkin

aikavälillä sekä ymmärrettävä taloudellisten olojen kehitykseen vaikuttavia seikkoja.

Jotta voitiin hoitaa metsää tuottavalla tavalla, oli oltava tarkkoja ja perusteellisia tie-

toja sekä metsän elinehdoista yleensä että eri hoitomenetelmien hyödyllisyydestä ja

niiden sopivuudesta kulloisiinkin paikallisiin olosuhteisiin. Tämän perusteella alettiin

vaatia sekä panostamista metsänhoitotieteelliseen koulutukseen että järjestelmällisen

koetoiminnan organisoimista metsätalouden alalle, kuten kerrottiin tehdyn muissa-

kin sivistysmaissa. Enää ei riittänyt pätevien ammattimiesten osaaminen tai metsiä

koskeva perinnetieto, vaan oli tuotettava luotettavaa tietoa tieteellisen koetoiminnan

keinoin. Kuten valtion metsätaloutta tarkastellut komitea146 totesi:

”Tärkeänä syynä Suomen kruununmetsäin verraten vähäiseen tuottavaisuuteen on ol-
lut se, että niiden puuvarat suureksi osaksi ovat olleet tuntemattomat. Metsäin tarkka
tunteminen onkin pidettävä järkiperäisen metsänhoidon välttämättömänä perustuk-
sena ja siten myöskin ensi ehtona tulojen kohottamiselle.”
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Heikon tuottavaisuuden pääsyynä ei siten pidetty puiden huonoa laatua, toimin-

nan suppeaa mittakaavaa tai virheellisiä menetelmiä vaan puutteellista tietoa. Tuotta-

vuuden ensimmäisen ehto ja edellytys oli kohdekentän tunteminen. Ennen kuin alet-

tiin edes puhua metsätaloudessa hyödynnetyistä välineistä tai kaupankäynnistä, tar-

kasteluun oli otettava metsää koskeva tieto ja tiedontuotannon mekanismit. Tarkka

ja luotettava tieto oli välttämätön ehto taloudellisen tuottavuuden kasvattamiselle.

Metsistä haluttiin tuottaa yksityiskohtaisia metsikkökarttoja, joista näkyisi esimerkiksi

mitä puulajeja ja minkä ikäisiä ja kokoisia puita kullakin seudulla sijaitsi. Seikkaperäi-

siä kartoituksia pidettiin taloudellisesti niin arvokkaina, että komitean mielestä niitä

oli toimitettava, vaikka valtion metsien arvioimistyön kustannukset sen myötä nou-

sisivat. Sen lisäksi, että tämä osoittaa, miten kohdekenttää koskeva tieto käsitettiin

keskeiseksi tuotannontekijäksi, se osoittaa myös, miten kartoittaminen oli tiedontuo-

tannon mekanismina tiiviisti liitoksissa taloudelliseen harkintaan. Vielä jokunen vuo-

sikymmen takaperin maata kartoittaneelta maanmittaushallitukselta ei edellytetty

muuta kuin summittaisia hahmotelmia metsien pinta-alasta ja sijainnista. Vasta kun

metsien taloudellinen merkitys kasvoi, tuli tärkeäksi tuntea tarkkaan paitsi metsien

laajuus ja rajat myös niiden sisältämät puulajit kokoineen ja määrineen. Aiemmin su-

measti karttaan väritetty metsäalue tuli nyt täyttää yksityiskohtaisilla ja tarkkaan eri-

tellyillä tiedoilla laaduista ja määristä.

Yksityismetsiä tutkinut komitea147 näki tutkimustoiminnan järjestämisessä etuja

myös valtion virkamiesten kannalta.

”Viitaten siihen suureen merkitykseen, mikä metsillä on meidän maassamme, on vaa-
dittu, että meillä muitten sivistysmaitten esikuvan mukaan pantaisiin toimeen metsän-
hoidollinen koetuslaitos metsäolojen ja metsänhoitotoimen tutkimusta varten, sekä
osotettu, ettei meillä ilman semmoista järjestettyä koe- ja havaintolaitosta ole mahdol-
linen saada varmaa tukea valtion toimenpiteille metsäin suojelemisen suhteen […].”

Taloudellisen tuottavuuden optimoinnin ohella tutkimusta voitaisiin käyttää oikeut-

tamaan metsähallituksen viranomaisten toimintaa, jota kohtaan oli esitetty voima-

kasta kritiikkiä koko 1800-luvun jälkipuoliskon148. Tieteellisen statuksen omaavan
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tutkimustyön uskottiin vakuuttavan kansalaiset siitä, että virkamiehet toimivat puo-

lueettomasti ja pätevän tiedon pohjalta. Tämä oli erityisen tärkeää, koska metsähal-

linto joutui puuttumaan yksityistenmetsänomistajien oikeuteen käyttää omaisuut-

taan. Komitea ei argumentoinut, että koe- ja havaintolaitos olisi välttämätön metsä-

hallituksen virkatoimien pätevän hoitamisen kannalta, vaan se esitti laitoksen kei-

noksi legitimoida hallinnollisia linjauksia ja saada niille kansan tuki.

1900-luvun alkupuolella säästäväisyyden ja pitkäkatseisuuden korostaminen alkoi

jäädä sivuosaan järkiperäisestä metsätaloudesta keskusteltaessa. Järkiperäisyyden kes-

keisimmäksi elementiksi määrittyi yhä voimakkaammin toiminnan perustaminen

koe- ja tutkimustoimintaan ja siten kohdekenttää koskevaan yksityiskohtaiseen ja

luotettavaan tietoon:

”Kaikkein tärkeimpiä toimenpiteitä metsätalouden kohottamiseksi on metsätieteelli-
nen tutkimus- ja koetoiminnan järjestäminen vakavalle kannalle, koska ainoastaan se
voi antaa varman perustan tälle taloudelle.”149

”Metsätieteellinen tutkimustyö on sitä vastoin jäänyt verrattain vähäiseksi, ja kuitenkin
pitäisi sen tulosten olla järkiperäisen metsätalouden perustana.”150

”[…] on Komitea vakuutettu siitä, että myöskin metsätalouden edistymiseen välttä-
mättömyydellä tarvitaan intensiivistä metsätieteellistä tutkimustyötä. Vasta sitä myö-
ten, kuin varma tieteellinen pohja metsätaloudelle saavutetaan ja tälle pohjalle opitaan
käytännössä rakentamaan, pystyy metsätalous ynnä puunjalostusteollisuus tuottamaan
maalle täyden hyödyn.”151

Tahdottiinpa metsätaloutta edistää Metsätieteellistä Seuraa tukemalla tai perustamalla

valtiollinen koe- ja tutkimuslaitos, peruslähtökohtana pidettiin sitä, että tieteellinen

tutkimus oli tärkein taloudellisen menestymisen ehto. Sen lisäksi, että se mahdollisti

taloudenalan kehittämisen, se myös tarjosi sille varman ja vakaan pohjan. Tähän ve-

doten eri tahot vaativat toistuvasti koetoiminnan järjestämistä metsätalouden alalle.

Tutkimustoiminnan laajuudelle ja monipuolisuudelle asetettiin komiteamietinnöissä

ja anomusehdotuksissa myös jatkuvasti kovempia vaatimuksia 1900-luvun edetessä.

Vaikka aloitteita oli esitetty 1800-luvun lopulta lähtien, Metsätieteellinen koelaitos
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perustettiin Suomeen vasta vuonna 1917. Siihen asti vastuu metsätieteellisen tutki-

muksen suorittamisesta säilyi yksityisten tahojenxi harteilla, jotka kuitenkin kamppai-

livat parhaansa mukaan saadakseen valtion kassasta rahoitusta toiminnalleen.

Maatalous ja järkiperäinen koetoiminta

”Huolimatta siitä, että asiaa ymmärtävissä piireissä on vakiintunut tietoisuus siitä, että
koetoiminta on yksi kaikkein tärkeimpiä toimintamuotoja, millä valtiovalta voipi tulla
kansan pääelinkeinon avuksi maataloustuotantoa kohottamaan, on asiantila maataloudel-
lisessa koetoiminnassa meillä vielä perin alkeellisella kannalla.”152

”[…] eri puolilla maata ollaan syvästi jo tietoisia siitä, mikä osuus tieteellisen tutki-
muksen ja valvomisen alaisella koetoimintatyöllä on olemassa maataloudenkin alalla.
[…] Näin siis maassamme tunnustetaan jo yleensä koe- ja tutkimustyön suuri merkitys
pääelinkeinollemme, ja valtiovalta on viime vuosina ollut taloudellisesti tukemassa tätä
työtä.”153

Maatalouden alalla hallinnon järkiperäisyyteen ei liitetty samalla tavalla kestävyyttä ja

säästeliäisyyttä koskevia ideaaleja kuin metsätalouden yhteydessä. Varsinkin maanvil-

jelyksen kohdalla tuotanto tapahtui vuoden sykleissä, minkä vuoksi pitkäkatseisuu-

della ja kestävyydellä ei ollut vastaavaa roolia kuin metsänhoidossa. Sen sijaan järki-

peräisyys määrittyi ensisijaisesti koe- ja tutkimustoiminnan sekä suunnitelmallisuu-

den kautta. Järkiperäistäminen kulki käsi kädessä maatalouden voimaperäistämisen

tavoitteen kanssa. Maatalouden tuottavuutta pyrittiin 1800-luvun lopulta lähtien edis-

tämään erilaisten asiantuntijoiden, koetoiminnan ja koneistamisen keinoin.

Maanviljelyksen saralla oli harjoitettu pienimittaista koetoimintaa eri tahojen toi-

mesta jo suhteellisen pitkään. Yleistä luottamusta tieteellisten tutkimusten hyödylli-

syyteen ei kuitenkaan vallinnut vielä 1800-luvun lopulla. Monissa maissa oli kuitenkin

alettu hyödyntää luonnontieteitä maatalouden edistämiseen154. Maataloudellisen koe-

toimintatyön järjestämiseksi asetetun komitean mukaan ensimmäisiä koelaitoksia ja

-tiloja oli perustettu yksityisten tahojen toimesta 1830-luvulla Ranskaan ja Englantiin.

xi Esimerkiksi Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio ja Suomen Metsätieteellinen Seura.
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Laajemmin toiminta oli kuitenkin lähtenyt käyntiin 1800-luvun puolivälissä. Rans-

kassa ensimmäinen valtion avustama laitos, jossa harjoitettiin koetoimintaa, oli

vuonna 1868 Nancyyn perustettu Station de l’Est, jota seurasi vuosisadan lopulla yli

neljäkymmentä koelaitosta. Saksassa koetoiminta oli komitean mukaan alkanut

vuonna 1851 osittain valtion tukemalla koeasemalla Möckernissä, josta myöhemmin

tuli pääasiallisesti valtion ylläpitämä laitos. Yhdysvalloissa maatalouden koetoimintaa

johtamaan oli perustettu vuonna 1862 Department of Agriculture. Myös Suomessa oli

komitean155 mukaan tehty samansuuntaisia aloitteita. Mustialan maanviljelysopiston

opettajakollegion ehdotuksesta senaatti oli suostunut vuonna 1883 vahvistamaan

koeaseman perustamisen opiston yhteyteen.

Suomessa virallista maataloudellista koetoimintaa lähdettiin edistämään perusta-

malla alalle Maanviljelyshallitus-niminen keskusvirasto vuonna 1892 ja sen alaisuu-

teen ensimmäinen valtiollinen koelaitos Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen ni-

mellä vuonna 1898. Maatalouden alalla toimi myös lukuisia virallisia konsulentteja,

joiden tehtävänä oli neuvoa maanviljelijöitä heidän elinkeinoaan koskevissa asioissa.

Maanviljelystutkimukseen ja opetukseen oli alettu panostaa 1800-luvun viimeisinä

vuosina voimakkaammin myös yliopiston puolella. Aleksanterin yliopistoon perus-

tettiin keisarin julistuksella uusia virkoja ja niihin liittyviä laboratorioita sekä koekent-

tiä vuonna 1896156. Lisäksi yliopistoon perustettiin vuonna 1898157 maanviljelysta-

loudellinen osasto. Maanviljelystutkimukseen oli panostettava yliopistolla osaltaan

myös siksi, että perusteilla olleeseen Maanviljelystaloudelliseen koelaitokseen olisi

tarjolla päteviä tutkijoita. Yliopiston maanviljelystaloudellisen osaston professorit ja

apulaiset määrättiinkin välittömästi myös osastonohjaajiksi uuteen koelaitokseen.

Koelaitoksen perustamisvaiheessa yliopiston virkoja ei kuitenkaan oltu vielä ehditty

täyttää, joten käytännössä koelaitoksessa oli odotettava osastonohjaajien tehtävien

täyttämisessä päätöksiä yliopiston professorien ja apulaisten virkojen täyttämisestä

ennen kuin tiedettiin, ketkä siten päätyisivät hoitamaan koelaitoksen virkoja. Maata-

loustieteellisen tutkimuksen kohdalla tieteellistä asiantuntemusta pyrittiin suurelta
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osin rakentamaan samaan aikaan, kun käynnistettiin tutkimuslaitostoimintaa. Ulko-

maisten mallien mukainen koelaitos katsottiin tarpeelliseksi perustaa, vaikkei sitä var-

ten ollut vielä riittävästi tutkijoita, joten tavoitteiden saavuttamiseksi oli edettävä sa-

maan aikaan yliopistolla ja valtion laitoksessa.

Vaikka Maanviljelystaloudellinen koelaitos perustettiin vuonna 1898, käytännössä

se pääsi toimintaan vasta pitkän viiveen jälkeen. Vuonna 1896 asetuksella yliopistoon

perustettujen kahden maataloustieteellisen professorinviran täyttämiseen kului useita

vuosia. Varsinainen laitos koetiloineen ja rakennuksineen saatiin puolestaan lopulli-

sesti pystyyn vasta vuosien 1907 ja 1908 aikana. Lisäksi, vaikka laitokseen määrättiin

vuoden 1898 ohjesäännössä perustettavaksi kasviviljelys- ja konekoetusosasto, kone-

koetusta ei todellisuudessa harjoitettu, koska sitä varten ei oltu vahvistettu hallinnol-

lisesti tarkkoja määräyksiä158. Maataloudellinen koetoiminta nousikin jatkuvan kes-

kustelun aiheeksi 1910-luvulla, jolloin esitettiin useita ehdotuksia maatalouden koe-

toiminnan uudelleen järjestämiseksi ja tehostamiseksi sekä vaadittiin lukemattomien

uusien koeasemien perustamista eri maatalouden aloille ja eri puolille Suomea. Tässä

vaiheessa keskiöön nousi kysymys paitsi maataloudellisen toiminnan järkiperäistämi-

sestä myös sitä koskevan koetoiminnan järkiperäistämisestä.

Koetoiminnan tehostamista vaatineessa anomusehdotuksessa vuodelta 1910159

vaadittiin, että koetoimintatyöstä tehtäisiin maatalouden kehityksen perusta. Ehdo-

tuksen tekijöiden mukaan maatalouden ongelmat eivät johtuneet siitä, etteikö hallitus

ja maanviljelijät olisivat pyrkineet kehittämään maataloutta, vaan siitä, etteivät kehit-

tämisen toimintamuodot olleet riittävän harkittuja, tehokkaita ja hyvin järjestettyjä.

Maataloudelliseen opetukseen ja neuvontaan katsottiin panostetun suuria summia,

mitä pidettiin pääasiassa hyvänä lähtökohtana. Opetus- ja neuvontakäytäntöjä kui-

tenkin kritisoitiin niiden tavasta nojata yksipuolisten teoreettisten laskelmien varaan

ja sivuuttaa käytännöllinen koetoiminta. Neuvonnassa ei uskottu aina huomioidun

paikallisia olosuhteita, vaan yleisiä malleja oli yritetty soveltaa yksipuolisesti joka paik-
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kaan. Ehdotuksen mukaan kehittämisen tuli perustua käytännönläheiseen koetoi-

mintaan eikä teorioihin tai traditionaalisiin käsityksiin, ellei maatalouden tuotantoky-

vyn haluttu kärsivän virheellisten oletusten vuoksi.

Vuonna 1912 maataloudellisen koetoimintatyön järjestämistä suunnittelemaan

asetettu komitea luovutti mietintönsä vuonna 1916. Komitea totesi mietinnössään160:

”Elämme nykyään aikaa, joka näyttää vaativan tuntuvia muutoksia viljelyskasvien
käyttöön sekä koko talouden järjestelyyn nähden. Muuttuneista olosuhteista johtuvat
toimenpiteet vaativat välttämättä kokeellista selvitystä, voimaperäistä koetoimintaa,
jos halutaan nopeata ja varmaa kehitystä ja tahdotaan suojella maamiehiä pettymyk-
siltä ja tuntuvilta taloudellisilta tappioilta. Tätä silmälläpitäen on komitean mielestä
välttämätöntä, että koetoimintaa laajennetaan suhteellisesti suuressa määrin […].”

Komitea piti suomalaisen maatalouden heikon tuottavuuden ensisijaisena syynä koe-

toiminnan puutetta. Se ei hyväksynyt vanhoja syytöksiä vaikeista luonnonoloista, joi-

den vuoksi maanviljelys olisi tuomittu vähäiseen tuotantoon. Toiset maat olivat on-

nistuneet kehittämään toimintaansa vastaavissa olosuhteissa ja syynä pidettiin niiden

vahvempaa panostusta koetoimintaan.  Komitean mielestä ei ollut vähäistäkään epäi-

lystä, etteikö Suomenkin tuottavuutta saataisi nousuun koetoiminnan tehokkaam-

man järjestämisen myötä. Maatalouden tuottavuuden kasvattamisen ensimmäinen

askel tuli siten ottaa tehostamalla tiedontuotantoa. Koetoiminnan järkiperäisellä ke-

hittämisellä tulisi olemaan ratkaiseva merkitys koko maan taloudelle, minkä vuoksi

valtion oli uhrattava sen suuntaan mahdollisimman paljon varoja.

Maataloudellista koetoimintaa koskevissa anomusehdotuksissa161 alkoi näkyä

1920-luvulle tultaessa jaettu ymmärrys siitä, että koetoiminta oli ensisijaisesti se alue,

jolla maatalouden tulevaisuus ratkaistaisiin.  Elinkeinoelämän kehityksen katsottiin

perustuvan suurelta osin tieteellisen tutkimustyön tuloksiin. Tieteellinen työ haluttiin

saada entistä enemmän hyödyttämään myös maataloustuotantoa, kuten sen uskottiin

hyödyttäneen teollisuuttakin. Muuttuneiden olosuhteiden vaatimia tuloksia ei voitu

saavuttaa riittävän nopeasti ja laajasti ilman, että olosuhteet ja toimenpiteet tutkittai-

siin huolellisesti tieteellisin menetelmin. Maataloustuotanto vaati uudestaan järjestä-

mistä, ja se tarvitsi tätä varten tieteellisen tutkimustyön tukea. Aloitteissa vaadittiin
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eri puolille maata perustettavia piirikoeasemia, joissa tieteellisellä tarkkuudella ja pä-

tevän johdon ja valvonnan alaisena suorittaisiin erilaisia kokeita, jotka tarjoaisivat

maanviljelijöille ”tosioloihin perustuvia tietoja” sekä ohjaisivat heitä omakohtaisen

koetoiminnan äärelle. Koetoiminnan välttämättömyys Suomen maatalouden nou-

sulle oli seikka, jonka ”olisi pitänyt olla jo niin itsestäänselvyys, ettei sitä edes tarvitsisi

mainita”. Alhaisista sadoista ja huonosta tuottavuudesta syytettiin puutteellista koe-

toimintaa, jonka seurauksena maatalouden käytännöt eivät ole päässeet kehittymään

riittävän ”järkiperäisiksi ja kokemusperäisiksi”. Heikommista lähtökohdistakin pon-

nistaville maatalouden sivuhaaroille katsottiin voitavan taata varma perusta ja raken-

taa niistä tuottavia elinkeinoja, jos apuna olisi järkiperäiseen tuotantoon ohjaavia koe-

laitoksia. Tieteen ja käytännön lähentyminen tekisi määrätietoisen ja voimaperäisen

maatalouden mahdolliseksi. Tieteellisiin menetelmiin perustuva tutkimus oli näissä

argumenteissa sekä taloudellista kehitystä vauhdittava moottori että sen perustava

edellytys. Tämän vuoksi koetoimintaa tuli lisätä ja levittää yhä uusille talouden aloille

ja paikkakunnille.

3.5. Tilastollisia katsauksia

Tutkimusvirastot ja koelaitokset toivat valtionhallinnon tiedontuotannon mekanis-

mien yhteyteen uudenlaisia tiedonmuotoja. Nämä eivät perustuneet tilastollisiin sel-

vityksiin tai teoreettisiin tarkasteluihin, vaan monesti luonnontieteellisiin menetel-

miin perustuvaan koetoimintaan. Tästä huolimatta monien organisaatioiden edelly-

tettiin osallistuvan myös tilastojen tuottamiseen. Valtiopäiväasiakirjojen pohjalta vai-

kuttaisi siltä, että tutkimus- ja koetoiminta nähtiin ensisijaisesti hyödyllisenä eri teol-

lisuudenalojen kannalta kun taas tilastointi näyttäytyi valtionhallinnon kannalta tär-

keimmäksi tiedonmuodoksi. Tätä jaottelua ei kuitenkaan tule nähdä liian yksinkertai-

sesti. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa valtiopäivillä perusteltiin lukemattomia erilaisia

aloitteita tilastoihin vedoten. Samoin lukuisat eri tahot vaativat valtiota avustamaan
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yhä uusien toiminnanalojen tilastoinnissa. Sikäli kuin jokin ongelma tai epäkohta ha-

luttiin osoittaa todella olemassa olevaksi tai haluttiin vakuuttaa kuulijat reformien

tarpeesta, aloitteen tukena oli syytä olla tilastoja. Yhteiskunnan eri osa-alueiden jat-

kuvasti kattavampi tilastointi ei johtunut monessa tapauksessa hallituksen tai ruhti-

naan pyrkimyksistä saattaa yhteiskunta helpommin nähtäväksi ja hallittavaksi. Aloit-

teet lähtivät usein alhaalta päin. Syynä oli laajasti levinnyt ja vahvan aseman saanut

ajatus siitä, että pätevän ja legitiimin päätöksenteon tuli perustua luotettaviin ja yksi-

tyiskohtaisiin numeerisiin tietoihin. Tilastollisten selvitysten vaatiminen pätevän har-

kinnan tueksi pakotti uudistuksia ajaneet järjestöt ja yksityiset tahot saattamaan toi-

mialueensa tilastoitavaksi. Ne joutuivat suoranaisesti kamppailemaan saadakseen ti-

lastoinnille apua valtion kassasta tai virkamieskoneistolta. Paitsi että toimenpiteiden

tueksi vaadittiin tilastoja, tilastojen puutteella voitiin selittää toimenpiteiden puutetta.

Erityisen merkittävän roolin tilastot saivat käsiteltäessä laajoja ja vaikeasti havain-

noitavia ilmiöitä, kuten metsähallinnon vaikutuksia metsien tilaan. 1800- ja 1900-lu-

kujen taitteessa oli äärimmäisen vaikeaa esittää vakuuttavia argumentteja valtakun-

nanlaajuisista ilmiöstä ja kehityskuluista. Tällaisia tietoja ei ollut tarjolla kenellekään.

Mittavien ponnistusten avulla useiden eri virastojen tuottamat tilastot voitiin kuiten-

kin koota yhteen ja johtaa niistä yhtenäinen kuva koko maata koskevasta kehityk-

sestä. Esimerkiksi maan metsävarojen rajallisuus, tuhlaavien hakkausten vahingolliset

vaikutukset sekä metsätalouden suuri kansallinen merkitys pyrittiin useissa dokumen-

teissa esittämään kiistämättömänä faktana lukuisten tilastojen yhdistämisen kautta.

Erityisesti metsien tilaa koskevat argumentit olivat kiistanalaisia 1800-luvun ai-

kana ja monet pitivät metsien säilymiseen liittyviä uhkakuvia liioiteltuina ja perusteet-

tomina.  Millaisen tiedon pohjalta yksityismetsäin tilaa tutkinut komitea162 päätyi jois-

takin aiemmista metsien tilaa tarkastelleista komiteoista ja vuoden 1886 metsälain

valmisteluun osallistuneesta laki- ja talousvaliokunnasta poiketen vakuuttumaan siitä,

että yksityismetsiä todella kulutettiin siinä sellaisilla tavoilla, jotka johtivat metsäva-

rojen nopeaan vähenemiseen? Komitea oli hankkinut tietoa eri paikkakunnilta ha-
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vainnoimalla, kyselemällä ja pyytämällä kunnallislautakuntia täyttämään metsiä kos-

kevia kaavakkeita. Lisäksi se pyysi tietoja eri virastoilta. Teollisuushallituksen teolli-

suustilastosta se sai tietoa teollisuuslaitosten puunkulutuksen määrästä ja niiden riip-

puvaisuudesta kotimaisista metsätuotteista, tilastolliselta keskustoimistolta ja metsä-

hallitukselta saatiin erinäisiä metsäoloja valaisevia tilastotietoja ja lopulta tullihallituk-

selta sekä kauppa- ja merenkulkutilastosta saatujen tietojen pohjalta todennettiin

metsätuotteiden valtava merkitys maalle vientitavarana. Luotettavana pidetty käsitys

ja huoli metsien tilasta muodostuivat näiden tilastollisten katsausten yhdistämisen

kautta. Metsävarojen hupeneminen ei välttämättä näkynyt suurimassa osassa maata,

jossa metsää näytti olevan loputtomiin. Valtiopäivillä oli usein viitattu paikallisiin

avohakkuisiin selkeästi havaittavana esimerkkinä metsien tuhlaamisesta, mutta vas-

taansanomaton argumentti näin laaja-alaisesta kohteesta ja sääntelyn tarpeesta tuo-

tettiin lopulta vain tilastojen kautta.

Virastot, erityisesti keskusvirastot, tilastoineen ja kirjauksineen mahdollistivat laa-

jan ja monipuolisen ilmiön ja sitä koskevien kehityskulkujen tuomisen tarkastelta-

vaksi numeerisina faktoina. Tarvittiin kattava virastokoneisto, jonka puuduttavien

kirjausten pohjalta voitiin muokata paikallisten havaintojen sijaan yhdistetty koko-

naiskuva, josta voitiin puhua ilmiön totuutena. Tämä totuus ei näyttäytynyt havain-

noimalla ihmisen ja ympäristön perimmäistä luonnetta tai kurottamalla ideoiden ikui-

sesti muuttumattomaan maailmaan vaan lukemalla virkamiesten kurinalaisesti kirjaa-

mia taulukoita, joiden avulla todellisuus oli mahdollista jakaa osiin ja koota yhteen

lukuisilla eri tavoilla.

Yksityiskohtaisten tilastojen tuottaminen vaatii paljon työtä, aikaa ja rahaa. Lisäksi

niitä on lähes mahdoton tuottaa ilman kurinalaista organisaatiota. Kehittyneen orga-

nisaation ja suuren rahoituksen tarve merkitsee sitä, että valtakunnallisten tilastojen

tuottaminen ei onnistu keneltä tahansa. Varsinkin 1900-luvun alussa yksityisten ta-

hojen oli lähes mahdotonta tuottaa kattavia tilastoja ilman valtion virastokoneiston
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apua. Tästä huolimatta tilastot olivat erittäin tärkeitä yksityisille toimijoille ja järjes-

töille. Tilastojen merkitystä näille tahoille voidaan lähestyä seuraavan lainauksen

kautta:

”Kun tarkastusyhdistyksien lukumäärä on nopeasti kasvamassa, näyttää Valiokun-
nasta anomusehdotuksessa esitetty määräraha riittämättömältä. Mutta kun toisaalta
Valiokunnan käytettävänä ei ole ollut tilastoa tarkastusyhdistyksistä vuodelta 1912 ja
koska on vaikea arvostella näiden yhdistyksien lisääntymistä ja sen nojalla tarkoin mää-
rätä tarvittavan määrärahan suuruutta, olisi Valiokunnan mielestä nyt rajoituttava ai-
noastaan anomaan riittävän määrärahan varaamista tarkoitukseen.”163

Lainaus on Maatalousvaliokunnan mietinnöstä, joka käsitteli anomusehdotusta

koskien määrärahan myöntämistä karjantarkastusyhdistysten avustamiseksi. Valio-

kunta yhtyi anomusehdotuksen perusteluihin ja olisi omien sanojensa mukaan ollut

valmis myöntämään jopa enemmän rahoitusta kuin ehdotuksessa pyydettiin. Se ei

kuitenkaan tehnyt näin. Vaikka ehdotus arvioitiin kaikin osin perustelluksi ja tarpeel-

liseksi, siitä puuttui yksi merkittävä osatekijä. Sen tukena ei ollut tilastoja, jotka olisi-

vat antaneet tarvittavan tiedon tarkastusyhdistyksistä ja niiden määrän kehityksestä.

Ilman tilastoa ei voitu pätevästi päättää rahoituksesta. Tämä käsitys luotettavasta ja

yksityiskohtaisesta tiedosta päätöksenteon edellytyksenä teki tilastoista ja tutkimuk-

sista tärkeitä kaikille tahoille, jotka pyrkivät ajamaan läpi reformeja tai saamaan val-

tion kassasta avustusta hankkeilleen.  Kunkin tahon oli saatava toimialansa tilas-

toiduksi, voidakseen vedota tarkkaan numeeriseen tietoon anoessaan rahaa tai argu-

mentoidessaan uudistusten puolesta. Tämän periaatteen efektinä oli jatkuvasti katta-

vampi yhteiskunnallinen tilastointi, joka oli pitkälti seurausta määrätystä hallinnalli-

sesta rationaliteetista, joka kannusti yksityisiä tahoja kamppailemaan tilastointien

puolesta eri aloilla. Jonkin verran pyrittiin toteuttamaan tilastointeja myös yksityisten

toimijoiden taholta silloin kun virallisia tilastoja ei oltu saatu aikaiseksi164. Jokaisen

yhteiskunnan osa-alueen tilastointi 1900-luvun aikana ei välttämättä ollut niinkään

valtiollisen keskushallinnon kyvykkyyden osoitus kuin määrätyn hallinnollisen peri-
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aatteen voittokulun seuraus. Tämä periaatteen nojalla esiin kaivettu tilastollinen in-

formaatio saattoi olla pikemminkin keino painostaa keskushallintoa määrättyihin toi-

menpiteisiin kuin keskushallinnon organisoima hallinnollinen väline.

Tilastojen tarve reformien ajamisen kannalta näkyi erityisen selkeästi lukuisissa

1910-luvulla jätetyissä aloitteissa, joissa vaadittiin virallisten tilastojen tuottamista eri

ammattialoista. Työläisten olosuhteiden parantamiseen tähdänneet tahot pyrkivät

vastaamaan tiedolliseen vaatimukseen anomalla valtiolta työtilastojen tuottamista:

”Että eduskunta voisi ryhtyä toimenpiteisiin sanottujen työläisten aseman paranta-
miseksi, olisi ensin toimitettava tilastollinen tutkimus työläisten olojen kaikinpuo-
liseksi valaisemiseksi.”165

Kuten lainauksesta näkyy, aloitteen tekijöille oli selvää, että polku kohti uudistuk-

sia alkoi tilastoinnista. Vasta tämän jälkeen voitiin vaatia eduskunnalta toimenpiteitä.

Kun yhtä ammattialaa koskeva tilasto oli järjestetty, muut vaativat omalle alalleen

vastaavaa yhdenmukaisuuden nimissä; koska sahatyöläisistä oli tehty tilastollinen tut-

kimus, tuli vastaava suorittaa myös metsätyöläisistä. Eräässä anomusehdotuksessa166

vaadittiin vuonna 1917 maataloustyöväkeä koskevan tutkimuksen toimittamista. Eh-

dotuksen mukaan teollisuustyöväkeä koskevat tutkimukset oli kyllä saatu maassa hy-

vään alkuun, mutta maataloustyöväen osalta tilanne oli toinen. Maataloustyöväki ei

ollut toistaiseksi ”herännyt yhtä tarmokkaasti oikeutettuja etujaan valvomaan”,

vaikka heidän olojensa järjestelyn katsottiin kaipaavan perinpohjaisia uudistuksia.

Yksi keskeinen tapa valvoa omia etujaan oli siten saattaa itsensä tilastoiduksi. Toisessa

anomusehdotuksessa167 vuodelta 1914 vaadittiin tilastollisten tutkimusten toimitta-

mista vaatetustyöläisten oloista. Ehdotuksen mukaan Vaatetustyöntekijäin liittotoi-

mikunta oli jo kaksi kertaa anonut kyseistä tutkimusta teollisuushallitukselta, mutta

keskusvirasto ei ollut ryhtynyt toimiin asian edistämiseksi. Aloitteen tekijät pitivät

ratkaisua käsittämättömänä. Vaatetustyöntekijöillä oli jo oma liitto, joka pyrki itse-

näisesti tuottamaan tilastoja osastojensa kautta, mutta tämä oli osoittautunut käytän-

nössä liian vaikeaksi eikä liitto kyennyt tavoittamaan ammattityöläisiä paikkakunnilta,
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joilla ei ollut sen omia ammattiosastoja. Ilman näitä tilastoja vaatetustyöntekijöiden

olosuhteita oli vaikea lähteä kohentamaan.

Valtion rahoittamien työtilastojen tuottamista vaadittiin toistuvasti työläisten ja

liittojen edun nimissä. Eri ammattiryhmät joutuivat näkemään paljon vaivaa saadak-

seen toimialansa tilastoiduksi valtion virastojen toimesta. Eduskunta ja hallitus eivät

suinkaan olleet aina tarttumassa innokkaasti näihin mahdollisuuksiin kartoittaa uusia

yhteiskunnan alueita. Osaltaan tämä saattoi johtua tilastoinnin aiheuttamista kuluista.

Tilastointeja koskevien aloitteiden taustalla ei useimmiten ollut valtion keskushal-

linto, vaan pikemminkin eri tahot pyrkivät määrittelemään valtion tehtäviä ja intres-

sejä uudelleen, jotta voitaisiin perustella vaatimus tilastointien julkiselle rahoittami-

selle ja suorittamiselle. Tämä edellytti sitä, että kyseinen tehtävä määriteltiin valtion

ja yhteiskunnan kannalta yleishyödylliseksi tehtäväksi ja valtio määriteltiin sellaiseksi

toimijaksi, jonka vastuulle kyseinen toiminta kuului. Valtio tehtävineen oli yksi jatku-

van uudelleenmäärittelyn kohteista diskursiivisten kamppailujen kentällä, jolla eri ta-

hot pyrkivät ajamaan etujaan osittain muotoilemalla käsitystä valtiosta ja sen vastuista

itselleen edullisella tavalla. Sikäli kuin lukemattomat tilastolliset kartoitukset yhteis-

kunnan eri osa-alueista jossain määrin mahdollistivat kaikkinäkevän valtionhallinnon

muotoutumisen 1900-luvun aikana, tämä valtio ei ollut subjekti kehityskulun taustalla

vaan efekti hajanaisten toimijoiden pyrkimyksistä.

Valtionhallinnon päättävien elimien tilastolliselle tiedolle antama totuudellinen

auktoriteetti ei kuitenkaan ollut välttämättä ainoa syy, jonka vuoksi ammattiliitot ja

yhdistykset kaipasivat tilastointeja toimintansa tueksi. Viralliset tilastot eivät pelkäs-

tään kuvaa asioita vaan kategorioidensa kautta ne myös tuottavat asioita ja vakiinnut-

tavat toimijaidentiteettejä168. Siten ne eivät pelkästään toimi välineenä, jonka kautta

määrätty intressiryhmä voi edistää omia pyrkimyksiään vaan niiden kautta voidaan

myös – tietoisesti tai tarkoituksettomana efektinä – tuottaa kyseisiä intressiryhmiä.

Esimerkiksi työtilastot kokosivat laajalle alueelle hajaantuneen työläisten heterogee-

nisen ihmisjoukon yhteen määrätyn ammatillisen kategorian alle. Kustakin yksilöstä
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tuli tämän yhtenäisen tilastollisen kategorian edustajia, joiden palkat, työajat ja työ-

olosuhteet summautuivat tätä yksikköä koskevaksi tiedoksi ja tähän yksikköön vai-

kuttavat muutokset puolestaan määrittyivät relevanteiksi kunkin yksilön kannalta.

Statuksensa ansiosta viralliset tilastot saattoivat vahvistaa pyrkimystä yhtenäisen etu-

ryhmän muodostamiseksi. Kun hyvin erilaisista lähtökohdista tulevat ja toisiaan tun-

temattomat ihmiset ryhmitettiin tiedollisesti saman kategorian alle, tuli mielekkääksi

ja ymmärrettäväksi puhua yksikössä kaikkien tähän ryhmään kuuluvien eduista ja

heitä uhkaavista tekijöistä. Työtilastot saattoivat siten toimia ammattiyhdistyksiä ja -

liittoja legitimoivina tiedonmuotoina niin työntekijöiden keskuudessa kuin laajem-

min yhteiskunnassakin.  Kuten vaatetustyöläisten oloja koskeneessa anomusehdo-

tuksessa169 vuonna 1914 todettiin, työtilastollinen tutkimus olisi ”omiansa kiinnittä-

mään työläisten huomiota oleviin oloihin; se kehittäisi aina kunkin ammattikunnan

yhteiskunnallisen maailmankatsomuksen laajentumista ja kiihottaisi työläisiä itsenäi-

seen toimintaan taloudellisen asemansa parantamisessa”. Kollektiivisen identiteetin

tuottaminen ja vahvistaminen tilastoiden kautta tekisi helpommaksi työläisten mobi-

lisoinnin poliittiseen kamppailuun ammattikuntina.

3.6. Asiantuntijuuden nousu

”Sen vuoksi kohtaakin maatalouden eri aloilla yhtä mittaa käytännölle mitä tärkeimpiä
seikkoja, joista ei mitään varmaa tiedetä. Vanhat käsitykset, jotka voivat olla aivan
epätarkkoja tai suorastaan vääriä, estävät ja jarruttavat maatalouden kehitystä. Voi-
makkaan kemiallisen tutkimustyön kohdistaminen maatalouteen onkin sen vuoksi
koko maatalouden kehittymisen elinehto.”170

”Samaten kuin muilla taloudellisilla aloilla on osoittautunut välttämättömäksi aikaan-
saada tieteellistä tutkimustyötä, koska tekniikan joka alalla kehittyessä ja taloudellisen
kilpailun käydessä eri maiden välillä yhä ankarammaksi, ei tyydyttäviin tuloksiin voida
päästä pelkästään käytännöllisen kokemuksen pohjalla, samaten on myöskin kalata-
louden alalla tieteellinen tutkimustyö välttämätön.”171

1800- ja 1900-lukujen taitteen valtiopäiväasiakirjoissa ja komiteamietinnöissä hah-

moteltiin kolme katsetta, jotka kyseenalaistivat tavallisten kansalaisten, poliittisten
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päätöksentekijöiden ja eri alojen käytännön ammattilaisten tiedollista auktoriteettia

sen suhteen, miten hallintaa tulisi harjoittaa. Ensimmäinen oli tilastollinen ja kartoittava

katse, joka kykeni näkemään laaja-alaisia ilmiöitä sekä pitkän aikavälin kehityskulkuja.

Se kykeni keräämään yhteen hajaantuneen ja heterogeenisen joukon irrallisia yksi-

köitä ja tapahtumia sekä esittämään nämä kootusti numeerisina faktoina ja kuvioina

yhdessä dokumentissa. Tämän katseen näkemiä ilmiöitä ei yksikään ihminen voinut

havaita ympäristöään seuraamalla. Sen synnyttäminen vaati keskitetysti ohjattua lu-

kuisten ihmisten tekemää systemaattista ja metodista työtä, jonka tuotokset kasattiin

ja sovitettiin yhteen. Toinen näkemisen tapa oli pieniin, ihmissilmällä havaitsematto-

miin ilmiöihin pureutunut mikroskooppinen laboratorion katse, jonka vain tiedemies saat-

toi saavuttaa määrätynlaisissa olosuhteissa. Nämä olivat ilmiöitä, jotka yksilö saattoi

havaita, mutta vain käyttäen apunaan kallista teknologiaa ja omatessaan tieteellisen

koulutuksen. Ensimmäinen näistä katseista saattoi olla paitsi tiedemiehen myös vir-

kamiehen katse. Jälkimmäinen oli laboratoriotutkijan katse.

Näiden väliltä paikkansa löysivät kasvien, metsien ja karjanjalostuksen parissa

työskennelleet koetutkijat. Maa- ja metsätaloudellisilla koeasemilla muodostui koetut-

kijan katse, jossa yhdistyivät tilastoinnin yksityiskohtaiset ja pitkällä aikavälillä suori-

tetut järjestelmälliset kirjaukset laboratoriotutkimusten kykyyn muovata tarkastelun

kohdettaan ja eristää siihen vaikuttavia elementtejä. Se oli pyrkimys yhdistää kokeel-

linen tutkimusasetelma luonnolliseen ympäristöön. Kirjaamalla tarkasti eri element-

tien vaikutuksia toisiinsa, muodostui katse, joka kykeni tuomaan esiin vaikeasti ha-

vaittavia ja todennettavia syy-seuraus-suhteita ja teoretisoimaan näiden perustalta

parhaita toimintatapoja kunkin käytännön yhteyteen. Luonnollisessa ympäristössä

toiminut koetoiminta tuotti tietoa, jonka pätevyys ei rajautunut pelkästään läpeensä

standardoituun laboratorioympäristöön, mutta jonka pyrkimykset tiedolliseen yleis-

tettävyyteen tulisivat aina olemaan kyseenalaisia. Tavoitteena ei ollut täysin luonnol-

linen ja järjestämätön ympäristö, mutta ei myöskään laboratorion kliininen koe-

kenttä. Tutkimusten perustaksi pyrittiin rakentamaan jotain näiden väliltä: järjestetty

mutta kontrolloimaton.
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Näitä katseita ja niiden tuottamaa tietoa alettiin enenevässä määrin edellyttää pä-

tevän päätöksenteon tueksi, mutta niiden tuottamisen katsottiin edellyttävän uuden-

laisia organisaatioita ja toimijoita. Tilastotiede, kartoitukset ja laboratorioanalyysit

valtionhallinnon tietopohjana merkitsivät hallinnollisen harkinnan osittaista irtautu-

mista tavallisen kansalaisen näkemisen ja kokemisen mahdollisuuksien kentästä po-

liittisen päätöksenteon saralla. Taloudellisen toiminnan alalla ne asettivat tieteellisesti

koulutetun asiantuntijan tiedon käytännön ammattimiesten ”perinnetiedon” ja ”pe-

rinnäistapojen” yläpuolelle. Pelkkä käytännöllinen kokemus maa- tai metsätalous-

töissä ei enää tehnyt ihmisestä asiantuntijaa näissä kysymyksissä.  Ilmeni objekteja ja

ilmiöitä, joita ei voitu havaita tai hallita ilman kalliita koneistoja ja kurinalaisesti toi-

mivia organisaatioita. Monesti nämä tiedontuotannon organisaatiot nojasivat toimin-

nassaan kykyynsä saada eri tahot toimimaan valtakunnan laajuisesti yhteistyössä tie-

tojen tuottamisen hyväksi esimerkiksi juridisten velvollisuuksien painolla tai tieteelli-

sen yhteistyön merkityksessä. Niiden tahojen, joilla ei ollut pääsyä käsiksi näihin tie-

toihin tai jotka eivät osanneet hyödyntää niitä, oikeutus sekä pätevyys kommentoida,

kyseenalaistaa tai ehdottaa yhteiskuntapoliittisia suunnitelmia ja päätöksiä kyseen-

alaistui. Tämä asiantuntijatiedon roolin kasvu herätti jossain määrin myös kysymyk-

sen siitä, keiden tulisi harjoittaa hallintaa niillä aloilla, joilla asiantuntijoiden katsottiin

tietävän tosiasiat parhaiten. Monin kohdin vastakkain asettuivat juridisen sääntelyn

perustuva hallinta sekä joustavasti tieteellisen tiedon pohjalta operoiva asiantuntija-

hallinta. Toisaalta nousi esiin rajanvetokiistoja tieteellisen ja viranomaistoiminnan vä-

lillä. Tieteellinen toiminta esitettiin monissa yhteyksissä luonteeltaan täysin erilaiseksi

kuin hallinnollinen virkamiestyö ja näiden pitämistä institutionaalisesti erillään kan-

natettiin monien toimesta. Samalla vaadittiin toistuvasti perustettavaksi sellaisia tut-

kimuslaitoksia, jotka horjuttivat ja hämärsivät tätä rajanvetoa. Samoin eri hallinnon-

alojen virkamiehiltä alettiin vaatia erikoistuneempaa asiantuntemusta172, jotta heidän

päätöksentekonsa perustuisi oikeanlaiseen tietoon ja harkintaan.

Asiantuntijahallinnassa oli kyse monipuolisesta hallinnasta, joka ei operoinut pel-

kästään lakien ja kieltojen kautta, vaan pyrki löytämään ja lisäämään taloudellisesti



121

merkityksellisiä voimavaroja sekä hyödyntämään niitä entistä tehokkaammin. Se oli

hallintaa, joka pyrki koko kansakunnan taholla kehittämään käytäntöjä ja toimintata-

poja sekä edistämään taloudellista toimintaa. Sen toiminta oli samaan aikaan sekä

laaja-alaista että yksityiskohtaista. Tavoitteena ei ollut vain kerätä veroja tehokkaasti,

vaan edistää kansantaloudellista kehitystä ja siten elinkeinoelämän eri haaroja. Asian-

tuntijahallinnan muodostuminen edellytti keskeisesti kolmea asiaa: tieteellisesti kou-

lutettua asiantuntija-armeijaa, kalliita koneistoja ja laboratorioita sekä tiedonkeruun

ja -prosessoinnin organisaatioita. Käytännössä nämä ehdot toteutuivat vaihtelevasti

koelaitoksien, tieteellisten virastojen sekä keskusvirastojen muodossa.

Asiantuntijatieto ei pelkästään erkaantunut tieteen ulkopuolisesta arkisesta tie-

dosta ja kokemuksesta. Se eriytyi 1800-luvun aikana yleisesti myös tieteen sisäisesti

uusiksi tieteenaloiksi ja tutkimusalueiksi173. Tämän rinnalla myös joitain perinteisiä

elinkeinoja alettiin jaotella suppeampiin erityisalueisiin, joiden tueksi vaadittiin eri-

koistuneita asiantuntijoita ja hallinnollisia organisaatioita. Tämä näkyi hyvin esimer-

kiksi maatalouden alalla. Yhtenäisen maatalouden sijaan erillisinä elinkeinoina ja te-

ollisuuden aloina alettiin tässä vaiheessa tarkastella esimerkiksi maanviljelystä, met-

sänhoitoa, karjanhoitoa, meijeritoimea ja kalastusta. Maanviljelyksen tueksi uskottiin

tarvittavan jatkuvasti uusia neuvojia, joihin kohdistuisi entistä suurempia vaatimuk-

sia, koska maatalouden katsottiin vääjäämättömästi ”erikoistuvan” kehityksen myötä.

Kutakin elinkeinoa varten vaadittiin perustettavaksi omia neuvojan ja avustajan vir-

koja sekä jossain tapauksissa koelaitoksia tai laboratorioita. Lisäksi esimerkiksi maan-

viljelysneuvojien koulutusta varten katsottiin tarpeelliseksi järjestää eriytyneet opistot

niille, jotka neuvoivat pienviljelijöitä ja niille, jotka neuvoivat viljelystä keskisuurilla

tai suurtiloilla174. Koetoimintaa ja neuvontaa harjoitettiin joko suoraan valtion viras-

tojen toimesta tai osittain valtion rahoituksella toimineiden talous- ja maanviljelys-

seurojen toimesta. Sama kehitys voidaan nähdä myös metsätalouden puitteissa. Esi-

merkiksi Metsätieteellisen koelaitoksen perustamista valmistellut komitea175 katsoi,

että koelaitokseen tuli perustaa professorinvirat ainakin kolmea eri alaa varten: met-

sänhoidon, metsätaksationin ja metsämaaperäopin aloille. Komitean mielestä kukin
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ala vaati omanlaisiaan alkeistietoja eikä pidetty mahdollisena, että sama henkilö voisi

menestyksellä hallita edes kahta näistä tieteenaloista.  Asiantuntijatieto eriytyi etene-

vässä määrin sekä suhteessa arkitietoon että suhteessa yhä tarkemmin määriteltyihin

asiantuntijatiedon aloihin. Pienviljelysneuvojien valmistamista tarkastellut komitea

tiivisti mietinnössään176 hyvin useiden aloitteiden ja mietintöjen argumentointia oh-

janneen periaatteen: ”Aika vaatii erikoistumista”.

3.7. Tiede, talous ja keskitetty hallinto

Luvussa käsiteltyjen koelaitosten ja tieteellisten virastojen perustamista koskevissa

keskusteluissa kohtasivat kolme toimijaryhmää, joiden tavoitteet ja toiminnan puit-

teet olivat monilta osin erilaiset, mutta joiden kaikkien esitettiin hyötyvän näiden ins-

tituutioiden perustamisesta. Kyseessä olivat tiedemiehet, yksityissektorin taloudelli-

set toimijat sekä valtion keskushallinnon virkamiehet. Tyypillisesti laitosten perusta-

mista tukevissa argumenteissa näiden tahojen intressit pyrittiin kääntämään177 yhden-

suuntaisiksi siten, että ehdotetut instituutiot näyttäisivät vastaavan kunkin tarpeisiin.

Tämän ohella niiden esitettiin palvelevan koko kansakunnan parasta.

Aloitteet tutkimustyön organisoimiseksi näillä aloilla sekä niiden järjestämiseksi

valtionhallinnon yhteyteen näyttäisivät saaneen kipinänsä useimmiten tieteellisten tai

taloudellisten tahojen piiristä. Ne eivät saaneet alkuaan keskushallinnon tai keisarin

hallinnollisista tai tiedollisista intresseistä vaan syntyivät alhaalta käsin. Esimerkiksi

yksityismetsien tutkimusta varten asetetun komitean178 vuonna 1898 jättämän mie-

tinnön mukaan metsänhoidollisen ja ilmatieteellisen koelaitoksen perustamista oli

ehdotettu jo Suomen Metsänhoitoyhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa 1877,

minkä jälkeen yhdistys oli useaan otteeseen esittänyt toiveita laitoksen perusta-

miseksi. Yhdistys oli halunnut luoda koko maan laajuisesti tutkimustoimintaa har-

joittavan koetuslaitoksen, joka tekisi vertailevaa tutkimusta eri alueiden välillä, minkä

edistämiseksi yhdistys oli asettanut keskuudestaan valiokunnan tekemään suunnitel-
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mia säännöllistä metsänhoidollista koetustoimintaa varten. Kun valtiollista koelai-

tosta ei saatu perustettua, metsätieteellistä tutkimusta vietiin eteenpäin yksityisten ta-

hojen toimesta muun muassa Suomen Metsänhoitoyhdistyksessä, Suomen Metsän-

hoitoyhdistys Tapiossa ja Suomen Metsätieteellisessä seurassa179. Samoin tutkimus-

ja neuvontatyötä edistettiin yksityisten tahojen toimesta maatalouden saralla. Keskei-

nen rooli oli maanviljelysseuroilla ja maanviljelysalan yhdistyksillä. Geologisen ja geo-

deettisen komission perustamista ajettiin voimakkaasti tutkijoiden toimesta ja aloite

serumtutkimus- ja valmistuslaitoksen perustamiseksi lähti lääkäreiden tieteelliseltä

Duodecim-seuralta.

Taloudellisten toimijoiden kiinnostus tutkimustoiminnan edistämiseen saattoi

suurimmaksi osaksi perustua käsitykseen tieteen käytännöllis-taloudellisesta hyödyl-

lisyydestä. Koska yksityisillä tahoilla ei ollut riittäviä resursseja järjestelmällisen tutki-

mustyön organisoimiseksi, toiminta pyrittiin saattamaan julkisesti rahoitettujen val-

tion virastojen tehtäväksi. Käytännöllinen hyödyllisyys ei kuitenkaan ollut välttämättä

ainoa syy ajaa valtiollisten koelaitosten perustamista. Määrätyn elinkeinon edistämistä

varten perustetun koelaitosten tuottama tieto saattoi toimia tilastointien tapaan tär-

keänä retorisena tukena haluttujen uudistuksien ajamisessa sekä vaadittaessa talou-

dellista tai juridista tukea valtionhallinnolta. Lisäksi tähän saattoi liittyä ajatus elinkei-

non yhteiskunnallisen arvostuksen noususta. Kun valtiopäivillä perusteltiin määrät-

tyä elinkeinoa tukevan tutkimusviraston tarpeellisuutta, tämä tapahtui vetoamalla ky-

seisen elinkeinon suureen kansantaloudelliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Yhtäältä tietyn taloudenhaaran tai elinkeinon kansantaloudellisen merkityksen kas-

vaminen synnytti tiedollisen intressin ja oikeutuksen tutkimustoiminnan julkiselle ra-

hoitukselle, jotta ala voitaisiin saada tuottavammaksi yleisen hyödyn nimissä. Toi-

saalta tämä merkitsi käänteisesti sitä, että koetoiminnan valtiollisesta organisoinnista

tuli kansallisesti tärkeän taloudenhaaran merkki. Jokaisella merkittävällä taloudenhaa-

ralla tuli olla oma valtiollinen koelaitos. Esimerkiksi metsätieteellisen koelaitoksen

perustamista oikeutettiin toistuvasti sillä, että maanviljelyksenkin alalle oli perustettu
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valtiollinen koelaitos ja metsätalous oli kansantaloudellisesti vähintään yhtä merkit-

tävä elinkeino. Siten sekin ansaitsi oman koelaitoksena. Koetoimintaa järjestettiin jul-

kisella rahoituksella merkittäville ja tärkeille taloudenaloille, joten ne taloudenalat,

joille saatiin järjestettyä koetoimintaa julkisella rahoituksella, olivat tunnustettu mer-

kittäviksi ja arvokkaiksi. Koetoiminnan valtiollinen organisoiminen saattoi siten olla

myös tapa korostaa elinkeinon yhteiskunnallista profiilia ja arvovaltaa.

Valtionhallinnon virkamiesten kannalta komissioiden ja koelaitosten hyödylli-

syyttä perusteltiin kolmella tavalla. Ensinnäkin niiden sanottiin mahdollistavan päte-

vän suunnittelun ja tehokkaan hallinnan kohdekenttää koskevan tiedon avulla.

Toiseksi niiden katsottiin lisäävän päätösten legitimiteettiä kansalaisten silmissä,

koska päätökset ja toimenpiteet saisivat tuekseen auktoriteetin, joka edustaisi puolu-

eettomana pidettyä tiedettä. Kolmanneksi juridisten säännösten sijaan tieteelliseen

tietoon ja menetelmiin harkintansa perustavat asiantuntijat tekisivät hallinnasta jous-

tavampaa ja nopeammin uusiin kehityskulkuihin reagoivaa. Asiantuntijat mahdollis-

taisivat paikallisen ja tilannekohtaisen harkinnan, joka ei kuitenkaan olisi subjektii-

vista. Objektiivisuuden ja yhdenmukaisuuden uskottiin syntyvän asiantuntijoiden ja-

kamien tieteellisten normien ja käsitysten myötä, joiden kautta heidän voitiin olettaa

päätyvän samankaltaisiin, yksilöstä riippumattomiin tuloksiin ja ratkaisuihin. Laki-

teksteihin perustuva yhdenmukaisuus edellytti ikuista uusien sisältöjen kirjaamista hi-

taassa lainsäädännön prosessissa, jotta voitaisiin taata valtakunnallisesti yhdenmukai-

nen päätöksenteko. Asiantuntijuuden varaan rakentuva yhdenmukaisuus sen sijaan

perustui yhdenmukaiseen harkintaan ja katseeseen, jotka voitaisiin kohdistaa aina uu-

siin kohteisiin. Siinä missä tämä voitiin esittää valtionhallinnon kannalta edulliseksi,

sen voitiin myös nähdä uhkana voimassa olleille hallinnon rakenteille sekä virkamie-

hille, joiden pätevyyden kriteerit eivät perustuneet tieteellisiin ansioihin.

Valtiopäiväkeskusteluissa tutkijoiden rooliksi määrittyi ennen kaikkea elinkei-

noelämän ja virkamiesten tukeminen tutkimustyön kautta. Tutkijoillakin voidaan kui-

tenkin nähdä olleen oma etunsa ajettavana koelaitoksia ja tieteellisiä virastoja perus-

tettaessa. Eri tieteenalojen edustajat saattoivat niiden avulla edistää sekä omaa että



125

tieteenalansa yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Ne linkittivät tieteentekijät ins-

titutionaalisesti suoraan valtionhallintoon ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

sekä vahvistivat ajatusta tieteen taloudellisesta ja hallinnollisesta merkityksestä. Pe-

rustetut laitokset toivat määrätyille tieteenaloille ja tutkimusalueille näkyvyyttä, rahaa

sekä muita tarvittavia resursseja. Varsinkin vasta hiljattain muodostuneiden ja vakiin-

tuneiden tutkimusalojen osalta tämä saattoi onnistua helpommin uusien valtiollisten

laitosten perustamisen kautta kuin yliopiston puitteissa. Huomionarvoista on se, että

tiedettä ja valtiota ei esitetty ongelmallisina kumppaneina tiedemiesten toimesta. Sil-

loin kun tieteen autonomiaa koskeva huoli nostettiin esiin, se kiinnitettiin tutkimus-

työn virkamiesohjauksen taloudellis-hallinnollisiin lähtökohtiin ja tavoitteenasettelui-

hin. Liitosta valtionhallinnon elimiin ei sinällään pidetty ongelmallisena kuten ei tut-

kimukselle asetettuja käytännöllis-taloudellisia tavoitteitakaan. Niin kauan, kuin tut-

kimustyö tapahtui tieteellisesti pätevöityneiden henkilöiden ohjauksessa, näitä liitok-

sia ei pidetty tutkimustyön kannalta erityisen ongelmallisina. Tiedemiehet eivät suos-

tuneet vastahankaisesti alistamaan sivistyneisyyttään hallinnollisiin ja taloudellisiin

tarkoitusperiin, vaan ajoivat aktiivisesti tutkimustoiminnan organisoimista valtion vi-

rastojen yhteyteen.

3.8. Funktionaaliset tarpeet ja poliittisen tahdon rakentaminen

Kuten John Meyer ja kumppanit180 ovat huomauttaneet, tutkijoilla ei ole erityisen

paljon valtaa yhteiskunnassa tai maailmassa ammatillisena eturyhmänä, mutta heidän

edustamallaan tieteellisellä auktoriteetilla on. Tiede on maailmanlaajuisesti tunnus-

tettu ja legitiiminä pidetty auktoriteetti, johon liitetään puolueettomuuden leima. Tä-

män vuoksi useat eri tahot pyrkivät hyödyntämään tieteen arvovaltaa omien tarkoi-

tustensa ajamiseen, mikä jälleen kehämäisesti vahvistaa tieteen yhteiskunnallista auk-

toriteettia. Tutkijat eivät olisi kyenneet 1800- ja 1900-lukujen taitteessa omin voimin

perustamaan ja rahoittamaan valtion tutkimuslaitosten kaltaisia laitoksia tutkimus-

työnsä tueksi. He saattoivat kuitenkin tarjota taloudellisille toimijoille, poliittisille
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päätöksentekijöille ja virkamiehille instituution, joka tukisi heidän pyrkimyksiään

tuottamalla päteväksi ja puolueettomaksi tunnustettua tietoa.

Uusien komissioiden ja koelaitosten kannattajien ja vastustajien perimmäisiä in-

tressejä on mahdoton tietää, sikäli kuin sellaisista on ylipäätään mielekästä puhua.

Kaksi asiaa on kuitenkin selviä:

(1.) Näiden organisaatioiden perustamisesta ja tieteellisen tutkimuksen sitomi-

sesta valtionhallintoon saattoivat hyötyä eri tavoin useat eri toimijat. Valtion keskus-

hallinnon virkamiehet ja päätöksentekijät olivat vain yksi taho, eikä heidän merkityk-

sensä monessa tapauksessa ollut keskustelun kannalta erityisen keskeinen.

(2.) Tieteen taloudellinen ja hallinnollinen hyöty oli yksi kiintopiste kamppailulle

uusien laitosten tarpeellisuudesta. Kuulijat oli saatava vakuuttumaan yhtäältä siitä,

että tiede ylipäätään saattoi olla hyödyllistä sekä valtionhallinnon että elinkeinoelä-

män kannalta, ja toisaalta siitä, että ehdotettu laitos tuottaisi hyödyllistä tietoa ja sen

hyödyllisyys olisi suurempi kuin siihen panostetut resurssit. Ehdotuksia vastustaneet

tahot puolestaan argumentoivat tieteellisen tutkimuksen olevan hidasta ja hyödy-

töntä tai esittivät ehdotetut laitokset turhina menoerinä valtiontaloudelle.

Yksi kamppailu valtiollisten tutkimusvirastojen ja koelaitosten introdusoinnista

käytiin siten funktionaalisen hyödyllisyyden ja taloudellisuuden termein. Nämä funk-

tionaaliset ongelmat ja niitä koskevat ratkaisut eivät kuitenkaan olleet helposti havait-

tavissa ja selvitettävissä. Vaadittiin paljon vakuuttelutyötä, jotta eri tahot saatiin ha-

vaitsemaan oikealla tavalla esimerkiksi maa-, metsä- ja kalataloutta koskevat ongel-

mat, joihin oli vastattava tutkimustoimintaa tehostamalla. Funktionaalisten tarpeiden

todistaminen edellyttää paljon episteemistä työtä. Yhtä hankalaa on osoittaa, että esi-

tetyt ongelmat ovat taloudellisen panostuksen arvoisia. Sikäli kuin määrättyä käytän-

nöllistä kysymystä koskeva ongelmanasettelu onnistutaan tekemään yleisesti hyväk-

sytyksi, ongelmanasettelun perustalle saattaa muodostua laajasti jaettu käsitys funk-

tionaalisesta tarpeesta, johon on vastattava jollain keinolla. Vakavasti otettavien

funktionaalisten tarpeiden olemassaolo edellyttää yhtenäisen ajattelukehikon muo-

dostamista päätöksentekijöiden laskelmoivan harkinnan puitteeksi. Vasta silloin, kun
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hallinnan tavoitteet, objektit ja toimijat nähdään riittävän yhdenmukaisen kehikon

läpi, koetaan kollektiivisesti tärkeäksi ja mielekkääksi etsiä parhaita ratkaisuja proble-

matisointien myötä muodostettuihin käytännöllisiin ongelmiin. Ensimmäisten tutki-

musvirastojen ja koelaitosten kohdalla tämä edellytti muun muassa kansainvälisesti

vertailtavaa tietoa sekä tarkkaa ja vakuuttavan näköistä informaatiota kansallisista ke-

hityskuluista. Funktionaaliset tarpeet voitiin tuoda esiin esittämällä määrätyt toimin-

not kansakunnan selviytymisen ja menestymisen kannalta välttämättöminä. Vasta täl-

löin saatettiin esittää peltomaata, puiden jakautumista tai kalojen ikää koskevia uhka-

kuvia valtiopäivillä siten, että kaikki muutkin näkivät samat valtakunnalliset uhkate-

kijät ja käytännölliset välttämättömyydet ja olivat valmiita näkemään vaivaa niiden

ratkaisemiseksi.
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4. Verrattain kansallista

Kun katsotaan valtiollisia tutkimusvirastoja ja koelaitoksia, joita 1800- ja 1900-luku-

jen taitteessa ehdotettiin perustettaviksi, yksi nousee esiin poikkeuksellisena. Ky-

seessä on vuonna 1884 perustettu Arkeologinen toimisto, joka koostui valtioarkeo-

logista ja muinaistieteellisestä toimikunnasta. Toimiston tehtävänä oli etsiä, tutkia ja

suojella Suomen alueella olevia muinaismuistomerkkejä sekä hankkia niitä valtion

omistukseen. Sen tarkoituksena ei ollut avustaa sen enempää valtion edusmiesten

päätöksentekoa kuin virkamiesten hallinnollisia tehtäviäkään. Se ei myöskään täh-

dännyt taloudellisen tuottavuuden kasvattamiseen elinkeinoelämää hyödyttävällä tut-

kimuksella. Tästä huolimatta sen perustaminen onnistui ilman suurempaa vastus-

tusta, samaan aikaan kun geodeettisen komission ja metsätieteellisen koelaitoksen

perustamista ajaneet tahot hakkasivat päitään seinään. Miten tällainen virasto onnis-

tuttiin esittämään välttämättömäksi aikana, jolloin valtiopäiväkeskusteluissa lähes

poikkeuksetta vaadittiin kaikelta valtion avustamalta tutkimustoiminnalta nopeaa

käytännöllistä hyötyä? Jos laitoksia, joiden ensisijaisena tehtävänä oli edistää luon-

nonvarojen taloudellista hyödyntämistä yksityisten ja julkisten tahojen hyödyksi,

epäiltiin monesti tuloksiltaan niin epävarmoiksi, ettei niihin kannattanut panostaa

valtion varoja, miten perusteltiin tieteellinen virasto, jonka tarkoitusperiin ei kuulu-

nut laisinkaan taloudellisten voittojen lisääminen.

Kun pappissääty jätti vuonna 1877 valtioarkeologin viran perustamista koskeneen

anomusehdotuksensa181, muinaistutkimusta oli käsitelty jo kaksilla valtiopäivillä.

Edellisillä valtiopäivillä oli annettu Keisarillisen majesteetin esitys asetukseksi mui-

naisaikaisten muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelemisesta, joka hyväksyttiin

säätyjen toimesta määrättyjen muutosten jälkeen. Tämän jälkeen asia jäi kuitenkin
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lepäämään, koska senaatti piti säätyjen laatimia muutoksia liian ongelmallisina ja eh-

dotti keisaria jättämään asian sikseen, mihin keisari myös yhtyi. Muinaistieteen eli

arkeologian edistymistä ja maan muinaisaikaisten muistomerkkien valvomista pidet-

tiin säätyjen keskuudessa yleisesti tärkeänä ja tehtävää varten haluttiin asettaa vaki-

nainen muinaistutkija, mutta kaksi kysymystä aiheuttivat ongelmia. Yhtäältä pohdit-

tiin, missä määrin muistomerkkien suojeleminen antoi oikeuden puuttua yksityis-

omaisuuteen, kun muistomerkit sijaitsivat yksityisellä maalla, ja pitäisikö maanomis-

tajalle antaa tällöin jokin korvaus. Toisaalta toiminnan järjestämisen kannalta oli epä-

selvää, minkä virkakunnan tehtäväksi toimi tulisi antaa. Säädyt olivat harkinneet teh-

tävää annettavaksi sekä yliopiston konsistoriolle että Suomen Tiedeseuralle.

Pappissäädyn vuonna 1877 jättämä ehdotus oli saanut alkunsa Suomen Muinais-

muistoyhdistyksen aloitteesta. Se poikkesi aiemmista ehdotuksista erityisesti siinä,

että tehtävää hoitamaan asetettaisiin erityinen komissio, kuten tiedettiin tehdyn mo-

nissa muissakin maissa. Tehtävää hoitaisi vakinaisella palkalla ”valtio-muinaistutkija”,

joka olisi osa muinaistieteellistä komissiota eli toimikuntaa. Asiaa käsitellyt Yleinen

valitusvaliokunta182 päätyi myös suosimaan komissiomallia. Malli oli yhtäältä käy-

tössä useissa muissa maissa ja toisaalta sitä oli aiemmin hyödynnetty menestykselli-

sesti Suomessakin toisen tieteellisen viraston yhteydessä. Valiokunnan mukaan Tans-

kassa oli perustettu kuninkaallinen komissio muinaiskalujen säilyttämistä varten (Co-

mission til Oldsagernes Opbevaring) jo vuonna 1807. Venäjällä puolestaan oli järjestetty

Keisarilliseen hoviministeriöön niin sanottu arkeologinen komissio muinaistieteelli-

siä tutkimuksia varten. Itävallassa ja Unkarissa oli molemmissa myös komissio samaa

tarkoitusta varten. Kotimaisen mallin osalta sekä anomuksen tekijä että valiokunta

nostivat esiin tilastollisen komission hyvänä esimerkkinä komissiomallin toimivuu-

desta. Tilastollisen komission katsottiin toimineen kotimaiselle tilastotieteelle tär-

keänä tukena, vaikka suurelle osalle sen jäsenistä toimi oli vain kunniavirka, eivätkä

he olleet alan tutkijoita. Valiokunnan mielestä arkeologista tutkimusta varten tulisi

perustaa samanlainen virasto, joka olisi alan tieteellisen määräysvallan kannalta sopi-
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vampi kuin yliopiston konsistorio tai Suomen Tiedeseura. Ritaristo ja Aateli puoles-

taan toivoivat itsenäisen komission sijaan valtioarkeologin asettamista Suomen Tie-

deseuran yhteyteen. Talonpoikaissäädyssä183 tätä ajatusta vastustettiin voimakkaasti,

koska uskottiin, että siinäkin tapauksessa, että järjestely toteutettaisiin vain väliaikai-

sessa tarkoituksessa, se johtaisi siihen, ettei itsenäistä komissiota koskaan perustet-

taisi.

Vuonna 1883 annettiin vihdoin asetus184 muinaisten muistomerkkien rauhoitta-

misesta ja suojelemisesta. Tehtävää hoitamaan asetettiin Muinaistieteellinen toimi-

kunta. Seuraavana vuonna uudella asetuksella185 päävastuuseen muistomerkkien suo-

jelemisesta asetettiin Arkeologinen toimisto. Virastosta ei siten käytetty virallisesti

komissio-nimitystä, mutta se jakautui sisäisesti kahteen osaan. Yhtäältä oli vakitui-

sella palkalla työskentelevä valtioarkeologi ja toisaalta kolmen vuoden välein vaihtu-

vat toimiston jäsenet, jotka ohjasivat ja valvoivat valtioarkeologin toimintaa. Näitä

toimiston jäseniä alettiin valtiopäivillä yleisesti nimittää muinaistieteelliseksi toimi-

kunnaksi eli komissioksi, mikä myöhemmin vaihdettiin koko toimiston viralliseksi

nimeksi.

Vaikka Arkeologisen toimiston perustamiseen liittyi organisaation järjestämistä ja

juridisia seikkoja koskevia erimielisyyksiä, kaikki tahot näyttivät jakavan käsityksen

Suomen muinaistieteellisen tutkimisen suuresta merkityksestä. Tämä tutkimus oli

saatava käyntiin tavalla tai toisella. Miten tämä tehtävä siis onnistuttiin esittämään

välttämättömänä toimenpiteenä? Keskeistä argumentoinnin tapaa voidaan lähestyä

seuraavien lainausten kautta.

”Minä luulen puolestani, että kansa, joka tahtoo kansana olla ja kansana pysyä, ei kos-
kaan ole niin köyhä, ettei se voi ottaa muinaisuuttansa säilyttääksensä. […] tämä asia
on semmoinen, joka ei salli lykkäämistä tuonnemmaksi […].”186

”Verratessa niitä varoja, joita tämä yritys vaatii, siihen suureen aatteeseen, joka tässä
on kysymyksenä, ovat ne sangen vähäpätöiset, sillä kansalla, jolla ei ole muinaisuutta,
ei ole myöskään tulevaisuutta.”187
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”Kuinka suuren arvon valiokunta onkin antanut tälle isänmaallisen historian suhteen
tärkeälle asialle, ei se siis saata puolustaa muuta kuin anomusta siitä, että esitys asiassa
annettaisiin vastakokoontuvien säätyjen tarkastettavaksi.”188

Muinaistutkimusta suorittavan viraston suuri merkitys muodostui siten kansakun-

nan rakentamisen projektin kautta. Viraston saamaa laaja-alaista kannatusta voidaan

helposti selittää Suomessa 1800-luvun jälkipuolella voimistuneella kansallishengen

nostattamisella. Ruotsinkielinen yläluokka alkoi ajaa jo vuosisadan puolivälissä natio-

nalistisia näkemyksiä yhtenäisestä Suomen kansasta, jolla oli sille omintakeinen kult-

tuuri ja kieli. Niin kutsutun fennomaaniliikkeen tavoitteena oli vahvistaa kansallista

identifioitumista ja lojaaliutta Suomen maata kohtaan kautta eri yhteiskuntakerros-

ten. 1800-luvun lopulla nationalistinen aate levisi myös alempien luokkien keskuu-

teen.189 Arkeologisen viraston perustaminen miellettiin osaksi kansakunnan rakenta-

misen ja säilyttämisen hanketta. Tämä rooli liitettiin 1800-luvun lopulla myös muse-

oihin, kuten näkyy esimerkiksi H.E. Wegeliuksen vuonna 1894 Pappissäädylle jättä-

mässä anomusesityksessä:

”Meidän aikamme museot, joissa kuvataan talteen kerätyillä esineillä kansan sivistys-
olot kaikkina historiantakaisina ja historiallisina aikoina, kivikauden alkeista nykyajan
taiteen kukkuloille asti, ovat syvästi vaikuttaneet nykyisten kansojen sivistyselämään.
[…] Jota enemmän käsitys tuosta museojen vaikutuksesta kunkin kansan sivistyselä-
mään on selvinnyt, sitä joutuummin ovat museot kansan kannattamina kasvaneet.
Suomessa ei ole yhteiskunta vielä kylläksi oivaltanut tätä sivistystarvetta ja sen tyydyt-
tämistä. […] Onko kansallamme enemmän kuin muilla kansoilla aikaa hukata? Jos
tahdomme sivistyneenä kansana elää ja kehittyä, niin tulee meidän tälläkin alalla koota
ja jännittää voimiamme noudattamalla kaukana edellämme rientäväin sivistyskansojen
esimerkkiä.”190

Nationalismin nousu Suomessa saattaa selittää, miksi sen kannalta hyödylliseksi

katsotun viraston perustamista kannatettiin laajasti. Se ei kuitenkaan selitä, miksi Ar-

keologista toimistoa pidettiin nationalismin kannalta hyödyllisenä. Kuten yllä olevista

lainauksista nähdään, toimiston uskottiin mahdollistavan kansana olemisen ja kan-

sana pysymisen. Se mahdollistaisi tämän keräämällä, säilyttämällä ja tuomalla näyt-

teille kansan muinaisuuden. Muinaisuus nähtiin siten edellytyksenä kansan olemiselle

ja sen jatkuvuudelle. Kansana oleminen oli jotain, joka oli luonteeltaan haurasta ja
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jonka eteen oli tehtävä työtä. Se ei ollut olemassa itsestään selvästi ja luontaisesti.

Kansan olemassaolo ja säilyminen vaativat instituution, joka varjeli sen konstituoivaa

peruselementtiä eli kertomusta kansan menneisyydestä. Nämä kannanotot perustui-

vat käsitykseen siitä, millaisia maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä tunnusmerkkejä ja

käytäntöjä legitiimin kansakunnan konstruoiminen ja ylläpitäminen edellytti. Oli ol-

tava taho, joka kokoamillaan aineistoilla ja tuottamillaan kertomuksilla osoitti kansan

kulun muinaisista päivistä tähän hetkeen.

Kuten yllä olevasta lainauksesta nähdään, kansallisen menneisyyden esillepano ei

mahdollistanut pelkästään kansana olemista vaan se oli lisäksi välttämätöntä, jos ha-

luttiin elää ja kehittyä sivistyskansana toisten sivistyskansojen joukossa. Eikä tämä

ollut mikään pieni seikka, jonka käsittelyä voitaisiin lykätä tulevaisuuteen. Asialla oli

kiire. Muut sivistyskansat olivat jo kirjoittaneet itsensä historiallisesti olemassa ole-

viksi ja luoneet perustan tulevalle kehitykselleen. Ne olivat ymmärtäneet, ettei aikaa

ollut hukattavaksi ja olivat reagoineet nopeasti. Suomi sen sijaan oli jäänyt vaaralli-

sesti jälkeen muiden sivistyskansojen kehityksestä, minkä seurauksena sen asema

osana sivistyskansojen joukkoa näytti ajautuneen uhanalaiseksi. Jännittämällä voi-

mansa ja seuraamalla edelläkävijöiden esimerkkiä Suomella olisi kuitenkin vielä mah-

dollisuuksia kiriä etumatka kiinni ja pysyä kehityksen mukana.

Arkeologisen viraston merkitys nationalistisen aatteen ja pyrkimysten kannalta se-

littyy maailmankulttuurisen kansakuntaisuuden mallin pohjalta. Viraston kohdalla ei

kotoutettu pelkästään määrättyä institutionaalista mallia vaan myös laajempaa mallia

siitä, miten tuotetaan ja legitimoidaan moderni ja sivistynyt kansakunta maailmanlaa-

juiseen kansakuntien yhteisöön. Jotta voisi vaatia paikkansa kansana kansakuntien

joukossa, oli täytettävä tietyt kriteerit ja organisoitava määrätynlaiset instituutiot huo-

lehtimaan niiden täyttymisestä. Yksi näistä kriteereistä ja keskeinen osatekijä ylikan-

sallisen kansakuntaisuuden mallissa oli menneisyyden kertominen kansalle. Tätä teh-

tävää varten useissa maissa oli organisoitu erityinen virasto, jonka vastuulla mennei-

syyden esillepano ja säilyttäminen oli. Säädyt katsoivat välttämättömäksi soveltaa tätä

mallia myös Suomeen, jotta voitaisiin sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä
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esittää legitiimisti ja tunnustetulla tavalla Suomen kansallinen erityisyys ja ainutlaatui-

suus. Arkeologinen virasto oli itsessään ylikansallisen mallin mukaelma, mutta myös

se kansallisuuden rakentamisen funktio, joka sillä katsottiin olevan ja jonka sen us-

kottiin täyttävän, perustui ylikansalliseen malliin kansakuntaisuuden tuottamisesta.

Tästä syystä viraston perustamista tukeneet argumentit eivät koskeneet vain sitä,

miksi kyseinen virasto tulisi perustaa tai edes miten suomalainen kansakunta voitai-

siin tehdä olevaksi, vaan ne olivat samalla argumentteja siitä, miten kansakuntia ylei-

sesti joka puolella tuotetaan. Ollakseen muiden silmissä ainutlaatuinen ja uniikki

kansa, oli toimittava juuri saman mallin mukaan kuin muutkin ja pystytettävä juuri

samanlainen virasto kuin muillakin oli. Toimintamalli ja instituutio, joka oli kaikkea

muuta kuin kansalliserityinen tai suomalainen, takasi Suomen kansallisen muotoutu-

misen ja kestävyyden. Paitsi että Arkeologinen virasto tarjosi institutionaaliset puit-

teet tätä tehtävää varten, se oli jossain määrin itsessäänkin yksi modernin sivistyskan-

san tunnusmerkeistä.

Kuten aiemmin luvussa käsiteltyjen virastojen, komissioiden ja koelaitosten koh-

dalla, Arkeologisen viraston kohdalla kotoutettiin samaan aikaan sekä instituutiota

että sen tarpeellisuutta korostavaa laajempaa järjellisyyttä. Edeltävässä luvussa tarkas-

teltujen organisaatioiden kohdalla järjellisyys koski hallinnan ja tiedon välistä suh-

detta. Arkeologisen viraston kohdalla järjellisyyden periaatteet olivat sidoksissa yli-

kansallisiin käsityksiin kansakuntaisesta kentästä, jolla kansallinen ja kansainvälinen

määrittyivät toisiaan vasten. Tämä oli kenttä, jolle astuttiin pelaamaan kansakuntai-

sina toimijoina. Kenttä, jossa oli mahdollista tuottaa kansallista identiteettiä osana

kansakuntien joukkoa ja jossa kansakuntaisuuden perustavia kriteereitä ja tunnus-

merkkejä määriteltiin, siirrettiin paikasta toiseen ja otettiin käyttöön. Tällä kentällä

sekä konstituoitiin kansalliset toimijat että asetettiin heidät pelaamaan keskenään

kulttuurisesta ja taloudellisesta kunniasta sekä modernin ja sivistyneen kansakunnan

statuksesta. Määrättyjen instituutioiden perustaminen tuli järjelliseksi, koska niiden

avulla voitiin tuottaa kuvaa modernista ja sivistyneestä kansakunnasta tai ne nähtiin

tällaisen kansan edellytyksiksi.
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On helppo nähdä, miten Arkeologinen virasto saattoi muodostaa erityistapauk-

sen. Muinaistutkimuksilla katsottiin olevan suoraviivaisen kansallishenkinen tehtävä

ja tärkeä rooli kansakunnan rakentamisessa. Siten ei välttämättä ole yllättävää, että

keskustelu kohdistui niihin tekijöihin, joiden katsottiin konstituoivan kansaa tai kan-

sakuntaa entiteettinä. Jos puolestaan käännetään katse esimerkiksi metsätaloudellista

ja maataloudellista koetoimintaa tai eläintautien tutkimista ja geodeettisia kartoituksia

koskeviin keskusteluihin, voidaan olettaa, että modernin kansakunnan tuottamisen

mallilla ei ollut erityistä merkitystä.  Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Päinvastoin.

Täsmälleen sama laitosten perustamista tukenut rationaalisuus oli vahvasti esillä kaik-

kia tutkimusorganisaatioita koskeneissa keskusteluissa 1800- ja 1900-lukujen tait-

teessa. Niitä perusteltiin kansainvälisen kehyksen avulla osana kansakunnan rakenta-

misen ja kansainvälisen kilpailun hanketta. Ne esitettiin poikkeuksetta sivistyneen ja

modernin kansan tunnusmerkkeinä ja rakennuspalikoina. Sama päti laajemminkin

tieteellistä toimintaa koskeviin keskusteluihin.

4.1. Sivistysmaapolitiikkaa

Tapaa, jolla modernin sivistyskansan malli otettiin mukaan tutkimustoimintaa kos-

kevissa keskusteluissa, voidaan lähestyä tarkastelemalla kahta tieteenalaa, joiden koh-

dalla valtiopäiväkeskustelut 1800-luvulla kiinnittyivät erityisen vahvasti kansallisen ja

ylikansallisen väliselle akselille. Nämä olivat meteorologia ja geodesia. Molemmilla

aloilla käynnistettiin 1800-luvun aikana useita kansainvälisiä tutkimushankkeita, jotka

ulottuivat lukuisten kansallisvaltioiden rajojen yli191. Meteorologian kohdalla tavoit-

teena oli muun muassa havainnoida sääilmiöitä samanaikaisesti mahdollisimman mo-

nella havaintoasemalla, jotka oli sijoitettu maantieteellisesti laajalle alueelle. Geodeet-

tiset hankkeet pyrkivät kansalliset rajat ylittävien havainnointien ja astemittausten

kautta muun muassa tuottamaan kuvausta maapallon muodosta ja suuruudesta. Mo-

lempien tieteenalojen merkittävät tutkimuskohteet olivat luonteeltaan suoraviivaisen

globaaleja ja muodostivat loogisen kentän tieteelliselle yhteistyölle yli valtiorajojen.
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Jossain määrin kansainvälinen yhteistyö ja tietojen jakaminen eri maiden tutkijoiden

kesken oli välttämätön ehto tutkimushankkeiden toteuttamiselle. Molempia aloja

varten oli myös pystytetty ylikansallisia elimiä ohjeistamaan ja koordinoimaan tutki-

musta. Esimerkiksi 1860-luvulla alkunsa saanut kansainvälinen geodeettinen komis-

sio – joka perustettiin nimellä Mitteleuropäische Gradmessung ja sai myöhemmin nimen

Association Géodésique Internationale – ohjasi kansainvälistä geodeettista toimintaa muun

muassa kokoamalla yhteen tietoa eri maissa suoritetuista tutkimuksista, arvioimalla

sille lähetettyjä tutkimusehdotuksia ja antamalla suosituksia koskien yhdenmukaisia

ja päteviä tutkimuskäytäntöjä192. Siinä missä tutkimushankkeet saattoivat näyttäytyä

luonteeltaan ylikansallisina, niiden resursointi nojasi kuitenkin eri valtioiden myöntä-

mään rahoitukseen ja niiden toteuttajat määriteltiin kansakuntaisesti.

1800- ja 1900-lukujen taitteelle tyypillinen tapa jäsentää ylikansallisen ja kansalli-

sen välistä suhdetta tutkimustoiminnan yhteydessä näkyy selkeimmillään Ritariston

ja Aatelin vuonna 1882 jättämän anomusehdotuksen193 käsittelyn yhteydessä. Ehdo-

tuksessa haettiin rahoitusta meteorologisen aseman perustamiseksi, jonka avulla voi-

taisiin osallistua kansainväliseen tieteelliseen hankkeeseen, joka keskittyi napaseutu-

jen tutkimiseen. Hankkeeseen olivat osallistumassa Venäjä, Ruotsi, Norja, Tanska,

Itävalta, Hollanti, Yhdysvallat, Ranska, Saksa ja Brasilia. Taustalla oli itävaltalaisen

napaseutututkijan Weyprechtin ehdotus, jota oli käsitelty kansainvälisessä meteoro-

logisessa kokouksessa Roomassa vuonna 1879. Tavoitteeksi oli asetettu organisoida

useita havaintoasemia käsittävä laaja napaseutualueen tutkimusretki. Seuraavan kah-

den vuoden aikana oli järjestetty myös kansainvälisiä ”polarikokouksia”, joissa hank-

keen toteuttamista pohdittiin tarkemmin ja luotiin yhtenäinen suunnitelma sen to-

teuttamiseksi. Bernissä pidetyssä kokouksessa oli toivottu, että Suomen Lappiin ase-

tettaisiin yksi havaintoasema. Myös kansainvälinen meteorologinen komitea ja kan-

sainvälinen polaritoimikunta olivat pyytäneet Suomen meteorologista päälaitosta te-

kemään ajankohtana tavallista tarkempia ja kattavampia havaintoja sekä ottamaan

osaa tutkimukseen.
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Ritaristo ja aateli huomauttivat ehdotuksessaan, että muut kansat olivat innok-

kaasti kannattaneet hanketta ja valmistautuneet käyttämään suuria summia sen toteu-

tukseen. Säädyn mukaan tutkimus tuottaisi Suomelle käytännön hyötyä, kuten oli

havaittu meteorologian suhteen aiemmin esimerkiksi varmojen myrskyennustusten

myötä. Sitäkin merkittävämpiä olivat kuitenkin kansainvälisen yhteisön odotukset:

”Suomen täytyy kannattaa arvoansa sivistyneiden kansain luvussa ja valloittaa itselleen
kunnioitettu nimi mainitun sangen tärkeän ja yleishyödyllisen yrityksen osanottajain
kesken juuri nyt, kun semmoinen tilaisuus on tarjona – ja tulee sen tehdä se sitä suu-
remmasta syystä, kun ulkomailla jo on yleensä ajateltu, ettei Suomi voi olla eikä ole
käyttämättä yhtä mitä tärkeimpää asemapaikkaa, jonka jo luonto itse näyttää sille mää-
ränneen […].”194

Hankkeeseen osallistuminen oli yhtäältä erinomainen mahdollisuus hankkia kan-

sainvälistä kunniaaxii. Toisaalta kääntöpuolena oli riski joutua suureen häpeään, jos

tutkimukseen ei otettaisi osaa. Muut kansat uskoivat ja olettivat Suomen osallistuvan,

joten jättäytyessään hankkeen ulkopuolelle Suomi pettäisi heidät ja asettaisi itsensä

kansainvälisesti varsin huonoon valoon. Tätä korostettiin myös asiaa käsitelleessä

Yleisen valitusvaliokunnan mietinnössä195. Kansan kunnia sivistyneenä, eteenpäin

pyrkivänä kansakuntana edellytti Suomen osanottoa. Tiedemaailma oli kutsunut Suo-

men täyttämään velvollisuutensa universaalia tieteen projektia kohtaan ja kansalliset

tieteelliset tahot olivat halukkaita täyttämään tämän velvollisuuden kansakunnan

puolesta. Valiokunnan mukaan:

”Niin kuin tästä näkyy, vaatii tieteellinen maailma Suomelta tehokasta myötävaiku-
tusta sanotussa kansainvälisessä tutkimustyössä. Että taas meidän kotimaiset tiede-
miehemme puolestaan hartaasti ovat toivoneet voivansa täyttää tätä selvästi lausuttua
vaatimusta, on luonnollista ja on jo kauan ollut näkyvissä.”

xii Suomen osallistumisellaan saavuttamaan kansalliseen kunniaan vedottiin yhä lähes viisikymmentä
vuotta myöhemmin. Vuonna 1929 esitetyssä raha-asia-aloitteessa (32/1929vp) haettiin valtiolta
avustusta Sodankylän magneettisen observatorion ja Petsamoon perustettavan apuaseman
varustamiseksi, jotta ne voisivat ottaa osaa ”tieteen nykyisen tason mukaisesti” polarivuodelle 1932
suunniteltuun kansainväliseen tutkimushankkeeseen. Keskeisenä argumentteina tuen puoltamiseksi
käytettiin sekä Suomen kansan että Sodankylän havaintoaseman tieteellisessä maailmassa saavuttamaa
kunniaa vuosina 1882-1884 suoritettujen napaseutututkimusten yhteydessä.
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Valtiopäiväasiakirjoissa puhuttiin toistuvasti tiedemaailmasta, joka toisinaan tar-

josi kansoille tai päättäjille auttavaa kättään, mutta vähintään yhtä usein esitti näille

vaatimuksia. Tiedemaailma saattoi jäädä argumenteissa täysin vaille hahmoa tai se

saattoi ottaa ylikansallisten tieteellisten järjestöjen muodon, kuten osittain meteoro-

logisen hankkeen yhteydessä. Tämä universaali ja anonyymi tieteellinen maailma

määrittyi itsessään yhdeksi subjektiksi, joka saattoi toimia suhteessa kansakuntiin. Se

oli subjekti, mutta ei yksityinen intressitaho. Se ei ajanut omaa tai minkään yksittäisen

kansakunnan etua vaan yhteistä asiaa. Se kasvatti kaikkien kansojen yhteistä kulttuu-

rista ja sivistyksellistä pääomaa. Tämän nojalla sillä oli myös oikeus vaatia toimenpi-

teitä kansakunnilta, joiden miellettiin olevan sille kiitollisuudenvelassa. Tiedemaail-

malla ei ehkä ollut mahdollisuutta rangaista vastaanhangoittelevia kansakuntia, jotka

eivät vastanneet sen vaatimuksiin. Se kykeni kuitenkin saattamaan nämä vapaamat-

kustajiksi jättäytyvät kansat häpeään kansainvälisen yleisön edessä. Kansainvälinen

kunnia oli samanaikaisesti jotain joka velvoitti toimimaan ja jota kunkin kansakunnan

tuli tavoitella. Tätä kansallista kasvojen menettämisen uhkaa voitiin taktisesti hyö-

dyntää niiden paikallisten tahojen toimesta, jotka halusivat kansallisella kentällä pe-

rustaa määrätyn laitoksen tai saada rahoitusta tutkimushankkeelle, olipa sillä todelli-

suudessa pohjaa tai ei:

”Jokaisella kansalla, vähimmälläkin, on velvollisuuksia tiedettä kohtaan, joita se ei il-
man omaa vahingottansa voi jättää täyttämättä. Ja epäilemättä on Suomen kansan pe-
ruuttamaton velvollisuus tällä kertaa vaikuttaa mukana suuressa yhteistyössä, kun on
kysymys tärkeistä tutkimuksista oman maan rajojen sisällä. Valiokunnan mielestä siis
sekä yleistieteelliset syyt että kansamme kunnia sivistyneenä, eteenpäin pyrkivänä kan-
sakuntana puolustavat Suomen osanottoa usein mainittuihin tutkimuksiin.”196

Siinä missä tieteen maailma käsitettiin ylikansalliseksi ja universaaliksi, tieteellisen

toiminnan katsottiin tapahtuvan kansallisten subjektien toimesta. Tiede oli samaan

aikaan kansallisvaltiot ja niiden rajat ylittävä jaettu hanke että nimenomaan kansalli-

nen kansainvälisessä mielessä. Tiedemaailma vaati osallistumista tieteen edistämiseen
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nimenomaan kansakunnilta eikä tutkijoilta tai tiedeyhteisöltä. Tieteessä oli kyse kan-

sakuntaisesta asiasta eikä yksittäisten tutkijoiden ja akateemikkojen harrastuksesta tai

työstä.

Talonpoikaissäädyssä197 katsottiin muiden tapaan hankkeeseen liittyvän sekä tie-

teellisiä että kansallisia näkökohtia. Kun tehtiin päätöstä meteorologisen tarkastus-

aseman perustamisen Kittilään tai Sodankylään, vaakalaudalla ei ollut pelkästään

mahdollisuus tuottaa lisätietoa napaseuduista. Eikä kyse ollut pelkästään kansainvä-

lisen tiedeyhteistyön edistämisestä. Vaakalaudalla oli ennen kaikkea Suomen kansan

mahdollisuus elää ja säilyä kansana muiden kansakuntien joukossa. Tieteelliseen

hankkeeseen osallistuminen oli yksi tapa rakentaa kansakuntaa kansainvälisellä ken-

tällä:

”Jos meidän on eläminen, niin meidän tarvitsee elää kansana, mutta kansana elääk-
semme ei ole siinä kyllä, että sisällisesti kehitymme sekä sivistyksessä että valtiollisessa
täysi-ikäisyydessä, vaan meidän täytyy myöskin astua esiin muiden kansain yhteyteen.
Vähäisellä kansalla, semmoisella kuin meidän, ei ole monta tilaisuutta, jossa se voi
astua esiin ja mahtavampain kansain rinnalla ja yhteydessä jotakin työskennellä ja sen
kautta heidän huomiotansa puoleensa vetää.”

Eivätkä tiedettä pelkästään tehneet kansakunnat, vaan tiede itsessään oli tehtävä

kansalliseksi. Kansakunnat hyötyivät tieteestä, mutta se edellytti kahta asiaa. Oli osal-

listuttava ylikansalliseen tieteen edistämisen hankkeeseen, mutta samalla oli tehtävä

tieteestä kansallista. Tiede oli kotoutettava ja sovitettava paikallisiin olosuhteisiin ja

kysymyksiin. Sitä ei voitu siirtää sellaisenaan ulkomailta. Kunniallinen kansa ei elänyt

muiden maiden tieteellisillä armonpaloilla, vaan kehitti omaa kansallista tiedetoimin-

taansa ja pyrki tieteellisesti omavaraiseksi:

”Voidakseen tulla kansalle hyödylliseksi, pitää tieteen muuttua kansalliseksi ja jokaisen
kansan velvollisuus on sitä itse edistää ja kehittää.”198

Tieteellisessä toiminnassa oli aina kyse kansainvälisestä kilpailusta. Silloinkin kun

kansakunnat asettuivat yhteistyöhön tieteen edistämiseksi ja jaetun sivistyspääoman

kasvattamiseksi, ne samalla kilpailivat kunniasta sekä keskenään että hankkeen ulko-
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puolisten kansakuntien kanssa. Tieteen kenttä oli kansainvälinen pelikenttä, joka tar-

josi jaetut säännöt sekä määritteli hyväksyttävät peliliikkeet kilpailemaan saapuville

kansakunnille. Valtiopäiväasiakirjoissa kilpailua ei tarkasteltu välineenä tutkimustoi-

minnan tuottavuuden kasvattamiseksi vaan se ymmärrettiin lähtökohtaiseksi olosuh-

teeksi tieteen tekemiselle. Kyse oli lähinnä siitä, missä tapauksissa ja kuinka suurilla

panoksilla kilpailuun kannatti lähteä mukaan. Olivatko saavutettavissa olevat voitot

panosten arvoisia ja kuinka suuren osan huomiosta Suomi tulisi saamaan? Ritaris-

tossa ja Aatelissa199  meteorologiaa pidettiin Suomen kannalta erityisen järkevänä si-

joituskohteena, koska se oli tieteenala, ”jolla pienet kansat saattavat voittaa suurim-

mat, jopa ainoat voittonsa”.

Yhteistyöhön osallistumista koskeva harkinta ei välttämättä edellyttänyt arviota

siitä, kuinka suuret resurssit parhaiden tieteellisten tulosten saavuttamiseksi tarvittiin:

”Kun lisäksi Venäjä suurilla varoillaan asettaa, niin kuin mietinnöstä näkyy, ainoastaan
yhden tarkastuspaikan magneetillisia tarkastuksia varten, niin ei näy olevan aivan luon-
notonta, jos ei Suomikaan aseta muuta kuin yhden tarkastuspaikan molemmanlaisia
havainnoita varten […].”200

Silloin kun keskeiseksi tavoitteeksi asettui kasvojen suojelu kansainvälisen yleisön

edessä, kansallisen panostuksen riittävä suuruus voitiin arvioida suhteuttamalla se

muiden kansojen tekemiin panostuksiin. Olennaista harkinnan kannalta oli tietää,

paljonko muut kansat olivat laittamassa pottiin. Kunniaa oli mahdollista saavuttaa

pienemmälläkin taloudellisella uhrauksella, kunhan se näyttäytyi riittävänä verratta-

essa muiden maiden panostukseen suhteessa niiden kansalliseen varallisuuteen. Kil-

pailu kunniasta ei edellyttänyt tutkimuksellisesti optimaalisten tai kansainvälisesti

suurimpien varojen käyttämistä vaan suhteellisesti riittävien resurssien myöntämistä.

Kohtuullisella panoksella oli mahdollista näyttäytyä suhteellisen kunniallisena kansa-

kuntana.

Tapa nähdä tieteen globaali kenttä kansakuntaisena kilpailun ja yhteistyön aree-

nana mahdollisti sen yhtälön, jossa kansakunnat tekivät tiedettä ja tiede teki kansakuntia.
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Kansakuntaa tehtiin tieteen kautta keskeisesti neljällä tavalla. (1.) Astumalla tieteelli-

sen toiminnan kautta kansainväliseen valokeilaan kansakuntana eli näyttäytymällä

kansakuntana muiden silmissä. (2.) Ansaitsemalla tässä pelissä kansallisia kunnia-

merkkejä sivistyneisyydestä ja osallisuudesta tieteellisiin saavutuksiin. (3.) Puhumalla

tieteestä kansallisena projektina ja esittämällä muut kansakunnat kilpailijoina, joita

vastaan oman maan joukkue kamppaili. (4.) Lopulta kansakuntaa tehtiin kohdista-

malla tutkimustoimintaa omaan kansaan: sen kieleen, kulttuuriin ja historiaan. Tie-

teen kansakuntaisuus ei mahdollistanut pelkästään kansakunnan tekemistä vaan teki

samalla mahdolliseksi sen, että kansallisella kentällä julkista tutkimusrahoitusta hake-

neet tahot saattoivat esittää toimivansa jaetun kansallisen intressin nimissä. He kamp-

pailivat koko kansan edun puolesta.

Joissakin meteorologista hanketta koskevissa kannanotoissa haluttiin kuitenkin

jättäytyä kokonaan kansainvälisen yhteishankkeen ulkopuolelle, vaikka samalla ko-

rostettiin tieteellisten edesottamusten suurta arvoa ja Suomen velvollisuutta osallis-

tua niihin. Syynä oli se, että Suomen ei sopinut kuluttaa varoja näin ”korkeoihin asi-

oihin” niin kauan kuin maassa ei oltu saatu aikaiseksi suomalaisia kouluja koko kan-

salle.

”Todellakin on meidän, pienen Suomen kansan, velvollisuus pyrkiä samaa uraa, kuin
mahtavammat kansat edellämme rientävät, mutta minä pyydän kysyä, onko Suomen
kansa kulkenut ja saanut kulkea siinä järjestyksessä eteenpäin kuin muut mahtavam-
mat kansat?”201

Jotta Suomi voisi esiintyä sivistysmaana, sen pitäisi ensin laittaa perusasiat kuntoon

eli järjestää sivistävä koulutus koko kansalle. Niin kauan kuin oltiin takapajuisia tär-

keimmissä perusasioissa, ei voitu panostaa vähemmän olennaisiin tieteellisiin hank-

keisiin ja hakea sitä kautta sivistysvaltiostatusta. Meteorologisten havaintoasemien

perustaminen oli siten myös yhteiskuntaluokkaa koskeva kysymys. Kannanoton mu-

kaan niin kauan kuin maassa ei ollut kansalliskielisiä kouluja eikä köyhemmällä väellä

ollut mahdollisuutta sivistävään koulutukseen, ei Suomi kansana voinut panostaa täl-

laiseen tieteelliseen toimintaan.
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Meteorologisia havaintoasemia koskevassa keskustelussa nousi esiin kolme piir-

rettä, jotka tulisivat toistumaan kautta linjan myös tieteellisten virastojen ja koelaitos-

ten perustamista koskevassa harkinnassa. Nämä olivat tieteen kansakuntaisuus, tut-

kimustoiminnan esittäminen kansainvälisen kilpailun kenttänä sekä tutkimustoimin-

taa koskevien kysymysten sitominen yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

4.2. Kansallinen kunnia

Tieteellisten virastojen ja koelaitosten perustamisessa ei ollut ensisijaisesti kyse kan-

sainvälisiin tieteellisiin hankkeisiin osallistumisesta. Tästä huolimatta näiden instituu-

tioiden tarpeellisuutta perustelleet kannanotot nojasivat samaan järjellisyyteen, joka

oli havaittavissa yllä käsitellyn meteorologisen hankkeen kohdalla. Perusteluissa esi-

tetyt tavoitteet ja toiminnan logiikka olivat samat, vaikka keinot olivatkin hieman eri-

laiset. Tieteelliset virastot ja laitokset esitettiin kehittyneen rautatieverkon, asevelvol-

lisuusjärjestelmän ja vankeuslaitoksen tapaisiksi modernin sivistyneen kansan raken-

nuspalikoiksi ja tunnusmerkeiksi. Niiden oli tarkoitus toteuttaa tätä tehtävää joko

suorittamansa tutkimustyön kautta tai itsessään instituutioina, jotka osoittivat kansan

seuraavan aikaansa ja pysyvän kehityksen mukana. Olipa kyse metsänhoidosta tai

eläintautien vastaisesta taistelusta, Suomen oli ansaittava osallisuutensa sivistyskan-

sojen joukossa. Kansa ei voinut olla sivistynyt ja moderni ilman määrättyjä laitoksia

ja käytäntöjä. Kansan piti nostaa itsensä sivistyskansojen joukkoon perustamalla vas-

taavia instituutioita, joita suuremmat ja kehittyneemmät kulttuurikansat olivat jo en-

nättäneet pystyttää:

”[…] täytyykin perustaviin töihin ryhtyä, ettei toivo saada järkiperäinen karttalaitos
toteutetuksi yhä edelleen lykkääntyisi sekä ett’ei se kansojen sivistyskannan mittaaja,
jona on luotettava ja ajanmukainen karttalaitos, edelleenkin useina vuosikymmeninä
antaisi vääriä ja maallemme tuskin edullisia todistuksia.”202

”Sillä kannalla kuin meidän maanviljelystilasto nykyään on, olisi parempi, kun ei sel-
laista tilastoa olisi ollenkaan. Omassa maassakin saadaan maanviljelystilastosta ereh-
dyttäviä tietoja ja jos ulkomaalainen katselee tätä tilastoa, niin meidän maamme joutuu
hänen silmissään aivan ala-arvoiseen asemaan.”203



142

Kuten ylemmästä lainauksesta näkyy, maan kartoittaminen ja geodeettisen komis-

sion perustaminen eivät olleet tärkeitä pelkästään siksi, että ne saattaisivat tukea val-

tion virastojen hallinnollisia pyrkimyksiä tai edistää geodesiaa tieteenä. Omasta

maasta tuotettu luotettava kartta oli yksi kansan sivistyskannan mittari. Suomen

maine oli uhattuna kansainvälisellä kentällä ja se antoi itsestään häpeällisen kuvan

niin kauan kuin kunnollista karttalaitosta ei saatu valmistettua. Pappissääty204 pitikin

luotettavan karttateoksen valmistamista suorastaan ”isänmaallisena velvollisuutena”.

Yhtälailla myös pätevä maanviljelystilasto oli kansallisen kunnian kysymys. Tilasto-

käytäntöjä ei pitänyt kehittää pelkästään sen vuoksi, että päätöksenteon tukena olisi

pätevää tietoa, vaan jotta voitaisiin esiintyä muiden joukossa kunniallisena kansakun-

tana, joka kykenee tuottamaan paikkansapitävät tilastot. Samalta pohjalta harkittiin

1920-luvulle tultaessa maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen kasvipatologisen ja en-

tomologisen osaston muodostamista itsenäiseksi kasvitautikoelaitokseksi sekä vaa-

dittiin vähintään osastojen resurssien vahvistamista.

”Komitean ehdotus yllämainittujen asiain järjestämiseksi saa erikoista vakavuutta sen
kautta, että maamme itsenäinen asema ja valtiollinen tasa-arvoisuus sivistyskansojen
rinnalla nyttemmin velvoittaa meitä mahdollisimman pontevaan työhön kasvinsuoje-
luksenkin alalla, joka jo kauan on ollut kansainvälisen järjestelyn alaisena ja jonka takia
Suomikin millä hetkellä hyvänsä voi saada kutsun ottamaan osaa kansainväliseen kas-
vinsuojelustoimintaan.”205

Jos haluttiin olla itsenäinen ja vakavasti otettava kansallisvaltio muiden rinnalla,

kasvitauteja koskevaan koetoimintaan ei voitu suhtautua kevyesti. Sitä varten oli jär-

jestettävä vakuuttava tutkimusorganisaatio, jonka kautta Suomi voisi kansakuntana

osallistua kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.  Osallistuminen olisi osoitus kan-

san itsenäisyydestä ja pysyvyydestä, mutta myös sen statuksesta sivistyskansana. Kas-

vinsuojeluksen alalla oli käynnissä kansainvälistä keskustelua ja järjestäytymistä. Suo-

melle saattaisi käydä kutsu mukaan tieteelliseen yhteistyöhön minä päivänä tahansa.

Ellei maahan olisi siihen mennessä saatu aikaiseksi vastaavaa toimintaa kuin muissa-

kin sivistysmaissa, kansa joutuisi painamaan päänsä alas häpeästä.
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Sivistyskansan kriteerit tuotettiin ja esitettiin kansainvälisten vertailujen kautta. Si-

vistyskansan statusta oltiin jatkuvasti saavuttamassa tai menettämässä sen perusteella,

mitä muissa maissa tapahtui. Muiden maiden institutionaalisia ratkaisuja ja käytäntöjä

tarkkailemalla voitiin päätellä, mikä oli kulloinkin ajanmukaista, mihin suuntaan ke-

hitys oli kulkemassa ja mitä sivistyneeltä, modernilta kansakunnalta edellytettiin.

Näitä poliittisessa argumentoinnissa hyödynnettyjä kansainvälisiä vertailuja tuottivat

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa keskeisesti kolme tahoa. Ensinnäkin uudis-

tuksia valmistelleet komiteat perehtyivät yleensä varsin kattavasti eri maiden käytän-

töihin ja ratkaisuihin. Näistä oli tapana laatia toisinaan varsin laajojakin selvityksiä

komiteamietintöjen yhteyteen. Tiedot saattoivat perustua eri maista saatuihin doku-

menttiaineistoihin, mutta usein komitean jäsenet myös tekivät tutustumismatkoja

muihin maihin ja niissä toimiviin laitoksiin. Toinen taho olivat keskusvirastot, joiden

tehtäviin joissain tapauksissa kuului seurata oman toimialan kehitystä myös toisissa

maissa ja laatia sitä koskevia katsauksia. Ensisijaisesti ne kuitenkin tuottivat yksityis-

kohtaista tietoa omasta maastaan, mikä teki muille toimijoille mahdolliseksi tuottaa

vertailuja muiden maiden vastaavien virastojen tuottamiin tietoihin. Kolmas taho oli-

vat kansainväliset organisaatiot, joita perustettiin yhteistyöelimiksi eri tieteenalojen

tai ammattiryhmien edustajille.

Puhtaasti tieteellisiä tai ammatillisia, mutta tieteelliseen toimintaan kantaa ottavia

kansainvälisiä sekä ylikansallisia organisaatioita ja kongresseja löytyi lukuisilta aloilta

1800- ja 1900-lukujen taitteessa; geologiasta ja tilastotieteestä metsänhoitoon, mag-

netismin ja seismologian tutkimuksesta maatalouteen ja merentutkimukseen. Ylikan-

salliset organisaatiot tekivät tutkimusaloitteita, koordinoivat tutkimustoimintaa ja an-

toivat käytäntöjen sekä menetelmien yhdenmukaistamista koskevia suosituksia. Ne

tarjosivat foorumin, jossa jaettiin näkemyksiä, vertailtiin tuloksia ja saatiin tietoa tois-

ten maiden käytännöistä ja instituutioista. Ne olivat osaltaan muodostamassa eri

aloille niin sanottuja episteemisiä yhteisöjä206, joiden kautta ideat ja käsitykset levisivät yli

kansallisten rajojen ja siirtyivät kansallisella kentällä käytäviin keskusteluihin ja la-
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kialoitteisiin. Joissain tapauksissa, kuten Kansainvälisen maatalousinstituutin koh-

dalla (International Institute of Agriculture) pyrkimyksenä saattoi olla myös määrättyä alaa

koskevien yhdenmukaisten ja vertailtavissa olevien tilastollisten tietojen kerääminen

eri maista.

Kansainvälisiä ja ylikansallisia järjestöjä voidaan pitää merkittävänä tekijänä sen

taustalla, että useissa maissa tehtiin toisiaan muistuttavia reformeja ja pyrittiin aja-

maan toisiaan muistuttavien instituutioiden perustamista lähes samanaikaisesti. Esi-

merkiksi Suomen maataloudellisen koetoiminnan järjestämistä pohtinut komitea viit-

tasi vuonna 1916 jättämässään mietinnössä207 Gentissä kolme vuotta aiemmin pidet-

tyyn kansainväliseen maatalouskongressiin, jonka yhteydessä oli keskusteltu myös

maataloudellisten koelaitosten parhaasta järjestelystä: millaisia organisaatioiden tulisi

olla rakenteeltaan, mitä tehtäviä niiden kuuluisi hoitaa ja mitä resursseja tutkijoilla

tulisi olla käytössään.

Yhdenmukaisten ratkaisujen käyttöön oton eri maissa voi nähdä osittain johtuvan

jaettujen käsitysten leviämisestä208. Yhteiset keskustelufoorumit edesauttoivat raken-

tamaan ylikansallisesti jaettuja käsityksiä siitä, miten on järkevintä toimia ja millaisten

käytäntöjen ja instituutioiden kautta kyetään ratkaisemaan esiin nostettuja ongelmia.

Toisaalta asiaan vaikutti myös halu rakentaa kuvaa kehityksen mukana kulkevasta

kansakunnasta, joka ymmärsi muiden kansakuntien tapaan määrättyjen tutkimusalo-

jen ja instituutioiden tarpeellisuuden ja kykeni organisoimaan niitä kansallisesti. Yksi

tapa käyttää kansainvälisiä vertailuja perusteena uudistuksille, oli osoittaa niiden

avulla Suomen jääneen häpeällisesti jälkeen muiden maiden kehityksestä. Tämä oli

yksi keskeisistä argumenteista muun muassa serumtutkimus- ja valmistuslaitoksen

perustamisen puolesta. Etioloogisten parannusoppien tutkimisen ja käytännöllisen

soveltamisen katsottiin saaneen suuren merkityksen lääketieteellisen tutkimuksen sa-

ralla muissa maissa ja Suomen tilanne alkoi näyttäytyä varsin huolestuttavana. Kuten

vuonna 1908 jätetyssä anomusehdotuksessa209 todettiin:

”Useissa maissa on riennetty suurimmalla innolla työskentelemään tällä tärkeällä lää-
keopin alalla. On perustettu erityisiä laitoksia niin hyvin tähän kuuluvien kysymysten
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tieteellistä tutkimusta kuin tulosten käytäntöön sovelluttamista varten. Suomi on tässä
suhteessa muista maista jäljessä. Meidän maamme on näet vielä kokonaan vailla edel-
läkosketeltua tutkimuslaitosta. Kotimaisen laitoksen puutteessa on täydytty turvautua
ulkomaisten apuun. Niinpä on äskettäin lääkintöhallituksen toimesta difteriaserumia
ryhdytty hankkimaan Tanskan valtion omistamasta serumlaitoksesta. Tämä järjestely
on kuitenkin pidettävä ainoastaan hätäkeinona.”

Eduskuntakin210 katsoi serumtutkimuksen edistyneen ja saaneen osakseen huo-

miota maailmanlaajuisesti edeltävinä vuosina. Myös Suomessa tiedettiin asiantunte-

vien tahojen oivaltaneet asian tärkeyden, mutta he eivät olleet kyenneet viemään tut-

kimusta eteenpäin, koska maassa ei ollut erityistä laitosta, jossa tutkimusta voisi har-

joittaa ja jossa lääkärit voisivat perehtyä siihen. Duodecim-seura oli jo vuonna 1907

lääkintöhallitukselle toimittamassaan kirjelmässä varoittanut, että Suomi on jäämässä

muissa sivistysmaissa tapahtuneesta kehityksestä jälkeen ja jäänyt tällä tärkeällä alalla

riippuvaiseksi muista kansoista211. Osa Aleksanterin yliopiston lääkeopillisen tiede-

kunnan jäsenistä katsoi kansallisen serumtutkimuslaitoksen perustamisen välttämät-

tömäksi, jotta oli mahdollista ”myös voimiemme mukaan valvoa kulttuuriase-

maamme lääketieteeseen nähden” ja ottaa edes jossain määrin osaa kansainväliseen

yhteistyöhön tutkimusalalla212. Kehitys kulki nopeasti ja vääjäämättömästi tiettyyn

suuntaan ja Suomi oli pudonnut kelkasta. Asiantuntevat tahot olivat kyllä ajan her-

molla ja halusivat kiriä muut maat kiinni, mutta institutionaaliset puitteet eivät mah-

dollistaneet sitä.  Tilanne voitaisiin kuitenkin korjata perustamalla maahan vastaava

tutkimuslaitos kuin muissakin maissa. Vaikka maahan perustettiin Valtion väliaikai-

nen serumlaboratorio vuonna 1911 ja nimestä pudottiin sana ”väliaikainen” pois

vuonna 1915, hyvin varustetun ja ajanmukaisen serumtutkimuslaitoksen puutetta kri-

tisoitiin yhä 1920-luvun alussa. Asiaa pohtinut talousvaliokunta213 katsoi, että laitok-

sen perustamista vaati ”jo maamme asema itsenäisenä valtakuntana”. Laitos oli saa-

tava perustettua mahdollisimman nopeasti ja Suomi siten kohotettava muiden sivis-

tysmaiden tasalle tässäkin suhteessa.

Kun 1920-luvun lopulla valtiopäivillä tehtiin ensimmäiset aloitteet, joissa tähdät-

tiin yleisluonteisesti tieteellisen toiminnan edistämiseen, argumentointi tapahtui jäl-

leen nimenomaan kansallisen kunnian nimissä:
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”Näin menetellen me noudattaisimme muiden kulttuurikansain antamaa esimerkkiä
ja osoittaisimme, että itsenäisyytensä saavuttanut Suomen kansa tahtoo aineellisen uu-
rastuksensa ohella voimiensa mukaan kansallista kulttuuria kohottaa ja sen välityksellä
omalta osaltaan kansojen yhteistä sivistyspääomaa kartuttaa.”214

Vuonna 1928 jätetyssä toivomusaloitteessa215 tieteellisen työn tukemisen puolesta

toivottiin, että hallitus hankkisi selvityksen siitä, miten kansallista tieteellistä tutki-

mustyötä voisi parhaiten edistää. Hallituksen haluttiin ottavan keskitetyn johdon

Suomen tieteellisen tason edistämisen hankkeessa. Erityisen tärkeänä pidettiin sel-

laisten tutkimusalojen tukemista, joilla olisi taloudellista tai kansallista merkitystä tai

joilla Suomi voisi saavuttaa merkittäviä tuloksiaxiii. Aloitetta käsitellyt sivistysvalio-

kunta216 oli aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että ilman tehokasta tieteel-

lisen työn tukemista, kansallinen tieteen taso tulisi laskemaan. Valiokunnan näke-

myksen mukaan tieteen kehittämisen johto ei kuitenkaan kuulunut hallitukselle. Hal-

lituksen osalta tieteen edistäminen nähtiin puhtaasti budjettikysymyksenä, johon ei

kuulunut selvityksiä tieteellisen toiminnan tai tieteen tason ohjaamiseksi. Tieteellisen

toiminnan taso nähtiin merkittävänä tekijänä kansallisen kunnian kannalta, mutta hal-

lituksen harjoittamaa tiedepoliittista suunnittelua ja ohjausta ei vielä katsottu sopi-

vaksi tai tarpeelliseksi.

4.3. Ajanmukaisuus

”Kun muutenkin komitean on harkittava ja ehdotettava ajanmukaisia perusteita ny-
kyään voimassa olevan lainsäädäntömme tarpeelliseksi havaitulle uudismuutokselle,
niin sen ei tulisi katsoa olevansa sidottuna vanhoihin tieteisoppeihin eikä säännöksiin,
joiden huomataan estävän sitä suuntaa jota nykyisen edistymisen oikeastaan tulee
käydä.”217

xiii Jälkimmäistä periaatetta korostettiin myös vuoden 1929 toivomusaloitteessa (27/1929vp): ”Meillä
on jo kansallisen tieteellisen tutkimustyön alalla eräitä saavutuksia, joilla on ollut merkitystä tieteelle
kokonaisuudessaan. […] Mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että me näillä tutkimuksen aloilla
saavuttamamme johtavan aseman kykenemme jatkuvasti säilyttämään.” Tieteellisen toiminnan
määrittyessä kilpailuksi kansainvälisestä kunniasta, ”edelläkävijyydestä” tuli itsessään yksi mielekäs
peruste tukea määrättyä tutkimustoimintaa riippumatta sen taloudellisesta tai käytännöllisestä
hyödyllisyydestä.
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”Minä luulen, että suurin syy on se, ettei tahdota luopua vanhalta kannalta. Suomalai-
sessa vanhoilla-olijaisuus on syvällä.”218

Sivistyneisyyden merkiksi saattoi riittää, että kansalla oli vastaavat instituutiot kuin

muillakin mailla, mutta ollakseen moderni sivistyskansa, tuli myös pysyä jatkuvasti

ajanmukaisena ja ratsastaa kehityksen aallonharjalla. Ajan hermolla oleminen oli it-

sessään arvokasta, silloinkin kun se ei johtanut konkreettisiin käytännön toimenpi-

teisiin. Se oli hyvän hallinnan ja asiantuntemuksen merkki. Toisten maiden toimintaa

ja yleisiä kehityskulkuja oli tärkeää seurata ja mielellään jopa ennakoida. Ei pelkästään

sen vuoksi, että näin pärjättäisiin kansainvälisessä kilpailussa, vaan myös puhtaasti

sen vuoksi, että se oli osoitus valppaasta hallinnosta. Termeinä ajanmukaisuus ja ny-

kyaikaisuus toivat argumentointiin mukaan modernisaation kehyksen. Sen puitteissa

kansakunnan tuli suuntautua eri aloilla kohti jatkuvaa edistystä ja kehitystä. Nykyai-

kaisuus oli samaan aikaan sekä pakottava olosuhde että tavoiteltava päämäärä. Nykyaika

itsessään vaati uudenlaisia asioita ja käytäntöjä, mutta samalla oli luotava uusia asioita

ja käytäntöjä, jotta voitiin mahdollistaa kehitys ja edistys. Yhtäältä oli mukauduttava

nykyaikaan, mutta toisaalta oli toimittava mahdollistaaksemme nykyaikaistumisen.

Kukaan ei voinut estää nykyaikaa, mutta jokaisen oli tehtävä töitä tullakseen nykyai-

kaiseksi.

Ajanmukaisuus laajasti jaettuna arvona ja tavoitteena teki siitä merkittävän viite-

kohdan argumentoinnille. Arvioitaessa erilaisia käytäntöjä ja institutionaalisia ratkai-

suja sekä vaadittaessa reformeja, olennainen erottelu ei välttämättä kulkenut tehok-

kaan ja tehottoman tai toimivan ja epäkelvon välillä vaan nykyaikaisen ja vanhanaikaisen vä-

lillä. Siten määrättyä ratkaisua ei välttämättä tarvinnut perustella sen paremmalla tu-

loksellisuudella suhteessa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, vaan osoittamalla sen ajanmu-

kaisuus suhteessa vanhentuneiksi muuttuneisiin ratkaisuihin.  Nykyaikainen ja ajan-

mukainen toimivat normatiivisina määreinä, jotka eivät kertoneet, miten asioita ny-

kyisin hoidetaan, vaan mitkä nykyaikana harjoitetuista käytännöistä ovat vanhanaikaisia ja

mitkä nykyaikaisia. Esimerkiksi nykyaikana saatettiin harjoittaa metsätaloutta monin

eri tavoin, mutta osa tavoista ei silti ollut nykyaikaisia. Tavoitteena ajanmukaisuus oli
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siinä mielessä maltillinen, ettei se vaatinut, että kuljettaisiin kehityksen kärjessä tai

oltaisiin kaikkien edistyksellisin kansa. Retorisesti sen teho oli sitäkin voimakkaampi,

koska siinä missä aloitteen vastustajat voisivat määritellä edelläkävijän aseman tar-

peettomaksi luksukseksi, jonka eteen ei kannattaisi tuhlata varoja, heidän olisi vaikea

puolustaa vanhanaikaisuutta ja jälkeenjääneisyyttä. Keskeistä oli onnistua määrittele-

mään ehdotettu toimenpide nykyaikaisen kehityksen vaatimaksi ajanmukaiseksi rat-

kaisuksi. Lisäksi ajanmukaisuuteen vedotessa uudistuksia ei näyttänyt vaativan mi-

kään yksityinen intressitaho vaan anonyymi ajanhenki itse.  Uudistuksia vastustaneet

näkökulmat voitiin helposti mitätöidä irrationaalisena muutosvastarintana ja aikansa

eläneihin traditioihin turvautuvana ”vanhoilla-olijaisuutena”.

Vääjäämätön kehitys

”[…] koko maapallon käsittävä merentutkimus, mikä on muodostunut kansainvä-
liseksi kaikkien merivaltioiden, jopa korkeimpien poliittisten muurienkin eroittamien
kansakuntien yhteistyöksi, on aivan viime aikoina ottanut kalastuselinkeinoa hyödyt-
tävän tutkimuksen erääksi tärkeimmäksi tehtäväkseen. Sama suuntaus – kalastustut-
kimuksen tehostaminen – vallitsee vesistötutkimuksen piirissä kaikkialla maailmassa.
[…] Suomessa tapahtuva kehitys on siis vain vähäinen heijastuma tällä alalla tapahtu-
vasta yleisestä kehityskulusta.”219

Kehityksen synnyttämät funktionaaliset tarpeet olivat yksi tapa perustella tarvetta

ajanmukaisille ratkaisuille, mutta useimmiten – ja monesti mainituissakin tapauksissa

– ajanmukaisuus määriteltiin sen mukaan, miten muut maat olivat toimineet. Sel-

keimmin tämä näkyi siinä, miten nykyajan asettamat vaatimukset pyrittiin perustele-

maan esittämällä niiden tueksi vääjäämätön kehityksen linja. Osuva esimerkki tästä

on valtion metsätaloutta ohjaavia periaatteita vuonna 1900 määritelleen komitean220

pyrkimys osoittaa, että yleismaailmallinen kehitys kulki suuntaan, jossa valtion met-

sänhoidon tehtävänä ei enää ollut metsien säilyttäminen muiden yhteiskunnallisten

toimijoiden ja tulevien sukupolvien käyttöön, vaan metsien taloudellisen tuottavai-

suuden lisääminen ja mahdollisimman suuren tulon hankkiminen valtiolle itselleen.

Komitean tavoitteena oli vakuuttaa useita Euroopan maita koskevien esimerkkien



149

avulla, että lähes kaikissa maissa oli valtion metsätalouden ohjaavaksi periaatteeksi

muodostunut mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn saavuttaminen metsistä.

Samaan oli tähdättävä Suomessakin:

”Mitä vihdoin tulee Suomen valtionmetsäin erityistehtävään niin ei se voine periaat-
teellisesti olla suuresti toisenlainen kuin muitten maitten.”221

Komitean haasteena oli se, että muut maat eivät esimerkkien perusteellakaan vai-

kuttaneet noudattavan erityisen yhtenäistä linjaa. Tähän tartuttiin myös mietintöön

liitetyssä A. Blomqvistin vastalauseessa. Blomqvistin mukaan valtion metsänomis-

tuksen tarkoituksena tuli olla yhteiskunnan yleisen hyödyn ja menestyksen edistämi-

nen. Sen tehtävänä oli metsiensä avulla suojella metsien pysyvyyttä, jota ei voitu yk-

sityisomistuksen yhteydessä turvata. Valtion metsät olivat eräänlaisia ”varametsiä”

yhteiskunnan tulevaisuuden turvaksi. Valtion metsähallinnon tuli siten pyrkiä met-

sien suojeluun eikä metsätaloudelliseen toimintaan. Toisin kuin komitea väitti, vasta-

lauseen esittäjän mukaan muiden maidenkaan metsähallintoa ei ollut perustettu met-

sien taloudellista hyödyntämistä varten, vaan suojelemaan metsiä yleisen edun ni-

missä yksityisten tahojen aiheuttamalta tuholta. Tämän hän uskoi käyvän selväksi

muun muassa Iso-Britanniaa, Yhdysvaltoja ja Venäjää koskevien esimerkkien myötä.

Näiden ristiriitaisten näkemysten vuoksi valtion metsäkomitea joutui hieman vaival-

loisesti argumentoimaan, että poikkeuksistakin huolimatta eri maiden väliltä oli löy-

dettävissä yhtenäinen kehityksen linja ja toimintaa ohjaava järjellisyys, jota kaikki

noudattivat.

Metsäkomitea teki parhaansa esitellessään muiden maiden toimintaa tavalla, joka

toisi kirjavasta käytäntöjen ja periaatteiden joukosta esiin yhtenäisen linjan, joka tukisi

sen omaa näkemystä. Siten, vaikka Itävallan ja monien Saksan valtioiden ohjaavia

periaatteita saatettiin ensisilmäyksellä erehtyä luulemaan komitean kannan vastaisiksi,

tarkemmin katsottuna niistäkin voitiin löytää selkeitä viitteittä taloudellisen hyödyn-

tämisen sallimisesta, mikä osoitti niidenkin noudattavan yhtenäistä kehityksen linjaa.

Komitean222 mukaan näissäkään maissa ei joistain julkilausutuista periaatteista huo-

limatta voitu ”vastustaa tuottavaisuuden vaatimusta”. Yhtenäisen linjan löytäminen
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oli tärkeää, koska se oikeutti saman periaatteen noudattamisen Suomessakin. Kyse

oli tällöin vääjäämättömästä kehityspolusta, jonka ulkopuolelle Suomi ei voinut jät-

täytyä. Yksikään kansakunta ei voinut estää vastustamattomasti tiettyyn suuntaan ete-

nevää kehitystä, joka esitti omia vaatimuksiaan. Vaihtoehtoina oli vain edetä kehitys-

linjan mukana tai jäädä muista jälkeen vanhanaikaisiin käytäntöihin ja periaatteisiin

nojaten.

Vastaavan ongelman edessä oli myös maataloudellisen koetoiminnan uudista-

mista tarkastellut komitea223 vuonna 1916. Käytyään pitkällisesti läpi useissa eri

maissa käytössä olleet mallit koetoiminnan järjestämiselle ja johtamiselle, komitea to-

tesi:

”Kun luodaan yleiskatsaus maataloudelliseen koetoimintaan ja siihen liittyviin toimin-
tahaaroihin, niin huomataan, että niiden yleiseen järjestelyyn ja johtoon nähden eri
maissa on olemassa monta eri muotoa. Eipä edes Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa,
joissa olosuhteet tällä alalla ovat pisimmälle kehittyneet, vallitse täyttä yhdenmukai-
suutta.”224

Tästä huolimatta komitea katsoi, että jos jätettiin huomioimatta ”vähemmän tärkeät

poikkeukset”, oli itse asiassa havaittavissa yhtenäinen amerikkalainen järjestelmä. Sen

katsottiin myös olevan kaikkein kehittynein ja vertaansa vailla. Ainoastaan Kanada

oli tässä suhteessa lähellä Yhdysvaltoja ja senkin järjestelmä muistutti hyvin pitkälle

amerikkalaista. Komitea katsoi myös Venäjän alkaneen toteuttamaan viime vuosina

amerikkalaista järjestelmää, tosin tehden siihen joitakin maan ominaisten olojen vaa-

timia muutoksia. Englanninkin uskottiin olevan ottamassa ensimmäisiä askeleita sa-

maan suuntaan. Se, mikä oli ensin näyttänyt lukuisten erilaisten käytäntöjen ja järjes-

telyjen kimpulta, alkoikin hahmottua yhteen suuntaan kulkevana kehityksen linjana.

Useimmissa Euroopan maissa koetoiminta oli organisoitu eri tavalla, mutta komitean

mukaan niissäkin käytiin parhaillaan keskustelua ja tehtiin selvityksiä amerikkalaisen

mallin soveltamisesta. Mallin soveltamisen uskottiin jääneen toistaiseksi toteutta-

matta puhtaasti käytännön ongelmien vuoksi. Joko esteenä oli koetoiminnan aiempi

kehitys maassa, joka vaikeutti uudistusten toteuttamista tai valtion monimutkainen

hallintokoneisto jarrutti reformien toteuttamista.
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Yhtenäinen linja oli siten olemassa ja leviämässä vääjäämättömästi maasta toiseen,

vaikka tekniset ongelmat joissain paikoin jarruttivatkin sen etenemistä. Komitean

mukaan:

”Nykyaikainen kehitys siis selvästi puhuu sellaisen maataloudellisen koetoimintajär-
jestön puolesta, jonka johtavilla elimillä on mitä laajimmat tiedot ja suurin mahdolli-
nen pätevyys yhdenmukaiseen keskitettävään johtoon. Siten saavutetaan asiallisuutta,
järjestelmällisyyttä ja johdonmukaisuutta niihin toimenpiteisiin, joihin ryhdytään, il-
man että yhteiskunnallisen ja yksityisen yritteliäisyyden sen johdosta tarvitsee kär-
siä.”225

Komitea halusi siirtää amerikkalaisen mallin Suomeen, mutta sellaisin pienin muu-

toksin, joita kansalliset olosuhteet edellyttivät. Komitean ajaman reformin kannalta

oli suotuisa havainto, että kyseinen malli näyttäytyi olevan juuri esiin nousemassa

oleva maailmanlaajuinen kehityksen linja, joka kyettiin abstrahoimaan näkyville kir-

javan käytäntöjoukon lomasta.

Vielä yhdeksi esimerkiksi vääjäämättömän ja yhtenäisen kehityskulun rakentami-

sesta voidaan ottaa ylimmän maa- ja metsätalousopetuksen järjestämistä pohtineen

komitean226 vuonna 1921 antama mietintö. Komitean mukaan maanviljelysopistot

oli aikanaan perustettu luonnollisesti maaseudulle käytännön maatalouden läheisyy-

teen. Esimerkiksi Saksassa maanviljelysakatemiat sijoitettiin tyypillisesti kauas liike-

keskuksista. Saman mallin mukaan oli toimittu Suomessakin. Sittemmin maatalouden

alalla oli kuitenkin käynnistynyt ”kokonaan uusi kehitysjakso”. Muun muassa maail-

manmarkkinoiden entistä suurempi merkitys, väestön kasvu ja maataloustyön muut-

tuminen palkkatyöksi tekivät joka maassa välttämättömäksi etsiä kehittyneempiä työ-

välineitä ja menetelmiä sekä tarkastella ja opettaa niitä myös teoreettisesti. Komi-

tean227 mukaan:

”Ei kestänyt kauan ennen kuin maaseutuakatemiat internaattineen ja rajoitettuine
mahdollisuuksineen havaittiin tarkoitustaan vastaamattomiksi ja niiden sijaan järjes-
tettiin useimmissa tapauksissa maataloudellinen opetus yliopistoihin.”

Komitea hahmotteli vääjäämättömän yleismaailmallisen kehityskulun, jossa käy-

tännöllisen maatalouden sekä maataloutta koskevan teoreettisen tiedon ja opetuksen
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välinen side katkesi. Opetuksen luonnolliseksi ympäristöksi määrittyi nyt kaupunkei-

hin sijoitettujen yliopistojen tiedollinen yhteisö eikä maatalouden ammatillinen yh-

teisö. Tätä kehityksen linjaa ilmensivät useiden muiden maiden toteuttamat uudis-

tukset ja niistä käytävä keskustelu. Suomessakin oli välttämätöntä noudattaa samaa

linjaa ja keskittää kaikki ylin maa- ja metsätaloudellinen opetus Helsinkiin ja mielel-

lään muodostaa Helsingin yliopiston maanviljelystaloudellisesta osastosta itsenäinen

yliopisto.

Kehityskulku ei kuitenkaan näyttäytynyt täysin vääjäämättömänä ja yhtenäisenä

komitean antamien esimerkkien pohjalta. Keskeisenä esimerkkinä käytetyssä Saksas-

sakin oli yhä kolme maaseudulla sijaitsevaa maatalousakatemiaa. Näistä yksi oli kui-

tenkin järjestänyt yhteistoimintaa yliopiston kanssa ja toinen sijaitsi tarpeeksi lähellä

suurta kaupunkia, jotta niidenkin voitiin komitean mukaan katsoa edustavan uuden

kehityskulun mukaista logiikkaa. Ruotsissa puolestaan opistot oli sijoitettu maaseu-

dulle. Vaikka komitea laski niiden etäisyyden lähimpiin kaupunkeihin olevan liian

suuri, jotta ne olisivat edustaneet yhtenäistä mallia tältä osin, ne kuitenkin sijaitsivat

lähellä yliopistoja ja saattoivat hyödyntää niiden opetusta. Vaikutusvaltaiset ruotsa-

laiset ammattimiehet olivat lisäksi ehdottaneet maanviljelyskorkeakoulun perusta-

mista Tukholmaan ja toteutuessaan se muistuttaisi Tanskan Kööpenhaminassa si-

jainnutta laitosta, jota komitea piti parhaana mahdollisena esikuvana Suomellekin.

Norjassa sen sijaan nojattiin opetuksen osalta täysin yhteen ”vanhemman ajan” maa-

seutuakatemiaan. Opistoa oli komitean mukaan ehdotettu siirrettäväksi Kristianiaan,

mutta uudenaikaisen mallin toteuttamisen uskottiin kaatuneen opettajien vastustuk-

sen ja ennen kaikkea tuntuvien kustannusten vuoksi. Yhtenäistä kehityslinjaa vastaan

sotivien poikkeusten epäiltiin säilyneen Saksassakin pitkälti, koska haluttiin välttää

uudistuksiin liittyviä kustannuksia. Kyse oli siten teknisistä ongelmista, jotka jarrutti-

vat kehitystä tietyissä maissa, eikä siitä, että joku olisi pitänyt vaihtoehtoista mallia

parempana tai se olisi voitu jäsentää rinnakkaiseksi ratkaisuksi tulevaisuudessakin.

Komitean mukaan uusi yhtenäinen järjellisyys opetuksen parhaasta järjestelystä

oli ottamassa valtaa joka maassa, mutta yhtäällä edettiin hitaammin kuin toisaalla.
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Kehitys oli kulkenut vanhanaikaisen mallin ohi, mutta käytännön ongelmat löivät

vielä kapuloita rattaisiin joissain maissa. Poikkeukset eivät horjuttaneet ajatusta yhte-

näisestä kehityksen suunnasta ja logiikasta, joka tuki komitean kannattamaa reformia.

Erilaisia ratkaisuja tarkasteltiin puhtaasti uusi–vanha polarisaation kautta, jossa jär-

jestelyt joko mukautuivat uudenaikaiseen malliin ja ylikansalliseen vääjäämättömään

kehityksen linjaan tai ne olivat ajastaan jäljessä ja irrationaalisen vanhanaikaisia.

Suomessakin oli komitean mukaan esitetty kannanottoja, joissa vastustettiin opis-

tojen siirtämistä pois maalta. Harkittu uudistus oli synnyttänyt ”periaatteellista laa-

tua” olevaa huolta siitä, että sivistyselämää saatettaisiin keskittää liikaa yhteen paik-

kaan, mikä ei olisi liian pitkälle mennessään terveellistä ja otollista maan sopusuhtai-

selle kehitykselle. Komitean mukaan maan pienten voimavarojen hajauttaminen olisi

kuitenkin vaarallista. Tällainen kehityksen vastustaminen sisältäisi itsessään epäon-

nistumisen siemenen, koska se tapahtuisi ”luonnollisen kehityksen vastustamisella ja

sen kustannuksella”228.  Menestykseen pyrkivä kansakunta ei voinut vastustaa väki-

valloin luonnollisen ja vääjäämättömän kehityksen suuntaa. Siten komitea katsoi yk-

simielisesti, että ”Suomessakin edelleen on noudatettava kaikkialla huomattavaa pyr-

kimystä” järjestää ylin maatalous- ja metsänhoito-opetus samojen periaatteiden mu-

kaisesti kuin muukin akateeminen opetus.

Vetoaminen väistämättömään kehityskulkuun ja ajanmukaisuuteen olivat tavan-

omaisia argumentoinnin tapoja koetoimintaa ja tieteellistä työtä koskevissa keskuste-

luissa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Kehityksen suuntaa kuvaava malli tuotettiin

abstrahoimalla lukuisten maiden erilaisten käytäntöjen ja uudistusten joukosta yhte-

näiset järjellisyyden periaatteet toimenpiteille ja institutionaalisille järjestelyille. Eri

maiden välille hahmoteltu yhtenäinen toiminnan logiikka oli osoitus ylikansallisesta

kehityksen linjasta, joka esitti omia vaatimuksiaan kansakunnille ja jonka mukaisesti

oli toimittava, jos aikoi menestyä ja olla moderni kansakunta.

Käsitys moderniudesta ja nykyhetken vaatimuksista muotoutui kansainvälisten

vertailujen kautta. Tämä merkitsi sitä, että ajanmukaisuus edellytti jatkuvaa muiden

seuraamista ja valmiutta reformeihin, koska ajanmukaisuuden sisällölliset kriteerit
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muuttuivat jatkuvasti sitä mukaa, kun eri maissa uudistettiin käytäntöjä ja organisaa-

tioita. Uusia tulevaisuuden aatteita oli jatkuvasti ilmassa.

Kansainväliset vertailut tuottavat myös mekanismin, jonka kautta hahmotelmat

uusista kehityksen linjoista saattavat helposti muuttua itseään toteuttaviksi ennustuksiksi.

Mitä useammassa maassa otetaan käyttöön määrätty malli, sitä vahvemmin se alkaa

todella näyttää kehityksen linjalta, koska jatkuvasti uudet tahot toteuttavat sitä. Tätä

puolestaan voidaan käyttää eri maissa perusteluna sille, että ”meidänkin” tulisi seu-

rata muissa maissa ilmenevää kehitystä ja tuoda malli omaan maahamme. Siinä vai-

heessa kun tarpeeksi moni on omaksunut mallin, siitä tulee määritelmän mukaisesti

kehityksen linja. Järjellisyys, jonka puitteissa uudistuksia tulee toteuttaa yleismaail-

mallisen kehityksen linjan mukaisesti, ei välttämättä edellytä harkinnan tueksi ensisi-

jaisesti yksityiskohtaista tietoa funktionaalisista tarpeista ja vertailevaa tietoa niiden

ratkaisemisesta erilaisin menetelmin. Se edellyttää tuekseen vertailevaa tietoa eri

maissa käyttöön otetuista institutionaalisista ja käytännöllisistä ratkaisuista.

Sikäli kuin ylikansalliset kehityksen linjat todella muodostuvat, ne muodostuvat

suurelta osin siksi, että useat toimijat eri maissa seuraavat toimintaa muissa maissa ja

pyrkivät vaihtelevien ratkaisujen taustalta hahmottamaan yhtenäisen järjellisyyden ja

toimintamallin. Näiden pohjalta pyritään määrittelemään vääjäämätön kehityksen

linja, jota ei voi pitkään vastustaa, ja johon ensimmäisenä reagoineet saavat etulyön-

tiaseman. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että vääjäämättömien kehityskulkujen esittä-

minen jättää paljon tilaa taktisille muotoiluille. Periaatteessa minkä tahansa ”nykyistä

kehitystä” kuvaavan mallin kohdalla voidaan nostaa esiin muita aspekteja, ratkaisu-

malleja tai maita, joihin viitaten voidaan muotoilla kuva toisenlaisesta kehityksen

suunnasta. Mallien abstrahoimiseen liittyy paljon harkintaa ja valintoja, minkä vuoksi

eri tahojen on mahdollista muotoilla kehityksen suunta sellaiseksi, joka tukee kunkin

ajamia uudistuksia. Mahdollisuuksia lisää se, että suositeltuja malleja ei muotoilla vas-

taamaan yksi yhteen jonkin määrätyn maan mallin kanssa. Usein mallit muotoillaan

yhdistämällä eri tekijöitä useiden maiden hieman poikkeavista käytännöistä, minkä
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lisäksi niitä katsotaan tarpeelliseksi sovittaa tietyiltä osin kansallisen kentän ominais-

piirteiden vaatimalla tavalla. Mallit päätyivät siten esittämään samansuuntaisia ratkai-

suja kuin muissakin maissa, mutta eivät täsmälleen samanlaisia. Vetoaminen yleiseen

kehityksen linjaan on kätevä retorinen keino, koska se häivyttää näkyvistä yksityiset

intressit ja saa valintojen kirjosta huolimatta toivotut reformit näyttämään välttämät-

tömiltä vastauksilta historiallisen kehityksen esittämiin vaatimuksiin.

Kysymykseen siitä, rakensivatko komiteat ja aloitteiden tekijät yhtenäisiä kehitys-

linjoja retorisesti tukemaan haluamaansa uudistusta vai halusivatko he kyseisiä uudis-

tuksia, koska he todella uskoivat niiden edustavan nousemassa olevaa kehityslinjaa,

ei ole mahdollista vastata. Toisaalta siihen ei ole välttämätöntä saada vastausta. Olen-

naista on se, että yhtenäisen kehityksen linjan esittämistä pidettiin merkittävänä ar-

gumenttina, koska se tarjosi määrätyn järjellisyyden uudistuksia koskevalle päätök-

senteolle ja tämä järjellisyys nautti laajaa hyväksyntää. Siitä saatettiin kiistellä, millai-

nen kehityslinja todellisuudessa oli muotoutumassa tai kyettiinkö sellaista havaitse-

maan, mutta kaikki olivat samaa mieltä siitä, että uudistuksia tehtäessä yhtenäistä ke-

hityslinjaa tuli seurata, eikä kehitystä voinut vastustaa.

4.4. Kansallistamisia

”Sellainen kulttuuri, joka perusteiltaan nojautuisi yksinomaan tai pääasiallisimmaksi
osaksikaan ulkomaiseen lainatavaraan, ei olisi kestävä eikä ajanoloon vastaisi tarkoi-
tustaan. On sen vuoksi välttämätöntä, että voimakkaasti tehostetaan maamme kor-
keintakin sivistystyötä. Ainoastaan korkeintakin kulttuuria kehittämällä ja kohotta-
malla – kansallisella pohjalla – voi kulttuurityömme kokonaisuudessaan jatkuvasti
saada sisäistä voimaa, ja mitä omaperäisemmin kulttuuriamme kehittämällä luomme
uusia sivistysarvoja kansojen yhteiseen kulttuuriin, sitä enemmän arvonantoa voimme
saavuttaa itsenäisenä sivistyskansana.”229

Kansainvälisiä vertailuja käytettiin komiteamietinnöissä ja valtiopäiväkeskusteluissa

monella tapaa perusteena toimenpiteille. Ensinnäkin niiden pohjalta saatettiin raken-

taa varoittavia esimerkkejä eri maissa näkyvästä huolestuttavasta kehityksestä, johon
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Suomessakin tuli varautua etukäteen, koska samat ongelmat saattaisivat ilmetä tääl-

läkin. Ainoastaan vastuuton kansa pidättäytyisi ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä

esiin piirtyvien uhkakuvien edessä. Toiseksi niiden avulla voitiin osoittaa Suomen

jääneen vaarallisesti jälkeen muissa maissa nähtävästä kehityksestä, minkä vuoksi maa

joutuisi kansainvälisesti häpeälliseen asemaan tai sen kilpailuasema maailmanmarkki-

noilla kärsisi, ellei tehtäisi ajan vaatimia uudistuksia. Kolmanneksi vertailujen avulla

voitiin vaatia lisää panostusta sellaisille aloille, joilla oli saavutettu kansainvälistä kun-

niaa tai vaikutettiin olevan muita maita edellä, jotta voitaisiin pitää kiinni menestyk-

sen avaimista. Oltiinpa muita maita jäljessä tai edellä, vertailuista voitiin löytää pe-

ruste institutionaalisille uudistuksille tai taloudellisille panostuksille. Argumentoin-

nissa ei kuitenkaan ollut kyse vain kilpailussa menestymisestä, vaan myös kunniallisen

modernin kansakunnan tekemisestä. Suomen oli osoitettava pysyvänsä edistyvien

modernien kansakuntien joukossa, ja että se täytti kunnialla tehtävänsä kansakuntien

joukossa. Lopulta vertailujen avulla voitiin osoittaa ehdotettujen uudistusten maltil-

lisuutta ja järkevyyttä.

Osoitettaessa toimenpiteiden maltillisuutta ja järkevyyttä kansainvälisten vertai-

luiden avulla, toiset kansakunnat eivät näyttäytyneet niinkään kilpakumppaneina. Pi-

kemminkin rakennettiin kuva toisista harkintaa käyttävistä kansakuntaisista subjek-

teista, jotka yrittivät parhaansa mukaan löytää toimivimpia ratkaisuja erinäisiin ongel-

miin ja punnitsivat eri ratkaisumallien hintaa suhteessa tuloksiin. Tässä yhteydessä

vertailuilla voidaan nähdä olleen neljä tehtävää. Yhtäältä muiden kansojen toimintaan

viitaten voitiin argumentoida, että määrätty kysymys oli havaittu muidenkin toimesta

arvokkaaksi:

”Useimmissa Euroopan maissa löytyy maantieteellisen karttatyön johtamista ja toi-
mittamista varten erityisiä, useammista eri osastoista yhdistettyjä laitoksia ja virastoja,
joiden erityisesti näitä töitä varten muodostettujen virkamiesten luku nousee satamää-
riin. Edellä [...] on komitea seikkaperäisesti koittanut selvittää, että meilläkin mitä ki-
peimmin kaivataan samaa tarkoitusta varten sellaista laitosta eli erityistä geodeettista
komissioonia. Jo niistä 1½ miljoonan ja 230,000 markan välillä vaihtelevista summista,
joihinka sellaisten virastojen vuotuiset kulunkiarvot nousevat Itävallassa, Preussissa,
Ranskassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, näkyy kuinka suuri merkitys näille lai-
toksille annetaan mainituissa maissa.”230
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Lainauksesta näky, että laitoksen tarpeellisuutta osoittaa jo itsessään se, että

muissa maissa on kyseisiä laitoksia ja ne ovat henkilömääriltään ja rahoituksiltaan

mittavia instituutioita. Jos muutkin pätevään harkintaan kykenevät sivistyskansat oli-

vat katsoneet määrätyn laitoksen tai toimenpiteen niin merkittäväksi, että siihen kan-

natti panostaa paljon varoja, ei Suomessakaan voitu vähätellä asian arvoa.

Toisaalta uudistuksen toteuttaminen muissa maissa osoitti, että kyseessä oli mal-

tillinen uudistus. Siten ei ollut kyse suomalaisten keksimästä radikaalista ja esimerkiksi

valtion tai kansalaisten oikeuksia arvaamattomalla tavalla muuttavasta uudistuksesta.

Muiden maiden voitiin näyttää menneen omalta osaltaan huomattavasti pidemmäl-

lekin tietyn uudistuksen läpi viemisessä, johon verrattuna omassa maassa ajettu re-

formi näyttäytyi maltillisena ja varovaisena:

”Useimpien muiden maiden yksityisten metsien haaskausta koskevat säädännöt ovat
osaksi ankarammat ja kuitenkin lienee niissä yksityisen omistusoikeuden pyhyys aina-
kin yhtä suuressa määrässä kansan luonteen omainen kuin meidän maassamme.”231

Argumentti saatettiin myös esittää siten, että muut maat olivat ryhtyneet vastaaviin

toimenpiteisiin, vaikka ne eivät olleet edes kohdanneet yhtä suuria ongelmia kuin

Suomi. Maltillisuus teki uudistuksesta vaarattoman ja normalisoi sen.

Kolmanneksi vertailulla voitiin osoittaa valtiolle esitettyjen taloudellisten vaati-

musten kohtuullisuus.

”Valtioarkeologin asettamisen puolustukseksi huomautettakoon vielä, että tätä varten
ehdoitettu kulunki kaiketi tulisi olemaan vähäpätöisyyttä verrattuna niihin valtion uh-
rauksiin, joita monissa muissa Euroopan maissa on tehty arkeologisen tieteen hy-
väksi.”232

Muiden valtioiden voitiin näyttää panostaneen huomattavasti enemmänkin tiettyyn

uudistukseen, joten Suomen valtio pääsisi vaaditusta rahoituksesta huolimatta paljon

helpommalla kuin useat muut valtiot. Ehdotuksen esittäjät eivät siten olleet menneet

vaatimuksissaan liian pitkälle.

Neljänneksi, päätyminen samaan ratkaisuun muiden maiden kanssa takasi sen,

että jos ratkaisu myöhemmin osoittautuisi hyödyttömäksi tai haitalliseksi, monen
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muunkin maan päättäjät olivat tehneet saman virheen. Suomalaisilla päätöksenteki-

jöillä ei siten olisi mitään hävettävää toisten rinnalla. Epäonnistuneen päätöksen riski

jakaantui kollektiivisesti eri tahoillexiv.

Maailmakulttuuristen mallien merkittävä rooli kansakunnan tekemisessä herättää

kysymyksen, missä määrin nostettiin esiin ristiriita ainutlaatuisen kansakunnan raken-

tamisen ja muiden maiden kopioimisen välillä. Voisi olettaa, että kansakunnan teke-

minen introdusoimalla käytäntöjä, instituutioita ja tunnusmerkkejä toisista maista

näyttäytyisi ongelmallisena suhteessa käsitykseen kansasta yksilöllisenä ja ainutlaatui-

sia ominaisuuksia omaavana kokonaisuutena. Valtiopäiväkeskusteluissa kritisoitiin-

kin usein ulkomaisten mallien liian suoraa siirtämistä Suomeen. Esimerkiksi 1800-

luvun lopulla talonpoikaissäädyssä kritisoitiin toistuvasti Metsähallitusta ja selitettiin

siinä nähtyjä puutteita sen pohjalta, että keskusvirasto oli kopioitu liian suoraan Sak-

sasta. Se oli Suomeen vierailemaan kutsutun saksalaisen metsänhoitajan neuvojen

pohjalta ”laitettu ulkomaan mallien mukaan, mitkä eivät sovellu meidän

oloihimme”233. Samoin vuonna 1898 mietintönsä antanut yksityismetsiä tutkinut ko-

mitea234 ja kaksi vuotta myöhemmin valtionmetsäkomitea235 varoittivat ulkomaisten

mallien käyttöönoton vaaroista, ellei niitä sovitettaisi suomalaisiin olosuhteisiin. Val-

tionmetsäkomitea syytti talonpoikien tapaan metsähallinnon ongelmista sitä, että

keskusvirastolle laadittu ohjesääntö oli syntynyt ”vieraalla pohjalla” eikä siksi voinut

”juurtua” sen aikaisiin suomalaisiin oloihin. Malli olisi pitänyt sopeuttaa perusteelli-

semmin kotimaisiin oloihin. Harkitsemattoman kopioinnin katsottiin yleisesti johta-

van haitallisiin käytäntöihin. Huomionarvoista on, ettei tässäkään tapauksessa uh-

kana pidetty esimerkiksi kansallisen kunnian menetystä matkimisen vuoksi tai kan-

sallisten ominaispiirteiden jäämistä ulkomaisten vaikutteiden jalkoihin. Kopioinnin

ongelmat liitettiin puhtaasti käytännöllisiin kysymyksiin.

xiv Tässä mielessä vertailujen voi nähdä toimivan päätöksentekoon liittyvän vastuun allokoinnin
tekniikkana (vrt. Brunsson 1990).
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Miten siis uudistuksia ajettaessa onnistuttiin sovittamaan yhteen ulkomaisten mal-

lien mukaileminen ja uudistusten kansallisen luonteen korostaminen? Miten aloit-

teissa ja valtiopäiväkeskusteluissa onnistuttiin välttämään potentiaalinen ristiriita näi-

den välillä? Tämän voidaan nähdä tapahtuneen kolmen vaihtoehtoisen jäsennyksen

kautta: mallin kansallistamisen, mallin ylikansallistamisen ja toiminnan kansallistami-

sen.

1. Mallin kansallistaminen tapahtui korostamalla sitä, että määrättyä mallia ei siir-

retty muista maista käyttöön sellaisenaan, vaan sitä sovitettiin kansalliseen ympäris-

töön sopivaksi, minkä myötä se sai kansallisia ominaispiirteitä. Vaikka esimerkiksi

komiteat pitivät tärkeänä muiden maiden ratkaisuihin perehtymistä erilaisten institu-

tionaalisten järjestelyjen, lainsäädännön ja käytäntöjen uudistamisen yhteydessä, ne

tyypillisesti kielsivät ulkomaisten mallien suoran kopioimisen. Usein esitetyn näke-

myksen mukaan muista maista tuli ottaa oppia, mutta kaikkia muualla menestyneitä

toimenpiteitä ei voitu soveltaa omaan maahan ja suomalaisiin oloihin, vaan oli seu-

rattava myös kotimaista ”kokemusta”. Siten, vaikka esimerkiksi metsähallinnon ke-

hittämisessä vaikutettiin seuraavan lähes joka askeleella muissa maissa esiintyneitä

malleja ja ehdotettuja ratkaisuja perusteltiin vetoamalla niihin, samalla voitiin todeta,

että ”metsälainsäädännön kehityksen meillä täytyy kulkea itsenäistä uraansa omain

yhteiskunnallisten ja muiden olojemme pohjalta236”. Ulkomaisista malleista huoli-

matta korostettiin laitosten ja käytäntöjen rakentamista harkitusti juuri oman maan

ominaisolojen mukaisiksi, vaikka näitä ei usein tarkemmin eriteltykään.

2. Mallin ylikansallistaminen tapahtui rakentamalla yllä käsitelty yleismaailmallinen

kehityslinja perustelemaan määrätyn mallin käyttöönottoa. Tällöin malli ei kiinnitty-

nyt lopulta yhdenkään kansakunnan erityispiirteisiin, vaan oli anonyymin historialli-

sen kehityksen tuotos. Yleinen kehityksen linja oli ylikansallinen ilmiö, jota eri kan-

sakunnat toteuttivat käytännöissään. Se ei ollut siten varsinaisesti yhdenkään kansa-

kunnan ominainen malli, vaan ainoa järkevä vastaus nykyajan itsessään esiin tuomiin

olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Tätä käsitystä tuki myös se, että kehityksen linja voitiin
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rakentaa irrottamalla ja mahdollisesti yhdistämällä yksittäisiä piirteitä eri maiden hyö-

dyntämistä ratkaisumalleista. Toisten maiden mallien seuraaminen ei merkinnyt nii-

den matkimista vaan reagoimista nykyajan vaatimuksiin ja kulkemista kehityksen

osoittamaan suuntaan. Kyse oli adaptoitumisesta muuttuneeseen ympäristöön sekä

kehityksen mukana kulkemisesta. Nähtiin, että kehitys vaatii kultakin kansakunnalta

samaa asiaa, mutta jotkut reagoivat nopeammin kuin toiset. Ensimmäiset omaksujat

eivät siten omistaneet mallia vaan he ilmensivät yleistä kehityslinjaa.

3. Toiminnan kansallistaminen saattoi esiintyä mallin kansallistamisen rinnalla tai siitä

erillään. Sen kannalta ei ollut olennaista oliko esimerkiksi määrätty institutionaalinen

malli kopioitu suoraan toisesta maasta, koska mallin sijaan korostettiin sen puitteissa

tapahtuvan toiminnan kansallista luonnetta. Toiminta saattoi määrittyä kansalliseksi

kolmella eri tavalla:

(a) Ensinnäkin ulkomaisten mallien mukaan perustettujen tutkimusvirastojen ja

koelaitosten katsottiin mahdollistavan tieteen ja tutkimustoiminnan kansallistamisen.

Niiden avulla oli mahdollista ottaa tieteen tekemisessä huomioon kansalliset erityis-

piirteet ja soveltaa yleisiä teorioita paikallisiin olosuhteisiin. Yleismaailmallista teo-

reettista tietoa ei katsottu voitavan soveltaa suoraan suomalaisiin oloihin, joten oli

introdusoitava jokseenkin yleismaailmallisen mallin mukainen instituutio mahdollis-

tamaan tiedon kotouttaminen paikallisten olosuhteiden ja kysymysten mukaiseksi.

(b) Lisäksi toiminta kansallistui, koska laitosten tehtävänä oli tuottaa hyödyllistä

tietoa kansallisten toimijoiden käyttöön kansallisesti keskeisinä pidetyistä tutkimus-

ongelmista. Instituutio ja tieteelliset menetelmät saattoivat olla lähtökohtaisesti yli-

kansallisia, mutta tiedon tuottajat, tiedon kohde ja tiedon hyödyntäjät tekivät tieteestä

kansallista. Esimerkiksi luonnontieteiden ja maantieteen edistäminen ei tarkoittanut

vain panostamista näiden alojen koulutukseen ja tutkimukseen Suomessa, vaan tut-

kimusten myös haluttiin näillä aloilla kohdistuvan nimenomaan oloiltaan erityisenä

pidettyyn suomalaiseen luontoon ja ympäristöön. Usein katsottiin237 itse luonnon

määränneen suomalaisille tiettyjä tutkimustehtäviä tuottamalla kansakunnan rajojen
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sisälle ilmiöitä, joita vain suomalaiset saattoivat kätevästi tutkia. Tyypillisesti tutki-

mukset vaadittiin suoritettavaksi tavalla, joka samalla edistäisi virkamiesten tai koti-

maisen teollisuuden toimintakykyä. Tutkimuksen tuli olla käytännöllisesti hyödyllistä

kansallisten toimijoiden kannalta, mutta kyetäkseen tähän, tutkimuksen tuli itsessään

olla kansallista ja omintakeista. Tämä tapa sovittaa ylikansallinen ja kansallinen voi-

daan nähdä tiivistetysti valtion kanatalouskoelaitoksen perustamista koskeneessa

aloitteessa238 vuodelta 1925:

”Onhan Saksassa ja Tanskassa useita tällaisia kanatalouskoelaitoksia olemassa. Meidän
olisi pyrittävä tälläkin alalla vapautumaan enemmän ulkomaalaisista kaavoista, ja ke-
hittämään omalla maaperällä, oloissamme ja ilmastossamme parhain mahdollinen tu-
los kanataloudessa.”

Anomusehdotuksen tekijän mukaan Suomen oli vapauduttava ulkomaisista kaa-

voista kanatalouden saralla. Tämän katsottiin onnistuvan nojaamalla ulkomailla ”val-

taa saaneeseen” ajatukseen tutkimustoiminnasta kanatalouden kehittämisen ehtona,

sekä kopioimalla Suomeen juuri samanlainen koelaitos kuin muissakin maissa. Kan-

sallisuuden ja kansallisten erityispiirteiden korostaminen yhdistyi ongelmitta ylikan-

sallisen hallinnallisen idean ja institutionaalisen mallin kotouttamiseen, koska laitos

tuottaisi Suomessa kansallisesti erityistä ja hyödyllistä tietoa maan kanatalouden tu-

eksi.

(c) Lopulta toiminnan kansallistaminen saattoi tapahtua viittaamalla laitoksen

mahdollistamaan kansalliseen omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen. Esimerkiksi

ulkomaisten mallien mukaisen seerumtutkimuslaitoksen perustamista ajettiin pitkään

vedoten keskeisesti sen kykyyn turvata Suomen riippumattomuus muiden maiden

tutkimuksista ja seerumvalmisteista.  Omavaraisuus esitettiin useilla aloilla merkittä-

vänä ongelmana, joka voitiin ratkaista kulloisenkin laitoksen perustamisella. Entistä

enemmän painoarvoa tämä argumentti sai itsenäistymisen aikoihin. Tällöin esimer-

kiksi Valtion seerumlaboratorion kehittäminen täysipainoiseksi tutkimuslaitokseksi

muotoutui toimenpiteeksi, jota ”vaatii jo maamme asema itsenäisenä valtakun-
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tana”239. Riippumattomuuden yhteydessä saatettiin korostaa myös kotimaisten taho-

jen luotettavaa ja korkealaatuista työtä suhteessa epäilyttäviin ulkomaalaisiin. Siten

esimerkiksi valtionmetsäkomitea240 katsoi vuonna 1920 välttämättömäksi tuottaa

luotettavat ja kansallisiin oloihin sopivat kuutioimistaulut kotimaisten tutkimusten

avulla sen sijaan, että käytettäisiin ulkomailla laadittuja tauluja. Kotimaisen koelaitok-

sen uskottiin tarjoavan luotettavammat massa- ja kapenemistaulut maan metsätalou-

den hyödyksi. Tämä oli keskeinen argumenttipohja myös maatalouskoneiden tarkas-

tuslaitoksen perustamista puoltavissa aloitteissa241. Tarkastuslaitosta pidettiin tar-

peellisena, jotta kyettäisiin virallisten tarkastusten avulla estämään ala-arvoisten ulko-

maisten tuotteiden tuontia ja leviämistä maahan sekä kehittämään kotimaisen kone-

ja työaseteollisuuden tuotteita. Laitos ja sen tarkastustoiminta haluttiin järjestää kan-

sainvälisen ohjesäännön mukaisesti kuten muidenkin maiden tarkastuslaitokset,

mutta ainoastaan kotimaisen laitoksen selitettiin takaavan Suomeen saapuvien tuot-

teiden luotettavan ja puolueettoman tarkastuksen. Konetarkastukseen oli 1900-luvun

alulla242 suhtauduttu skeptisesti, koska tarkastajan uskottiin joutuvan hankalaan ase-

maan kilpailevien konekauppiaiden ja maanviljelijöiden välillä, minkä seurauksena

hänen puolueettomuutensa olisi jatkuvasti kyseenalainen. Kun kansainvälinen kehys

siirsi luottamuskysymyksen konekauppiaiden ja maanviljelijöiden väliltä kansakun-

tien väliseksi ongelmaksi, pidettiin selvänä, että suomalaiset voisivat luottaa toisiin

suomalaisiin konetarkastuksenkin saralla.

4.5. Rahaa ja kunniaa - Koetoiminta kilpailuvalttina

”Kun varsinaisia koeasemia maanviljelyksen palveluksessa meiltä puuttuu, eikä varsi-
naisia miehiä kokeiden toimeenpanemiseen ole, mutta ulkomailla tehdään ankarasti
työtä tälläkin alalla, vaatii sekä ulkomailta tuleva kilpailu että pääelinkeinomme tasai-
nen kehitys ja maamme kunnia, että selvitämme käytännöllisillä kokeilla, mitä koke-
mus ja tiede tätä nykyä neuvovat meidänkin oloissamme tämän elinkeinon paranta-
miseksi.”243
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Tässä ja edeltäneessä luvussa olen esitellyt kaksi rationaliteettia, joiden puitteissa tut-

kimusvirastot ja koelaitokset näyttäytyivät tarpeellisina ja välttämättöminä instituuti-

oina 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Ensimmäisen kohdalla nämä instituutiot mää-

rittyivät tehokkaan ja legitiimin hallinnon sekä järkiperäisen taloudenhoidon edelly-

tyksiksi. Jälkimmäisessä ne saivat arvonsa modernin ja sivistyneen kansakunnan ra-

kennuspalikoina ja tunnusmerkkeinä. Nämä kaksi järjellisyyttä päätyivät kuitenkin

myös kytkeytymään toisiinsa erään käytännön puitteissa. Kyse oli kilpailusta kansain-

välisillä maailmanmarkkinoilla ja kunniasta taloudellisen menestyksen mielessä. Aja-

tus kilpailusta maailmanmarkkinoilla oli monella tavoin lähellä tieteellistä kilpailua,

jonka kautta tuotettiin kunniakasta ja modernia kansaa kansainvälisen katseen edessä.

Tällä kertaa tavoitteena ei kuitenkaan ollut sivistyneisyyden osoittaminen vaan pär-

jääminen kansakuntana taloudellisessa kilpailussa. Toisaalta, vaikka näissä yhteyksissä

puhuttiin elinkeinoelämästä, laitoksia ei tarkasteltu vain eri teollisuudenalojen työvä-

lineitä ja menetelmiä kehittävinä toimijoina, joiden myötä eri ammattiryhmät saattai-

sivat helpottaa tai tehostaa työskentelyään. Sen sijaan ne näyttäytyivät yhtenä väli-

neenä saavuttaa kansallista etua kansainvälisessä kilpailussa. Julkisesti rahoitetut koe-

laitokset ja tutkimusvirastot käsitettiin kansallisiksi kilpailuvalteiksi maailmamarkki-

noilla. Kansainvälisen kilpailun kehys teki taloudellisista toimijoista kansakuntansa

edustajia maailmanlaajuisessa kilpailussa ja oman maan edustajat tuli varustaa vähin-

tään yhtä hyvillä – ellei paremmilla – välineillä kuin kilpakumppanit.

Koelaitoksia ja tutkimusvirastoja tarkasteltiin toistuvasti suhteessa kansainväli-

seen kenttään. Niiden perustaminen tai perustamatta jättäminen oli peliliike kansa-

kuntaisella pelikentällä. Maailmanmarkkinoita koskeneen keskustelun organisoivana

periaatteena oli paitsi kansakuntaisuus myös numeerinen järjestysasteikko, joka asetti

kansakunnat sekä rinnakkain että allekkain suhteessa toisiinsa. Kansat eivät asettu-

neet yksinkertaisesti jommallekummalle puolelle ajanmukaisen ja vanhanaikaisen, si-

vistyneen ja sivistymättömän tai kehittyneen ja primitiivisen välisillä akseleilla. Niitä

ei myöskään asetettu järjestysasteikkoon suhteuttamalla niitä määrättyyn ideaaliin ku-
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ten sivistyneisyyteen tai ajanmukaisuuteen. Kansat järjestäytyivät eri mittareiden poh-

jalta jatkuvasti muuttuvaan paremmuusjärjestykseen, jossa kunkin kansan tehtävänä

oli taistella tietään asteikolla ylemmäksi. Järjestys perustui keskinäisiin voimasuhtei-

siin, jotka tuotiin esiin kansainvälisten vertailujen avulla. Yhdenmukaisten ja kansain-

välisesti vertailtavien tilastojen sekä niiden yhteydessä hyödynnettyjen järjestysasteik-

kojen jatkuvasti lisääntyvää tuottamista voidaan yhtäältä pitää vastauksena kansain-

välisen kilpailuasetelman synnyttämään tiedontarpeeseen244. Toisaalta niiden voidaan

nähdä esitystapansa myötä itse tuottavan ja vahvistavan kilpailullista asetelmaa ver-

tailtavien yksiköiden välille. Sikäli kuin kilpailun kehys ei edellä tilastollista vertailua,

se on melko varmasti vertailun lopputulos. Jossain määrin kansainvälisiä vertailuja,

joissa kansallisvaltiot esitetään itseensä sulkeutuneina erillisinä yksiköinä, voidaan pi-

tää myös keinona tuottaa kansakuntia ja kansakuntaista maailmanjärjestystä245. Niissä

ilmenevä banaali nationalismi246 luonnollistaa tehokkaasti ajatusta kansallisvaltioista

todellisuutta jäsentävinä perusyksiköinä.

Kansainvälisen taloudellisen kilpailun kehys ei tietenkään ollut uusi 1800-luvun

lopulla, mutta se alkoi tällöin saada yhä enemmän jalansijaa koe- ja tutkimustoimintaa

käsittelevissä aloitteissa. Tähän tarkastelukehykseen sitoutunut kilpailun eetos tuli

erityisen suorasanaisesti ilmaistua vuonna 1882 käydyssä talonpoikaissäädyn keskus-

telussa247 koskien Ritariston ja aatelin ehdottamaa geologisen toimiston perustamista.

Eräs säädyn edusmiehistä katsoi, että vaikka geologiset tutkimukset saattoivat olla

arvokkaita ja hyödyllisiä maalle, ne olivat myös kalliita eivätkä täysin välttämättömiä.

Oli muita kohteita, joihin rahoja kipeämmin tarvittiin. Edusmies katsoi, ”ettei meidän

nyt pitäisi ruveta kilpailemaan naapurikansojen rinnalla kysymyksessä olevassa asi-

assa”. Toinen edusmies vastusti kuitenkin jyrkästi tätä näkemystä, sillä hän katsoi

”meidän kalliimmaksi velvollisuudeksemme kilpailla muiden kanssa varsinkin maan-

viljelyksessä”. Ensimmäisessä kannanotossa ”kilpailun” oli ehkä terminä tarkoitus

halventaa anomusehdotuksen esittämää tavoitetta asettamalla kilpaileminen vastak-

kain välttämättömyyksien kanssa. Täten kyse oli vain lapsekkaasta ”kilvoittelusta”
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eikä välttämättömästä ja vakavamielisestä asiasta. Kilpailu oli jotain, jota voitiin har-

joittaa, jos kansalla oli ylimääräisiä resursseja ja haluttiin hankkia kunniaa kansakun-

tien joukossa. Se ei ollut peruskehys kansakunnan ja kansainvälisen yhteisön välisen

toiminnan jäsentämiselle. Kilpailu oli yksi tapa olla kansakunta kansakuntien jou-

kossa, mutta ei ensisijainen tai ainoa tapa. Sillä oli toimintana ikään kuin tietty luk-

susstatus. Tätä vastaan asettui näkemys kansan korkeimmasta velvollisuudesta kil-

pailla toisia kansoja vastaan taloudellisen toiminnan saralla. Kansainvälinen kilpailu

ei määrittynyt vain välinerationaalisesti mahdollisuudeksi saavuttaa taloudellisia voit-

toja vaan se oli itsessään toimintana myös kansakunnan velvollisuus. Jos kansakunta

halusi olla kansakunta, sen oli osallistuttava kilpailuun.

Kansainvälisen kilpailun kehyksen entistä suurempi painottuminen voidaan

nähdä selkeästi muun muassa metsähallintoa ja maataloutta koskevissa keskuste-

luissa. 1800-luvun lopun valtiopäiväasiakirjoissa, erityisesti talonpoikaissäädyn kan-

nanotoissa, piirtyy kuva, jossa maanviljelijöiden ja maalaisväestön suurin huolenaihe

olivat Suomen karun ilmaston ohella metsähallituksen alaisuudessa toimineet paikal-

liset metsäherrat. Metsänhoitovirkamiehet pyrkivät rajoittamaan metsänomistajien

mahdollisuuksia hyödyntää hakkuiden ja puukaupan myötä omia yksityismetsiään.

Lisäksi metsäherrat aiheuttivat harmia maalaisväestölle, joka oli tottunut hyödyntä-

mään kruununmetsiä omiin tarpeisiinsa. 1900-luvun alussa puhe metsäherrojen mie-

livallasta alkoi kadota kokonaan ja vaikeiden luonnonolojen rinnalle astui uusia

maanviljelijöitä uhkaavia hahmoja. Samalla alkoi ilmetä uudenlaisia perusteluita vaa-

dituille reformeille ja koetoiminnan tukemiselle. Aloitteissa alkoi esiintyä yhä enem-

män suuria lukuja, joita vertailtiin toisiinsa ja joiden pohjalta huolestuttiin ja joiden

nojalla vaadittiin toimenpiteitä. Maanviljelijöiden onnea ja menestystä eivät uhanneet

enää paikalliset virkamiehet vaan omat kollegat, jotka viljelivät peltojaan ja kasvattivat

karjaansa kaukaisissa paikoissa. Nämä olivat ihmisiä, joiden nimiä tai kasvoja maan-

viljelijät eivät tunteneet, mutta jotka uhkasivat viedä leivän heidän suustaan. Argen-

tiinalaisten ja australialaisten karjankasvattajien ja maanviljelijöiden päivittäisestä



166

puurtamisesta oli tullut polttava huolenaihe kylmässä pohjoisessa peltoaan kyntävälle

viljelijälle:

”On yleisesti tunnettua, ettei kehitys maatalousalalla ole voinut pysyä olevien olojen
tasalla. Maataloustuotteiden ulkomaista kauppaa koskeva tilasto on tälle väitteelle par-
haimpana tukena. Meidän maamme, vieläpä maanviljelijäimmekin leipäkysymys sanan
varsinaisessa merkityksessä – niin omituiselta kuin se kuuluukin – jää vuosi vuodelta
yhä suuremmassa määrin muitten maitten maanviljelijäin ratkaistavaksi.”248

Miten näistä usein eri mantereilla työskennelleistä henkilöistä muotoutui niin

suuri uhka suomalaisille maanviljelijöille ja meijeritalouden toimijoille? Yksi vastaus

olisi maailmanmarkkinoiden kasvanut merkitys maataloudelle. Maataloustuotteita

kyettiin kuljettamaan entistä nopeammin pitkiäkin matkoja ja siten kauppaamaan en-

tistä enemmän valtiollisten rajojen yli. Pitkästä maantieteellisestä etäisyydestä huoli-

matta maataloustuottajat saapuivat samoille markkinoille. Tämän vastauksen voi

nähdä antavan osittaisen selityksen. Samalla on kuitenkin muistettava, että argentii-

nalaiset tai australialaiset eivät saapuneet maitotonkkiaan ja viljasäkkejään kantaen

samalle torille suomalaisten kanssa myyden tuotteitaan halvempaan hintaan. He eivät

saapuneet Pohjanmaalle tai Satakuntaan vierailulle keskustelemaan viljelymenetel-

mistään, viime vuoden satonsa määrästä tai kasvuennusteistaan ensi vuodelle. To-

dennäköisesti nämä tuhansien kilometrien päässä toisistaan peltojaan kylväneet vil-

jelijät eivät koskaan tavanneet toisiaan kasvokkain. Tästä huolimatta he saattoivat

nähdä toisensa ja huolestua toistensa toimista. Eräs tiedonmuoto kykeni saattamaan

heidät aivan toistensa rinnalle – kirjaimellisesti millimetrien päähän toisistaan. Tämä

tiedonmuoto oli kansainvälinen tilastollinen vertailu. Se siirsi eri maiden viljelijät, hei-

dän resurssina, panostuksensa, tuotantonsa, myyntihintansa, voittonsa ja tappionsa

paperille, jossa ne voitiin nähdä yhdessä. Niitä voitiin vertailla useilla eri ulottuvuuk-

silla. Tällä paperilla voitiin nähdä heidän välisensä voimasuhteet, niiden muutokset

menneinä vuosina sekä ennusteet tulevalle kehitykselle. Viimeistään tällä paperilla

maanviljelijät saattoivat nähdä käyvänsä kiivasta kilpailua täysin tuntemattomien ta-

hojen kanssa, joiden pelloille aurinko paistoi silloin kun heidän peltojensa yllä lepäsi
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yö. Tällä paperilla he olivat kansakuntaansa edustavia kilpailijoita maailmanmarkki-

noilla.

”Paljoa laajemmat kuin minkään muun Euroopan maan ovat Venäjän metsät, noin
180 milj. ha eli yhdeksän kertaa laajemmat kuin Suomen, jotka sen perästä ovat laa-
jimmat. Jos metsäalaa lasketaan asukasta kohti on sitävastoin Suomi Euroopassa n:o
1 (6,7 ha asukasta kohti), jota seuraa Ruotsi (3,5), Norja (2,7), Venäjä (1,4) ja sitte,
Balkanin maitten jälkeen, Unkari (0,42), Itävalta (0,34) ja Saksa (0,22), jonka metsäalue
on 14 milj. ha. Vuonna 1907 oli Venäjän puutavaran viennin arvo 304 milj. Smk, josta
vanukkeen arvo 4,5, paperin vain 0,3, mutta tärpätin, tervan ja pien 11,2 milj.”249

Lainauksessa näkyvä tarkastelu oli tyypillistä 1900-luvun alkupuolen anomuseh-

dotuksille. Ehdotuksen perusteluissa nojataan vahvasti tilastolliseen vertailuun eri

maiden välillä. Vertailua tehdään paitsi maiden välillä myös eri ajanjaksojen välillä,

mikä mahdollistaa kehityskulkujen osoittamisen paitsi eri kansojen kohdalla myös

kansainvälisesti. Ehdotuksessa vedotaan tilastoihin, jotka osoittavat muun muassa

viljan hinnan kehitystä eri maissa määrättynä ajanjaksona, eri maiden metsäalan mää-

rää ja suhdetta asukaslukuun, erilaisten metsätuotteiden viennin määrää ja arvoa eri

maille, vuotuista puutuotteiden tuontia eri maissa, puutuotteiden kulutuksen määrää

asukasmäärään suhteutettuna sekä puutuotteiden hinnan kehitystä eri maissa. Kan-

sainvälisten tilastollisten vertailujen avulla pyritään osoittamaan muun muassa Suo-

men maanviljelyksen ja metsätalouden erilaisia menestysmahdollisuuksia kansainvä-

lisellä kentällä, Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin maihin sekä kansainvälisiä

kehityskulkuja markkinoiden ja hintojen suhteen.

Tämä oli uudenlaista kansainvälistä vertailua, jota ei juuri näkynyt valtiopäiväasia-

kirjoissa 1800-luvun puolella. Nyt ei puhuttu pelkästään vanhoista ja suurista sivis-

tysmaista, joiden esimerkkiä voitiin seurata jollain alueella, joiden kanssa voitiin kil-

pailla tai tehdä yhteistyötä määrätyssä hankkeessa, ja jotka suhteutettiin pieneen Suo-

men kansaan. Nyt käsillä oli tilastollinen vertailu tarkkojen numeeristen datojen poh-

jalta eri toimintojen osalta. Valtiopäiväasiakirjoissa ”suurten sivistyskansojen” rin-

nalle astuivat yhä useammin ”suurtuotantomaat”. Suomi jäsentyi yhdeksi kilpailijaksi

kansainvälisillä markkinoilla, joiden puitteissa sillä oli tietyt vahvuudet ja määrätyt
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heikkoudet, joihin se saattoi kansakuntana panostaa. Vertailuissa ei puhuttu vain eri-

laisista institutionaalisista malleista tai laeista kansakuntien välillä, vaan vertailtiin yk-

sityiskohtaisen numeerisen tiedon pohjalta eri teollisuudenalojen resursseja, tuotet-

tuja voittoja, vientiä ja tuontia sekä ennustettiin eri maiden ja taloudenalojen tulevaa

kehityskulkua. Nämä tiedot mahdollistivat kansojen järjestämisen taulukoihin niiden

suhteellisten voimavarojen ja menestyksen suhteen. Muita maita käytettiin tilastollis-

ten vertailujenkin kohdalla esimerkkeinä. Niitä ei kuitenkaan käytetty esimerkkeinä

siitä, millainen sivistyskansan tulisi olla, vaan siitä, miten määrätyt ja ennustettavissa

olevat kehityskulut toteutuvat.  Muissa maissa toteutuneet kehityskulut olivat esi-

merkki siitä, mitä Suomessakin tulisi todennäköisesti tapahtumaan, jos samat seikat

muutettaisiin täällä. Muiden maiden pohjalta voitiin arvioida esimerkiksi maatalou-

dellisten koelaitosten vaikutusta elinkeinon tuottavuuteen. Kysymykseksi nousi täl-

löin, pitäisikö tarttua tietyillä talouden alueilla samoihin toimiin kuin pahimmat kil-

pailijat, jotta voitaisiin turvata oma menestys.

Ehkä tarkoituksettomana seurauksena näillä tilastoilla oli keskeinen rooli kansain-

välisen kilpailun kehyksen nousussa johtavaksi tavaksi hahmottaa metsä- ja maata-

louden olennaisia kysymyksiä ja haasteita. Pelkkä kaupankäynnin kansainvälisyys ei

itsessään olisi kyennyt synnyttämään tätä katsetta ja asetelmaa siinä muodossa, jonka

se alkoi 1900-luvun alkupuolella saada.

”Meidän täytyy päästä selvyyteen Suomen mahdollisuuksista kilpailla maailman met-
sänhyödykemarkkinoilla, ja nämä mahdollisuudet eivät riipu ainoastaan tuoton ja ku-
lutuksen välisen suhteen kehittymisestä omassa maassa, vaan samanlaisista seikoista
muissa maissa. Meidän on välttämätöntä päästä selvyyteen eri maiden, varsinkin tässä
suhteessa tärkeimpien maiden tuoton ja kulutuksen todennäköisestä kehityksestä ja se
voi tapahtua ainoastaan siten, että lähetetään kykeneviä miehiä edes sen verran tutus-
tumaan näiden maiden metsätaloudellisiin ja puunjalostusteollisuusoloihin, että he
pystyvät kelvollisesti hyväkseenkäyttämään sikäläisiä tilastollisia julkaisuja ja muuta
alaa koskevaa kirjallisuutta.”250

Yllä oleva lainaus on valtionmetsäkomitean mietinnöstä, jossa komitea korostaa

kansainvälisen metsäpoliittisen tutkimuksen merkitystä. Tutkimuksen tärkeys johtui

siitä, että metsähyödykkeiden hintain vastainen kehitys riippui tarjonnan ja kysynnän
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välisestä kehityksestä maailman markkinoilla. Kansainvälinen kilpailu ei ollut vain syy

suorittaa metsätieteellistä tutkimusta, vaan itse kansainvälinen kilpailu ehtoineen oli

asetettava järjestelmällisen tutkimuksen kohteeksi. Rationaalinen toiminta kansakun-

taisilla maailmanmarkkinoilla edellytti määrätynlaista tietoa. Ensinnäkin oli tunnet-

tava kilpailijat ja näiden resurssit. Toiseksi oli tunnettava itsensä ja omat resurssinsa.

Kolmanneksi oli tunnettava itsen ja muiden väliset suhteelliset voimavarat ja tuotok-

set.  Neljänneksi oli nähtävä laajat kehityskulut, jotka osoittivat aiempaa menestystä,

tulevia mahdollisuuksia ja esiin nousevia kehityskulkuja. Viidenneksi oli kyettävä

osallistumaan kansainväliseen kilpailuun paitsi yhtenä pelaajista ja teollisista tuotta-

jista myös yhtenä vertailtavista yksiköistä. Jos halusi olla selvillä omasta ja kilpailijoi-

den kilpailukyvystä sekä esittäytyä vakavasti otettavana kilpailuun osallistuvana kan-

sakuntana, maalla tuli olla omat luotettavat kansalliset tilastonsa, jotka olivat myös

tuotettu mahdollisimman yhdenmukaisesti kaikkien muiden maiden kanssa. Vertai-

leviin tilastollisiin arviointeihin osallistuminen merkitsi näkyvyyttä ja olemista osana

kansakuntien välistä kilpakenttää. Oli parempi olla mukana pelissä, vaikka olisi tap-

piolla, kuin jäädä kokonaan näkymättömänä kisojen ulkopuolelle. Voisi sanoa, että

tilastollisten vertailujen ulkopuolelle jääminen olisi ollut sama kuin se, ettei kykenisi

lähettämään kansallista joukkuetta edustamaan olympialaisiin. Vaikka tilastot eivät

itsessään ratkaisseet voittajaa vaan olennaisia tekijöitä olivat tuotanto ja kauppa, va-

kavasti otettavan kilpailijan oli oltava myös nähtävissä ja kyettävä tuottamaan tietoa

itsestään. Vertaileviin tilastoihin osallistunut kansakunta saattoi voittaa tai hävitä kan-

sainvälisessä kilpailussa, mutta tilastojen ulkopuolelle jäänyt kansakunta oli auto-

maattisesti näkymätön häviäjä.

Tilastollisessa tiedontuotannon mekanismissa, joka oli yhtä aikaa sekä ylikansalli-

nen että kansakuntainen, kansallisvaltioista tehtiin yhteismitallisia kilpailijoita, jotka

astuivat samalle kentälle kilpailemaan numeerisiksi muuttujiksi purettuina. Meka-

nismi oli ylikansallinen sinällään, että sitä käytettiin yhtenäisesti lukuisissa maissa eikä

se varsinaisesti paikallistunut yhteenkään maahan. Se oli ylikansallinen myös siinä

mielessä, että monesti näitä tilastoja pyrkivät saamaan aikaan erilaiset ammatilliset
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järjestöt, jotka halusivat tilastollisia tietoja ja vertailuja paitsi tunteakseen kilpailuken-

tän myös voidakseen vaatia rahaa määrättyä elinkeinoa tukeville uudistuksille. Nämä

tilastot olivat kuitenkin kansakuntaisia siinä mielessä, että tilastot järjestettiin käyttä-

mällä kansallisvaltioita perusyksiköinä. Kuten tieteellisenkin kilpailun kentällä, toimi-

joita olivat keskenään kilpailevat valtiot, jotka toimivat organisoivana periaatteena

tilastojen tuottamiselle. Varsinkin yhdistyksille ja ammattijärjestöille oli hyödyllistä

saada taloudellinen kilpailu näyttämään valtioiden tai kansakuntien väliseltä kilpai-

lulta, jossa oli tärkeää pärjätä hyvin. Osoittamalla menestystä tai jälkeenjääneisyyttä

voitiin vaatia lisää valtion tukea, vedoten joko kansan- ja valtiontaloudelliseen etuun

tai kansalliseen kunniaan.

Kilpailuasetelma tuli ottaa huomioon myös tutkimustoiminnan suuntaamisessa ja

panostaminen tutkimustyöhön esitettiin toistuvasti keinoksi edistää kansakunnan kil-

pailukykyä. Esimerkiksi vuoden 1920 valtionmetsäkomitea251 katsoi tärkeäksi keskit-

tyä metsäteknologisiin tutkimuksiin, jotka olivat luonteeltaan laadullista arvioivaa tut-

kimusta. Niissä ei selvitetty vain metsän määrää ja sitä koskevia muutoksia, jotka voi-

taisiin kätevästi hyödyntää tilastollisissa vertailuissa. Sen sijaan kohteena oli puiden

laatu ja niiden käytettävyys. Metsäteknologinen tutkimus kohdistui ensisijaisesti pui-

hin eikä metsiin. Tämä oli Suomessa uusi ja vähän harjoitettu tutkimusalue, jonka

merkityksen uskottiin kasvavan tulevaisuudessa. Miksi tätä arvioivaa tutkimusta pi-

dettiin niin tärkeänä? Komitean mukaan vain tällaisen tutkimuksen kautta kyettiin

määrittämään puutuotteille oikea arvo ja niiden laatu suhteessa muihin samanlaisiin

kilpaileviin tuotteisiin. Tämän katsottiin olevan erityisen tärkeää puutavaran koh-

dalla, koska se oli yksi maan tärkeimmistä vientituotteista, jolla oli vaarallisia kansain-

välisiä kilpailijoita. Koska Suomi joutui omin voimin kilpailemaan maailman markki-

noilla, sillä ei ollut varaa arvioida ylimalkaisesti kalliimpia ja halutuimpia tuotteitaan.

Puiden ominaisuuksia ja laatua oli tutkittava tieteellisellä tarkkuudella. Puut oli kyet-

tävä ryhmittelemään ja lajittelemaan luotettavan tahon toimesta, kuten tehtiin jo mel-

kein kaikissa Suomen kanssa kilpailevissa maissa. Suomi oli jäänyt kehityksestä jäl-

keen ja joutuisi sen vuoksi kärsimään maailman markkinoilla.
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Komitea mainitsi myös, että vuonna 1906 oli pidetty kansainvälinen kongressi,

joka suunnitteli ohjelman, jonka mukaan puiden lujuusarvoja olisi tutkittava. Tämän

ohjelman mukaisesti Suomenkin tulisi kehittää toimintaa omassa maassa, jotta pääsi-

simme muiden maiden tasolle.  Laatuarviointitutkimuksia oli siten kehitettävä, jotta

osattaisiin asettaa tuotteiden hinnat kohdilleen varsinkin suhteessa kansainvälisten

kilpailijoiden tuotteisiin. Lisäksi toisetkin maat suorittivat arviointeja ja saavuttivat

siten kilpailuedun laatuun perustuvalla maineella. Puut asetettiin laadun perusteella

järjestykseen, minkä pohjalta myös maat voitiin laittaa järjestykseen. Arvioinnit ja

tarkastukset myös edellyttivät tekijäksi virallisen tahon, jonka tuloksiin voitiin luottaa.

Tuotteiden laadulla ei ollut merkitystä, ellei laatua ollut osoitettu yhdenmukaisten

ylikansallisten kriteerien pohjalta. Komitean mukaan usein uskottiin, että ”käytännön

miehet” olisivat parhaita arvioimaan puiden laatua, mutta todellisuudessa tämän teh-

tävän hoitivat pätevimmin metsätieteen edustajat, joilta käytännön miehet omaksui-

vat lajittelusäännöt. Näin tiedettiin käyneen esimerkiksi Yhdysvalloissa. Järjestelmäl-

lisempi ja metsän tarkempaan tuntemiseen perustuva tutkimustoimi tulisi siten uskoa

metsäkoelaitokselle tai metsäammattimiehille.

Pärjääminen kansainvälisessä taloudellisessa kilpailussa oli tekijä, jonka kautta eri

toimenpiteiden järjellisyyttä arvioitiin. Kilpailu oli myös kannustin toimenpiteille. Se

oli paitsi järjellisyyden kehikko myös painostava voima, joka pakotti etsimään uusia

aseita kilpailuaseman parantamiseen. Tilastojen avulla voitiin paitsi tarkastella Suo-

men menestystä kansainvälisessä kilpailussa, myös perustella uudistuksia ja resurssien

suuntaamista haluttuun suuntaan kansallisella kentällä. Uudistuksia halunneet tahot

saattoivat kapitalisoida kansainväliseen kilpailuun liittyneet uhat osoittamalla ehdot-

tamansa reformit kilpailuvalteiksi maailmanmarkkinoilla. Kyse ei kuitenkaan ollut

pelkästä retorisesta leikittelystä, vaan institutionaalisia järjestelyjä tehtiin tämän logii-

kan pohjalta myös pyrkien peittelemään tai häivyttämään kilpailun merkitystä ratkai-

sujen kannalta. Tämä näkyi selkeimmillään eri aloille ehdotettujen tarkastuslaitosten

kohdalla.
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Maatalouden koetoimintatyötä järjestämään asetettu komitea252 huomautti vuo-

den 1916 mietinnössään, ettei Suomeen ollut järjestetty valtiollista maidontarkas-

tusta. Kaupunkien maidontarkastusta pidettiin kunnallisena tehtävänä, joka ei kuulu-

nut valtion vastuulle. Vointarkastuksen järjestäminen oli sen sijaan katsottu suurelta

osin valtion tehtäväksi. Miksi voin tarkastamista oli pidetty näin tärkeänä tehtävänä?

Johtuiko se siitä, että kyettäisiin turvamaan suomalaisille kuluttajille laadukkaan ja

turvallisen voin tarjonta. Ei varsinaisesti. Taustalla oli huoli voin viennin määrästä ja

suomalaisten vointuottajien kansainvälisestä kilpailukyvystä. Jotta suomalainen voin

tuottaja pystyi olemaan kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla, oli välttämätöntä,

että esimerkiksi Englantiin viety voi tarkistettiin siellä voimassa olevien vaatimusten

mukaisesti. Muuten vienti hankaloitui ja suomalaiset vointuottajat joutuivat hanka-

lampaan asemaan kuin muiden maiden tuottajat. Vointarkastuksen tarve oli ensin

johtanut vuonna 1903 aloitettuihin ajoittain tehtyihin tarkastuksiin ja sitten jatkuvaan

tarkastustoimintaan Valtion vointarkastuslaboratoriossa. Vuonna 1912 tehtiin pakol-

liseksi tarkastuttaa kaikki meijerivoi, jota vietiin Suomesta ulkomaille valtion avusta-

milla höyrylaivalinjoilla. Kansainvälinen kilpailu edellytti vastaavia laitoksia ja käytän-

töjä kuin kaikissa muissakin maissa. Samalla kansainväliselle kilpailulle asetetut edel-

lytykset sattuivat edistämään elintarvikkeiden tarkastustoiminta kotimaassa.

Kansainvälisen kilpailun ja ulkomaisten mallien vaikutus näkyi selkeästi myös

eläintautien vastaisissa tarkastuksissa. Esimerkiksi komitea253, joka oli asetettu teke-

mään ehdotuksia laeiksi tarttuvien eläintautien torjumisesta ja ehkäisemisestä maassa,

totesi vuoden 1893 mietinnössään:

”Komitea on kyllä ottanut huomioonsa että osa 1 §:ssä lueteltuja tautia ei ole maas-
samme ilmestynyt niin laajalti että niitä varten olisi tähän saakka tarvinnut erityisiä
lainsäädöksiä. Kuitenkin täytyy, jo sitäkin varten että kotieläinten vienti ulkomaille kä-
visi mahdolliseksi, pitää suotavana että Suomen eläintautilainsääde saadaan mikäli
mahdollista ulkomaiden lainsäädäntöjen kaltaiseksi […].”

Lainsäädäntö oli siten eläintautien kohdalla yhtenäistettävä muiden maiden kanssa

kaupankäynnin edistämiseksi. Suomella oli oltava samanlaiset säädökset ja instituu-

tiot, jotta voitiin harjoittaa menestyksekästä kaupankäyntiä. Kyse ei siis ollut sen
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enempää väestönterveyden suojelusta kuin ylikansallisen mallien sokeasta seuraami-

sesta, vaan kansainvälisen taloudellisen kilpailun logiikan edellyttämistä institutionaa-

lisista järjestelyistä. Myös eläintautien ehkäisemistä käsitellyt komitea254 pohti vuonna

1905 antamassaan mietinnössä, mitkä taudit tulisi lukea mukaan eläintauteja koske-

vaan lakiin. Komitea päätyi ottamaan mukaan tauteja, joita Suomessa ei tiedetty kos-

kaan esiintyneen, mutta jotka oli otettu osaksi vastaavaa lainsäädäntöä muissa maissa.

Samalla komitea jätti ulkopuolelle sellaisia tauteja, joita tiedettiin esiintyneen usein

Suomessa, mutta joita ei ollut otettu mukaan muiden maiden lainsäädäntöön. Viral-

liset tarkastukset toimivat tärkeinä takeina tuotteen laadusta niin kotimaassa kuin

kansainvälisestikin, minkä vuoksi niiden järjestäminen oli elintärkeää elinkeinoelä-

män kannalta.

Voidaan siis nähdä, miten käytäntöjen ja instituutioiden kansainvälinen yhdenty-

minen ja niitä koskevien päätösten synkronisointi saattaa osaltaan vauhdittua kan-

sainvälisen kilpailuasetelman myötä. Yhtäältä kilpailullisessa kehyksessä saatetaan et-

siä etulyöntiasemaa pysymällä kehityksen etulinjassa ja käsitys etulinjasta muodoste-

taan muissa maissa toteutettujen uudistusten perusteella. Toisaalta kussakin maassa

saatetaan katsoa välttämättömäksi ajaa läpi yhdenmukaisia uudistuksia, jotta kyetään

osallistumaan tehokkaammin kansainväliseen kilpailuun. Esimerkiksi virallisen tar-

kastustoiminnan organisointi saattaa olla lähes välttämätöntä, jotta voi ylipäätään

asettaa omat pelimerkkinsä pöydälle.

4.6. Ylikansallisista malleista kansallisiksi käytännöiksi

Toisiaan muistuttavat tieteelliset virastot, koelaitokset ja valtiolliset tutkimuslaitokset

levisivät lyhyellä viiveellä maasta toiseen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Myös Suo-

messa tehtiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella lukuisia aloitteita ulko-

maisia malleja mukailevien instituutioiden perustamiseksi. Kuten edellisessä luvussa

osoitin, yksi tapa perustella näiden laitosten ja virastojen välttämättömyyttä oli esittää

ne keinoksi edistää pätevää ja tuottavaa hallintaa elinkeinoelämän ja julkishallinnon
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piirissä. Tässä luvussa olen tarkastellut toista tapaa argumentoida ehdotettujen viras-

tojen ja laitosten tarpeellisuuden puolesta. Tämä perustui niiden esittämiseen väli-

neinä ja tunnusmerkkeinä modernin kansakunnan rakentamisen hankkeessa. Argu-

mentteja jäsentävän logiikan mukaan Suomen kansa tarvitsi vastaavat instituutiot

kuin muissakin maissa ollakseen moderni sivistynyt kansakunta. Ne olivat osa mo-

dernin kansakuntaisuuden järjestystä.

Suomessa, kuten muissakin Euroopan maissa, 1800-luvulla esiin nousseen natio-

nalistisen aatteen sekä Suomessa samaan aikaan tapahtuneen valtiokoneiston laaje-

nemisen ja lujittumisen255 voi nähdä antaneen oivan kaikupohjan kansalliseen kunni-

aan ja kansakunnan rakentamiseen vedonneille argumenteille. Kansakunnan etuun

tai joissain tapauksissa jopa koko sivistyneen maailman etuun vetoaminen saattoi

myös toimia taktisena keinona, jonka avulla voitiin häivyttää aloitteisiin liittyneet yk-

sityistahojen intressit ja esittää pyrkimykset yhteisen edun ajamisena. Aloitteissa ve-

dottiin laajasti jaettuihin arvoihin kuten kansalliseen kunniaan, menestykseen ja ajan-

mukaisuuteen. Sen lisäksi, että nämä arvot olivat yleisesti tunnustettuja, ne olivat

myös sisällöltään varsin avoimia. Tämä mahdollisti niiden hyödyntämisen joustavasti

erilaisten kysymysten yhteydessä.

Modernin sivistyskansan rakentamiseen viitanneita argumentteja ei kuitenkaan

tule pelkistää kevyeksi retoriseksi peliksi, jossa haettiin kannatusta aloitteille mainit-

semalla kansakunnan etu tai ajanmukaisuus muiden perusteluiden joukossa. Näiden

argumenttien vahvuus syntyi siitä, että ne olivat sidoksissa päätöksentekoa ja hallin-

nallista harkintaa koskevaan järjellisyyteen, joka tarjosi päämäärät ja arvioinnit kritee-

rit käytännöllisiä toimenpiteitä koskevalle harkinnalle. Ne toivat esiin erillisistä kan-

sakunnista koostuvan kamppailukentän, jolla kukin kansa saattoi erilaisten mittarei-

den ja tunnusmerkkien avulla ansaita itselleen meriittejä ja vahvistaa asemaansa. Tä-

män harkinnallisen kehikon puitteissa voitiin etsiä erilaisia menetelmiä oman aseman

vahvistamiseksi ja kansallisen etulyöntiaseman saavuttamiseksi. Kansallinen kunnia

ja sivistyneisyys kansainvälisen katseen alla sekä ajanmukaisuus ja kehittyneisyys eivät

olleet vain arvoja. Ne olivat myös tavoitteita, jotka pyrittiin saavuttamaan erilaisin
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keinoin.  Yhtäältä voidaan nähdä, että näitä yleistä hyväksyntää omaavilla arvoilla

oikeutettiin pyrkimyksiä perustaa laitoksia erilaisten intressien pohjalta.  Toisaalta

tutkimuslaitokset voitiin nähdä konkreettisena keinona saavuttaa nämä kansakuntaa

ja valtiota palvelevat tavoitteet. Arvot ja tavoitteet olivat samaan aikaan sekä retori-

sesti hyödynnettäviä viitekohtia että hallinnallista harkintaa jäsentäviä periaatteita ja

päämääriä. Siinäkin määrin kuin niitä käytettiin argumenteissa puhtaasti retorisista

syistä, nämä argumentit osaltaan vahvistivat kyseisten tavoitteenasetteluiden ja peri-

aatteiden asemaa hallinnallista harkintaa ohjaavina lähtökohtina.

Mainitut päämäärät ja arvot saattoivat olla sisällöltään avoimia ja joustavia, mutta

niiden määritteleminen noudatti silti tiettyä yhdenmukaisuutta. Ajanmukaisuuteen,

kehitykseen ja kansalliseen kunniaan vedonneet argumentit nojasivat suurelta osin

kansainvälisiin vertailuihin ja rakensivat näiden käsitteiden sisällön vertailujen kautta.

Nämä päämäärät olivat hyvän valtionhallinnan ja sivistyneen kansakunnan tunnus-

merkkejä, joihin poliittisen päätöksenteon kautta oli pyrittävä. Sen enempää kansa-

kunta kuin menestynyt ja sivistynyt kansakaan eivät olleet olemassa sellaisenaan, vaan

niitä oli tehtävä jatkuvan työn kautta suhteessa toisiin kansoihin. Kansakuntaisesti

jakautunut toimijakenttä annettuina tavoitteineen muodosti harkinnallisen kehikon,

jonka puitteissa voitiin arvioida eri toimenpiteiden mielekkyyttä ja hyödyllisyyttä ase-

tettujen päämäärien kannalta. Samoin se tarjosi eri hallinnonaloja koskevien kansain-

välisten vertailujen kautta perustan voimassa olleiden käytäntöjen problematisoin-

nille ja reformien vaatimukselle. Yhteistä vaatimuksille oli määritelmien sitominen

kansainväliseen kontekstiin. Sivistyneitä, ajanmukaisia ja menestyneitä oltiin aina

suhteessa toisiin kansoihin. Näihin päämääriin pyrittiin kansainvälisen katseen alla,

jossa kansat asettuivat paremmuusjärjestykseen suhteessa toisiinsa.

Kansakuntien ylä- ja ulkopuolelle hahmoteltiin kansainvälinen yleisö, joka saattoi

jäädä varsin hahmottomaksi tai konkretisoitua ylikansallisten organisaatioiden muo-

dossa. Kansakunnan tuli esiintyä edukseen näiden ylikansallisten tieteellisten tai am-

matillisten järjestöjen edessä, joihin vedoten kansallisen kentän toimijat vaativat uu-
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distuksia ja nostivat esiin ongelmia. Samoin kuin valtiopäivillä eri tahojen oli perus-

teltava ajamiaan asioita sellaisilla perusteilla, jotka olivat laajasti hyväksyttyjä osallis-

tujien kesken, kansojen oli tuotettava kansakuntaisuutta kansainvälisesti yleisesti tun-

nustetuin ja hyväksytyin keinoin. Kansallinen kunnia saavutettiin ja menetettiin tä-

män yleisön edessä.  Käsitystä esiin nousevista kehityksen linjoista ja omaksuttavista

malleista ei muodostettu kevyesti. Parhaimmillaan yhtenäisen logiikan muotoilemi-

nen vaati tarkkoja metrologisia tietoja ruotsalaisten maa- ja metsätalousopistojen si-

jainnista suhteessa ympäröiviin kaupunkeihin ja yliopistoihin. Nämä etäisyyksien tar-

kat määritykset ja niiden merkityksen arvioiminen saattoivat osaltaan tukea käsitystä

tietystä mallista tulevana kehityksen suuntana. Kansallisesti omaksuttavaksi suositel-

tujen mallien hahmottelu edellytti yhtenäisten kehityksen linjojen abstrahoimista kir-

javasta käytäntöjen joukosta. Oli tunnettava paitsi eri maiden lainsäädännöt myös

niiden käytännöt ja institutionaaliset järjestelyt, jotta voitiin esittää kiistämättömiä ar-

gumentteja niiden toteuttamista malleista ja niiden suhteesta esiin nousevaan kehi-

tyksen linjaan.

John W. Meyer256 on todennut, että potentiaalinen ristiriita kansallisen erityisyy-

den periaatteen ja ulkomaisten mallien kopioimisen välillä voidaan välttää, koska

usein kopiointia ajavat eri alojen asiantuntijat, jotka tuottavat malleista teoreettisia

tulkintoja. Asiantuntijoiden toiminnan ansiosta menestyksekkäiden maiden mallien

matkiminen ei vaikuta niinkään ”maanpetokselta” kuin puhtaasti rationaaliselta toi-

minnalta. Omien tuloksieni perusteella kyse on kuitenkin monitahoisemmasta ilmi-

östä. Ensinnäkin voidaan sanoa, että kotouttamisen yhteydessä ei välttämättä kopi-

oida sellaisenaan yhtään valmista mallia. Monissa tapauksissa malli pikemminkin tuo-

tetaan kotouttamisen yhteydessä kansallisessa keskustelussa ja kansallisissa doku-

menteissa257. Toiseksi tätä mallia ei välttämättä muodosteta minkään yksittäisen val-

tion esimerkin mukaiseksi vaan se saatetaan abstrahoida useissa eri maissa havaittu-

jen kirjavien käytäntöjen joukosta. Kolmanneksi riippumatta siitä, ketkä kotoutta-

mista pyrkivät edistämään, on havaittavissa tekniikoita, joiden avulla voidaan välttää
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jännite kansallisen erityisyyden ja ulkomaisten mallien seuraamisen välillä kotoutta-

misprosessin yhteydessä. Omasta aineistostani löysin kolme tällaista tekniikkaa: mal-

lin kansallistaminen, mallin ylikansallistaminen ja toiminnan kansallistaminen. Näh-

däkseni pelkkä asiantuntijoiden osallisuus mallien välittämisessä tai tuottamisessa ei

vielä riitä estämään syytöksiä muiden maiden sokeasta kopioimista eikä onnistumi-

nen näiden syytösten välttämisessä toisaalta edellytä asiantuntijoiden osallisuutta.

Asiantuntijoiden osallisuus ei ole välttämätön ehto eikä riittävä ehto syytösten vält-

tämiselle. Olennaista on se, miten malli onnistutaan rakentamaan niissä dokumen-

teissa ja kannanotoissa, joiden myötä se introdusoidaan kansalliseen keskusteluun.
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5. Rationaalinen organisaatio ja tutkimustoiminto

Suurimmalla osalla niistä tutkimusaloista, joille Suomessa ehdotettiin perustettavaksi

tieteellisiä virastoja tai koelaitoksia 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, oli harjoitettu

tutkimusta jo aiemmin muiden tahojen toimesta. Tutkimuksia oli suoritettu muun

muassa yliopistossa, valtion virastoissa sekä erilaisten yhdistysten ja seurojen puit-

teissa. Lisäksi tieteelliseen toimintaan saattoivat ottaa osaa yksittäiset tieteellisesti

kouluttautuneet henkilöt. Yksi haaste uusia laitoksia ajaneille tahoille olikin perus-

tella, miksi koelaitokset ja tieteelliset virastot tarjoaisivat paremman tavan organi-

soida tutkimustoimintaa suhteessa aiempiin järjestelyihin ja käytäntöihin. Vaikka hy-

väksyttäisiin aiemmissa luvuissa käsitellyt ajatukset tieteen käytännöllisestä ja talou-

dellisesta hyödyllisyydestä sekä tieteen kansallisesta merkityksestä, tutkimustoiminta

olisi silti mahdollista järjestää monilla erilaisilla tavoilla. Siinäkin tapauksessa, että

määrättyä tutkimusalaa edustavat erilliset laitokset nähtäisiin sivistyneen ja ajanmu-

kaisen kansakunnan merkkeinä, ne olisi mahdollista perustaa esimerkiksi yliopistojen

yhteyteen.

Tieteellisen toiminnan ja opetuksen ylimpänä tahona toimineen yliopiston olisikin

voinut olettaa olevan luonteva paikka uusien tutkimusalojen edistämiselle. Koska

suurin osa käsitellyistä tutkimusaloista oli vahvasti sidoksissa elinkeinoelämään, olisi

puolestaan helppo olettaa, että tutkimusten toimittaminen olisi jätetty yksityisten ta-

hojen vastuulle, vaikka valtion olisikin osallistunut niiden rahoittamiseen. Näistä sei-

koista huolimatta uusien tutkimusalueiden toiminta haluttiin järjestää nimenomaan

valtiollisten koelaitosten ja tieteellisten virastojen muodossa ja tässä myös onnistut-

tiin. Miten tämä uusi tapa järjestää tutkimustoimintaa valtiollisten organisaatioiden

yhteyteen onnistuttiin esittämään toimivampana suhteessa vakiintuneisiin malleihin?
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Valtiollisten tutkimusvirastojen, toimikuntien ja toimistojen perustaminen oli kes-

keisesti riippuvainen aiempien totunnaisten käytäntöjen problematisoinnista.  Uusien

laitosten ja virastojen perustamista ajaneissa komiteamietinnöissä ja lakialoitteissa ta-

pahtunut aiempien tutkimuskäytäntöjen problematisointi ei merkinnyt vain aiempien

ratkaisujen kritisoimista. Kritiikki sidottiin aina käsityksiin uusista ja paremmista ta-

voista organisoida tutkimustoimintaa. Vakiintuneet käytännöt esitettiin puutteellisina

ja ongelmallisina suhteessa uusiin ideaaleihin. Perusteltaessa valtiollisten koelaitosten

ja tieteellisten virastojen tarpeellisuutta eri tutkimusalueille, muotoiltiin kolme ohjaa-

vaa periaatetta, joiden pohjalta tutkimustoimintaa tulisi tulevaisuudessa järjestää: va-

kaus, johdonmukaisuus ja keskittyneisyys. Näiden katsottiin tarjoavan perustan tutkimus-

toiminnan rationaaliselle ja menestyksekkäälle organisoinnille. Nämä tavoitteet ja pe-

riaatteet läpäisivät kaikkia tutkimusalueita koskeneita keskusteluita ja niillä oli vahva

asema toiminnan organisointia koskeneessa harkinnassa. Yhtäältä tutkimustoimintaa

vaadittiin järjestettäväksi niiden mukaisesti ja toisaalta koelaitokset ja tieteelliset vi-

rastot pyrittiin esittämään parhaaksi keinoksi saavuttaa nämä tavoitteet.

5.1. Vakaa pohja

Keskeinen tutkimuksen organisointia koskenut vaatimus 1800- ja 1900-lukujen tait-

teessa oli toiminnan järjestäminen ”vakaalle” pohjalle.  Kun geologisen tutkimuksen

alalle ajettiin itsenäisen valtiollisen viraston tai laitoksen perustamista, kritiikin258

kohteeksi asetettiin vuorihallituksen harjoittaman tutkimuksen katkonaisuus. Geolo-

giset tutkimukset oli aloitettu vuonna 1865, mutta ne olivat päättyneet jo kolmen

vuoden jälkeen, koska vuorihallituksen virkamiehet eivät ehtineet hoitamaan tutki-

mustyötä muiden tehtäviensä rinnalla. Vaikka vuoden 1871 vuorihallituksen ohje-

säännössä viraston vastuulle oli määrätty erilaisia tutkimustehtäviä, kyseisiä tehtäviä

ei katsottu käytännössä ehdityn toteuttamaan. Vuonna 1872 vuori-intendentti oli eh-

dottanut tutkimusten uudelleen aloittamista, mutta ehdotus ei johtanut toimenpitei-

siin. Valtiovarain toimituskunta tarttui kuitenkin kysymykseen uudelleen vuoden



180

1875 lopulla ja pyysi lausunnon Suomen Tiedeseuralta. Tiedeseura totesi lausunnos-

saan, että tutkimusten keskeytymisen johtaneet syyt olivat sellaiset, että ne saattaisivat

toistua milloin tahansa. Koko maata koskeva geologinen tutkimus edistyi tämän

vuoksi erittäin hitaasti ja siltä odotetut tieteelliset ja käytännölliset hyödyt siirtyivät

kauas tulevaisuuteen. Tutkimuksen vakaa ja häiriötön edistyminen vaati uudelleen-

järjestelyä. Tämän vuoksi katsottiin välttämättömäksi antaa geologiset tutkimukset

maassa erityisen, puhtaasti tätä tarkoitusta varten perustetun, viraston toimeksi.

Ritariston ja Aatelin vuonna 1882 jättämässä anomusehdotuksessa259 vaadittiin

geologisten tutkimusten laajentamista ja suurempaa taloudellista panostusta niiden

toteuttamiseen. Toimintaa haluttiin vakiinnuttaa ja vahvistaa sekä luoda vähintään

itsenäinen geologinen tutkimusosasto vuorihallituksen alaisuuteen. Tutkimusta var-

ten haluttiin ”luja ja pysyväinen järjestelmä”. Aiemmista uudistuksista huolimatta tut-

kimusta varten oli asetettu vain yksi henkilö ja hänelläkin oli muita tehtäviä hoidet-

tavanaan tutkimuksen ohella. Asiaa käsitellyt Yleinen valitusvaliokunta260 yhtyi sää-

dyn näkemyksiin. Vaikka tutkimusten johtajalla katsottiin olleen jossain määrin mah-

dollisuus hyödyntää apulaisia, valiokunnan mukaan taitavien apulaisten löytäminen

oli vaikeaa, koska heille voitiin tarjota vain lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Tämä

johti henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, jonka seurauksena johtajan oli jatkuvasti

koulutettava ja valvottava uusia apulaisia. Tämä esti pysyvän asiantuntijapohjan ra-

kentamisen. Lisäksi pätevien apulaisten puute rajoitti mahdollisten tutkimuskohtei-

den alaa ja heikensi tulosten luotettavuutta.

Yhtäjaksoisuus

Geologisen tutkimuksen järjestämistä koskeneessa keskustelussa nousivat kattavasti

esiin sekä ne tekijät, joiden pohjalta vakaa tutkimustoiminta määrittyi komiteamie-

tinnöissä ja valtiopäiväkeskusteluissa 1900-luvun taitteessa haasteelliseksi tavoit-

teeksi, että ne ongelmat, joiden vuoksi vaadittiin tutkimustoiminnan jatkuvuuden tur-
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vaamista. Korkealaatuinen tutkimustoiminta ei voinut perustua hajanaisten hankkei-

den varaan. Tutkimus ja havainnointi tuli ensinnäkin organisoida yhtäjaksoiseksi toi-

minnaksi, jonka yhteydessä havainnot kirjattaisiin järjestelmällisesti ylös. Esimerkiksi

geodesian261 ja entomologian262 yhteydessä kritisoitiin aiempien tutkimusten perus-

tumista lyhytaikaisiin hankkeisiin, joita käynnistettiin satunnaisesti hetkellisten tarpei-

den ohjaamana. Tutkimuskenttää koskevaa tietoa ei voitu lähteä rakentamaan pala

palalta erillisten pienten tutkimusten kautta. Oli rakennettava pysyvä ja systemaatti-

sesti kohdekenttäänsä tarkasteleva tutkimusorganisaatio. Hyvä tutkimus oli tasaista

ja ”jatkomenoista”.

Yhden laitoksen suorittamia ”yhtäjaksoisia ja tieteellisellä tarkkuudella järjestettyjä

havaintoja” pidettiin erityisen arvokkaina ja välttämättöminä myös metsätieteen263,

ilmatieteen264 ja merentutkimuksen265 aloilla. Kunnollisia tuloksia ja toimialan kehi-

tystä ei saataisi aikaiseksi ilman säännöllistä ja jatkuvaa tutkimusta, joka toisi näkyviin

hitaasti etenevät prosessit ja muutokset. Olipa kyse metsätieteestä266, maitotaloudel-

lisesta koetoiminnasta267 tai maataloudellisten koneiden tarkastustoiminnasta268, yk-

sityisten tahojen ei katsottu kykenevän turvaamaan toiminnan vakautta ja yhtäjaksoi-

suutta. Yhdistysten ja seurojen vastuulle jätetyn tutkimustoiminnan katsottiin olevan

leimallisesti tilapäistä, johtuen joko resurssien puutteesta tai kiinnostuksen kohteiden

vaihtumisesta. Valtiollisten laitosten tai virastojen nähtiin tarjoavan parhaat institu-

tionaaliset puitteet tasaisesti jatkuvalle ja etenevälle tutkimukselle.

Pitkäjänteisyys

Vaatimukset tutkimustoiminnan yhtäjaksoisuudesta olivat tiiviisti liitoksissa vaati-

muksiin tutkimuksen pitkäjänteisyydestä. Tätä korostettiin erityisesti metsätieteen269

yhteydessä. Metsänhoidolliseen koetoimintaan katsottiin liittyvän erityispiirteitä, joi-

den vuoksi niitä ei voinut jättää yksityisten tahojen vastuulle. Ensinnäkin kokeet oli-

vat erittäin pitkäaikaisia. Etsiessään ratkaisua määrättyyn kysymykseen, metsänhoito-



182

mies joutui helposti käyttämään koetyöhön yhtä monta vuosikymmentä kuin maan-

viljelijä tarvitsi kuukausia. Maanviljely kulki alle vuoden mittaisissa sykleissä, jonka

aikana oli usein mahdollista saada esiin kokeiden tuloksia. Puiden kasvu sen sijaan

oli hidasta ja metsän muokkauksen vaikutukset ilmenivät vasta pitkällä viiveellä. Ko-

keet ja tutkimukset saattoivat vaatia aikajänteen, joka ylitti yhden ihmisen eliniän.

Toiseksi metsänhoidollinen koetoiminta oli kallista, koska kokeet oli suoritettava laa-

jassa mittakaavassa, jotta tuloksia voitaisiin pitää luotettavina. Yksityisiltä tahoilta

puuttuivat resurssit tällaisten tutkimusten suorittamiseen. Tätäkin olennaisemmin

heidän uskottiin suhtautuvan penseästi sellaisten pitkäkestoisten tutkimushankkei-

den aloittamiseen ja kustantamiseen, joiden tulokset parhaassakin tapauksessa voitai-

siin saada valmiiksi vasta heidän kuolemansa jälkeen. Kaiken huipuksi heillä ei olisi

mitään takeita siitä, että kaikkien henkilökohtaisten uhrausten jälkeen, heidän aluille

panemaansa tutkimusta jatkettaisiin heidän menehtymisensä jälkeen. Pitkäaikaisten

metsänhoidollisten kokeiden suunnittelemisen ja toimeenpanemisen katsottiin edel-

lyttävän sellaista valtiollista laitosta, jolla olisi pysyvän organisaation seurauksena

kyky viedä läpi jatkuvia pitkäaikaisia kokeita yhdenmukaisella tavalla.

Vakaassa organisaatiossa tutkimuksen jatkuvuus olisi yksilöistä riippumatonta.

Jos yksi tutkija menehtyisi tai vaihtaisi työpaikkaa, toinen astuisi hänen tilalleen jat-

kamaan prosessia. Koelaitos ylittäisi yksityistutkimusten rajoitteet sekä taloudellisten

että inhimillisten resurssien osalta, mikä tekisi mahdolliseksi suuren mittakaavan tut-

kimukset ajallisesti ja paikallisesti. Vaikka maataloudelliset tutkimukset eivät välttä-

mättä edellyttäneet yhtä pitkäkestoisia tutkimuksia kuin metsätieteen alalla, myös nii-

den suhteen esitettiin huolia yksityisesti rahoitetun tutkimuksen epävakaudesta. Yk-

sityisen rahoituksen katsottiin270 johtavan muun muassa tutkimusten suppeuteen ja

yksipuolisuuteen sekä pätevien tutkijoiden puutteeseen, koska heikko ja epäluotet-

tava rahoitus ei kannustanut nuoria tutkijoita hakeutumaan alalle.
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Ajantasaisuus ja kumuloituminen

Vakaa, yhtäjaksoisesti ja pitkäjänteisesti tutkimustyötä suorittava laitos oli organisaa-

tio, joka mahdollisti tiedon ajantasaisuuden ja kumuloitumisen. Esimerkiksi geodeettisen

komission perustamista ajanut komissio271 vastusti 1800-luvun lopulla ajatusta siitä,

että maan kartoitusta varten voitaisiin perustaa väliaikainen organisaatio, joka suorit-

taisi tehtävän valmiiksi tiettyyn määräaikaan mennessä. Joissakin kannanotoissa niin

geologinen kuin geodeettinenkin kartoittaminen oli esitetty määräaikaisiksi urakoiksi,

jotka voitaisiin saattaa loppuun nopeammin tai hitaammin riippuen siitä, kuinka pal-

jon työhön panostettaisiin rahaa ja henkisiä voimavaroja. Tämän jälkeen tutkimuksia

suorittanut virasto muuttuisi tarpeettomaksi. Komission mukaan kartoittaminen ei

kuitenkaan ollut urakka, joka tulisi tietyssä vaiheessa lopullisesti valmiiksi. Se oli päät-

tymätön tehtävä, koska sen kohde oli alituisesti muutoksessa. Tarkastelun kohde

muuttui osittain ihmisten toiminnan tuloksena, kun peltoja raivattiin uusille alueille,

kun uusia taloja ja asuinalueita rakennutettiin tai kun järviä laskettiin ja liikenneyh-

teyksiä uudistettiin. Osittain se muuttui maan pintaan vaikuttavien luonnonvoimien

seurauksena. Valmiiksi saatu kartta, olipa se laadittu kuinka yksityiskohtaisesti ja tar-

kasti tahansa, oli pätevä ainoastaan laatimishetkenä. Kartoittaminen edellytti tasai-

sesti jatkuvaa tutkimusta, joka aiempiin tutkimuksiin nojaten pyrki kohti entistä suu-

rempaa tarkkuutta ja päivitti järjestelmällisesti tietojaan.

Jatkuvasti ajantasaisen tiedon tuottaminen edellytti vakaata organisaatiota, joka

seurasi herkeämättä kohdekenttänsä tapahtumia ja muutoksia. Tietojen systemaatti-

sen kerryttämisen ja päivittämisen kautta paitsi tunnettiin nykyhetki, sitä voitiin myös

verrata menneeseen sekä ennakoida tulevaa kehitystä. Yhtäältä vakaassa organisaa-

tiossa kerrytettiin kohdealuetta koskevaa informaatiota yhä kattavammaksi ja yksi-

tyiskohtaisemmaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta siellä kerrytettiin kohdekenttää kos-

kevaa asiantuntemusta. Vakaan organisaation avulla voitaisiin välttää määräaikaisista

työsuhteista johtuva työntekijöiden vaihtuvuus sekä tarve uusien työntekijöiden jat-

kuvaan perehdyttämiseen, mitä harmiteltiin lukuisissa yhteyksissä. Henkilöstön vaki-
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naistamisen myötä uskottiin voitettavan osaavampia, helpommin ohjattavia ja tehtä-

välleen omistautuneita tutkijoita, joiden ansiosta tutkimusta kyettäisiin suorittamaan

entistä nopeammin ja luotettavammin. Vakaa organisaatio mahdollistaisi tutkimuksen

jatkuvuuden ja jatkuvan tutkimuksen.

Tämän ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tarkoittanut sitä, että olisi nähty välttä-

mättömäksi pitää kiinni kaikista työntekijöistä. Esimerkiksi geologisen toimikunnan

uudelleen järjestämistä suunnitellut komitea272 katsoi vuonna 1934, että ainakin toi-

mikunnan apulaistehtävissä toimivien henkilöiden virat tulisi jättää vakinaistamatta.

Apulaisgeologina toimivien henkilöiden vaihtuvuutta ei pidetty ongelmallisena, kun-

han varmistettiin, että itse toimet olisivat pysyvästi järjestettyjä ja niitä varten olisi

järjestetty varat laitoksen vakinaiseen menosääntöön. Yksilöiden vaihtuvuus ei hai-

tannut, kunhan toimet olivat pysyviä ja toiminto jatkoi kulkuaan. Olennaista oli ra-

kenteellinen vakaus, jonka puitteissa tehtäviä hoitavat ja toimia täyttäneet yksilöt

saattoivat virrata sisään ja ulos organisaatiosta.

Jatkuva muutos

Vaatimus vakaan ja jatkuvan tutkimustoiminnan organisoinnista eri aloille oli yleinen

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä – erityisesti 1920-luvulta lähtien. Kai-

kissa tapauksissa se ei yhdistynyt vaatimuksiin varsinaisen valtiollisen tutkimuslaitok-

sen perustamisesta. Silloin kun valtion tutkimuslaitosten perustamista tai säilyttä-

mistä kuitenkin pyrittiin oikeuttamaan, lähes poikkeuksetta yksi keskeisistä argumen-

teista oli kyky keskeytyksettömän ja järjestelmällisen tutkimustoiminnan ylläpitämi-

seen. Jatkuvan tutkimustyön tarpeen katsottiin kumpuavan jatkuvasta muutoksen ti-

lasta. Tämä muutos saattoi koskea neljää eri tekijää.

Ensinnäkin muutoksen tilassa saattoi olla tutkimuksen kohde, kuten yllämainitun

geodeettisen tutkimuksen kohdalla. Kun Geodeettisen laitoksen järjestelykomitea273

tarkasteli 1960-luvulla laitoksen olemassa olon tarpeellisuutta, se huomautti, että
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huolehtiminen maan karttalaitoksen tieteellisestä ja tarkasta pohjasta edellytti geo-

deettisten runkomittausten jatkuvaa tarkistamista ja täydentämistä sekä uusien mit-

tausten suorittamista. Tämän ohella laitoksen tehtävänä oli maan muodon ja koon

määrittäminen, mihin liittyivät myös painovoimaa ja maankuoren rakennetta sekä

sen muutoksia koskevat tutkimukset. Jälkimmäinen tutkimusaihe vahvisti entisestään

pysyvän geodeettisen tutkimuslaitoksen tarvetta. Sen lisäksi, että Suomen alueella ta-

pahtui erilaisten rakennustöiden ja luonnonvoimien myllerryksen seurauksena jatku-

vasti muutoksia jotka tuli päivittää karttoihin, laitos oli kohdistanut tutkimuksensa

myös maankuoreen, joka eli päättymättömässä muutoksen tilassa. Koska kohde

muuttui, myöskään sitä koskeva tietäminen ei voinut koskaan pysähtyä aloilleen, si-

käli kuin se pyrki pätevyyteen ja luotettavuuteen. Muuttuvaa kohdetta koskeva totuus

muuttui kohteen mukana. Sitä koskeva tietäminen oli jatkuva prosessi, joka ei voinut

saattaa työtään loppuun.

Niin geodesian kuin muidenkin tutkimusalojen kohdalla kohde saattoi muuttua

usean tekijän seurauksena. Luonnonvoimat ja biologiset prosessit näyttelivät merkit-

tävää roolia yksillä aloilla, mutta olivat merkityksettömiä toisilla. Niiden rinnalla koh-

detta saattoivat muovata poliitikot ja virkamiehet, jotka pyrkivät ajamaan harkitusti

läpi eri alojen reformeja. Harkittua muokkausta harjoittivat myös yritykset, järjestöt

ja muut yhteiskunnalliset toimijat. Lisäksi oli vielä huomioitava tarkoitukseton muu-

tos, joka syntyi esimerkiksi lukuisten ihmisten toiminnan kasautuessa erilaisiksi laa-

jemman mittakaavan efekteiksi tai harkittujen reformien ja interventioiden synnyttä-

essä toivomattomia ja ennustamattomia sivuvaikutuksia. Kussakin tapauksessa tie-

don kohde kävi läpi muutoksia, joiden syiden ja seurausten selittäminen edellytti

vankkaa asiantuntijapohjaa, jonka avulla voitaisiin ymmärtää käsillä olevia kehitys-

kulkuja sekä niiden seurauksia.

Toiseksi muutos saattoi koskea itse tietämisen tapaa. Näiden muutosten kenttänä

olivat tieteelliset tutkimusmenetelmät, kuten aineistonkeruun ja yhdistelemisen tavat,

otantamenetelmät sekä koekäytännöt ja analysoinnin tavat. Ne saattoivat koskea tie-

tämisen välineitä ja laitteita, kuten mittareita, kaavakkeita, tiedonkäsittelyn koneistoja
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ja laboratoriolaitteistoja. Lopulta ne ulottuivat koskemaan tieteellisiä teorioita siitä,

millaisista objekteista tarkasteltu todellisuus koostui, miten kyseisiä objekteja tuli tar-

kastella, mitkä asiat olivat liitoksissa toisiinsa ja millaisia kausaalisia suhteita niiden

välillä saattoi vallita. Esimerkiksi Geodeettisen laitoksen järjestelykomitea274 huo-

mautti vuonna 1966, miten elektronisten laskukoneiden käyttöönotto oli muuttanut

jatkuvasti aiempia tutkimusmenetelmiä ja avannut kokonaan uusia tutkimusmahdol-

lisuuksia. Samoin vesistötutkimuskomitea275 painotti vuonna 1956, että metodiikan

moninaisuus oli ominaista limnologiselle ja kalastustieteelliselle tutkimukselle ja tut-

kimustavat olivat viime vuosina kehittyneet nopeaa tahtia, kuten muillakin luonnon-

tieteen aloilla. Tarkat erikoislaitteet ja herkät mittarit olivat tutkimustyössä korvan-

neet ihmissilmän ja karkeat mittaustekniikat. ”Tilastomiehenkään” ei enää tarvinnut

turvautua kynään pitkien sarakkeiden laskemiseksi vaan hän saattoi kääntyä ajanmu-

kaisen laskukoneensa puoleen. Tutkimusmetodiikan kehittymisestä ja sen mukanaan

tuomista uusista tieteen ja käytännön saavutuksista kerrottiin löytyvän loputtomasti

esimerkkejä tieteellisissä julkaisuissa.

Jotta voitiin pitää jatkuvaa tutkimustoimintaa välttämättömänä, ei tarvinnut olet-

taa, että kohde itsessään olisi jatkuvassa muutoksen tilassa. Muutos tietämisen ta-

voissa muutti sen, miten kohdekenttä ja sillä havaittavat objektit näyttäytyivät tutki-

jalle. Metodologian, välineiden ja teorioiden loputon muuttuminen merkitsi sitä, että

aina oli myös uutta tutkittavaa. Voitiin havaita uusia objekteja, analysoida entistä tar-

kemmin jo aiemmin tutkittuja kohteita sekä laajentaa analysoitujen kohteiden jouk-

koa ja havaita niiden keskuudessa uusia lainalaisuuksia ja yhteyksiä. Muuttuvat tietä-

misen käytännöt muokkasivat tiedon kohdetta ja toivat siitä yhä uusia asioita näky-

viin. Tämän vuoksi tutkimustehtävä ei voinut koskaan tulla valmiiksi.

Kolmanneksi jatkuvaa tutkimusta tarvittiin, koska tiedonintressi saattoi muuttua.

Kuten Geologisen toimikunnan uudelleenjärjestelykomitea276 totesi vuoden 1934

mietinnössään, missään maassa – edes pinta-alaltaan Suomea pienemmissä – ei ollut

onnistuttu saattamaan geologista kartoitustyötä loppuun. Tutkimuksen ja teollisuu-
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den edistyessä ilmestyi aina uusia näköaloja ja uusia tarpeita, jotka vaativat kartoituk-

sen uusimista ja täydentämistä. Ajatus jatkuvasti muuttuvista tiedontarpeista, jotka

vaativat jatkuvasti uutta tutkimustoimintaa, nousi esiin 1940-luvulla myös muun mu-

assa kasvatustieteellisen keskuslaitoksen tai ”pedagogisen instituutin” perustamista

koskeneissa suunnitelmissa277. Kasvatustieteellisen keskuslaitoksen tehtäväksi kaa-

vailtiin kulloinkin ajankohtaisten kasvatusta ja opetusta koskevien tutkimusten suo-

rittamista sekä niitä koskevien aloitteiden tekemistä. Tutkimusten aiheet tulisivat riip-

pumaan niistä tarpeista, joita opetuslaitosten ja kasvatustoiminnan määrätietoinen

kehittäminen kunakin ajankohtana laitokselle asettaisi. Ministeriöiden, kouluhallituk-

sen, valtion komiteoiden, eduskunnan valiokuntien ja muiden viranomaisten uskot-

tiin tulevan tasaisesti tarvitsemaan erityiskysymyksiä koskevia tutkimuksia ja selonte-

koja, joita keskuslaitos kykenisi heille tarjoamaan. Tutkimusta ohjaisi kaavailtujen re-

formien asettamat tarpeet ja ylipäätään opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen liit-

tyvät tiedontarpeet. Tutkimusta tultaisiin tarvitsemaan jatkuvasti tulevaisuudessa,

koska alalla tultaisiin tekemään yhä uusia uudistuksia, joiden tueksi tarvittaisiin aina

uusia tutkimuksia ja selvityksiä. Riippumatta siitä, muuttuiko tutkimuksen kohde tai

tietämisen menetelmät, tiedollinen intressi saattoi muuttua vaatien loputtomasti uu-

sia tutkimuksia. Nämä tutkimukset saattoivat jälleen paljastaa ja avata tuloksiensa

kautta yhä uusia kysymyksiä ja objekteja tuleville tutkimushankkeille. Jatkuvan muu-

toksen alla oli siten se, mistä asioista katsottiin tarvittavan tietoa ja mitä asioita oli

pyrittävä tuntemaan, löytämään ja selittämään.

Neljättä ja viimeistä tekijää, intervention käytännöissä tapahtuvia muutoksia, on han-

kala erottaa tiedon intresseissä tapahtuvista muutoksista. Muutokset kohdekenttää

koskevissa hallinnollisissa intresseissä ja menetelmissä ovat kietoutuneet kehämäi-

sesti tiedon tarvetta koskeviin muutoksiin. Intervention käytännöissä tapahtuvat

muutokset saattavat koskea niin intervention intressejä (mitä asioita pyritään hallit-

semaan ja ohjailemaan sekä mihin toimenpiteillä pyritään) kuin intervention mene-

telmiä (esimerkiksi lait ja säännökset, kannustimet, valistus ja neuvonta, valvonta ja

tarkastukset, ympäristön muovaaminen, biologiset ja lääketieteelliset välineet, verot,
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tullit jne.). Kun sekä taloudellisen toiminnan saralla että yhteiskunnallisen hallinnan

yhteydessä alettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alulla vaatia toimenpiteiden tu-

eksi pätevää tutkimustietoa, tämä merkitsi sitä, että muutettaessa intervention käy-

täntöjä vaadittiin useimmiten myös uudenlaista tutkimusta tai aiemman tutkimustoi-

minnan laajentamista ja tarkentamista. Siten, kun ennaltaehkäisevän lääketieteen kat-

sottiin ottaneen 1900-luvun puoliväliin tultaessa suuria edistysaskelia ja saaneen mer-

kittävän roolin kansanterveystyössä, valtiopäiville jätetyissä aloitteissa alettiin vaatia

huomattavasti suurempaa panostusta valtion seerumlaitoksen tutkimustoiminnan te-

hostamiseen278. Ennaltaehkäisevän toiminnan kerrottiin olevan monta kertaa hal-

vempaa ja tuloksellisempaa kuin jo sairastuneiden hoitaminen sairaaloissa, mutta se

vaatisi tuekseen jatkuvaa tutkimusvalmiutta. Bakteeri- ja seerumopin tehokas hyö-

dyntäminen edellytti, että tarvittavat tutkimukset kyettäisiin suorittamaan mahdolli-

simman pikaisesti, jolloin havaittuihin uhkiin voitaisiin reagoida riittävän nopeasti.

Samoin edellytettiin kykyä entistä laaja-alaisempaan serologiseen ja bakteriologiseen

massadiagnostiikkaan, johon pystyttäisiin vain suurissa tehdasmaisesti toimivissa la-

boratorioissa. Niiden myötä olisi mahdollista siirtyä yksittäisten potilaiden tautien

diagnosoinnista laajojen väestöryhmien tehokkaaseen seulomiseen.

5.2. Johdonmukainen toiminta

Valtiopäiville esitetyissä aloitteissa ja mietinnöissä valtiollisten koelaitosten ja tieteel-

listen virastojen esitettiin lisäävän tutkimustoiminnan vakauden lisäksi myös johdon-

mukaisuutta. Niiden myötä kunkin alan tutkimustyö voitaisiin saattaa koordinoiduksi

kokonaisuudeksi. Toiminnalle voitaisiin asettaa määrätyt tavoitteet, joita seurattaisiin

kautta linjan. Hajakeskitetyn johdon puutteiden nähtiin nousevan esiin joka alalla.

Erityisen paljon niitä korostettiin geodeettisen ja maataloudellisen tutkimuksen sekä

metsäntutkimuksen yhteydessä.

Geodeettisen komission perustamista kannattanut karttalaitoskomitea279 piti

1800-luvun lopulla ongelmallisena aiemman kartoitustyön hajanaisuutta. Vuonna
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1892 mietintönsä antanut komitea katsoi karttojen tuottamisen olevan pirstaloitu-

nutta kahdessakin mielessä. Yhtäältä karttoja tuottivat useat eri virastot ilman yhte-

näistä ohjausta. Erillään operoineet virastot suorittivat kartoituksia omia erityistar-

peitaan silmälläpitäen pyrkimättä sovittamaan toimintaansa muiden kanssa. Toisaalta

tulokseksi saadut kartat kuvasivat yleensä suhteellisen pieniä alueita eikä niissä vält-

tämättä hyödynnetty samoja kiintopisteitä mittauksille.

Komitea280 ei olisi siirtänyt kaikkia kartoitustöitä uuden geodeettisen komission

tehtäväksi, mutta se olisi tehnyt tästä johtavan elimen. Lisäksi se ehdotti perustetta-

vaksi neuvottelevan kokouksen, joka koordinoisi toimintaa eri virastojen ja geodeet-

tisen komission kesken. Koordinoinnin kautta katsottiin saavutettavan useita etuja.

Yhtäältä kartografisia töitä suorittavien tahojen välille saataisiin luotua parempaa ”yh-

teisvaikutusta” ja vältyttäisiin tekemästä samoja töitä eri virastoissa. Virastot voisivat

siten tukea toisiaan ja hyödyntää toistensa suorittamia mittauksia. Niiden kunkin toi-

minta osallistuisi yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Lisäksi voitaisiin sopia etukä-

teen työnjaosta, jolloin vältettäisiin toiminnan päällekkäisyydet. Kaikki säästäisivät

aikaa, vaivaa ja resursseja, kun samoja tutkimuksia ei suoritettaisi useaan kertaan toi-

sistaan tietämättöminä eri virastoissa. Samoin voitaisiin välttää keskenään ristiriitaiset

hankkeet. Yhteisen suunnittelun avulla kyettäisiin myös priorisoimaan tehtäviä, mää-

rittelemällä yhteisesti kulloinkin tärkeimmät ja kiireellisimmät tavoitteet.

Metsätaloudellisen ja maataloudellisten tutkimusten kohdalla valitettiin samaan

tapaan tutkimustoiminnan hajanaisuudesta. Näiden kohdalla ongelmana ei kuiten-

kaan ollut koordinaation puute virastojen välillä vaan heikko koordinointi koetoi-

mintaa harjoittaneiden yksityisten tahojen välillä.  Varsinkin maataloudellisen koetoi-

minnan saralla toimi lukemattomia erillisiä yhdistyksiä ja seuroja. Maataloudellista

koetoimintatyötä järjestämään asetettu komitea painotti vuoden 1916 mietinnössään

yhtenäisen ja keskitetyn johdon merkitystä tutkimustoiminnalle. Komitea281 asetti

vastakkain järkiperäisen koetoiminnan ja vanhat primitiiviset koekäytännöt muun

muassa maitotalouskokeiden kohdalla, sekä kritisoi valtion ja yksityisten harjoittamaa
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karjan maahantuontikäytäntöä ja siitostoimintaa, jotka olivat tapahtuneet ilman asi-

antuntevaa ohjausta ja rekisteröintiä. Siitostoiminnan katsottiin olleen enimmäkseen

”sokeaa kokeilua”, joka ei tuottanut sen enempää käytännöllisesti hyödyllistä tietoa

kuin teoreettisesti yleispäteviä tuloksiakaan. Ilman yhtenäistä kontrollia ja järjestel-

mällistä tilastointia tapahtunut koetoiminta oli ollut suunnittelematonta ja satun-

naista. Komitean mukaan tämä ”surullinen tulos on epäilemättä voimakkain todiste

siitä, että järkiperäistä, tieteellisesti johdettua koetoimintaa kotieläinbiologian alalla

ehdottomasti on valtiolaitoksen taholta ylläpidettävä”282.

Toisistaan erillään kokeita suorittaneiden seurojen ja yhdistysten koetoiminnan

katsottiin olevan heikolla pohjalla tutkimusten suunnittelun, suorittamisen ja tulosten

käsittelyn osalta. Vaikka esimerkiksi karjanjalostuksen alalla oli 1800- ja 1900-lukujen

taitteessa esiintynyt pyrkimyksiä muodostaa laajempia yhdistyksiä, joiden avulla voi-

tiin myös keskittää ja suunnata yhtenäisesti koetoimintaa elinkeinon hyödyksi, komi-

tea283 epäili niiden kykyä yhdistää tiedettä ja käytäntöä järjestelmällisellä tavalla. Ko-

mitean mielestä yhdistysten ylläpitämät paikalliset koeasemat tuottivat tutkimukselle

hyödyllistä aineistoa ja tarjosivat pohjan tieteellisten tulosten testaamiselle, mutta ne

eivät itsessään pyrkineet tai kyenneet yleispäteviin tieteellisiin selityksiin. Tätä varten

tarvittiin keskitetysti ohjattu tieteellinen koelaitos. Komitea ehdotti perustettavaksi

kolme uutta laitosta: Maatalouden keskuskoelaitos, Suomen Siementarkastuslaitos ja

Maatalouskoneiden- ja työaseiden koetuslaitos. Näiden yläpuolelle asetettaisiin Maa-

talouden koe- ja tarkastuskomissio, joka ohjaisi ja koordinoisi niiden kaikkien toi-

mintaa. Komitea284 uskoi, että myös yksityiset seurat voitaisiin valjastaa osaksi yhte-

näisesti ohjattua kokonaisuutta, jos kokeisiin rahaa hakevien seurojen valtionavustus

tehtäisiin riippuvaiseksi siitä, että ne suostuisivat asettamaan koetoimintansa Maata-

louden koe- ja tarkastuskomission ohjauksen alaiseksi.  Näin koko maan julkisesta ja

yksityisestä maataloudellisesta koetoiminnasta voitaisiin luoda suhteellinen yhtenäi-

nen järjestelmä, jota johdettaisiin keskitetysti.

Maantutkimus ja kasvinviljelyskomitea285 puolestaan piti vuonna 1949 antamas-

saan mietinnössä valitettavana, että Suomessa suoritettuja viljavuustutkimuksia ei
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oltu johdettu keskitetysti niin, että kaikki tulokset olisi voitu kerätä ja käsitellä sa-

massa paikassa. Käytännössä koetoiminnassa pyrittiin järjestelmälliseen ja yhdenmu-

kaiseen tiedontuotantoon siten, että kokeiden järjestäjät tekivät muistiinpanonsa

kenttäkirjaan. Kenttäkirjoista muistiinpanot siirrettiin koeselostuskaavakkeille. Tä-

män jälkeen Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokuntaan lähetetyn koeselostus-

kaavakkeen perusteella kirjoitettiin koetuloskortti, jolle lopulliset tulokset laskettiin.

Järjestelmän ei kuitenkaan katsottu johtaneen riittävään yhdenmukaisuuteen käytän-

nön havainnoinnissa ja kirjauksissa. Komitean mukaan tätä puutetta voitiin korjata

jossain määrin jälkikäteen, mutta lopulta sekään ei ollut ongelmatonta, koska aineis-

toa ei ollut alun perin koottu täysin yhdenmukaisten menetelmien mukaisesti asian-

tuntevien tahojen toimesta ja yhtenäisiä kirjauksia käyttäen. Viljavuustutkimusten tu-

losten katsottiin riippuvan suurelta osin näytteiden ottotavasta, minkä vuoksi kirjaus-

ten ohella näytteiden keräyksessä oli pyrittävä entistä suurempaan yhdenmukaisuu-

teen ja luotettavuuteen. Tämän vuoksi pidettiin välttämättömänä kouluttaa tehtävää

hoitavat tahot tulevaisuudessa sekä teoreettisesti että käytännössä yhdenmukaiseen

toimintatapaan aineiston keräämisessä sekä muissa siihen liittyvissä tehtävissä.

Näiden haasteiden lisäksi, koetoiminnassa ei komitean286 mielestä ollut saavutettu

riittävää yhdenmukaisuutta myöskään ohjauksen osalta. Koetoiminnan suunnittelua

oli ohjattu Maatalouden Koetoiminnan Keskusvaliokunnan toimesta lähinnä siten,

että vuosittain julkaistiin joukko koesuunnitelmia, joista neuvojat ja viljelijät saivat

vapaasti valita mielestään paikallisiin oloihin parhaiten sopivat koekysymykset. Ko-

mitean mielestä tällainen suunnittelu ei ollut johtanut hyviin tuloksiin tutkimusaineis-

ton eikä työn rationalisoinnin kannalta. Suunnittelun haluttiin tapahtuvan entistä

vahvemmin ylhäältä käsin, mutta sellaisella tavalla joka jättäisi jonkin verran tilaa

myös viljelijöiden omakohtaisille toiveille. Valtion rahoitus oli tyypillisesti kattanut

vain noin kuudesosan koetoiminnan kokonaiskustannuksista, joten liian tiukkoja

vaatimuksia oli ollut vaikea asettaa ja se olisi saattanut heikentää viljelijöiden moti-

vaatiota koetoimintaan. Komitea287 piti mahdollisena, että viljavuustutkimusten yh-

teydessä jouduttaisiin tulevaisuudessakin hyödyntämään useampia eri laboratorioita.
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Tällöin olisi välttämätöntä saattaa kaikissa näissä laboratorioissa suoritettava työ yh-

tenäisesti Maatalouskoelaitoksen maatutkimusosaston ohjauksen ja valvonnan

alaiseksi. Yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tuloksia voitiin saavuttaa vain jos tutki-

musolosuhteet järjestettiin samanlaisiksi kaikissa laboratorioissa.

Yhdenmukaisuus

Kuten yllä käsitellyistä esimerkeistä näkyy, johdonmukaisuus merkitsi paitsi yhte-

näistä ohjausta ja suunnittelua, myös yhdenmukaisia käytäntöjä, joita tuli noudattaa

järjestelmällisesti. Tiedontuotanto perustui hyvin pitkälle lukemattomien tahojen

tuottamien dokumenttien varaan, jotka kiersivät kädestä toiseen ennen kuin ne koot-

tiin yhteen ja summattiin edustamaan yhtenäistä ja objektiivista kuvaa kohdekentän

kokonaisuudesta. Niiden tuottaminen oli pyrittävä standardoimaan mahdollisimman

pitkälle ja eliminoimaan yksilölliset ja paikalliset variaatiot kirjauksissa. Vaikka keski-

tetty johto onnistuisi koordinoimaan tutkimuskohteiden valintaa tai töiden edistä-

mistä maantieteellisesti etäisillä paikoilla, tästä ei olisi juurikaan hyötyä, elleivät erilli-

set toimijat suorittaisi havaintojaan ja mittauksiaan sekä niitä koskevia kirjauksia yh-

tenäisillä tavoilla. Havainnot ja kirjaukset oli suoritettava johdonmukaisesti samalla

tavalla ajasta toiseen ja ilman paikallista vaihtelua. Tämän tietomekanismin toteutta-

misen katsottiin edellyttävän keskitetysti ohjattuja byrokraattisia organisaatioita, toi-

mintaa ohjaavia kodifioituja sääntöjä sekä kurinalaisuutta sääntöjen noudattamisessa.

Tämän vuoksi pidettiin järkevimpänä saattaa tietokäytännöt keskitetyn johdon alai-

suuteen sellaisessa organisaatiossa, jossa näytteiden ja aineiston kerääminen, kirjaa-

minen ja käsittely tapahtuisivat varmasti yhdenmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Samaan problematiikkaan oli törmätty myös yhteiskuntaa koskevien tilastojen

tuotannossa. Muun muassa maanviljelysväestön koostumusta tarkastellut komitea288

korosti vuonna 1901 välttämättömyyttä saavuttaa yhdenmukainen käytäntö sekä sa-

malla paikkakunnalla toimivien kirjaajien välillä että kansallisesti. Oli päästävä eroon
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tilanteesta, jossa yhtäältä eri paikkakunnilla käytettiin tilastollisissa ryhmittelyissä sa-

moja nimikkeitä, vaikka nimikkeillä viitattiin eri asioihin. Toisaalta joillain paikkakun-

nilla käytettiin muista poikkeavia nimityksiä, vaikka niillä viitattiin samoihin asioihin,

joita muutkin tarkastelivat. Tämä teki mahdottomaksi sekä pätevän vertailun eri paik-

kakuntien välillä että koko maata koskevan luotettavan summauksen tuottamisen.

Komitea289 painotti, että tilastolliset alkutiedot oli kerättävä joka paikassa samalla ta-

valla yhtenäisten kaavakkeiden mukaan. Lisäksi tiedot oli tuotettava tavalla, joka teki

niiden käytettävyyden riippumattomaksi keräävistä yksilöistä. Komitean mukaan esi-

merkiksi henkikirjoja tuotettaessa kaikkia väkiluvun varmistamiseen tarvittavia tietoja

ei yleensä selvitetty riittävästi. Tämän vuoksi kirjattujen rekisterien lisäksi lukujen tar-

kistaminen vaati myös henkikirjoittajan muistitietoa paikkakunnan asukkaista. On-

gelmaa lisäsi se, että henkikirjoittajat vaihtuivat suhteellisen usein, jolloin tarvittava

tieto viimeistään katosi viranomaistahoilta. Olennainen ongelma oli siten se, että re-

kisterin tuottaminen ei mahdollistanut yksilöstä riippumattoman tietoresurssin syn-

tymistä. Lukujen selvittämisessä vaadittiin yksilöiden muistelutyötä ja paikallisten ih-

misten tuntemista. Objektiivisena pidetyn rekisterin vaatimuksena oli se, että kuka

tahansa pystyi lukemaan sen missä tahansa ilman paikallistuntemusta ja sitä kautta

tietämään oleelliset faktat. Myös kirjaajat piti pystyä vaihtamaan ilman että sen myötä

menetettiin olennaista tietoa. Kaiken tiedon tuli olla sidottuna kirjauksiin, jotka tuo-

tettiin yhtenäisen käytännön kautta. Siten kirjaaja voitiin vaihtaa, mutta tiedontuo-

tannon mekanismi jatkoi toimintaansa ongelmitta ja keskeytyksettä.

Koe- ja tutkimustoiminnan yhteydessä yhdenmukaisuuteen voitiin pyrkiä tietyssä

määrin yhtenäisten kaavakkeiden ja sääntöjen avulla, mutta mukana oli lähes aina

myös arvioiva ja inhimillinen elementti, jota ei voitu täysin kontrolloida kaavakkeiden

tai standardoitujen laboratoriolaitteistojen kautta. Tämän vuoksi oli toivottavaa, että

koetoiminnan tehtäviin asetettaisiin päteviä asiantuntijoita, joilla olisi yhdenmukai-

nen koulutus ja sen myötä käsitys sopivista ja oikeista toimintatavoista aineiston ke-

ruussa, raportoinnissa ja tulkinnassa. Siellä missä yhdenmukaisuuden tavoittelu koh-
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tasi rajansa kaavakkeiden soveltamisessa käytännölliseen toimintaan, yhdenmukai-

suus voitaisiin pyrkiä takaamaan tuottamalla yhdenmukaisia havainnoitsijoita ja kir-

jaajia dokumenttien ja maailman välille. Standardoitujen havainnoitsijoiden myötä ei

tarvittaisi välttämättä standardoituja kaavakkeita havaintojen luotettavuuden ja ob-

jektiivisuuden tueksixv.

Ohjattavuus

Aiempiin tutkimuskäytäntöihin kohdistunut kritiikki, jota yllä on käsitelty, kohdistui

lähinnä yksityisten tahojen suorittamaan koetoimintaan sekä virkamiesten suoritta-

miin selvityksiin. Niiden rinnalla tehtiin kuitenkin tutkimusta myös yliopistossa, jolla

oli varsin vakiintunut institutionaalinen asema. Eikö se olisi tarjonnut organisatori-

sesti parhaan perustan laaja-alaiselle ja johdonmukaiselle tutkimukselle? Tästä huoli-

matta vain harvoissa tapauksissa290 tutkimustoimintaa ehdotettiin organisoitavaksi

yliopiston yhteyteen. Olettivatko aloitteiden tekijät, ettei yliopistolla kyettäisi tieteel-

liseen tarkkuuteen ja yhdenmukaisuuteen havainnoinnissa ja kirjauksissa? Tästä ei

näyttäisi olleen kysymys. Ongelma sijaitsi toisaalla. Tässä nousee esiin johdonmukai-

suuden käsitteen toinen aspekti. Johdonmukaisuuden voidaan nähdä tarkoittavan yh-

täältä sitä, että toiminta on suuntautunut tiettyyn päämäärään ja siinä noudatetaan

järjestelmällisesti yhtenäisiä periaatteita ja sääntöjä. Toisaalta sen voidaan nähdä tar-

koittavan organisoidun toiminnan kohdalla myös kirjaimellisesti sitä, että toiminta

mukailee johdon tahtoa organisaation kaikilla tasoilla. Toiminta on johdonmukaista,

koska se on johdon tahdon mukaista. Juuri ylin johto määrittelee, mikä on se pää-

määrä johon tähdätään ja mitkä ovat ne käytäntöjä ohjaavat säännöt, joiden mukai-

sesti on toimittava. Valtiollisten koelaitosten ja tieteellisten virastojen etuna pidettiin

sitä, että niissä nimenomaan laitoksen johto sekä keskusvirasto tai ministeriö voisivat

määritellä mihin suuntaan kuljetaan ja millä tavalla. Yliopistossa tämän ei uskottu

xv Tämä on verrattavissa Porterin (1995, 98, 200–201, 228) ajatukseen ihmisten standardoinnista.
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onnistuvan. Kuten muun muassa yhteiskuntabiologisen keskuslaitoksen perusta-

mista ehdottaneessa anomusehdotuksessa291 vuonna 1919 todettiin:

”Tässä käsillä olevat tehtävät ovat erinomaisen merkityksellisiä. Yliopistonopettajat
voivat niiden hyväksi työskennellä, mutta eivät suinkaan ole pakotetut siihen. Ne
edustavat kuitenkin mitä tähdellisintä valtioetua, jota ei saa tehdä riippuvaiseksi niin
tilapäisestä seikasta kuin yksityisten yliopistonopettajain harrastuksen suuntautumi-
sesta.”

Aloitteentekijän mukaan aiemmat kokemukset osoittivat, että yksityisten yliopis-

tonopettajien kiinnostukset eivät olleet samansuuntaisia kuin keskushallinnon.  Yli-

opistoissa tukimusta katsottiin suuntaavan kahden tekijän. Joko sitä ohjasivat profes-

soreiden henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet tai tieteelliset muotivirtaukset.

Kumpaakin koskivat samat ongelmat. Ensinnäkin molemmat saattoivat olla varsin

ailahtelevaisia eivätkä siten taanneet pitkäaikaista keskittymistä määrättyihin kysy-

myksiin. Toiseksi kummallakaan ei välttämättä ollut mitään liitosta taloudellisesti tai

hallinnollisesti merkittäviin kysymyksiin. Monet tärkeät alat saattaisivat jäädä tutki-

matta, jos ne eivät olisi tutkijoiden silmissä mielenkiintoisia tai niitä tutkimalla ei voisi

saavuttaa meriittejä tieteellisen yhteisön silmissä.  Ongelman uskottiin kuitenkin kul-

kevan myös toiseen suuntaan. Valtion ammattiviranomaiset eivät välttämättä näh-

neet tieteentekijöiden katsantokannoissa mitään varteenotettavaa eivätkä siten välit-

täneet heidän antamistaan lausunnoista. Viranomaisten ja tutkijoiden väliseen koh-

taamattomuuteen pidettiin siten osin syyllisinä myös viranomaisia, jotka eivät arvos-

taneet tieteentekijöiden näkemyksiä, eivätkä ottaneet niitä päätöksenteon perustaksi,

vaikka tietoa tarjottiinkin.

Eri aloitteiden mukaan tutkimuksen organisoiminen valtiolliseen laitokseen tai vi-

rastoon tarjosi tiiviimmän suhteen tieteellisten asiantuntijoiden ja virkamiesten vä-

lillä. Valtiollisen organisaation työntekijöiden toimintaa voitaisiin ohjata poliittisten

ja hallinnollisten tarpeiden mukaan toisin kuin yliopisto-opettajien. Valtion laitok-

sissa tutkijat suuntaisivat tutkimuksiaan viranomaisten toiveiden mukaisesti ja pää-

töksentekijät olisivat taipuvaisempia huomioimaan niiden tulokset. Yliopistolla tut-

kimuksen suorittajia olivat yksilöt, tutkimuslaitoksissa puolestaan keskitetysti ohjatut
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laitokset tai osastot. Tämän vuoksi hallinnollisesti tärkeitä aiheita ei voinut jättää yli-

opistotutkijoiden tutkittaviksi.

Asiaan oli kiinnitetty huomiota 1900-luvun alulla muun muassa metsätieteellisten

tutkimusten kohdalla. Metsätieteellisen koelaitoksen perustamista varten asetettu ko-

mitea292 sekä valtionmetsäkomitea293 eivät uskoneet yliopistotutkimuksen kykenevän

vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita tutkimustyölle taloudellisilla aloilla asetettiin.

Yliopistojen yhteyteen perustetuissa laboratorioissa yksittäiset tutkijat toimivat va-

paan yksilölähtöisesti vieden tutkimuksia eteenpäin omien kiinnostustensa tai tieteel-

listen trendien ohjaamana. Tämän rinnalle kaivattiin järjestelmällistä ja johdonmu-

kaista tutkimusta, joka suuntautuisi kulloinkin taloudellisesti tai metsäpoliittisesti

merkittävimpiin kysymyksiin riippumatta tehtävän vaikeudesta. Valtiollisessa koelai-

toksessa tutkimusta voitaisiin ohjata keskitetysti käytännöllisten tarpeiden kulloinkin

vaatimaan suuntaan. Tarkoituksenmukainen ohjaus voitiin varmistaa siten, että aina-

kin kaikki tärkeimmät tutkimustyöt suunniteltaisiin ja päätettäisiin laitoksen hallituk-

sessa.

Maataloudellisen koetoimintatyön järjestämiseksi asetettu komitea294 puolestaan

halusi vuonna 1916 antamassaan mietinnössä samoista syistä erottaa virallisen maa-

taloudellisen koetoiminnan yliopistosta.  Komitean mielestä vuonna 1898 perustettu

Maanviljelystaloudellinen koelaitos ei ollut varsinaisesti itsenäinen koelaitos. Se oli

perustettu pitäen silmällä yliopiston maatalousaineiden opettajien tarvitsemia koe-

kenttiä ja niiden yhteydessä olevia laboratorioita. Komitean mukaan laitos oli tarkoi-

tettu opettajien välttämättömäksi opetusvälineeksi, jonka tuli sen ohella välittää teo-

reettista tietoa käytännöllisen maatalouden edustajille. Liitos yliopistoon oli ongelma

tutkimuksen ohjauksen kannalta. Laitoksen tutkimusta ohjasi opettajien yksilölliset

tutkimusintressit, minkä ei katsottu olevan sopusoinnussa laitoksen tehtävän ja siitä

annetun asetuksen kanssa. Opettajien teoreettisten kiinnostusten sijaan, laitoksen

koetoiminnalla tuli olla aina käytännöllinen tarkoitus. Komitea ehdottikin laitoksen

korvaamista uudella Maatalouden keskuskoelaitoksella, joka olisi täysin yliopistosta
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erillinen ja jossa koetoiminta tähtäisi ensisijassa käytännön maatalouden kehittämi-

seen. Koetoiminnan yleistä ohjelmaa tulisi määrittämään käytännöllis-teoreettinen

painotus, jolloin puhtaasti teoreettiset kysymykset muuttuisivat toissijaisiksi ja siirtyi-

sivät syrjään. Vuonna 1922 hallituksen esityksessä295 laiksi maatalouden koe- ja tut-

kimustoiminnan järjestämisestä koetoiminnan liitos yliopistoon määriteltiin maanvil-

jelystaloudellisen koelaitoksen ”pääheikkoudeksi”. Sekä esitystä käsitellyt maatalous-

valiokunta296 että eduskunta297 yhtyivät hallituksen näkemykseen siitä, että tulokselli-

nen koetoiminta edellytti sen täydellistä irrottamista yliopistosta.

5.3. Keskittyneisyys

Yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ongelmana ei pidetty pelkästään tutkijoiden

vapautta tutkimusaiheiden valinnassa. Yhtä paljon hankaluuksia katsottiin syntyvän

heille asetetuista rajoitteista. Siinäkin tapauksessa, että opettajat olisivat kiinnostuneita

taloudellisten toimijoiden tai valtionhallinnon kannalta relevanteista kysymyksistä,

heillä ei uskottu olevan aikaa omistautua niiden tutkimiseen. Yliopistolla tutkijat jou-

tuivat jakamaan aikansa ja energiansa usean eri tehtävän välillä. Tutkimuksen ohella

heidän tuli pitää huolta opetusvelvollisuutensa hoitamisesta, erinäisistä yliopistohal-

linnollisista tehtävistä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä. Tämän seurauksena yli-

opisto-opettajan tieteellinen toiminta supistui helposti vähäiseksi.

Tulenheimon hallituksessa samana vuonna opetusministerinä toiminut E.N. Se-

tälä kuvaili vuonna 1925 jättämässään anomusehdotuksessa298 yliopisto-opettajien ti-

lannetta varsin synkäksi. Hänen mukaansa tieteellistä toimintaa pidettiin yliopistossa

vähintään yhtä arvokkaana tehtävänä kuin opetusta. Nuori aloitteleva yliopisto-opet-

taja saattoi astua toimeensa suurin odotuksin laatien itselleen ”laajan, kantavan oh-

jelman, kenties koko joukon tutkimustehtäviä”. Tyypillisesti hän aloitti uransa do-

sentin tehtävissä, joutuen antamaan alkeisopetusta nuorille ylioppilaille. Tämän

ohella hän saattoi olla pakotettu opettamaan myös koulussa tai hankkimaan muita

ansiotöitä vieläkin etäämpänä varsinaisesta tieteellisestä työstä kyetäkseen elättämään
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itsensäxvi. Sikäli kuin hänelle joidenkin vuosien päästä avautuisi mahdollisuus siirtyä

professorinvirkaan, hän luultavasti ottaisi sen vastaan siinä toivossa, että tästä lähtien

tieteellinen työ olisi hänen elämänsä varsinainen päämäärä, jolle hän voisi täydellisesti

omistautua. Useimmiten tulisi kuitenkin hänen elämänsä ”suureksi pettymykseksi,

että hän voi tälle työlle omistaa vain muun työn ohessa varastettuja hetkiä”. Jos hän

yrittäisi panostaa ensisijaisesti tieteelliseen tutkimukseen, jolla saattaisi olla varsin vä-

hän yhteyttä hänen opettamiinsa asioihin, hänen opetustyönsä voisi muodostua epä-

tyydyttäväksi tehtäväksi, jonka hän suorittaisi hajamielisesti ja heikosti valmistellen.

Lisäksi etevä tiedemies saattaisi olla lähtökohtaisesti huono tai keskinkertainen opet-

taja, johtuen pedagogisten taitojen puutteesta tai liian korkealentoisesta esitystyylistä.

Jos yliopisto-opettaja puolestaan päättäisi panostaa opettamiseen ja olisi siitä innos-

tunut, tämä toimi saattaisi viedä hänen kaiken aikansa. Hän päätyisi työkseen selvit-

tämään, mitä muut ovat tutkineet sekä valmistelemaan laadukkaita luentoja oppilail-

leen, pystymättä löytämään aikaa omalle tutkimustyölle.

Seuraavien esimerkkien avulla voidaan nähdä, miten keskittyneisyys esitettiin pe-

rusteeksi erinäisten uusien tutkimuslaitosten tarpeelle. Ongelmanasettelu koski yhtä-

lailla opetuksen ja tutkimustyön kuin hallinnollisten tehtävien ja tutkimustoiminnan

yhteensovittamista saman organisaation puitteissa.

xvi Kun 1920-luvun lopun jälkeen alettiin hiljalleen esittämään valtiopäivillä ensimmäisiä aloitteita,
joissa tavoitteeksi asetettiin kokonaisvaltaisesti kansallisen tutkimustyön ja tieteen tason edistäminen
valtion toimesta, yhtenä keskeisenä haasteena pidettiin yliopisto-opettajien heikkoa palkkausta, jonka
seurauksena he eivät kyenneet keskittymään tieteelliseen työhön vaan joutuivat hankkimaan lisäansioita
muista töistä. Professoreille ja muille yliopiston opettajille vaadittiin mahdollisuuksia keskittyä ainakin
ajoittain puhtaasti tutkimustyöhön. Tämä käsitys ja ongelmanasettelu vaikuttaisi olleen suhteellisen
laajasti jaettu (ks. esim. Toivomusaloite 30/1928 vp; SiVM 3/1928 vp; ET - Toivomusaloitemietintö
3/1928 vp; Toivomusaloite 37/1929 vp; Toivomusaloite 58/1936 vp; SiVM 3/1936 vp; ET -
Toivomusaloitemietintö 28/1936 vp; Toivomusaloite 111/1945 vp; SiVM 18/1945 vp; ET –
Toivomusaloitemietintö 67/1945 vp), joten se tarjosi myös vankan pohjan argumentoinnille.
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Tutkimus ja opetus

Opetustehtävien ja tutkimustyön yhdistämisen ongelmallisuus nousi toistuvasti esiin

1900-luvun alkupuolella muun muassa maanviljelystaloudellisesta koelaitoksesta kes-

kusteltaessa299. Laitos oli tiiviisti sidottu yliopistoon ja ongelmana pidettiin sitä, että

osastojen johtajat toimivat samalla joko yliopiston professoreina tai apulaisina. Ensin

mainittujen ajan kerrottiin kuluvan suurelta osin professorin vastuiden täyttämisessä

ja jälkimmäiset joutuivat laitoksella saamansa alhaisen palkan vuoksi jatkamaan töitä

myös yliopistolla. Koska opettajat joutuivat jakamaan aikansa opetuksen ja tutkimuk-

sen välille, tutkimus joutui auttamatta kärsimään. Samoin opetusvastuunkin hoitami-

sen uskottiin enenevässä määrin kärsivän, varsinkin kun laitoksen tehtäväkenttä tulisi

luultavimmin tulevaisuudessa laajenemaan. Saman laitoksen ei katsottu voivan pal-

vella tyydyttävästi yliopistoa ja vastata ajanmukaisella tavalla maataloudellisesta koe-

toiminnasta. Tutkijoiden oli kyettävä keskittymään puhtaasti tutkimustyöhön ja jä-

tettävä hallinnolliset askareet ja opetustehtävät muille.

Hallituksen antaessa esityksensä300 laiksi Valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta

vuonna 1941 esiin nostettiin jälleen kysymys toiminnan fokusoituneisuudesta. Val-

tion teknillisen tutkimuslaitoksen perustaminen katsottiin välttämättömäksi, vaikka

alalla olikin harjoitettu aiemmin tutkimusta sekä yksityistahojen että teknillisen kor-

keakoulun aineenkoetuslaitoksen toimesta. Yksityisten tutkimusten nähtiin jääneen

yksipuolisiksi ja hajanaisiksi. Vuonna 1893 perustettu Teknillisen korkeakoulun ai-

neenkoetuslaitos ei puolestaan ollut kyennyt pysymään tekniikan ja teollisuuden ke-

hityksen mukana. Aineenkoetuslaitoksen tehtävänä oli tutkia erilaisia aineita ja raken-

teita viranomaisten tai yksityistahojen tarpeita palvelevalla tavalla sekä tieteellisessä

mielessä. Sen lisäksi laitosta käytettiin korkeakoulun opetustarkoituksiin. Ongelmana

pidettiin sitä, että laitoksen neljän osaston johtoon oli määrätty joko korkeakoulun

opettaja tai korkeakoulun ulkopuolinen henkilö, joiden molempien vuosipalkkiot oli-

vat erittäin alhaiset. Tämän vuoksi aineenkoetustoimintaa oli hoidettu pelkästään si-

vutehtävänä ja sen taso oli jäänyt heikoksi. Tieteellisen tutkimustyön katsottiin jää-

neen miltei kokonaan syrjään. Tilanteen korjaamiseksi oli perustettava valtiollinen
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tutkimuslaitos, jossa toiminnan edistämisestä vastaisivat sille omistautuneet ja vaki-

tuisissa viroissa toimivat tutkijat apulaisineen.

Kasvatustieteellistä keskuslaitosta suunnitellut komitea301 puolestaan totesi

vuonna 1946 antamassaan mietinnössä, että toisen maailmansodan runtelemissa

maissa uskottiin tulevina vuosina kehittyvän vilkasta harrastusta kasvatusasioiden pa-

rissa. Tämän myötä epäiltiin syntyvän myös uusia kasvatusongelmia, uusia kokeilu-

muotoja ja tehtäviä, jotka kaikki vaativat nopeaa, mutta tieteellisesti pätevää ratkaisua.

Hyödyllisten tutkimustulosten saavuttaminen tulisi riippumaan siitä, oliko tehtävää

varten perustettu kansallinen elin, joka ottaisi määrätietoisesti tärkeät ja ajankohtaiset

asiat käsiteltäväkseen ja järjestäisi tutkijavoimia niiden ratkaisemista varten. Komi-

tean mukaan kansakoulun piirissä suoritettua kokeilutoimintaa oli Suomessa aiem-

min haitannut nimenomaan yhtenäisen suunnitelman ja pätevän ohjauksen puute.

Tämä oli johtunut siitä, ettei ollut olemassa laitosta, joka olisi tieteelliseltä pohjalta

arvostellut ja ohjannut suoritettuja kokeita.

Aiemmin oli ehdotettu, että tällainen laitos voitaisiin perustaa korkeakoulun yh-

teyteen joko Helsinkiin, Turkuun tai Jyväskylään. Komitean mielestä sijoituskaupun-

gin valinta ei kuitenkaan ollut olennaisin ongelmakohta näissä suunnitelmissa, sillä

korkeakoulu olisi lähtökohtaisesti väärä paikka laitoksen toimintakyvyn kannalta.

Helsingin yliopistossa kasvatusopin professoreiden aika kului suuren oppilasjoukon

ohjaamiseen, jättäen heille hyvin vähän aikaa tieteelliseen tutkimukseen. Heillä ei olisi

mahdollisuutta ottaa hoitaakseen sellaista tieteellistä toimintaa, jollaista keskuslaitok-

seen suunniteltiin. Yhtälailla tutkimus olisi jäänyt pelkäksi suppeaksi sivutoimeksi,

jos se olisi annettu Turun yliopiston professoreille. Jyväskylässä puolestaan oli kas-

vatusopillinen korkeakoulu, jossa oli kaksi kasvatusopin professorin ja yksi sielutie-

teen professorin virka. Siellä oli myös suoritettu jonkin verran tutkimusta kasvatus-

alalla. Tästä huolimatta se ei voinut tulla kysymykseen sijoituspaikkana. Korkeakou-

lun ensisijainen tehtävä oli valmistaa kansakoulunopettajia, eikä sielläkään siten kyet-

täisi keskittymään riittävästi tieteelliseen tutkimukseen vaan se jäisi sivutehtäväksi.
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Kasvatusta ja opetusta koskevia tutkimuksia tulisivat tarvitsemaan lukuisat tahot tu-

levina vuosina, joten niiden tuottaminen oli turvattava pystyttämällä itsenäinen laitos,

jonka henkilökunta voisi omistautua täysipäiväisesti ja kokovuotisesti kasvatustieteel-

listen kysymysten tutkimiseen ja niitä koskevien kehitysehdotusten valmisteluun.

Tutkimus ja hallinto

Vastaavista ristiriidoista, joita oli tuotu esiin yliopistojen kohdalla opetuksen ja tutki-

muksen suhteen oli huomautettu useasti myös tutkimusta suorittavien hallinnollisten

virastojen yhteydessä. Niiden kohdalla tutkimukseen tarvittavaa aikaa eivät nakerta-

neet opetustehtävät vaan virkamiesten hallinnolliset vastuut. Tätä oli pidetty keskei-

senä esteenä esimerkiksi geodeettisten302 ja geologisten303 tutkimusten edistämisen

kannalta. Vuonna 1923 mietintönsä jättänyt virastokomitea304 tarkasteli samaa kysy-

mystä kalataloudellisen tutkimuksen kannalta. Kalastushallituksen toimialaan katsot-

tiin kuuluvan kahdenlaisia tehtäviä, joista osa oli hallinnollisia ja osa tieteellisiä. Ko-

mitean mielestä nämä tehtävät olivat luonteeltaan vieraita toisilleen ja tämä kahtalai-

suus johti yksittäisten virkamiesten kohdalla siihen, että jompikumpi tai molemmat

toiminnan puolet päätyivät kärsimään. Komitea katsoi, etteivät tieteelliset tehtävät

kuuluneet hallinnolliselle virastolle ja ne olisi erotettava kalastushallituksesta ja siir-

rettävä johonkin sopivaan tieteelliseen valtion laitokseen.

Virastokomitea sovelsi samaa periaatetta myös maataloudellisiin tutkimuksiin.

Maatalouden kannattavaisuustutkimusten katsottiin olevan menetelmiltään tieteelli-

siä, vaikka ne tähtäsivätkin käytännöllisiin päämääriin, minkä vuoksi niiden suoritta-

misen tulisi tapahtua tieteellisluontoisen laitoksen yhteydessä. Yliopistosta ja hallin-

nollisista virastoista irrallisten itsenäisten tutkimus- ja koelaitosten katsottiin mahdol-

listavan keskittymisen ydintehtävään eli tutkimustyöhön. Tutkimusta voitaisiin har-

joittaa täysipäiväisesti ilman häiritseviä tekijöitä tai ristiriitaisia intressejä. Kaikki voi-

mavarat voitiin suunnata ympärivuotisesti selvittämään keskeisinä pidettyjä tutki-

muskysymyksiä.
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5.4. Tutkimustoiminto ja objektiivisuuden lajit

Kun valtiopäivillä pohdittiin 1800-luvun lopulla parasta tapaa järjestää hallinnollinen

organisaatio arkeologiselle virastolle, joka oli yksi ensimmäisistä tieteellisistä viras-

toista Suomessa, ohjaavaksi malliksi löydettiin tilastollinen komissio305.  Tällöin tilas-

tollista komissiota pidettiin esimerkillisenä organisaationa ennen kaikkea hallinnolli-

sen rakenteensa puolesta. Virallisen tilastotoimen organisaation voi nähdä vaikutta-

neen syvästi myös myöhempiin valtiollisia tutkimuslaitoksia koskeneisiin keskuste-

luihin ja käsityksiin. Tilastolaitoksen toiminnan pohjalta oli mahdollista muotoilla

objektiivisen ja hallinnollisesti hyödyllisen tiedontuotannon kannalta määrätyt ideaa-

lit, joita lainattiin tutkimus- ja koelaitoksia koskeneissa keskusteluissa. Nämä ideaalit

eivät välttämättä koskaan käytännössä toteutuneet halutulla tavalla, mutta ne ilmaisi-

vat laajasti jaetun käsityksen siitä, mihin tutkimustoiminnan kautta pitäisi pyrkiä, ja

miten tutkimustyö tulisi järjestää ollakseen mahdollisimman tuottavaa ja hyödyllistä.

Sekä tilastotoimen että koe- ja tutkimuslaitosten kohdalla hahmoteltiin esiin haave

kauttaaltaan koordinoidusta koneistosta, jonka jokainen osanen osallistuisi yhtenäi-

sellä ja systemaattisella tavalla jatkuvaan kohdekenttää koskevaan tiedontuotantoon.

Tämän koneiston oli tarkoitus kyetä sekä mitä rutiininomaisimpiin selvitystöihin,

jotka eivät tarjoaisi tekijöilleen suurta taloudellista hyötyä tai henkilökohtaisia tieteel-

lisiä meriittejä, että erittäin laajakantoisiin ja pitkäjänteisiin tutkimushankkeisiin, joi-

den toteuttamiseen muilla tahoilla ei olisi riittäviä henkilöstöresursseja, tutkimuslait-

teita tai varoja.

Siinä missä tutkimusta harjoittavien yksilöiden ja liikeyritysten kiinnostukset saat-

toivat harhailla muotivirtausten ja vaihtelevien intressien pohjalta suuntaan tai toi-

seen, nämä tiedontuotannon koneistot pitäisivät katseensa tiiviisti valitsemassaan

kohteessa ja ylläpitäisivät kurinalaisesti tuloksia koskevaa jahtiaan, kunnes kävisi

käsky lopettaa. Jos tutkimushankkeen elämänkaari osoittautuisi pidemmäksi kuin sen

käynnistäneiden tutkijoiden omat elämänkaaret, heidän toimensa voitaisiin täyttää

uusilla henkilöillä, joiden ansioista toiminnon ei tarvitsisi pysähtyä aloilleen.
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Yhtenäisten tutkimusmenetelmien ja dokumentointikäytäntöjen ansioista tutki-

musaineistosta oli mahdollista muodostaa vakaa ja tasaisesti eskaloituva tietovaranto,

joka ylitti kategorioissaan ja sisällöissään paikallisen tiedon ja yksilöllisen muistin aset-

tamat rajat. Aineistot kertyivät organisaatiolle eivätkä tutkijayksilölle, joten ne olivat

pysyvästi käytettävissä laitoksen arkistoissa tulevia tutkimuksia ja yhteenvetoja var-

ten. Virallisten tilastojen tuottamiseen valjastetun koneiston tapaan, valtiollisten koe-

ja tutkimuslaitosten oli tarkoitus mahdollistaa suunnitelmallinen, tarkasti kirjattu ja

rekisteröity käytäntö, jota ohjattaisiin ammattimaisesti tieteelliseltä perustalta.

Tutkimustoiminnan organisoinnin ideaaliksi asetettiin hierarkkisesti järjestetty ja

kurinalaisesti toimiva johdonmukainen ja yhdenmukainen kokonaisuus. Siinä missä

laitoksilla tulisi olemaan laaja henkilökunta ja yliyksilölliset taloudelliset resurssit,

niillä olisi myös yliyksilölliset toimintatavat, käytännöt ja tietoresurssit sekä ennen

kaikkea yliyksilöllinen ohjaus. Tämän haaveen ytimessä oli yhdenmukaisesti ohjelmoitu

tietokone. Tutkimus oli tarkoitus järjestää toiminnoksi, jonka arvo ja laatu eivät olisi

pääosin riippuvaisia huippuyksilöistä vaan vakaasti ja systemaattisesti toimivasta or-

ganisaatiosta. Tiiviin joukkuepelin kautta hyvin öljytty organisaatio saattoi saavuttaa

enemmän kuin joukko erikseen työskenteleviä huippuyksilöitä. Keskitetyn johdon

alla operoivien tehtäväänsä keskittyneiden virkamiestutkijoiden oli kurinalaisten apu-

laisten ja vankan organisaation avulla tarkoitus saavuttaa tuloksia, joihin yliopiston

yksilötutkijat tai epävakaissa olosuhteissa yksityisellä rahoituksella työskennelleet

seurat ja yhdistykset eivät kykenisi.

Yhtäläisyyttä organisatorisissa ideaaleissa tilastojen tuotannon sekä koe- ja tutki-

muslaitosten välillä ei kuitenkaan tulisi nähdä liian vahvana. Siinä missä yhdenmukai-

suus virallisten tilastojen tuotannossa uskottiin saavutettavan hyvin pitkälle yhtenäi-

sesti kodifioitujen yksityiskohtaisten kaavakkeiden avulla, joiden avulla kerättiin in-

formaatiota eri tahoilta, koe- ja tutkimustoiminnan yhteydessä painotettiin enemmän
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tieteellisen asiantuntemuksen tarvetta myös kenttätöissä ja aineistonkeruussa. Lu-

kuun ottamatta joitakin poikkeuksiaxvii, usko standardoitujen kirjaamiskäytäntöjen ja

dokumenttien kykyyn tuottaa hyödyllistä ja luotettavaa tietoa vaikutti vähäiseltä.

Koe- ja tutkimustoiminta vaati usein jo alkupisteessään tieteellisten menetelmien

ja laitteiden hyödyntämistä sekä arvioivaa työtä, jota ei voitu jättää kirjallisten ohjeis-

tusten varassa toimivien maallikkojen tai virkamiesten hoidettavaksi. Yhdenmukai-

suutta ja luotettavuutta ei siten voitu jättää puhtaasti byrokraattisen koneiston varaan,

vaan se edellytti yhdenmukaisuutta myös arvioivissa ja tulkinnallisissa kysymyksissä,

joita ei koskaan olisi mahdollista kodifioida kattavasti etukäteen. Koetoiminnassa ei

ollut tarkoitus vain kirjata faktoja vaan tavoitteena oli harkitusti ja suunnitelmallisesti

rakentaa keinotekoisia olosuhteita, joiden puitteissa voitiin havainnoida useiden eri

tekijöiden vaikeasti havaittavia keskinäisiä vaikutuksia toisiinsa, sekä tulkita näiden

merkitystä käytäntöjen kehittämisen kannalta. Varsinaisen koetoiminnan kohdallakin

tutkimusolosuhteet ja kohteet vaihtelivat suuresti, minkä vuoksi ei ollut mahdollista

muodostaa tutkijoille valmista kaaviota, jota voitaisiin orjallisesti soveltaa sellaisenaan

uusien tutkimuskohteiden jäsentämiseen ja dokumentointiin. Tutkijoilta edellytettiin

sekä yhdenmukaisuutta että joustavuutta tutkimuksissaan. Heidän oli kyettävä ha-

vainnoimaan kulloistakin kohdetta paikallisissa puitteissa ja niiden muodostamissa

erityisolosuhteissa, mutta samalla muodostettava sellaisia tuloksia, joihin kuka ta-

hansa saman tiedonalan edustaja päätyisi, jos hän olisi havainnoimassa samaa koh-

detta.   Samanlaisen tieteellisen koulutuksen saaneiden asiantuntijoiden uskottiin ky-

kenevän näkemään asiat yhtenäisellä tavalla, jäsentämään ne samojen kategorioiden

kautta ajasta ja paikasta riippumatta sekä hyödyntämään tutkimuslaitteita yhtenäisellä

tavalla.

xvii Esimerkiksi maanviljelijöiden tuottamien kirjanpitotietojen varaan rakennettuja maatalouden
kannattavaisuustutkimuksia ja tilastollisia katsauksia.
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Metodinen objektiivisuus

Theodore Porter306 on erotellut kolme erilaista tapaa määritellä objektiivisuutta sekä

asettaa kriteerit lausumien tai tiedon objektiivisuudelle. Ensimmäinen näistä asettaa

objektiivisuuden kriteeriksi lausuman ja todellisuuden välisen vastaavuussuhteen.

Porter ei itse anna nimeä tälle objektiivisuuden lajille, mutta sitä voidaan kutsua kor-

respondenssiobjektiivisuudeksi. Lausuma on siten objektiivinen, koska se on tosi, eli se

kertoo, miten asiat todellisuudessa ovat. Objektiivisen statuksen tueksi ei tarvita

muuta kuin se ilmeinen yhdenmukaisuus todellisuuden kanssa. Lausuma vastaa to-

dellisuutta, mikä poistaa samalla mahdollisuuden lausumien taustalla vaikuttavista

subjektiivisista harhoista, arvostuksista tai virheistä. Absoluuttinen totuus ei ole riip-

puvainen havainnoitsijasta.

Toista objektiivisuuden lajia Porter307 kutsuu tieteenalaobjektiivisuudeksi (discipli-

nary objectivity), mutta nähdäkseni osuvampi nimi voisi olla konsensusobjektiivisuus. Tässä

yhteydessä lausuman objektiivisuus määrittyy määrätyn alan asiantuntijoiden saavut-

taman yksimielisyyden kautta. Lausumien virheellisyys tai subjektiivisuus kumoutuu

useiden asiantuntijoiden yhtenäisen vahvistuksen myötä. Lausuma ei ole subjektiivi-

nen tai epätosi, jos useat asiantuntijat ovat samaa mieltä. Tämä objektiivisuuden laji

on huteralla pohjalla kahdestakin syystä. Ensinnäkin se nojaa tietyn tieteen- tai tie-

donalan edustajien kykyyn esittää itsensä asiantuntijoina yleisesti tunnustetulla ja le-

gitiiminä pidetyllä tavalla.  Asiantuntijakunnalla on siten tarve tuottaa yleisesti tun-

nustettua ja hyväksyttyä asiantuntijuutta, jotta asiantuntijakunnan keskinäiseen har-

kintaan luotettaisiin ulkopuolisten toimesta. Ilman yleisesti hyväksyttyä ja legitiiminä

pidettyä asiantuntijastatusta tieteenalan sisäisellä yksimielisyydellä määrätyistä näke-

myksistä ei ole juurikaan merkitystä oman tiedonalan ulkopuolella. Objektiivisen asi-

antuntijuuden tekeminen edellyttää tiedonalan edustajilta muun muassa sitä, että he
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osaavat käyttäytyä oikealla tavalla ja pystyvät esittämään itsensä puolueettomana ta-

hona käsiteltävien asioiden kannaltaxviii. Luottamus heidän lausumiensa objektiivi-

suuteen nojaa pitkälti sen varaan, ettei heillä ole omaa etua ajettavana niissä asioissa,

joista he antavat lausuntoja. Konsensusobjektiivisuuden kannalta tiedonalan ulko-

puolisten tahojen esittämät epäilykset eivät kuitenkaan ole välttämättä suurin on-

gelma. Yhteiskunnallisesti hyväksytyn asiantuntijastatuksen saavuttaminen saattaa

olla pieni urakka suhteessa siihen, että oikeasti saavutettaisiin jostain kysymyksestä

yksimielisyys saman tiedonalan asiantuntijoiden kesken. Konsensusobjektiivisuus on

lähtökohdiltaan aina kyseenalaista ja kiistanalaista.

Kolmatta objektiivisuuden lajia Porter308 kutsuu mekaaniseksi objektiivisuudeksi.

Tässä tapauksessa objektiivisuuden perustana ei ole lausumien vastaavuus todellisuu-

den kanssa tai asiantuntijajoukon yksimielisyys vaan sääntöjen noudattaminen. Me-

kaanisesti objektiiviset lausumat eivät välttämättä kerro syvällistä totuutta kohtees-

taan. Tiukan menetelmällisen kurin ja valvonnan seurauksena voidaan kuitenkin

tuottaa lausumia, jotka eivät ainakaan ole subjektiivisia. Mekaanisen objektiivisuuden

ytimessä ovat tiedontuotantoa ohjaavat eksplisiittiset säännöt ja standardoidut kaa-

vakkeet, joita seuraamalla kuka tahansa päätyy samoihin tuloksiin. Haasteena objek-

tiivisten lausumien tuottamisessa eivät tällöin ole mahdolliset epätotuudet vaan epä-

kurinalaisuus kirjauksissa ja mahdolliset virhemerkinnät. Subjektiivisuutta ei sulje

xviii Näiden kriteerien ohella keskeisenä tekijänä voidaan Foucault’a (2003e, 178–185) mukaillen pitää
myös asiantuntijakunnan kykyä kurinalaistaa oma tiedonalansa. Kyse on tiedon ja totuuden politiikasta,
jonka puitteissa asiantuntijuuden tuottaminen vaatii määrätynlaisen tiedon ja tiedontuotannon tapojen
asettamista muiden edelle. Siten asiantuntijuutta tuotetaan pyrkimällä erottamaan päteväksi määritelty
tieto sen ulkopuolelle jäävistä ”uskomuksista” ja ”mielipiteistä”. Tähän liittyy aina jonkinasteista
sääntelyä ja rajanvetoa, joka ei tapahdu pelkästään tieteenalan sisällä vaan myös suhteessa muihin
tiedonmuotoihin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin, mikä saattaa vaatia tuekseen paitsi ihmisten
käsitysten muokkaamista myös valtion viranomaisten toimenpiteitä ja lainsäädäntöä. Samalla se vaati
tiedonalalla suoritettavan koulutuksen sääntelyä ja siihen liittyvää pätevyyden kriteerien virallista
määrittelyä. Tällaisen kurinalaisen järjestelmän puitteissa on mahdollista yhdenmukaistaa
tietokäytäntöjä ja säännellä, millaiset lausumat ovat tiedonalan puitteissa päteviä ja millä ehdoilla
henkilö saattaa toimia ja esiintyä tiedonalan asiantuntijana.  Olennainen osa asiantuntijuuden
tuottamista kullakin alalla on yhtäältä vakuuttaa ihmiset siitä, että määrätyillä tahoilla on pätevämpää ja
totuudellisempaa tietoa kyseessä olevasta aiheesta kuin muilla, ja toisaalta säännellä sitä, millä ehdoilla
yksilö voi astua puhumaan tämän totuudellisemman tiedon nimissä.
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ulos lausumien totuudellisuus vaan lausumien tuottamisen tarkkaan säännelty ja oh-

jeistettu tuottamistapa. Tavoitteena ei ole totuus, josta seuraa objektiivisuus, vaan ei-

subjektiivisuus, joka on määritelmän mukaan yhtä kuin objektiivisuus. Lausumat

ovat siten päteviä ja objektiivisia, koska sääntöjen noudattamisen seurauksena niihin

eivät ole vaikuttaneet subjektiiviset mieltymykset tai intressit. Eri tahot voivat esittää

tulosten perusteella arvostelmia ja poliittisia kannanottoja, mutta itse tulokset on tuo-

tettu mekaanisen varmasti vailla arvostelmia tai subjektiivisia vaihteluita. Malliesi-

merkki tällaisesta objektiivisuudesta ovat valmiiden kaavakkeiden pohjalta kurinalai-

sesti tuotetut tilastot tai rekisterit. Niitä on helppo kritisoida siitä, että ne tarjoavat

rajatun kuvan kohteestaan, mutta niitä on vaikeampi kritisoida subjektiivisuudesta.

Näiden objektiivisuuden lajien lisäksi voitaisiin nähdäkseni erottaa vielä neljäs ob-

jektiivisuuden määritelmä. Kutsun tätä metodiseksi objektiivisuudeksi, jonka keskeisenä

kriteerinä on kyky yhdenmukaisten arvostelmien tuottamiseen metodologisen yh-

denmukaisuuden pohjalta. Se muistuttaa sekä konsensusobjektiivisuutta että mekaa-

nista objektiivisuutta, mutta ei ole palautettavissa kumpaankaan. Metodinen objek-

tiivisuus on sitä objektiivisuutta, jota valtion tutkimuslaitosten asiantuntijoiden us-

kottiin kykenevän toteuttamaan toimiessaan kentällä tutkimustehtävissä. Heidän ei

uskottu voivan suorittaa tehtäviään täyttämällä valmiita kaavakkeita ja noudattamalla

valmiiksi kirjattuja yksityiskohtaisia sääntöjä, kuten rekisterikirjauksia suorittavat vi-

ranomaiset. Heitä tarvittiin juuri siitä syystä, että tiedontuotantoa ei useimmissa ta-

pauksissa voitu toteuttaa mekaanisesti sääntöjen perusteella vaan prosessi edellytti

soveltavaa ja arvioivaa otetta. Heidän oletettiin kykenevän yhdenmukaisiin ja objek-

tiivisiin arvostelmiin vaihtelevissa olosuhteissa.  Oletetusti kukin määrätyn koulutuk-

sen läpi käynyt asiantuntija tuottaisi vastaavan arvostelman vastaavissa olosuhteissa,

mutta olosuhteet eivät koskaan olisi standardoituja ja yhdenmukaisia, minkä vuoksi

havainnoitavia ja ylöskirjattavia elementtejä ei voitu koskaan kodifioida kattavasti

etukäteen. Asiantuntijat pystyisivät objektiivisuuteen siellä, missä lait ja säännöt pet-

täisivät.
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Metodinen objektiivisuus ei kuitenkaan tarkoita määrätyn tiedonalan puitteissa

saavutettavaa konsensusta annettujen lausumien tai arvioiden suhteen.  Objektiivi-

suuden kysymys ei kohdistu asiantuntijoiden yksimielisyyteen näkemyksistä ja suosi-

tuksista. Sen sijaan objektiivisuuden uskotaan syntyvän lähtökohtaisesti asiantunti-

joiden yhdenmukaisesta koulutuksesta ja metodeista. Yhtäältä kyse ei ole objektiivi-

suudesta keskustelun kautta saavutettuna yksimielisyytenä (konsensusobjektiivisuus)

vaan objektiivisuudesta havainnoinnin yhdenmukaisuutena, eräänlaisena havaintojen

kongruenssina. Toisaalta yhdenmukaisuuden ei katsota syntyvän valmiiden kaavioi-

den ja eksplikoitujen sääntöjen pohjalta (mekaaninen objektiivisuus) tai lausumien

totuudellisuuden (korrespondenssiobjektiivisuus) mielessä.  Objektiivisuuden ta-

keena on asiantuntijoiden jakama metodinen katse. He jakavat määrätyt ontologiset

ennakko-oletukset, havaintojen kategorisoinnin tavat sekä käsitykset pätevän tiedon

kriteereistä. Metodinen objektiivisuus on objektiivista, koska se on yhdenmukaista,

mutta samalla se on joustavaa ja mukautuvaa, koska metodinen katse voidaan suun-

nata yhä uusin kohteisiin, joiden ei tarvitse välttämättä olla itsessään yhdenmukaisia

ja standardoituja.

Valtiollisten tutkimusvirastojen ja -laitosten hienous organisaatioina oli se, että

niiden puitteissa asiantuntijoiden toimintaa oli oletettavasti mahdollista ohjata ja

suunnata keskitetysti haluttuun suuntaan. Tutkimustoiminnan ohjaus voitiin siirtää

pois tutkijayksilöiltä kohti ylätason neuvostoja ja komissiota. Tutkimuksen suun-

tausta ja painopisteitä sekä resurssien allokointia koskevat – monilta osin poliittiset

– päätökset voitiin tehdä organisaation huipulla, jolloin alemmalla tasolla suoritettava

varsinainen tutkimustoiminta säilyi poliittisesti ja metodisesti objektiivisena toimin-

tana, johon ei liittynyt asiantuntijoiden suorittamia tavoitteenasetteluja tai tutkimus-

valintoja. Tutkimuskohteet määrättäisiin ylhäältä, mutta tutkimusten konkreettinen

toteutus tapahtuisi itsenäisesti operoivien asiantuntijoiden toimesta. Tällöin virka-

miesten tai elinkeinoelämän edustajien ei voitu väittää vaikuttaneen tutkimusten lo-

pullisiin tuloksiin. He saattoivat vaikuttaa tutkimuskohteisiin ja tutkimuskysymyksiin,

mutta tutkimustulokset riippuivat täysin asiantuntijoiden tieteellisestä toiminnasta.
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Heidän asiantuntemuksensa ei myöskään perustunut yksilökohtaiseen nerouteen

vaan jaetun koulutuspohjan seurauksena jaettuihin metodisiin ja teoreettisiin lähtö-

kohtiin. Siten heidät oli mahdollista tarvittaessa korvata vastaavan koulutuksen

omaavilla henkilöillä häiritsemättä liikaa tutkimustoiminnan jatkuvuutta ja yhdenmu-

kaisuutta. Organisaation oli tarkoitus taata tutkimustoiminnon säilyminen vaikka yk-

silöt menettäisivät innostuksensa, muistinsa tai henkensä. Yliyksilöllinen toiminto

jatkaisi tiedon tuotantoa.

5.5. Intressien yhtenäisyys

Yllä kuvatun organisaatioideaalin voisi olettaa synnyttäneen kriittisiä kannanottoja,

jotka olisivat asettaneet vastakkain ajatukset luovan tutkimustoiminnan edellyttä-

mästä tieteellisestä vapaudesta sekä haaveet virkamiesten ja elinkeinoelämän edusta-

jien keskitetysti ohjaamista organisaatiosta. Tällaisia kannanottoja ei kuitenkaan val-

tiopäivillä kuultu ensimmäisiä valtiollisia tutkimusorganisaatioita kaavailtaessa eikä

kysymyksen ympärille rakennettu merkittävää ongelmanasettelua. Tutkimustoimin-

nan riippumattomuuden merkitystä kyllä korostettiin joissakin tutkimustoimintaa

koskeneissa aloitteissa. Esimerkiksi vuonna 1917 Pehkosen ja kumppaneiden ano-

musehdotuksessa309, joka koski määrärahan myöntämistä maataloustutkimuksia ja

tiedemiesten kehittämistä varten, todettiin:

”Olotilaa, jossa tällainen koko maalle ja varsinkin sen työtätekevälle kansanenemmis-
tölle varsin tärkeä tutkimustyö on kerättyjen tahi lahjoitettujen varojen varassa, ei
voida pitää onnellisena, koska silloin helposti yksityiset lahjoittajat voivat vaikuttaa
siihen, mitkä asiat tutkimustyössä joutuvat etualalle. Valtion on apurahojen kautta saa-
tettava tieteellinen työ taloudellisella alalla siinä määrin riippumattomaan asemaan,
että taloudellisesti suuriarvoisimmat asiat voivat ennen muita tulla tutkimuksen alai-
siksi.”

Samoin kaksi vuotta myöhemmin Selanderin ja kumppaneiden anomusehdotuk-

sessa310 määrärahan myöntämisestä maataloustieteellisiä tutkimuksia ja nuorten tie-

demiesten kehittämistä varten nostettiin esiin kysymys tutkimustoiminnan riippu-
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mattomuudesta. Tässäkin ehdotuksessa riippumattomuus problematisoitiin suh-

teessa tutkimuksen rahoitukseen, jonka katsottiin koostuneen liian pitkälle tila-

päisavustuksista ja lahjoituksista. Tämän vuoksi talouselämän ja maatalouden kohot-

tamisen kannalta ratkaisevan tärkeä tutkimustoiminta ei ollut muodostunut tarpeeksi

laajaksi ja monipuoliseksi. Valtion haluttiin saattavan maataloustieteellisen tutkimuk-

sen riippumattomaan asemaan turvaamalla sille vakituiset vuosittaiset määrärahat.

Kummassakaan anomusehdotuksessa tutkimuksen riippumattomuus ei tarkoittanut

riippumattomuutta poliittisesta ohjauksesta tai taloudellisesta logiikasta. Pikemmin-

kin päinvastoin. Tutkimusten haluttiin palvelevan nimenomaan elinkeinoelämän käy-

tännöllisiä tarpeita ja tähän suuntaan tutkimusta tuli myös ohjata. Kyseisillä tutki-

muksilla katsottiin olevan merkitystä ja arvoa juuri siinä määrin, kun ne palvelivat

käytännön tarpeita. Riippumattomuudella tarkoitettiin sitä, että tutkimusta varten tuli

olla riittävät varat, jotta se ei ollut yksityisten rahoittajatahojen ohjailtavissa heidän

omien intressiensä pohjalta, ja jotta sitä kyettiin harjoittamaan pitkäjänteisesti ja laaja-

alaisesti. Tutkimustoiminnan poliittinen tai taloudellinen ohjaus ei sinällään ollut

uhka tutkimusten riippumattomuudelle. Tasaisen ja varman julkisen rahoituksen

puute sen sijaan oli.

Tieteenteon yläkerta

Voisi myös olettaa, että tiukasti ylhäältä ohjattua tutkimusorganisaatiota olisi kriti-

soitu pelkäksi elinkeinoelämän ja virkamiesten työkaluksi, jolla ei voisi koskaan olla

vakavasti otettavaa tieteellistä arvoa. Näitäkään syytöksiä ei kuitenkaan katsottu tar-

peelliseksi esittää. Sen sijaan aloitteissa hahmoteltuja ja monissa tapauksissa myös

toteutettuja valtiollisia tutkimusorganisaatioita pidettiin useimmiten ideaalisina ym-

päristöinä tutkimustoiminnalle ja jopa korkealaatuisen tutkimuksen eturintamana,

jonka varaan tulevaisuuden kansallinen huippututkimus tulisi perustumaan.
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Vuonna 1945 Leikolan ja kumppaneiden tieteellisen tutkimuksen edistämistä kos-

keneessa toivomusaloitteessa311 todettiin tuotannollisen toiminnan kehittämisen ole-

van ehdoton edellytys yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tämän pyrkimyksen ei kuiten-

kaan uskottu onnistuvan ilman edeltävää perinpohjaista tutkimustyötä, mikä oli oi-

vallettu jo monissa muissa maissa. Suomessa oli kyllä erilaisia laitoksia tutkimustyötä

varten, mutta tutkimukseen ei panostettu riittävästi varoja eikä tutkimustyötä ollut

ohjattu ja rationalisoitu määrätietoisesti. Aloitteentekijöiden mukaan tutkijoilla tuli

olla mahdollisuus keskittyä puhtaasti tieteelliseen työhön, mikä edellytti, että heillä

olisi riittävä määrä apulaisia hoitamaan toisarvoisia tehtäviä. Lisäksi tutkimus olisi

yhteiskunnankin kannalta hyödyllisempää, jos tutkijoille tarjottaisiin kunnolliset työ-

välineet. Aloitteentekijöiden mukaan tutkimustyön tavoitteena oli aina yhteiskunnan

kehittyminen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, joten valtiovallan pitäisi tu-

kea tutkimustoimintaa. Samalla oli pyrittävä määrätietoiseen ja selvään ohjaukseen,

jota vaadittiin kaikessa tarkoituksenmukaisessa toiminnassa. Aloitetta käsitellyt sivis-

tysvaliokunta312 yhtyi suurimmalta osin aloitteessa esitettyihin näkemyksiin. Samalla

se kuitenkin katsoi, että tutkimustyön organisoinnissa oli otettu myös edistysaske-

leita. Hyvänä esimerkkinä tutkimuksen esimerkillisestä organisoinnista sivistysvalio-

kunta piti kolme vuotta aiemmin perustettua Valtion teknillistä tutkimuslaitosta.

Vaikkakin teknillisen tutkimuslaitoksen toimipiiriä pidettiin suppeana, siellä tutkijat

kykenivät keskittymään puhtaasti tutkimustyöhön opetuksen sijaan. Lisäksi heillä oli

käytössään riittävä määrä teknistä aputyövoimaa ja hyvät tutkimusvälineet, joiden

avulla oli mahdollista toteuttaa vaativampiakin hankkeita. Tutkimuslaitoksessa tie-

teen tekeminen voitiin asettaa etusijalle. Yliopistolla samaan kehitykseen ei ollut

kyetty.

Vielä vahvemman juhlapuheen tutkimuslaitosten puolesta oli pitänyt E. N. Setälä

jo vuoden 1925 anomusehdotuksessaan313. Käsiteltyään pitkään yliopistotutkimuk-

sen puutteita ja ongelmia, Setälä siirtyi tarkastelemaan vaihtoehtoisia tapoja organi-

soida tutkimusta. Hänen mukaansa:
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”Jotta tälle asianlaidalle voitaisiin hankkia parannusta, tarvittaisiin yliopistojen ohella
toisenlaisia laitoksia, tutkimuslaitoksia, joilla on yksinomaan määränä tieteellinen tut-
kimus ja työ, laitoksia, joita on tapana nimittää ’akatemioiksi’ tai ’instituuteiksi’.”

Ehdotuksen tekijän mukaan ”akatemiat”, joissa joukko vakituista palkkaa nautti-

via akateemikkoja pystyi täysin sydämin antautumaan tieteellisiin askareisiin, olivat

monin tavoin edullisia tieteellisen tutkimuksen kannalta. Tyypillinen esimerkki tällai-

sesta tutkimusorganisaatiosta oli Pietarin tieteellinen akatemia. Tästä huolimatta ne

eivät edustaneet suuntausta, johon Suomessa tulisi pyrkiä. Varsin suotavana pidettiin

sitä, että tutkijat vapautettaisiin kaikista tieteellisesti epäolennaisista vastuista ja teh-

tävistä, mutta olisi ollut virheliike suorittaa tämä perustamalla hajanaisia kaikkien tie-

teiden akatemioita, joissa ei myöskään harjoitettu minkäänlaista nuorison kasvatusta.

Sen sijaan oli etsittävä ratkaisua varsinkin Amerikassa tyypillisiksi muodostuneista

”instituuteista”, joissa joukko määrättyyn tutkimusalaan erikoistuneita tutkijoita pyrki

yhteisin voimin suorittamaan tietyn tutkimustehtävän. Läheisesti toisiinsa liittyvien

tieteenalojen harjoittajat saattoivat tukeutua toisiinsa erilaisten tutkimuskysymysten

selvittämisessä ja ottaa suoritettavakseen sellaisia hankkeita, joita yksityinen henkilö

ei koskaan voisi saattaa loppuun. Suomeen perustettavia instituutteja johtaisivat ko-

keneet ja kykenevät tiedemiehet. Vaikka instituuteissa ei olisi varsinaista opetustoi-

mintaa, niihin palkattaisiin myös perustaidot osaavia nuoria tutkijoita, joko itsenäisiin

tutkimustehtäviin tai vähemmän vaativaan harjoitteluun, jolloin he oppivat työnsä

ohessa ansioituneemmilta vanhemmilta tutkijoilta. Tutkimuksellisen yhteistyön

kautta arkisesta työskentelystä muodostuisi jatkuvaa opettamista ja oppimista kulle-

kin. Lisäksi instituuteissa olisi koneellisen työn tekijöitä, jotka suorittaisivat aineiston

keräämistä ja koneellista työtä, jolloin luovaan tieteelliseen työhön kykenevät tutkijat

vapautuisivat valmistelevista tehtävistä ja aineiston keruusta varsinaisten tieteellisten

haasteiden pariin. Kuten aloitteessa todettiin:

”Juuri työn keskittämisellä ja apulaisten käyttämisellä voitaisiin saada suoritetuksi sel-
laisia tehtäviä, joiden aikaansaaminen muuten ihmisen lyhyen iän aikana osoittautuu
mahdottomaksi.”
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Anomusehdotuksen314 esittäjän mielestä ainoa kuviteltavissa oleva kehityksen

linja oli se, jossa instituutit eli tutkimuslaitokset muodostivat keskeisimmän osan tie-

teellisestä työstä. Tämänkaltaisia laitoksia myös katsottiin jo olevan Suomessa. Esi-

merkiksi Metsäntutkimuslaitoksen ja jossain määrin myös Meteorologisen keskuslai-

toksen ja Merentutkimuslaitoksen katsottiin edustavan tällaista organisaatiomallia.

Yliopistojen uskottiin kyllä säilyttävän asemansa osana tieteellistä toimintaa opetus-

ja tutkimuslaitoksina. Varsinaisten tutkimuslaitosten myötä ne kuitenkin saisivat kai-

paamansa tieteenteon ”yläkerran” tieteellisen tutkimuksen harjoittamista ja sen har-

joittajien kasvattamista varten. Yliopistot voisivat yhä suorittaa tiettyjä tarvittavia teh-

täviä, mutta tieteenteon kannalta ne siirtyisivät toissijaiseen asemaan. Tämän tulevai-

suuden aatteen katsottiin olevan ”jo ilmassa”. Sen viitoittamaan suuntaan oli kuljettu

esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa. Tulevaisuudessa laadukkain ja merkittävin tutki-

mus tultaisiin suorittamaan tutkimuslaitoksissa, joissa kaikki voimavarat ja koko or-

ganisaatio olisi omistautunut tieteellisen tutkimuksen suorittamiseen ja edistämiseen.

Tieteellisen akatemian tai yliopistojen sijaan tutkimuslaitokset tulisivat muodosta-

maan kansallisen tieteellisen eliitin.

Yhteinen hanke

Yllä mainitun perusteella voisi olettaa, että siinä missä tiukasti ylhäältä ohjattu tutki-

musorganisaatio saatettaisiin käsittää tehokkaaksi ja tuottavaksi koneistoksi, se joka

tapauksessa olisi tutkijoiden kannalta vastenmielinen työympäristö. Tämänkin po-

tentiaalinen kritiikki jäi kuitenkin toteutumatta valtiopäiväasiakirjoissa ja komiteamie-

tinnöissä. Sen sijaan tutkimuslaitokset saatettiin esittää houkuttelevaksi institutionaa-

liseksi ratkaisuksi useiden eri tahojen kannalta. Tutkijoille oli tarjolla lukuisia etuja

suhteessa yliopistoihin ja yksityistutkimukseen. Tutkijoille laitokset näyttivät mahdol-

listavan täysipäiväisen omistautumisen tieteellisiin tehtäviin ja akateemisiin askarei-

siin. Tieteelliseen työhön omistautuneissa tutkimuslaitoksissa heidän ei enää tarvitsisi

jakaa aikaansa opetustehtävien ja tutkimustyön välillä tai etsiä lisätienestiä sivutöistä.
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He voisivat vihdoin suorittaa tutkimusta vakaissa oloissa vakituisella sopimuksella.

Tutkijat pystyisivät omistamaan kaiken aikansa ja energiansa tieteellisen työnsä edis-

tämiseen ja jättämään toissijaiset tehtävät avustavan henkilökunnan hoidettavaksi.

Ennen kaikkea he voisivat tehdä töitään vakituisessa työsuhteessa huolehtimatta ensi

vuoden palkastaan.

Samalla tutkimuslaitokset olivat houkutteleva vaihtoehto virkamiesten, poliitik-

kojen ja elinkeinoelämän edustajien kannalta. Niiden suorittama tutkimus oli ohjat-

tavissa. Yliopistoissa tutkijat edistivät tehtäviään omien kiinnostustensa mukaan,

mutta tutkimuslaitoksissa tieteelliselle henkilökunnalle voitaisiin asettaa päämääriä,

joiden tavoittamiseen nämä osallistuisivat yhteistuumin. Jos lupaava tutkimushanke

vaikuttaisi käytännössä liian haastavalta toteutettavaksi, tutkijalla olisi aina ympäril-

lään joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka olisivat valmiita astumaan hänen avukseen

ja viemään projektin loppuun asti. Tutkimusorganisaation puitteissa mikä tahansa

hanke olisi toteutettavissa – olipa se kuinka laaja tai pitkäkestoinen tahansa. Tutki-

musaiheita oli mahdollista priorisoida tavalla, jota oikeasti noudatettaisiin organisaa-

tion kaikilla tasoilla. Samalla tutkimusta voitaisiin ohjata siten, että tulokset pyrittäi-

siin saavuttamaan mahdollisimman nopeasti, jolloin ne olisivat vielä hallinnollisesti

relevantteja. Näin voitaisiin myös taata tulosten julkisuus sen sijaan, että yleishyödyl-

liset löydökset haudattaisiin omaa etuaan ajavien yritysten arkistoihin. Tutkimuslai-

toksissa tieteellinen asiantuntemus voitiin saattaa palvelemaan mitä erilaisempia tar-

koitusperiä. Sikäli kuin tiedettä ja tutkimusta pidettiin käytännöllisesti hyödyllisinä

aktiviteetteina, nämä laitokset tarjosivat parhaan mahdollisuuden kyseisen toiminnan

hallintaan ja suuntaamiseen.

Tutkimusalasta riippumatta valtiollisten tutkimusorganisaatioiden leimallisina

piirteinä pidettiin valtiopäiväaloitteissa ja komiteanmietinnöissä vakautta, johdonmu-

kaisuutta ja keskittyneisyyttä. Näiden piirteiden myötä tutkimuslaitokset saatettiin sa-

maan aikaan käsittää sekä vahvasti ohjatuiksi rationaalisiksi organisaatioiksi että tie-

teellisen tutkimuksen suurimmaksi toivoksi. Siten ne saattoivat olla yhtä aikaa hou-

kuttelevia tieteellisesti orientoituneille tutkijoille ja määrätynlaista käytännöllisesti
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hyödyllistä tietoa tavoitteleville poliitikoille, virkamiehille ja elinkeinoelämän edusta-

jille. Tieteellisen tutkimuksen taloudelliseen ja hallinnolliseen hyödyllisyyteen usko-

neet tahot saattoivat laulaa samassa kuorossa niiden kanssa, jotka pyrkivät rakenta-

maan parempia edellytyksiä tieteelliselle työlle. Tämän ansiosta 1900-luvun ensim-

mäisinä vuosikymmeninä oli myös mahdollista kaavailla tutkimuslaitoksista tieteelli-

sen tutkimuksen etulinjaa, jonka varjossa yliopistot tulevaisuudessa toimisivat. Val-

tion tutkimuslaitokset tarjosivat institutionaalisen kehyksen, jonka puitteissa nämä

erilaiset pyrkimykset voitaisiin sovittaa yhteen ja kääntää toisiaan tukeviksi tavoit-

teiksi.
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6. Neuvonta, episteeminen hallinta ja
yhdenmukaistaminen

Neuvonnalla ja tarkastustoiminnalla on ollut 1800-luvun lopulta lähtien tiivis, mutta

jokseenkin epämääräinen suhde valtiollisiin koe- ja tutkimuslaitoksiin. Näitä toimin-

toja on vaihtelevasti pyritty joko liittämään tiiviimmin tutkimustoiminnan yhteyteen

tai sijoittamaan erillisiin organisaatioihin irralleen tutkimustoiminnasta. 1900-luvun

ensimmäisinä vuosikymmeninä koe- ja tutkimuslaitosten tehtäviin katsottiin tyypilli-

sesti kuuluvan tietyssä määrin neuvontatehtäviä ja toisinaan myös tarkastus- ja val-

vontatehtäviä. Toiminnot saivat laitoskohtaisesti pienempiä tai suurempia painotuk-

sia. Esimerkiksi Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksenxix toiminnassa tarkastustyöllä

ja neuvonnalla oli hyvin keskeinen rooli ja laaja-alaisempaa tutkimus- ja kehittämis-

toimintaa alettiin painottaa vasta 1940-luvulla.

Valtiollisten laitosten ja keskusvirastojen alaisuuteen perustettujen konsulenttien

ohella neuvontatyötä harjoittivat yksityisten seurojen palkkaamat neuvojat, joista

muodostuikin 1900-luvun alulla merkittävin neuvontaa harjoittava toimijaryhmä.

Siinä missä eri alojen tutkimus- ja tarkastustoiminta oli usein saanut alkunsa yksityis-

tahojen toimeliaisuudesta tai se oli kuulunut pienehköjen hallinnollisten yksiköiden

kuten kaupunkien vastuulle, tutkimus- ja tarkastustoimintaa alettiin 1900-luvun en-

simmäisinä vuosikymmeninä siirtää yhä kattavammin valtiollisten elinten hoidetta-

vaksi.

Neuvontatyön kohdalla päädyttiin kuitenkin noudattamaan hyvin erilaista linjaa.

Vaikka valtiopäivillä esitetyissä aloitteissa ja komiteamietinnöissä toistuvasti paino-

tettiin tutkimustyön ja neuvonnan tiiviin yhteyden suurta merkitystä, neuvontaa ei

xix Laitoksen taustalla oli vuonna 1902 perustettu Maatalousseurojen Väliaikainen Konetarkastuslaitos,
joka valtiollistettiin vuonna 1921 ja sen nimeksi muutettiin Valtion maatalouslaitteiden koetuslaitos.
1940-luvun lopulla laitoksesta muodostettiin uudella lailla Maatalouskoneiden tutkimuslaitos.
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haluttu siirtää valtion virastojen ja laitosten tehtäväksi. Päävastuu toiminnasta halut-

tiin säilyttää yksityisten seurojen puitteissa. Seurojen neuvontatyötä kyllä rahoitettiin

osittain valtion kassasta ja valtiopäivillä esitettiin tasaisesti vaatimuksia valtion talou-

dellisen panostuksen kasvattamiseksi. Tästä huolimatta juuri seuroja pidettiin par-

haana tapana organisoida neuvontatyötä.

Tässä luvussa tarkastelen, millaisen harkinnan pohjalta tutkimustoiminnan ja neu-

vontatyön välillä päädyttiin kahteen niin erilaiseen ratkaisumalliin. Samalla käsittelen

tarkemmin sitä, miten näissä keskusteluissa määrittyi neuvonnan suhde tutkimustoi-

mintaan ja tieteelliseen asiantuntemukseen. Miten neuvontaa koskevan harkinnan

myötä etsittiin keinoja, joiden avulla tutkimustuloksista voitaisiin tehdä yhteiskunnal-

lisesti vaikuttavia?

6.1. Metsänkäytön problematisointi ja kollektivisointi

Olen aiemmissa luvuissa sivunnut kysymyksiä, joiden perusteella metsän hyödyntä-

minen ja siihen liittyvät omistusoikeudet problematisoitiin Suomessa 1800-luvun lo-

pulla.  Metsien käytöstä oli keskusteltu tasaisesti 1800-luvun aikana ja useita komite-

oita oli asetettu pohtimaan ohjaavia periaatteita käytön sääntelylle315. Valtiopäiväasia-

kirjoissa metsien hoidon esitettiin olevan monellakin tapaa kollektiivinen ongelma.

Metsien tuhoamisen kerrottiin johtavan ihmisten köyhtymiseen, koska nämä myivät

tai hakkasivat alas metsänsä nopeiden voittojen toivossa välittämättä tulevasta tuo-

tosta. Tämä puolestaan johti verotulojen laskemiseen sekä yleiseen taloudelliseen

taantumaan. Ongelmana oli myös se316, että ”sydämettömät tai petolliset puukauppa-

asiamiehet” saattoivat huijata tietämättömiä metsänomistajia metsäkaupoissa, koska

nämä eivät tajunneet metsän todellista arvoa. Ahnaat puukauppayhtiöt ostivat käyt-

töönsä maatiloja metsänkasvatusta varten, mikä johti viljelysten supistumiseen ja ih-

misten ajautumiseen irtolaisuuteen.

Lisäksi oli otettava huomioon metsien yhteys ilmastoon ja niiden yhteiskuntaa

suojeleva vaikutus, joka viimeistään teki metsien hoidosta oikeutetusti kollektiivisen
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ja yhteiskunnallisen kysymyksen317. Metsät ehkäisivät lukuisia luonnonkatastrofeja

tulvista ja tuulista maanvyöryihin sekä suojelivat luonnosta löytyviä vesilähteitä. Jul-

kisen vallan tuli huolehtia puuresurssien riittävyydestä myös tulevaisuudessa. Laajo-

jen metsien vuoksi ihmisten ei uskottu kykenevän ymmärtämään metsävarojen rajal-

lisuutta eikä luonnonvarojen pitkän aikavälin niukkuus tullut heille näkyviin318. Vilje-

lysalaltaan pienilläkin tiloilla oli usein suhteellisen paljon metsää, minkä vuoksi se

saattoi näyttäytyä ehtymättömänä resurssina. Maanomistajilta katsottiin puuttuvan

metsän arvostus sekä pitkän linjan intressit metsävarojen turvaamiseen. Jonkun

muun oli otettava aloite käsiinsä.

Valtiollisen intervention intressi rakennettiin diskursiivisesti sille pohjalle, että metsä-

talous oli ”maallemme tärkeä taloudenhaara”, mikä teki siitä kollektiivisen huolenai-

heen. Yksityismetsien pitkän linjan tuottavuus oli kysymys, johon julkisen vallan tuli

puuttua jo omien etujensakin nimissä. Metsätalouden kehittäminen ja puutavaran

viennin kasvattaminen oli kansan ja valtion kannalta pitkällä linjalla hyödyllistä, joten

valtiolla oli intressi puuttua metsänhoidon käytäntöihin rahoittamalla niiden kehittä-

mistä ja tukemalla hyvien käytäntöjen laajempaa käyttöönottoa. Lisäksi välinpitämät-

tömät hakkuut aiheuttivat köyhyyttä ja irtolaisuutta väestön keskuudessa, heikentäen

kansalaisten mahdollisuuksia huolehtia itsestään ja suorittaa veronsa.

Valtiollisen intervention tarve rakentui kannanotoissa yhtäältä edellä mainittujen on-

gelmien perustalle. Samalla oli kuitenkin perusteltava, miksi juuri valtiovallan oli ryh-

dyttävä toimiin ongelmien ehkäisemiseksi ja otettava niistä vastuu. Tämä perustelu

rakentui pitkälti sen varaan, että:

”metsän kasvatus tämmöisille aloille vaatii melkoisia kustannuksia, jotka vasta kaukai-
sessa tulevaisuudessa tulevat korvatuiksi, että myöskin yritteliäisyyden puutteen
vuoksi ei ole toivoa, että yksityiset henkilöt ilman tehokasta apua valtiolta ryhtyisivät
semmoiseen työhön”319.

Valtion haluttiin osallistuvan metsänhoidon edistämisen kustannuksiin, koska

hyöty parannustoimista tuli viiveellä eikä siten voitu olettaa, että yksityistahot sijoit-



219

taisivat paljon rahaa sellaiseen toimintaan, josta he eivät ehtisi niittää voittoja. Kat-

sottiin vaikeaksi suostutella yksityiset, omia etujaan ajavat tahot, asettamaan omat

intressinsä sivuun tulevien sukupolvien iloksi. Tällaista toimintaa varten tarvittiin yk-

silöä isompi ja pysyvämpi toimija – pysyvä instituutio. Valtio esitettiin tahoksi, jonka

intressit eivät rajoittuneet yhteen elinikään ja joka pystyi näkemään yksilökohtaisia

etuja laajemmat kollektiiviset intressit sekä halusi suojella niitä. Valtio esitettiin ob-

jektiiviseksi ja yksilöllisistä intresseistä erilliseksi tahoksi, joka saattoi suojella kaikkien

– vielä syntymättömienkin – kansalaisten etuja yhdenvertaisesti. Metsänhoito vaatii

vaivaa ja uhrauksia, mutta tuotto oli hidasta, minkä vuoksi taustalla oli oltava pitkän

linjan tavoitteet. Pitkän linjan tavoitteet puolestaan saattoivat näyttäytyä rationaali-

silta ainoastaan sellaisille toimijoille, jotka tähtäsivät joko oman sukunsa ja jälkeläis-

tensä vaurastuttamiseen tai koko kansakunnan tulevan menestyksen turvaamiseen.

Ensin mainittuihin tahoihin ei voitu luottaa. Jälkimmäiset huolet kuuluivat puoles-

taan valtion vastuulle.

Valtiollisen intervention intressiä tai tarvetta vaikeampaa oli perustella intervention

legitimaatio. Metsien käytön rajoittamista pidettiin erittäin kyseenalaisena, koska sen

katsottiin merkitsevän julkisen vallan puuttumista yksityiseen omistusoikeuteen.

Millä perusteella valtio saattoi lähteä rajoittamaan ”yhteiskuntalaitoksen kulmakiveä”

eli vapaata maanomistusta? Eikö maanomistaja saanut hyödyntää omaisuuttaan ha-

luamallaan tavalla? Juridisia rajoituksia kritisoineet tahot katsoivat sääntelyn johtavan

helposti ihmisten omistusoikeutta ja toimintavapautta koskeviin loukkauksiin320 ja

joidenkin mielestä myös pakottavan nämä kumartelemaan viranomaisille. Kuten

edusmies Hoikka totesi321:

”[…] että Suomen kansan maatilallisia vaaditaan notkistumaan metsänhoitohallitusta
kumartelemaan ja sen antamien ohjeitten mukaan maitansa puunsiemenillä kylvä-
mään. Jos tällainen periaate tulisi laiksi ja tätä lakia sitten pitäisi seurata, niin oltaisiin
pahemmassa kuin pulassa, koska minä tunnen, minkälaiset seuraukset on metsähalli-
tuksen ikeestä, joksi useat sen toimenpiteistä ovat tulleet.”
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Metsänkäytön rajoituksista uskottiin seuraavan kansalaisten kurjistumista ja näl-

kiintymistä sekä rettelöitä virkamiesten ja maanomistajien kanssa. Kuten edusmies

Laitinen totesi322:

”Nykyisen ajan henki vaatii sitä paitsi, että kaikissa pitää ihmisillä olla vapaus; mutta
jos nyt se, joka hallitsee omaa laillisesti saatua omaisuuttaan, asetetaan ikään kuin hol-
houstoimen alle, että hän ei saa omaansa pitää ja nautita, vaan joutuu edesvastauksen
alaiseksi aivan kunniallisesta työstään, niin eikö ole aihetta sanoa sitä luonnottomuu-
deksi.”

Kansalaisella tuli olla oikeus hakata tai kasketa omistamansa metsät, olipa tarkoi-

tuksena kaupata puut eteenpäin tai yksinkertaisesti raivata metsäinen maa pelloksi.

Yhtäältä ehdotetut rajoitukset tuomittiin oikeudenmukaisuuden hengen vastaisiksi.

Toisaalta niiden esitettiin olevan myös vanhakantaisia ja luonnottomia sotiessaan

modernille ajalle ominaista yksilön vapauden aatetta vastaan. Nykypäivänä ei voitu

enää pitää sopivana tai järkevänä tämänkaltaista yksilön oikeuksien tallaamista valtio-

vallan toimesta. Valtion puuttuminen yksityisomaisuuden käyttöön vaikutti perus-

teettomalta, tarkasteltiinpa asiaa juridisin termein tai yhteiskunnan nykyaikaistumisen

ja kehityksen kannalta.

Yksi legitimoinnin tapa muotoiltiin oikeudellisin termein, joita hyödynnettiin myös

rajoituksia vastustaneissa argumenteissa. Tällöin ristiriita valtion interventio-oikeuk-

sien ja yksityisomistukseen liittyvien oikeuksien välillä pyrittiin muuttamaan ristirii-

daksi kahden eri kansalaisryhmän oikeuksien välillä. Hakatessaan metsiään yksityiset

maanomistajat rikkoivat toisen kansalaisryhmän oikeuksia. Keitä olivat nämä sorre-

tut kansalaiset? He olivat tulevia sukupolvia, joilla oli myös omat oikeutensa metsien

tarjoamiin taloudellisiin resursseihin323. Nykyiset metsänomistajat eivät olleet kasvat-

taneet metsiään, vaan he olivat perineet ne esi-isiltä. Samoin tulevilla sukupolvilla

täytyi olla oikeus yhteisiin perittyihin metsävarantoihin. Tämä oikeus ei kuitenkaan

näyttänyt toteutuvan niin kauan kuin yksityiset tahot kuluttivat kontrolloimattomasti

myös tuleville sukupolville kuuluvia hyödykkeitä, joita he eivät olleet itse tuottaneet.

Luonnontuotteena metsä oli tietyssä määrin kollektiivista omaisuutta. Yksityisten

kansalaisten oikeuksia oli siten oikeutettua rajoittaa, koska ainoastaan näin saatettiin
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suojella toisten yksityisten kansalaisten oikeuksia. Tulevat sukupolvet eivät kyenneet

vielä puolustamaan omia oikeuksiaan, joten valtion oli välttämätöntä hoitaa tämä

tehtävä heidän puolestaan. Myös tulevat sukupolvet olivat valtion oikeudellisessa

suojeluksessa. Täten valtio pikemminkin valvoi ulkopuolisena tuomarina yhdenver-

taisten oikeuksien toteutumista kansalaisten keskuudessa kuin toimi yhtenä intressi-

tahona, joka tahtoi oman etunsa nimissä rajoittaa kansalaisten oikeuksia. Valtio oli

ainoa taho, joka saattoi säännellä järkiperäisesti ja harkitusti yksityisten mielivaltaista

toimintaa ja ratkaista heidän välisiään oikeuskiistoja.

Toinen tapa haastaa oikeudellisin termein yksityistahojen omistusoikeus oli ky-

seenalaistaa heidän oikeustoimikelpoisuutensa. Tällöin valtiollista interventiota oi-

keutti ihmisten toiminnan selittäminen tiedon puutteella ja ymmärtämättömyydellä.

Valtion oli suojeltava kansalaisia heiltä itseltään. Ymmärtämätön tai tietämätön hen-

kilö ei ollut varsinaisesti oikeuksiaan täysipainoisesti harjoittava kansalainen. Hän on

altis hyväksikäytölle eikä kyennyt suojelemaan omia etujaan. Kuten yksityismetsiä

tutkinut komitea324  huomautti:

”Sitä tärkeämpää on, että valtio entistä tehokkaampaan huolenpitoonsa ottaa yksityis-
metsätalouden, koska nykyinen aika meillä metsäkaupan alalla todellisuudessa on
vasta murrosaika, siinä suhteessa että metsäkaupanteko, joka tavattomalla nopeudella
on parissa kolmessa vuosikymmenessä levinnyt yli laajan maamme, kaipaa vielä vaka-
vuutta ja on niin sanoaksemme yllättänyt kansamme valmistumattomana turvaamaan
etuansa sitä valtavaa keinottelua vastaan, jonka muodossa sanottu kaupanteko vielä
suureksi osakseen esiintyy.”

Samaan tapaan kuin oikeusjärjestelmä suojaisi kansalaista, joka oli tehnyt sopimuksen

tietämättä kaikkea oleellista tai joka olisi henkisesti vajaa, valtio suojasi tietämätöntä

metsänomistajaa. Metsiään huolettomasti hakanneet ja myyneet ihmiset eivät välttä-

mättä toimineet harkitun itsekkäästi ja mielivaltaisesti, vaan he olivat pikemminkin

tietämättömiä uhreja.

Toiseksi metsänkäytön rajoituksia perusteltiin kollektiivisella edulla ja turvallisuudella.

Näiden katsottiin tarvittaessa oikeuttavan yksilön oikeuksien rajoittamisen. Metsän

taloudellinen merkitys viljelyksen, asutuksen, teollisuuden ja kaupan kannalta vel-
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voitti yhteiskuntaa omistamaan kaiken mahdollisen huolenpidon metsien käyttämi-

selle. Lisäksi se teollisuuden haara, joka oli Suomelle luonnonomaisin ja jonka alalla

”suurimalla menestyksen toiveella voimme kilpailla muitten maitten kanssa”325, käytti

puuta raaka-aineenaan. Lisäksi muut teollisuuden haarat käyttivät puuta voiman läh-

teenä. Metsillä oli tilastojen mukaan valtava merkitys myös ulkomaan kaupan kan-

nalta, tehden enemmän kuin puolet maan koko viennin arvosta. Eikä metsä ollut

pelkästään arvokasta kaupankäynnin kannalta, se oli myös välttämätön elämisen ehto

kansalaisille. Kyse oli materiaalista, jota kansalaiset tarvitsivat asuntojensa lämmittä-

miseen ja rakentamiseen. Samalla metsät tarjosivat ihmisyhteisöille suojaa erilaisia tu-

hoisia luonnonvoimia vastaan.

Kolmanneksi oikeutusta etsittiin muiden maiden käytännöistä. Kuten yksityismetsiä

tutkinut komitea326 totesi vuonna 1900:

”Melkeen kaikissa sivistysmaissa on aikain kuluessa, sen mukaan kuin asutuksen ja
viljelyksen lisääntyessä metsäin monipuolinen merkitys on astunut näkyviin, kehitty-
nyt erityinen lainsäädäntöala, jonka tarkoituksena on suojella metsiä hävitykseltä.”

Komitean327 mukaan metsälainsäädäntö oli kuitenkin saanut alkunsa eri maissa eri

aikoina ja kehittynyt eri tavoin. Useissa Keski-Euroopan maissa oli 1600- ja 1700-

lukujen aikana alettu hiljalleen huolestua metsävarojen riittävyydestä. Metsien käyt-

tämistä alettiin pitää tarkemmin silmällä ja sitä pyrittiin ohjailemaan valtionhallinnon

toimesta. 1800-luvulla sääntelyä alettiin monissa maissa kiristää, koska vapaan met-

sätalouden katsottiin johtaneen metsäkeinotteluun, pienten metsänomistajien köyh-

tymiseen sekä yleisen turvallisuuden kannalta tärkeiden metsäalueiden tuhoamiseen.

Erityisesti yleisen turvallisuuden kannalta tärkeät metsäalueet oli katsottu tarpeel-

liseksi ja välttämättömäksi asettaa valtion tarkan valvonnan alaiseksi. Komitean328

mukaan ratkaisukeinoksi oli useimmissa maissa otettu käyttöön niin sanottu suojamet-

säjärjestelmä. Lisäksi oli alettu perustaa virastoja vastaamaan metsähallinnosta ja met-

sien hoidosta. Myös läheisissä naapurimaissa kuten Ruotsissa ja Norjassa, jotka olivat

aiemmin antaneet suuret vapaudet yksityisomistukselle, oli alettu hiljalleen hylkää-

mään se näkökulma, että metsäpääoma jätettäisiin ”yksityisen täydestä mielivallasta
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riippuvaiseksi”. Yksityismetsien tutkimista varten asetettu komitea oli tutustunut

useiden eri maiden metsälainsäädäntöön. Oli selvää, että jonkinlainen valtiollinen

puuttuminen metsänkäyttöön katsottiin kaikissa muissakin maissa oikeutetuksi ja

välttämättömäksi. Ero oli lähinnä siinä, missä muodossa ja millaisin välinein sitä pää-

tettiin toteuttaa.

Intervention välineet - yhteismetsistä metsälakiin ja eteenpäin

Kaikki keskusteluun osallistuneet tahot vaikuttivat yksimielisiltä siitä, että yksityis-

metsien käyttöön puuttuva laki oli ongelmallinen omistusoikeuden ja siihen liittyvien

toimintavapauksien kannalta. Osa katsoi näiden oikeudellisten ristiriitojen muodos-

tavan ehdottoman rajoitteen valtiollisille interventioille kun taas osa oli valmis ohit-

tamaan lähes täysin yksityistahojen oikeudet ja intressit kollektiivisen edun nimissä.

Lakia valmisteltaessa ehdotettiin useita erilaisia malleja sääntelyn toteuttamiseksi si-

ten, että konflikti valtiovallan ja yksityisomaisuuden jäisi mahdollisimman pieneksi.

Yhtenä vaihtoehtona harkittiin niin sanottua suojametsäjärjestelmää, jota tiedet-

tiin käytettävän suurimassa osassa Keski- ja Pohjois-Euroopan maista329. Suojamet-

sät eivät saaneet nimeään siitä, että ihmiset suojelivat kyseisiä metsäalueita, vaan siitä,

että kyseiset metsäalueet suojelivat ihmisiä. Ihmiset eivät asettaneet metsiä suojelun

kohteeksi, jotta metsät säilyisivät. Metsiä asetettiin suojelukohteiksi, jotta ihmiset säi-

lyisivät. Järjestelmän puitteissa valtio saattoi rauhoittaa kokonaan määrättyjä metsä-

alueita tai asettaa niiden hyödyntämisen tiukan valvonnan alaiseksi, jos kyseisten met-

sien arvioitiin olevan poikkeuksellisen tärkeitä ihmisyhteisöjen suojelemiseksi vahin-

gollisilta luonnonvoimilta. Tällaiset metsät saattoivat ehkäistä esimerkiksi tulvia ja

maanvyöryjä sekä vahingollisia tuulia ja myrskyjä. Suojametsäjärjestelmästä teki hou-

kuttelevan se, että sen yhteydessä oli tapana antaa metsänomistajille suhteellisen va-

paat kädet omien metsiensä käyttöön. Rajoitukset kohdistuivat vain erityisiin metsä-

alueisiin. Näin voitiin suurelta osin välttää ne oikeudelliset ja periaatteelliset ristiriidat,

jotka nousivat esiin puututtaessa yksityisten omistusoikeuteen.
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Yksityismetsiä tutkimaan asetettu komitea330 ei kuitenkaan pitänyt suojametsäjär-

jestelmää sopivana Suomen kannalta. Järjestelmän suurimpana puutteena pidettiin

sitä, että sen puitteissa sääntely supistui pelkäksi haittojen torjunnaksi ja se koski vain

määrättyjä, kärsineitä tai erityisen uhanalaisia, metsäalueita. Järjestelmä ei mahdollis-

tanut metsien käytön laaja-alaisesta kehittämistä vaan jätti muut metsäalueet alttiiksi

tuhoille ja huonolle hoidolle. Haittojen torjunnan sijaan oli pyrittävä metsäpääoman

säilyttämiseen pysyvää tuotantoa varten, mikä edellytti kaikkien maan alueella sijait-

sevien metsien asettamista suojelun kohteeksi.

Yksityismetsiä tutkimaan asetetulla komitealla331 oli edessään haaste. Se halusi

pystyttää kattavan järjestelmän edistämään metsien suojelua koko maan alueella. Jär-

jestelmän ei haluttu pelkästään torjuvan haittoja vaan myös edistävän parempien hoi-

totapojen käyttöönottoa. Nämä tavoitteet olisi periaatteessa voitu saavuttaa yksityis-

kohtaisen metsälain avulla, jolla kaikki maanomistajat olisi painostettu rangaistuksen

uhalla noudattamaan viranomaisten suosittelemia käytäntöjä ja rajoituksia. Tällaista

lakia ei kuitenkaan pidetty toimivana ratkaisuna. Yksi ongelma koski aiemmin käsi-

teltyä konfliktia valtiollisen intervention ja yksityisen omistusoikeuden välillä. Lain-

muodossa tapahtuvaa sääntelyä ei kuitenkaan problematisoitu pelkästään julkisen ja

yksityisen tai kollektiivisen edun ja yksityisen edun välisten vastakkainasettelujen

kautta. Vieläkin vakavampana ongelmana lain muodossa tapahtuvan sääntelyn kan-

nalta pidettiin sitä, ettei se yksinkertaisesti ollut toteuttamiskelpoinen ja tehokas tapa

puuttua ongelmaan. Lain muodossa tapahtuva valtiollinen interventio yksityiseen

metsänkäyttöön problematisoitui siten myös tehokkaan ja tehottoman välisellä akse-

lilla.

Yksityismetsiä tutkinut komitea ei ollut ainoa taho, joka kyseenalaisti lain muo-

dossa tapahtuvan hallinnan tehokkuuden. Eri tahot saattoivat olla eri mieltä siitä,

oliko valtiolla oikeutta puuttua lailla omistusoikeuteen, mutta suuri osa332 vaikutti

olevan samaa mieltä siitä, että laki oli joka tapauksessa kohtalaisen hyödytön ja teho-

ton intervention keino. Yksityistahojen metsänkäyttöä säätelevän lain vaikuttavuus
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perustui puhtaasti viranomaisten kykyyn valvoa lain noudattamista. Tällaista valvon-

taa pidettiin käytännössä mahdottomana toteuttaa. Kuten yksityismetsiä tutkinut ko-

mitea333 huomautti, jos tehtävää varten palkattaisiin asiantuntevia henkilöitä, jotka

kykenisivät kussakin tapauksessa itsenäisesti ja luotettavasti arvioimaan metsän tilan

ja mahdolliset rikkeet, järjestelmä muodostuisi koko maan tasolla aivan liian kalliiksi.

Jos tehtävää varten organisoitaisiin halvempi metsäpoliisijärjestelmä, jonka virkamie-

hille ei asetettaisi yhtä korkeita pätevyysvaatimuksia, valvonta epäonnistuisi kansa-

laisten vastustuksen vuoksi. Yhtäältä metsäpoliisit tai ”metsäfiskaalit” olisivat vieraita

valvomiensa paikkakuntien oloille ja väestölle eivätkä todennäköisesti tulisi saavutta-

maan näiden luottamusta. Toisaalta metsäpoliiseilta puuttuisi korkeampi sivistys,

minkä vuoksi olisi laajemminkin vaikeaa luottaa heidän kykyynsä suorittaa valvontaa

pontevasti ja puolueettomasti. Asiantuntemuksen sekä kansalaisten luottamuksen

puute vesittäisi metsäpoliisien mahdollisuudet tehokkaaseen valvontaan laajalla alu-

eella.

Komitean mukaan ei olisi mahdollista rakentaa niin kattavaa valvontakoneistoa

pitämään silmällä lain toteutumista, etteivätkö vastahankaiset maanomistajat pystyisi

kiertämään määräyksiä jäämättä kiinni. Jos hallintoa haluttiin harjoittaa lakien ja pak-

kokeinojen avulla, hallitsijan oli syytä kyetä valvomaan lakiensa noudattamista tai ne

jäisivät pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi, kuten aiempi yksityismetsiä tutkinut komi-

tea334 katsoi tapahtuneen vuoden 1886 metsälaille. Vuoden 1900 yksityismetsäkomi-

tea335 yhtyi näkemykseen ja totesi lisäksi, että ”[…] parempi on olla ilman lakia kuin

sellaisen lain alaisena, jonka noudattamista ei voi silmällä pitää”. Lain rinnalle oli löy-

dettävä tehokkaampi keino vaikuttaa yksityismetsien käyttöön.

6.2. Neuvonta ja episteeminen hallinta

”[…] eikö ole tarpeellista, että meillä, noudattamalla muiden sivistysmaiden esimerk-
kiä, kehoituksen ja avustuksen kautta valtion puolelta koetetaan kehittää järkiperäistä
metsänhoitoa maassamme.”336
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Vuosien 1898 ja 1900 yksityismetsäkomiteat päättivät siirtää juridiset keinot sivu-

osaan ja esittivät ensisijaiseksi intervention menetelmäksi neuvonnan. Aiempaa lain-

säädäntöä ei haluttu purkaa, mutta se tulisi tarjoamaan vain puitteet tehokkaammille

välineille. Lain nojalla voitaisiin tarvittaessa puuttua ilmenneisiin väärinkäytöksiin,

mutta todellinen muutos tapahtuisi valistuksen ja neuvonnan keinoin. Hallinnallisen

ajattelun kannalta tämä merkitsi siirtymistä negatiivisesta positiiviseen metsänhoi-

toon, mistä oli jo aiemmin keskusteltu pappissäädyn337 keskuudessa. Siinä missä ne-

gatiivinen metsänhoito pyrki pelkästään ehkäisemään tuhoisaa toimintaa, positiivisen

metsänhoidon tavoitteena oli edistää ja kehittää hyviä metsänhoidon käytäntöjä. Pää-

määränä oli tilanne, jossa ei pääsääntöisesti enää tarvitsisi turvautua lakiin ja valvon-

taan, koska ihmiset käyttäytyisivät oma-aloitteisesti halutulla tavalla. Sikäli kuin uusia

lakeja ja asetuksia kuitenkin säädettäisiin, kansalaiset olisivat neuvonnan ansiosta val-

miita hyväksymään ne ja noudattamaan niitä. Kuten vuoden 1898 yksityismetsäko-

mitea338 totesi:

”Ja joskin meillä huomattaisiin tarpeelliseksi myöskin ryhtyä enempiin pakkokeinoihin
metsäin suojelemiseksi, kuin mitä meillä tätä nykyä on käytännössä, niin on kuitenkin
välttämätöntä, että opetuksen ja herätyksen tietä saatetaan kansan syvimpiin kerrok-
siin tietoa metsäin merkityksestä ja niiden järkiperäisen käyttämisen perusteista. Sillä
jos tämmöistä käsitystä kansassa puuttuu, niin jäävät sekä nykyiset että vastedes ehkä
tarpeellisiksi huomatut, metsäin suojelemista tarkoittavat pakkokeinot tehottomiksi.”

Komitean339 mielestä toimenpiteet oli suunnattava siihen, että erityisesti maan lu-

kuisat pientilalliset ”saataisiin käsittämään järkiperäisen metsänhoidon tarpeellisuutta

ja noudattamaan säästäväisyyttä ja parempia menettelytapoja” olipa kyse metsän

myynnistä tai kotitarpeisiin tehdyistä hakkuista. Samaa lähestymistapaa oli hyödyn-

netty myös maanviljelyksen, karjanhoidon ja muidenkin maanviljelyksen sivuelinkei-

nojen kohdalla. Käytäntöjen muokkaaminen parempaan suuntaan tapahtui tehok-

kaimmin ”levittämällä tarpeellisia tietoja, sekä tarjoomalla asianymmärtäväin kautta

ohjausta ja antamalla muutakin sopivaa apua ja kehoitusta asiaa varten”. Vuoden

1900 yksityismetsäkomitean340 mukaan metsätaloutta tuli edistää nimenomaan ope-

tuksen ja avustuksen tietä, kuten oli tehty menestyksekkäästi monessa muussakin
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maassa. Suomessakin oli metsäkysymyksen yhteydessä tartuttava uudenlaisiin hallin-

nan tekniikoihin. Lait ja valvonta oli pyrittävä korvaamaan neuvonnalla, konsultoin-

nilla ja valistuksella, joiden kautta voitaisiin muokata ihmisten käyttäytymistä muok-

kaamalla näiden käsityksiä, ajatuksia ja arvostuksia. Ihmiset oli saatava näkemään

nämä asiat eri tavalla ja arvostamaan uusia asioita, jotta he päätyisivät käyttäytymään

vapaaehtoisesti järkevänä pidetyllä tavalla.

Neuvontaa ja valistusta oli tarkoitus harjoittaa juridisten toimien rinnalla. Tehok-

kaan neuvontajärjestelmän avulla voitaisiin kääntää metsänomistajien intressit kol-

lektiivisten intressien mukaisiksi ja saada heidät omaksumaan järkiperäistä metsän-

hoitoa ohjaavat periaatteet. Metsien tulevan tuottavuuden kannalta suurin ongelma

oli juuri ihmisten perinteiset tavat hyödyntää metsää tulonlähteenä. Muutos kohti

parempaa saattoi toteutua vain tottumusten ja ajattelutapojen muutoksen kautta. Tar-

koituksena ei siten ollut vain opastaa maanomistajia metsänhoidossa ja kertoa heille

uusimmista tieteellisistä löydöksistä. Ensin oli iskostettava heidän mieliinsä määrätyt

tavoitteet ja saatava heidät haluamaan tietoa menetelmistä, joilla tällaiset päämäärät

voitaisiin saavuttaa. Heidät oli saatava omaksumaan kestävän metsäntuotannon ta-

voitteet ja näkemään aiemmat käyttäytymistapansa ongelmallisina tavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta. Heidät oli saatava paitsi arvostamaan metsien taloudellista ar-

voa myös asettamaan säästeliäisyys, pitkäkatseisuus ja pitkänjännitteisyys etusijalle

inhimillisten ja taloudellisten hyveiden listalla. Ihmiset oli ohjattava haluamaan sa-

moja asioita kuin metsäpolitiikan laatijat, jotta nämä päätyisivät hallitsemaan itseään

ja halujaan metsien ja metsätalouden tulevaisuuden kannalta hyödyllisellä tavalla. Yk-

sityisiä metsiä pyrittiin hallitsemaan hallitsemalla metsänomistajia, joita puolestaan

pyrittiin hallitsemaan hallitsemalla heidän käsityksiään, arvostuksiaan ja toimintata-

pojaan.

Tietämättömät ja lyhytkatseiset ihmiset oli vakuutettava ensisijaisesti viidestä asi-

asta341. Ensinnäkin heidän oli ymmärrettävä metsän suuri taloudellinen arvo heidän

itsensä, tulevien sukupolvien sekä koko kansakunnan kannalta. Toiseksi heidän oli
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ymmärrettävä, että metsä oli katoavaista ja se oli parhaillaan laajamittaisen katastro-

faalisen hävityksen edessä, vaikka he eivät itse kyenneetkään havaitsemaan sitä arki-

sessa elämässään. Kolmanneksi, heidän oli käsitettävä, että tosiasiassa heidän omien

intressiensä mukaista oli suojella metsien pitkänlinjan säilyvyyttä, vaikka he voisivat-

kin saada merkittäviä lisätuloja myymällä metsänsä välittömästi halukkaille ostajille.

Neljänneksi, heidän oli hyväksyttävä, että ohjeita tarjoavat asiantuntijat olivat heidän

puolellaan ja pyrkivät muovaamaan metsänomistajien käsityksiä ja toimintatapoja

suojellakseen metsänomistajien omaa etua. Viidenneksi, heidän oli ymmärrettävä,

että asiantuntijoiden suosittelemat toimintatavat ja välineet olivat metsänhoidon ja

heidän taloudellisen menestyksensä kannalta kaikkein hyödyllisimpiä. Metsänomista-

jien oli opittava luottamaan asiantuntijoihin ja näkemään tosiasiat asiantuntijoiden

tarjoaman järjellisyyden kehikon puitteissa.

Hallinnan rajat ja neuvonnan edut

Kun neuvonta valikoitui ensisijaiseksi intervention menetelmäksi, metsien käytön

sääntelyä koskeva keskustelu muutti luonnettaan. Oikeudellisia periaatteita sekä val-

tiovallan intervention rajoja koskeva keskustelu voitiin siirtää syrjään ihmisten hallin-

taa koskevan harkinnan tieltä. Keskeinen kysymys ei enää ollut se, missä määrin val-

tiolla on oikeus rajoittaa yksilön omistusoikeuksia vaan se, miten ihmiset saadaan

vapaaehtoisesti toimimaan halutulla tavalla. Tämän hallinnallisen pohdinnan keski-

össä oli asiantuntijatieto.

Tiedolla oli keskeinen rooli siksi, että se oli tärkeä elementti niiden käsitysten ja

ymmärtämisen tapojen kannalta, joita hallittaviin ihmisiin pyrittiin iskostamaan.  Sa-

maan aikaan pyrittiin toki perustamaan uusia organisaatioita ja vahvistamaan niitä

tietokäytäntöjä, jotka tuottivat tietoa metsistä, niiden kasvuun vaikuttavista tekijöistä

sekä metsien tilanteesta valtakunnan tasolla. Hallinnallisesti näillä tiedoilla oli kuiten-

kin vähän merkitystä niin pitkään kuin kaikkia osallisia tahoja ei saatu yksimielisesti

hyväksymään, mitkä tahot saattoivat tuottaa totuudellisia lausumia metsien tilasta ja
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metsiä koskevista ongelmista. Kamppailun kohteena oli se, ketkä olivat todellisia asi-

antuntijoita ja millä ehdoilla tästä kohteesta voitiin tuottaa totuudellisia lausumia: mil-

lainen oppitausta puhujan oli omattava ja millaisiin kokemuksiin ja faktoihin hänen

oli perustettava lausumansa. Millaisia kokeellisia menetelmiä lausujan oli todistetusti

hallittava ja millaisia koneita ja mittareita hänellä tuli olla käytössään, jotta hän voisi

lausua totuuksia metsätaloudellisesta toiminnasta? Neuvonnan yhteydessä muok-

kauksen kohteena oli sekä ihmisten tieto todellisuudesta että käsitykset kriteereistä,

joiden perusteella henkilö saattoi esiintyä alan asiantuntijana ja puhua totuuden ni-

missä. Lyhyesti sanottuna pelissä oli se, mikä on pätevää tietoa ja ketkä voivat luo-

tettavalla ja objektiivisella tavalla tuoda esiin nämä tosiasiat. Neuvonnan tehokkuu-

den kannalta olennaista ei ollut vain välittää tietoa vaan myös vahvistaa määrättyjen

asiantuntijatahojen tiedollista auktoriteettia kansalaisten keskuudessa.

Vuoden 1900 yksityismetsäkomitea342 uskoi, että neuvonnan rinnalla oli nojattava

myös juridiseen sääntelyyn, koska neuvonnan ja ohjauksen tulokset alkaisivat näkyä

käytännössä vasta vuosien päästä. Lisäksi parhaatkaan neuvot eivät kaikissa tapauk-

sissa auttaisi vastustamaan sitä kiusausta, jonka korkeat puun hinnat saattaisivat met-

sänomistajassa synnyttää. Juridiset rajoitukset haluttiin kuitenkin säätää siten, etteivät

ne haittaisi tai häiritsisi niitä, jotka päättäisivät oma-aloitteisesti käyttää maataan ”jär-

kevästi ja huolellisesti”. Tärkeintä oli asettaa sellaiset säädökset, että ne olivat yhtäältä

tehokkaat, mutta toisaalta mahdollisimman vähän vastuullisen yksilön oikeuksia ra-

joittavat. Rajoitusten oli astuttava peliin siinä vaiheessa, kun ylitettiin raja järkevän

taloudenhoidon ja metsänhävityksen välillä.

Komitean343 mielestä hakkuita koskevien juridisten interventioiden ulkopuolelle

tuli jättää kaikki sellainen järkiperäinen metsätalous, jossa hakkuut toimitettiin sään-

nöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Tällaiseen metsätalouteen ei määritelmän mukai-

sesti voitu katsoa kuuluvan autioksi hakkuuta tai liiaksi kuluttamista ainakaan pitkällä

jänteellä. Lakia ei tarvinnut ulottaa myöskään kruunun metsiin, koska ne oli jo aiem-

min asetettu järjestetyn metsänhoidollisen huolenpidon alaisiksi. Yksityinen metsänomistaja

saattoi puolestaan valmistaa hoitosuunnitelman itse tai hänen oli mahdollista palkata
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asiantuntija valmistelemaan se. Kummassakin tapauksessa hänen tuli hyväksyttää

hoitosuunnitelma metsätarkastajalla. Sikäli kuin metsänomistaja suostuisi omaksu-

maan järkiperäistä metsänhoitoa ohjaavat periaatteet ja siihen sopivat hoitotekniikat,

hänen toimintaansa ei olisi tarvetta puuttua eikä sitä tarvitsisi asettaa erityisen val-

vonnan alaiseksi. Tämä määräys haluttiin lisätä lakiin, jotta se kehottaisi metsänomis-

tajia saattamaan metsänsä järjestetyn hoidon alaiseksi. Viesti metsänomistajille olisi

selkeä: jos haluatte hoitaa metsiänne rauhassa ilman viranomaisten häirintää, teidän

pitää vain laatia metsätaloutenne perustaksi oikealla tavalla valmisteltu hoitosuunni-

telma. Jos mukaudut tai edes yrität mukautua oikeaoppiseen metsätalouteen, sinuun

ei ole tarvetta soveltaa tiukkoja rajoituksia ja valvontaa. Toisaalta, jos et kykene nä-

kemään annettujen ohjeistusten järkevyyttä ja muovaamaan vaiheittain omaa toimin-

taasi niiden mukaiseksi, löydät edestäsi viranomaiset ja tuomarit, joiden puheista et

saa vinkkejä elinkeinosi edistämiseen vaan järkkymättömät rajat toiminnallesi ja ran-

gaistuksen rikkomuksistasi.

Varmin tapa laatia pätevä ja hyväksyttävä hoitosuunnitelma oli palkata metsän-

hoidon asiantuntija valmistelemaan se. Näin tuloksena olisi varmasti sellainen suun-

nitelma, jonka metsäntarkastajakin allekirjoittaisi. Lakia ei siten pidetty pelkästään

keinona piirtää esiin neuvotteluun ja ohjeistuksiin nojautuvan hallintavallan lopulli-

nen raja, jonka jälkeen siirryttäisiin juridisten toimenpiteiden ja harkinnan piiriin.

Lain tarkoituksena oli ohjata ihmisiä ohjattaviksi. Metsänhoitoa koskevaa lainsäädäntöä

pidettiin tarpeellisena, mutta sen tarkoituksena ei ollut säätää ehdotonta ja yleispäte-

vää rajaa sallittavan ja rangaistavan toiminnan välillä. Kenenkään ei uskottu pystyvän

muotoilemaan tällaista yleisluontoista ohjesääntöä metsänkäytölle. Joissain paikoissa

metsää voitiin hakata reilusti ilman pysyviä vahinkoja, mutta toisissa pienemmätkin

hakkuut saattoivat muodostaa vakavan riskin. Lainsäädännön tavoitteena ei tässä ta-

pauksessa ollut reagoida toteutuneisiin rikkomuksiin ja rangaista niistä. Lain tavoit-

teena oli ohjata metsänomistajat asiantuntijoiden pakeille kuuntelemaan heidän eh-

dotuksiaan ja neuvojaan. Se tarjosi vapauden juridisista sanktioista ja mahdollisuuden

omatahtoiseen toimintaan, kunhan toiminta seurasi lähtökohdiltaan määrätynlaista
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järjellisyyttä ja nojasi määrätynlaiseen tietoon. Lain tavoitteena oli ohjata toimintaa

harjoittavat tahot ymmärtämään toiminnan puitteet, sitä koskevat haasteet ja niitä

koskeva tiedollinen auktoriteetti oikealla tavalla.

Neuvonnan edut suhteessa muihin ratkaisumalleihin olivat ilmeiset. Neuvonnan

yhteydessä etusijalla ei ollut puhe rajoituksista, kielloista ja rangaistuksista. Sen sijaan

voitiin puhua metsänomistajien tukemisesta ja ohjaamisesta heidän taloudellisen me-

nestyksensä edistämiseksi. Tämän voitiin olettaa olevan helpommin nieltävissä

maanomistajien keskuudessa. Neuvontajärjestelmä oli halpa ja helposti toteutettava

lähestymistapa suhteessa koko maan kattavaan valvontajärjestelmään. Lakiin ja val-

vontaan perustuvan järjestelmän kohdalla valtionhallinnon olisi uhrattava valtava

määrä resursseja kyetäkseen tarkkailemaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti kaikkia yk-

sityismetsiä ja niihin kohdistuvaa kulutusta. Metsänomistajien ohjaaminen parem-

pien käyttäytymismallien pariin neuvomalla vaati puolestaan vain pienen joukon so-

pivasti sijoitettuja asiantuntijoita. Laaja-alaisen neuvonnan ei myöskään oletettu hier-

tävän valtion viranomaisten ja yksityisten tahojen välisiä suhteita samalla tavalla kuin

massiivisen keskushallinnon valvontajärjestelmän. Metsänomistajat olisivat vähem-

män taipuvaisia kapinoimaan, jos vaikuttaisi siltä, että rajoitusten ja kontrolloinnin

sijaan uusien tieteellisten tutkimusten ja reformien nojalla pyrittiin tukemaan ja tur-

vaamaan heidän taloudellista etuaan.

Houkuttelu neuvottaviksi

Siinä missä päätyminen neuvontaan lain ja valvonnan sijaan oli ratkaisu yhteen on-

gelmaan, se oli myös lähtöpiste uudelle ongelmalle. Miten metsänomistajat saataisiin

neuvottaviksi? Kyse oli hankkeesta, jonka uskottiin kohtaavan voimakasta vastarin-

taa344. Tutkimustiedosta, suosituksista ja neuvojista ei olisi paljoakaan hyötyä, elleivät

maanomistajat suostuisi ottamaan niitä huomioon ja muovaisi käyttäytymistään nii-

den pohjalta. Yhtenä keinona pidettiin yllä mainittua lain muotoilua, joka asetti pa-
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rempaan asemaan sellaiset metsänomistajat, jotka nojasivat toiminnassaan asiantun-

tija-apuun. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riittäisi houkuttelemaan ihmisiä neuvot-

taviksi, jos he eivät luottaneet neuvojien asiantuntemukseen tai eivät uskoneet näiden

ajavan heidän etuaan. Ottaen huomioon maalaisväestön pitkään jatkuneen vihanpi-

don metsähallintoa ja sen viranomaisia kohtaan345, maanomistajat eivät todennäköi-

sesti suhtautuisi suopeasti valtion virkamiehiin, jotka tulisivat neuvomaan heitä hei-

dän omien metsiensä hoitamisessa. Lisäksi he eivät välttämättä päästäisi ulkopuolisia

tarkastamaan metsiään siinä pelossa, että siellä havaitut epäkohdat saattaisivat johtaa

rangaistuksiin. Neuvonnan tehokkuuden kannalta oli olennaista, että maanomistajat

luottaisivat neuvojiin. Metsänomistajat oli saatava hiljalleen pyytämään itse apua,

mutta sitä ennen heidät oli saatava ymmärtämään, että he tarvitsevat apua. Toisin

kuin maanviljelysneuvonnan kohdalla, käytäntö ei voinut nojata maanomistajien

suunnalta tulevaan kysyntään, vaan kysyntä oli luotava kärsivällisellä valistustyöllä.

Vuoden 1898 yksityismetsäkomitean346 mukaan maassa oli toistaiseksi toiminut

vain kaksi metsänhoidon neuvojaa, joten määrää oli välittömästi kasvatettava. On-

gelmana ei ollut pelkästään se, että näin vähäisellä neuvojamäärällä ei pystyttäisi te-

hokkaasti ulottamaan valistustyötä koko valtakunnan alueelle. Toinen ongelma oli,

että koko maasta vastuussa olleet neuvojat olivat ”jääneet melkeen tuntemattomiksi

maamme lukuisille pientilallisille”. Metsänhoidon neuvojista uskottiin olevan todel-

lista hyötyä vasta sitten, kun heitä olisi riittävän monta kullakin paikkakunnalla. Täl-

löin he voisivat tutustua paikallisiin maanomistajiin sekä paikallisiin oloihin ja sovit-

taa neuvonsa niiden mukaan. Paikallisen toiminnan myötä kansalaisilla olisi myös

parempi tilaisuus tutustua neuvojien toimintaan ja ryhtyä hyödyntämään heidän apu-

aan. Keskeistä oli saada asiantuntijat ja maanomistajat tutustumaan toisiinsa, minkä

myötä maanomistajien keskuudessa syntyisi luottamusta neuvojien hyviin tarkoitus-

periin sekä metsänhoidolliseen asiantuntemukseen. Neuvontatyötä pidettiin erityisen

arkaluontoisena ja taitavuutta vaativana tehtävänä. Tämän vuoksi toimea hoitaville

haluttiin turvata hyvät palkkavirat, jotta tehtävään hakeutuisi taitavia nuoria ammat-

timiehiä, jotka kykenisivät rakentamaan luottamukselliset suhteet neuvottaviin.
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Vuoden 1898 yksityismetsäkomitea347 keksi erinomaisen keinon vastata näihin

ongelmiin ja haasteisiin. Komitean ehdotuksen perusteella valtio osallistuisi neuvon-

nan järjestämiseen ja kustannuksiin, mutta käytännössä neuvonta ja valistus toteutet-

taisiin paikallisten talous- ja maanviljelysseurojen kautta. Valtion virkamiehet pysyi-

sivät poissa parrasvaloista. Samansuuntaista ratkaisua tiedettiin hyödynnetyn Ruot-

sissakin. Seurojen katsottiin olevan parhaita ohjaamaan metsänhoitoa koskevissa toi-

menpiteitä, koska niiden piirissä tunnettiin parhaiten paikalliset olot ja tarpeet eri

puolilla maata. Mikä vielä tärkeämpää, maanomistajat pitivät seuroja luotettavana ta-

hona. Seurojen kohdalla ei ollut kyse valtion virkamiehistä, joiden katsottiin pitkään

alistaneen mielivaltaisesti maalaisia. Kyse oli maalaisväestön omista miehistä, jotka

ajoivat heidän omia etujaan ja pyrkivät lisäämään sekä heidän taloudellista hyvinvoin-

tiaan että yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa. Maamiehet olivat itse perustaneet seu-

rat edistämään omia intressejään, ja ne olivat autonomisessa asemassa suhteessa val-

tion virastoihin. Lisäksi maanomistajat olivat liittyneet seuroihin vapaaehtoisesti

omasta halustaan, joten suhde seurojen hallintoon oli toinen kuin valtion hallintoon.

Käytännössä neuvontajärjestelmä oli tarkoitus toteuttaa siten348, että valtion met-

sänhoitohallituksella olisi valta asettaa neuvojat virkaan, seurata heidän toimintaansa

ja tarvittaessa irtisanoa heidät, mutta ensisijainen ohjausvastuu olisi seuroilla. Seuro-

jen edustajat tunsivat paikalliset ihmiset ja olosuhteet, minkä ansiosta toimenpiteet

saataisiin vaikuttamaan tehokkaimmin kansan syviin riveihin. Talous- ja maanvilje-

lysseurojen johtokunnilla katsottiin myös olevan valmiiksi kokemusta opetuksen ja

avustuksen järjestämisestä, koska he olivat järjestäneet neuvontatoimintaa myös mui-

den maatalouden alojen kuten karjanhoidon, meijeritalouden ja puutarhanhoidon

ohjaamiseksi. Heillä ei ehkä ollut erityistä asiantuntemusta metsänhoidon alalla,

mutta tätä ei pidetty merkittävänä ongelmana, koska he olivat joka tapauksessa ko-

keneita neuvonnan asiantuntijoita, jotka voivat hyvin ottaa vastuulleen uuden sub-

stanssialan.
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Komitea349 halusi lisäksi luopua aiemmasta käytännöstä, jossa metsänhoidonneu-

vojien vastuulla oli myös valvoa metsälain noudattamista ja ilmoittaa väärinkäytök-

sistä kuvernöörille. Uusille neuvojille ei haluttu samanlaista ilmiantovelvollisuutta ja

viranomaisen roolia. Ilmiantojen uskottiin herättävän kansassa vastenmielisyyttä

neuvojia kohtaan ja vähentävän metsänomistajien halua hakea heiltä ohjeistusta.

Metsänomistaja ei luultavasti olisi valmis vetoamaan asiantuntija-apuun, jos avun-

pyyntö saattaisi johtaa syytöksiin ja korvausvaatimuksiin havaittujen virheiden seu-

rauksena. Valistus ja neuvonta edellyttivät kansalaisten luottamuksen voittamista.

Koska metsänhoidonneuvonta oli uusi käytäntö, komitean mielestä se voitiin saattaa

vaikuttavaksi vain ”tyrkyttämällä”350 sitä kansalaisille, minkä vuoksi oli vältettävä

kaikkia sellaisia määräyksiä, jotka olisivat voineet tehdä kansalaiset vastahakoiseksi

käyttämään neuvojien tarjoamaa apua. Valvonta ja neuvonta oli erotettava toisistaan.

Keinot metsänomistajien houkuttelemiseksi asiantuntijaohjaukseen eivät loppu-

neet tähän. Yksityismetsäkomitean351 mielestä neuvonnasta oli tehtävä ilmaista, jotta

yksikään metsänomistaja ei jättäytyisi valistuksen ja herätyksen ulkopuolelle pelkäs-

tään taloudellisten huolten vuoksi. Sikäli kuin maanomistajat eivät kuitenkaan kyke-

nisi innostumaan ilmaisesta asiantuntija-avusta, heitä voitaisiin viekoitella taloudelli-

silla palkinnoilla. Palkinnot eli ”rahallinen kehoitus” oli yksi keino, jota tiedettiin käy-

tetyn ”enimmissä sivistysmaissa” Preussista Ruotsiin. Suomessakin oli aiemmin hyö-

dynnetty palkintoja menestyksellisesti käytäntöjen uudistamisessa muun muassa

maanviljelyksen ja karjanhoidon alalla. Myös metsänhoidon suhteen oli kokeiltu pal-

kintojen jakamista, mutta palkinnot olivat olleet niin vähäisiä, etteivät ne olleet voi-

neet ”kiihoittaa maanomistajia erityisiin toimiin metsänhoidon suhteen” eikä maan-

omistajilla uskottu olleen riittävää tietoa palkinnon saamisen ehdoista. Palkintokäy-

täntöä haluttiin tehostaa ja tehdä vaikuttavammaksi. Osa palkinnoista jaettaisiin pai-

kallisten talous- ja maanviljelysseurojen toimesta, minkä lisäksi valtio jakaisi suurem-

pia palkintoja, jotka viimeistään kannustaisivat ryhtymään isompaakin vaivaa ja kus-

tannuksia vaativiin toimenpiteisiin. Jos hyvästä metsänhoidosta jaettaisiin riittävän
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suuria rahallisia palkintoja, maanomistajat saattaisivat kokeilla järkiperäistä metsän-

hoitoa ja havaita sen synnyttämät taloudelliset edut. Tällöin he luultavasti päätyisivät

suosittelemaan järkiperäistä metsänhoitoa muillekin maanomistajille.

Komitean352 mielestä palkintojen päätarkoituksena ei tullut pitää pelkästään sitä,

että metsänomistajat ottaisivat käyttöön parempia metsänhoitomenetelmiä, vaikka se

saattoikin riittää palkinnon voittamiseen. Vielä tärkeämpi tavoite oli se, että maan-

omistajat hakisivat itselleen asiantuntija-apua palkintoa tavoitellessaan ja tällaiset ha-

kijat oli asetettava etusijalle. Siinä missä ”palkinnon päätarkoituksena, kuten sanottua,

olisi kehottaa maanomistajia hankkimaan metsällensä ammattimiehen tekemän hoi-

tosuunnitelman ja sitä noudattamaan” maanomistajan tuli osoittaa myös sitoutu-

neensa pitkäaikaisesti järkiperäisen metsänhoidon käytäntöihin.  Pelkkä menetelmien

parantaminen ei riittänyt. Olennaista oli asiantuntija-avun hyväksyminen ja hyödyn-

täminen. Yksityisten metsänhoidosta haluttiin tehdä asiantuntijoiden ohjaamaa toi-

mintaa totuttamalla maanomistajat vapaaehtoisesti palkintojen myötä työskentele-

mään neuvojien kanssa.

Samalla, kun pyrittiin organisoimaan uudelleen neuvontajärjestelmää, pyrittiin uu-

distamaan myös metsien käyttöön kohdistuvaa valvontaa. Valvontavastuuta haluttiin

siirtää valtiolta kunnille353. Ajatuksena oli, että kun paikalliset tahot suorittaisivat val-

vontaa, siitä tulisi helpommin ”koko kansan asia” sekä käytännöllisessä että periaat-

teellisessa mielessä. Kun vastuu siirtyisi kunnille, metsien suojelua ei välttämättä miel-

lettäisi enää yhtä vahvasti valtiovallan ylhäältä käsin harjoittamaksi kontrolloinniksi.

Kuntien omien luottamusmiesten uskottiin olevan sopivimpia valvontatehtävään,

koska he tunsivat paikalliset maanomistajat ja paikallisen kansan tavat. Siten he ky-

kenisivät tehokkaimmin paitsi valvomaan kuntalaisten toimintaa myös vaikuttamaan

yleiseen katsantokantaan. Päävastuu valvonnasta kuuluisi kunnallisille metsälauta-

kunnille. Näiden toimintaa ohjaamaan ja valvomaan asetettaisiin metsäalan asiantun-

tijoita, jotka voisivat kiistatapauksissa auttaa asiantuntemuksensa pohjalta löytämään

parhaan ratkaisun. Valvontatoimen ohella metsälautakuntien ja metsäintarkastajien

tulisi myös saattaa tietoa metsän oikeasta käyttämisestä kansan syvimpiin riveihin.
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Heidän olisi omalta osaltaan pyrittävä herättämään kansan keskuudessa harrastusta

metsäin järkiperäiseen käyttämiseen ja levitettävä siitä tietoa. Tämän valistustyön us-

kottiin tuovan heidän toiminnalleen aatteellista tukea ja tekevän siitä yleisön silmissä

vähemmän vastenmielistä. Järjestely mahdollistaisi sen, että sekä neuvonnan että val-

vonnan toteuttaminen voitaisiin siirtää paikalliselle tasolle, mutta neuvontatyö pysyisi

mahdollisimman etäällä valvonnasta.

Konsulentit ja neuvonta välineenä

”On unohdettu, että oikea taitavuus osottautuu siinä, että osaa houkutella, kun ei voi
pakottaa, neuvoa, kun ei voi käskeä.”354

Metsähoidonneuvontaa koskenut pohdinta tarjoaa kattavan kuvan siitä keskustelusta

ja harkinnasta, jota neuvontatyön suhteen käytiin eri aloilla 1800- ja 1900-lukujen

taitteessa. Asiantuntijoiden harjoittamaa neuvontaa alettiin pitää tehokkaimpana kei-

nona ohjata ja muovata ihmisten käyttäytymistä niin maatalouden eri saroilla kuin

esimerkiksi kalatalouden ja metsästyksen kohdalla. Useissa yhteyksissä korostettiin

välttämättömyyttä nojata lakien ja valvonnan sijaan valistukseen ja herätykseen. Val-

vonnan kautta tapahtuvaa kontrollointia pidettiin useimmiten liian kalliina tai lähtö-

kohtaisesti mahdottomana toteuttaa. Sikäli kuin neuvonnan avulla onnistuttaisiin

muovaamaan ihmisten käsityksiä, uskomuksia ja intressejä haluttuun suuntaan, val-

vonnalle ei olisi enää tarvetta. Omaksuttuaan hiljalleen uudet käsitykset siitä, millaisia

päämääriä on järkevää ja hyväksyttävää tavoitella, millaisia asioita kuuluu arvostaa

sekä millaisten menetelmien käyttäminen on sopivaa ja järkevää päämääriä tavoitel-

taessa, ihmiset päätyisivät toimimaan oma-aloitteisesti ”järkiperäisellä” tavalla.

Valtiopäiväasiakirjoissa ja komiteamietinnöissä neuvojat hahmotettiin yhtäältä

apureiksi eri elinkeinojen edustajille, jotka opastuksen avulla voisivat kohottaa omaa

toimeentuloaan ja kansainvälistä kilpailukykyään. Neuvojat olivat elinkeinoelämän

asialla ja pyrkivät ajamaan yrittäjien etuja. Toisaalta neuvojien tarkoituksena oli toimia

tahona, joka välittäisi poliittisten päätöksentekijöiden linjaukset ja tieteentekijöiden
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suositukset käytännön toiminnaksi355. Esimerkiksi maatalouden tukemisen kannalta

ei pidetty riittävänä356, että valtionhallinto tekisi muutoksia tullilainsäädäntöön tai

pyrkisi viemään läpi muita maataloudellisia reformeja, ellei uudistuksia yhdistetty va-

kiintuneeseen neuvontatyöhön. Uudistusten tavoitteet voitaisiin saavuttaa vain neu-

vonnalla, joka kohdistuisi maanviljelijöiden asiantuntemuksen ja ammattitaidon ke-

hittämiseen. Vastaavasti Pienviljelysneuvontakomitea357 katsoi Suomessa tehdyn pal-

jon työtä maatalouspoliittisten uudistusten eteen sekä valtion että maaseutuväestön

itsensä toimesta. Uudistusten yhteydessä ei kuitenkaan ollut kiinnitetty riittävästi

huomiota siihen ”millä tavoin voitaisiin pitää huolta siitä, että ne, joita tämä uudis-

tustyö ja siihen uhratut varat lopulta tarkoittavat, todella voivat vastaanottaa ja hoitaa

sen tulokset niin, että uudistuksesta koituu heille itselleen sekä koko maalle se hyöty,

mihin sillä on pyritty ja pyritään”. Komitean mukaan maatalousreformien myötä oli

auennut useita mahdollisuuksia parannuksiin, mutta tarvittiin välittäjä, joka saattaisi

tavoitteet konkreettiseksi todellisuudeksi. Neuvojat olivat se linkki uudistajien ja vil-

jelijöiden välillä, jonka avulla kyettäisiin siirtämään teoreettinen tutkimustieto käytän-

töön ja tekemään poliittisten uudistusten tavoitteista käytännön todellisuutta.

Osa neuvojien työtä oli tiedottaa kansanomaisella kielellä uusien kokeiden ja tut-

kimusten tuloksista, jotta elinkeinon harjoittajat omaksuisivat niiden opit ja ottaisivat

suositellut menetelmät käyttöön. Siinä missä tällaiseen neuvonnan kautta toteutet-

tuun tiedonvälitykseen ja uudenlaisen ammatillisen asiantuntijuuden rakentamiseen

liittyy olennaisesti neuvonnan kohteiden näkemysten ja käsitysten muovaaminen,

neuvonnan oli usein tarkoitus ulottua tätäkin pidemmälle. Esimerkiksi kaivosteolli-

suuden alalla oli harjoitettu neuvontaa Vuorihallituksen toimesta pitkään jo 1800-

luvulla358. Vuorihallituksen virkamiesten tuli tarjota yksityisille elinkeinonharjoittajille

neuvontaa, joka koski muun muassa kaivostöiden tehokkainta järjestämistä, parhaita

työvälineitä ja raaka-aineiden prosessointia. Kaivosteollisuuden toimijoita pyrittiin

ohjaamaan resurssien tuhlailemattomaan käyttöön ja laadukkaiden tuotteiden valmis-

tukseen. Neuvonta kohdistui ensisijaisesti tuotannollisen prosessin kehittämiseen.
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Kun otetaan tarkasteluun Geologisen toimikunnan uudesti järjestelyä suunnittele-

maan asetetun komitean359 mietintö vuodelta 1934, voidaan huomata neuvonnan ta-

voitteiden laajentuneen. Komitea piti neuvontaa yhtenä toimikunnan tärkeimmistä

tehtävistä ja sen haluttiin panostavan siihen tulevaisuudessa entistä voimakkaammin.

Neuvonnan kasvanut merkitys syntyi pitkälti sen kautta, että sen avulla yritettiin

saada kansalaiset innostumaan vuoriteollisuudesta. Suomessa valtiolle oli jäänyt pää-

vastuu geologisten tutkimusten suorittamisesta, koska yksityiset tahot eivät olleet

ryhtyneet toimeen yhtä suurella innolla kuin useissa muissa maissa. Tämän uskottiin

johtuvan siitä, että maassa oli tehty vähän taloudellisesti merkittäviä löydöksiä. Yksi-

tyiset tahot eivät halunneet panostaa suuria summia tutkimushankkeisiin mineraalien

löytämiseksi, koska toimintaa pidettiin lähtökohtaisesti tuhoon tuomittuna.

Komitean360 mukaan oli välttämätöntä saada ihmiset jollain keinolla kiinnostu-

maan vuoriteollisuudesta ja sitä kautta vahvistettava yksityistahojen osallistumista

tutkimus- ja etsintätoimintaan. Toimikunnan tuli tiedottaa hyödyllisistä mineraali- ja

kivilajiesiintymistä yleisölle sekä antaa ohjeita mineraalien ja kivilajien jalostuksesta,

tuotteiden kysynnästä, hinnoista ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista seikoista.

Lisäksi haluttiin pitää kiinni vanhasta käytännöstä, jossa kansalaiset saivat lähettää

löytämiään malmi- ja mineraalinäytteitä Geologiselle toimikunnalle tutkittavaksi. Ko-

mitea tiesi, että maallikkojen lähettämät näytteet olivat useimmiten täysin arvottomia

ja hyödyttömiä. Käytännöllä oli kuitenkin toinen, huomattavasti tärkeämpi merkitys.

Sen kautta voitiin nimittäin ylläpitää ja kehittää yhteistyötä toimikunnan ja laajemman

kansalaisyleisön välillä. Ajatuksena oli, että tällaisten harrasteiden kautta voitaisiin

mahdollisesti saada maalaisväestöä innostumaan asiasta oman osallistumisen kautta.

Toimikunnan jäsenten haluttiin myös tarvittaessa käyvän paikan päällä tarkastamassa

löytöjä ja antamassa asianomaisille ohjeita löydösten jatkuvaa tutkimista varten. Mal-

mien ja muiden hyödyllisten mineraalien tuntemisen ja niihin kohdistuvan ”harras-

tuksen” elvyttämiseksi haluttiin myös jatkaa aikoinaan käytössä ollutta tapaa jakaa
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kouluille ja yksityisille tahoille mineraali- ja kivikokoelmia. Lisäksi yksityisille malmin-

etsijöille oli tarjottava mahdollisuus tutustua toimikunnan kartoituksiin ja muuhun

tutkimusaineistoon.

Vuoriteollisuusneuvonnan voidaan nähdä laajentaneen alaansa vuosien 1870 ja

1934 välillä kahdessakin mielessä. Ensinnäkin, neuvonnan kohteena ei 1930-luvun

alussa pidetty pelkästään elinkeinon harjoittajia. Neuvonnalla pyrittiin vaikuttamaan

kansalaisyleisöön kaikessa laajuudessaan. Toiseksi, neuvonnan avulla ei pyritty vai-

kuttamaan vain resurssien käyttöä tai työmenetelmiä koskeviin käsityksiin vaan koh-

teeksi otettiin ihmisten intressit, motivaatio ja luottamus. Neuvonnan sekä kansalais-

ten kanssa harjoitetun yhteistyön kautta yritettiin saada ihmiset innostumaan vuo-

rialasta, uskomaan taloudellisen menetyksen mahdollisuuksiin alan puitteissa ja har-

rastamaan sitä oma-aloitteisesti. Neuvonnan ja herätyksen avulla pyrittiin tuottamaan

vuoriteollisuudesta innostuneita ja kiinnostuneita toimijoita. Periaatteessa neuvon-

nan ala alkoi tällöin kattaa saman alan kuin metsähoidonneuvonnan yhteydessä, sillä

erolla, että metsähoidon yhteydessä suuri osa kansalaisista omisti jonkin verran met-

sää eikä siten esiintynyt yhtä selkeää eroa elinkeinon harjoittajien ja muiden kansa-

laisten välillä eikä tarvetta kannustaa ihmisiä elinkeinon harjoittamiseen – vain sen

oikeanlaiseen harjoittamiseen.

Neuvonta ja luottamus

Metsänhoito ei ollut ainoa ala, jonka yhteydessä neuvoa tarjoaviin asiantuntijoihin

suhtauduttiin epäilevästi. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikym-

meninä monella alalla koettiin ongelmalliseksi se, että vaikka kansalaisille pyrittiin

tarjoamaan asiantuntija-apua, kansa ei tuntunut ymmärtävän tieteellisesti koulutettu-

jen asiantuntijoiden arvoa, pyytänyt heidän neuvoaan tai luottanut heihin. Usein neu-

vonnan avulla yritettiin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen sellaisilla toiminnan-

aloilla, joista he ansaitsivat elantonsa tai joita he harjoittivat sivuelinkeinona. Näihin
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kuuluivat maanviljelyksen ja metsänhoidon ohella esimerkiksi karjankasvatus, maito-

talous, metsästys ja kalastus. Kansalaiset saattoivat suhtautua skeptisesti ajatukseen,

että korkeasti koulutetut asiantuntijat ajaisivat heidän etuaan, varsinkin jos asiantun-

tijat esittivät sellaisia käytännöllisiä uudistuksia, joiden seurauksena heidän tulonläh-

teensä näyttäisivät supistuvan. Kansalaiset oli saatava ymmärtämään oma avun tar-

peensa ja luottamaan asiantuntijoihin. Oli keksittävä keinoja, joilla kansalaiset saatai-

siin suostuteltua asiantuntijoiden puheille ja kuuntelemaan heidän ohjeistuksiaan.

Eikä tämä ollut ainoa haaste. Kuten tarttuvien eläintautien ehkäisemisestä tarkastellut

komitea361 totesi:

”Huomioon on myös otettava, ettei vähävaraisempi yhteinen kansa ole vielä oppinut
täysin käsittämään tutkinnonkäyneen eläinlääkärin avun tarvetta ja hyötyä kotieläin-
tautien hoidossa. Niinpä luottaa yhteinen kansa joillakuilla paikkakunnilla maassamme
yhä edelleen enemmän taitamattomiin puoskareihin kuin tieteellisesti sivistyneihin
eläinlääkäreihin.”

Ei riittänyt, että kansalaiset hakeutuivat etsimään neuvoa keneltä tahansa, joka

kutsui itseään asiantuntijaksi. Heidät oli saatava kuuntelemaan nimenomaan virallisia

asiantuntijoita, joilla oli tutkinnot lausuntojensa tukena ja joiden voitiin olettaa pu-

huvan tieteellisen ammattikunnan yhteisesti vahvistamien periaatteiden ja totuuksien

äänellä.

Neuvonnan vastaanottamista pyrittiin edistämään muun muassa kustantamalla

toimintaa julkisilla varoilla. Lisäksi pyrittiin hyödyntämään kilpailuja ja palkintoja, joi-

den kohdalla voittaminen edellytti yleensä joko neuvojien suosittelemien käytäntöjen

omaehtoista omaksumista tai asiantuntija-avun hyödyntämistä. Maanviljelyksen yh-

teydessä oli myös tapana perustaa niin sanottuja mallitiloja, joiden tarkoituksena oli

osoittaa maanomistajille, miten hyviä tuloksia asiantuntijoiden ohjeistamalla talou-

denhoidolla voitiin saavuttaa. Neuvonta pyrittiin yleisesti myös erottamaan mahdol-

lisimman selkeästi viranomaisvalvonnasta. Huomiota kiinnitettiin myös neuvojina

toimivien henkilöiden erityisosaamiseen. Metsähoidonneuvonnan yhteydessä koros-

tettiin tehtävän arkaluonteisuutta. Neuvojan ammattitaito ei perustunut pelkästään
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kykyyn välittää informaatiota. Sama lähtökohta näkyy myös pienviljelysneuvojien val-

mistamista suunnitelleen komitean362 1920-luvun alussa esittämissä pätevyysvaati-

muksissa neuvojan tehtävää varten. Komitea edellytti pienviljelijän neuvojilta ja opet-

tajilta ensinnäkin täydellistä tuntemusta voimaperäisen pienviljelyksen erikoisvaati-

muksista, pienviljelijöiden olosuhteista ja pienviljelijöiden sielunelämästä. Neuvojalla tuli

olla hyvä teoreettinen pohja aluetta koskevissa asioissa. Hänellä piti olla tottumus kaik-

kiin pienviljelykseen liittyviin käytännöllisiin töihin. Neuvojan oli oltava perehtynyt

näkemään oikealta kannalta ne asiat, joita pienviljelijän tulee tilallaan ja ammatissaan

ottaa huomioon. Lopulta, neuvojilla täytyi olla innostuneisuutta omaan työhönsä ja

osaamista tarttua kiinni kaikkeen, mikä on tekemisissä pienviljelyksen ja pienviljelijän

elämän kanssa.

”Oppilaiden mielenlaatu, taipumukset ja innostus on koetettava suunnata pienvilje-
lykseen ja sen edistämiseen, niin että he neuvojina antautuvat tehtäväänsä kaikella ’sie-
lulla ja mielellään’.”

Ei riittänyt, että neuvoja tunsi läpikotaisin uusimmat tieteelliset teoriat ja löydök-

set sillä toimialalla, jonka harjoittajille hän pyrki antamaan ohjeistuksia. Hänen oli

myös tunnettava tottumuksen ja käytännöllisen kokemuksen kautta kaikki ne tekijät,

jotka koskivat toimialalla tapahtuvaa työskentelyä. Hänen oli pystyttävä epäröimättä

näyttämään kädestä pitäen parhaat toimintatavat. Neuvojan oli osoitettava sekä teo-

reettista että käytännöllistä osaamista saavuttaakseen kohteiden luottamuksen ja

tuottaakseen itselleen asiantuntijastatuksen heidän silmissään. Neuvojiksi pyrkivät oli

myös koulutettava näkemään toimialaan liittyvät asiat oikealta kantilta, jotta he voi-

sivat puolestaan osoittaa neuvonnan kohteille, miltä kantilta asioita kuului tarkastella

ja mitä seikkoja toiminnassa tuli huomioida. Kyse ei ollut pelkästään totunnaisen

instrumentaalisen toiminnan ohjaamisesta, vaan neuvonnan avulla pyrittiin suuntaa-

maan huomioimista ja asioiden tarkastelemista oikean suuntaiseksi. Neuvojan hallit-

seman tiedon taustalla vaikuttivat epistemologiset kysymykset koskien sitä, miten tut-

kittavasta kentästä voitiin saavuttaa pätevää tietoa, mutta hänen ohjeistustensa oli
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tarkoitus olla myös ontologisia. Neuvojan tuli osoittaa, millaisista olennoista todelli-

suus koostui, mihin niistä tuli kiinnittää huomiota, miten niihin tuli reagoida ja miten

niitä tuli muokata, jotta olisi mahdollista saavuttaa mahdollisimman suuret taloudel-

liset voitot. Lopulta, neuvojan oli pystyttävä tuntemaan neuvottavan sielunelämä ja

kyettävä sovittamaan ohjeistuksena sen mukaisesti. Hänen oli oltava samaan aikaan

tiedemies, insinööri ja psykologi, joka kykeni vakuuttamaan neuvottavan omasta asi-

antuntijuudestaan sekä sai tämän näkemään todellisuuden saman kehikon läpi. Neu-

vontatyö oli kutsumusammatti. Kyse ei ollut mistään vähemmästä kuin ihmisten nä-

kemisen, kokemisen ja luottamuksen uudelleen suuntaamisesta, ja tämä tehtävä edel-

lytti omanlaisiaan asiantuntijoita.

6.3. Seurat välineenä

Joissain komiteanmietinnöissä pidettiin mahdollisena kouluttaa valtion virkamiehistä

osaavia ja asiantuntevia neuvojia, jotka kykenisivät välittämään neuvottaville uusinta

tietoa sekä ohjaamaan näitä kulloinkin parhaimpina pidettyjen käytäntöjen pariin.

Virkamiehiin nojaavaa järjestelmää ei kuitenkaan pidetty useimmiten toimivana rat-

kaisuna. Tähän ratkaisumalliin liittyi perustavaa laatua olevia ongelmia. Koko valta-

kunnan kattavan neuvontajärjestelmän rakentaminen olisi ollut erittäin kallista ei-

vätkä virkamiesneuvojat olisi välttämättä saavuttaneet neuvottavien luottamusta.

Toisin kuin tutkimus- ja tarkastustoimintaa, neuvontaa ei katsottu järkeväksi keskit-

tää valtiollisten virastojen yhteyteen.

Näistä syistä neuvonnan kohdalla oli tapana nojata yksityisten seurojen osaami-

sen. Vaikka seurat olivatkin yksityisiä toimijoita, joita ei ollut mahdollista kontrolloida

kokonaisvaltaisesti, ne tarjosivat ratkaisun kaikkiin keskeisiin ongelmiin. Katsotaan

esimerkiksi maatalousseurojen muodostamaa kokonaisuutta.  Tällä saralla toimi

useita tahoja, jotka yhdessä muodostivat maanlaajuisen verkoston363. Yksi näistä oli

Maatalousseurojen keskusliitto, joka oli perustettu vuonna 1898. Sen jäseninä oli 18
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suomenkielistä maanviljelys- ja talousseuraa sekä 18 maataloudellista erikoisyhdis-

tystä. Maanviljelys- ja talousseurat olivat organisaation maakunnallisia keskusjärjes-

töjä. Tämän ohella ruotsikielisten maanviljelys- ja talousseurojen keskusliittona toimi

Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, joka oli perustettu vuonna 1910. Lisäksi oli

Pienviljelijäin Keskusliitto, joka oli perustettu vuonna 1922, Pienviljelijäin Liitto ry.

sekä vuonna 1949 perustettu Suomen Pienviljelijäin Liitto.

Maanviljelys- ja talousseuroilla oli valmiiksi rakennettu valtakunnallinen organi-

saatio, joka saattoi ulottaa neuvonnan koko valtakunnan alueelle pysyen samalla pai-

kallisena. Keskusjärjestön johdon ja paikallisten yhdistysten kautta se saattoi tavoittaa

valtavan määrän ihmisiä, joihin neuvontaa haluttiin kohdistaa. Se saattoi tarjota kai-

kille jäsenille yhtenäistä opastusta ja muodostaa jaettuja käsityksiä toiminnan tavoit-

teista ja sopivista menetelmistä. Valtiolta olisi vaadittu valtavia resursseja tällaisen

kokonaisvaltainen ja yksityiskohtaisen järjestelmän pystyttämiseen. Mittava määrä

uusia virkamiehiä olisi pitänyt kouluttaa ja palkata valtion leipiin. Heidät olisi pitänyt

sijoittaa eri puolille maata, jonka jälkeen heidän olisi pitänyt saada paikalliset asukkaat

luottamaan heidän asiantuntemukseensa sekä kuuntelemaan ja luottamaan heidän

neuvojensa hyödyllisyyteen. Seurat tarjosivat valmiiksi koko maan alueelle levitetyn

tiedonvälitysjärjestelmän, joka tavoitti toimijat siellä missä he asuivat.

Vieläkin tärkeämpää oli se, että seurat olivat autonomisia yhdistyksiä, jotka kan-

salaiset tai määrätyn elinkeinon edustajat olivat itse perustaneet ja joihin jäsenet liit-

tyivät vapaaehtoisesti omasta halustaan. Ne oli perustettu ajamaan jäseniensä etua,

luomaan heille yhteisen keskustelufoorumin ja tuomaan heidän äänensä kuuluville

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Seurat eivät olleet valtion virkamiesten ylhäältä kä-

sin ohjailemia kontrollikoneistoja tai tiedemiesten ja sivistyneistön johtamia valistus-

organisaatioita. Ne olivat tahoja, joiden sanaan jäsenet saattoivat luottaa. Kun seuran

edustajat antoivat jäsenilleen suosituksia, niiden voitiin uskoa edustavan jäsenien

omaa etua.
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Yhden esimerkin seurojen hyödyllisyydestä episteemisen hallinnan kannalta tar-

joaa kalastusseurojen ja kalanhoitoyhdistysten rooli kunnollisten kalamiesten kasvat-

tamisessa.  Vuonna 1948 kansanedustaja Lappi-Seppälä ja kumppanit jättivät toivo-

musaloitteen364, jossa toivottiin Suomen kalastusyhdistyksen kalataloudellisen toi-

minnan kehittämistä. Aloitteen mukaan Suomessa oli sotavuosien jälkeen ilmennyt

paljon harrastusta kalastusseurojen ja kalanhoitoyhdistysten perustamiseen. Näiden

seurojen sääntöluonnokset oli laadittu kalataloudellisen järjestötoiminnan johtoeli-

messä eli Suomen Kalastusyhdistyksessä. Seurojen tarkoituksena oli helpottaa jäse-

niensä mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää kalavesiä niin, että kalavesien tuotanto sa-

malla säilyi ja mahdollisuuksien mukaan jopa lisääntyi. Seurat olivat pyrkineet sään-

telemään kalastusta pitäen silmällä kalavesien hoitonäkökohtia ja tekemällä tunne-

tuksi sopivien pyydysten käyttöä. Lisäksi niiden tuli valvoa ja huolehtia, että jäsenet

ja muutkin samoilla vesillä kalastusta harjoittavat henkilöt noudattivat hyviä tapoja ja

kalastuslain määräyksiä. Tavoitteena oli myös lisätä jäsenten kalataloudellista tietoi-

suutta yhteistyössä muiden kalatalousneuvontaa suorittavien järjestöjen kanssa. Mo-

nesti jäsenille oli neuvonnan ohella hankittu alan ammattilehtiä ja ohjekirjasia. Aloit-

teen tekijöiden mukaan kalastusseuroilla oli ollut ilmeisen hyödyllinen vaikutus sota-

vuosina sekasortoiseksi muuttuneen kalastuksen palauttamisessa lain ja hyvien tapo-

jen vaatimuksiin. Heidän mukaansa tästä harrastustoiminnasta saattoi oikein ja mää-

rätietoisesti ohjattuna ”muodostua juuri se puuttuva avain, jonka avulla kymmenien-

tuhansien järviemme kalarikkaudet saadaan järkiperäisen taloudellisen hyväksikäytön

piiriin”. Järjestyksen ja kalavesien hoidon kannalta pidettiin suotuisana, että kehitystä

ohjattaisiin tulevaisuudessakin juuri näiden seurojen kautta. Siksi seuroja tulikin alkaa

tukea voimakkaasti valtion toimesta.

Samoin vuoden 1969 Kalatalousneuvontatoimikunta korosti mietinnössään365

seurojen merkitystä osana metsästyksen, riistanhoidon ja kalastuksen yhteiskunnal-

lista hallintaa. Toimikunnan366  mukaan ”juuri neuvonta ja metsästäjien kasvatus ovat

tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja pyrittäessä käyttämän rahat tehokkaimmalla
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tavalla riistanhoidon edistämiseen”. Metsästäjäin keskusjärjestö olikin koettanut edis-

tää vapaaehtoista metsästäjien järjestäytymistä metsästysseuroiksi, koska ne olivat

osoittautuneet kehityskykyisimmiksi organisaation perusyksiköiksi. Toimikunnan367

mukaan järjestön suorittaman valistustoiminnan, jonka mottona oli ”riistanhoito

kuuluu jokaiselle, joka metsästää”, tavoitteena oli eri keinojen avulla tuoda metsästä-

jien tietoisuuteen järkevän metsästyksen ja riistanhoidon pääperiaatteet. Vastaavasti

Suomen Kalamiesten Keskusliitto määritteli säännöissään tavoitteekseen muun mu-

assa ”levittää kunnioitusta voimassa olevaa kalastuslainsäädäntöä kohtaan sekä oi-

keita käsityksiä kalastuksen tuoton ja kalainhoidon merkityksestä”368.

Järkiperäisen käyttäytymisen periaatteet sisäistäneet yksilöt arvostaisivat ja kunni-

oittaisivat saman järjellisyyden varaan rakennettua lainsäädäntöä. He toimisivat kun-

nollisen kalamiehen tai metsästäjän periaatteiden mukaisesti, riippumatta siitä oliko

kukaan valvomassa heidän toimintaansa syrjäisillä metsästysmailla tai kalavesillä.

Neuvonnan kautta seurat saattoivat kasvattaa vastuullisia ja kunnollisia subjekteja,

jotka toimivat määrättyjen periaatteiden ja arvojen ohjaamana, koska he oppivat pi-

tämään niitä oikeina. He oppivat näkemään todellisuuden ja oman toimintansa mää-

rätyn kehikon ja järjellisyyden läpi. Lisäksi näitä periaatteita noudattamalla he saattoi-

vat rakentaa itsestään kunnollisia ja järkiperäisiä toimijoita. Neuvonta tarjosi määrät-

tyjä rajoitteita hyväksyttävälle ja arvostettavalle toiminnalle, mutta samalla se tarjosi

yksilöille ne periaatteet, säännöt ja arvot, joiden avulla oli mahdollista tuottaa yleisesti

tunnustettua kunniallista toimijuutta.

Episteemisen hallinnan sopimus ja kamppailu järjestäytymisestä

Siinä missä uudistajat saattoivat tarkastella seuroja hallinnan välineinä, ne eivät suin-

kaan olleet sokeita reformistien työkaluja. Yhtäältä on huomioitava se, että seurojen

edustajat saattoivat pitää neuvontaa hyödyllisenä seurojen jäsenten kannalta ja halu-

sivat tukea mahdollisimman voimakkaasti uuden tiedon levittämistä jäsentensä kes-

kuuteen. Seurojen edustajat saattoivat uskoa tutkimustiedon ja asiantuntijaohjauksen
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kohottavan edustamansa elinkeinon tuottavuutta ja parantavan elinkeinon edustajien

taloudellista hyvinvointia. Toisaalta on helppo nähdä, miten neuvonnan suorittami-

nen seurojen kautta vahvisti seurojen asemaa organisaatioina. Seurat saivat neuvon-

tatehtävän seurauksena julkista rahoitusta toiminnalleen. Seuroille suunnatun valti-

onavun korottamista vaadittiinkin tasaisesti valtiopäivillä vedoten juuri niiden hoita-

maan neuvonta- ja valistustyöhön. Tämä rahoitus vahvisti niiden resursseja ja mah-

dollisti osaltaan toiminnan laajentamista sekä uusien jäsenten rekrytoimista. Jäsen-

määrän kasvaminen puolestaan merkitsi resurssien kasvamista entisestään sekä suo-

raan jäsenmaksujen muodossa että perusteena valtioavun korottamista koskeneille

vaatimuksille. Mitä suuremmiksi seurojen jäsenenmäärät kasvoivat, sitä vaikutusval-

taisemmiksi ne saattoivat muuttua. Niillä ei ollut vaikutusvaltaa pelkästään suhteessa

jäseniinsä, vaan niitä oli kuunneltava myös valtionhallinnossa, kun suunniteltiin tai

tehtiin niiden toimialaa koskevia päätöksiä.

Valtionavun myöntämiseen saatettiin liittää joitain vaatimuksia neuvonnan toteut-

tamisen suhteen, mutta tästä huolimatta seurat saattoivat myös säilyttää varsin auto-

nomisen aseman. Järjestöillä säilyi suuri itsenäisyys ja ne voivat vaikutusvaltansa ja

rahoituksensa avulla pyrkiä vaikuttamaan asioihin ja käytäntöihin itsensä ja jäseniensä

kannalta hyödyllisellä tavalla. Uudistajien, valtion virkamiesten ja seurojen välille

muodostui eräänlainen episteemisen hallinnan sopimus. Järjestöt suorittivat episteemistä

hallintaa, joka hyödytti lukuisia tahoja, minkä vuoksi ne onnistuivat hankkimaan it-

selleen julkista rahoitusta. Valtionhallinnon edustajat ja uudistajat pyrkivät ohjaa-

maan järjestöjä, jotka puolestaan pyrkivät ohjaamaan jäseniään ja hankkimaan lisää

jäseniä. Järjestöt ohjasivat kansalaisia hyviin käytäntöihin ja saivat vastineeksi rahoi-

tusta valtion kassasta sekä päätöksentekijöiden kuuntelevan korvan. Samalla muo-

dostui ohjausjärjestelmä, jota keskitetty valtionhallinto ei olisi todennäköisesti kos-

kaan pystynyt organisoimaan ja viemään läpi omien virkamiesten toimesta. Samaa

tulosta ei olisi voitu saavuttaa virallisella valistuksella, lain voimalla tai valvontako-

neistolla.
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Vuoden 1969 kalatalousneuvontatoimikunnan369 mukaan Suomessa toimi 1960-

luvun lopulla kolme kalatalousalan keskusjärjestöä, jotka saivat valtionavustusta neu-

vonnan suorittamiseen: Suomen Kalastusyhdistys, Suomen Kalamiesten Keskusliitto

sekä Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto. Suomen Kalastusyhdistykseen kuului 30

jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöjen puitteissa toimi vuoden 1968 lopussa 217 kalastaja-

seuraa ja 69 kalastusseuraa. Yhdistys kuului jäsenenä Maatalousseurojen Keskusliit-

toon. Vapaa-ajan kalastajien katsottiin järjestäytyneen varsin aktiivisesti, minkä seu-

rauksena heidät oli myös suhteellisen helppo saattaa neuvottaviksi. Vapaa-ajan kalas-

tajat muodostivat kalastusseuroja tai -kerhoja, jotka olivat vapaaehtoiselle pohjalle

syntyneitä aatteellisia harrastusyhdistyksiä. Usein ne liittyivät jäseninä kalamiespiirei-

hin ja näiden välityksellä keskusjärjestöihin. Tällaisten yhdistysten järjestäytymistä ja

toimintaa ohjasivat tavallisesti keskusliiton tai sen alaisen piirin toimihenkilöt. Vai-

keimmin tavoitettavina neuvonnan kohteina pidettiin ammattikalastajia sekä yksityi-

siä kalankasvattajia.

Toimikunnan370 mukaan kalastusta harjoitti ylipäätään suuri joukko henkilöitä,

jotka eivät kuuluneet järjestöjen piiriin. Tällöin järjestöjen neuvonta- ja valistustoi-

minta ei myöskään saavuttanut merkittävää osaa kalastajista. Toimikunnan mukaan

kalatalousalan järjestöt olivat pyrkineet kaikin keinoin saamaan tällaiset henkilöt ja

heidän mahdollisesti muodostamat yhtymät jäsenikseen. Toimikunta painottikin, että

neuvonnan ja valistuksen tuli ehdottomasti kohdistua kaikkiin kalastusta ja kalavesien

hoitoa harjoittaviin henkilöihin. Järjestöjen aikaansaama järjestäytyminen oli helpot-

tanut huomattavasti neuvontatyötä ja siten edistänyt kalastuskulttuurin suotuisaa

edistystä, mutta toiminta oli keskitetyn johdon puutteessa hajanaista eikä neuvoja-

kunta ollut riittävän suuri. Valistustoimintaa haluttiin tehostaa myös menetelmien

osalta esimerkiksi hyödyntämällä yleisiä tiedotusvälineitä ja panostamalla vahvemmin

julkaisutoimintaan. Oli löydettävä keinoja, joiden avulla järjestäytyneen toiminnan

ulkopuolelle jääneet ”villit” kalastajat saataisiin mukaan järjestötoimintaan ja siten

neuvonnan kohteiksi. Pakottamalla tätä ei kuitenkaan voitu tehdä kuin määrätyissä
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tapauksissa. Kalastuslaki esimerkiksi pakotti yhteisen vesialueen osakkaat – eli kalas-

tuskunnan – järjestäytymään371. Yleisesti tällaista järjestäytymispakkoa ei kuitenkaan

voitu määrätä eikä pakottamista ylipäätään pidetty tuottavana lähtökohtana neuvon-

nan yhteydessä.

Tietyissä tapauksissa kansalaisjärjestöjen jäsenmäärän kasvattaminen ei ollut vain

seurojen ja järjestöjen murheen aihe. Se oli merkittävä haaste myös niille, jotka pyr-

kivät välittämään tutkimustietoa kansalaisille, ajamaan läpi käytäntöjä koskevia uu-

distuksia ja muovaamaan kansalaisten ajattelu- ja käyttäytymistapoja. Kansalaisjärjes-

töjä ei välttämättä pidetty kansalaisten vastavoimana valtiovallalle tai virkamiesten

hallinnollisille pyrkimyksille. Ne eivät näyttäytyneet vain kansalaisten keinona yhdis-

tää voimansa ja saada asiansa kuuluville. Monissa tapauksissa kansalaisten järjestäy-

tyminen helpotti yhteiskunnallista hallintaaxx. Järjestöjen myötä valistusta ja uusia aja-

tustapoja oli helpompi levittää laajamittaisesti ilman mittavia taloudellisia panostuksia

ja virastokoneistoja.

Tarve saada ihmiset järjestäytymään oli jaettu intressi järjestöjen, uudistajien ja

virkamiesten keskuudessa. Tämä oli kuitenkin samalla se piste, jossa yksimielisyys tuli

päätökseensä. Niiden kannalta, jotka pyrkivät ensisijaisesti hallinnoimaan kalamies-

ten, metsästäjien, maanviljelijöiden tai metsänomistajien käyttäytymistä koko valta-

kunnan alueella ja vaikuttamaan heidän käsityksiinsä ja näkemyksiinsä, toivottavinta

oli luoda järjestelmä, jossa jokainen elinkeinoa harjoittava taho päätyisi mahdollisim-

man helposti yhdenmukaisen neuvonnan kohteeksi. Valtiopäivillä ja komiteanmie-

tinnöissä esitettiin kuitenkin epäilyksiä, että tämä ei ollut kaikissa tapauksissa seurojen

kannalta ainoa tai ensisijainen tavoite. Seurat halusivat kansalaisten liittyvän juuri hei-

dän järjestöönsä, seuraavan heidän ohjeistuksiaan ja kasvattavan heidän järjestönsä

xx Alapuro ja Stenius (1987) ovat käsitelleet kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon välistä suhdetta
1800- ja 1900-lukujen taitteen Suomessa samansuuntaisesti. Sending ja Neumann (2006) ovat
puolestaan kritisoineet perinteistä vastakkainasettelua kansalaisyhteiskunnan ja valtionhallinnon välillä
laajemmin. Heidän mukaansa tämä vastakkainasettelu vaikeuttaa globaalien hallinnan prosessien
analysointia varsinkin 2000-luvulla ja johtaa helposti yksinkertaistaviin tulkintoihin.
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kokoa ja vaikutusvaltaa. Seurat ryhtyvät kamppailemaan keskenään jäsenistä saadak-

seen enemmän rahoitusta ja arvovaltaa. Joissain tapauksissa372 tukirahojen uskottiin

kuluvan suurelta osin järjestöjen ylläpitomenoihin eikä varsinaiseen neuvontatyöhön.

Samalla kilpailu valtion avustuksista kärjisti järjestöjen välisiä hankalia suhteita. Uu-

distajien ja seurojen pyrkimysten välinen ristiriita tuli esiin hyvin nopeasti ja johti

vaikeisiin ja pitkään jatkuneisiin kamppailuihin kyseisten tahojen välillä.

Keskitetty, tehokas ja autonominen

Ristiriita reformistien ja seurojen pyrkimysten välillä ilmeni lukuisissa vaatimuksissa

uudistaa neuvontajärjestelmää ja rakentaa keskitetty ohjausjärjestelmä. Samanlaisia

ongelmanasetteluita ja vaatimuksia esitettiin monella eri alalla. Ongelmanasettelun

luonne tulee selkeästi esiin, jos tarkastellaan kamppailua maatalousneuvonnan kes-

kittämisestä. Neuvonnan keskittäminen nostettiin 1920-luvulta lähtien esiin monissa

komiteanmietinnöissä, valtiopäiväaloitteissa ja hallituksen esityksissä. Tästä huoli-

matta konkreettiseen ratkaisuun ei oltu päästy vielä 1960-luvun lopullakaan. Tällöin

maatalouden saralla toimi yhä viisi keskusliittoa373. Näihin kuului ensinnäkin vuonna

1898 perustettu Maatalousseurojen keskusliitto, jonka jäseninä oli 18 suomenkielistä

maanviljelys- ja talousseuraa sekä 18 maataloudellista erikoisyhdistystä. Toiseksi oli

vuonna 1910 perustettu Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, joka oli toimi ruot-

sikielisten maanviljelys- ja talousseurojen keskusliittona. Lisäksi olivat vuonna 1922

perustettu Pienviljelijäin Keskusliitto, Pienviljelijäin Liitto ry. sekä Suomen Pienvil-

jelijäin Liitto, joista viimeinen perustettiin vuonna 1949 Pienviljelijäin liiton jakautu-

essa kahtia. Miten näiden seurojen kautta toteutettu neuvonta problematisoitiin ja

miksi sen uudistaminen osoittautui niin vaikeaksi?

Jos tarkastellaan joitakin 1920-luvun ja 1970-luvun välillä esitettyjä aloitteita maa-

talousneuvonnan keskittämiseksi, voidaan löytää yhtenäinen linja aloitteiden taus-

talta. Kansanedustaja Kestin vuonna 1930 esittämän toivomusaloitteen374 mukaan
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Suomessa panostettiin huomattavasti maataloudelliseen neuvontatyöhön, mutta on-

gelmaksi oli muodostunut järjestelmän suuri hajanaisuus. Neuvonta oli organisoitu

tapahtuvaksi erillisten erikoisjärjestöjen kautta, joilla kullakin oli omat keskuseli-

mensä. Järjestöt suorittivat oman alansa neuvontatehtäviä eristyksissä, huomioimatta

mitä muiden järjestöjen puitteissa tehtiin. Kaiken huipuksi pienviljelysneuvontaa har-

rasti maassa kaksi rinnakkaista järjestöä, joiden ohella samaa tehtävää pyrki hoita-

maan myös Maatalousseurojen keskusliiton alaiset järjestöt. Aloitteen tekijä uskoi ha-

janaisuuden ja siitä johtuvan koordinaation puutteen ja päällekkäisyyksien haittaavan

neuvontatyön tehokasta toteutusta. Lisäksi se merkitsi järjestöjä avustavan valtion

varojen tarpeetonta tuhlaamista, koska se joutui osallistumaan lukuisten erillään toi-

mivien seurojen johtoelimien ja johtajien palkkaamisen, toimistojen ylläpitämisen

sekä matkakuluihin. Toiminnan tehostaminen ja valtion varojen säästäminen edellyt-

tivät maatalousneuvonnan keskittämistä joko suoraan valtion suoritettavaksi tai ai-

nakin valtion välittömän valvonnan alla olevan viraston tehtäväksi.

1940- ja 1950-luvuilla esitettiin lukuisia vaatimuksia maataloudellisen neuvonta-

työn keskittämiseksi. Toivomusaloitteiden ja niitä käsitelleiden tahojen375 mukaan lä-

hes kaikki tahot olivat yksimielisiä siitä, että neuvonnan avulla voitiin edistää maata-

loutta, mutta samalla oli syntynyt jyrkkiä erimielisyyksiä sen suhteen, miten neuvonta

pitäisi järjestää. Kiistat eivät koskeneet sitä, mitä asioita pitäisi neuvoa tai millä tavalla

vaan sitä, miten neuvonta olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida. Aloitteiden teki-

jöiden mielestä neuvontaa suorittavia järjestöjä oli liian monta. Eri järjestöt saattoivat

suorittaa neuvontaa samoista asioista samoilla paikkakunnilla. Toiminnan päällekkäi-

syys johti paitsi ajan tuhlaukseen ja ristiriitoihin myös seurojen resurssien ja valtion-

avustusten tuhlaukseen. Päällekkäisyyden ohella keskitetyn johdon ja koordinaation

puute synnytti neuvonnan alalle myös katvealueita eli kysymyksiä, joihin yksikään

järjestö ei tarttunut. Maatalousneuvonnassa vallitsi hajanaisuus, minkä seurauksena

toiminnan kustannukset olivat korkeat mutta teho alhainen. Johto- ja yleiskustan-

nukset olivat suurempia pienissä järjestöissä kuin keskitetyssä organisaatiossa. Aloit-
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teissa huomautettiin myös epäterveestä tilanteesta, jossa eri järjestöihin palkatut toi-

mihenkilöt saattoivat varsinaisten tehtäviensä sijaan tuhlata aikaansa uusien jäsenien

värväämiseen, koska valtionavustukset riippuivat osittain jäsenmäärästä. Aloitteiden

tekijät uskoivat, että nämä epäkohdat voitaisiin välttää, jos rakennettaisiin keskitetty

ja yhtenäisesti ohjattu organisaatio neuvontaa varten. Keskittämistä oli ehdotettu jo

useaan otteeseen eri tahojen toimesta, mutta yksikään niistä ei ollut johtanut käytän-

nön toimenpiteisiin. Keskitetty järjestelmä oli kuitenkin saatava jollain keinolla ai-

kaiseksi, jotta kyettäisiin vapautumaan tarkoituksettomasta työvoiman, varojen ja

ajan tuhlauksesta.

Aloitteentekijöiden mukaan keskittämispyrkimysten epäonnistuminen johtui en-

nen kaikkea neuvontajärjestöjen vastustuksesta. Ongelmana pidettiin muun muassa

sitä, että ehdotuksissa oli pyritty neuvontaa harjoittavien järjestöjen kokonaisvaltai-

seen yhdistämiseen. Yksikään ehdotus ei ollut saanut kannatusta kaikilta niiltä järjes-

töiltä, jotka keskitetyissä ratkaisuissa oli tarkoitus liittää toisiinsa. Osa aloitteenteki-

jöistä uskoi, että valtiojohtoinen keskittämispyrkimys oli tulkittu järjestöissä niiden

vapaan toimivallan rajoittamiseksi sekä demokraattisten kansalaisoikeuksien louk-

kaukseksi, minkä vuoksi ne olivat asettuneet vastustamaan reformiehdotuksia. Kes-

kittämisessä onnistuttaisiin vain siten, ettei minkään olemassa olevan järjestön itse-

näisyyttä loukattaisi eikä yhtään järjestöä asetettaisi toisten edelle. Jälkimmäisen vir-

heen katsottiin tapahtuneen muun muassa vuonna 1941 perustetun tuotantotaistelu-

organisaation kohdalla, jonka tavoitteena oli tehostaa maatalousneuvontaa ja elintar-

viketuotantoa. Sen järjestämisessä oli nojattu pelkästään yhden neuvontajärjestön –

tässä tapauksessa maanviljelysseurajärjestön – apuun. Ratkaisun katsottiin synnyttä-

neen ”vieroksuntaa ja katkeruutta” pienviljelijäjärjestöissä, jotka katsoivat tulleensa

syrjäytetyiksi ja ryhtyivät siten vastustamaan organisaation toimintaa. Aiempien kes-

kitysyritysten uskottiin ajautuneen karille, koska pienviljelijäjärjestöt epäilivät, että

heidät pyritään liittämään väkisin Maatalousseurojen keskusliittoon. Tämä ajatus oli

onnistuttava torjumaan, sikäli kuin keskittämisen haluttiin todella onnistuvan. Suurin
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osa suomalaisista viljelijöistä oli pienviljelijöitä, joten yleisneuvonta oli saatava palve-

lemaan ensisijaisesti heitä ja sen oli saatava heidän tukensa, jotta se voisi toimia te-

hokkaasti.

Sikäli kuin haluttiin pitää kiinni siitä lähtökohdasta, että neuvontaa harjoittaisivat

vapaat järjestöt, ainoa tapa edetä olisi se, että järjestöt sopisivat neuvonnan keskittä-

misestä vapaaehtoisesti keskenään. Menneiden kokemusten katsottiin kuitenkin an-

tavan hyvin vähän toiveita tämän onnistumiselle. Tässä oli reformistien ongelmaken-

tän ydin. Taloudellisia resursseja, institutionaalista selviytymistä ja arvovaltaa koske-

vien kenttäkamppailujen vuoksi järjestöt eivät olleet taipuvaisia suostumaan keske-

nään yhteistyöhön vapaaehtoisesti. Niitä ei myöskään voinut pakottaa yhdistymään

loukkaamatta keskeisiä demokraattisen yhteiskunnan periaatteita. Jos puolestaan olisi

pyritty seurojen yhdistämisen sijaan keskittämään kaikki neuvontatyö ja valtionapu

yhden järjestön puitteisiin, muut järjestöt olisivat saattaneet vastustaa sen toimintaa

ja estää tehokkaasti kaikki sen pyrkimykset omien jäseniensä keskuudessa. Hallituk-

sen haluttiin kiireellisesti etsivän sellaisen ratkaisun neuvonnan keskittämiseksi, joka

kyettäisiin viemään läpi ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta.

Ongelma uskottiin voitavan ratkaista erilaisten mallien avulla. Yksi näistä olisi siir-

tänyt kaiken valtion myöntämän tuen kokonaan uutena perustettavalle neuvontaor-

ganisaatiolle, joka voisi toimia esimerkiksi valtion ja kuntien kautta. Ratkaisun avulla

onnistuttaisiin tehostamaan maatalousneuvontaa kajoamatta lainkaan neuvontaa hoi-

tavien järjestöjen itsenäisyyteen ja olemassaoloon. Lisäksi ratkaisu olisi täysin kan-

sanvaltainen. Yksi yleinen neuvontajärjestö voisi parhaiten toteuttaa moninaiset neu-

vontatehtävät, jotka olivat välttämättömiä myös valtiovallan kannalta. Siten oli luo-

tava kokonaan uusi järjestö, joka olisi aiemmista riippumaton, ja jolle ohjattaisiin

kaikki se taloudellinen tuki, joka aiemmin oli jaettu rinnakkaisille neuvontajärjestöille.

Uuden järjestön voisivat muodostaa jo toiminnassa olleet maamiesseurat, pienvilje-

lijäyhdistykset ja pienviljelijäosastot. Neuvontatyö siirrettäisiin pois aiemmilta järjes-

töiltä, mutta ne voitaisiin jättää pystyyn hoitamaan muita tehtäviä. Lisäksi ne voisivat

saada hallinnollista valtaa uudessa organisaatiossa.
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Myös 1960-luvun lopulla mietintönsä jättänyt maatalousneuvonnan tehostamis-

komitea376 uskoi, että paras keino tehostaa neuvontatyötä oli muodostaa kokonaan

uusi järjestö. Tämä olisi erityisen lainsäädännön alainen organisaatio, joka kuitenkin

olisi nykyisten neuvontajärjestöjen tapaan viljelijöiden itsensä hallinnassa. Koska val-

tio osallistuisi huomattavalla tavalla organisaation rahoittamiseen, sillä olisi luonnol-

lisesti oikeus valvoa ja tarkastaa uuden järjestön toimintaa ja tilinpitoa. Järjestön kes-

kus- ja piirielinten tulisi myös vuosittain lähettää maataloushallitukselle selvitys valti-

onavun käytöstä edelliseltä vuodelta. Valtionhallinto voisi myös antaa organisaation

hoidettavaksi erilaisia tehtäviä, kuten maatalouskirjanpidon ja karjantarkkailutoimin-

nan ohjauksen ja valvonnan, maataloustilastojen keruun, sadonarvioinnin ja erilaisten

valtion varoista myönnettävien palkkioiden ja avustusten jakamisen.

Uuden neuvontajärjestön perustamisen suhteen oltiin kuitenkin varovaisia. Esi-

merkiksi maatalousvaliokunta377 antoi vuonna 1959 mietintönsä kahden maatalous-

neuvonnan keskittämistä ehdottaneen toivomusaloitteen johdosta. Valiokunta päätyi

ehdottamaan, että kyseiset aloitteet tulisi hylätä, koska neuvontajärjestöt kävivät sa-

maan aikaan keskenään neuvotteluita mahdollisesta keskittämisratkaisusta ja valio-

kunnan mielestä keskittämiseen tulikin pyrkiä ensisijaisesti vapaaehtoista tietä.  Sa-

moin maatalousneuvonnan tehostamiskomitean jäsenet378 uskoivat neuvonnan ol-

leen tuloksellista ja tehokasta osaksi tai kokonaan siitä syystä, että neuvontajärjestöt

olivat olleet viljelijöiden omassa hallinnassa ja perustuivat vapaaehtoiseen jäsenyy-

teen. Neuvonnan vastaanoton ja hyväksikäytön katsottiin perustuvan kokonaan toi-

minnan vapaaehtoisuuteen, minkä vuoksi oli olennaista, että uusi organisaatio muo-

dostettaisiin sellaiseksi, että viljelijäväestö tuntisi sen omakseen. Jos neuvontajärjes-

töjä yritettäisiin pakottaa määrättyyn ratkaisuun vastoin niiden tahtoa, menetettäisiin

juuri se elementti, joka tekin niiden toiminnasta hyödyllistä ja tehokasta.

Täsmälleen samoihin ongelmiin oli törmätty myös kalatalousneuvonnan suh-

teen379. 1960-luvun lopulla vaadittiin entistä voimakkaammin neuvonnan keskittä-

mistä myös tällä saralla. Maatalousministeriö asetti 12. päivä helmikuuta 1969 toimi-
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kunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kalatalousneuvonnan keskittämiseksi. On-

gelmana pidettiin sitä, että kalatalousneuvonnan alalla toimi useita järjestöjä, jotka

kilpailivat kalastuskorttivaroista. Toiminta oli hajanaista ja niukat varat valuivat huk-

kaan, minkä lisäksi tilanne oli johtanut normaalia suurempiin erimielisyyksiin kalas-

tusta harjoittavien tahojen kesken. Neuvonnan keskittäminen katsottiin perusedelly-

tykseksi kalastusolojen kehittämiselle. Tehtävää pidettiin kuitenkin hankalana, koska

se koski useita eri intressiryhmiä, kuten ammattikalastajia, sivuammattikalastajia, ko-

titarvekalastajia, urheilukalastajia, veden omistajia ja vettä omistamattomia. Lisäksi

eri järjestöillä oli myös erilainen poliittinen tausta.

Kalatalousneuvonnan tehostamistoimikunta päätyi ehdottamaan uuden neuvon-

tajärjestön perustamista nimellä Kalatalousneuvonnan Keskusjärjestö. Komitean eh-

dotusta innoittivat maatalous- ja metsästysneuvonnan keskittämisen saralla saavute-

tut menestykset. Komitean380  mukaan metsästysneuvonnan kohdalla oli päästy me-

nestyksellisesti keskitykseen vastusteluista huolimatta. Vuoden 1962 metsästyslain

mukaan metsästäjäin keskusjärjestön tehtävä oli huolehtia alan valistus- ja neuvonta-

työstä. Keskusjärjestö oli lakisääteinen, metsästäjäin omatoimisuuteen perustuva jär-

jestö, jonka jäseninä kuitenkin olivat kaikki metsästystä harjoittavat riistanhoitomak-

sun suorittaneet metsästäjät. Keskittäminen tehtiin lakisääteisesti pakottamalla,

mutta samalla jättäen järjestö metsästäjien itsensä hoidettavaksi. Lähtökohtana oli se,

että kaikkien metsästystä harjoittavien tahojen oli pakko kuulua samaan järjestöön.

Maatalousneuvonnan kohdalla yleisneuvontajärjestöt puolestaan saavuttivat vih-

doin sopimuksen keskittämisestä vuonna 1969. Valtiovalta oli antanut tälle sopimus-

työlle lopullisen sysäyksen, kun eduskunta oli menoarvion perusteluissa lausunut, että

mikäli neuvonnan keskittämisen suhteen ei päästä sopimukseen, ei olisi enää perus-

teita lisätä neuvontajärjestöjen valtionapua toimihenkilöiden palkkauksen osalta vuo-

den 1969 tasosta. Uhka valtionavun jäädyttämisestä oli vihdoin innoittanut keske-

nään kilpailevat seurat löytämään toimivan kompromissiratkaisun. Uudessa suunni-

telmassa maatalouden yleisneuvontaa ryhtyi hoitamaan Maatalouskeskusten liitto,
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jolle siirtyivät kaikki neuvontatoimet aiemmilta tahoilta. Järjestöt olivat siten pääty-

neet vapaaehtoiseen sopimukseen ilman valtion pakottamista, kun eduskunta uhkasi

jäädyttää niille suunnatut avustukset määrätylle tasolle. Vastaavaan ratkaisuun halut-

tiin päätyä myös kalatalousneuvonnan osalta. Vuonna 1971 mietintönsä antanut ka-

latalousneuvonnan keskittämiskomitea381 jatkoi hankkeen edistämistä laihoin tulok-

sin. Vaikka laaja-alainen Kalatalouden keskusliitto onnistuttiin lopulta perustamaan

vuonna 1978, vielä 1980-luvun lopulla382 sen rinnalla jouduttiin tarkastelemaan kol-

mea muuta kalastusalan keskusjärjestöä: Suomen kalamiesten liitto r.y., Suomen lo-

henkasvattajain liitto r.y. sekä Suomen Metsästäjä ja Kalastajaliitto r.y.

6.4. Laki ja tarkastustoiminta episteemisen hallinnan välineenä

Tässä luvussa on kautta linjan asetettu vastakkain laki ja valvonta sekä ihmisten käsi-

tyksiin, uskomuksiin ja intresseihin kohdistunut neuvonta. Tämä vastakkainasettelu

kuvastaa suhteellisen hyvin aineistossa esitettyjä kannanottoja. Samalla se kuitenkin

antaa varsin suppean kuvan lain, valvonnan ja tarkastustoiminnan roolista osana hal-

linnallisia pyrkimyksiä sekä niitä koskeneista käsityksistä. Lakia ja valvontaa ei lopulta

käytetty pelkästään osana suoraviivaisten kieltojen ja rangaistusten varaan rakentuvaa

mekanismia. Sen sijaan niillä oli monipuolinen rooli pyrittäessä vaikuttamaan ihmis-

ten käsityksiin ja käyttäytymiseen.

Olennainen yhteys neuvonnan ja tarkastustoimintaan nojaavan valvonnan välillä

oli kohdekentän yhdenmukaistaminen. Neuvonta tavoitteli tätä päämäärää pyrki-

mällä vaikuttamaan ihmisten käsityksiin ja uskomuksiin. Kyse oli ensisijaisesti ihmis-

ten standardoinnista383. Tarkastustoiminta puolestaan nojasi selkeästi asetettuihin

standardeihin ja sääntöihin, joiden noudattamista virkamiehet valvoivat ja seurasivat.

Kyse oli ensisijaisesti tuotteiden, mittareiden ja käytäntöjen standardoinnista. Keinot

ja kohteet olivat erilaisia, mutta molemmissa tapauksissa tavoite oli sama: yhdenmu-

kaisesti ja rationaalisesti toimivan kohdekentän tuottaminen, jonka osaset noudatti-
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vat järkiperäistä logiikkaa ja jota oli mahdollista ohjeistaa ja hallita yhtenäisen ohjel-

man pohjalta. Neuvonta oli toimiva ratkaisu sellaisissa tapauksissa, joissa selkeitä

sääntöjä ja standardeja hyväksyttävälle käyttäytymiselle ei ollut mahdollista asettaa tai

niitä ei ollut mahdollista valvoa. Tällöin oli luotava joustavammat puitteet tilanne-

kohtaiselle arvioinnille ja ohjaukselle, johon koulutettujen asiantuntijoiden uskottiin

kykenevän yhdenmukaisella ja yleisesti hyödyllisellä tavalla. Silloin kun pidettiin mah-

dollisena säätää etukäteen kaikenkattavat standardit ja säännökset hallinnoitavalle toi-

minnalle, lakeihin ja säännöksiin nojaava tarkastustoiminta saattoi tarjota yksinker-

taisemman ja suoraviivaisemman ratkaisun yhdenmukaistamisen ongelmaan.

Laki ja valvonta saattoivat toimia monella tapaa. Ensinnäkin ne saattoivat yksin-

kertaisesti kieltää tietynlaisen toiminnan ja määrätä tietyt tahot valvomaan, että tätä

kieltoa rikkovat henkilöt joutuisivat kärsimään rangaistuksen teoistaan. Tämän ohella

ne saattoivat kuitenkin myös tehdä määrätynlaista toimintaa enemmän tai vähemmän

houkuttelevaksi. Yhtäältä ne saattoivat määrätyissä tapauksissa toimia suoraviivaisina

rangaistuksen uhkina. Tällöin laki ja valvonta piirsivät selvärajaisen viivan hyväksyt-

tävän ja kiellettävän käyttäytymisen välillä. Sikäli kuin ihminen käyttäytyi lainmukai-

sesti, hänen ei tarvinnut murehtia rangaistuksista. Muussa tapauksessa he joutuisivat

kärsimään rangaistuksen ja mahdollisesti leimautuisivat rikollisiksi. Juridisen rangais-

tuksen uhka liittyi kolmeen tekijään. Se saattoi vaikuttaa sekä yksilön taloudelliseen

tilanteeseen, hänen kykyynsä harjoittaa vapauttaan että hänen asemaansa kansalai-

sena. Rikolliseksi tuomittu henkilö saattaisi joutua luovuttamaan varojaan valtiolle,

viettämään aikaa vankilassa ja leimautumaan rikolliseksi yhteisön silmissä. Rangais-

tuksen uhka saattoi siten ohjata ihmisiä noudattamaan sääntöjä.

Juridinen sääntely saattoi toimia myös keinona rajata taloudellisen menestyksen

puitteet. Esimerkiksi 1800-luvun lopulla384 yhtenä liikahakkauksiin johtavana ongel-

mana pidettiin sitä, että puukauppayhtiöt ostivat yksityisomistajilta maatiloja ja alkoi-

vat kasvattaa niillä metsää. Tämän seurauksena maanviljelys väheni ja pikaisten voit-

tojen toiveessa maatilansa myyneet ihmiset päätyivät irtolaisiksi. Metsän tai maatilan
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ostamista ja myymistä ei kuitenkaan katsottu mahdolliseksi kieltää lailla. Maanomis-

tajalla täytyi olla oikeus myydä omistamansa maa. Toimenpiteestä voitiin kuitenkin

tehdä vähemmän houkutteleva ostajan kannalta.  Valtion toimesta ei voitu säätää

lakia, joka kieltäisi maan ostamisen tai myymisen, mutta se saattoi säätää lain, joka

kielsi nuorten puiden myymisen ja käytön. Tämä tekisi maatilojen ostamisen ja met-

sän kasvattamisen vähemmän houkuttelevaksi, koska taloudellisen tuoton saavutta-

minen kestäisi puukauppayhtiöiden kannalta liian pitkään, jos niiden piti odottaa täy-

sikasvuisten puiden kasvua ennen kaupankäyntiä. Pienten puiden hakkuukielto vä-

hensi puiden istuttamisen tuottoa, jolloin tilojen muuttaminen metsiksi olisi hyödyl-

listä vasta pitkällä viiveellä. Tilojen ostaminen puukaupan käyttöön muuttuisi vähem-

män houkuttelevaksi ja ihmiset eivät päätyisi yhtä helposti irtolaisiksi.

Toisaalta lain avulla voitiin piirtää raja juridisen ja hallinnallisen harkinnan välillä.

Tällöin lain kautta voitiin tehdä selvä raja sen välille, milloin yksilöä pyrittiin ohjeis-

tamaan tiettyyn toimintatapaan ja hänen epäonnistumisiaan oltiin valmiita sietämään

hallinnallisina haasteina, ja milloin hänen toimintaansa puolestaan alettaisiin pitää

rangaistavana lain rikkomisena. Sikäli kuin henkilö mukautui hallinnalliseen ohjauk-

seen ja osoitti tahtoa uudistaa toimintatapojaan ohjeistusten mukaisiksi, hän ei vält-

tämättä epäonnistuessaan kohtaisi oikeudenvartijoita vaan apua tarjoavan neuvojan.

Ellei ohjauksen kohde ollut valmis ottamaan vastaan neuvontaa ja mukautumaan

säännöksiin, hänen tekonsa vietäisiin oikeudellisen harkinnan kohteeksi ja häntä voi-

taisiin rangaista sakolla tai vankeudella. Juridisen intervention uhka toimi kannusti-

mena neuvonnan vastaanottamiseen, tuottamalla rajatun itsehallinnan alueen. Esi-

merkiksi metsähallinnon yhteydessä metsänomistaja, joka saisi etukäteen tiedon, että

hänen metsälleen olisi tulossa myyntikielto liikahakkauksen seurauksena, voisi muut-

taa toimintatapojaan etukäteen ja välttää rangaistuksen. Tällöin pelkkä kiellon uhka

vaikuttaisi samalla tavalla kuin varsinainen kielto, mutta ilman yksityisen ja julkisen

tahon välistä ristiriitaa385. Samoin itsehallinnan alueen tuottamisen avulla voitiin kan-

nustaa ihmisiä hakeutumaan asiantuntijoiden neuvottaviksi. Esimerkiksi yksityismet-

siä tutkinut komitea386 pyrki muotoilemaan ehdottamansa lain sen mukaiseksi, että
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asiantuntijaohjeistusta seuraavat metsänomistajat eivät kohtaisi samanlaista rangais-

tuksen ja valvonnan uhkaa kuin puhtaasti omilla ehdoillaan metsiään hoitavat maan-

omistajat. Lain avulla voitiin siten kannustaa ihmisiä hakeutumaan asiantuntijoiden

neuvottaviksi.

Kaikki nämä esimerkit osoittavat, että laki ja valvonta eivät toimi vain kieltämällä

ja rankaisemalla. Ne voivat myös toimia välineinä, joiden kautta tehdään tiettyä toi-

mintaa enemmän tai vähemmän houkuttelevaksi, jolloin hallinta tapahtuu vaikutta-

malla yksilöiden valintakenttään, tekemällä tiettyä toimintaa todennäköisemmäksi

kuin toista. Tällöin saatetaan operoida kiellolla, mutta tarkoituksena ei välttämättä

ole rangaista väärintekijöitä vaan kannustaa eduistaan kiinnipitäviä ihmisiä noudatta-

maan sääntöjä.  Tällöin saatetaan hyödyntää kieltoja, mutta ei välttämättä kielletä

suoraan sitä käyttäytymistä jota halutaan estää vaan kannustetaan ihmisiä etsimään

taloudellisia tuottoja muualta, tekemällä epätoivottavista käyttäytymistavoista talou-

dellisesti tuottamattomia. Lopulta kieltoja voidaan käyttää ohjaamaan ihmisiä valis-

tusta ja herätystä tarjoavien tahojen suojiin. Tahojen, jotka ohjaavat heitä ohjamaan

omaa toimintaansa määrättyjen käsitysten ja määrätyn rationaalisuuden pohjalta.

6.5. Tarkastuslaitokset luottamuksen teknologiana

Yllä käsitellyt esimerkit eivät kuitenkaan täysin tyhjennä tarkastustoiminnan merki-

tystä episteemisen hallinnan välineenä. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi sen komitean

mietinnöstä, jonka valtioneuvosto asetti vuonna 1936 tarkastamaan maidontarkas-

tuslainsäädäntöä. Komitean387 mukaan maidontarkastustoiminta ei ajanut pelkästään

kuluttajien etua vaan se edisti myös tuottajien ja kauppiaiden asiaa. Juuri jälkimmäiset

tahot halusivat eniten lisätä maidon kulutusta. Tämä edellytti kuitenkin mainosta-

mista. Sopivimpana ja tehokkaimpana mainosvälineenä pidettiinkin maidontarkas-

tusta. Sen ansiosta kuluttajat saattoivat aina tietää, että tarkastuselin oli jatkuvasti val-

miina karsimaan markkinoilta pois ala-arvoiset tuotteet. Tämän kuluttajille annetun
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takuun katsottiin olevan edellytys kaiken muun mainostuksen tehokkuudelle. Tar-

kastuksen puuttuminen saattaisi osoittautua kohtalokkaaksi maitotalousmarkkinoille.

Kulkutaudin ilmestyessä jollekin paikkakunnalle epäilykset levittäjästä saattaisivat äk-

kiä kohdistua maitoon. Epäluulo johtaisi nopeasti kuluttajien luottamuksen murtu-

miseen, jolloin maidon kulutus vähenisi ja hinnat laskisivat. Tarkastus auttaisi hallit-

semaan ihmisten epäluuloja sekä huhuja virallisen asiantuntijatahon toimesta.  Tar-

kastuksen tuli yhtäältä taata, ettei kuluttajille tarjottavassa maidossa ollut tarttuvia

tauteja. Toisaalta niiden tuli taata, etteivät toisinaan esiintyvät kulkutaudit olleet pe-

räisin ainakaan määrätystä maidosta. Tällä tavoin virallinen tarkastuselin saattoi kor-

vata luottamuksen tarpeen kauppiaan ja ostajan välillä. Luottamus voitiin organisoida

julkisen viranomaisen muodossa. Näin kuluttajan ei tarvinnut tuntea kauppiasta tai

luottaa häneen. Hänen tarvitsi vain luottaa anonyymiin tarkastuskoneistoon, jonka

luotettavuus perustui siihen, että tehtävää hoiti viranomainen, jolla ei ollut omaa in-

tressiä asiassa

Samalla maidontarkastuskomitea388 toi esiin, että maidon kulutuksen lisäämistä

pidettiin suotavana kansanterveyden edistämisen kannalta. Yhtenä olennaisena väli-

neenä tavoitteen edistämisessä pidettiin jälleen kuluttajien vakuuttamista siitä, että

heille myytävä maito on terveydelle vaaratonta ja korkealaatuista. Maitoa oli tarkas-

tettava terveydellisistä syistä kahdessakin mielessä. Yhtäältä oli varmistettava, ettei

maidossa esiintynyt taudinaiheuttajia, jotka saattaisivat olla vaarallisia kuluttajille.

Toisaalta oli tarkistusten kautta vaikutettava kansalaisten kulutustottumuksiin ja kä-

sityksiin, jota nämä ostaisivat terveydelle hyödyllistä maitoa entistä enemmän, minkä

uskottiin edistävän kansanterveyttä väestötasolla. Virallisen tarkastuselimen uskottiin

vakuuttavan kansalaiset tietyn toiminnan – tässä tapauksessa maidon kuluttamisen –

järkevyydestä. Tämän toiminnan kautta tarkastuslaitokset osallistuisivat kansanter-

veyden edistämiseen vaikuttamalla ihmisten käsityksiin järkevästä kulutuskäyttäyty-

misestä.

Komitea389 piti tarkastustoimintaa myös keinona kasvattaa tuottajia. Tuottajien

joukossa uskottiin aina olevan henkilöitä, jotka pyrkisivät tilapäistä voittoa havitellen
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kauppaamaan ala-arvoista tai jopa väärennettyä tavaraa halpaan hintaan. Ilman tar-

kastustoimintaa tällaiset tahot saattaisivat hetkellisesti syrjäyttää muut tuottajat ja ai-

heuttaa suurta sekaannusta maitomarkkinoilla. Tarkastustoiminta kykenisi paitsi pi-

tämään tällaiset tuottajat kurissa myös kasvattamaan heitä kohti parempia tapoja.

Ellei neuvoista ja nuhteista olisi apua, tarkastajat voisivat estää heidän tuotteidensa

pääsyn markkinoille. Komitean mukaan voitiinkin todeta ”että maidontarkastus on

ensisijassa kasvatuskeino, joka neuvoilla ja ohjeilla koettaa saada huomatut virheet

korjaantumaan”. Tarkastustoiminnan avulla voitiin neuvoja ja uhkauksia hyödyntä-

mällä vaikuttaa tuottajien käyttäytymiseen, sekä tehdä siitä yhdenmukaista ja sääntö-

jenmukaista. Tarkastustyön avulla tuottajia voitiin ohjata sääntöjenmukaiseen käy-

tökseen sekä sen ymmärtämiseen, että petokset ovat pitkällä linjalla haitallisia kaikille

tuottajille.

Komitea390 piti tarkastustoimintaa myös keinona saada aikaan tervettä kilpailua

maitokauppiaiden ja tuottajien keskuuteen. Maidontarkastus voisi toimia ikään kuin

puolueettomana tuomarina tuottajien ja kauppiaiden välillä. Maitokaupan yhteydessä

oli alettu yhä tyypillisemmin ottaa käyttöön niin sanottu laatumaksutapa, jolloin mai-

dontarkastamon suorittamien tarkastusten tulokset toimivat arvonmittana, jonka pe-

rusteella tuottajille maksettiin korvausta heidän myymästään maidosta. Tarkastus oli

tässä mielessä hyödyllistä maitokauppiaille, mutta komitean mukaan se oli myös suuri

palvelus maidon tuottajille. Tarkastusten ansiosta tuottajat saattoivat olla aina var-

moja, että he saivat tuotteistaan niiden laatua vastaavan hinnan. Tämän uskottiin

myös vahvistavan luottamuksellisia suhteita kauppiaiden ja tuottajien välillä, koska

kauppiaat saattoivat vapautua maidon laatua koskevista aiheettomista epäluuloista.

Komitea tarkasteli mietinnössään maidontarkastustoiminnan kehitystä Helsin-

gissä, jossa toiminta oli saatu käyntiin jo 1800-luvun lopulla. Pääasiassa maitotarkas-

tukset olivat kuitenkin kohdistuneet myymälöiden maitoon, vaikka maidossa mah-

dollisesti todetut virheet eivät komitean mukaan yleensä ilmaantuneet maitoon myy-

mälässä vaan tuotantopaikassa. Osa maitokauppiaista oli pyrkinyt itse suorittamaan

vastaanottamansa maidon laatutarkistuksia, mutta näillä ei katsottu olleen suurtakaan
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vaikutusta, koska tuottaja saattoi aina myydä maitonsa toiselle kauppiaalle. Suhteelli-

sen toimivaksi välineeksi oli 1920-luvun alussa keksitty laatuhinnoittelu. Tällöin mai-

don hinnoittelussa alettiin huomioida myös tuotteen laatuluokka, joka määriteltiin

virallisen tarkastuksen perusteella. Tarkastuksissa maito sijoitettiin yhteen neljästä

laatuluokasta. Luokan määrittelyssä huomioitiin maidon rasvapitoisuus, kestävyys,

happamuusaste sekä puhtaus. Laatumaksukäytännön puitteissa ei estetty tuottamasta

heikompilaatuista maitoa markkinoille, mutta siitä tehtiin tuottajille taloudellisesti vä-

hemmän kannattavaa. Virallisten kriteerien ja ohjeistusten mukaisesti maitoa tuotta-

neet tahot saivat tuotteestaan paremman hinnan. Hintaluokitus, joka perustui yhden-

mukaiseen tarkastuskäytäntöön, antoi tuottajille kannustimen parantaa tuotteidensa

laatua oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti. Ajan myötä tuottajat ja kauppiaat olivat

myös alkaneet suhtautua myönteisemmin vaatimuksiin, joiden mukaan heidän tuli

itse osallistua tarkastuksista syntyviin kustannuksiin. Maidon vastaanottajat olivat

kiistelyiden jälkeen suostuneet osallistumaan maidontarkastuslaitosten kustannuksiin

sillä ehdolla, että he saivat osallistua tarkastustoiminnan valvontaan ja saivat kuukau-

sittain maidon laatua koskevia tiedonantoja.

Komitean391 mukaan tarkastustoiminnan kohdalla oli otettava huomioon myös

kauppapoliittiset seikat. Suomessa oli jo pitkään ollut tehokas vientitarkastus voita,

juustoa ja kanamunia varten. Virallisten tarkastusten uskottiin auttaneen suuresti

näitä tuotteita selviytymään kansainvälisessä kilpailussa maailmanmarkkinoilla. Vas-

taava järjestely oli saatava aikaiseksi myös maidon osalle. Yksistään tehokkaan vien-

titarkastuksen ei kuitenkaan uskottu riittävän enää tulevaisuudessa. Kilpailun kiristy-

essä ostajamaiden epäiltiin alkavan kiinnittää entistä enemmän huomiota myös vien-

timaiden maidon ja meijerituotteiden tuotannon ja käsittelyn valvontaan. Komitea

pitikin oikeutettuna ostajamaiden vaatimusta siitä, että maidontarkastuksen tulee olla

vientimaissa vähintään yhtä tehokasta kuin heillä. Komitea392 huomautti, että Suo-

messa ei ollut minkäänlaista lainsäädäntöön perustuvaa meijerien ja niissä tapahtuvan

maidon tuotannon ja käsittelyn hygienian valvontaa. Tällaisen tarkkailun aikaansaa-

mista pidettiin kiireellisenä paitsi terveydellisistä syistä myös siksi, että ilman lakiin
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perustuvaa tarkkailua maidon viennille saattaisi aiheutua ongelmia. Komitean mie-

lestä maidontarkastusta ei kannattanut kytkeä yleiseen elintarvikelainsäädäntöön

vaan se oli järjestettävä erikoislainsäädännöllä, kuten oli toimittu useissa niistä maista,

joihin oli jo lainsäädännöllä järjestetty maidontarkastus.

Luottamuksen teknologiat, kilpailu ja yhdenmukaisuus

Tarkastustoiminta on jälleen yksi esimerkki siitä, miten kilpailu saattaa johtaa käytän-

töjen yhdenmukaistamiseen sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Yhdenmukaista-

miseen ja ihmisten käyttäytymisen muokkaamisen voidaan tällöin pyrkiä tietoisesti

tai se saattaa olla tarkoittamaton seuraus. Tarkastustoiminnan avulla voidaan järjestää

luottamus-organisaatioita niihin epäluottamuksen leimaamiin tilanteisiin, joissa toi-

silleen tuntemattomat tuottajat ja kauppiaat sekä kauppiaat ja kuluttajat kohtaavat

toisensa393. Kaupankäynnin edellyttämä luottamus organisoidaan intressittömältä

vaikuttavan – usein virallisen – elimen muotoon. Kaikkien ulkomaankauppaan osal-

listuvien tulee kyetä osoittaa tuotteidensa laatu yhtäläisten kriteerien mukaisesti ja

vastaavan virallisen tahon toimesta, joka on muissakin maissa. Tämän seurauksena

kilpailu kansainvälisillä markkinoilla johtaa joiltain osin entistä yhdenmukaisempiin

institutionaalisiin ratkaisuihin ja käytäntöihin eri maiden välillä. Samoin, sikäli kuin

joku kykenee takaamaan tuotteidensa turvallisuuden ja korkean laadun kauppiaiden

tai kuluttajien luottaman tahon avulla kansallisella kentällä, myös muiden on jokseen-

kin välttämätöntä hankkia hyväksyntä omille tuotteilleen kyseiseltä taholta, vaikka

laki ei sitä vaatisikaan. Kun tarkastussysteemi on pystytetty ja se on saavuttanut luot-

tamuksellisen aseman, kaikkien alan toimijoiden on periaatteessa oltava mukana voi-

dakseen pärjätä kilpailussa. Ulkopuolelle jäävän on vaikea kilpailla asiakkaista, koska

hän ei kuulu luottamuksen piiriin.

Käytäntöjen muokkaaminen ei välttämättä edellytä toimijoiden suoranaista pa-

kottamista tai uhkaamista juridisilla sanktioilla. Ohjaus voi tapahtua myös vaikutta-

malla toiminnan kehykseen eli markkinoilla menestymisen ehtoihin. Tämä ei tarkoita
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vain vaikuttamista tullimaksuihin tai verotukseen vaan vaikuttamista ihmisten usko-

muksiin ja luottamukseen. Tällöin ei välttämättä tarvitse rajoittaa kilpailua tai kilpai-

lijoiden toimintaa. Sen sijaan kilpailua suositaan, mutta luodaan pelille sopivat puit-

teet menestyksen osalta. Jos haluat menestyä tässä pelissä ja tehdä voittoja, sinun

kannattaa toimia vapaaehtoisesti tällä tavalla. Hallintaa pyritään harjoittamaan luo-

malla määrätyt puitteet yksilön omien intressien ja vapauksien toteuttamiselle.
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7. Valtion tutkimuslaitosten esiinmarssi

Olen aiemmissa luvuissa tarttunut siihen, miten tutkimusta suorittavat valtiolliset vi-

rastot ja komissiot introdusoitiin Suomeen ylikansallisiin malleihin vedoten ja miten

niiden tuottama tieto pyrittiin tekemään yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi. Samalla

olen pyrkinyt osoittamaan, että tässä prosessissa oli suurelta osin kysymys jostakin,

jota voidaan kutsua ylikansallisten mallien domestikaatioksi394. Periaatteessa voitai-

siin sanoa, että edelliset luvut osoittavat, miten valtiolliset tutkimuslaitokset alun pe-

rin kotoutettiin Suomeen. Analysoimalla historiallisia dokumentteja voimme löytää

merkkejä ensimmäisistä instituutioista, jotka täyttävät pääpiirteissään tai edes jossain

määrin valtion tutkimuslaitoksen määritelmää vastaavat kriteerit. Voimme löytää val-

tion virastojen tai johtavien elinten alaisuuteen asetettuja organisaatioita, joiden teh-

tävänä oli suorittaa koe- tai tutkimustoimintaa. Tällä tavoin voimme määritellä alku-

pisteen sille kehityskululle, jonka seurauksena erilaisia tutkimuslaitoksia on hiljalleen

enenevässä määrin perustettu tai siirretty osaksi valtionhallinnon järjestelmää. Tällai-

sen alkupisteen voisi määritellä valtion tutkimuslaitosten diffuusion kansalliseksi nol-

lapisteeksi.

Näin päätyisimme helposti siihen näkemykseen395, että vuonna 1821 Suomeen

perustettua vuori-intendentin konttoria voidaan pitää ensimmäisenä valtion tutki-

muslaitoksena Suomessa. Sikäli kuin vuori-intendentin konttoria tai sen pohjalle pe-

rustettua Vuorihallitusta – joiden todellista kykyä panostaa tutkimustoimintaan kriti-

soitiin voimakkaasti jo 1800-luvun lopulla396 – ei vielä kelpuutettaisi varsinaisiksi tut-

kimuslaitoksiksi, viimeistään vuonna 1884 perustetun Arkeologisen toimiston tai

vuonna 1885 perustetun Geologisen komission kohdalla olettaisi tutkimuslaitoskri-

teerien täyttyvän. Lisäksi voisimme osoittaa, ettei näiden organisaatioiden perustami-

nen johtunut ensisijaisesti siitä, että oli välttämätöntä vastata joihinkin käytännöllisen
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elämän funktionaalisiin tarpeisiin tai että ne olivat vääjäämätön seuraus siitä, että kan-

sallinen kehityskulku seurasi omia raiteitaan. Sen sijaan voisimme sanoa, että valtion

tutkimuslaitosten perustamisen ja lisääntymisen taustalla olivat pitkälti ylikansalliset

muotivirtaukset, joihin valtiopäivillä esitetyissä aloitteissa myös vedottiin.

Edellä sanotun perusteella voisimme todeta, että valtion tutkimuslaitokset ilmaan-

tuivat Suomeen 1800- luvun lopulla ylikansallisen mallin kopioinnin tuloksena. Tä-

män ytimekkään analyysituloksen voisi katsoa kuvaavan määrätyn instituutiotyypin

kansallista leviämistä varsin osuvasti. Tuloksen ainoa ongelma olisi se, ettei se pidä

monelta osin paikkaansa.

Yllä mainittu tarina pitää paikkansa siltä osin, että kun 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun alussa ehdotettiin tutkimusta suorittavien valtiollisten elinten perustamista, eh-

dotusten perustaksi yleensä maalattiin kuva ylikansallisesta mallista, jota tulisi kansal-

lisesti mukailla. Tämänkaltainen selitysmalli valtion tutkimuslaitosten synnystä ja

luonnollistumisesta kuitenkin sortuu kahdessa kohdassa. Ensinnäkin se mitä 1800-

ja 1900-lukujen vaihteessa kotoutettiin, ei ollut ”valtion tutkimuslaitokset”. Tämä

johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että tällaista kategoriaa ei tunnettu ainakaan suo-

malaisissa valtiopäiväteksteissä vielä tässä vaiheessa. Valtion tutkimuslaitoksia ei vielä

ollut olemassa erityisenä institutionaalisena kategoriana. Se muodostui vasta huomat-

tavasti myöhemmin. Valtion tutkimuslaitoksia ei varsinaisesti domestikoitu sinällään

instituutiona ja tällaista yhtenäistä kategoriaa alettiin muotoilla suomalaisissa valtio-

päiväkeskusteluissa vasta 1920-luvulla ja tällöinkin hyvin huterassa muodossa. Erilai-

set komissiot ja tieteelliset virastot seurasivat ylikansallisia malleja, mutta yhtenäisestä

valtion tutkimuslaitos -instituutiosta ei puhuttu. Näiden organisaatioiden luonne oli

itse asiassa hyvin epäselvä ja kyseenalainen. Kesti pitkään ennen kuin niille muodos-

tettiin jokseenkin vakiintunut funktio ja asema valtionhallinnon yhteydessä ja ne alet-

tiin hahmottaa yhtenäisenä instituutiotyyppinä ja organisaatiomallina.

Sen sijaan kotouttamisen voidaan nähdä kohdistuneen kahteen asiaan. Yhtäältä

domestikoitiin määrättyyn alaan, kuten maanviljelykseen tai geologiaan, keskittyviä
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koelaitoksia ja toimikuntia. Toisaalta kotoutettiin laajempia poliittis-hallinnollisia ide-

oita, kuten ajatusta siitä, että tutkimustoiminta on välttämätöntä menestyksellisen ta-

loudellisen toiminnan kannalta tai että maailma koostuu kansakunnista, jotka voivat

vahvistaa ja vakauttaa identiteettiään kansainvälisesti kilpailemalla keskenään kunni-

asta tieteellisten saavutusten saralla. Valtionhallinnon yhteyteen perustetut tutkimus-

organisaatiot esitettiin olennaisiksi muun muassa näiden pyrkimysten kannalta. Tästä

huolimatta näitä tutkimusorganisaatioita ei tarkasteltu esimerkkeinä valtion tutkimus-

laitosten kaltaisesta yleisestä kategoriasta, joka määrittäisi geneerisesti kunkin katego-

riaan kuuluvan organisaation olemusta.

Ylikansallisten mallien domestikaatiota ei tulisi käsittää prosessiksi, jossa kotout-

tamista edeltää selkeästi määritelty ja rajattu malli, joka sen jälkeen siirretään paikasta

toiseen. Pikemminkin kotoutettava malli usein tuotetaan osana domestikaatioproses-

sia ja se voidaan nähdä ennemmin kotouttamisen vaiheena tai lopputuloksena kuin

sen lähtökohtana397. Määrätty malli tai kehityksen linja, jota halutaan seurattavan,

saatetaan esimerkiksi konstruoida abstrahoimalla lukuisista erilaisista käytännöistä

”jaettu ydin”, jonka selitetään määrittävän niitä yhtenäisenä mallina. Tällaista käsit-

teellisesti abstrahoitua mallia saatetaan hyödyntää argumenttien tukena, kun pyritään

ajamaan kansallisesti määrättyä reformia. Samalla voidaan havaita myös prosesseja,

joissa perustetaan uusia instituutioita ja vasta jälkikäteen muotoillaan malli, jonka kat-

sotaan yhdistävän perustettuja organisaatioita ja selittävän niiden tarkoitusta398. Val-

tion tutkimuslaitosten kohdalla voidaan havaita piirteitä molemmista yllä mainituista

prosesseista.

Kysymys valtion tutkimuslaitosten synnystä ja kysymys siitä, mistä lähtien on

mahdollista puhua valtion tutkimuslaitoksista, voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla.

Yhtäältä voidaan ottaa annettuna ajatus yhtenäisestä institutionaalisesta kategoriasta,

jota määrittävät tietyt olemukselliset piirteet ja kriteerit. Tällöin voidaan lähteä tar-

kastelemaan eri aikoina perustettuja organisaatioita ja päättää, mitkä kyseisistä orga-

nisaatioista täyttävät nämä kriteerit ja voidaan siten laskea kategorian edustajiksi –

mahdollisesti jopa ensimmäisiksi näytteiksi määrätyn mallin mukaisista laitoksista.
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Tällöin kategoria toimii analyyttisena käsitteenä, jonka kautta tutkija pyrkii järjestä-

mään havaitsemaansa todellisuutta ja käsittelemäänsä dokumenttiaineistoa. Tässä ta-

pauksessa tutkija olettaa, että valtion tutkimuslaitokset ovat yksi selkeästi määritel-

tävä osa todellisuutta ja pyrkii sijoittamaan havaitsemansa organisaatiot kyseisen ka-

tegorian sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Ongelma voidaan kuitenkin ymmärtää myös

erilaisella tavalla. Tällöin kysymykseen siitä, ”mistä lähtien on mahdollista puhua val-

tion tutkimuslaitoksista”, lähdetään vastaamaan eri näkökulmasta. Se voidaan käsit-

tää empiirisenä historiallisena kysymyksenä, jonka yhteydessä myös valtion tutkimus-

laitos määrittyy historiallisesti muodostuneeksi kategoriaksi, jonka käsitteellistä syn-

tyä pyritään jäljittämään aineistoanalyysin kautta. Kategoria jäsentyy empiiriseksi eikä

analyyttiseksi käsitteeksi. Olennaiseksi kysymykseksi muodostuu se, millä historialli-

sella hetkellä todella tuli mahdolliseksi puhua mielekkäästi jostain sellaisesta kuin

”valtion tutkimuslaitos”. Milloin kyseinen kategoria ilmestyi valtion virastoja ja hal-

lintoa koskevaan keskusteluun ja tuli yleisesti mahdolliseksi puhua valtion tutkimus-

laitoksista siten, että oletettiin muiden ymmärtävän suhteellisen selvärajaisesti mihin

viitataan? Mistä lähtien sen kautta voitiin keskustella tietystä todellisuuden osasta,

suunnitella ja ohjata sen hallintaa sekä kiistellä kyseisten olioiden tehtävistä ja roo-

leista. Milloin se ilmaantui käsitteellisesti erillisenä kategoriana, joka sulki sisäänsä

joukon sovittuun määritelmään mukautuvia organisaatioita tai käytäntöjä sekä rajasi

ulkopuolelle muita? Tämä on se tapa, jolla itse tarkastelen valtion tutkimuslaitosten

ilmaantumista.

Tarkastelen valtion tutkimuslaitoksia koskevan käsitteen ja kategorian esiinnou-

sua sekä sen käyttöönottoa. En määrittele edeltä käsin, millainen on valtion tutki-

muslaitos ja mitkä kriteerit tietyn instituution on täytettävä, jotta sen voidaan katsoa

kuuluvan tähän kategoriaan. Sen sijaan etsin näitä määritelmiä ja niitä koskevia muu-

toksia aineistona käyttämistäni dokumenteista. Tästä näkökulmasta käsin on merkit-

tävää, että 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa puhuttiin tyypillisesti erilaisista kontto-

reista ja toimistoista, komissioista ja konsulenteista sekä toimikunnista ja koelaitok-

sista. Kesti pitkään ennen kuin ”tutkimuslaitos” vakiintui tyypilliseksi nimikkeeksi
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valtiollisten tutkimusorganisaatioiden kohdalla. Nimikkeen yleistymisen jälkeenkään

ei ollut missään nimessä itsestään selvää, että valtion tutkimuslaitoksista tulisi puhua

– ja niitä tulisi tarkastella – yhtenäisenä ryhmänä. Näistä laitoksista ei puhuttu yhte-

näisenä hallinnan ja ohjauksen kohteena. Kyseistä kategoriaa ei siten ollut vielä muo-

dostettu tai otettu käyttöön valtionhallinnon institutionaalista kenttää koskevassa dis-

kurssissa. Analyysin kohteeksi voidaan tällöin ottaa ne keskustelut, käytännöt ja pro-

sessit, joiden myötä kyseinen kategoria ilmaantui ja se koettiin hyödylliseksi ja käyt-

tökelpoiseksi. Millaisen harkinnan pohjalta toimialueiltaan niin erilaiset laitokset kuin

Ilmatieteen laitos, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Geologinen tutkimuskeskus ja

Kansanterveyslaitos onnistuttiin saattamaan saman kategorian alaisuuteen ja esittä-

mään osana yhtenäistä järjestelmää? Miten voitiin muodostaa ajatus, että kaikkia näitä

laitoksia tulisi ohjata samojen periaatteiden mukaisesti ja että ne kaikki osallistuivat

yhtenäiseen toimintaan?

Kuten olen aiemmissakin luvuissa tuonut esiin, ensimmäiset valtion virastoko-

neiston yhteyteen perustetut tutkimusorganisaatiot näyttäytyivät luonteeltaan jok-

seenkin anomalisina399 organisaatioina. Ne sijaitsivat kahden suhteellisen selkeästi ra-

jatun toiminta-alueen eli tieteen ja hallinnon rajalla. Siten ne vaikuttivat myös sekoit-

tavan ongelmallisella tavalla tätä rajanvetoa. Siinä missä yliopisto oli selkeästi tieteel-

linen laitos, valtionhallinnon virastokenttään perustettavan tutkimusta harjoittavan

laitoksen luonne oli epäselvempi. Tämän vuoksi niiden institutionaalisen luonteen

määritteleminen oli myös ilmeisen hankalaa.

Näille tutkimusorganisaatioille ei ollut vielä vakiintunutta paikkaa käsitteellisessä

kehikossa. Tämä näkyi selkeästi muun muassa Geodeettisen komission perustamista

koskeneissa puheenvuoroissa. Esimerkiksi komission perustamista puoltanut komi-

tea400 päätyi vuoden 1892 mietinnössään puhumaan komissiosta joissakin kohdissa

”hallinnollisena laitoksena” ja toisissa ”tieteellisen laatuisena laitoksena”. Komission

jäseniä puolestaan nimitettiin vaihtelevasti virkamiehiksi ja tiedemiehiksi. Heille

suunniteltu rooli ja heidän toimensa määritelmä olivat epäselviä. Kategorioiden se-
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koittumiseen liittyvä problematiikka nousi esiin myös komission perustamista vas-

tustaneessa kannanotossa401, jossa haluttiin pitää tiukasti erillään yhtäältä ”tiedemie-

het” ja toisaalta ”ammattivirkakuntain virka- ja palvelusmiehet”. Valtion virastoille

eivät kuuluneet tieteelliset tehtävät. Tiedemiehet eivät olisi kykeneviä ja päteviä hoi-

tamaan käytännön virastotehtäviä pelkän tieteellisen koulutuksen ja tutkintojen poh-

jalta. Virkamieheltä vaadittiin erilaisia ominaisuuksia ja valmiuksia. Samoin virkamie-

het eivät olleet oikeita henkilöitä suorittamaan tieteellistä työtä. Niiden suorittaminen

kuului yliopistoon, tiedeseuroille ja yksittäisten tiedemiesten vastuulle. Olisi järje-

töntä sekoittaa nämä eriluonteiset tehtävät ja niiden suorittajat keskenään perusta-

malla eräänlainen ”tiedemiesten virkakunta”. Ajatus tieteellisen tutkimuksen ja viran-

omaistoiminnan rajoilla operoivasta instituutiosta oli edelleen vieras ja tulisi kestä-

mään pitkään, ennen kuin tämän kaltaiset organisaatiot muuttuisivat osaksi asioiden

normaalia ja luonnollista järjestystä.

Niin sanotun domestikaatiolähestymistavan402 yhteydessä ylikansallisten mallien

kotouttamisen suhteen on tapana puhua luonnollistumisesta yhtenä domestikaation vai-

heena tai ulottuvuutena. Tällä viitataan siihen prosessiin, jossa kotoutettu käytäntö

tai instituutio hiljalleen kadottaa uutuudenluonteensa ja muuttuu osaksi arkipäi-

väiseksi asioiden järjestystä. Luonnollistumisen myötä katoavat tyypillisesti myös jäl-

jet mallin ylikansallisesta alkuperästä. Riippumatta siitä, kuinka kiivaita kiistoja mallin

introdusoimiseen on aikanaan saattanut liittyä, käytäntö alkaa vähitellen näyttäytyä

yhtenä perinteisenä kansallisena tai paikallisena toimintatapana, josta ei hevillä haluta

luopua uuden reformin uhatessa sen jatkumista.

Aiemmin käsiteltyjen tutkimusorganisaatioiden suhteen voidaan erottaa kaksi toi-

siinsa kietoutunutta luonnollistumisen aspektia. Yhtäältä voidaan havaita, että 1900-

luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä hyväksyttiin rationaaliseksi ajatukseksi se, että

valtion virastokoneiston yhteyteen tulee perustaa tieteellistä tutkimusta suorittavia

laitoksia. Monesti tämä organisointitapa esitettiin uusien tutkimusalojen kohdalla ai-

noaksi toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi järjestää tutkimustoimintaa. Valtion virasto-

koneiston yhteyteen haluttiin perustaa yhä uusia koelaitoksia ja tieteellisiä virastoja
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pureutumaan yhä uusiin aloihin. Sikäli kuin laitoksia todella onnistuttiin perusta-

maan, ne saatettiin käsittää luonteeltaan väliaikaisiksi. Niiden oli tarkoitus täyttää

määrätty tehtävä, minkä jälkeen niiden olemassa olon tarpeellisuutta harkittaisiin uu-

delleen. Sikäli kuin Geodeettinen laitos tai Geologinen komissio onnistuisivat omalta

osaltaan kartoittamaan valtakunnan alan tiettyyn päivämäärään mennessä, niille ei

välttämättä olisi enää tarvetta. Laitokset voitaisiin yhtä hyvin ajaa alas ja jatkaa toi-

mintaa entiseen tapaan.  Siten yksi merkittävä haaste oli vakuuttaa ihmiset siitä, että

kyseiset laitokset olivat pysyvästi tarpeellisia. Olen käsitellyt yhdestä näkökulmasta

tätä kysymystä sekä pyrkimyksiä vakuuttaa ihmiset tutkimuslaitosten pysyvästä tar-

peesta jo neljännessä luvussaxxi.

Valtiolliset tutkimusorganisaatiot saivat 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymme-

ninä osakseen yhä enemmän tukea ja onnistuivat hiljalleen vakiinnuttamaan ase-

mansa ainakin taloudellisesti ja institutionaalisesti. Tässä luvussa tarkastelen, miten

nämä organisaatiot pyrittiin kokoamaan yhteen yhtenäiseksi hallinnolliseksi koh-

teeksi valtion tutkimuslaitos -kategorian avulla. Aloitan luvun osoittamalla, miten val-

tiollisten tutkimusorganisaatioiden asema vankistui 1900-luvun alulla sekä budjettien

ja henkilöstön suhteen että uusina ehdotuksina vastaaviksi tutkimuslaitoksiksi. Tä-

män jälkeen osoitan, miten kaikki nämä organisaatiot pyrittiin saattamaan osaksi yh-

denmukaista institutionaalista kategoriaa, minkä voisi nähdä merkitsevän niiden lo-

pullista luonnollistumista osana tieteellistä ja valtionhallinnollista organisaatiokent-

tää. Lopulta tarkastelen tämän kategorisoinnin vakiinnuttamista tiedepoliittiseen har-

kintaan.

xxi Luku 4 keskittyy siihen, miten ihmiset pyrittiin vakuuttumaan näiden laitosten pysyvästä tarpeesta.
Näissä keskusteluissa oli keskeisenä tavoitteena vakuuttaa kuulijat siitä, että puheenaolevat laitokset
olivat ylipäätään tarpeellisia ja välttämättömiä. Kussakin tapauksessa perustelut koskivat yksittäisiä
laitoksia omalla toimialallaan. Missään tapauksessa ei sanottu, että ”valtion tutkimuslaitokset” ovat
pysyvästi tarpeellisia tai välttämättömiä. Laitosten olemassaolo ja säilyminen olivat
hallinnonalakohtaisia kysymyksiä. Samalla on huomioitava, että kyseiset keskustelut liittyivät
olennaisesti myös määrittelemään sitä, miten nämä laitokset erottuivat muista tieteellisen tutkimuksen
organisointimuodoista kuten yliopistoista ja teollisista tutkimusyksiköistä. Siten näillä keskusteluilla oli
keskeinen rooli myös näiden laitosten kategorisen luonnollistumisen kannalta.
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7.1. Vahvistuva laitoskenttä

Yhtenä valtiollisten tutkimuslaitosten luonnollistumisen osatekijänä voidaan pitää

1900-luvun alkupuolella tasaisesti esitettyjä aloitteita uusien laitosten perustamiseksi

ja olemassa olevien laitosten laajentamiseksi ja vahvistamiseksi. Osa näistä ehdotuk-

sista toteutui ja osa ei. Luonnollistumisen kannalta olennaisia eivät kuitenkaan ole

pelkästään ne aloitteet, jotka johtivat uusien laitosten perustamiseen tai muihin käy-

tännön toimenpiteisiin. Olennaista on se, että kukin aloite osallistui kollektiiviseen

keskusteluun, jossa muotoiltiin jaettuja käsityksiä koskien hyvän ja pätevän hallinnan

lähtökohtia ja periaatteita. Ne olivat osaltaan tuottamassa ja vahvistamassa sitä aja-

tusta, että tutkimuslaitokset ovat välttämättömiä erinäisten hallinnollisten ongelmien

ratkaisemisessa. Ajatus siitä, että erilaisten ongelmien ratkomista varten on tavallista

perustaa valtionhallinnon yhteyteen tutkimuslaitoksia, joiden perustalta voidaan

tehdä perusteltuja ratkaisuja ja uudistuksia, muotoutui lukuisten aloitteiden ja perus-

tettujen laitosten myötä vähitellen itsestään selvyydeksi. Samoin vakiintui se ajatus,

etteivät perustetut laitokset ole vain pieniä väliaikaisia apuvälineitä vaan niillä on py-

syvä rooli ja niitä on jatkuvasti kasvatettava vastaamaan yhä uusiin kysymyksiin ja

haasteisiin.

1900-luvulle tultaessa Suomeen oli perustettu Geologinen komissioni, Maanvilje-

lystaloudellinen koelaitos sekä Arkeologinen toimisto, josta käytettiin myös nimeä

Arkeologinen komissioni. Näitä seurasivat 1900-luvun ensimmäisen vuosikymme-

nen aikana Valtion vointarkastuslaboratorio, Maanviljelys- ja kauppakemiallinen la-

boratorio sekä Valtion eläinlääkintälaboratorio. Ennen maan itsenäistymistä ehdittiin

vielä vuonna 1911 perustaa Valtion väliaikainen serumlaboratorio, jonka nimeksi

vaihdettiin vuonna 1915 Valtion serumlaboratorio. Itsenäistymistä seurannut vuosi

oli valtiollisen tutkimusorganisaation perustamisen kannalta vilkas, johtaen neljän

uuden laitoksen syntyyn. Näihin kuuluivat Metsätieteellinen koelaitos ja Geodeetti-

nen laitos, joiden molempien perustamista oli ajettu 1800-luvun lopulta lähtien403.
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Näiden lisäksi perustettiin Valtion Meteorologinen Keskuslaitos ja Merentutkimus-

laitos.

Merentutkimuslaitos oli ensimmäinen valtionhallinnon yhteyteen perustettu tut-

kimusorganisaatio, joka kantoi tutkimuslaitos-nimikettä. Tutkimuslaitos-nimikettä ja

määritelmää oli kyllä käytetty jo aiemminkin uusien laitosten perustamista koske-

neissa aloitteissa, mutta se ei ollut aiemmin päätynyt perustetun laitoksen nimeen tai

määritelmään. Esimerkiksi vuonna 1908 jätetyssä anomusehdotuksessa404 toivottiin

”serumtutkimus- ja valmistuslaitoksen” perustamista Suomeen. Tästä huolimatta

vuonna 1911 perustettua laitosta nimitettiin laboratorioksi. Samoin vuonna 1911 jä-

tetyssä anomusehdotuksessa405 toivottiin, että metsien hoitoa ja tuotantoa koskevia

kysymyksiä selvittelemään perustettaisiin ”erityinen valtion ylläpitämä tutkimus- eli

koelaitos”. Perustettua laitosta päätettiin kuitenkin kutsua Metsätieteelliseksi koelai-

tokseksi. Seuraavalla vuosikymmenellä tutkimuslaitos-nimikettä päätettiin käyttää

vuonna 1925 perustetun Maantutkimuslaitoksen kohdalla, minkä lisäksi Metsätieteel-

lisen koelaitoksen nimeksi muutettiin vuonna 1928 Metsätieteellinen tutkimuslaitos.

Nimikkeen osalta samaa linjaa tultaisiin myöhemmin noudattamaan asetuksissa ja

laeissa, joiden myötä perustettiin vuonna 1937 Valtion viljantutkimuslaitos, vuonna

1942 Valtion teknillinen tutkimuslaitos, vuonna 1963 Kriminologinen tutkimuslaitos

ja vuonna 1964 Valtion riistantutkimuslaitos. Tällä välin Geologisen toimikunnan

nimi oli puolestaan muutettu Geologiseksi tutkimuslaitokseksi vuonna 1945 ja Maa-

taloudellisen konekoetuslaitoksen nimi muutettu Maatalouskoneiden tutkimuslai-

tokseksi vuonna 1949 säädetyllä lailla.

Yllä mainitut esimerkit ovat yksi osoitus siitä, miten tutkimuslaitos-nimike alkoi

valtiollisten tutkimusorganisaatioiden kohdalla muuttua tavanomaiseksi vuoden

1918 jälkeen ja se haluttiin ottaa käyttöön myös joidenkin jo aiemmin perustettujen

laitosten kohdalla. Toimikunnat, koelaitokset ja laboratoriot säilyivät kuitenkin näi-

den rinnalla käypinä – tosin jatkuvasti harvinaisempina – nimikkeinä jossain tapauk-

sissa jopa 1980-luvulle asti. Joidenkin kohdalla nimikkeenä saattoi toimia pitkään
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myös toimisto. Samalla yllä mainitut esimerkit ovat osoitus valtiollisten tutkimusor-

ganisaatioiden tasaisesti kasvaneesta määrästä. Tältä osin yllä esitetty lista on kuiten-

kin huomattavan puutteellinen. Jo mainittujen lisäksi, tällä ajanjaksolla saatiin perus-

tettuaxxii muitakin valtiollisia tutkimusorganisaatioita ja ehdotettiin vielä useampia.

Joidenkin laitosten perustamisesta tai valtiollistamisesta kamppailtiin pitkään. En kui-

tenkaan lähde tässä käsittelemään kattavasti laitosten perustamisvuosia tai laitoksia

koskeneita organisaatiouudistuksia ja fuusioita, joiden myötä joissain tapauksissa pe-

rustettiin uusia laitoksia vanhojen perustalle. Sen sijaan pyrin tuomaan lyhyesti esiin,

miten valtiopäivillä esitetyissä aloitteissa pyrittiin synnyttämään valtiollisia tutkimus-

laitoksia yhä uusille aloille ja esitettiin niitä ratkaisuna kirjavaan joukkoon hallinnolli-

sia kysymyksiä.

Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää vuoden 1919 valtiopäivillä jätettyä anomuseh-

dotusta406 Suomen yhteiskuntabiologian laitoksen perustamiseksi. Laitos koostuisi kah-

desta osastosta. Ravintofysiologinen ja -taloudellinen osasto tutkisi kansanravitse-

mista ja kotieläinten ruokintaa koskevia kysymyksiä sekä näiden tieteellisiä ja talou-

dellisia ehtoja. Rotu- ja yhteiskuntabiologinen osasto puolestaan tutkisi teoreettista

rotubiologiaa ja varsinkin perinnöllisyyttä koskevia kysymyksiä ja niiden soveltamista

yhteiskuntaan. Molemmat osastot jakautuisivat kahteen alaosastoon, joista toinen

keskittyisi ihmisiin ja toinen eläimiin. Anomusehdotuksen mukaan ihmisiä ja koti-

eläimiä koskevien tarkastelujen tuli kuitenkin tapahtua tiiviissä yhteistyössä. Ihmisiä

ja kotieläimiä tulisi tarkastella jaetun biologis-taloudellisen kehyksen puitteissa. Juuri

yhteistyön puute oli ollut keskeinen ongelma tähän asti, minkä vuoksi yhteiskunnal-

lisen kehityksen oli annettu kulkea vahingolliseen suuntaan. Asiaa käsitellyt talousva-

liokunta407 piti ehdotettua laitosta tärkeänä ja totesi vastaavanlaisia laitoksia olevan

useissa maissa ja yhden olevan parhaillaan perusteilla Ruotsissa. Valiokunta päätyi

xxii Tällä aikavälillä uusina laitoksina perustettiin mm. Valtion maitotalouskoelaitos vuonna 1930,
Valtion eläinlääketieteellinen laitos vuonna 1954, Säteilyfysiikan laitos vuonna 1958, Valtion
maitotaloustuotteiden tarkastuslaitos vuonna 1960 ja Ulkopoliittinen instituutti vuonna 1961. Lisäksi
monissa tapauksissa jo perustettujen laitosten nimiä uudistettiin tai niitä saatettiin fuusioida toisiin
laitoksiin.
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kuitenkin suosittelemaan aloitteen hylkäämistä vedoten valtion tiukkaan taloudelli-

seen tilanteeseen. Tästä huolimatta voidaan huomioida, että kyseessä oli ensimmäi-

nen ehdotus valtiolliseksi tutkimuslaitokseksi, joka ottaisi tutkimuksen kohteeksi vä-

estön terveyden, ravintotottumukset ja biologiset ominaisuudet yhteiskunnallisina

kysymyksinä ja pyrkisi tuottamaan näistä hallinnollisesti hyödyllistä tietoa.

Vuoden 1925 valtiopäivillä jätetyssä anomusehdotuksessa408 ehdotettiin jopa vii-

den uuden tutkimuslaitoksen perustamista. Tässä yhteydessä huomionarvoista on

myös se, että kunkin laitoksen nimike tulisi olemaan ”tutkimuslaitos”. Ehdotuksen

mukaan Suomen luonnon tutkimuslaitos keskittyisi Suomen luonnon kemialliseen, fysi-

kaaliseen ja mineralogiseen tutkimukseen, edistäen tutkimustensa kautta maan teol-

lisuutta sekä luonnontuotteiden käyttämistä yleisemmin. Laitoksen oli tarkoitus

luoda Suomen ”omintakeisiin oloihin” perustuvan luonnontieteen eli eräänlaisen

kansallinen luonnontieteen maan erityisolosuhteiden pohjalta. Perinnöllisyystutkimus-

laitos puolestaan keskittyisi perinnöllisyyttä koskeviin kysymyksiin, jotka leikkasivat

usean hallinnonalan läpi. Valtiotieteellis-kansantaloustieteellinen tutkimuslaitos ottaisi koh-

teekseen sekä kansallisen että yleisemmän taloudellisen elämän ehtojen tutkimisen.

Tutkimustensa kautta laitos voisi osoittaa oikeat suuntaviivat taloudellisen elämän

edistämiselle. Kasvatusopillisen tutkimuslaitoksen tehtävänä olisi tutkia nuorison kasva-

tuksessa käytettäviä menetelmiä nykyaikaisin kokeellisin menetelmin. Viides ehdo-

tettu laitos oli Kulttuurintutkimuslaitos, jonka vastuulla olisi tutkia Suomen kansan hen-

kistä ja aineellista elämää. Tavoitteena olisi selvittää yhtälailla suomalaisen kulttuurin

alkuperää kuin sen kansainvälistä luonnetta. Aloitteen tekijä ei uskonut Suomeen voi-

tavan perustaa montaa laitosta samaan aikaan. Tärkeimpinä hän piti Suomen luon-

nontutkimuslaitosta ja Kulttuurintutkimuslaitosta, joiden perustamista varten edus-

kunnan tulisi aloittaa varojen järjestäminen, kuten oli tehty Norjassa ja Tanskassa.

Ehdotus ei lopulta johtanut uusien laitosten perustamiseen. Olennaista on kuitenkin

se, että kyseessä oli ensimmäinen valtiopäivillä esitetty aloite, jossa ehdotettiin valtion

tutkimuslaitoksen perustamista sellaisille aloille kuin kasvatusoppi ja taloustiede sekä

kulttuurin- ja kielentutkimus.
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Siinä missä ehdotukset perinnöllisyystiedettä ja rotubiologiaa tarkastelevien valti-

ollisten tutkimuslaitosten perustamiseksi loppuivat 1920-luvun puolivälissä, kasva-

tusoppiin keskittyvän valtion tutkimuslaitoksen perustamista tultaisiin ajamaan pit-

kään tulevina vuosikymmeninä. Toisinaan tällaista laitosta ehdotettiin pedagogisen

instituutin nimellä409, toisinaan kasvatustieteellisenä keskuslaitoksena410, koulutuspo-

litiikan tutkimuslaitoksena411 tai kasvatustieteellisenä instituuttina412. Samoihin aikoi-

hin tehtiin aloitteita myös useiden muiden valtion tutkimuslaitosten perustamiseksi.

Keskustelua käytiin muun muassa Kemian teollisuuden tutkimuslaitoksesta413, Poh-

jois-Suomen geologisesta tutkimuslaitoksesta414, Sairaala-alan tutkimuslaitoksesta415,

Puukemian perustutkimuksen laitoksesta416, Sosiaalitutkimuksen laitoksesta417, Suo-

malais-ugrilaisesta tutkimuslaitoksesta418, Atomitutkimuskeskuksesta419, Yhteiskun-

tasuunnittelun ja ympäristökulttuurin tutkimuslaitoksesta420 sekä Valtion kielen- ja

kirjallisuudentutkimuslaitoksesta421 tai samankaltaisesta Kotimaisten kielten tutki-

muslaitoksesta422. Toistuvia aloitteita esitettiin myös Kalatalouden tutkimuslaitoksen

perustamiseksi423 ja sittemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen perusta-

miseksi424, jolloin kalataloudellinen tutkimus yhdistettäisiin osaksi Riistantutkimus-

laitosta, kuten lopulta tapahtuikin. Esillä oli tasaisesti myös rauhan ja konfliktin tut-

kimukseen keskittyvän valtiollisen tutkimuselimen perustaminen, jota ehdotettiin en-

sin Pohjoismaisen rauhantutkimusinstituutin muodossa425 ja sittemmin kansallisena

Rauhan ja selkkausten tutkimuselimenä426 sekä Rauhantutkimuslaitoksena427. Yh-

dessä tapauksessa428 ehdotettiin alan tutkimuksen edistämistä perustamalla ensisijai-

sesti tutkimusta koordinoiva neuvottelukunta, minkä jälkeen voitaisiin lähteä harkit-

semaan varsinaisen valtion tutkimuslaitoksen tai instituutin perustamista.

1960-luvun alulla esillä oli ajatus myös Kotitaloudellisen tutkimuslaitoksen perus-

tamisesta429. Vuonna 1961 jätetyssä raha-asia-aloitteessa huomautettiin, että edus-

kunnassa oli tuloksetta tehty useaan otteeseen aloitteita kotitaloudellisen tutkimus-

laitoksen aikaansaamiseksi. Muissa Pohjoismaissa oli jo perustettu vastaavat laitokset

valtion yhteyteen, ja ne olivat saavuttaneet vakiintuneen aseman yhteiskunnassa ku-

luttajain opastajina ja ostajien mielipiteen muodostajina. Laiminlyönnillään Suomen



276

valtio oli osoittanut väheksyvänsä perheenemäntien työtä. Alan tieteellisen tutkimuk-

sen osalta Suomi sen sijaan kulki muita Pohjoismaita edellä, kiitos yliopistossa suori-

tetun tutkimuksen. Ehdotetussa laitoksessa tulisi olemaan edustettuna kaikki kotita-

louden eri haarat ja se voisi toimia kodin taloustieteen kenttätutkimuskeskuksena.

Laitoksen alaan kuuluisivat kaikki taloudenpitoa koskevat kysymykset, liittyen yhtä

lailla asuntoon, välineistöön, vaatetukseen, ruoanlaittoon, kodinpitoon, perhepsyko-

logiaan, kotitalouskasvatukseen kuin laitostalouteenkin.

Pitkää kamppailua käytiin myös Vesientutkimuslaitoksen perustamisen puolesta.

Ensimmäisissä ehdotuksissa430 laitoksen kaavailtiin suorittavan ensisijaisesti vesistöi-

hin ja vesiin kohdistuvaa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Joissain tapauk-

sissa431 Vesientutkimuslaitoksen korostettiin muodostavan pohjan vesiensuojelupo-

litiikalle ja suunnittelulle. Yhteiskunnan jatkuvan kehityksen turvaamisen yhtenä pää-

edellytyksenä pidettiin panostusta vesien suunnitelmalliseen ja kokoavaan tutkimuk-

seen. Lisäksi laitoksen haluttiin paneutuvan kalataloudelliseen tutkimukseen. Tässä

vaiheessa vesitutkimus liitettiin yhä tiiviisti kaloja ja kalataloutta koskevaan tutkimuk-

seen. Myöhemmin kalat tultaisiin tutkimuskohteena irrottamaan veden muodosta-

masta kontekstista (kalat asuvat ja elävät vedessä) ja ne liitettäisiin riistan yhteyteen

(kalat ovat muiden riistaeläinten tapaan yksi taloudellisesti hyödynnettävä luonnossa

elävä eläin), mikä siirsi kalat uuteen tutkimukselliseen kohdekenttään. Viimeistään

1970-luvun alussa Vesihallituksen ja sen alaisen vesientutkimuslaitoksen sekä Riista-

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen perustamisen jälkeen vedestä ja kaloista muodos-

tuivat erilliset tutkimuskohteet. 1980-luvulla ympäristöministeriön perustamista seu-

ranneissa ehdotuksissa vesientutkimus liitettiin ympäristötutkimukseen432, mikä to-

teutui käytännössä ensin muodostettaessa vesihallituksesta ja sen alaisesta vesientut-

kimuslaitoksesta vesi- ja ympäristöhallitus sekä sen alainen vesien- ja ympäristöntut-

kimuslaitos.  Vuoden 1986 Ympäristötutkimuskomitea433 päätyi ehdottamaan aiem-

man laitoksen muovaamista itsenäiseksi ympäristöministeriön alaiseksi Ympäristön-

tutkimuslaitokseksi.  Lopulta laitoksen perustalle tultaisiin hallituksen vuonna 1994

antaman esityksen434 pohjalta muodostamaan Suomen ympäristökeskus.
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1970-luvulla käytiin kovaa kiistelyä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OP-

TULA) ja Työterveyslaitoksen (TTL) perustamisesta435. Aloitteet kuluttajatutkimus-

laitoksen perustamiseksi lähtivät myös käyntiin jo 1970-luvulla436. Vuonna 1988 mie-

tintönsä jättänyt Kuluttajahallintotoimikunta437 huomautti, että kuluttajatutkimuksen

vahvistamista ja keskittämistä yhteen johtavaan laitokseen oli vaadittu pitkään, mutta

ehdotukset eivät olleet johtaneet toivottuun lopputulokseen ja tutkimusta suoritettiin

yhä yksinomaan yksityisten tahojen – Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus

ja Työtehoseuran kotitalousosasto – toimesta. Toimikunta ehdottikin, että alalle voi-

taisiin perustaa valtion tutkimuslaitos valtiollistamalla Kotitalous- ja kuluttaja-asian

tutkimuskeskus. Lopulta hallituksen esitys438 laiksi kuluttajatutkimuskeskuksesta

johti vuonna 1990 uuden laitoksen perustamiseen suorittamalla Kuluttajahallintotoi-

mikunnan suosittelema valtiollistaminen sekä siirtämällä laitokseen elinkeinohallituk-

seen aiemmin kuuluneita virkoja.

Seuraavana kahtena vuonna perustettiin myös kolme muuta valtion tutkimuslai-

tosta. Ensinnäkin hallituksen vuonna 1989 antama esitys439 laiksi julkisen talouden

tutkimuskeskuksesta johti Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) perusta-

miseen yhdistämällä Taloudellinen suunnittelukeskus ja valtiovarainministeriön

suunnittelusihteeristö. Toiseksi hallituksen vuonna 1990 antaman esityksen440 poh-

jalta perustettiin Mittatekniikan keskus (MIKES), jonka vastuulle siirrettiin teknilli-

sen tarkastuskeskuksen aiemmin hoitamat mittauspalveluun ja testauslaboratorioi-

den pätevyyden toteamiseen kuuluvat tehtävät. Keskuksen tehtäväksi tuli ylläpitää ja

kehittää kansallista mittauspalvelutoimintaa sekä tehdä siihen liittyvää tutkimustoi-

mintaa. Vuonna 1992 alkunsa näki myös Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-

miskeskus (STAKES) hallituksen esityksen441 pohjalta vahvistetussa laissa, jossa so-

siaali- ja terveyshallituksesta muodostettiin tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Yllä mainitut esimerkit osoittavat, miten valtion tutkimuslaitoksia esitettiin perus-

tettavaksi yhä uusille aloille. Samalla vahvistui käsitys tutkimuslaitoksista standardi-

ratkaisuna hallinnollisten ongelmakysymysten järjelliseksi hallitsemiseksi. Lisäksi

niistä muodostui jossain määrin myös tunnusmerkki kullekin vakavasti otettavalle ja
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edistykselliselle hallinnonhaaralle. Toinen huomioitava osatekijä laitosten luonnollis-

tumisessa on perustettujen laitosten vaiheittainen kasvattaminen ja vakiinnuttaminen

osana valtionhallinnon virastokoneistoa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Muinais-

tieteellisen toimikunnan – tai Museoviraston – henkilöstön kehitys442 1800-luvun lo-

pun ajoilta 1900-luvun viimeisille vuosikymmenille. Kun Arkeologinen toimisto pe-

rustettiin vuonna 1884, sen vakinainen henkilöstö koostui tasan yhdestä henkilöstä.

Vuosisadan vaihteessa toimistossa työskenteli jo kahdeksan vakituista työntekijää.

Vuonna 1912, jolloin organisaatiota oli alettu kutsua Muinaistieteelliseksi toimikun-

naksi, se tarjosi elannon jopa 12:lle henkilölle. Vuonna 1972 organisaation nimeksi

vaihdettiin Museovirasto. Tällöin laitoksessa arvioitiin suoritetun 185 henkilötyö-

vuotta. Vuonna 1988 luku oli 300 henkilötyövuotta.

Vastaava kehitys näkyi myös monissa muissa laitoksissa. Esimerkiksi vuonna

1971 annetussa hallituksen esityksessä443 mainittiin, että Geologisen tutkimuslaitok-

sen määrärahat olivat kolminkertaistuneet 1960-luvulla. Samassa ajassa henkilökun-

nan määrä oli kasvanut 80 prosenttia. Henkilöstömäärä oli tässä vaiheessa 340 pysy-

vässä palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Vuonna 1983 jätetyssä hallituksen esityk-

sessä444 todettiin, että henkilöstön määrä oli laitoksessa jo 814 henkilöä ja määrärahat

olivat nousseet 1960-luvun alun kolmesta miljoonasta markasta 107,1 miljoonaan

markkaan. Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön määrän kerrottiin445 nousseen vuo-

den 1983 loppuun mennessä 709 henkilöön ja Maatalouden tutkimuskeskuksessa

työskenteli vuonna 1992446 773 henkilöä.   Vastaava kehityskulku koski myös esimer-

kiksi Ilmatieteen laitosta447, Säteilyturvalaitosta448 ja Valtion teknillistä tutkimuslai-

tosta449, minkä lisäksi laitosten oletettiin kasvavan entisestään tulevina vuosina450.

Uusia laitoksia koskevien aloitteiden määrän kasvu sekä laitosten määrärahojen ja

henkilöstöresurssien tasainen kasvu osoittivat omalta osaltaan, että valtion tutkimus-

laitokset olivat tulleet jäädäkseen.
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7.2. Tiedepolitiikka ja tutkimuslaitoskategoria

Erityisen valtion tutkimuslaitos -kategorian muodostumista voidaan pitää merkittä-

vänä osatekijänä valtiollisten tutkimuslaitosten luonnollistumisen osalta. Tämän ka-

tegorian kautta laitokset onnistuttiin määrittelemään määrätyn institutionaalisen mal-

lin edustajiksi ja siten myös yhtenäiseksi hallinnan ja ohjauksen kohteeksi. Kategorian

tuottamisessa oli olennaisesti kyse pyrkimyksestä määritellä tutkimuslaitoksille jaettu

institutionaalisen rooli, sekä tuottaa kriteerit, joiden pohjalta määrätyt laitokset voi-

tiin mahdollisimman yksimielisesti luokitella valtion tutkimuslaitoksiksi ja toiset ra-

jata tämän kategorian ulkopuolelle. Aiemmin eri kategorioiden rajalla häiritsevästi

liikkuneet laitokset saisivat oman kategoriansa, joka kokoaisi ne yhteen. Tämä kate-

goria raivaisi laitoksille oman pysyvän paikan laajemmassa institutionaalisessa järjes-

tyksessä ja pyyhkisi pois niiden anomalisen luonteen. Samalla tämä kategoria tulisi

kriteereineen rajaamaan tiukemmat puitteet laitosten toiminnalle. Yhtäältä kategoria

vakauttaisi ja vankistaisi laitosten asemaa, mutta toisaalta se myös asettaisi ne uuden-

laisen hallinnallisen harkinnan ja hallinnollisten pyrkimysten kohteeksi, sekä löisi luk-

koon niiden toiminnan rajat suhteessa valtion hallintoon ja tiedemaailmaan.

Keskeistä kategorian tuottamisen kannalta oli rajanveto suhteessa muihin insti-

tuutioihin, minkä myötä pyrittiin piirtämään esiin valtion tutkimuslaitosten erityis-

piirteet, jotka yhtäältä erottaisivat ne muunlaisista laitoksista ja toisaalta sitoisivat ne

keskenään yhteen. Tältä osin keskeinen merkitys oli tiedepoliittisen harkinnan vah-

vistumisella ja institutionalisoitumisella 1900-luvun puolivälin jälkeen.

Määrätietoiset pyrkimykset järjestelmällisen tiedepolitiikan harjoittamiseksi lähti-

vät Suomessa käyntiin 1950- ja 1960-lukujen taitteessa451. 1960-luvun aikana perus-

tettiin Valtion tiedeneuvosto (VTN) vuonna 1963 ja Suomen itsenäisyyden juhlara-

hasto (SITRA) vuonna 1967. Lisäksi Suomen Akatemia uudistettiin vuonna 1969452

ja siitä tehtiin muutamia tieteen ja taiteen huippuyksilöitä rahoittavan laitoksen sijaan

tieteen keskustoimikunnan ja tieteellisten toimikuntien muodossa operoiva tiedehal-

linnon keskuselin. Vuosikymmenen aikana suoritettiin myös laajakantoista pohdintaa
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korkeakoulujärjestelmän uudistamisesta453, minkä ohella toteutettiin merkittäviä uu-

distuksia kuten korkeakoululaitoksen kehittämislainsäädännön454 läpi vieminen.  Heti

vuosikymmenen vaihteen jälkeen julkaistiin myös keskeisiä tiedepoliittisia tekstejä,

kuten Suomen Akatemian Tieteen keskustoimikunnan tiedepoliittinen ohjelma455 vuonna

1972 sekä Valtion tiedeneuvoston Suomen tiedepolitiikan suuntaviivat 1970-luvulla456,

jonka pohjalta käytiin myös kiivasta keskustelua eduskunnassa457. Lisäksi OECD jul-

kaisi uuden tiedepoliittisen linjauksen458, joka irtautui 1960-luvun johtavista tee-

seistä459 ja esitti uusia periaatteita kansallisten tiedepoliittisten linjausten vetämiseksi.

Uutta tiedepoliittisessa harkinnassa ei ollut pyrkimys ohjata ja hallinnoida tutki-

mustoimintaa. Tätä oli harjoitettu pitkään eri tahojen toimesta. Uutta oli pyrkimys

julkisella sektorilla suoritetun tutkimustoiminnan ja organisaatiorakenteen keskitet-

tyyn valtiojohtoiseen ohjaukseen. Ohjauksen oli tarkoitus olla systemaattista ja kat-

tavaa. Siinä missä eri ministeriöt tai keskusvirastot olivat aiemmin pyrkineet ohjaa-

maan alaisissaan tutkimuslaitoksissa suoritettavaa tutkimusta tai omaan hallinnon-

alaansa liittyvää tutkimustoimintaa, nyt kaikki tutkimustoiminta – aiheesta ja tie-

teenalasta riippumatta – pyrittiin saattamaan kootusti keskitetyn hallinnollisen kat-

seen kohteeksi.

Tämä merkitsi tietenkin myös sitä, että koko tieteellisen toiminnan kenttä oli saa-

tettava hallinnollisen tarkastelun kohteeksi sellaisessa muodossa, että pieni joukko

henkilöitä voisi tarkastella kokonaisuutta jotenkin käsiteltävällä tavalla tuntematta

koko kohdekenttää omakohtaisesti ja yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi Valtion tiede-

neuvosto ei olisi kyennyt tarkastelemaan perusteellisesti lukemattomia maassa toimi-

via tutkimusta suorittavia organisaatioita ja niiden alaisia yksiköitä tai tutkimusryhmiä

yksityiskohtaisesti. Pyrkimyksenä ei ollutkaan hallinnoida valtiojohtoisesti kunkin

tutkimusorganisaation arkipäiväistä toimintaa organisaatioiden kaikilla tasoilla. Sen

sijaan tavoitteeksi asetettiin pikemminkin yleisten kehityspiirteiden havainnointi ja

yleisten kehityslinjausten muotoileminen sellaisten yhteen koottujen tietojen perus-

talta, jotka kuvasivat tieteen kenttää ja tieteellistä toimintaa eri organisaatioiden ja

organisaatiojoukkojen puitteissa. Samoin pyrittiin määrittelemään tiedepoliittisten
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ohjelmien kautta ylemmän tason päämääriä ja painopisteitä tutkimustoiminnalle sekä

etsimään keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Monilta osin linjauksien to-

teuttamisessa jouduttiin nojaamaan siihen toiveeseen, että tutkimusta suorittavat ja

rahoittavat tahot seuraisivat niitä omissa päätöksissään. Keskushallinnon toimesta oli

toki mahdollista tehdä myös tutkimuksen suorittamiseen ja suuntaamiseen vaikutta-

via suoraviivaisia ratkaisuja niin koulutusjärjestelmää kuin tutkimustoimintaa koske-

van lainsäädännön, organisaatiouudistusten tai tutkimusmäärärahoja koskevien pää-

tösten kautta, mutta tällaisella juridisella ohjauksella oli aina omat rajoitteensa.

Kattavan tiedepoliittisen harkinnan onnistumisen kannalta oli tärkeää, että koh-

dekenttä kyettäisiin järjestämään käsitteellisesti siten, että sitä voitaisiin tarkastella ja

siitä voitaisiin puhua laajojen kokonaisuuksien tasolla. Eräänlaisen kuvan tiedepoliit-

tisen harkinnan ja tiedepoliittisten linjausten luonteesta antaa seuraava vertailu. Vuo-

den 1912 helmikuussa Keisarillinen Senaatti asetti komitean laatimaan ehdotusta

Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen kehittämiseksi sekä tarkastelemaan laajemmin

maassa suoritettua maataloudellista tutkimusta ja sen organisointia. Tämän maata-

loudellisen koetoimintakomitean460 vuonna 1916 jättämän mietinnön pituudeksi

muodostui yhteensä 377 sivua. Geologisen toimikunnan organisaatiouudistusta val-

mistellut komitea461 puolestaan tarkasteli laitoksen uudelleen järjestämistä vuonna

1934 jätetyssä mietinnössään 62 sivun verran. Merentutkimuslaitoksen uudelleenjär-

jestämistä pohtinut komitea462 käytti vastaavaan tarkoitukseen 76 sivua. Lopulta val-

tion eläinlääketieteellisen laitoksen laajentamista suunnitellut toimikunta463 tarvitsi

huomioidensa esittämiseen 88 sivua tekstiä. Kun Valtion tiedeneuvosto464 antoi

vuonna 1973 julkisuuteen tiedepoliittisen ohjelmansa Suomen tiedepolitiikan suuntaviivat

1970-luvulla, sen käsittelemä ala oli valtava suhteessa yllä mainittuihin komiteanmie-

tintöihin. Tarkastelun kohteena ei ollut yksittäinen laitos tai määrätyn sektorin tutki-

mustoiminta. Tiedeneuvosto käsitteli sekä kaiken tieteellisen tutkimuksen ohjaamista

että tiedepolitiikan tavoitteita ja tehtäviä. Se tarttui tiedepoliittiseen suunnitteluun ja

tiedehallinnon rakenteeseen. Se pohti sekä perustutkimuksen että tavoitetutkimuk-
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sen luonnetta, organisointia ja ohjaamista. Näiden aiheiden kannalta oli välttämä-

töntä tarkastella tutkimustoimintaa niin korkeakouluissa, valtion tutkimuslaitoksissa

kuin yksityissektorillakin. Neuvosto esitti ehdotuksia tutkimuksen painopisteiksi ja

käsitteli tutkimusrahoitusta sekä sen kehitysnäkymiä vuoteen 1980 asti. Käsittelyyn

otettiin myös tieteellinen jatko- ja täydennyskoulutus, tieteellinen informointi ja tut-

kimustulosten hyväksikäyttö sekä lopulta Suomen kansainvälinen tiedepolitiikka. Kä-

sitelläkseen kaikkia näitä laajoja aihealueita ja kyetäkseen esittämään niitä koskevia

kansallisia suosituksia, tiedeneuvosto tarvitsi tilaa kokonaiset 31 sivua.

Tämä kertoo omaa kieltään siitä, millaisia objekteja tiedepoliittisen harkinnan

kohteeksi oli muodostettava ja millaisin termein niistä oli puhuttava, jotta tällaiset

aihealueet voitiin käsitellä näin lyhyessä tilassa. Tiedeneuvoston ohjelmiin oli periaat-

teessa sisällytettävä kaikki tutkimusta suorittavat tahot, mutta samalla ei voitu – eikä

varmasti haluttukaan – käsitellä kutakin organisaatiota erikseen vaan oli puhuttava

laaja-alaisista suuntaviivoista ja organisaatiojoukoista. Tältä kannalta valtion tutki-

muslaitokset muodostivat erityisen ongelman. Jotta voitiin puhua laajoista linjoista ja

tarkastella suppeasti kansallista tutkimuskenttää oli jokseenkin välttämätöntä, että yli

kahdenkymmenen erilaisen laitoksen sijaan voitiin puhua yhdestä laitosryhmästä ni-

meltä valtion tutkimuslaitokset. Tiedeneuvosto ei luultavasti tuntenut kaikkea laitok-

sissa suoritettavaa tutkimusta eikä välttämättä osannut tai halunnut sanoa, miten esi-

merkiksi Geologista tutkimuslaitosta tai Kansanterveyslaboratoriota ja niiden hyö-

dyntämiä tutkimusmenetelmiä tulisi uudistaa, jotta niiden eri osastojen ja yksiköiden

tutkimustoiminnan edellytykset paranisivat ja ne voisivat tuottaa tarkempaa tietoa

omasta substanssialastaan. Se saattoi kuitenkin puhua luontevasti siitä, millainen rooli

valtion tutkimuslaitoksilla organisaatiojoukkona tulisi olla osana kansallista tutkimus-

kenttää muiden organisaatiojoukkojen rinnalla, millainen työnjako eri organisaatio-

ryhmien välillä tulisi olla ja millaiseen tutkimukseen kunkin tahon tulisi pyrkiä.

Sikäli kuin haluttiin puhua tiedepolitiikkaa, oli puhuttava valtion tutkimuslaitok-

sista yhtenäisenä organisaatiojoukkona. Tämä edellytti sitä, että oli määriteltävä ne

tekijät, jotka yhdistivät näitä lukuisia laitoksia niiden ”pintapuolisten” erojen takana.
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Samoin oli määriteltävä ne tekijät, jotka erottivat valtion tutkimuslaitokset muista

tutkimusta suorittavista organisaatiojoukoista. Lyhyesti sanottuna, oli muodostettava

kategoria näitä laitoksia varten. Tämä osoittautui yllättävän haasteelliseksi tehtäväksi.

Siitä huolimatta se oli tehtävä, jonka suorittaminen koettiin välttämättömäksi.

7.3. Tiedepoliittisen harkinnan nousu

Ennen kuin otan tarkasteluun 1960-luvulta eteenpäin käydyn keskustelun valtion tut-

kimuslaitosten kategorisoinnin ympärillä, haluan kääntää katseen hetkeksi ajallisesti

taaksepäin. Näin voimme havaita kaksi seikkaa. Ensinnäkin, vaikka tiedepolitiikkaa

alettiin Suomessa harjoittaa systemaattisesti vasta 1960-luvulla, jolloin perustettiin

organisaatiot huolehtimaan sen vakaasta suorittamisesta, vastaavanlaista harkintaa oli

harjoitettu jo aiemmin. Tällöin se oli tosin tapahtunut yksittäisinä ja suhteellisen ha-

janaisina kannanottoina. Toiseksi juuri näissä kannanotoissa esiintyivät selkeimmät

pyrkimykset muodostaa yhtenäinen valtion tutkimuslaitoksista muodostettava orga-

nisaatiojoukko.

Ensimmäisiä merkkejä tutkimuslaitosten muodostamisesta erityiseksi organisaa-

tiomalliksi alkoi ilmaantua jo 1910- ja 1920-lukujen alussa. Esimerkiksi Metsätieteel-

lisen koelaitoksen perustamista varten asetettu komitea465 huomautti vuoden 1913

mietinnössään, että:

”Puhtaasti tietopuolisilla aloilla on tutkimustyö enimmäkseen ollut yksityisten tutki-
jain ja tieteellisten seurojen alotteen varassa. On vain, tavallisimmin yliopistojen yh-
teyteen, perustettu laboratorioita, kirjastoja y.m., joissa tutkijat voivat työskennellä.
Näilläkin aloilla on kuitenkin yhä enemmän huomattavissa pyrkimys, vapaan yksityis-
tutkimuksen rinnalle, perustaa erityisiä tutkimuslaitoksia, joiden virkailijoiden tehtävänä
on toimittaa tieteellistä tutkimustyötä.”

Tutkimuslaitokset esitettiin siten yhtenä vaihtoehtoisena organisaatiomallina mui-

den joukossa, sikäli kuin haluttiin suorittaa tutkimusta. Puheen aiheena ei ollut mää-

rätylle alalle perustettu tutkimuslaitos vaan tutkimuslaitokset tutkimustoiminnan or-
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ganisoinnin mallina, jota voitaisiin hyödyntää millä tahansa alalla. Kyseessä oli insti-

tutionaalis-hallinnollinen malli, joka oli tullut jatkuvasti yleisemmäksi. Myöhemmin

komitea466 puhui valtion ylläpitämistä ”tutkimusjärjestöistä”, joita oli tavallisesti pe-

rustettu tärkeinä pidettyjä tutkimusaiheita varten. Esimerkkeinä komitea mainitsi

muun muassa Meteorologisen keskuslaitoksen, Geologisen toimiston, Hydrografi-

sen toimiston ja Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen. Komitea pyrki muotoile-

maan yleisempää ratkaisumallia hallinnollisiin ongelmiin, mutta puhui yhdessä koh-

taa ”tutkimuslaitoksista” ja toisessa kohtaa ”tutkimusjärjestöistä”. Osasyynä nimik-

keiden vaihteluun saattoi olla se, että esimerkkeinä pidetyillä laitoksillakaan ei ollut

yhtenäistä nimikettä. Mukaan kuului keskuslaitoksia, toimistoja sekä koelaitoksia.

Joka tapauksessa komitea toi esiin tyypittelyn, jonka pohjalta olisi ehkä mahdollista

muodostaa malli tulevaa toimintaa varten.  Samaan tapaan Valtionmetsäkomitea467

totesi vuonna 1920 tieteellisen työn tapahtuneen Suomessa pääasiassa lukuisten tie-

teellisten seurojen alaisuudessa. Toisaalta komitean mukaan ”Tutkimuksia varten on

kuitenkin näyttäytynyt tarpeelliseksi perustaa erityisiä koe- eli tutkimuslaitoksiakin,

joiden virkamiesten ainoana tai pääasiallisena virkatehtävänä on tehdä tutkimuksia,

esim. Geologinen komissioni, Meteorologinen toimikunta, Merentutkimuslaitos,

Hydrograafinen toimisto y.m.”.

Erityisen koelaitoksen lisäksi molemmissa mietinnöissä puhuttiin yleisellä tasolla

tieteellisestä työstä ja tutkimuksesta sekä niitä suorittavista organisaatioista. Niissä

otettiin reflektoinnin kohteeksi tutkimustyö yhtenä työnlajina sekä tutkimuslaitokset

yhtenä institutionaalisena mallina. Ei kuitenkaan vaikuta siltä, että mietinnöissä olisi

pyritty tietoisesti muotoilemaan käsitteellisesti uutta organisaatiomallia, jota suositel-

taisiin eri aloille. Pikemminkin pyrittiin suosittelemaan määrätyn tutkimuslaitoksen

perustamista vetoamalla yleiseen malliin, jonka muotoileminen jäi kuitenkin hieman

epämääräiseksi.

Ehdottomasti merkittävin puheenvuoro valtion tutkimuslaitos -kategorian muo-

dostamisen kannalta 1900-luvun alkupuolella oli E.N. Setälän vuoden 1925 valtio-

päivillä jättämä anomusehdotus468, jossa ehdotettiin useiden uusien tutkimuslaitosten
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perustamista. Aloite ei johtanut ehdotettujen laitosten perustamiseen, eikä sillä näyt-

täisi olleen juuri minkäänlaista vaikutusta valtiopäivillä tai komiteamietinnöissä esi-

tettyihin näkemyksiin. Tästä huolimatta se oli omanlaisensa tapaus siinä mielessä, että

siinä esitettiin ensimmäistä kertaa Suomen valtiopäivillä useita näkemyksiä, jotka

nousisivat myöhemmin uudelleen esiin ja tulisivat muodostamaan keskeisen osan tie-

depoliittisesta harkinnasta. Aloite ei ole merkittävä siinä mielessä, että sitä tulisi pitää

alkupisteenä joillekin keskusteluille tai ideoille. Tämä olisi kyseenalainen päätelmä

kahdessakin mielessä. Ensinnäkin aloitteessa esitetyt näkemykset ovat todennäköi-

sesti ammennettu suurelta osin valtiopäivädokumenttien ulkopuolella käydyistä kes-

kusteluista, joissa esitetyt näkemykset eivät vain aiemmin olleet syystä tai toisesta siir-

tyneet tälle tekstuaaliselle kentälle. Toiseksi, kun samat teemat myöhemmin palaisivat

komiteamietintöihin ja valtiopäivädokumentteihin, ei ole mitään syytä olettaa, että ne

olisivat palanneet sinne tämän aloitteen ansiosta. Sen sijaan on huomionarvoista, että

reformien ehdottamisen rinnalla – ja niiden perustana – aloitteessa muotoillaan esiin

määrätynlainen objektien kenttä ja hallinnallinen rationaliteetti sen ohjaamiseksi.

Olennaisempaa kuin määrättyjen linjausten palaaminen myöhemmissä kannan-

otoissa onkin tämän objektien kentän ja harkinnallisen kehikon nouseminen esiin

jälleen uusissa yhteyksissä, minkä myötä tultaisiin tekemään hyvin erilaisia linjauksia

ja aloitteita eri suuntiin saman harkinnan kehikon ja järjellisyyden puitteissa.  Olisi

kyseenalaista etsiä näille jotain kansallista tai ylikansallista yhdistävää alkuperää, joka

selittäisi kausaalisesti niiden käytön ja josta kaikki myöhemmät käytöt voitaisiin joh-

taa. Sen sijaan on analysoitava niitä prosesseja, joiden myötä samat ideat laitetaan

uudelleen kiertoon yhä uusissa yhteyksissä, ja joiden myötä ne joko onnistutaan tai

epäonnistutaan tekemään vaikuttaviksi eri tahojen toimesta.

Tieteen taso

Setälän aloitteen469 argumentointi nojasi suurelta osin siihen, että ehdotettujen uu-

distusten kerrottiin edistävän tiedettä ja tutkimustoimintaa ja nostavan niiden tasoa.
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Tämä oli poikkeuksellista erityisesti siinä mielessä, että aloite koski valtiollisten tutki-

muslaitosten perustamista. Tyypillisesti tällaisten tutkimuslaitosten tarpeellisuutta oli

perusteltu ensisijaisesti niiden kyvyllä avustaa elinkeinoelämää tai hallintoa. Aiem-

minkin ehdotettujen ja perustettujen laitosten kohdalla oli kyllä puhuttu määrätyn

tutkimusalan edistämisestä laitosten kautta. Näissä tapauksissa tämä jäsentyi kuiten-

kin lisähyödyksi, joka koski vain määrättyä aihealuetta. Kyseisissä tapauksissa halut-

tiin perustaa tutkimuslaitoksia, jotka saattaisivat myös edistää tiedettä ja tutkimusta.

Setälän aloitteessa tämä asetelma käännettiin ympäri. Nyt haluttiin edistää tiedettä ja

tutkimusta perustamalla tutkimuslaitoksia. Tieteen edistäminen oli ensisijainen huo-

lenaihe, johon pyrittiin löytämään parasta ratkaisua.

Aloitteessa ei ajettukaan pelkästään tiettyjen alojen tutkimuslaitosten perustamista

vaan yleisemmin tutkimuslaitosten hyödyntämistä tieteellisen tutkimuksen edistämi-

sessä. Aloitteen lähtökohta oli se, että tieteellistä tutkimustoimintaa oli pyrittävä ke-

hittämään kansallisesti kaikilla aloilla. Oli otettava käyttöön ratkaisuja, jotka tarjoai-

sivat tutkijoille paremmat resurssit ja työskentelyolosuhteet, jotta nämä voisivat kes-

kittyä täysipäiväisesti tutkimustoimintaan sekä suorittamaan entistä mittavampia ja

monitahoisempia tutkimushankkeita. Jotta tieteellistä toimintaa ja tutkimusta voitai-

siin viedä yleisesti eteenpäin, niiden harjoittamiselle oli luotava paremmat organisa-

toriset puitteet ja resurssit.

Kokonaisvaltainen tarkastelu

Setälän aloitteessa470 ei tarkasteltu vain yhden tai edes useamman tutkimusalan edis-

tämistä, vaan siinä otettiin kantaa tieteen ja tutkimuksen harjoittamisen yleisiin reu-

naehtoihin. Siinä ei pohdittu, millainen organisaatio sitä tai tätä tutkimustehtävää var-

ten tulisi perustaa, vaan olennainen kysymys oli se, millaiseen organisaatiomalliin tie-

teen edistämisen tulisi yleisesti nojata ja millainen suhde tieteen kentällä toimivien eri
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organisaatiomallien välillä tulisi olla. Aloitteessa eroteltiin kolme keskeistä organisaa-

tiomallia, joiden varaan tiede ja tutkimustoiminta voitaisiin perustaa: korkeakoulut,

akatemiat ja instituutit.

Korkeakoulut hylättiin sopivana organisaatiotyyppinä, johtuen niiden toiminnan

jakautumisesta tutkimuksen ja opetuksen välille. Opetuksen ja tutkimuksen yhteen-

sovittaminen oli hankala tehtävä, jossa toinen päätyisi aina auttamatta kärsimään.

Opetus kuului korkeakoulujen keskeisiin tehtäviin eikä siitä voinut luopua, joten ne

eivät voisi koskaan muodostaa hedelmällistä maaperää tutkimuksen täysipainoiselle

edistämiselle. Jäljelle jäivät akatemiat ja instituutit. Tyypillisenä akatemian esimerk-

kinä aloitteessa esitettiin Pietarin kaikkien tieteiden yleinen tiedeakatemia, johon kuu-

lui joukko vakituisesti palkattuja akateemikkoja, joiden ainoana velvollisuutena oli

harjoittaa tieteellistä tutkimusta. Aloitteessa ei kuitenkaan kannatettu akatemia-mal-

lia. Akatemioiden ongelmana pidettiin hajanaisuutta471 ja sitä, että niiltä puuttui ko-

konaan nuorisoa kasvattava tehtävä. Lisäksi tutkimustoimintaa suorittaisivat lähtö-

kohtaisesti yksilöt eivätkä tutkimusryhmät.

Ainoa jäljelle jäänyt vaihtoehto olivat siten ”instituutit”. Tyypillisinä instituutteina

aloitteessa pidettiin ennen kaikkea Amerikassa, mutta jossain määrin muuallakin, pe-

rustettuja tutkimuslaitoksia, joissa tutkijat keskittyivät yhteisvoimin määrätyn tutki-

musalueen tieteelliseen selvittämiseen. Instituuteilla katsottiin olevan viisi määrittä-

vää piirrettä, joiden kautta ne erottuivat korkeakouluista ja akatemioista:

1. Instituutti suorittaa vain tutkimusta eikä varsinaista opetusta. Nuoret tutkijat
oppivat kokeneempien tiedemiesten ohjauksessa.
2. Instituutti tutkii vain määrättyä alaa tai sen tutkimus koostuu läheisistä tie-
teenaloista. Se on perustaltaan monitieteinen, mutta tieteenalat ovat toisiaan lä-
hellä ja suuntautuvat instituutissa samaan kysymykseen.
3. Instituutissa pyritään yhteistyössä määrätyn tutkimusongelman ratkaisemi-
seen. Tutkimusta ohjaa tutkimusongelma, eivätkä tutkijoiden yksittäiset intressit.
4. Instituutissa keskittäminen eli tutkijoiden välinen yhteistyö ja teknisen aputyö-
voiman hyödyntäminen mahdollistavat sellaisten tutkimushankkeiden toteutta-
misen, joita yksittäinen tutkija ei voisi toteuttaa.
5. Instituutti on luonteeltaan kansainvälinen laitos sekä tutkimusaiheensa että
henkilöstön koostumuksen puolesta.
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Aloitteen mukaan suositeltavin organisaatiotyyppi oli instituutti.  Instituutin toi-

minnan perustana oli määrätty tiederyhmä, eli se oli sellaisia tieteitä varten, jotka oli-

vat läheisesti liitoksissa toisiinsa. Tällöin tutkijat saattoivat tukea toisiaan erilaisten

kysymysten selvittämisessä ja ottaa suoritettavakseen sellaisia tehtäviä, joiden val-

miiksi saaminen olisi yksityisen henkilön voimin mahdotonta. Instituuttia tulisi joh-

taa kokeneiden ja kykenevien tiedemiesten. Lisäksi instituutissa olisi avustavan työn

tekijöitä, jotka suorittaisivat esimerkiksi aineiston keräämistä, jolloin luovaan työhön

kykenevät tutkijat vapautuisivat näistä tehtävistä ja voisivat keskittyä varsinaiseen tie-

teelliseen työhön.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun valtiopäivä- ja komiteamietintöteksteissä muo-

dostettiin valtion tutkimuslaitoksista yhtenäinen organisaatiotyyppi ja siten myös ka-

tegorinen määritelmä. On kuitenkin huomioitava, että laitosten yhdistävänä piirteenä

pidettiin niiden luonnetta instituutteina, mutta niiden valtiollisuudella ei ollut mitään

merkitystä määritelmän kannalta. Instituutit olisivat voineet olla yhtä hyvin yksityisiä

organisaatioita. Joka tapauksessa eri aiheisiin keskittyneet ja hallinnollisesti hajalleen

sijoitetut komissiot, virastot ja laitokset pyrittiin sitomaan yhteen geneerisen tyypit-

telyn kautta. Tavoitteena oli yhtenäisen kategorian tuottaminen kaikille näille eri sub-

stanssialoilla toimiville laitoksille ja virastoille. Tämä oli varsin ongelmallinen katego-

risointi siinä mielessä, että ainoastaan yhden laitoksen katsottiin istuvan täysin tähän

määritelmään. Siten kyseessä oli pikemminkin preskriptiivinen kuin deskriptiivinen

määritelmä. Aloitteessa ei voitu varsinaisesti ryhmitellä olemassa olevia laitoksia,

vaan kyse oli abstraktin kategorian tuottamista, jonka mukaiseksi todellisuus haluttiin

saattaa. Aloitteessa piirrettiin selkeästi esiin malli valtion tutkimuslaitoksille, abstra-

hoiden yhdistävät piirteet ulkomaisista instituutioista ja kotimaisista jo perustetuista

laitoksista. Aloite pyrki tuottamaan mallin, jota olisi sen mukaan tullut kotouttaa Suo-

meen.

Vaatisi paljon työtä, jotta laitokset saataisiin mukailemaan tätä mallia. Tämä kate-

gorisointi tuli tarpeelliseksi ja mielekkääksi sen kautta, että tarkastelun kohteena ei
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ollut yksittäinen tutkimusalue vaan tieteellinen toiminta kokonaisuutena. Tutkimus-

kenttää pyrittiin reflektoimaan kokonaisuutena ja erottamaan sen puitteissa erilaisia

malleja ja tyyppejä, joita voitaisiin vertailla keskenään ja joiden välille voitaisiin muo-

dostaa kokonaisuuden kannalta toimivin työnjako.

Se, mikä Setälän aloitteessa oli merkittävää tiedepoliittisen harkinnan suhteen, ei

ollut välttämättä instituuttien asettaminen tieteen uudeksi eturintamaksi. Tärkeämpää

oli pyrkimys ylipäätään analysoida ja suunnitella kokonaisvaltaisesti rakenteellisia rat-

kaisuja tieteen edistämiseksi kansallisella kentällä. Aloitteessa eriteltiin esimerkkien

pohjalta organisaatiotyyppejä, joita voitaisiin pitää malleina tieteen ja tutkimustoimin-

nan järjestämiseksi sekä välineinä niiden edistämiseksi. Organisatorisen harkinnan

horisontti määrittyi kansallisesti, vaikka kokonaiskenttä olikin laajempi. Yhtäältä oli

kansakunta ja toisaalta oli tieteellinen toiminta, joka saattoi edesauttaa kansakunnan

materiaalista menestystä tai saavuttaa sille kunniaa kansainvälisen katseen alla. Lo-

pulta oli joukko organisaatiomalleja, joiden puitteissa tieteen harjoittamiselle määrit-

tyivät erilaiset reunaehdot ja joita voitiin hyödyntää harkitusti tieteellisen toiminnan

edistämiseen. Aloitteessa avautui pelikenttä, joka muodostui tieteestä, kansakunnista

ja organisaatiomalleista. Pelaajan olisi mahdollista tehdä strategisia liikkeitä erilaisten

organisaatioratkaisujen kautta sekä panostaa resurssiensa puitteissa organisaatioiden

henkilökuntaan ja välineistöön. Tämän pelin kannalta oli yhdentekevää koskisiko

suoritettu tutkimus merta, metsää, yhteiskuntaa tai eläinten siittämistä. Paras pelaaja

olisi se, joka onnistuisi tuottamaan kokonaisuutena eniten tiedettä kansakunnalle,

minkä lisäksi tulosta voisi vertailla suhteellisesti panostettuihin resursseihin. Tässä

vaiheessa ei ehkä ollut vielä vakiintuneita mittareita saavutusten arviointia ja vertailua

varten, mutta pelikenttä oli piirretty esiin ja mittareita voitaisiin hioa myöhemmin.
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Valtion vastuu tieteen ohjaamisesta

Setälän aloitteessa472 pidettiin itsestään selvyytenä, että tiedettä tulisi ohjata ja edistää

valtionhallinnon toimesta. Tieteellisen toiminnan kenttää tulisi tarkastella kokonai-

suutena keskitetyn katseen kautta ja sovittaa palaset yhteen siten, että kokonaisuus

toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Keskitetty hallinto valitsisi erilaisten organisaa-

tiomallien joukosta sopivimmat hoitamaan määrättyjä tehtäviä ja panostaisi niiden

toimintaan taloudellisia resursseja.

Tällaisen harkinnan kautta määriteltyjä tavoitteita voisi pyrkiä realistisesti toteut-

tamaan vain valtionhallinnon toimesta. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi julkis-

ten resurssien ohjaamista haluttuihin kohteisiin sekä uusien kalliiden organisaatioiden

perustamista. Tieteen ja tutkimustoiminnan ei tulisi antaa kehittyä omalla painollaan

vaan niitä oli pyrittävä tietoisesti ohjaamaan ylhäältä käsin. Tieteestä ja tutkimuksesta

oli sellaisinaan tehtävä tietoisen ja harkitun hallinnan kohteita.

7.4. Ideoiden kierto

Setälän anomusehdotuksessa esitetyt ajatukset tulisivat toistumaan moneen kertaan

uusissa aloitteissa ennen 1960-luvulla syntynyttä järjestelmällistä tiedepolitiikkaa.

Kolme vuotta kyseisen aloitteen jälkeen valtiopäivillä jätettiin Mantereen ja kumppa-

neiden toivomusaloite473, joka tähtäsi tieteellisen työn tukemiseen.  Toivomusaloit-

teessa haluttiin, että hallitus hankkisi selvityksen siitä, miten tieteellistä tutkimustyötä

voitaisiin parhaiten edistää Suomessa. Aloitteentekijöiden mukaan oli välttämätöntä,

että:

”voimakkaasti tehostetaan maamme korkeintakin sivistystyötä. Ainoastaan korkeinta-
kin kulttuuria kehittämällä ja kohottamalla – kansallisella pohjalla – voi kulttuuri-
työmme kokonaisuudessaan jatkuvasti saada sisäistä voimaa, ja mitä omaperäisemmin
kulttuuriamme kehittämällä luomme uusia sivistysarvoja kansojen yhteiseen kulttuu-
riin, sitä enemmän arvonantoa voimme saavuttaa itsenäisenä sivistyskansana.”
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Hallituksen haluttiin ottavan keskitetyn johdon tieteen edistämisen hankkeessa.

Tiedettä ja tieteen tasoa pyrittäisiin edistämään kokonaisuutena hallitusvetoisesti suo-

ritettavan selvityksen pohjalta. Aloitetta käsitellyt sivistysvaliokunta474 oli samaa

mieltä siitä, että ilman tehokasta tieteellisen työn tukemista, tieteellinen tasomme tu-

lisi laskemaan. Valiokunnan mielestä ehdotettu lähestymistapa oli kuitenkin lähtö-

kohtaisesti väärä tapa ajatella asiaa. Tieteen kehittämisen johto ei kuulunut hallituk-

selle. Sen sijaan tieteellisten tutkimuslaitosten itsensä tuli vanhaan tapaan säilyttää

asemansa tieteen edistäjinä ja esittää ehdotuksia tieteellisen työn tukemiseksi. Tie-

dettä ja tutkimustoimintaa kehitettäisiin jatkossakin alan laitosten esittämien ehdo-

tusten pohjalta, joihin eduskunta ja hallitus voisivat joko yhtyä tai kieltäytyä.  Sivis-

tysvaliokunnassa asian ytimenä pidettiin sitä, kuinka paljon valtio pystyisi sijoitta-

maan varoja tähän tarkoitukseen. Valtion kannalta kysymystä pidettiin puhtaasti bud-

jettikysymyksenä, johon ei kuulunut selvityksiä tieteellisestä toiminnasta tai sen ta-

sosta eikä erityisiä toimenpiteitä tieteellisen toiminnan ohjaamiseksi.  Hallitusvetoista

keskitettyä ja koordinoitua tiedepolitiikkaa ei pidetty tarpeellisena tai mielekkäänä.

Aloitteessa ja sen käsittelyssä tuotiin keskusteluun ajatus siitä, että on olemassa

sellainen asia kuin kansallinen tieteen taso ja tämä taso saattaa nousta tai laskea riippuen

hallituksen toimenpiteistä. Keskustelussa ei kuitenkaan ajettu järjestelmällisen tiede-

poliittisen harkinnan harjoittamista. Tällaista ajatusta vierastettiin erityisen vahvasti

sivistysvaliokunnassa ja eduskunnassa. Valtion tehtävänä oli rahoittaa tutkijoita tar-

peen mukaan, mutta sen ei pitänyt lähteä ohjaamaan ja koordinoimaan tieteellistä

toimintaa kokonaisuutena. Tiedemiehet ja tutkijat olivat tämän alan asiantuntijoita ja

uudistusten tuli lähteä heidän aloitteistaan.

1940-luvulle tultaessa keskustelun lähtökohdissa näkyi jo eroa. Hyvä esimerkki on

Leikolan ja kumppaneiden valtiopäiville jättämä toivomusaloite475 tieteellisen tutki-

muksen edistämistä suunnittelevan lautakunnan asettamisesta. Aloitteen mukaan:

”Tuotannollisen toiminnan kehittäminen on yhteiskunnan hyvinvoinnille ehdoton
edellytys. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman edeltävää perinpohjaista tutkimustyötä.
Tutkimustyön suunnaton merkitys onkin oivallettu paitsi Englannissa ja Amerikassa
erityisen tärkeänä varsinkin Neuvostoliitossa.”
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Suomessa katsottiin olevan erilaisia laitoksia tutkimusta varten, mutta tutkimustyö-

hön ei panostettu riittävästi varoja eikä tutkimustyötä ollut pyritty määrätietoisesti

ohjaamaan ja rationalisoimaan. Tutkijoilla tuli olla mahdollisuus keskittyä puhtaasti

tieteelliseen työhön, mikä edellytti, että heillä tulisi olla riittävä määrä apulaisia hoita-

maan toisarvoisia tehtäviä. Lisäksi tutkimus olisi yhteiskunnankin kannalta hyödylli-

sempää, jos tutkijoille tarjottaisiin kunnolliset työvälineet. Aloitteentekijöiden mu-

kaan tutkimustyön tavoitteena oli aina yhteiskunnan kehittyminen ja taloudellisen

hyvinvoinnin edistäminen, joten valtiovallan pitäisi tukea tutkimustoimintaa. Aloit-

teen mukaan Ruotsissa oli jo otettu askeleita kohti valtiovallan laajempaa osallistu-

mista tutkimustyön tukemiseen ja ohjaamiseen. Siellä oli jo vuoden 1943 valtiopäi-

villä päätetty ehdottaa perustettavaksi erityinen valtion tutkimusneuvosto. Aloitteen-

tekijöiden mukaan Ruotsissa tehty aloite oli koskenut vain lääketiedettä, mutta hei-

dän mielestään ajatuksena se oli ”sangen hedelmällinen kaikkien luovien tieteiden

alalla”.

Aloitteessa näkyy pyrkimys saattaa tieteellinen toiminta ja tutkimus kokonaisuu-

tena ylhäältä tapahtuvan keskitetyn ohjauksen kohteeksi. Aloitteessa puhutaan ylei-

sesti tieteellisestä tutkimuksesta eikä määrätyn tieteen- tai tuotannonalan tutkimuk-

sen edistämisestä. Tieteellistä tutkimusta oli edistettävä yleisesti kautta linjan. Samalla

oli pyrittävä ohjaamaan ja kehittämään sitä keskitetysti. Asiaa käsitellyt sivistysvalio-

kunta476 ja eduskunta477 eivät kannattaneet suoraan lautakuntamallia tai toivoneet sel-

laisen perustamista, mutta toivoivat hallituksen ottavan harkintaan, miten tieteellistä

tutkimustoimintaa voitaisiin parhaiten edistää ja saada se rationalisoiduksi. Lisäksi

pyydettiin tarkastelemaan, miten tieteellinen työ saataisiin mahdollisimman tehok-

kaasti hyödynnettyä käytännöllisen elämän ja yhteiskunnan kannalta. Sivistysvalio-

kunnan mielestä kehittämisen ja tuen kohteeksi tuli ottaa erityisesti luonnontieteet,

koska ne edistivät yhteiskunnallista hyvinvointia. Myöhemmin voitaisiin mahdolli-

suuksien mukaan tukea myös humanistisia aloja.
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Vuonna 1960 jätetyssä Junnilan ja kumppaneiden toivomusaloitteessa478 uudis-

tuksen aikaansaamisesta hallinnollisessa organisaatiossa tieteellisen tutkimus- ja kou-

lutustyön tehostamista silmälläpitäen esitettiin samansuuntaisia näkemyksiä. Toivo-

musaloitteen mukaan tieteellinen tutkimus ja sen teknillinen soveltaminen olivat ot-

taneet vallankumouksellisia edistysaskeleita toisen maailmansodan jälkeen. Tehok-

kaalla tieteellisellä tutkimuksella katsottiin olevan ilmeinen yhteys maiden teolliseen

ja taloudelliseen kasvuun sekä niiden sotapotentiaaliin, minkä vuoksi eri maissa oli

alettu uhrata yhä kasvavassa määrin taloudellisia voimavaroja ja henkistä energiaa

tieteellisen tutkimuksen edistämiseen. Joissakin maissa oli saavutettukin hämmästyt-

tävä tieteen tason ja tutkimustyön tehokkuuden nousua. Huoli jälkeen jäämisestä tällä

elintärkeällä alalla oli johtanut maassa toisensa jälkeen yhä suurempiin panostuksiin

tieteen tehokkuuden lisäämiseksi myös hallinnollisella puolella.

Aloitteentekijöiden mukaan Englannissa oli jopa nimetty hallitukseen erityinen

tiedeministeri. Sikäli kuin valmiiksi korkean tieteellisen tason saavuttaneessa Englan-

nissa katsottiin tarpeelliseksi ryhtyä tällaisiin hallinnollisiin erikoistoimenpiteisiin tut-

kimustoiminnan tehostamiseksi, arvioivat aloitteentekijät479 tarpeen olevan huomat-

tavasti suurempi Suomessa. Suomi oli pieni maa, jolla oli vähemmän tieteellistä ka-

pasiteettia ja taloudellisia voimavaroja eikä se ehkä voisi saavuttaa samantasoisia tu-

loksia kuin ”maailmanvallat”. Sen tulisi kuitenkin tehokkaan järjestelyn kautta mobi-

lisoida kaikki hyödynnettävissä olevat kansalliset reservit asian edistämiseen. Pienellä

maalla oli vieläkin tähdellisempi tarve tieteellisen ja sivistyksellisen tasonsa kohotta-

miseen kuin suurilla mailla. Oli ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta massasta saataisiin

siivilöidyksi siihen sisältyvä tieteellinen lahjakkuus ja tälle valmistettaisiin asianmu-

kaiset työskentelymahdollisuudet. Tämä ei edellyttänyt pelkästään rahoituksen järjes-

tämistä vaan oli kiinnitettävä huomiota erityisesti toiminnan organisaatioon. Tehtä-

vää varten oli perustettava jokin viranomainen tai laitos, joka kantaisi siitä vastuun ja

saisi samalla tarvittavat valtuudet ja toimintamahdollisuudet tieteen edistämiseksi.

Aloitteentekijöiden mukaan:
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”Meidän ei tarvitse välttämättä jäljitellä juuri englantilaista tiedeministerin viran perus-
tamista, mutta johonkin samansuuntaiseen olisi ilmeisesti Suomessakin ryhdyttävä.”

Aloitteessa toivottiinkin, että hallitus ryhtyisi kiireellisesti toimenpiteisiin maan

hallinnollisen organisaation uudistamiseksi sellaisella tavalla, joka mahdollistaisi tie-

teellisen tutkimus- ja koulutustyön nopean ja voimakkaan tehostamisen. Tieteellistä

tutkimusta oli pyrittävä ohjaamaan ja kehittämään kokonaisvaltaisesti. Hallinnan

kohteeksi oli otettava tieteen taso yleisesti, riippumatta tieteenalasta tai tieteenhaa-

rasta. Kysymystä varten oli järjestettävä kokonaisvaltainen valtiollinen ohjaus ja kes-

kitetty koordinaatio.

Seuraavana vuonna myös hallitus totesi esityksessään eduskunnalle laiksi tieteelli-

sen tutkimuksen järjestelystä480, että:

”Maamme on tieteellisessä tutkimustyössä jäänyt jälkeen suurissa sivistysmaissa ta-
pahtuneesta kehityksestä paljon enemmän kuin meillä yleensä halutaan myöntää. Tä-
män vuoksi on pyrittävä entistä suurempaan suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyy-
teen.”

Hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto oli asettanut 7.8.1958 komitean laa-

timaan yleissuunnitelman valtion tutkimuslaitosten saattamiseksi nykyaikaiselle ta-

solle ja tekemään esityksen niiden ja korkeakoulujen yhteistoiminnan kehittämiseksi

kaikilla tieteen aloilla ja valtakunnan eri osissa. Nämä pohdinnat tultaisiin julkaise-

maan vuonna 1964 Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean mietinnössä481.

Tämä oli selkeä katkoskohta, jonka jälkeen valtion tutkimuslaitoksia alettaisiin tar-

kastella järjestelmällisesti yhtenäisenä hallinnan ja ohjauksen kohteena riippumatta

niiden hallinnonalasta. Tästä lähtien tavoitteeksi tulisi valtion tutkimuslaitosten muo-

dostaman kokonaisuuden ohjaaminen ylhäältä käsin yhtenäisen ohjelman perus-

teella, sen sijaan, että määrätyn elinkeinon edustajat tai sitä edustavat virkamiehet

pyrkisivät ohjaamaan oman alan laitosta kulloistenkin tarpeiden mukaan. Valtionhal-

linnon pitäisi ohjata tieteellistä toimintaa aktiivisesti ja määrätietoisesti keskitetyn

suunnitelman avulla eikä vain luotava puitteita tutkimustyölle tai reagoitava tutkijoi-

den ja tutkimuslaitosten rahoitusanomuksiin. Samalla valtion tutkimuslaitoksia ei tä-

män kokonaisuuden osina määrittäisi enää niin vahvasti niiden substanssiala kuin
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niiden kategorinen luonne valtion tutkimuslaitoksina. Tämä oli ainakin tavoite. Sen

toteuttaminen ei kuitenkaan ollut helppoa.

7.5. 1960-luvun tiedepolitiikkaa

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean mietintö482 vuodelta 1964 on diskur-

siivisesti samanlainen historiallinen tapaus ja merkkipaalu kuin Setälän anomusehdo-

tus 1920-luvun puolivälissä. Näillä on kuitenkin se ero, että siinä missä Setälän aloite

hautautui valtiopäiväasiakirjojen hautausmaalle vailla erityisiä vaikutuksia, tieteellisen

tutkimuksen organisaatiokomitean mietinnöllä oli merkittävä rooli tiedepolitiikan lä-

pimurrossa ja se julkaistiin vuosi Valtion tiedeneuvoston perustamisen jälkeen. Mie-

tinnöllä oli suuri vaikutus jälkeenpäin käytyihin keskusteluihin ja se oli jo sinällään

merkki uudenlaisen harkinnan vakiinnuttamisesta. Nyt käsillä oli vakaa pyrkimys oh-

jata tieteellistä tutkimusta keskitetyn hallinnollisen katseen ja harkinnan kautta sekä

harjoittaa järjestelmällistä tiedettä ja tutkimusta koskevaa politiikkaa, joka tultaisiin

tuntemaan tiedepolitiikan nimellä.

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean oli asettanut valtioneuvosto

vuonna 1958 laatimaan yleissuunnitelmaa valtion tutkimuslaitosten saattamisesta ny-

kyaikaiselle tasolle ja tekemään esityksiä niiden ja korkeakoulujen yhteistoiminnan

kehittämiseksi. Komitea ei kuitenkaan halunnut rajata tehtäväänsä näin tarkasti. Sen

mielestä tehtävän suorittaminen edellytti huomion kiinnittämistä tieteellisen toimin-

nan kokonaisuuteen. Komitean mielestä tutkimustyötä ohjattiin varsin hajanaisesti,

minkä vuoksi komitea asetti heti alkumetreillä tavoitteekseen löytää keinoja tieteelli-

sen työn koordinoimiseksi ja suunnitelmalliseksi ohjaamiseksi. Komitean mielestä oli

tarpeen luoda vakaa keskuselin, jossa poliittisen johdon ja tieteen edustajat joutuisi-

vat yhdessä käsittelemään tieteellisen toiminnan keskeisiä kysymyksiä. Komitean

aiempien ehdotusten perusteella olikin jo perustettu Valtion tiedeneuvosto helmi-

kuun toisena päivänä 1963 annetulla asetuksella483.
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Komitean mielestä oli välttämätöntä seurata tieteellisen tutkimuksen tilaa ja kehi-

tystendenssejä sekä ohjata niitä kokonaisuutta silmälläpitäen. Samalla oli kuitenkin

pyrittävä säilyttämään hengissä tieteen elinehto eli tutkimuksen vapaus. Tiedepolitii-

kassa oli siten pyrittävä tieteen valvontaan ja ohjaukseen siten, että samalla säilyisi

tieteen vapaus. Komitea halusi selventää niitä linjoja, joiden avulla tutkimus voisi

hyödyntää saamansa aineellisen tuen sellaisella tavalla, joka hyödyttäisi mahdollisen

paljon valtakuntaa ja kansaa. Komitea484 katsoi tieteen hallinnossa tapahtuneen huo-

mattavan historiallisen murroksen:

”Ehkä merkittävin muutos on siinä, että aikaisemmin harvalukuisten yksilöitten har-
rastuksenaan harjoittamasta tieteestä on tullut sivistysmaitten järjestettyjen yhteiskun-
tien ylläpitämä toimintamuoto, institutio. Yhteiskunta katsoo tieteellisen tutkimuksen
itsensä kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja hyödylliseksi ja pyrkii tietoisesti nojaamaan
kehityspyrkimyksensä sen tuloksiin. Samalla on tieteen merkitys yleisenä kulttuurite-
kijänä tietyllä tavalla korostunut, kun tieteellisestä aktiviteetista on tullut myös väli-
kappale valtakuntien välisessä arvovaltakilpailussa.”

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean mietinnössä485 tieteen yleisen mer-

kityksen katsottiin näkyvän välittömimmin sen toiminnasta peruskivenä sille kasvulle

ja kehitykselle, jotka olivat tunnusmerkillisiä piirteitä moderneille yhteiskunnille. Tie-

teen muuttuneen aseman katsottiin näkyvän erityisesti siinä, että tieteestä oli tullut

yhteiskunnallinen instituutio. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa eivät riittäneet enää

kolme vanhaa valtiomahtia eli kirkko, oikeuslaitos ja armeija. Nykyaikaisessa kehitty-

vässä ja taloudellisen kasvuprosessin määrittelemässä yhteiskunnassa näiden valtio-

mahtien rinnalle nousi tiede. Tieteellinen tutkimus yhtäältä edisti taloudellista kasvua

ja kehitystä, toisaalta se oli välttämätön tuki hallinnolle, joka kohtasi aiempaa suu-

rempia vaikeuksia pyrkiessään ohjaamaan yhteiskuntaa voimakkaan muutosproses-

sin keskellä.

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean486 mukaan tieteellistä tutkimusta

varten luodut organisaatiomuodot olivat varsin kirjavia. Yliopistoilla katsottiin olleen

kautta linjan merkittävä rooli perustutkimuksen kannalta. Komitean mielestä yliopis-

tojen kasvatustehtävä ja opiskelijoiden läsnäolo synnyttivät yliopistoissa vaikuttavan
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pontimen vapaalle tutkimustyölle. Rutiinivelvollisuutena hoidettujen opetustehtä-

vien ei katsottu muodostavan suurta rasitetta tutkijoille vaan muodostavan pikem-

minkin henkisen selkänojan epävarman tutkimustyön keskelle. Lisäksi pidemmälle

edenneet opiskelijat saattoivat tarjota inspiroivan ympäristön tutkijoille. Yliopistojen

antaman koulutuksen kannalta oli myös olennaista, että niissä tapahtuva tutkimustyö

oli mahdollisimman aktiivista. Komitean mukaan näistä syistä yliopistot ja korkea-

koulut oli ”syytä nähdä todellakin merkittävimpinä vapaan tieteellisen tutkimuksen

keskuksina”. Maan koko tieteellisen tutkimuksen menestyksen kannalta oli tärkeää

saattaa tutkimuksen edellytykset yliopistoissa mahdollisimman suotuisiksi. Komitean

mietinnössä yliopistojen opetustehtävää ei esitettykään enää esteenä tutkimustyöhön

panostamiselle, kuten oli tehty aiemmissa valtiopäivillä esitetyissä aloitteissa, joissa

sitä oli pidetty keskeisenä perusteena valtiollisten tutkimuslaitosten perustamiselle.

Nyt opetustehtävä muotoiltiin pontimeksi, joka kannustaisi entisestään tieteellisen

tutkimuksen pariin.  Mietinnössä yliopistoista muotoiltiin tutkimuksen etujoukkoa.

Aiemmin puutteina esitetyt elementit käännettiin eduiksi ja yliopistot esitettiin tutki-

muslaitosten sijaan edullisimpina tutkimusorganisaatioina. Maailmassa kerrottiin ole-

van myös jonkin verran perustutkimukseen keskittyviä tutkimuslaitoksia, jotka oli

irrotettu opetustehtävistä. Tällaisten laitosten katsottiin kuitenkin menestyvän vain

siinä tapauksessa, että laitokset olivat erittäin suuria ja että niillä oli kansainvälinen

luonne. Komitean487 mukaan ”Liian suppeaan henkiseen pohjaan nojaava, koulutus-

tehtävästä irrotettu yksinomaan perustutkimukseen erikoistuva laitos ei ole elinkel-

poinen”.

Komitea488 otti käsittelyyn myös tiedepolitiikan määritelmän ja totesi sen tarkoit-

tavan ”valtakunnallisten voimavarojen, lähinnä valtion tulo- ja menoarvion kautta

kulkevien varojen, suunnitelmallisen käytön kautta tapahtuvaa tieteellisen tutkimus-

ja koulutustoiminnan tietoista ohjaamista”. Tämän käsitteen kerrottiin olevan ”ny-

kyajan tuote” ja sen välttämättömyys oli komitean mukaan selitetty perustavasti jo

OECD:n toimesta. Komitea referoi suoraan OECD:n raporttia489, jossa jokaisen val-
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takunnan kerrottiin tarvitsevan laajaa ja johdonmukaista politiikkaa tieteen tukemi-

sessa ja edistämisessä. Komitean mukaan tieteelle löytyi lähes loputtomasti järjelli-

seltä vaikuttavia hyödyntämisvaihtoehtoja, mutta valtakunnan puitteissa ei voitu ra-

jallisten resurssien vuoksi toteuttaa kaikkia mahdollisuuksia, minkä vuoksi oli toimit-

tava harkitusti ja suunnitelmallisesti. Tiedepolitiikan katsottiin rajoittavan käytän-

nössä – joskaan ei periaatteessa – jossain määrin tutkijoiden vapautta, mutta vastaavia

rajoitteita sanottiin syntyneen syntynyt tieteen piiriin muutenkin. Tutkimuksen kat-

sottiin vaativan nykyisin tuekseen niin suurta teknillistä ja hallinnollista koneistoa,

että oli välttämättä siirrytty kauas entisten aikojen yksityistutkijoiden täydellisestä aka-

teemisesta vapaudesta. Itse asiassa, resursseja harkitusti ohjaavan tiedepolitiikan

avulla voitiin pikemminkin vahvistaa tutkijoiden toimintamahdollisuuksia kuin ra-

joittaa niitä.

Komitean490 mukaan epäsuhta tieteen avaamien mahdollisuuksien ja käytettävissä

olevien voimavarojen välillä pakotti hyväksymään ”painopisteperiaatteen”, jonka

mukaisesti voimavaroja keskitettiin harkitusti määrättyihin suuntiin kulloistenkin tar-

peiden mukaisesti. Kaikkien tieteen edustajien ei uskottu suhtautuvan suopeasti täl-

laiseen ajatukseen, mutta samalla huomautettiin, että vastaavia vaatimuksia oli usein

esitetty juuri tieteentekijöiden keskuudesta. Usein oli vaadittu esimerkiksi niin sanot-

tujen ”kansallisten tieteiden” asettamista erityisasemaan rahoituksen suhteen. Komi-

tean mielestä nämä vaatimukset olivat olleet perusteltuja. Niissä oli kuitenkin määri-

telty tieteen kansallinen hyöty liian kapeasti. Kansallisina tieteinä ei tullut pitää vain

kansalliseen ja isänmaalliseen aatemuodostukseen yhteydessä olevia tieteitä. Nyky-

oloissa ei katsottu mahdolliseksi taata itsenäisen valtion olemassaoloa pelkästään täl-

laisten tieteiden avulla. Vähintään yhtä tärkeinä oli pidettävä sellaisia tieteitä, jotka

auttoivat yhteiskunnan taloudellisen perustan ja sen sosiaalisen rakenteen kehittämi-

sessä. Ovelan retorisen liikkeen avulla komitea käänsi tutkijoiden vaatimukset saada

lisärahoitusta omille tutkimusaloilleen argumentiksi voimakkaamman tiedehallinnon

puolesta. Tutkijat olivat itse sanoneet, että jotkut tieteenalat tai tutkimusaiheet ovat

merkittävämpiä tai kansallisesti hyödyllisempiä kuin toiset ja siksi juuri niille tuli
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suunnata entistä enemmän resursseja. Komitean oli siten helppo todeta, että juuri

tämä tutkijoiden esittämä näkökulma tulisikin ottaa tiedepolitiikan yhdeksi lähtökoh-

daksi. Tutkijakunnan olisi hankala lähteä kritisoimaan tätä lähtökohtaa ja siten pai-

nopisteperiaatetta. Päätösvalta siitä, mitkä alat määriteltäisiin erityisen tärkeiksi ja

kansallisesti hyödyllisiksi, jätettäisiin kuitenkin tiedepoliittisten elinten eikä tutkijoi-

den käsiin.

Komitea pyrki mietinnössään491 myös arvioimaan Suomen ”tutkimuksen tilaa”.

Tällaista arviointia pidettiin hallinnollisen harkinnan kannalta niin merkittävänä, että

komitea toivoi järjestettäväksi vuosittaisia arvioita tieteen tilasta ja kehitystendens-

seistä. Komitean mukaan kansainvälisten vertailujen perusteella voitiin havaita, että

kansallisen tutkimustoiminnan laajentaminen ja tehostaminen oli välttämätöntä. Suo-

men olennaisena tiedepoliittisena tavoitteena pidettiinkin juuri tutkimuksen laajenta-

mista ja tehostamista. Tieteellistä toimintaa oli laajennettava, vahvistettava ja tehos-

tettava sen sijaan, että pyrittäisiin äärimmäisen tarkkaan harkintaan kaikkien rahojen

suhteen. Jotta tutkimustyön volyymi saataisiin kasvatettua kansainväliselle tasolle,

toimenpiteet oli kohdistettava myös valtion tutkimuslaitoksiin, mahdollisesti jopa pe-

rustamalla uusia laitoksia. Uusien laitosten perustamista tuli tarkastella osana pitkä-

jänteistä tiedepolitiikka ja ehdotuksia tuli pohtia tarkkaan erikseen perustettavien ko-

miteoiden toimesta. Uusien laitosten perustamista koskevien päätösten ei tullut pe-

rustua määrätyn hallinnonalan, teollisuudenalan tai tutkimusalan tarpeisiin. Päätök-

senteon tuli nojata kokonaisvaltaiseen tiedepoliittiseen harkintaan, jonka tuli ohjata

kaikkia tutkimuskentällä tehtäviä uudistuksia. Uudistuksia oli harkittava perusteelli-

sesti suhteutettuna laajempaan kokonaisuuteen. Kaikki tieteellinen toiminta sijoittui

nyt saman kokonaisuuden puitteisiin ja kokonaisuuden eri osia tuli ohjata keskitetyn

harkinnan perustalta.

Komitea492 huomautti, että koska ”tieteellinen tutkimus nykyisin esiintyy vaikut-

tavana toimintana niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin piirissä miltei kaikilla hal-

linnonhaaroilla, on sen jonkinlaisen hallinnollinen koordinointi suoranainen välttä-
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mättömyys”. Joissakin maissa tämä ongelma oli komitean mukaan ratkaistu perusta-

malla erityinen tieteen ministeriö, jolle oli pyritty alistamaan kaikki tieteellinen toi-

mintaxxiii. Vaihtoehtoisena ratkaisuna oli joissain maissa päädytty organisoimaan eri-

laisia keskuselimiä hoitamaan koordinointia. Komitean ensimmäisen työvaiheen tu-

loksena Suomeen kerrottiin perustetun tutkimustoiminnan koordinointiin tähtäävä

järjestelmä, joka nojasi pitkälti valtion tieteellisten toimikuntien ja valtion tiedeneu-

voston varaan. Perustetussa järjestelmässä kaikki tieteelliset toimikunnat olivat alis-

teisia opetusministeriölle, mikä periaatteessa teki opetusministeriöstä eräänlaisen tie-

deministeriön. Komitean mielestä opetusministeriön roolia tällä saralla tulikin vah-

vistaa entisestään asettamalla sen alaisuuteen kaikki yliopistot ja korkeakoulut sekä

suuri osa valtion tutkimuslaitoksistaxxiv.

7.6. Selkeän kategorian puute

Valtion tutkimuslaitos -nimike oli yleisesti käytössä 1960-luvun alulle tultaessa. Täl-

löin alkoi myös ilmetä pyrkimyksiä muodostaa näistä laitoksista yhtenäinen hallinnon

kohde. Tähän yhdistyi pyrkimys muotoilla valtion tutkimuslaitoksia yleisesti kuvaava

ja selittävä kategoria, jonka nojalla erilaiset laitokset voitaisiin lokeroida samaan ryh-

mään laajemman käsitteellisen järjestyksen puitteissa. Kaikki valtion tutkimuslaitok-

set pyrittiin esittämään yhtenäisen mallin ilmentyminä, jotta niiden lokeroiminen vai-

kuttaisi mielekkäältä. Keskeisenä ongelmana oli kuitenkin se, että vieläkään ei ollut

xxiii Yong Suk Jang (2003) on osoittanut, miten tiedeministeriöiden perustamisesta alettiin keskustella
useissa maissa 1900-luvun puolivälissä ja lukuisissa maissa myös päädyttiin perustamaan kyseinen
ministeriö lähes samaan aikaan. Kyseessä oli ylikansallinen trendi, jonka tuottamiseen osallistuivat
vahvasti esimerkiksi OECD ja UNESCO. Hyvin nopeasti alettiin olettaa, että jokaisella aikaansa
seuraavalla valtiolla tulisi olla vastaava elin ainakin jossain muodossa.
xxiv Tutkimuslaitoksia ei saatu siirrettyä opetusministeriön alaisuuteen toisin kuin yliopistoja ja
korkeakouluja. Samoin epäonnistuivat myöhemmät yritykset (Katso esimerkiksi Komiteanmietintö
1970:B113, 9) perustaa tai siirtää tutkimuslaitoksia suoraan Akatemian alaisuuteen. Suomessa
keskusteltiin jonkin verran myös erityisen tiedeministeriön perustamista (esim. Toivomusaloite
262/1965vp) ja yhdessä tapauksessa (La 124/1973vp) opetusministeriö esitettiin Suomen versioksi
tiedeministeriöstä.
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onnistuttu määrittelemään yksiselitteisesti, mitkä laitokset kyseiseen ryhmään kuului-

vat. Ei ollut selviä ja yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä tutkimusorganisaatioiden loke-

roimiseksi. Tämä ongelma tuotiin hyvin selkeästi esiin tieteellisen tutkimuksen orga-

nisaatiokomitean493 mietinnössä vuonna 1964:

”Asettamiskirjelmän sanamuodon mukaisesti on komitean erityisesti kiinnitettävä
huomiota ’valtion tutkimuslaitoksiin’. Lainausmerkkien käyttö tässä on sikäli aiheel-
lista, että tämän käsitteen sisältö on meillä itse asiassa määrittelemätön.”

Komitean mukaan yhtäältä epäselvyyttä aiheutti se, millä perusteella määrätyn or-

ganisaation voitiin katsoa kuuluvan tutkimusta suorittavien organisaatioiden jouk-

koon. Riippuen tutkimustoiminnan määrittelystä, tutkimuslaitosten joukkoon voitiin

periaatteessa laskea myös joukko tarkastustoimintaa suorittavia laitoksia, jotka usein

hyödynsivät tieteellistä metodiikkaa ja pyrkivät menetelmien kehittämiseen. Lisäksi

valtion asettamilla komiteoilla oli usein selvä tutkimustehtävä, joten periaatteessa ne-

kin olisi voitu lukea osaksi kategorian mukaisia laitoksia. Valtion menoarvioiden ja

menoarvioehdotuksien perusteella komitea494 erotteli jopa 39 tahoa, jotka voitiin

määritellä valtion tutkimus- ja tarkastuslaitoksiksi tai vastaavaa toimintaa suorittaviksi

hallinnollisiksi yksiköiksi. Ja lista näytti tällöinkin jäävän vajaaksi. Siitä puuttui useita

tutkimustoimintaa harjoittavia elimiä, jotka eivät esiintyneet eriteltyinä valtion meno-

arvioissa tai menoarvioehdotuksissa.  Listan katsottiin antavan kuvan yhtäältä kysei-

sen tutkimustoiminnan laajuudesta ja monivivahteisuudesta sekä toisaalta ”tietynlai-

sesta johdonmukaisuuden puutteesta ja eri yksiköiden perustamismotiivien vaihtele-

vuudesta”. Myös osaa hallinnollisista alistussuhteista pidettiin vaikeasti ymmärrettä-

vinä ja niiden katsottiin johtuvan enemmän historian oikuista kuin harkitusta logii-

kasta. Tätä kyseenalaista kokonaisuutta ei selvästikään ollut muodostettu yhdenmu-

kaisten periaatteiden mukaisesti ja se oli pikemminkin erillisten historiallisten kehi-

tyslinjojen sekava ja irtonainen kudelma kuin järjestelmällinen ja tietoisesti organi-

soitu kokonaisuus. Kokonaisvaltaisen tiedepoliittisen katseen kannalta tällainen

muodostelma vaikutti irrationaaliselta ja puutteelliselta. Laitosten olemassaololle ja

hallinnollisille järjestelyille ei ollut löydettävissä yhdenmukaista logiikkaa, joka olisi
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edeltä käsin määrittänyt kunkin palasen omalle paikalleen laajemmassa kokonaisuu-

dessa. Vaikutti aivan siltä kuin laitoksia olisi perustettu kulloistenkin tarpeiden mu-

kaisesti eri hallinnonaloille, miettimättä sitä, kuinka hajanaiselta ja sattumanvaraiselta

tilanne tulisi myöhemmin näyttämään tiedepoliittisen harkinnan syntymisen jälkeen.

Komitean kannanotot ovat hyvä esimerkki siitä, että kun puhutaan passiivimuo-

dossa asioiden historiallisesta syntymisestä ja muotoutumisesta, tuotetaan helposti

kuva harkitsemattomasta prosessista, joka tapahtuu omalla painollaan ilman tietoista

pohdintaa. Tällaista muotoilua käytetään usein kuvaamaan, miten aiemmat järjestelyt

ovat syntyneet sattumanvaraisesti ja ne voidaan nyt havaita heikosti järjestetyiksi.

Ongelman ydin on siinä, että järjestelyt eivät vaikuta harkituilta ja loogisilta siitä hal-

linnollisesta kehyksestä käsin, josta objekteja nyttemmin tarkastellaan. Juuri mitään

kollektiivisia hankkeita ei organisoida harkitsematta tai perustelematta. Harkinnan

kriteerit saattavat kuitenkin muuttua. Esimerkiksi tutkimuslaitoksia perustettaessa ei

yleensä pohdittu koko tiedepoliittista kenttää ja tutkimusjärjestelmää, koska tällaista

hallinnollista katsetta ei vielä pyritty muodostamaan. Tiedepolitiikan syntymisen jäl-

keen aiemmat ratkaisut alkoivat kuitenkin näyttäytyä järjettömiltä ja ne oli helppo

esittää irrationaalisina, koska aiemmin erillisinä pidettyjä kysymyksiä ja organisaatiota

alettiin nyt tarkastella liitoksissa toisiinsa.

Valtiollisten tutkimuslaitosten perustamista ja kehittämistä oli aiemmin proble-

matisoitu lähinnä tapauskohtaisesti eri aloilla. Niitä ei ollut pidetty kokonaisuutena,

jonka kehittäminen tulisi nähdä yhtenäisenä ongelmakokonaisuutena.  Tästä syystä

ei aiemmin ollut myöskään koettu suurta tarvetta harjoittaa käsitteellistä työtä, jonka

kautta laitokset olisi koottu yhteen ja muodostettu selvärajainen kategoria niitä var-

ten. Laitokset eivät olleet aiemmin muodostaneet ryhmänä hallinnollista ongelmaa.

Olennaista on se, että vaikka aiemmin oli saatettu esittää hajanaisia aloitteita koko-

naisuuden hallitsemiseksi, nyt tätä problematisointia katsottu mahdolliseksi välttää.

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitea495 pyrki purkamaan tätä erilaisten

organisaatioiden muodostamaa vyyhtiä vuoden 1964 mietinnössään, kyseenalaista-

malla sen, miten tutkimus oli tullut määritellyksi. Sen mukaan käsitettä ”tutkimus
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(research)” oli joissain tapauksissa käytetty turhankin vapaasti. Monien laitosten tai

virastojen kohdalla olisi tutkimuksen sijaan pitänyt puhua pikemminkin eräänlaisesta

”selvittelytyöstä (investigation, inquiry, study)” kuin varsinaisesta tutkimuksesta. Lisäksi

kaikkien yksiköiden kohdalla ei niitä koskevissa asetuksissa edes mainittu sanaa ”tut-

kimus” tai maininnasta huolimatta niiden toiminta rajoittui käytännössä rutiinimene-

telmien käyttöön. Komitean mukaan kokonaisuutena tarkasteluna näiden yksiköiden

voitiin kuitenkin katsoa edustavan yhdessä sellaista toimintaa, josta voitiin käyttää

yleisnimitystä ”tutkimus”. Ottaen huomioon kiintein muodoin toimivien tutkimus-

laitosten merkityksen valtion hallinnossa sekä niiden kokonaistoiminnan laajuuden,

komitean mielestä oli tärkeää nykyisellään huolehtia niiden toiminnan tehostamisesta

ja olosuhteiden pitämisestä ajanmukaisina. Komitean tiedustelujen perusteella laitos-

ten olosuhteissa olikin ilmennyt varsin vakavia puutteita. Riittävänä ratkaisuna ei kui-

tenkaan pidetty yksittäisten laitosten toimintamahdollisuuksien parantamista vaan

huomiota oli ”kiinnitettävä järjestelmään kokonaisuudessaan” ja lähdettävä kehittä-

mistyöhön siitä käsin.

Siitä huolimatta, että tutkimuksen määritelmä oli epäselvä ja valtion tutkimuslai-

tosten määritelmä sitäkin epäselvempi, komitea496 halusi lähteä ohjaamaan valtion

tutkimuslaitoksia järjestelmätasolla. Kirjava joukko yksiköitä haluttiin nähdä yhtenäi-

senä järjestelmänä, jota tuli kehittää kokonaisuutena. Juuri tämän lähtökohdan kan-

nalta oli ongelmallista, että laitokset olivat kehittyneet yksilöllisesti, ilman että niitä

olisi lähtökohtaisesti sovitettu yhtenäiseen toiminnalliseen ja organisatoriseen kehik-

koon. Ne eivät olleet tulosta yhtenäisestä ja keskitetysti ohjatusta suunnitelmasta

vaan ad hoc -rahoitusratkaisuista kulloisiinkin vaatimuksiin eri aloilla. Ne saattoivat

näyttäytyä rationaalisina suhteessa näihin tarpeisiin, mutta eivät suhteessa tiedepoli-

tiikan vaatimuksiin.

Sosiaalitutkimuskomitea497 pyrki vuoden 1964 mietinnössään ratkaisemaan kate-

gorisoinnin ja rajanvedon ongelman tekemällä erottelun ”varsinaisten tutkimuslai-

tosten” ja muiden tutkimuslaitosten välillä. Sosiaalitutkimuksen saralla valtion pysy-
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viä tai pysyvän luonteisia tutkimuslaitoksia katsottiin olevan sosiaaliministeriön So-

siaalinen tutkimustoimisto, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön Työmarkki-

natutkimustoimisto sekä oikeusministeriön alainen Kriminologinen tutkimuslaitos.

Ainoastaan kriminologisen tutkimuslaitoksen katsottiin olevan ”varsinainen tutki-

muslaitos”. Muut kaksi olivat pikemminkin tilasto- kuin tutkimuslaitoksia. Puolijul-

kisten laitosten osalta komitean mielestä vain Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos oli

varsinainen tutkimuslaitos.

Sosiaalitutkimuskomitea498 pyrki erikseen antamaan myös kattavan listan valtion

tutkimuslaitoksista, jotka toimivat sosiaalitutkimuksen ulkopuolella. Listaan mukaan

laskettuja laitoksia oli yhteensä 21xxv. Mainittujen laitosten joukkoon mahtui muun

muassa Hydrologinen toimisto, Valtion maatalouskemiallinen laboratorio, Valtion mai-

totalouskoelaitos sekä kaksi tarkastuslaitosta. Kategoriaan mukaan luettujen laitosten

nimikkeet eivät siten olleet yhtenäisiä. Lisäksi komitea ei lukenut monien muiden

listojen mukaisesti Muinaistieteellistä toimikuntaa varsinaiseksi tutkimuslaitokseksi

vaan se mainittiin listan jälkeen ”edellisten luonteiseksi” laitokseksi, kuten myös Val-

tionarkisto. Hämmennystä oli omiaan lisäämään se, että vaikka Sosiaalista tutkimus-

toimistoa ei aiemmin mietinnössä ollut laskettu ”varsinaiseksi” tutkimuslaitokseksi,

se otettiin kuitenkin mukaan myöhemmin esitettyyn kuvioon, jossa vertailtiin ”Val-

tion tutkimuslaitoksille vuosina 1938-1961 valtion budjetissa myönnetyt varat suh-

teessa kansantuloon”, johon oli listattu yhdeksän eri laitosta. Samaan kuvioon oli

tässä yhteydessä otettu mukaan myös Yhteiskunnallinen korkeakoulu. Myöhem-

mässä taulukossa valtion tutkimuslaitoksiksi laskettiin myös Suomen Pankin talous-

tieteellinen tutkimuslaitos sekä Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, joita ei

ollut aiemmin nostettu esiin valtion tutkimuslaitoksina. Sosiaalitutkimuskomitean

pyrkimykset muodostaa valtion tutkimuslaitoksista yhtenäinen ryhmä osoittavat, mi-

ten määritelmät eivät vaihdelleet vain dokumenttien välillä vaan myös dokumenttien

xxv Listasta oli siis jätetty ulkopuolelle ne laitokset, joiden katsottiin suorittavan sosiaalitutkimusta, joten
sosiaalitutkimusta suorittavat laitokset mukaan laskettuina laitosten kokonaismäärä olisi ollut
suurempi.
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sisällä.  Kategoriaan laskettujen laitosten valinta oli usein vahvasti retorinen ja poliit-

tinen päätösxxvi, mikä selittää osaltaan kategorisoinnin vaihtelevuutta, mutta osoittaa

samalla sen avoimen luonteen, joka juuri mahdollisti tällaisen retorisen pelin.

Vastaavan hämmennyksen edestä itsensä löysi 1970-luvun alussa Geologisen tut-

kimuslaitoksen organisaatiotoimikunta499, joka nosti mietinnössään esiin Geologisen

tutkimuslaitoksen epäselvän institutionaalisen statuksen. Toimikunta huomautti,

ettei laitosta koskevissa säännöksissä mainittu, mitä viranomaistyyppiä laitos edusti.

Geologinen tutkimuslaitos oli suoraan ministeriön alaisuudessa toimiva virasto,

jonka toiminta-alue kattoi koko valtakunnan ja jonka johtoportaan nimityksissä nou-

datettiin samoja säädöksiä kuin keskusvirastojen jäsenten nimittämisessä. Laitoksen

johto puolestaan edusti kollegiaalisen ja päällikkövaltaisen järjestelmän välimuotoa.

Laitoksella oli paikallisia tutkimusasemia kahdessa eri kaupungissa, mutta näitä ei

voitu pitää keskusvirastoille tyypillisinä paikallisviranomaisina. Kaiken kaikkiaan lai-

toksessa vaikutti olevan keskusvirastomaisia piirteitä, mutta samalla se ei kuitenkaan

istunut täysin hallinnollisten keskusvirastojen muottiin. Pyrkiessään määrittelemään

laitoksen institutionaalista luonnetta, toimikunta päätyi vetoamaan aiempiin Suomen

hallinto-oikeutta, hallinnon järjestysmuotoa ja julkisoikeutta koskeneisiin tarkastelui-

hin. Toimikunnan mukaan näissä teksteissä ongelma oli ratkaistu siten, että tarkasti

määriteltyjen keskusvirastojen ohella voitiin puhua myös keskusvirastoista ”laajem-

massa merkityksessä”. Tällöin keskusvirastona voitiin periaatteessa pitää kaikkia vi-

ranomaisia, jotka oli asetettu rajoitettua erikoistehtävää varten ja joita oli olemassa

ainoastaan yksi koko maata varten. Toimikunnan mukaan tähän laajempaan keskus-

virastojen ryhmään oli eri yhteyksissä luettu myös niin sanotut ”tieteellisluontoiset

keskusvirastot”, jollaisena myös Geologista tutkimuslaitosta oli pidetty. Siten useissa

selvityksissä esitettyjen näkemysten pohjalta, Geologisen tutkimuslaitoksen voitiin

xxvi Kategoriaa muodostavaan listaan saatettiin valita laitoksia esimerkiksi sillä perusteella, että
osoitettiin määrätyn alan laitoksia olevan liikaa tai liian vähän, tai haluttiin osoittaa jonkin tutkimusalan
jääneen ilman omaa tutkimuslaitosta, vaikka muut tutkimusalat olivat saaneet omansa.  Valinnan avulla
saatettiin myös pyrkiä osoittamaan mahdollisimman suuri epäsuhta eri alojen laitosten saamien
resurssien välillä.
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katsoa kuuluvan keskusvirastojen joukkoon termin laajassa merkityksessä. Toimi-

kunta halusikin, että tämä status todettaisiin laitosta koskevassa asetuksessa, jotta

voitaisiin selventää laitosta koskevia säännöksiä viranomaiskäsitteen kannalta. Tutki-

muslaitoksella oli epäselvä asema suhteessa paitsi toisiin tutkimusta suorittaviin or-

ganisaatiotyyppeihin myös valtiollisiin virastotyyppeihin.

Yhä 1980-luvun alussa Säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunta500 joutui

ongelmiin pyrkiessään luokittelemaan Säteilyturvallisuuslaitosta suhteessa valtion vi-

rastoihin. Toimikunnan mukaan laitosta voitiin verrata:

”moniin muihin tieteellis-teknisiin virastoihin ja laitoksiin. Vertailukohtana voidaan
pitää esimerkiksi Ilmatieteen laitosta, Geologista tutkimuslaitosta, Kansanterveyslai-
tosta, Teknillistä tarkastuslaitosta, Valtion teknillistä tutkimuskeskusta ja Tilastokes-
kusta”.

Toimikunnan näkemyksen mukaan mikään edellä mainituista virastoista ei ollut

”siinä mielessä keskusvirasto kuin käsitettä hallinnossa on vakiintuneesti käytetty”.

Kaikilla kyseisillä virastoilla katsottiin kuitenkin olevan yhdistäviä piirteitä, kuten

niiltä edellytetty korkeatasoinen tekninen tai tieteellinen asiantuntemus. Viranomais-

ja tutkimustehtävien keskinäisen painotuksen osalta kyseisten virastojen ja laitosten

katsottiin kuitenkin eroavan varsin paljon toisistaan. Hankalasta kategorisoinnista

huolimatta näiden laitosten katsottiin muodostavan erityisen asiantuntijalaitosten

ryhmän, johon myös Säteilyturvallisuuslaitoksen katsottiin kuuluvan.

7.7. Kentän järjestäminen

Valtiolliset tutkimusorganisaatiot muodostivat melkoisen ongelman niille tahoille,

jotka halusivat nähdä edessään hyvin järjestetyn tiedepoliittisen hallinnan kentän,

jonka osajoukkoja voitaisiin ohjata yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti. Tämän

haasteen edessä ei kuitenkaan oltu valmiita lannistumaan. Kenttä aiottiin saattaa jär-

jestykseen tavalla tai toisella. Joko löydettäisiin keino lokeroida olemassa olevat lai-
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tokset ja organisaatiot sopivaan kehikkoon tai olisi lähdettävä muokkaamaan kehik-

koa ja organisaatioita, kunnes ne niveltyisivät näppärästi toisiinsa. Vaihtoehtona oli

joko tiedepoliittinen harkinta ja selkeästi järjestetty kenttä tai epämääräinen joukko

organisaatioita, joita hallittaisiin ja ohjattaisiin epäyhtenäisten pyrkimysten ja aloittei-

den pohjalta. Ensisijaisena tavoitteena oli harjoittaa tiedepolitiikkaa, jota edellytettiin

kaikilta sivistyneiltä ja moderneilta kansallisvaltioilta.

Tätä hallinnan kenttää pyrittiin järjestämään kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa

pyrki ensisijaisesti muovaamaan organisaatioita ja jälkimmäinen tapa organisaatioita jäsen-

tävää erottelun kehikkoa. Ensimmäinen tapa pyrki muokkaamaan todellisuuden edeltä

käsin asetettujen kategorioiden mukaiseksi ja jälkimmäinen tapa pyrki tuottamaan

todellisuudesta selkeästi järjestetyn ja kategorisoidun kuvauksen. Näitä ratkaisumal-

leja ei voi pitää täysin erillisinä, koska molemmissa tapauksissa ehdotetut ratkaisut

yleensä edellyttivät muutoksia sekä organisaatioissa että käsitteellisissä järjestyksissä.

Niiden välillä voidaan kuitenkin nähdä ero siinä, kumman vaihtoehdon kautta ongel-

maa pyrittiin ensisijaisesti ratkaisemaan ja kumpi määrittyi toissijaiseksi seuraukseksi.

Organisaatioiden yhdenmukaistaminen

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean mietinnössä oli oma lukunsa, joka kä-

sitteli valtion tutkimuslaitosten ”kokonaisjärjestelmää”. Komitea501 oli löytänyt yh-

den määritelmän, jonka perusteella valtiolliset tutkimusorganisaatiot voitiin koota yh-

teen. Komitean mukaan:

”Kaikki valtion tutkimuslaitokset tähtäävät toiminnallaan samaan päämäärään, valtion
hallinnon palvelemiseen tuottamalla sille sen tarvitsemaa tieteellistä informaatioaineis-
toa tai huolehtimalla sellaisesta tutkimuksesta, jonka organisoinnin ja rahoituksen val-
tiovalta katsoo välittömäksi velvollisuudekseen.”

Tutkimuslaitoksilla katsottiin siten olevan lukuisista eroistaan huolimatta paljon

yhteistä toimintansa päämäärissä. Tästä ei tietenkään ollut paljon iloa, kun pyrittiin

järjestämään tarkasteltua organisaatiokenttää siten, että jotkut valtiolliset tutkimusor-
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ganisaatiot oli määriteltävä varsinaisiksi valtion tutkimuslaitoksiksi ja osa rajattava tä-

män ulkopuolelle. Siten komitea502 päätti ehdottaa rohkeaa ratkaisua, jonka myötä

organisaatiokenttä järjestettäisiin kokonaan uusiksi. Jos muodostettaisiin selkeä jär-

jestys, johon laitokset pakotettaisiin sovittautumaan, kaikki epämääräisyyden aiheut-

tamat kiusalliset ongelmat katoaisivat. Todellisuus muodostaisi kuin salamaniskusta

järjestelmällisen kokonaisuuden, josta olisi helppo keskustella tiedepoliittisesti tarvit-

sematta tarkentaa sanojaan. Vaikka komitea503 omien sanojensa mukaan näkikin tut-

kimuksen toimintana, jolle kaikki kaavamaisuus oli vierasta, se piti ”nykyistä suurem-

man yhtenäisyyden saavuttamista valtion tutkimuslaitosten järjestelmässä tavoitelta-

vana”.

Valtion tutkimus-, tarkastus- ja koetuslaitosten järjestelmää pidettiin monitahoi-

sena ja eri yksiköiden toimintaan vaikuttivat niin monet erilaiset näkökohdat, ettei

komitea pitänyt mahdollisena antaa yksilöityjä suosituksia laitosten uudelleenjärjes-

tämiseksi504. Komitea antoi kuitenkin ehdotuksen siitä, millaiseksi laitosten yleisjär-

jestelmää voitaisiin kehittää ja millaisista organisaatiotyypeistä se voisi koostua.  Ko-

mitean ehdotuksessa järjestelmä jakautui seuraaviin organisaatioryhmiin:

A. Valtion tutkimuskeskukset:

1. Valtion Maataloudellinen tutkimuskeskus (Jo perustettu tutkimuskeskus vah-
vistettuna maitotalouskoelaitoksella)
2. Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (Perustettu VTT, jonka osastot ryhmitet-
täisiin viideksi tutkimuslaitokseksi)
3. Puolustuslaitoksen tutkimuskeskus (Perustettu laitos laajennettuna)

B) Valtion tarkastuskeskukset:

1. Valtion maataloudellinen tarkastuskeskus (Nykyiset maataloudelliset tarkas-
tuslaitokset yhdistettynä)

2. Valtion teknillinen tarkastuskeskus (Vakaustoimisto yhdistettynä kauppa- ja
teollisuusministeriön alaisiin tarkastustoimintoihin)

C) Valtion tutkimus- ja tarkastuslaitokset:

1. Valtion seerumlaitos
2. Säteilyfysiikan laitos
3. Tilastollinen päätoimisto
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4. Muinaistieteellinen toimikunta
5. Valtion arkisto
6. Ilmatieteellis-hydrologinen keskuslaitos (Ilmatieteellinen keskuslaitos vahvis-
tettuna hydrologisella toimistolla. Ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta poistettai-
siin magneettinen osasto)
7. Geodeettis-geofysikaalinen tutkimuslaitos (Yhdistettynä Geodeettinen laitos,
Seismologinen asema, Ilmatieteellisen keskuslaitoksen magneettinen osasto,
Nurmijärven observatorio, ionosfääritutkimukset. Kaikki asetettaisiin yhtenä lai-
toksena opetusministeriön alaisuuteen.)
8. Oceanologis-limnologinen tutkimuslaitos (Merentutkimuslaitos vahvistettuna
Sisävesien vesiensuojelututkimusosastolla, Meri- ja sisävesibiologinen osastolla
sekä Kalataloudellisella osastolla)
9. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (Komitean mielestä laitoksen yhdis-
tämistä Maatalouden tutkimuskeskukseen tulisi harkita)
10. Geologinen tutkimuslaitos
11. Metsäntutkimuslaitos
12. Valtion eläinlääketieteellinen laitos
13. Sosiaalinen tutkimuslaitos (Uusi perustettava laitos)

Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean pyrkimys oli kunnianhimoinen.

Sikäli kuin sen ehdottama malli todella saatettaisiin käytäntöön – kuten ei tehty –

tiedepoliittiset elimet joutuisivat lukuisten valtiollisten tutkimuslaitosten osalta erit-

telemään ohjattavaksi enää kolme ryhmää: Valtion tutkimuskeskukset, Valtion tarkas-

tuskeskukset ja Valtion tutkimus- ja tarkastuslaitokset. Huomattavasta yksinkertaistami-

sesta huolimatta lopputulos oli yhä varsin ongelmallinen. Ensinnäkin se jätti yliopis-

tojen ja korkeakoulujen sekä yksityissektorin tutkimuslaitosten rinnalle yhä kolme

muuta organisaatioryhmää. Toiseksi näitä ryhmiä erottavat kriteerit näyttäytyivät epä-

selvinä. Kahden ensimmäisen kategorian laitokset saattaisivat suorittaa sekä tutki-

mus- että tarkastustoimintaa ja kolmannen kategorian laitokset tulisivat melko var-

masti suorittamaan molempia jossain määrin. Tästä huolimatta järjestelyn toteutta-

minen olisi edellyttänyt mittavia organisaatiouudistuksia ja fuusioita, joihin yleisesti

suhtauduttiin varsin vastahankaisesti ja joilla oli tapana jäädä ehdotusten tasolle.

Tämä saattaa olla yksi selitys sille, ettei komitean ehdotuksia koskaan onnistuttu ”jal-

kauttamaan” organisaatiorakenteiden tasolle.
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1970-luvun  kategorian implementointi

Vastaavaa ylhäältä käsin tapahtuvaa kategorisointia yritettiin harjoittaa uudelleen

1970-luvun alussa. Tältä kannalta olennainen toimija oli vuonna 1970 mietintönsä

jättänyt tutkimuslaitosten virkanimitoimikunta505. Virkanimitoimikunta oli osa 1970-

luvun alun pyrkimyksiä luoda tutkimuslaitosten keskuuteen yhtenäistä kategoriaa,

jota ei kyetty löytämään todellisuudesta, mutta jonka suhteen oltiin melko vakuuttu-

neita, että se voitaisiin hiljalleen saattaa osaksi todellisuutta. Virkanimitoimikunnan

tavoitteena oli ryhmitellä virat ja toimet tarkoituksenmukaisesti sekä pyrkiä virka-

nimistön yhdenmukaisuuteen ja harvalukuisuuteen. Toimikunnan mukaan:

”Selvän eron tekeminen toisaalta varsinaisten tutkimuslaitosten ja toisaalta muiden
tutkimustehtäviä suorittavien yksikköjen kuten ministeriöiden ja keskusvirastojen tut-
kimustyötä tekevien osastojen välillä ei ole mahdollista. Kuitenkin on toimikunta jät-
tänyt viimeksi mainitut, eräitä keskusvirastojen osastoja lukuun ottamatta, tutkimuk-
sensa ulkopuolelle.”

Toimikunta tunnusti siten olevansa hankaluuksien edessä. Sen tehtävä oli yhdenmu-

kaistaa tutkimuslaitosten virkanimikkeet, mutta toimikunta ei ollut edes varma, mitkä

laitokset sen tulisi laskea kohdejoukkoonsa. Mitä ilmeisimmin olemassa oli ”valtion

tutkimuslaitokset”, mutta niiden keskuudessa vallitseviin virkanimikkeisiin pureu-

tuva toimikunta ei sattunut tietämään, mistä laitoksista tämä ryhmä koostui. Toimi-

kunta koki määrittelyn jopa ”mahdottomaksi”. Kategoria oli epämääräinen, mutta

toimikunta päätti ottaa rohkean askeleen ja rajata ulkopuolelle suurimman osan kes-

kusvirastojen alaisista osastoista sekä ministeriöiden yhteydessä toimivista yksiköistä.

Toimikunta506 oli päättänyt rajata selvityksensä koskemaan vain 38 tutkimuslai-

tosta tai niitä vastaavia laitoksia. Samaan virkanimeen liittyvien kelpoisuusehtojen

katsottiin olevan varsin erilaisia eri laitoksissa. Jotkut virkanimet, kuten professori ja

assistentti, viittasivat toimikunnan mielestä alkuperänsä puolesta korkeakouluihin ja

antoivat täten harhaanjohtavan kuvan tutkimuslaitoksessa toimivasta virkamiehestä.

Yliopistoja ja tutkimuslaitoksia pidettiin luonteeltaan erilaisina ja tämä haluttiin tuoda

esiin myös virkanimikkeissä. Toimikunta halusi introdusoida virkanimikkeisiin niin
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sanotun ”tutkimuslaitoslinjan”. Toimikunnan mukaan esimerkiksi ainoastaan maata-

louden tutkimuskeskuksessa ja metsäntutkimuslaitoksessa laitoksen johtajan tai osas-

tonjohtajan virkanimenä oli professori. Koska kyseinen virkanimi esiintyi vain kah-

dessa laitoksessa, tulisi siitä tutkimuslaitosten kohdalla luopua ja siirtyä noudatta-

maan tutkimuslaitoslinjaa. Tällöin professorin virkanimi muutettaisiin johtajaksi ja

assistentin virkanimi tutkijaksi. Professorin nimitys voitaisiin kuitenkin säilyttää vir-

kaan liittyvänä arvonimenä myös uudessa yhtenäisemmässä linjassa.

Tuotettaessa yhtenäistä valtion tutkimuslaitosten ryhmää, niiden henkilöstön ni-

mikkeet oli yhdenmukaistettava, mutta samalla oli tehtävä selvä ero muunlaisiin or-

ganisaatioihin ja niiden nimikkeisiin. Laitoksista haluttiin tehdä helposti erotettavia sekä

siinä mielessä, että niiden työntekijät olisivat helposti tunnistettavissa määrätyn organi-

saatiotyypin edustajiksi, että siinä mielessä, että ne olisivat jo virkanimikkeiden puo-

lesta helposti erotettavissa muunlaisista organisaatiotyypeistä. Virkanimitoimikunta ei

ollut tarpeen, koska nämä erot olivat selkeitä ja helposti havaittavia, vaan koska ha-

luttiin tuottaa erottelu, joka näkyisi mahdollisimman selvästi kaikilla tasoilla. Tavoit-

teena oli, että ”tutkimuslaitoslinjan” mukaiset linjaukset tuottaisivat todellisuuteen

sen geneerisen yhtenäisyyden, johon linjan oli tarkoitus perustua. Linjan toteuttami-

nen todistaisi linjauksen järkevyyden ja osuvuuden. Linjauksen toteuttamisen myötä

maailmassa voitaisiin todella havaita yhtenäinen organisaatiojoukko, valtion tutkimus-

laitokset, jonka yhtenä todisteena toimisivat yhtenäiset virkanimikkeet. Koska organi-

saatiojoukko muuttuisi tällöin helpommin erotettavaksi, vaikuttaisi myös itsestään

selvemmältä, että kyseistä organisaatiojoukkoa varten oli oma hallinnollinen linjansa.

Käsillä oli epäyhtenäinen organisaatioiden rykelmä, josta haluttiin tehdä keinolla

millä hyvänsä yhtenäinen joukko. Sikäli kuin kategoria onnistuttaisiin pakottamaan

todellisuuteen nimikkeiden ja hallinnollisten ratkaisujen muodossa, ajan myötä yhte-

näisyydet alkaisivat myös näyttää luonnollisilta ja tyypillisiltä.
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Rajanveto, työnjako ja kilpailu resursseita

Pääasiassa valtion tutkimuslaitos -kategorian tuottamista ei suoritettu aivan niin suo-

raviivaisesti kuin olen yllä kuvaillut. Pikemminkin pyrittiin tuomaan esiin eroja ole-

massa olleiden organisaatioiden välillä ja siten havainnollistamaan, että nämä organi-

saatiot erosivat toisistaan ja muodostivat erotettavissa olevia joukkoja. Tämä ei vält-

tämättä edellyttänyt, että organisaatioita muokattiin kuvastamaan näitä eroja ja yh-

denmukaisuuksia, vaan erot yritettiin tuoda esiin käsitteellisten rajanvetojen kautta.

Valtion tutkimuslaitos -kategoriaa tuotettaessa merkittävimmät rajanvedot tapahtui-

vat suhteessa yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta lisäksi erottelua suoritettiin suh-

teessa tarkastuslaitoksiin, yksityisiin tutkimuslaitoksiin, tilastollisia tutkimuksia suo-

rittaviin elimiin sekä viranomaistoimintaan.

Kuten neljännessä luvussa osoitin, tyypillisesti uusien valtiollisten tutkimuslaitos-

ten perustamista ajettiin osoittamalla niiden hyödyllisyys suhteessa yliopistoihin. Eh-

dotettujen tutkimuslaitosten kerrottiin paikkaavan niitä puutteita, joita liitettiin yli-

opistoilla suoritettuun tutkimustoimintaan. On kuitenkin huomioitava, että näissä

yhteyksissä ajettiin tutkimuslaitosten perustamista määrätyille tutkimusaloille. Niissä

ei pyritty järjestämään ja kuvaamaan kategorisesti koko tieteellisen toiminnan kent-

tää. Kussakin tapauksessa määrättyä tutkimustehtävää varten perustettavaa valtiol-

lista tutkimuslaitosta pidettiin ratkaisuna käytännöllisiin ongelmiin, joiden kerrottiin

vaivaan tutkimustyötä yliopistoissa tai yksityisissä tutkimuselimissä. Aloitteissa halut-

tiin perustaa valtiollinen tutkimuslaitos paikkaamaan tutkimustoiminnan puutteita

esimerkiksi metsäntutkimuksen, geologian tai maataloustutkimuksen saralla. Niissä

ei kuitenkaan pyritty mallintamaan organisaatioita kategorisesti. Niissä ei myöskään

pyritty määrittelemään, millaisia erityyppiset laitokset olemukseltaan ovat, millaisiksi

ne tulisi organisaatioryhminä muovata tai millainen työnjako niiden välille tulisi kan-

sallisesti rakentaa. Aloitteet keskittyivät erillisten tutkimusalojen ongelmiin ja esittivät

ratkaisuja niihin. Sikäli kuin aloitteet osallistuivat organisaatioiden tyypittelyyn ja ka-

tegorisointiin, se tapahtui perustelujen sivutuotteena. Jossain määrin aloitteet kuiten-

kin päätyivät yhdessä tuottamaan määrätynlaista tyypittelyä, koska tutkimusalasta
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riippumatta niissä vedottiin toistuvasti samanlaisiin argumentteihin, joiden perus-

teella valtiollisen tutkimuslaitoksen perustamisen väitettiin edistävän tutkimustyötä

kulloisellakin alalla. Tiedepolitiikan nousun jälkeen tarkastelukehikoksi muodostui

kansallinen tieteellisen toiminnan kokonaisuus. Organisaatiokentän järjestämisestä ja

tyypittelystä tuli ensisijainen huolenaihe, jonka kannalta erityiset tutkimusalat olivat

toissijaisia.

Tutkimuslaitokset ja yliopistot

Tiedepoliittisissa kannanotoissa valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen välisen ra-

janvedon keskeiseksi välineeksi valittiin tutkimuksen tyyppejä koskevat erottelut.

Nämä tutkimuksen tyypit pyrittiin attribuoimaan eri tutkimusorganisaatioille. 1900-

luvun puolivälin jälkeen monesti käytettiin kaksijakoista erottelua perustutkimukseen ja

soveltavaan tutkimukseen, joista ensimmäistä kerrottiin suoritettavan yliopistoissa ja

jälkimmäistä harjoitettiin valtion tutkimuslaitoksissa. Nämä eivät kuitenkaan olleet

ainoat tavat erotella tutkimuksen lajeja. Toisinaan vastinpareina käytettiin myös va-

paavalintaista tutkimusta ja tavoitetutkimusta tai perustutkimusta ja tavoitetutkimusta.

Käytössä oli myös kolmijakoja. Yksi507 erotteli toisistaan vapaavalintaisen tutkimuk-

sen, tavoitetutkimuksen ja yksityisen sektorin tutkimuksenxxvii. Toinen tapa oli erotella

perustutkimus, sovellettu tutkimus ja kehittämistyö508. Lopulta tehtiin myös kolmijako

perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja tavoitetutkimuksen välille509. Erotte-

luiden joukko ja niiden käyttö oli vaihtelevaa, mutta tätä sekavuutta ei tulisi ohittaa

kevyesti, koska kyse ei ollut vain tutkimustoiminnan käsitteellisestä järjestämisestä,

vaan näitä erotteluita pyrittiin käyttämään perustana myös organisaatiokentän järjes-

tämisessä ja ohjaamisessa. Niitä pyrittiin käyttämään hallinnollisen tiedon perustana.

Näiden erottelujen kautta pyrittiin ajamaan läpi määrättyä käsitystä siitä, millaisista

xxvii Kuten voidaan helposti huomata, erottelu eri tutkimuslajien välillä ei ole yhtenäinen. Kahdessa
ensimmäisessä erottelua ohjaavana periaatteena on tutkimuksen vapaavalintaisuus ja määräytyneisyys.
Kolmannen kohdalla ei nouse esiin kysymys tutkimuksen päämääristä ja vapaavalintaisuudesta vaan
olennaista on tutkimuksen suorittaja.
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osista tutkimusorganisaatioiden kokonaiskenttä rakentuu ja miten näitä osia tulisi

määritellä ja suhteuttaa keskenään. Näillä kysymyksillä oli tietenkin yhteys myös aja-

tuksiin siitä, miten erilaisia organisaatiojoukkoja tulisi hallinnoida ja ohjata kokonai-

suuden kannalta optimaalisella tavalla.

Erotteluihin liittyi sekavuutta, jota otettiin osittain reflektoinnin kohteeksi niissä

teksteissä, joissa erotteluja tehtiin. Jotkin ongelmakysymykset jäivät kuitenkin doku-

menteissa huomioimatta, ja ne saattoivat osaltaan vaikuttaa käsitteiden vaihtelevaan

käyttöön ja termien epäselvyyteen. Yhtenä esimerkkinä epäselvyyksistä voidaan pitää

sitä, miten vapaavalintainen tutkimus ja perustutkimus monesti esitettiin lähes tai

täysin synonyymisina. Yhdysmerkkien vetäminen näiden käsitteiden välille oli kui-

tenkin kyseenalaista. Vapaavalintaisen tutkimuksen käsitettä käytettiin pääasiassa

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä ja se sai määritelmänsä eroamalla tutki-

muksesta, jonka aihe tai päämäärä valittiin tutkijan tahdosta riippumatta. Vapaava-

lintaisen tutkimuksen määritelmä oli se, että yksilötutkija kykeni itse valitsemaan tut-

kimuksensa aiheen ja lähtökohdat. Siten se oli osuva käsite tehtäessä erottelua tutki-

mustoimintaan, jonka puitteet määriteltiin esimerkiksi tutkimuslaitoksen johdon toi-

mesta. Yliopistoa pidettiin instituutiona, jossa tutkijalla tuli aina olla – hyvässä ja pa-

hassa – mahdollisuus valita oman tutkimuksensa lähtökohdat. Myöhemmin yleisty-

nyt perustutkimuksen käsite, joka asetettiin yhtälailla tavoitetutkimusta ja soveltavaa

tutkimusta vastaan, ei kuitenkaan määrittynyt akselilla, joka rakentui vapaan valinnan

ja ulkopuolelta determinoidun toiminnan välille. Perustutkimus määrittyi tutki-

mukseksi, joka koski määrätyn tieteenalan tai tutkimusaiheen perusteita koskevia ky-

symyksiä. Tutkimus saattaisi olla perustutkimusta siitä riippumatta, perustuivatko

tutkimuksen lähtökohdat yksilötutkijan vapaaseen valintaan vai eivät. Sikäli kuin tut-

kimus kohdistuisi tietyn alan peruskysymyksiin, se voitaisiin määritellä perustutki-

mukseksi, vaikka tutkija olisi suorittanut tutkimuksen osastonjohtajan ase ohimol-

laan.

Se, että näiden käsitteiden katsottiin olevan keskenään synonyymeja, johtui siitä,

että molemmat oli pyritty kautta linjan yhdistämään olemuksellisesti yliopistoissa



315

suoritettavaan tutkimukseen ja erottamaan sellaisesta tutkimuksesta, jota katsottiin

harjoitettavan muissa tutkimusorganisaatioissa. Niitä yhdisti se, että yliopistoa pidet-

tiin suotuisana kasvupohjana sekä sellaiselle tutkimukselle, jossa tutkija sai itse valita

tutkimusaiheensa, että sellaiselle tutkimukselle, joka tarkasteli tieteenalan peruskysy-

myksiä, joilla ei välttämättä olisi suoranaista käytännöllistä relevanssia. Ilman tätä ins-

titutionaalista linkitystä näiden kahden tutkimuslajeja koskevan käsitteen väliin olisi

ollut vaikea vetää yhtäläisyysmerkkejä.

Yhtä ongelmallisena näyttäytyy soveltavan tutkimuksen ja tavoitetutkimuksen

käyttäminen synonyymeina. Tavoitetutkimusta oli tapana käyttää vastakohtana va-

paavalintaiselle tutkimukselle. Tällöin erottelun ytimessä oli tutkimusta koskevat ta-

voitteenasettelut: ketkä niitä asettivat ja mitä ne olivat. Epäselvää olikin, onko tärke-

ämpää se, kuka – tiedemaailma vai hallinnolliset tahot – tavoitteen asettaa vai mikä

tavoitteen luonne on. Soveltavaa tai sovellettua tutkimusta puolestaan käytettiin ylei-

semmin vastakohtana perustutkimukselle. Tässä tapauksessa erottelun ytimenä eivät

olleet erilaiset tutkimusta edeltäneet tavoitteet ja intressit vaan tutkimushankkeen tulosten

käytännöllinen hyödynnettävyys. Ensimmäisessä erottelussa olennainen ero on tutki-

musta edeltävässä motivaatiossa (tavoitteet), toisessa jäsennyksessä olennainen ero

liittyy tulosten hyödyntämiseen tai hyödyllisyyteen (soveltaminen/ sovellettavuus).

Soveltavan tutkimuksen kannalta olennaista oli se, että tulokset olisivat käytännölli-

sesti hyödynnettävissä.

Komiteanmietinnöissä, tiedepoliittisissa asiakirjoissa ja valtiopäiväasiakirjoissa

noteerattiin toistuvasti näiden erotteluiden ongelmallisuus. Esimerkiksi VTT-toimi-

kunta 1971:n510 mukaan jaottelu perustutkimuksen ja tavoitetutkimuksen välillä oli

yleisesti hyväksytty, mutta niiden erottelu oli vaikeaa erityisesti teknillisen tutkimuk-

sen yhteydessä. Toisinaan tietty tutkimus oli määrätystä näkökulmasta perustutki-

muksen luonteista, mutta samalla siihen saatettiin ryhtyä, jotta voitaisiin saavuttaa

sovellutukseksi määritelty tavoite. Lisäksi tällainen tutkimus saattoi käynnistyä tiede-

maailman ulkopuolisen tilaajan toivomuksesta. Tällöin kyse oli perustutkimuksesta,

jonka motivaationa oli kuitenkin sovellutus ja joka ei käynnistynyt tutkijamaailman
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sisäisestä aloitteesta. Tämä ei tuntunut istuvan mielekkäästi yleisesti hyödynnettäviin

erotteluihin. Samoin vuoden 1983 VTT-toimikunta511 totesi, että perustutkimuskin

tuotti pitkällä tähtäyksellä osaamista, jota voitiin hyödyntää asiakkaiden ongelmien

ratkaisemisessa. Siinä suhteessa tämänkin alueen toimintaa voitiin pitää luonteeltaan

tavoitetutkimuksena. Kaikkea tutkimusta voitiin periaatteessa pitää tavoitetutkimuk-

sena siinä mielessä, että tutkimuksen suorittamista edelsivät aina jonkinlaiset tavoit-

teenasettelut ja toisaalta mikä tahansa tutkimus, joka voitiin määritellä perustutki-

mukseksi, saattoi johtaa käytännöllisiin sovellutuksiin tavoitteista riippumatta.

Yleinen huomio asiakirjoissa olikin, ettei näitä erotteluita ollut mahdollista raken-

taa vankalle perustalle. Rajanveto oli aina häilyvää ja kategoriat sekoittuivat autta-

matta toisiinsa. Käytännössä erottelua perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimuk-

seen tai tavoitetutkimukseen oli lähes mahdoton tehdä512. Tästä huolimatta näistä

erotteluista haluttiin pitää kiinni ja selittää niiden pohjalta instituutioiden välisiä eroja.

Yleensä dokumenteissa esitettiin jonkinlainen erottelu tutkimuslajien välillä ja tämä

erottelun perustalta esitettiin erottelu tutkimusorganisaatioiden tyyppien välillä,

minkä jälkeen kyseenalaistettiin koko erottelu tutkimuslajien välillä. Tiedostettujen

ongelmien ja erotteluiden mahdottomuuden ei kuitenkaan annettu estää erotteluiden

suorittamista, kunhan mukaan liitettiin sopivat varaumat.

Instituutiot ja tutkimuksen lajit

Siitä huolimatta, että koettiin mahdottomaksi tehdä selkeää erottelua edes perustut-

kimuksen ja tavoitetutkimuksen/soveltavan tutkimuksen välillä, yhdessä dokumen-

tissa toisensa jälkeen rajanveto valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä raken-

nettiin näiden erotteluiden varaan. Esimerkiksi Sosiaalitutkimuskomitean513 mukaan

sosiaalitutkimus voitiin Suomessa jakaa kolmeen päälohkoon: perustutkimus, soveltava

tutkimus sekä tilastollisten perusaineistojen kokoaminen ja tilastojen laatiminen. Komitean mu-

kaan ”perinteellisesti” perustutkimus tapahtui ensisijaisesti yliopistojen ja muiden
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korkeakoulujen piirissä ja ”vasta toissijaisesti” erillisissä tutkimuslaitoksissa. Komi-

tean514 mukaan valtion tutkimuslaitosten ”ensisijaisena tehtävänä” oli soveltavan tut-

kimuksen suorittaminen. Samana vuonna jätetyssä toivomusaloitteessa515, jossa vaa-

dittiin toimenpiteitä tieteellisen tavoitetutkimuksen edistämiseksi, katsottiin tutki-

mustoiminnan jakautuneen pääasiassa kolmeen sektoriin: yliopistoissa suoritettava

vapaavalintainen tutkimus, valtion tutkimuslaitoksissa suoritettava tavoitetutkimus

sekä teollisuus- ja liikelaitosten suorittama yksityisen sektorin tutkimus. Myös Tie-

teellisen tutkimuksen organisaatiokomitea516 huomautti samana vuonna, että perus-

tutkimus oli lähtökohtaisesti yliopistojen heiniä ja tavoitetutkimus valtion tutkimus-

laitosten. Valtion tiedeneuvoston517 linjauksessa Suomen tiedepolitiikan suuntavii-

voiksi 1970-luvulle oli omistettu omat osionsa aiheille ”4. Perustutkimus ja korkea-

koulujen tutkimustoiminta” sekä ”5.1. Tavoitetutkimuksen yleinen tarve ja järjes-

tely”. Tiedeneuvoston518 mukaan:

”Perustutkimuksen tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen sekä tieteellisten teoriain
ja tutkimusmenetelmien kehittäminen ja arvioiminen. Perustutkimus ei pyri ensisijai-
sesti välittömästi sovellutuskäyttöä palveleviin tuloksiin, vaikka se luokin pohjan so-
veltavalle tutkimukselle ja kehitystyölle. […] Perustutkimusta on harjoitettava ensisi-
jaisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa […].”

Tiedeneuvoston519 mukaan tavoitetutkimuksella puolestaan tarkoitettiin:

”välittömiin sovellutuksiin tähtäävää tieteellisen tiedon hankkimista. Tavoitetutkimus
liittyy useimmiten kehitystyöhön tai käytännön päätöstilanteita edeltäviin selvityksiin,
mutta se voi myös tapahtua perustutkimukseen yhdistettynä.”

Siinä missä perustutkimuksen yhteydessä oli käsitelty yliopistoja ja korkeakouluja,

tavoitetutkimuksen kohdalla keskiössä olivat valtion tutkimuslaitokset. Sikäli kuin oli

tarkoitus edistää jollain keinoin tavoitetutkimusta, sen tulisi tapahtua ohjaamalla val-

tion tutkimuslaitoksia tai pyrkimällä suuntaamaan yksityissektorin tutkimustoimin-

taa. Tosin tässä vaiheessa uudeksi vaihtoehdoksi oli noussut myös projektirahoitus,

jonka kannalta suorittavilla organisaatioilla ei ollut niin paljon merkitystä, ja tavoite-

tutkimusta voitiin lähteä toteuttamaan yhtälailla valtion tutkimuslaitoksissa kuin yk-

sityisissä tutkimusorganisaatioissa tai yliopistoissa.
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Siinä missä tutkimuslajien jaotteleminen ja erotteleminen oli osoittautunut varsin

ongelmalliseksi, vaikutti kuitenkin olevan varsin yleisesti jaettu ymmärrys siitä, miten

nämä tutkimuslajit jakautuivat eri organisaatiotyyppien välillä. Perustutkimusta oli

vaikea erottaa soveltavasta tutkimuksesta tai tavoitetutkimuksesta. Tästä huolimatta

voitiin sanoa, että ensimmäistä suorittivat ensisijaisesti yliopistot ja korkeakoulut, kun

jälkimmäistä puolestaan harjoittivat ennen kaikkea valtion tutkimuslaitokset ja yksi-

tyissektorin tutkimuslaitokset. Tämä oli varmasti varsin houkutteleva näkymä mo-

nien silmissä. Yksi erottelu oli ehkä osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi toteuttaa,

mutta sen pohjalta voitaisiin joka tapauksessa tehdä eri instituutiotyyppejä koskeva

ryhmittely. Näin voitiin muotoilla parhaimmillaan kaksijakoinen tai kolmijakoinen

jaottelu, joka kattaisi kaiken tutkimustoiminnan sekä sitä suorittavat organisaatiot.

Kaikki tutkimustoiminta olisi mahdollista sovittaa hyvin yksinkertaiseen palapeliin,

jonka hallitsemiseksi ei olisi tarve käsitellä liian montaa liikkuvaa osaa.

Tätä helpottavaa jaottelua kuitenkin vaivasi se harmillinen seikka, että valtion tut-

kimuslaitokset joko suorittivat soveltavan tutkimuksen rinnalla myös perustutki-

musta520 tai niiden toivottiin suorittavan sellaista521. Lisäksi kokonaiskuvaa sekoitti

1960-luvulla maailmanlaajuiseksi trendiksi noussut projektitutkimus, jonka leviämi-

sen myötä tavoitetutkimusta tai sovellettua tutkimusta oli yhtä helppo lähteä suorit-

tamaan yliopistoissa kuin tutkimuslaitoksissakin. Tässäkin tapauksessa aloitteenteki-

jät ja komiteat huomioivat ongelman, vaikka samalla pyrkivät pitämään kiinni jaotte-

lusta. Esimerkiksi Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitea522 piti soveltavaa tut-

kimusta valtion tutkimuslaitosten erityislajina, mutta tämän ei katsottu poistavan

niiltä mahdollisuutta myös perustutkimuksen suorittamiseen. Perustutkimusta pidet-

tiin tärkeänä laitosten tieteellisen tason ylläpitämisen kannalta. Samoin Sosiaalitutki-

muskomitea523 huomautti ensin perustutkimuksen kuuluneen perinteellisesti yliopis-

toille, mutta samalla se halusi murtautua ”vanhanaikaista” ja irrationaalisista perin-

teistä pystyttämällä valtiollisen Sosiaalitutkimuslaitoksen, joka suorittaisi myös perus-

tutkimusta. Komitean mielestä perustettavan laitoksen ei tulisi olla sidottu pelkästään

soveltavaan tutkimukseen vaan se voisi suorittaa myös perustutkimusta siten, että
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nämä tutkimuksen tyypit tukisivat toisiaan laitoksen sisällä. Argumenttia tuettiin viit-

taamalla siihen miten vastaavia laitoksia oli organisoitu muissa maissa sekä miten

muiden tutkimusalojen valtiollisia tutkimuslaitoksia oli järjestetty Suomessa.

Voidaan siis havaita, että 1960- ja 1970-lukujen aikana vakiintui käsitys siitä, että

tieteellinen tutkimustoiminta oli periaatteessa jaoteltavissa eri lajeihin, mutta näiden

lajien erotteleminen oli käytännössä lähes mahdotonta. Samalla ajanjaksolla vakiintui

myös käsitys siitä, että määrätyt tutkimuslajit olivat liitettävissä määrättyihin tutki-

musinstituutioihin, mutta tätä jaottelua oli yhtä hankala toteuttaa käytännössä. Kuten

Benoît Godin524 on todennut, kaikista puutteistaan ja ongelmistaan huolimatta tut-

kimuslajeihin perustuva erottelujärjestelmä saatetaan kokea hyödylliseksi, koska se

tarjoaa päättäjille selkeän ajattelukehikon, kun tehdään tutkimusta koskevia rahoitus-

päätöksiä. Lisäksi sitä on vaikeaa muuttaa, koska muutos vaikuttaisi pitkään kerätty-

jen tutkimustoimintaa ja tutkimusrahoitusta kuvaavien tilastojen jatkuvuuteen.  Tie-

depoliittisen harkinnan kannalta nämä mahdottomuudet on siten ymmärrettävä

haasteeksi eikä esteeksi.

Tutkimuslaitokset ja muut laitokset

Valtion tutkimuslaitosten kategorisoinnin osalta toinen keskeinen erottelun kenttä

rakentui suhteessa tarkastustoimintaa suorittaviin laitoksiin. Tarkastustoimintaa ja

tutkimustoimintaa oli joissain ehdotuksissa525 haluttu erottaa selkeämmin toisistaan

jo 1920-luvulla, mutta pääasiassa ne elivät suhteellisen rauhallista rinnakkaiseloa ja

niitä harjoitettiin monesti samoissa laitoksissa. Samalla oli toki muodostettu paljon

myös laitoksia, jotka keskittyivät lähes yksinomaan tutkimustoimintaan tai tarkastus-

toimintaan. 1960-luvulle tultaessa tämä rajanveto alkoi näyttäytyä aiempaa tärkeäm-

pänä ja sitä pyrittiin toistuvasti saattamaan käytäntöön tavalla tai toisella. Tiedepoliit-

tisen harkinnan myötä erillisiksi määriteltyjä toimintoja sekoittavat virastot ja laitok-

set alkoivat näyttäytyä jatkuvasti häiritsevämmältä. Laitosten tuli edustaa vain yhtä
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toimintatyyppiä ja ne oli voitava erottaa selkeästi toisistaan. Kuten maatalouden tut-

kimus- ja tarkastuskomitea526 totesi, toiminnot olivat luonteeltaan erilaisia ja ne oli

sijoitettava erillisiin laitoksiin.

Rajanvedon ongelmana tässäkin tapauksessa oli se, että toimintoja suoritettiin se-

kaisin useissa laitoksissa ja tämä oli koettu toimivaksi ratkaisuksi. Tarkastustoimin-

nan perustana harjoitettiin yleensä jonkinlaista tutkimustoimintaa. Siinä missä tämä

oli saattanut laitosten kannalta tuntua mielekkäältä ja käytännöllisesti hyödylliseltä

toimintatavalta, ne eivät olleet ottaneet huomioon, että se sai organisaatiota koskevat

kategorisoinnit näyttämään epäselviltä keskitetyn harkinnan katseen alla. Laitoksia oli

vaikea asettaa selvärajaisiin ryhmiin, jos yhden kategorian alaisuuteen sijoitettu laitos

suoritti myös toisen kategorian alaisuuteen kuuluvia toimintoja. Tilanne oli hankala,

koska tällaisen sekavuuden keskellä oli erittäin vaikeaa määritellä, mitkä laitokset tu-

lisi luokitella ”valtion tutkimuslaitoksiksi”527. Joko laitosten toiminta olisi saatava vas-

taamaan kategorisointeja tai tutkimuskenttää koskevat yleiskatsaukset muuttuisivat

sekaviksi ja tutkimuslaitosten lukumäärä kasvaisi niin suureksi, että niitä olisi vaikea

käsitellä yhdelle sivulle mahtuvan taulukon puitteissa.

Hankaluuksia lisäsi se, että tarkastuslaitoksiksi määritellyt laitokset eivät välttä-

mättä olleet halukkaita hyväksymään niiden kategorista erottamista tutkimuslaitok-

sista. Esimerkiksi vuonna 1960 jätetyssä raha-asia-aloitteessa528 pidettiin valtion lai-

toksia koskevana epäkohtana, että ”niin sanotuissa” tarkastuslaitoksissa oli yleisesti

alempi palkkataso kuin ”niin sanotuissa” tutkimuslaitoksissa. Aloitteen mukaan tar-

kastuslaitoksissa suoritettiin myös paljon tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä. Li-

säksi niillä oli tarkastus- ja koetustoimintansa seurauksena vuosittain useiden kym-

menien miljardien markkojen suuruinen jatkuva taloudellinen vastuu, jollaista ei ollut

yhdelläkään tutkimuslaitoksella. Taloudellisella vastuulla oli sekä yksityis- ja kansan-

taloudellista merkitystä että kauppapoliittista merkitystä. Tästä huolimatta oli koettu

hyväksyttäväksi, että laitosten palkkatasoa pidettiin alempana kuin tutkimuslaitok-

sissa. Aloitteessa näiden laitosten välille muodostettua erottelua pidettiin häilyvänä ja

aloitteessa puhuttiin mieluummin ”niin sanotuista” tarkastus- ja tutkimuslaitoksista.
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Jo pelkästään rajanvedon häilyvyys asetti kyseenalaiseksi erottelun palkkatason suh-

teen. Samalla tarkastuslaitosten palkkatason parantamista perusteltiin sillä, että niis-

säkin suoritettiin tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä. Aloitteessa ei siten pyritty

niinkään osoittamaan tarkastustoimintaa yhdenvertaiseksi tutkimustoiminnan

kanssa, vaan esitettiin korkeampiarvoisena pidetty tutkimustoiminta osana myös tar-

kastuslaitosten toimintaa. Tämän katsottiin antavan perusteen korottaa tarkastuslai-

tosten palkkatasoa. Aloitteessa esitetty argumentointi antaa käsityksen siitä, miksi

määrätyt tahot saattoivat olla vastahankaisia tutkimus- ja tarkastuslaitosten tiukan ka-

tegorisen erottelun suhteen. Tämän erottelun myötä tarkastuslaitosten palkkataso

saattaisi jäädä huomattavasti alhaisemmaksi kuin tutkimuslaitoksissa, koska niiden

toimintaa pidettäisiin alempiarvoisena. Siten tarkastustoimintaan keskittyneiden lai-

tosten kannalta saattoi olla hyödyllistä, että tämä erottelu kyseenalaistettaisiin ja lai-

toksia pidettäisiin keskenään verrannollisina.

Sekavuuteen löydettiin kuitenkin kaksi ratkaisua. Yhtäältä tarkastuslaitoksiksi

määriteltyjä laitoksia voitiin määrätä rajoittamaan tutkimustoimintaansa, jolloin ne

edustaisivat selvemmin tarkastuslaitoskategorian piirteitä. Toisaalta voitiin harjoittaa

käsitteellistä puhdistamista, jonka myötä laitosten voitaisiin sallia suorittaa molempia

toimintoja sekaisin päivittäisessä toiminnassaan, mutta laitoksia koskevissa säädök-

sissä niiden tehtäväksi määriteltäisiin pelkästään toinen.

Hyvänä esimerkkinä näistä ongelmista ja ratkaisumalleista toimii maataloudellisia

tarkastuslaitoksia koskenut keskustelu 1970-luvulla. Vuonna 1972 Maatalouden tut-

kimus- ja tarkastuskomitea määritteli valtiollisiksi maatalousalan tarkastuslaitoksiksi

viisi529 maatilahallituksen alaista laitosta. Määrittelyssä tuotiin kuitenkin esiin, että lai-

tokset suorittivat myös tutkimustoimintaa. Valtion maitotalouskoelaitoksen toimin-

nasta jopa kaksi kolmasosaa katsottiin varsinaiseksi tutkimustoiminnaksi. Tämä han-

kaloitti laitosten määrittelemistä tarkastuslaitoksiksi, mutta niitä olisi ollut vaikea

määritellä myöskään tutkimuslaitoksiksi. Maatilahallituksen alaisten laitosten hallin-

totoimikunnan mietinnössä vuonna 1976 tarkasteltavaksi otettiin kuusi laitosta530.

Toimikunnan tehtäväksi oli annettu selvittää maatilahallituksen alaisten tutkimus- ja
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tarkastuslaitosten toiminta-ajatukset ja toiminnassa noudatettavat periaatteet sekä

pohtia laitosten hallinnon tarkoituksenmukaista järjestämistä.  Mietinnössä531 laitok-

sia koskevien säännösten kirjavuutta pidettiin ongelmana. Mitä toimikunta siis aikoi

ehdottaa? Halusiko se muuttaa radikaalisti laitosten toimintaa tai esittää suurimittaisia

fuusioita laitosten välillä? Ei. Toimikunta halusi tehdä uudistuksia ongelmien korjaa-

miseksi, mutta tästä huolimatta toimikunta ilmoitti, ettei sen esitys edellyttäisi muu-

toksia muuhun lainsäädäntöön eikä synnyttäisi organisatorisia muutoksia. Laaditut

lakiesitykset eivät muuttaisi merkittävästi toiminnan puitteita minkään laitoksen koh-

dalla.

”Lakiesityksen ei voida minkään laitoksen kohdalla katsoa ratkaisevasti muuttavan
toiminnan puitteita verrattuna siihen, mikä laitoksella nykyisten säännösten nojalla on.
Esitys ei edellytä asiallisia muutoksia muuhun lainsäädäntöön eikä myöskään organi-
satorisia muutoksia. Hallinnollisesti kaikki laitokset kuuluisivat edelleenkin maatilahal-
lituksen alaisuuteen. Ylintä päätäntävaltaa niissä käyttäisi laitoksen johtokunta, kuten
nykyisinkin on asian laita maitotaloustuotteiden tarkastuslaitosta lukuun ottamatta.
Esitetyillä muutoksilla ei ole sanottavia valtiontaloudellisia vaikutuksia. Esitystä tehtä-
essä on edellytetty, että laitosten henkilökunnan määrä ei sen johdosta lisäänny.”

Jostain syystä toimikunta koki tarpeelliseksi uudistaa säädökset yhdenmukaisiksi,

vaikka tällä ei katsottu olevan vaikutusta sen enempää organisaatioihin kuin muuhun

lainsäädäntöönkään. Miksi siis muuttaa lakeja, jos samalla korostetaan, ettei uudis-

tuksilla ole käytännön vaikutuksia suuntaan tai toiseen? Toimikunta halusi tehdä mer-

kittäviä muutoksia, mutta sellaisia, jotka eivät vaikuttaisi mitenkään laitosten päivit-

täiseen toimintaan.

Jättämässään mietinnössä toimikunta532 antoi selityksen näihin kysymyksiin, ker-

toen pyrkineensä uudistuksilla yhtenäistämään ja ajanmukaistamaan maatilahallituk-

sen alaisia tutkimus- ja tarkastuslaitoksia. Toimikunnan mielestä Maitotaloustuottei-

den tarkastuslaitoksen tuli ”tarkastuslaitoksena” rajata suorittamansa tutkimustoi-

minta koskemaan pelkästään tarkastustoimintaa tukevia tutkimuksia, kuten tarkas-

tusmenetelmien kehittämistä. Laitos saisi suorittaa jonkin verran tutkimuksia, mutta

ne tulisi rajata minimiinsä. Valtion maatalouskemian laitoksen kohdalla ei puolestaan
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haluttu rajoittaa nykyisestään tutkimus- ja valvontamenetelmien jatkuvan kehittämi-

sen edellyttämää tieteellistä tutkimustyötä. Tästä huolimatta toimikunta533 piti tär-

keänä, ettei laitosta koskevassa lainsäädännössä mainittaisi ”tieteellistä tutkimusta”

yhtenä laitoksen tehtävistä. Tieteellisestä tutkimuksesta puhuminen olisi saattanut ai-

heuttaa epäselvyyttä laitoksen toiminnan luonteen suhteen. Toimikunnan viesti lai-

tokselle oli selvä; voitte kyllä suorittaa tieteellistä tutkimusta, jos koette sen tarpeel-

liseksi, mutta sitä ei mainita säädöksissä eikä siitä tule puhua ääneen, koska te olette

tarkastuslaitos, ettekä virallisesti harjoita tutkimusta. Toimikunnan näkemyksiin no-

jasi myös hallitus534 vuoden 1979 esityksessään eräitä maataloushallinnon tutkimus-

ja tarkastuslaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Mietintöä vaikuttaisi motivoineen

tarve yhdenmukaistaa laitoksia, joiden katsottiin kuuluvan saman kategorian puittei-

siin. Tätä kautta puolestaan efektinä tuotettiin kuvaa yhtenäisestä ja luonnollisesta

kategoriasta, koska uudistusten myötä haluttu kategoria saatettaisiin todellisuuteen

yhtenäistämällä laitoksia koskevia säädöksiä. Kyse oli käsitteellisestä yhdenmukaista-

misesta, jolle ei esitetty laitosten toimintakykyyn liittyvää funktionaalista tarvetta tai

vaikutusta.

Tarkastuslaitoksista oli rajattava pois tutkimustoiminta mahdollisimman pitkälle,

koska ne oli määritelty tarkastuslaitoksiksi ja ne haluttiin erottaa tutkimuslaitoksista.

Sikäli kuin tämä onnistuisi, kohta olisi mahdollista esittää dokumenteissa yhdenmu-

kainen tarkastuslaitosten joukko, joista yhdessäkään ei suoritettaisi tutkimustoimin-

taa. Samoin voitaisiin esittää joukko tutkimuslaitoksia, joista yhdessäkään ei harjoi-

tettaisi tarkastustoimintaa. Kategorisointi muuttuisi todellisuudeksi, jonka osuvuus

olisi mahdollista osoittaa empiiristen esimerkkien avulla. Otettaisiinpa tarkasteluun

mikä tahansa tarkastuslaitos, sen voitaisiin näyttää suorittavan pelkästään tarkastus-

toimintaa. Tällöin kategoria ei enää olisi abstrakti konstruktio, jonka mukaiseksi to-

dellisuutta pyrittiin muokkaamaan vaan se olisi totuudellinen kuvaus todellisuudesta.

Todellisuus heijastaisi vihdoin sitä käsitteellistä järjestystä, joiden kautta sitä oli epä-

toivoisesti pyritty kuvaamaan. Sikäli kuin tätä muutosta ei kyettäisi toteuttamaan or-

ganisaatioiden toiminnan tasolla, se voitaisiin kuitenkin kirjata lakeihin ja asetuksiin.
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Vaikka laitosten puitteissa tapahtuva käytännöt säilyisivät monimutkaisina ja epäsel-

vinä, ne voitaisiin kuitenkin puhdistaa tekstuaalisella tasolla kategorioiden mukaisiksi.

Käsitteellinen ja kategorinen purifikaatio ottaisi hoitaakseen ne tapaukset, joissa or-

ganisaatiouudistukset eivät olleet mahdollisia tai ne olisivat haitanneet liikaa laitosten

toimintakykyä. Kategorisoinnin todellistamisella oli samalla se kehämäinen vaikutus,

että kun yhä useampi organisaatio muutettiin kategorian mukaiseksi, ne muodostui-

vat osaltaan empiirisiksi esimerkeiksi kategorian olemassaolosta ja itsestään selvyy-

destä. Kategoriasta todella tuli jotain, joka voitiin havaita entistä selvemmin todelli-

suudessa. Siten yhä useampaa organisaatiota voitaisiin vaatia toimimaan niitä määrit-

tävän kategorian mukaisesti. Tämä kategorisointi ei olisi enää tiedepoliittisten tahojen

keksimä rakennelma vaan osuva kuvaus asioiden luontaisesta järjestyksestä, jota

myös muiden laitosten voitaisiin vaatia noudattavan.

7.8. Vertailut laitosten välillä osana kategorian muodostamista

”Kun useille valtion perustamille tutkimuslaitoksille on lailla annettu oikeus vastaan-
ottaa lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä tutkimustehtäviä varten, ehdotetaan sama
oikeus annettavaksi myös geodeettiselle laitokselle.”535

”4§. Laitoksella olisi oikeus, kuten valtion tutkimuslaitoksilla yleensäkin, ottaa vastaan
lahjoituksia tutkimustoimintaansa varten.”536

”Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan tutkimuskeskuksella olisi oikeus, kuten valtion tutki-
muslaitoksilla yleensäkin, ottaa vastaan lahjoituksia tutkimustoimintaansa varten.”537

Tiedepoliittinen harkinta ei ollut ainoa tekijä, joka tuki valtiollisten tutkimuslaitosten

yhtenäistä ryhmittelyä ja kategorisointia. Yhtenäisen institutionaalisen kategorisoin-

nin taustalla oli myös tutkimuslaitosten, niitä ohjaavien ministeriöiden tai uudistuksia

suunnitelleiden komiteoiden pyrkimykset parantaa yksittäisten laitosten asemaa.

Näissä tapauksissa laitoksia ei pyritty tietoisesti yhdenmukaistamaan, jotta tutkimusta

suorittavien organisaatioiden kokonaisuus saataisiin näyttämään selkeämmältä ja hel-

pommin ohjattavalta. Harkinta koski yksittäisiä laitoksia ja niiden uudistamista. Sikäli
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kuin määrätyn komitean tehtäväksi annettiin Geologisen tutkimuslaitoksen kehittä-

minen, sen ensimmäisenä huolenaiheena ei luultavasti ollut, miten laitos saataisiin

näyttämään sellaiselta, että se olisi helppo esittää yhdenmukaisena instituutiona See-

rumlaitoksen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Maatalouden taloudellisen tut-

kimuslaitoksen kanssa. Laitosten reformeja koskevassa harkinnassa kuitenkin nojat-

tiin jatkuvasti muissa laitoksissa suoritettuihin uudistuksiin, joita käytettiin ohje-

nuorana kulloinkin käsiteltyjen laitosten uudistamisessa. Katse tutkimuslaitoksiin ei

ollut kokonaisvaltainen ja yhteen kokoava, mutta laitosten välisen vertailun ja hallin-

nollisten ideoiden lainaamisen myötä laitokset alkoivat hiljalleen muistuttaa yhä

enemmän toisiaan ainakin säädöstekstien osalta.

Tutkimuslaitosten välisiin vertailuihin ja hallinnollisten ratkaisujen kopioimiseen

kannusti kaksi tekijää. Ensinnäkin oli se yksinkertainen seikka, että jos komitea pyrki

laatimaan uudelle organisaatiolle hallinnollista rakennetta ja virkanimikkeitä, aiem-

pien laitosten ratkaisujen osittainen matkiminen oli varmasti houkutteleva ratkaisu.

Loputtomien vaihtoehtojen joukossa aiempi malli tarjosi jonkinlaisen perustan,

jonka pohjalta voitiin laatia kaavio uutta laitosta varten. Samalla tämä tietenkin edel-

lytti, että kyseiset laitokset määriteltiin edeltä käsin luonteeltaan jokseenkin samanlai-

siksi. Sikäli kuin mallinnettu ratkaisu päädyttiin toteuttamaan käytännössä, tarkoituk-

settomana sivuefektinä oli, että laitokset näyttäisivät toisiltaan ja ne olisi entistä hel-

pompi määritellä samanlaisiksi laitoksiksi. Siten epämääräisempikin ajatus samankal-

taisista laitoksista muuttui kirjattujen säädösten ja institutionaalisten järjestelyjen

kautta helposti todisteeksi kyseisen kategorian olemassa olosta. Tällöin seuraava

määrätyn laitoksen uudistamista tarkasteleva komitea voisi huomauttaa, että todelli-

suus muodostui tällaisista laitosryhmistä, mikä voitiin helposti havaita siitä, että kai-

killa näillä laitoksilla oli lähes täsmälleen samanlaiset hallinnolliset rakenteet ja sää-

dökset. Näin hatara ajatus yhtenäisestä institutionaalisesta kategoriasta saattoi muut-

tua ikään kuin itseään vahvistavaksi ennustukseksi.

Toinen tekijä, joka yksittäisten laitosten kohdalla saattoi kannustaa institutionaa-

liseen isomorfisuuteen, oli hyödyllisten uudistusten vaatiminen institutionaaliseen
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kategoriaan vetoamalla. Tällöin reformiehdotuksissa voitiin todeta, että tiettyyn lai-

tokseen oli tehtävä määrättyjä uudistuksia, jotka edistivät sen toimintakykyä tai ra-

hoitusta, koska vastaavia uudistuksia oli tehty myös muissa ”samankaltaisissa” laitok-

sissa. Argumentti ei edellyttänyt, että samat uudistukset oli tehty kaikissa vastaavissa

laitoksissa vaan retorisesti riittävänä pidettiin, että haluttu uudistus oli suoritettu kah-

dessa tai kolmessa vastaavassa laitoksessa, jotka voitiin valita sopiviksi esimerkeiksi.

Laitosten puhemiehet tai niitä uudistavat komiteat saattoivat huomauttaa, että tämän

laitoksen kuuluu saada samat edut kuin muidenkin vastaavien laitosten. Samankaltai-

suuden korostaminen saattoi antaa perusteen uusien oikeuksien ja etujen vaatimi-

selle. Ainoastaan samanlaiset organisaatiot saattoivat hyväksytysti vaatia yhtäläisiä oi-

keuksia ja etuja. Yhtäläisyyksien korostaminen yhdellä alueella oikeutti vaatimaan sa-

mankaltaisia oikeuksia myös muilla alueilla. Samalla näiden vertailujen ja vaatimusten

myötä muodostettiin ja vahvistettiin määrättyä käsitystä yhtenäisestä institutionaali-

sesta ryhmästä. Sikäli kuin ilmaantui jokin uusi organisaatioita koskeva muotivirtaus,

jonka perustalta joitakin laitoksia uudistettiin, myös muut laitokset saattoivat vaatia

samoja reformeja itselleen, koska kyseessä oli uusi kehityksen virtaus ja kaikkien vas-

taavien laitosten tulisi voida hyödyntää sitä yhdenvertaisuuden nimissä. Monesti on

vaikeaa erottaa missä määrin yhtenäinen institutionaalinen kategoria rakennettiin ver-

tailujen perustaksi ja missä määrin yhtenäinen kategoria oli vertailujen tarkoittamaton

efekti. Olennaisempaa onkin ehkä huomioida tämä vastavuoroinen kehä, jonka

myötä nämä toiminnot vahvistivat toisiaan ja tuottivat pala palalta määrätynlaista on-

tologiaa.

Tämä ontologinen kehä näkyi monessa yhteydessä. Joko se kosketti tarkasti rajat-

tuja uudistuksia tai sen avulla oikeutettiin kokonaista säädösten joukkoa. Kun halli-

tuksen esityksessä538 laiksi Kansanterveyslaitoksesta todettiin, että ”Lakiehdotus

noudattaa rakenteeltaan pääosin säteilyturvallisuuslaitoksesta annettua lakia” kyse ei

ollut poikkeustapauksesta. Esityksessä todettiin suoraan, että säädökset ja niiden ra-

kenne oli kopioitu lähes suoraan toista laitosta koskevasta laista. Siinä missä voisi

olettaa, että tällainen kopioiminen haluttaisiin pitää salassa, sen esiin tuominen saattoi
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myös antaa tukea ehdotukselle: vastaavat säädökset on hyväksytty toisenkin laitoksen

kohdalla, joten esitetyt säädökset ovat hyväksyttäviä ja mukailevat yleisesti hyväksyt-

tyä linjaa, joka on käytössä muidenkin laitosten kohdalla.

Useimmiten toisia laitoksia koskeviin säädöksiin vedottiin rajatumpien uudistus-

ten toivossa. Laitoksille vaadittiin vertailujen pohjalta esimerkiksi yhdenmukaista

palkkatasoa, resursointia ja virkanimikkeistöä sekä oikeutta harjoittaa hallinnollista

valtaa virkajärjestelyihin539. Saman logiikan mukaan kaikille tutkimuslaitoksiksi mää-

ritellyille laitoksille tuli turvata yhtä korkeatasoinen työvoima540 olipa kyse Valtion

teknillisestä tutkimuslaitoksesta, Maatalouden tutkimuskeskuksesta tai Sosiaalitutki-

muslaitoksesta. Kustakin tutkimuslaitoksesta tuli olla säädetty oma laki kuten muis-

takin samanlaisista laitoksista541. Kaikkien samankaltaisten laitosten haluttiin osallis-

tuvan yhtäläisesti alansa koulutustehtäviin sekä julkaisu ja tiedotustoimintaan542.  Jos

joissakin laitoksissa otettiin käyttöön osastoista koostuva hallinnollinen rakenne, se

haluttiin ottaa käyttöön myös muissa vastaavissa laitoksissa543. Jos merkittävissä lai-

toksissa tehtiin laitosten korkeinta hallintoa koskevia uudistuksia, vastaavat uudistuk-

set haluttiin saattaa voimaan myös muissa vastaavaan arvoluokkaan haluavissa lai-

toksissa544. Vertailujen kautta pyrittiin perustelemaan myös sitä, että kukin tutkimus-

laitos tulisi sijoittaa hallinnollisesti suoraan ministeriön alaisuuteen545. Jos yhdellä lai-

toksella oli oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tueksi, kullakin muulla vas-

taavaan institutionaaliseen kategoriaan asettuvalla laitoksella tulisi olla vastaava oi-

keus546. Laitosten välisen kategorisen yhtenäisyyden perusteella vaadittiin eri laitok-

sille myös muun muassa oikeutta solmia sopimuksia yhteisistä tutkimushankkeista

muiden laitosten kanssa ja oikeutta kerätä maksuja laitosten suorittamista palveluk-

sista547.

Siinä äärimmäisen harvinaisessa tapauksessa, jossa tällainen jäljittely asetettiin ky-

seenalaiseksi, kiistan kohteeksi muodostui lopulta se, mitä laitoksia todella kuului ko-

pioida. Kansanterveyslaboratoriotoimikunnan mietintöön548 liitetyssä eriävässä mie-

lipiteessä muiden valtion tutkimuslaitosten hallinnollisten järjestelyjen uskottiin toi-
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mineen mallina kansanterveyslaboratoriota koskevalle laille. Tämän katsottiin näky-

neen myös komitean keskusteluissa, joissa oli tullut esiin halu päästä helpolla asetuk-

sen työstämisessä matkimalla jo olemassa olevia ratkaisuja. Matkimisella epäiltiin py-

rityn myös uudistuksen kitkattomaan läpimenoon. Eriävän mielipiteen esittäjien mu-

kaan ”Valtion Säteilyfysiikan tai Teknillisen tutkimuslaitoksen hallinto voi hyvinkin

toimia keskitetysti yhden päällikön vastuulla, mutta lääkintätoimi sujuu vain itsenäis-

ten alayksikköjen yhteistoiminnan avulla”. Eriävän mielipiteen esittäjien mukaan re-

formin suunnittelijat pyrkivät väen väkisin tekemään yhtä yhtenäistä tutkimuslaitosta

laboratorioverkostosta, joka ei tosiasiassa ollut sellainen. Tämän katsottiin olevan

uhkarohkea ratkaisu, jollaista ei ollut aiemmin kokeiltu muissa maissa. Muiden koti-

maisten tutkimuslaitosten mallin matkimisen sijaan oli noudatettava kyseisellä alalla

toimivien ulkomaisten laitosten asettamaa mallia. Olennaista ei ollut se, matkitaanko

muita, vaan se, keitä matkitaan.

Yksi kuvaava esimerkki laitosten keskuudessa leviävistä muotivirtauksista on kes-

kus-nimike. Kun Tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitea549 introdusoi keskus-

nimikettä tiedepoliittiseen keskusteluun 1960-luvulla, se piti nimikkeen edellytyksenä

sitä, että keskus olisi koostettu yhdistämällä useampia laitoksia. Keskus -nimike oli

kuitenkin ollut esillä jo 1950-luvulla, jolloin käytiin keskustelua550 Maatalouden tut-

kimuskeskuksen perustamisesta551.  Maataloudellisen koetoiminnan järjestämiskomi-

tean ehdottama keskus koostuisi useasta laitoksesta, jotka koottaisiin yhtenäisen joh-

don alaisuuteen. Keskus oli siten nimike sellaiselle tutkimusta suorittavalle kokonai-

suudelle, joka koostui useista laitoksista, joiden toimintaa koordinoitiin yhtenäisen

johdon toimesta. Sekä Maataloudellisen koetoimintakomitean että Tieteellisen tutki-

muksen organisointikomitean mietinnöissä laitoskentän katsottiin koostuvan lähtö-

kohtaisesti tutkimuslaitoksista, mutta jos niitä päädyttäisiin yhdistämään, fuusioitua

kokonaisuutta kutsuttaisiin keskukseksi. Kun tämä nimike todella päädyttiin otta-

maan käyttöön, se sai hiljalleen aivan uuden merkityksen.

Keskus-nimikettä pyrittiin hyödyntämään vuonna 1964 jätetyssä toivomusaloit-

teessa552, jonka mukaan Metsäntutkimuslaitoksen resurssit olivat liian pienet, jotta se
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voisi laajentaa tutkimustoimintaa riittävissä määrin. Laitos haluttiin järjestää koko-

naan uusiksi samalla tavoin kuin oli tehty Geologisen tutkimuslaitoksen ja Valtion

teknillisen tutkimuslaitoksen yhteydessä. Uudistuksen myötä laitoksen perustalle ra-

kennettaisiin uusi Metsätalouden tutkimuskeskus. 1970-luvun alussa hallituksen esi-

tyksessä553 Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta todettiin, että laitoksen toiminta

oli laajentunut huomattavasti perustamisen jälkeen. Nyt oli tarpeen saattaa laitoksen

järjestysmuoto ja hallinto ”nykyisten olojen ja jatkuvan kehityksen asettamien vaati-

musten mukaisiksi”. Hallitus halusi VTT-1971 toimikunnan ehdotuksen554 mukai-

sesti muuttaa laitoksen nimen keskukseksi. Toimikunta oli ehdottanut keskus nimi-

kettä puhtaasti sillä perusteella, että laitoksen toiminta oli muuttunut erittäin laajaksi

suhteutettuna muihin tutkimuslaitoksiin. Jälleen hieman yli kymmenen vuotta myö-

hemmin Säteilyturvallisuuslaitoksen hallintotoimikunnan mietinnössä555 Säteilytur-

vallisuuslaitoksen nimekkeeksi haluttiin muuttaa keskus, koska toimikunnan mukaan

merkittävin tekijä tällaisten laitosten arvovallan muodostumiselle oli laitoksen edus-

tama asiantuntemus, minkä vuoksi laitoksella tuli olla korkealuokkainen henkilö-

kunta ja kyky kilpailla sellaisesta muiden työnantajien kanssa. Nykyisellään laitoksen

muodollisen aseman ei katsottu mahdollistavan tätä. Toimikunta556 halusi parantaa

laitoksen muodollista asemaa muuttamalla sen nimen laitoksesta ”keskukseksi”.

Myös vuoden 1982 hallituksen esityksessä557 laiksi säteilyturvakeskuksesta laitoksen

nimi haluttiin muuttaa keskukseksi. Nimikkeen muutosta perusteltiin sillä, että kes-

kus kuvaisi paremmin ”laitoksen asemaa”. Sittemmin vuonna 1983 annetussa halli-

tuksen esityksessä558 Geologisen tutkimuslaitoksen nimi haluttiin muuttaa Geologian

tutkimuskeskukseksi. Ehdotuksen sanottiin liittyvän valtion tutkimus- ja tarkastus-

laitosten nimien yhtenäistämiseen. Nimikkeen muuttamiselle ei annettu erityisiä pe-

rusteita, mutta hallitus keskittyi esityksessään osoittamaan, miten laitoksen koko oli

kasvanut vuosien myötä, joten nimike näyttäisi liittyneen tässäkin tapauksessa laitok-

sen kasvaneeseen arvovaltaan.

Keskus-nimikkeestä oli vähitellen tullut laitoksen arvovaltaa kuvaava nimike. Sillä

ei ollut enää sitä teknistä merkitystä, että laitos olisi koostettu useista edeltäneistä
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laitoksista tai että laitoksen alla olisi toiminut useita laitos-yksikköjä. Kyse oli pikem-

minkin siitä, että kaikki laitokset halusivat viralliseksi nimekseen keskuksen, koska

kaikista isoimmat ja merkittävimmät valtiolliset tutkimuslaitokset olivat nimeltään

keskuksia. Tämä saattoi olla myös laitoksia ohjanneiden hallinnonalojen toivomus.

Nimike oli muodostunut arvovaltakysymykseksi ja kaikki suurimmat laitokset halu-

sivat kilpailla nimikkeestä, koska se olisi osoittanut niiden olevan kansallisesti mer-

kittäviä tutkimuselimiä.

7.9. Luonnollistumisen osatekijät

Olen luvussa tarkastellut, miten valtiolliset tutkimusorganisaatiot vakiinnuttivat ase-

mansa valtionhallinnon virastokentällä 1900-luvun aikana. Niitä ei enää pidetty epä-

määräisinä poikkeustapauksina tai väliaikaisina ratkaisuina hetkellisiin ongelmiin.

Tutkimuslaitoksia alettiin vaatia lähes joka hallinnonalalle vastaamaan hyvin kirja-

vaan joukkoon hallinnollisia ongelmia. Samalla perustettujen laitosten rahoitusta ja

henkilöstön määrää kasvatettiin tasaisesti. Niistä muodostui laajoja organisaatioita,

joiden olemassaolon oikeutusta ja tarvetta ei enää jouduttu perustelemaan samalla

tavoin kuin ensimmäisten laitosten kohdalla. Merkittävä tekijä organisaatioiden luon-

nollistumisen kannalta oli niiden järjestäminen yhtenäisen valtion tutkimuslaitos -ka-

tegorian alaisuuteen. Sen kautta laitokset koottiin yhteen ja niille kaiverrettiin jaettu

paikka tieteellistä tutkimusta ja valtionhallintoa koskevassa käsitteellisessä järjestyk-

sessä.

Jos katsotaan tämän teoksen aiempia lukuja, voidaan havaita kolme valtion tutki-

muslaitoksia koskenutta luonnollistumisen vaihetta. Ensinnäkin vakiintui ajatus tie-

teen ja tutkimuksen suuresta merkityksestä elinkeinoelämän ja hallinnon kannalta.

Toiseksi luonnollistui ajatus siitä, että määrätyissä tapauksissa valtiolliset tutkimusor-

ganisaatiot olivat rationaalisin tapa organisoida tutkimustoimintaa ja niiden perusta-

mista oli syytä harkita eri hallinnonaloilla. Lopulta muodostettiin ajatus yhtenäisestä
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valtion tutkimuslaitos -kategoriasta, joka vakiintui hiljalleen kansalliseen tiedepoliit-

tiseen keskusteluun ja harkintaan.

Yhtenäisen valtion tutkimuslaitos -kategorian myötä tuli mahdolliseksi puhua hy-

vin heterogeeniselta vaikuttavan laitosryhmän kohdalla yhtenäisestä ”järjestelmästä”

ja tarkastella koko joukon hallinnoimista ja uudistamista yhtenä ongelmakokonaisuu-

tena. Tutkimuslaitoksia ei määrittänyt enää niin vahvasti kunkin erityinen substans-

siala vaan niiden kategorinen luonne valtion tutkimuslaitoksina. Yhtäältä niihin voi-

tiin ”valtion tutkimuslaitoksina” kohdistaa yleisiä periaatteellisia vaatimuksia. Toi-

saalta valtion tutkimuslaitosten muodostamalle kokonaisuudelle voitiin vaatia rahoi-

tusta tai muita etuja, tarvitsematta eritellä kunkin laitoksen erityisiä tarpeita tai hyö-

tyjä. Kuten kysymystä laitosten ohjaamisesta, myös kysymystä laitosten rahoituksesta

oli mahdollista tarkastella kysymyksenä ”valtion tutkimuslaitosten rahoittamisesta”.

Yhtenäisen kategorian myötä kaikki tutkimuslaitokset asettuivat rinnakkain esimer-

kiksi yliopistojen kanssa. Tällöin voitiin tehdä vertailuja suoraan yliopistojen ja tutki-

muslaitosten välillä kokonaisuuksina; kumman tulisi suorittaa perustutkimusta tai so-

veltavaa tutkimusta, kumman pitäisi saada enemmän rahoitusta ja kumman asema oli

suhteellisesti vahvempi tai heikompi.

Keskeinen rooli kategorian tuottamisessa oli tiedepoliittisen harkinnan nousulla.

Kategorisoinnille ei olisi ollut painavaa tarvetta ilman pyrkimystä kokonaisvaltaiseen,

ylhäältä käsin tapahtuvaan ja keskitetysti suoritettavaan harkintaan ja ohjaukseen. Si-

käli kuin yksi ministeriö tai virasto ohjaisi yhtä erillistä tutkimusorganisaatiota, saa-

tettaisiin hyvin pitää yhdentekevänä, ovatko laitoksen hallinnolliset rakenteet ja vir-

kanimikkeet yhtenäisiä muiden laitosten kanssa, miten kyseinen laitos suhteutuu toi-

siin laitoksiin ja kuuluuko se niiden kanssa samaan kategoriaan. Kun pyritään tutki-

muskentän kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja ohjaukseen, tarvitaan selkeämpiä kate-

gorioita ja korkeamman abstraktiotason ryhmittelyitä. Muuten harkinta, analysointi

ja uudistamispyrkimykset muuttuvat mahdottomiksi liian sirpaleisen ja monimuotoi-

sen kohdekentän edessä. Hallittavien yksiköiden määrää on rajattava joko organisa-
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toristen fuusioiden tai käsitteellisten yhdistämisten avulla. Määrätyn kategorian puit-

teisiin laskettuja organisaatioita pyrittiin myös yhdenmukaistamaan rakenteiden, ni-

mikkeiden ja termien osalta. Tämän voi nähdä ajan myötä vahvistaneen ajatusta yh-

tenäisestä ja luonnollisesta kategoriasta, koska yhtenäistämisen myötä laitokset to-

della alkoivat näyttää paperilla täsmälleen samanlaisilta. Pian ei tarvinnut enää sa-

massa määrin harmitella laitosten heterogeenisuutta ja vaikeutta määritellä, mitkä lai-

tokset oikeastaan ovat valtion tutkimuslaitoksia. Käsitteellisen kategorian olemassa-

olo ja pätevyys voitiin todellistaa muovaamalla todellisuus kategorisoinnin mu-

kaiseksi.

Tämän ohella kategorisointia tuottivat myös laitosten väliset vertailut, joihin ve-

toamalla saatettiin vaatia erilaisia uudistuksia. Niiden perusteella voitiin vaatia yhden

laitoksen henkilöstölle yhtä korkeita palkkoja kuin toisessa laitoksessa. Niiden avulla

saatettiin vaatia lisäresursseja tai laajempia toimintaoikeuksia. Tällainen laitosten vä-

lisiin vertailuihin perustuva oikeuksien ja etujen vaatiminen saattaa omalta osaltaan

tuottaa ajatusta samanlaisista ja yhdenmukaisista organisaatioista, jotka muodostavat

yhtenäisen ryhmän. Tällöin ei ole kyse siitä, että organisaatiot pyrkisivät seuraamaan

määrättyä mallia, vaan toistuvat vertailut tuottavat tarkoituksettomasti käsitystä lai-

toksista toisiinsa verrannollisina ja yhteisiä ominaisuuksia omaavina laitoksina. Sa-

malla vertailujen pohjalta suoritettavat uudistukset tuottavat laitosten välille yhtenäi-

siä piirteitä, joiden pohjalta on jatkuvasti helpompi määritellä niiden keskuuteen yh-

tenäinen kategoria tai malli. Mitä vahvemmaksi ja yleiseksi hyväksytymmäksi katego-

rinen yhtenäisyys laitosten välillä muodostuu, sitä voimakkaammin voidaan vaatia

yhdenmukaisia oikeuksia saman kategorian piiriin kuuluville laitoksille ja samalla ka-

tegorisointi sementoituu osaksi hallinnollista ajattelua.
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8. Sektoritutkimuksen synty

Merentutkimuslaitos (MTL) perustettiin 19. marraskuuta 1918 annetulla asetuksella

senaatin kirkollis- ja opetustoimikunnan alaisuuteen. Asetus teki pitkään Suomen

Tiedeseuran alaisuudessa harjoitetusta hydrografis-biologisesta merentutkimuksesta

valtiollista toimintaa ja järjesti tutkimusta varten erillisen laitoksen. Collegium medi-

cum oli puolestaan perustettu Suomeen yli sata vuotta aiemmin vuoden 1811 mar-

raskuussa. Tämän lääkärilupia, sairaanhoitolaitoksia, apteekki- ja rohdosliikkeitä sekä

yleistä terveydenhoitoa valvoneen viraston perustalle muodostettiin 1800-luvun lo-

pulla lääkintöhallitus niminen keskusvirasto559. Tasan sata vuotta Collegium medicu-

min perustamisen jälkeen Suomeen perustettiin Valtion väliaikainen serumlaborato-

rio harjoittamaan seerumeita koskevaa tutkimus- ja tarkastustoimintaa, suorittamaan

diagnostisia tutkimuksia sekä yleisesti edistämään alan lääketieteellistä tutkimusta.

Tämän laboratorion perustalle tultaisiin useiden uudistusten jälkeen muodostamaan

Kansanterveyslaitos (KTL) vuonna 1981. Näiden kahden etäisen tutkimuslaitoksen

ja yhden hallinnollisen keskusviraston kohtalot tulisivat törmäämään toisiinsa 2000-

luvun alussa, minkä jälkeen yllä mainituista laitoksista tultaisiin puhumaan vain his-

toriankirjoissa. Tämä törmäys tultaisiin tuntemaan nimellä sektoritutkimusjärjestelmän

rakenteellinen kehittäminen.

Collegium medicum eli lääkintöhallitus oli periaatteessa nähnyt loppunsa jo

vuonna 1991, jolloin se yhdistettiin sosiaalihallituksen kanssa Sosiaali- ja terveyshal-

litukseksi, josta muodostettiin vuotta myöhemmin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

ja kehittämiskeskus (Stakes). 1990-luvun alussa muodostetun Stakesin tarina päättyi

vuoden 2009 alussa, jolloin laitos ajettiin alas ja sen toiminnot sijoitettiin uuteen Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL). Samalla THL:n perustaminen merkitsi lop-



334

pua Kansanterveyslaitokselle, jonka toiminnot sulautettiin uuteen laitokseen. Kah-

den pitkäikäisen hallinnollisen keskusviraston (lääkintöhallitus ja sosiaalihallitus) pe-

rustalle rakennettu tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) kohtasi prosessin myötä yh-

tälailla pitkäikäisen tieteellisen tutkimuslaitoksen (KTL) vuoden 2009 tammikuussa. Sa-

man hetkenä keskushallinnon organisatoriselta kartalta katosi myös Merentutkimus-

laitos. Merentutkimuslaitoksen henkilöstön tiukoista vastalauseista560 ja eduskun-

nassa esitetyistä kriittisistä kannanotoista561 huolimatta MTL päätettiin ajaa alas ja

sen toiminnot jaettiin Ilmatieteen laitoksen (IL) ja Suomen ympäristökeskuksen

(SYKE) välillä.

On selvää, että sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen oli näi-

den uudistusten taustalla. Vähemmän selvää on, mitä tarkoitettiin sektoritutkimuksella

ja sektoritutkimuslaitoksilla, joiden varaan jonkin sellaisen kuin sektoritutkimusjärjes-

telmän oli tarkoitus perustua. Olen edellä kirjoittanut useamman luvun valtion hal-

linnon yhteyteen liitetyistä tutkimusorganisaatioista sekä valtion tutkimuslaitos -ka-

tegorian muodostumisesta, joutumatta kertaakaan mainitsemaan sektoritutkimusta

tai sektoritutkimuslaitoksia. Tämä ei johdu siitä, että olisin analyysissa ohittanut mer-

kittäviä historiallisia faktoja, vaan siitä, että aiemmin käsittelemäni aineisto on pääasi-

assa rajoittunut 1980-luvun loppua edeltävään ajanjaksoon. Kyseisissä dokumen-

teissa ei puhuttu sektoritutkimuksesta tai sektoritutkimuslaitoksista. Tällaisia objek-

teja ei yksinkertaisesti ollut olemassa. 1980- ja 1990-lukujen taitteesta lähtien alkaa

kuitenkin löytyä lukuisia tiedepoliittisia tekstejä, joiden keskeisimpänä ongelmana oli

selvittää, miten tulisi ohjata sektoritutkimusta ja uudistaa sektoritutkimuslaitoksia.

Näistä objekteista puhuivat useat eri tahot, jotka näyttivät kokevan niitä koskevat

kysymykset erityisen tärkeiksi. Niistä muodostui merkittävä keskustelunaihe niin val-

tion keskushallintoa kuin kansallista tutkimusjärjestelmää tarkastelleille tahoille.

Tässä vaiheessa oli tärkeää tuntea vähintään sektoritutkimukseen sijoitetut varat sekä

niiden historiallinen kehittyminen, julkisen ja yksityisen rahoituksen jakautuminen

sektoritutkimuslaitosten välillä sekä sektoritutkimuksen osuus valtion tutkimusrahoi-

tuksesta.
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Voitaisiin kuitenkin väittää, että tämä kuvaus sektoritutkimuksen ilmaantumisesta

hallinnollisen harkinnan kohteeksi jättää huomioimatta historiallisen jatkumon sek-

toritutkimuksen synnyn taustalla. Ehkä sektoritutkimusta koskeva keskustelu ei ole-

kaan aivan niin tuore kuin yllä ehdotin. Esimerkiksi Valtion tiede- ja teknologia-

neuvosto562 esitti sektoritutkimuksen kehittämisestä koskeneessa kannanotossaan

vuonna 1988 ajatuksen, että sektoritutkimus oli käynnistynyt ja lähtenyt nousuun

Suomessa jo 1970-luvun alussa. Se oli vain tunnettu eri nimellä. Siitä oli puhuttu

YPP-tutkimuksena. YPP-tutkimuksen kehittämistä varten oli järjestetty komiteoita

ja arviointiseminaareja 1980-luvulla. Se oli paistatellut hetken aikaa tiedepoliittisen

katseen parrasvaloissa, mutta vaipui unohduksiin samaan aikaan kun sektoritutkimus

nousi esiin. Siten ei vaikuttaisi mahdottomalta ajatella, että sektoritutkimus oli vain

uusi nimi YPP-tutkimukselle, joka oli saanut alkunsa 1970-luvulla ja jatkoi nyt kul-

kuaan uuden nimikkeen alla. Yksi nimike vaihtui toiseen, mutta keskustelun kohde

pysyi samana.

Yllä esitetyn argumentin pätevyyttä voidaan arvioida katsomalla YPP-tutkimusta

ja sektoritutkimusta koskevia määritelmiä. Yksi määritelmä YPP-tutkimukselle löytyy

vuonna 1981 mietintönsä jättäneen YPP-työryhmän563 selvityksestä, jonka mukaan

kyseinen tutkimus tarkoitti kaikkea valtion tutkimusrahoituksen tavoiteluokkaan

”yhteiskuntapolitiikka ja palvelut” piiriin kuuluvaa tutkimusta. Sektoritutkimuksen

määrittelyn osalta voidaan puolestaan nojata Sektoritutkimustyöryhmän564 mietin-

töön vuodelta 2006, jossa sektoritutkimus määriteltiin seuraavasti:

”Sektoritutkimuksella tarkoitetaan yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja
tukevaa tutkimusta. Sellaisena se on poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kehit-
tämisen strateginen resurssi sekä johtamisen keskeinen väline. […] Sektoritutkimuk-
sen avulla hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa ja luovat edellytyksiä yhteiskun-
nan kehittämiselle.”

Määritelmät eivät vaikuta kovin etäisiltä toisistaan. Molemmissa puhutaan yhteis-

kuntapolitiikasta ja yhteiskunnallisista palveluista. Tässä luvussa tulen kuitenkin

osoittamaan, että nämä käsitteet eivät suinkaan ole keskenään yhdenmukaisia, mikä
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osaltaan selittää, miksi Suomessa on ollut kohtalaisen pitkään sektoritutkimuslaitok-

sia, mutta ei koskaan YPP-tutkimuslaitoksia. Sikäli kuin sektoritutkimukselle löytyi-

sikin tutkimustoiminnan piiristä aiempi edeltäjä, ainakaan sektoritutkimuslaitoksille

ei näyttäisi löytyvän vastinetta organisaatioita koskevan käsitteellisen järjestyksen pii-

ristä.

Toinen olennainen luvussa käsitelty kysymys koskee sitä, miten valtion tutkimus-

laitokset suhteutuvat näihin määritelmiin. Tiedepoliittisissa dokumenteissa on 1980-

luvun lopulta lähtien käsitelty järjestelmällisesti sektoritutkimusta ja valtion tutkimus-

laitoksia samoissa yhteyksissä. Niissä on kuitenkin ymmärrettävästi jätetty kehysten

ulkopuolelle kysymys siitä, miten nämä tutkimustoimintaa, julkishallinnon organisaa-

tioita ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa koskevat palaset onnistuttiin sovitta-

maan yhteen siten, että hallinnollisen tiedon ja toimenpiteiden kohteeksi saattoi mää-

rätyllä historiallisella hetkellä muodostua sellaisia näennäisen vakaita objekteja kuin

sektoritutkimus, sektoritutkimuslaitokset ja sektoritutkimusjärjestelmä. Toisin kuin

1970-luvulla, me saatamme tänä päivänä nähdä edessämme lukuisia sektoritutkimus-

laitoksia ja suhtautua eri tavoin niiden merkitykseen hallinnon tehokkuuden tai tie-

teellisen tutkimuksen tason suhteen, riippuen siitä, miten tulkitsemme sektoritutki-

muslaitoksia ja muita tutkimusorganisaatioita koskevia arviointeja, tilastoja ja tavoit-

teenasetteluja.

Jotta voimme ymmärtää, mistä me tänä päivänä puhumme keskustellessamme

kansallisesta tiedepolitiikasta, tutkimusjärjestelmästä tai innovaatiojärjestelmästä,

meidän on tunnettava ne tapahtumat, joiden kautta tarkastelemamme objektit ovat

muodostuneet osaksi havaitsemaamme todellisuutta. Meidän on kysyttävä, miten

määrättynä historiallisena hetkenä hallinnollisen harkinnan keskeiseksi kohteeksi

saattoi nousta YPP-tutkimus siten, että useat tahot kokivat sitä koskevan keskustelun

mielekkääksi ja tärkeäksi sekä saattoivat olla eri mieltä YPP-tutkimuksen kehittämistä

koskevista suunnitelmista. Toiseksi meidän on tarkasteltava, miten valtionhallinnon,

tiedepoliittisen harkinnan ja tilastollisten katsausten kohteeksi onnistuttiin muodos-

tamaan sellaiset objektit kuin sektoritutkimus ja sektoritutkimuslaitokset. Lopulta meidän
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on kysyttävä, miten nämä tutkimusalueet onnistuttiin sitomaan valtion tutkimuslaitok-

siin, joista suurin osa oli perustettu palvelemaan elinkeinoelämää ja ratkomaan käy-

tännön toiminnassa päivittäin ilmeneviä ongelmia sen sijaan, että ne olisivat pyrki-

neet tukemaan hallinnollisten ja poliittisten päätöksentekijöiden harkintaa yhteiskun-

nallisten ongelmakysymysten kohdalla.

Tässä luvussa tarkastelen ensin, millaisten keskustelujen, käsitteellisten rajanveto-

jen ja määrittelyiden kautta 1970- ja 1980-lukujen taitteen tiedepoliittisissa dokumen-

teissa muodostettiin ajatus YPP-tutkimuksesta yhtenäisenä hallinnan kohteena ja mi-

ten se linkitettiin valtion tutkimuslaitoksiin. Sen jälkeen otan käsittelyyn sektoritutki-

muksen sekä sektoritutkimuslaitokset, ja tarkastelen näiden suhdetta YPP-tutkimus-

kategoriaan. Lopulta pyrin vastaamaan siihen, miksi YPP-tutkimus nousi nopeasti

niin merkittävään asemaan 1970- ja 1980-lukujen tiedepoliittisessa keskustelussa.

8.1. YPP-tutkimus-kategorian introdusointi

”Maataloustutkimuksen tehtävänä on maatalouden edistäminen ja kehittäminen.”565

”Valtion tutkimuslaitosten pääasiallisena tehtävänä on suorittaa hallintoa palvelevaa
tutkimusta, jonka edistäminen kuuluu ao. hallinnon alalle. Hallintoa palvelevan sovel-
tuvan tutkimuksen tueksi tutkimuslaitokset tekevät jossain määrin myös toimialansa
perustutkimusta.”566

Vuonna 1964 jätetyssä toivomusaloitteessa567 maataloudellisten tutkimustulosten

saattamisesta tehokkaasti palvelemaan käytännön maataloutta todettiin, että yleisen

käsityksen mukaan maatalouden tutkimustulokset eivät leviä riittävän nopeasti ja te-

hokkaasti käytännön viljelijöiden tietoon. Tutkimustoiminnan katsottiin kuitenkin

olevan tehokas keino parantaa koko maatalouden elinmahdollisuuksia. Aloitteen mu-

kaan: ”Maatalouden tutkimustyön päämäärä on todellakin käytännön viljelijän pal-

veleminen parhaalla mahdollisella tavalla”. Maataloutta koskevan tutkimustoiminnan

tehtävänä oli palvella elinkeinon edustajia eikä esimerkiksi ministeriön päättäjiä tai

tiedemiesten tutkimuksellisia intressejä. Maataloudellisessa tutkimustoiminnassa ei
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ollut kyse poliittisten päätösten oikeuttamisesta tai tukemisessa, tieteellisten ongel-

mien ratkomisesta tai tutkijoiden etenemistä urallaan. Olennaista oli viljelijöiden kyky

kasvattaa viljelystensä tuotantoa.

Samoin vuonna 1970 jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä568, joka koski maatalou-

dellisten tutkimustulosten julkaisu- ja tiedotustoiminnan tehostamista, todettiin:

”Kukaan ei kuitenkaan väittäne, että tutkimuslaitosten tulisi toimia itsensä vuoksi,
vaan voitaneen pitää selviönä, että tutkimuslaitosten tulee palvella koko kansaa ja pys-
tyä saattamaan tutkimustuloksensa tietoja tarvitsevien käytettäväksi niin pian kuin tek-
nillisesti mahdollista.”

Valtion tutkimuslaitosten tuli tuottaa käytännöllisesti hyödyllistä tietoa ollakseen

legitiimejä. Toinen kysymys oli kuitenkin se, keitä niiden pitäisi hyödyttää. Tässä ei

väitetty, että tutkimuslaitokset keskittyivät liikaa tieteelliseen työhön, minkä vuoksi

ne eivät kyenneet palvelemaan riittävän hyvin päätöksentekijöitä ja virkamiehiä. Ky-

symyksen esittäjää eivät kiinnostaneet yhteiskuntapoliittiset linjaukset tai hallinnon

tarpeet vaan elinkeinon harjoittajien tarpeet. Maataloudellisten tutkimustiedon tar-

vitsijoina ja tärkeimpinä hyödyntäjinä pidettiin viljelijöitä. Maataloudellisia tutkimus-

laitoksia tuli kehittää siten, että ne palvelisivat mahdollisimman tehokkaasti maata-

louselinkeinon harjoittajia.

Kun yhteiskuntasuunnittelun organisaatiokomitea569 vuonna 1968 tarkasteli mie-

tinnössään elimiä, jotka olivat keskeisiä jatkuvan ja järjestäytyneen yhteiskuntapoliit-

tisen suunnittelun kannalta, tärkeimmiksi laskettiin valtakunnansuunnittelutoimisto

ja -neuvosto, valtiovarainministeriö sekä talousneuvosto ja sen sihteeristö. Tämän

lisäksi toimintaan katsottiin osallistuvan ministeriöiden tutkimus- ja suunnittelueli-

met, joista mainitsemisen arvoisina pidettiin sosiaaliministeriön Sosiaalipoliittista tut-

kimusosastoa, asuntohallituksen Tutkimus- ja suunnittelutoimistoa sekä kulkulaitos-

ten ja yleisten töiden ministeriön Työvoimatutkimustoimistoa. Huomionarvoista

tässä on se, että komitea luetteli ne ministeriöiden yhteydessä tai alaisuudessa toimi-

vat elimet, joita pidettiin keskeisinä yhteiskuntapoliittisen suunnittelun kannalta,
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mutta näiden joukkoon ei luettu yhtään niistä laitoksista, joita oli tässä vaiheessa

alettu ryhmitellä valtion tutkimuslaitos -kategorian alle.

Yllämainitut puheenvuorot ja kannanotot edustavat vielä 1960-luvun aikana mie-

lekkäänä pidettyä käsitystä, jonka mukaan suurin osa valtion tutkimuslaitoksista pal-

veli ensisijaisesti eri alojen elinkeinonharjoittajia. Joitain poikkeuksia lukuun otta-

matta, valtion tutkimuslaitoksia ei pidetty lähtökohtaisesti keskeisinä toimijoina yh-

teiskuntapolitiikkaa koskevan selvitys- ja suunnittelutyön kannalta. Suurin osa laitok-

sista oli perustettu palvelemaan elinkeinoelämän tarpeita eikä niille välttämättä hah-

motettu merkittävää roolia poliittis-hallinnollisen päätöksenteon ja suunnittelun kan-

nalta. Tästä huolimatta, kun muutaman vuoden päästä puhuttaisiin yhteiskuntapoli-

tiikkaa ja -palveluita tukevasta (YPP) tutkimuksesta, keskustelu tulisi kohdistumaan

juuri valtion tutkimuslaitoksiin. Näiden keskustelujen jälkeen kaikkien valtion tutki-

muslaitosten ensisijaiseksi tehtäväksi tultaisiin ymmärtämään yhteiskuntapoliittisen

päätöksenteon ja yhteiskunnallisten palvelujen tukeminen.

Käsitteen esittely

Yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita tukeva tutkimus introdusoitiin suomalaiseen tie-

depoliittiseen keskusteluun erityisenä tutkimusta koskevana luokituksena vuonna

1979. Tällöin valtion tiedeneuvoston570 tiedepoliittisessa katsauksessa esitettiin tau-

lukko, joka kuvasi valtion tutkimusmenojen jakautumista sekä keskimääräistä reaa-

lista vuosikasvua tehtävien mukaan vuosina 1970–1978. Dokumentti introdusoi

YPP-tutkimuksen tiedepoliittiseen keskusteluun omana luokituksenaan, vaikka ky-

seistä lyhennettä ei vielä käytettykään. Dokumentin taulukossa mainitut tutkimusteh-

tävät oli jaettu kahdeksaan tavoiteluokkaan:

”1. Maa- ja metsätalous ym.
2. Teollisuus ym.
3. Energia
4. Maanpuolustus
5. Maa-, vesi- ja ilmakehä
6. Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut
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7. Tieteen edistäminen (paitsi korkeakoulut)
8. Korkeakoulut”

Tiedeneuvosto tarkensi vielä kuudennetta tavoiteluokkaa koskevaa määritelmää

ja totesi sen pitävän sisällään useisiin tehtäviin liittyvää tutkimustoimintaa. Kyseinen

luokka käsitti tutkimuksen, joka koski kuljetusta ja tietoliikennettä, asuntoja ja yhdys-

kuntia, ympäristönsuojelua, työelämää ja työolosuhteita, terveydenhuoltoa, sosiaali-

turvaa, koulutusta, kulttuuria, kansainvälisiä suhteita, muuta yhteiskuntapolitiikkaa

(mm. yleistä talouspolitiikkaa) ja muita yhteiskuntapalveluita (mm. sääpalveluita, ti-

lastointia ja kartoitusta).

Luokittelu ei ollut varsinaisesti tiedeneuvoston keksimä. Vaikka tiedeneuvosto ei

sitä suoraan maininnutkaan, luokittelu vaikuttaisi olevan muovattu osin OECD:n571

ja osin NORDFORSKin572 esittämien suositusten pohjalta. OECD julkaisi vuonna

1976 kolmannen painoksen niin sanotusta Frascatin käsikirjasta, jonka tarkoituksena

oli tuottaa kansainvälisesti hyödynnettävät standardit tutkimus- ja kehitystyön mit-

taamista varten. Käsikirjassa suositeltiin valtion rahoittaman tutkimustoiminnan ja-

ottelemista kahteentoista luokkaan, joiden pohjalta voitaisiin mitata ja vertailla ku-

hunkin luokkaan kohdistettua rahoitusta eri ajanjaksojen ja kansakuntien välillä.

Luonteeltaan luokat olivat sosioekonomisia tavoiteluokkia kuten maatalous, energia

ja terveys. OECD:n suositus perustui573 osittain Euroopan yhteisön puitteissa työs-

tettyyn hankkeeseen, jossa pyrittiin tuottamaan yhtenäistä nimikkeistöä tutkimustoi-

minnan ja sen rahoittamisen tarkastelua ja mittaamista varten. Hankkeen tuloksena

oli niin kutsuttu NABS-nimikkeistö (Nomenclature for the Analysis and Comparison of Sci-

entific Programs and Budgets). NORDFORSKin asiantuntijat, jotka olivat osallistuneet

myös Frascatin käsikirjan valmisteluun, puolestaan rakensivat samana vuonna julkai-

semaansa raporttiin 16-kohtaisen luokituksen, joka mukaili monelta kohdin

OECD:n ehdotusta.

Tiedeneuvosto ei kuitenkaan kopioinut suoraan sen enempää Frascatin käsikirjan

suosittelemaa luokittelua kuin NORDFORSKin ehdotusta. Tiedeneuvosto muovasi

ja järjesti oman kahdeksankohtaisen luokituksensa näiden pohjalta, mutta lopputulos



341

ei ollut täysin yhdenmukainen kummankaan suosituksen kanssa. Esimerkiksi Fras-

catin käsikirjan social development and services korvautui luokalla yhteiskuntapolitiikka ja

-palvelut, jonka alle sijoitettiin alaluokkina muun muassa kuljetus ja tietoliikenne, ym-

päristönsuojelu ja terveydenhuolto, jotka olivat käsikirjassa esiintyneet yhteiskunta-

politiikan ja -palvelujen tasoisina – ja sille rinnakkaisina – luokkina.

Tiedeneuvoston574 vuoden 1979 luokittelusta voidaan tehdä useita havaintoja ja

se synnyttää myös useita kysymyksiä. Ensinnäkin kyse on ilmiselvästi valtion tutki-

musrahoituksen jakautumista koskevasta luokittelusta. Se ei siten ollut tieteellisten

tahojen tekemä tutkimustoimintaa koskeva jaottelu. Luokittelun ensisijaisena tehtä-

vänä ei ollut osoittaa millaista tutkimustoiminta on luonteeltaan, miten tieteellistä

toimintaa olisi mielekkäintä jaotella tai millaiset tieteenalojen väliset erottelut tulisi

ottaa käyttöön. Tavoitteena oli tilastollisia selvityksiä ja hallinnollista harkintaa varten

eritellä, miten valtion budjettiin sisältyvä tutkimusrahoitus jakautuu eri tarkoituksiin.

Jotta tämä olisi mahdollista, oli samalla rakennettava näitä tarkoituksia tai tavoitteita

koskeva luokitus, jonka pohjalta rahoituksen jakautumista voitiin tarkastella. Luoki-

tus tarjosi kehikon, jonka pohjalta tutkimustoiminnan rahoitusta ja ohjausta koskeva

kenttä voitiin tiivistää rajattuun joukkoon elementtejä. Tällöin myös laajaa ja moni-

puolista kohdekenttää koskeva hallinnollinen harkinta voitiin kohdistaa suppeaan

joukkoon objekteja, joiden keskinäisistä suhteista, kehityspiirteistä ja kehitystarpeista

oli mahdollista keskustella selkeän kokonaiskuvan puitteissa.

Toiseksi näemme, että yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluita kos-

kevan tavoiteluokan rinnalla oli useita muita samantasoisia luokkia. Muut taulukon

tavoiteluokat, kuten maa- ja metsätaloutta koskeva tutkimus ja teollisuutta tukeva

tutkimus, eivät sisältyneet yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluita kos-

kevaan tutkimusryhmään. Niihin liittyvää tutkimustoimintaa, jota suoritettiin eri val-

tion tutkimuslaitoksissa, ei siten määritelty yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita tuke-

vaksi.



342

Kolmanneksi voimme huomata, että näille tutkimustoiminnoille ei määritelty mi-

tään yksittäistä tahoa, jota tutkimusten olisi tarkoitus palvella. Taulukko ei kerro, pal-

veliko maa- ja metsätaloutta koskeva tutkimus samoja tahoja kuin maanpuolustusta

koskeva tutkimus tai yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita koskeva tutkimus, vai pal-

velivatko ne täysin erillisiä toimijoita. Taulukossa tai sitä koskevissa selvityksissä ei

annettu ymmärtää, että olisi jokin yksittäinen tutkimustietoja vastaanottava taho, ku-

ten ”päätöksentekijät”, joita nämä tutkimustoiminnot palvelisivat.

Neljänneksi voidaan havaita, että näille tutkimusta koskeville tavoiteluokille ei

määritelty suorittavia tahoja. Taulukon perusteella on mahdotonta määritellä, mitkä

instituutiot suorittivat näiden tavoiteluokkien mukaista tutkimusta tai keiden niitä pi-

täisi suorittaa.  Meillä on siis taulukko, jolla on hallinnollinen tehtävä ja joka kuvaa

tutkimustoimintaa, mutta ei tutkimuksen suorittajia tai hyödyntäjiä. Luokittelun organi-

soivana periaatteena toimivat tutkimusalueet. Kyseisen taulukon pohjalta ei siten

voitu vetää yhtäläisyysmerkkejä määrätyn tutkimustoiminnan ja määrättyjen tutki-

musorganisaatioiden välille eikä tähän luultavasti pyrittykään. Vaikuttaisi siltä, että

taulukon tarkoitus oli antaa tutkimustehtäviä koskeva luokitus, jonka ei ollut tarkoi-

tuskaan toimia ohjaavana periaatteena tutkimusta suorittavien tahojen organisoin-

nille ja ryhmittelylle. Eri organisaatiot saattoivat osallistua useiden mainittujen tutki-

mustehtävien suorittamiseen. Keskeistä näiden huomioiden kohdalla on se, että vuo-

den 1979 taulukossa ei näytetty muodostettavan minkäänlaista yhteyttä yhteiskunta-

politiikka- ja palveluita koskevan tutkimuksen ja valtion tutkimuslaitosten välille.

Ainoat tutkimusta suorittavat tahot, jotka tiedeneuvoston taulukossa erotellaan,

ovat korkeakoulut. Korkeakoulut eivät viittaa tutkimuskohteeseen tai -alueeseen

vaan tutkimuksen suorittajaan. Kategoria poikkesi muista. Samalle tasolle tutkimus-

tehtävien kanssa asetettiin siis yksi tutkimusinstituutio. Korkeakoulujen kohdalla ei

kuitenkaan mainita, miten niiden suorittama tutkimus suhteutuu taulukossa mainit-

tuihin tavoiteluokkiin: jakautuuko se niiden kesken vai onko se kokonaan niistä eril-

linen. Siinä ei myöskään mainita, keitä korkeakoulujen suorittaman tutkimuksen olisi
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tarkoitus hyödyttää. Kaikki muut taulukon ryhmät koskivat tutkimustoiminnan ta-

voiteluokkia, joita mikä tahansa tutkimusorganisaatio saattaisi suorittaa, mutta vii-

meinen ryhmä koskee määrättyä instituutiota, riippumatta siitä, mitä tutkimustehtä-

viä se suorittaa. Tämä toki herättää kysymyksen, että jos taulukkoon on otettu mu-

kaan yksi tutkimusta suorittava organisaatiojoukko, miksi siinä ei ole mainittu laisin-

kaan valtion tutkimuslaitoksia, jotka oli jo useissa aiemmissa dokumenteissa luoki-

teltu yhtenäiseksi organisaatioryhmäksi. Yksi selitys voisi olla, että tiedeneuvosto ei

katsonut valtion tutkimuslaitosten muodostavan korkeakoulujen kaltaista yhtenäistä

joukkoa. Toinen selitys on, että asettaessaan rinnakkain eri tavoin määrittyviä muut-

tujia tiedeneuvoston esittämä taulukko oli yksinkertaisesti sekava ja kokonaisuudes-

saan vailla yhdistävää logiikkaa, mutta se katsottiin riittävän hyödylliseksi, jotta se

kannattaisi esitellä. Tiedeneuvosto575 vaikutti itse kannattavan määrätyiltä osin jäl-

kimmäistä tulkintaa todetessaan:

”Luokituksessa on eräitä ongelmia (esimerkiksi luokat eivät ole aivan yksiselitteisiä ja
’tieteen edistäminen’ eli noin puolet valtion tutkimustoiminnasta on omana luokka-
naan), mutta eräitä havaintoja voidaan silti tehdä […]”

Oltiinpa luokitusten ongelmallisuudesta mitä mieltä tahansa, taulukkoa ei ole

syytä ohittaa keveästi.  Tiedeneuvoston esittämä taulukko saattoi olla epäselvä, mutta

sen taustalla oli paljon eri toimijoiden suorittamaa pohdintaa ja se osallistui niin sa-

nottuun ontologiseen576 tai episteemiseen577 työhön, jonka myötä hallinnoitava kenttä pyrit-

tiin järjestämään selvästi hahmoteltaviin objekteihin ja kategorioihin. Riippumatta

taulukon käsitteellisestä koherenssista, se oli yksi pyrkimys kohti käsitteellistä koko-

naiskuvaa, joka koettiin tarpeelliseksi ja joka pyrittiin rakentamaan mahdollisimman

selväksi. Merkittävässä tiedepoliittisessa dokumentissa esitetty taulukko, joka raken-

tui osittain kansainvälisesti suositeltuihin luokituksiin, rakensi kehikon, jonka poh-

jalta lukuisat muut tahot tulisivat myöhemmin jäsentämään tutkimustoiminnan ja eri-

laisten organisaatioiden muodostamaa monimutkaista kokonaisuutta.
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Valtion tiedeneuvoston578 vuonna 1981 antamassa katsauksessa tutkimus- ja ke-

hitystyöstä 1980-luvun Suomessa YPP-tutkimuksen rooli oli jo huomattavasti koros-

tuneempi ja se hyppäsi aivan uudelle tekstuaaliselle tasolle. Siitä ei puhuttu enää vain

yhtenä yksikkönä raportin keskelle sijoitetussa taulukossa tai pienessä osiossa muun

tekstin lomassa, vaan se esiintyi suoraan sisällysluetteloon laadituissa pääotsikoissa.

Niiden kahden vuoden aikana, joka tiedeneuvostolta kului katsaustensa esittämiseen,

YPP-tutkimus oli siirtynyt taulukoista tarkastelun keskiöön.

Olennaista tiedeneuvoston vuoden 1981 mietinnössä ei kuitenkaan ollut pelkäs-

tään se, kuinka YPP-tutkimus onnistui saamaan ”ylennyksen” vaan se, miten tämä

arvon nousu tulisi ajan myötä vaikuttamaan tutkimustoimintaa jäsentävään tarkaste-

lukehikkoon ja tutkimuslaitoksia koskeviin käsityksiin. Tältä osin on ensinnäkin huo-

mionarvoista, että tiedeneuvoston raportissa ei aiempien katsausten tapaan omistettu

lainkaan omaa osiota valtion tutkimuslaitoksille. Toiseksi voidaan havaita, että perus-

tutkimusta käsiteltiin omassa alaluvussa, mutta vastaavaa ei omistettu soveltavalle

tutkimukselle tai tavoitetutkimukselle, toisin kuin aiemmin oli ollut tapana. Perustut-

kimus määriteltiin otsikkotasolla objektiksi, johon tiedepoliittisen harkinnan tuli tart-

tua, mutta jostain syystä samaa asemaa ei enää tarjottu soveltavalle tutkimukselle. Sen

sijaan omat osionsa perustutkimuksen rinnalla oli nyt – valtion tutkimuslaitosten tai

tavoitetutkimuksen sijaan – tarjottu YPP-tutkimukselle, energiatutkimukselle sekä te-

ollisuutta edistävälle tutkimus- ja kehitystyölle. Lisäksi oli eräänlainen ylijäämäosio,

jossa tarkasteltiin muita ”tutkimuslohkoja”. Mietinnössä asetettiin siten perustutki-

mus rinnakkain sellaisten lohkojen kanssa, jotka määriteltiin täysin eri perusteilla. Jäl-

kimmäiset luokat määrittyivät sen nojalla, mitä aihetta tutkimus koski tai keitä sen oli

tarkoitus hyödyttää, perustutkimus puolestaan sen nojalla, millä tavalla kohdetta tut-

kittiin.

Olennaista näiden erotteluiden analysoinnin kannalta ei ole, kuinka ”päteviä” tai

”totuudellisia” luokittelukriteerit kussakin taulukossa tai sisällysluettelossa ovat, vaan

se, miten tällainen kategorioiden rinnastaminen virallisissa dokumenteissa saattaa vai-

kuttaa luokiteltuja objekteja koskeviin käsityksiin. Sikäli kuin eri perusteilla sisältönsä
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saavat termit asetetaan riittävän pitkään taulukoissa rinnakkain verrannollisina ter-

meinä, ne saattavat alkaa hiljalleen näyttäytyä keskenään verrannollisina käsitteinä tai

objekteina. Tiedepoliittisissa dokumenteissa YPP-tutkimus asetettiin toistuvasti rin-

nakkain perustutkimuksen kanssa.  Siten niiden välille asetettiin rajanveto, joka oli

paitsi merkittävä myös monimutkainen, koska tarkasteltuja objekteja määrittävät piir-

teet erosivat luonteeltaan toisistaan eikä eri erotteluakseleiden välillä vaikuttanut ole-

van yhtenäistä linjaa. Taulukoiden myötä luotiin kuitenkin hiljalleen ajatus siitä, että

ehkä tutkimusmaailma oli makrotasolla jaoteltavissa sellaisten termien kuin perustut-

kimus ja YPP-tutkimus avulla. Tutkimustoiminta, jota ei voitu luokitella perustutki-

mukseksi, täytyi sijoittaa rinnakkaiseen luokkaan, joka useimmiten oli YPP-tutkimus.

Perustutkimuksen kanssa rinnakkaisina luokituksina olivat pitkään esiintyneet sellai-

set kategoriat kuin soveltava tutkimus ja tavoitetutkimus, mutta yhtäkkiä perustutki-

mus saikin merkityksensä erottautuessaan yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita koske-

vasta tutkimuksesta.

Kun opetusministeriö asetti 8.4.1980 työryhmän selvittämään ”yhteiskuntapoli-

tiikka ja -palvelut” nimellä kulkeneen tutkimustoiminnan tavoiteluokan kehittämistä,

YPP-tutkimus oli noussut mietintöjen otsikkotasolta sellaiseksi aiheeksi, jota varten

perustettiin kokonaisia työryhmiä ja komiteoita. Opetusministeriön asettaman YPP-

työryhmän579 mukaan YPP-tutkimusta harjoitettiin usean eri tahon toimesta. Siihen

osallistuttiin muun muassa valtionhallinnon yksiköissä, kunnallis- ja lääninhallin-

nossa, valtion tutkimuslaitoksissa sekä yliopistoissa580. Tutkimusta suorittavien orga-

nisaatioiden rahoituksen ja hyödyntämisen muodot nähtiin niin moninaisina, että

työryhmä ei edes halunnut lähteä käsittelemään niihin liittyviä tekijöitä yksityiskoh-

taisesti, vaan pyrki tarttumaan YPP-tutkimusta koskeviin yleisiin tekijöihin.

1980-luvun alussa YPP-tutkimus oli noussut tiedepoliittisen harkinnan keskiöön

erityisenä kehittämiskohteena. Vielä vuoden 1986 maaliskuussa järjestettiin Valtion

tiedeneuvoston ja Suomen Akatemian organisoima YPP-tutkimuksen arviointisemi-

naari581. Seminaarin tarkoituksena oli arvioida YPP-tutkimuksen kehitystä ja nykyti-
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laa Suomessa, tunnistaa tutkimustulosten soveltamiseen liittyviä ongelmia sekä sel-

vittää, miten julkishallinnon ja tiedeyhteisöjen tutkimus- ja koulutusyhteistyötä voi-

taisiin parantaa. Tämän seminaarin jälkeen YPP-tutkimuksesta ei tultaisi kuulemaan

muuten kuin dokumenttien alaviitteissä. YPP-tutkimusta koskevaa keskustelua on

turha etsiä myöhemmistä komiteanmietinnöistä tai tiedepoliittista dokumenteista.

Niissä puhutaan yhä toisinaan yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita tukevasta tutki-

muksesta, mutta tämä termi ei määrity enää omaksi pääkategoriakseen. Kukaan ei

enää perustanut työryhmiä ja komiteoita YPP-tutkimuksen kehittämiseksi.

YPP-tutkimukseen kohdistuneen kiinnostuksen huipennus jätti jälkensä myö-

hempään tiedepoliittiseen keskusteluun ja on siltäkin osin huomionarvoinen. Valtion

tiedeneuvoston ja Suomen Akatemian laatimassa kutsussa582 YPP-tutkimuksen arvi-

ointiseminaariin vuonna 1986 koettiin tarpeelliseksi selittää mitä YPP-tutkimuksella

tarkoitettiin. Kutsun mukaan:

”YPP-tutkimus on 1980-luvulla nopeasti kasvanut tutkimuksen lohko. YPP-tutki-
musta harjoittaa ja tukee julkinen hallinto: tutkimuksen teettäjiä ja rahoittajia ovat mi-
nisteriöt ja keskusvirastot, ja hankkeet toteutetaan usein valtion tutkimuslaitoksissa tai
hallinnon omissa yksiköissä. Varoja suunnataan merkittävästi myös yliopistoissa ja
korkeakouluissa tehtävään YPP-tutkimukseen. Tutkimusta koskevat päätökset teh-
dään yleensä hallinnossa ja siihen liittyy useimmiten selvä käytännöllisen soveltamisen
tavoite.”

Tämä määrittely eroaa aiemmin esitetyistä siinä, että tässä YPP-tutkimuksen mää-

rittely tapahtuu keskeisesti tutkimuksen rahoittajien ja suorittajien kautta. YPP-tutkimus

liitetään ensisijaisesti julkishallintoon sekä valtion tutkimuslaitoksiin, vaikka myös yliopis-

tot ja korkeakoulut mainitaan samassa yhteydessä. Lisäksi YPP-tutkimus liitetään to-

tuttuun tapaan soveltavaan tutkimukseen, tosin yhä hieman varauksellisesti. Tutkimuk-

sen sovellettavuutta lukuun ottamatta painotukset olivat uusia YPP-tutkimuksen

määrittelyn yhteydessä. Aiemmin sitä koskevat määrittelyt olivat keskittyneet ensisi-

jaisesti tutkimusalueeseen, jättäen suorittajat ja hyödyntäjät sivuosaan. Nyt YPP-tut-

kimuksen määrittymisen kannalta olennaista oli se, että kyseessä oli julkishallinnon
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elinten omia käytännöllisiä tarpeitaan varten teettämä tutkimustoiminta. Kyse oli uu-

denlaisen kategorisoinnin muodostamisesta, joka tekisi myöhemmin suhteellisen hel-

poksi ja mielekkääksi alkaa puhua sektoritutkimuksesta ja sektoritutkimuslaitoksista.

YPP-tutkimus oli varsin merkittävä mutta myös epämääräinen kategoria, jolla oli

keskeinen rooli siinä, miten tutkimuskenttää pyrittiin järjestämään käsitteellisesti

1970- ja 1980-lukujen aikana. Yhtäältä sanottiin, että YPP-tutkimus oli olemuksel-

taan jotain muuta kuin perustutkimus, tai se yhdistettiin suoraan tavoitetutkimukseen

ja soveltavaan tutkimukseen. Toisaalta sanottiin, että korkeakoulut suorittivat pääasi-

assa perustutkimusta ja valtion tutkimuslaitokset soveltavaa tutkimusta. Lopulta sa-

nottiin, että korkeakoulut olivat tärkeä YPP-tutkimuksen suorittajataho, joiden pa-

nosta YPP-tutkimuksen saralla tuli kohottaa, samalla kun valtion tutkimuslaitokset

määriteltiin merkittäviksi perustutkimuksen suorittajiksi, joiden mahdollisuuksia pe-

rustutkimuksen suorittamiseen tulisi vahvistaa. Näiden määritelmien suhteen oli pe-

lissä useita erotteluita, jotka leijuivat toisista erillään, mutta jotka onnistuttiin kovalla

työllä sitomaan väliaikaisesti yhteen erinäisissä dokumenteissa. Tiedepoliittisissa do-

kumenteissa puhuttiin rinnakkain tutkimuksen tyypeistä, tutkimusorganisaatioista

sekä tutkimuskohteista ja tutkimusten hyödyntäjistä. Osin näitä käsiteltiin erillään,

mutta kokonaisuuden tasolla ne pyrittiin dokumentti dokumentilta sitomaan yhteen

mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena oli muodostaa hallinnan kentästä jäsen-

tynyt kuva, jonka pohjalta voitaisiin pohtia eri osien keskinäisiä suhteita, sekä muo-

dostaa niiden ohjaamista ja kehittämistä koskevia hallinnollisia periaatteita. Palaset

eivät kuitenkaan tahtoneet sopia yhteen sen enempää dokumenttien sisällä kuin nii-

den välilläkään. Koherentin kokonaiskuvan tuottaminen vaikutti edellyttävän joko

sitä, että veistettäisiin sovitettavat palat uusiksi, tai oli rakennettava uudelleen sitä

kokonaiskuvaa, joka niiden oli tarkoitus muodostaa.
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Käsitteen käyttö – YPP-tutkimus ja valtion tutkimuslaitokset

YPP-tutkimuksen ja valtion tutkimuslaitosten välistä yhteyttä pyrittiin yhtäältä raken-

tamaan ja toisaalta vähättelemään useissa tiedepoliittisissa dokumenteissa 1970- ja

1980-lukujen aikana. Nähdäkseni tässä taistelivat vastakkain pyrkimykset hallinnolli-

sen kentän selkeyden, organisaatioiden toiminnan rahoituksen ja asiantuntijoiden ar-

vovallan välillä. Valtion tiedeneuvoston linjausten valossa ja eri organisaatioiden ra-

hoituskehitys huomioiden583 oli selvää, että YPP-tutkimusta suorittavat tahot tulisi-

vat saamaan osakseen huomattavasti rahoitusta ja niillä tulisi olemaan merkittävä yh-

teiskunnallinen asema. YPP-työryhmän koulutustutkimuksen jaoston584 mukaan val-

tion tiedeneuvosto oli vuoden 1979 katsauksessaan nimennyt yhteiskuntapolitiikkaa

ja -palveluita koskevan tutkimuksen erityiseksi kehittämiskohteeksi ja suositellut

YPP-tutkimuksen rahoituksen lisäämistä ja tulosten tehokkaampaa hyödyntämistä.

Varsinainen YPP-työryhmä585 painotti vuoden 1981 mietinnössään samaa seikkaa.

YPP-tutkimus oli määritelty erityisen tärkeäksi, koska virallisen linjan mukaan halut-

tiin vahvistaa sen roolia yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon valmistelussa ja toi-

menpiteiden tehostamisessa sekä uudistusten seurannassa ja arvioinnissa.

Tiedepoliittisten linjausten mukaisesti YPP-tutkimuksen rahoitusta oli kasvatet-

tava tasaisesti yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siten kaikkien ra-

hoitusta haluavien tahojen oli suositeltavaa linkittää itsensä jollain tavalla YPP-tutki-

musta suorittaviin tahoihin, esittää itsensä YPP-tutkimusta edistävänä organisaationa

tai pyrittävä keräämään tutkimusrahoituksensa huomattavasti heikommista lähtö-

kohdista. YPP-tutkimuksen merkitystä korostaneiden tahojen toiveet ja tavoitteen-

asettelut saattoivat poiketa merkittävästi toisistaan. YPP-tutkimuksen suorittaminen

saattoi merkitä suhteellisen varmaa rahoitusta, mutta sen myötä tutkijat saattoivat

myös määrittyä hallinnollisten virkamiesten työkaluiksi tai päätyä suorittamaan pai-

kallisiin hallinnollisiin ongelmiin sitoutunutta tutkimusta, joka ei nauttinut suurta ar-

vostusta kansainvälisen tiedeyhteisön silmissä. Tämä oli varmasti hankala asetelma

yliopistojen ja korkeakoulujen kannalta, joiden todettiin toistuvasti jääneen häviä-
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väksi osapuoleksi kansallisen tutkimusrahoituksen kehityksessä. Sen minkä voitti tut-

kimusresursseissa, saattoi menettää tieteellisessä uskottavuudessa ja akateemisten

meriittien saavuttamisessa. Nämä ristiriitaiset paineet olivat tuttuja myös tutkimus-

laitoksissa työskenteleville tutkijoille586. Liitos YPP-tutkimukseen saattoi olla sekä

voitto että tappio.

Monissa valtion tutkimuslaitoksia koskeneissa mietinnöissä laitokset pyrittiin lin-

kittämään YPP-tutkimukseen. Esimerkiksi VTT-toimikunnan587 vuonna 1971 anta-

massa mietinnössä todettiin, että Valtion teknillinen tutkimuslaitos oli aikanaan pe-

rustettu palvelemaan teollisuutta ja sen kehittämistä. Tällaista tavoitteiden rajaamista

ei toimikunnan mukaan voitu kuitenkaan pitää enää realistisena 1970-alussa. Esiin

olivat nousseet yhteiskunnan teknillistymiseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät

erinäiset kysymykset, jotka liittyivät ympäristönsuojeluun ja saasteongelmiin. Siten

VTT:n, jonka rahoitus perustui julkisiin varoihin, oli syytä laajentaa toiminta-ajatus-

taan. Sen oli yhtäältä tuettava taloudellista kasvua teknologisen tutkimus- ja kehitys-

työn kautta. Toisaalta sen oli tutkimuspanoksellaan tarjottava välineitä, joiden avulla

teknillistä ja teollista kehitystä voitiin ohjata kohti yhteiskunnan ja sen jäsenten to-

dellista hyvinvointia. VTT:n roolia pyrittiin laajentamaan YPP-tutkimuksen suuntaan

tekemällä siitä paitsi teollisuutta palveleva myös yhteiskunnan jäsenten hyvinvointia

ja yhteiskunnallisen kehityksen hallintaa tukeva tutkimuslaitos.

Samoin maatalouden tutkimus- ja tarkastuskomitean mietinnössä588 todettiin

vuonna 1972, että ”Maataloustutkimuksen tehtävänä on maatalouden edistäminen ja

kehittäminen.” Tämä määritelmä ei ole lähelläkään YPP-määritelmää maataloudelli-

sen tutkimuksen osalta. Seuraavaksi mietinnössä kuitenkin korostettiin, että maata-

loustutkimuksen huomion kohteina olivat ne luonnonvarat, joihin ihmisen elinmah-

dollisuudet perustuivat. Keskiössä olivat kysymykset, jotka koskivat luonnonvarojen

uudistumisen turvaamista ja nopeuttamista sekä niiden hyväksikäytön suunnittelua.

Maataloustutkimuksen katsottiin olevan siten myös ihmisen ympäristön tutkimusta.

Tämän jälkeen painotettiin, että maataloustuotteilla oli myös välitön merkitys kan-

santerveydelle. Komitean mukaan maataloustutkimus edisti siten paitsi maatalouden
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ja elintarvikkeiden tuotantoa myös väestön ravitsemuksen tarkoituksenmukaista ke-

hittämistä. Siten myös maataloustutkimukselle oli mahdollista sovittaa YPP-määri-

telmää mukaileva viitta määrittelemällä maataloudellinen tutkimus ihmisen ympäris-

töä koskevaksi tutkimiseksi ja elintarvikkeita koskevat tutkimukset väestön terveyttä

ja ravitsemusta koskevaksi kehittämistoiminnaksi. Tämä väritti maataloustutkimuk-

sen vahvasti yhteiskuntapoliittisella sävyllä vaikka sen tehtäväksi ei tyypillisesti mää-

ritelty päätöksentekijöiden tukemista. Maataloudelliseen tutkimukseen oli aiemmin-

kin liitetty sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aspekteja, mutta nämä olivat koskeneet ni-

menomaan maalaisväestöä, sen hyvinvointia ja suhdetta muihin väestöryhmiin. Nyt

yhteiskunnallinen aspekti määrittyi koko ”väestön”, ”ihmisen” ja ”ympäristön”

kautta. Siinä määrin kuin tutkimustavoitteiden yhteydessä oli 1970- ja 1980-lukujen

taitteessa jokseenkin mahdollista puhua ”ihmisistä”, ”ympäristöstä”, ”terveydestä”

tai ”väestöstä”, organisaatioiden ja tutkimushankkeiden rahoituspotentiaali nousi

huomattavasti. Siten tutkimuslaitosten edustajien kannalta saattoi olla houkuttelevaa

muotoilla oma tutkimustoiminta YPP-kategorian mukaiseksi.

Liitoksen työstäminen

1980-luvun aikana voidaan havaita voimistuva liitosten muodostaminen YPP-tutki-

muksen, soveltavan tutkimuksen ja valtion tutkimuslaitosten välillä. 1990-luvulla

nämä linkitykset tultaisiin sementoimaan pysyvästi yhteen. Tämä tehtävä ei kuiten-

kaan ollut helppo. YPP-tutkimus oli pitkään määritelty tutkimustehtävän tai tutki-

musalueen muodossa, ja sen suorittamiseen saattoivat osallistua useat eri tahot.

Näistä lähtökohdista ei ollut helppo vetää vakuuttavia yhtäläisyysmerkkejä YPP-tut-

kimuksen, soveltavan tutkimuksen ja valtion tutkimuslaitosten välille. Kuten yllä on

todettu, kaikki tämän yhtälön muuttujat olivat hankalasti määriteltäviä yksiköitä, jo-

ten ei ole yllättävää, että niiden summaaminen kategoriseksi kokonaisuudeksi osoit-

tautuisi haasteelliseksi.
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Joidenkin valtion tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa oli pyritty enemmän tai vä-

hemmän menestyksekkäästi liittämään yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon ja

hallinnolliseen harkintaan erinäisissä aloitteissa jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosi-

kymmeninä. Samoin oli esitetty joitakin toiveita tämänkaltaisten uusien tutkimuslai-

tosten perustamiseksi. Lisäksi 1960-luvulla ja 1970-luvulla perustettiin ja valtiollistet-

tiin joitakin tutkimuslaitoksia, kuten Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Työterveys-

laitos, joiden toiminta sopi hyvin yksiin YPP-tutkimuksen määritelmän kanssa. Nämä

olivat kuitenkin harvinaisia tapauksia. Kokonaisuutena valtion tutkimuslaitoksia ryh-

dyttiin linkittämään YPP-tutkimukseen vasta 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.

YPP-työryhmän589 vuoden 1981 mietinnön voi nähdä antaneen kahdessakin mie-

lessä sysäyksen valtion tutkimuslaitosten ja YPP-tutkimuksen välisen linkityksen

muodostamiselle.  Ensinnäkin työryhmän590 mukaan YPP-tutkimusta ei pitänyt tar-

kastella vain yhtenä tutkimuksen tavoiteluokkana, jonka suorittamiseen useat orga-

nisaatiot osallistuivat eri tavoin. Sen sijaan YPP-tutkimusta tuli tarkastella yhtenäi-

senä järjestelmänä. Suorittavat organisaatiot oli saatettava mahdollisimman keskite-

tyn hallinnollisen katseen ja ohjauksen alaiseksi sekä hallinnonalojen puitteissa että

niiden välillä, jotta organisaatioiden suorittamaa tutkimustoimintaa voitaisiin ohjata

yhtenäisenä kokonaisuutena. Näin voitaisiin myös helpommin nähdä tutkimustoi-

minnan kokonaisuus ja paikantaa siinä vallitsevat katvekohdat ja päällekkäisyydet.

YPP-tutkimuksen kohdalla oli pyrittävä hallinnonalat ylittävään tutkimuksen koordi-

nointiin.

Toiseksi esitellessään YPP-tutkimuksen tavoiteluokkia työryhmä591 pyrki par-

haansa mukaan linkittämään lähes jokaisen valtion tutkimuslaitoksen kyseisiin tavoi-

teluokkiin. Työryhmän mukaan sen käyttämä jaottelu tavoiteluokkiin mukaili

OECD:n suositusta, mutta oli jossain määrin yksityiskohtaisempi. Kaiken kaikkiaan

YPP-tutkimuksen alaisia tavoiteluokkia lueteltiin 14:

(1) yleistä yhteiskuntapolitiikkaa palveleva tutkimus, (2) talouspoliittinen tutki-
mus, (3) työvoimapoliittinen tutkimus, (4) oikeuspoliittinen tutkimus, (5) kulje-
tusta ja liikennettä koskeva tutkimus, (6) asuntoja ja yhdyskuntia koskeva tutki-
mus, (7) ympäristöntutkimus, (8) työelämää ja työolosuhteita koskeva tutkimus,
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(9) terveydenhuollon tutkimus, (10) sosiaaliturvan tutkimus, (11) koulutustutki-
mus, (12) kulttuurintutkimus, (13) kansainvälisiä suhteita koskeva tutkimus, (14)
muita yhteiskuntapalveluita koskeva tutkimus.

On helppo arvata, miten monet tällöin toimineet tutkimuslaitokset osallistuivat

listattujen tavoiteluokkien tutkimukseen. Esimerkiksi Oikeuspoliittinen tutkimuslai-

tos epäilemättä antoi panoksensa oikeuspoliittiseen tutkimukseen kun taas Työter-

veyslaitos osallistui todennäköisesti työelämää ja työolosuhteita koskeneeseen tutki-

mukseen. Vaikka lista esitteleekin laajan skaalan tutkimusalueita, lukija saattaa häm-

mentyä havaitessaan, että työryhmän mukaan myös sellaiset laitokset kuin Maatalou-

den tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos,

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos, Geodeettinen laitos ja Geologinen laitos

osallistuivat näiden tavoiteluokkien tutkimukseen.

Työryhmä592 selvitti listaustaan sillä, että Maatalouden tutkimuskeskus sekä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos suorittivat ympäristöntutkimusta. Niiden rin-

nalla ympäristöntutkimusta suorittivat myös muun muassa Kansanterveyslaborato-

rio, Museovirasto ja Säteilyturvallisuuslaitos. Tältä pohjalta voisi olettaa, että myös

Metsäntutkimuslaitos olisi sijoitettu ympäristöntutkimusta suorittavien laitosten

joukkoon. Sijoittuihan metsä pellon tapaan ihmisten yleiseen ympäristöön, joten sitä

koskevan tutkimuksen voisi periaatteessa nähdä ympäristöntutkimuksena tai siihen

voisi olettaa liittyvän joitakin ”ympäristöntutkimuksellisia” aspekteja. Työryhmä pää-

tyi kuitenkin toiseen tulokseen. Ympäristöntutkimuksen sijaan Metlassa harjoitettiin

työelämää ja työolosuhteita koskevaa tutkimusta. Siten Metlakin suoritti yhteiskun-

tapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluita tukevaa tutkimusta eikä vain metsätaloutta

palvelevaa tutkimustoimintaa. Samaan tavoiteluokkaan liitettiin Metlan lisäksi Val-

tion maatalouskoneiden tutkimuslaitos. Geodeettinen laitos ja Geologinen laitos voi-

tiin puolestaan laskea YPP-tutkimusta suorittaviksi laitoksiksi, koska niiden tutki-

mustoiminta antoi panoksensa kohtuullisen avoimeksi määrittyneeseen tavoiteluok-

kaan ”muita yhteiskuntapalveluita koskeva tutkimus”. Selvityksestä voitiin oppia, että
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yhtäältä kaikki valtion tutkimuslaitokset osallistuivat YPP-tutkimuksen suorittami-

seen ja toisaalta laitosten edustajia löytyi melkein jokaisen YPP-tutkimuksen tavoite-

luokan suorittajista.

Vastaavanlainen pyrkimys venyttää valtion tutkimuslaitosten toiminta yhdenmu-

kaiseksi YPP-tutkimuksen alan kanssa näkyi myös YPP-tutkimuksen arviointisemi-

naarissa. Seminaarissa puhuneen Suomen Akatemian suunnittelijan593 mukaan val-

tion rahoittama tutkimustoiminta voitiin jakaa kolmeen päälohkoon:

1. Perustutkimus
2. Teollisuuden edistämistä ja teknologian kehittämistä tukeva tutkimus- ja
kehittämistoiminta
3. Muita elinkeinoja, yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita tukeva tutkimustoi-
minta, laajasti ymmärrettynä

Kolmannen kohdan osalta on vaikea sanoa, yhdistetäänkö vai erotetaanko YPP-

tutkimus elinkeinoja tukevasta tutkimuksesta. Nämä kuitenkin mainitaan samassa yh-

teydessä. Tämä yhdistelmä tuntuisi kuvastavan hyvin valtion tutkimuslaitosten jouk-

koa, joista osa oli perustettu ensisijaisesti elinkeinoelämän tarpeita varten ja osa pal-

velemaan julkishallinnon päätöksenteko- ja palveluelimiä. Suomen Akatemian suun-

nittelijan594  mukaan:

”Em. kolmijakoa on käytetty mm. valtion tiedeneuvoston katsauksissa ja tutkimusra-
hoituksen kasvuohjelmissa, siten että kolmatta osalohkoa on eritelty edelleen kulloi-
senkin tarpeen mukaan. Tällöin varsinaisen ’yhteiskuntapolitiikkaa ja palveluita tuke-
van tutkimustoiminnan’ lisäksi samaan kategoriaan kuuluu seuraavien yhteiskunnal-
listen toimintojen ja niiden kehittämistä koskeva tukeva tutkimus: ’maa-, metsä-, riista-
ja kalatalous’, ’maaperä, ilma ja vesi’, ’energia’ sekä maanpuolustus’.”

Tämä yhteenveto ei vaikuta täysin yhdenpitävältä valtion tiedeneuvoston aiem-

min esittämien taulukoiden kanssa. Kuten aiemmin totesin, vuonna 1979 valtion tie-

deneuvosto595 esitti taulukon, joka kuvasi valtion tutkimusmenojen jakautumista tut-

kimustehtävien mukaan vuosina 1970-1978. Taulukossa mainitut tutkimustehtävät

oli jaettu kahdeksaan tavoiteluokkaan:

”1. Maa- ja metsätalous ym.
2. Teollisuus ym.
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3. Energia
4. Maanpuolustus
5. Maa-, vesi- ja ilmakehä
6. Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut
7. Tieteen edistäminen (paitsi korkeakoulut)
8. Korkeakoulut”

Siten maa- ja metsätaloutta sekä maa-, vesi- ja ilmakehää koskeva tutkimus erotettiin

selvästi YPP-tutkimuksesta erillisiksi alueiksi. Samoin energiaa ja maanpuolustusta

koskevat tutkimustoiminnat muodostivat omat tutkimustehtävänsä, jotka eivät olleet

sidoksissa yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita tukeneeseen tutkimukseen. Riista- ja

kalataloutta ei katsottu edes maininnan arvoiseksi taulukkoa rakennettaessa. Lisäksi

YPP-tutkimuksen yhteydessä ei puhuttu mitään ”muita elinkeinoja” palvelevasta tut-

kimuksesta, vaan YPP-tutkimus liitettiin puhtaasti politiikkaan ja palveluihin.

Vuonna 1981 julkaistussa valtion tiedeneuvoston linjauksessaxxviii oli puolestaan

jaoteltu korkeakoulujen ulkopuolella tapahtuva julkisen sektorin rahoittama tutki-

mustoiminta viiteen ryhmään:

1. Yleinen tieteen edistäminen
2. Teollisuutta edistävä tutkimus
3. Yhteiskuntapolitiikkaan ja -palveluihin liittyvä tutkimus
4. Maa-, metsä-, riista- ja kalataloustutkimus
5. Muu tutkimus

Tässä taulukossa mainittiin riista- ja kalataloustutkimus, joka yhdistettiin maa- ja met-

sätaloutta koskevaan tutkimukseen. Tämä luokka kuitenkin käsitettiin YPP-tutki-

muksesta erilliseksi luokaksi. Lisäksi YPP-tutkimuksen ulkopuolelle oli jätetty Geo-

logisen laitoksen harjoittama kaivostoimintaa koskeva tutkimustoiminta sekä ener-

giahuoltoa ja maanpuolustusta koskeva tutkimus. YPP-tutkimuksesta erillisenä pi-

dettiin myös maaperää sekä vesi- ja ilmakehää koskevaa tutkimusta.

xxviii Valtion tiedeneuvoston (1981) raporttiin oli liitetty taulukko (liite 2.1.) valtion tutkimusmenoista
tavoitteiden mukaan vuosina 1970, 1975, 1979 ja 1981. Yksi tavoiteluokka oli yhteiskuntapolitiikka ja
-palvelut. Tämän luokan alaisuuteen kuuluivat seuraavat alaluokat: Kuljetus ja tietoliikenne, Asunnot ja
yhdyskunnat, Ympäristönsuojelu, Työelämä ja työolosuhteet, Terveydenhuolto, Sosiaaliturva, Koulutus, Kulttuuri,
Kansainväliset suhteet ja kehitysmaatutkimus YPP-tutkimuksen ulkopuolelle oli puolestaan jätetty sellaiset
luokat, kuten Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous, Teollisuus, kaivos- ja rakennustoiminta sekä palveluelinkeinot,
Energiahuolto, Maanpuolustus, Maaperä, vesi- ja ilmakehä sekä niiden käyttö
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Tästä huolimatta YPP-tutkimuksen arviointiseminaarissa muodostui kuva, jonka

mukaan nämä valtion tutkimuslaitosten suorittamat tutkimustoiminnot olisi tyypilli-

sesti yhdistetty YPP-tutkimukseen ja niitä tulisi tarkastella osana YPP-tutkimusta.

Tässä muotoiltiin lähes vahingossa se ongelma, joka liittyi YPP-tutkimusta koskevan

luokittelun ja valtion tutkimuslaitos -kategorian yhdistämiseen. Elinkeinoja ja yhteis-

kuntapoliittista päätöksentekoa tukevaa tutkimustoimintaa ei ollut missään vaiheessa

nähty samana asiana, mutta silti valtion tutkimuslaitokset osallistuivat molempiin.

Tästä huolimatta ne haluttiin nyt kietoa yhteen, minkä myötä valtion tutkimuslaitok-

set saatettaisiin määritellä kattavasti YPP-tutkimusta suorittaviksi laitoksiksi. Ensin

oli kiedottu yhteen kaikki valtiolliset tutkimuslaitokset ja nyt ne haluttiin artikuloida

ajatukseen oman tutkimusalueensa muodostavasta YPP-tutkimuksesta.

YPP-tutkimuksen arviointiseminaarissa596 tähän artikulointiin liittyvät ongelmat

pyrittiin häivyttämään tekemällä erottelu ”varsinaiseen YPP-tutkimukseen” ja ei-var-

sinaiseen YPP-tutkimukseenxxix. Varsinaisen YPP-tutkimuksen määritelmä sulki ul-

kopuolelleen suuren osan valtion tutkimuslaitosten toiminnasta. Ajatus ei-varsinai-

sesta YPP-tutkimuksesta teki kuitenkin mahdolliseksi ajatella, että vaikka monet val-

tion tutkimuslaitokset eivät suorita varsinaista YPP-tutkimusta, ne kuitenkin suorit-

tavat tavallaan jonkinlaista YPP-tutkimusta. Tämä muotoilu oli välttämätön, jos ha-

luttiin summata yhteen YPP-tutkimuksen alle kaikki valtion tutkimuslaitokset, ilman,

että jätettiin täysin huomioimatta niitä koskevia asetuksia ja lakeja sekä laitosten men-

neisyyttä. Tässä näkyi pyrkimys yhdistää kaikki tutkimuslaitokset saman kategorian

alle, mutta samalla huomioida niiden tehtävänantoja, tavoitteita ja kohdealueita kos-

kevat erot. Tämä saattoi onnistua vain käyttämällä erottelua ”varsinaiseen” YPP-tut-

kimukseen ja muuhun tutkimukseen, jonka kuitenkin haluttiin katsoa olevan jossain

määrin YPP-tutkimusta.

xxix Tämä erottelu oli ongelmallinen myös valtion tutkimusmenojen tilastollisten palkkikuvausten
kannalta, koska kahden muun tutkimuksen päälohkon rinnalla samaan palkkiin haluttiin yhdistää
”varsinainen” YPP-tutkimus ja ei-niin-varsinainen YPP-tutkimus, mutta siten, että molemmat
kuitenkin olisi kuvattuna saman palkin puitteissa. Siten yksi osa palkista kuvasi YPP-tutkimukseen
käytettyjä varoja ja neljä muuta osaa kuvasivat YPP-tutkimukseen liitoksissa olevaa tutkimusta, jotka
olivat osa YPP-tutkimusta, mutta eivät kuitenkaan olleet ”varsinaista” YPP-tutkimusta.
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Näiden lausuntojen pyrkimyksenä ei ollut osoittaa, että ainoastaan valtion tutki-

muslaitokset suorittavat YPP-tutkimusta ja sen harjoittaminen tulisi jättää kokonaan

niiden vastuulle. Sen sijaan tavoitteena näytti olevan kaikkien valtion tutkimuslaitos-

ten liittäminen YPP-tutkimukseen tavalla tai toisella, sekä niiden suorittaman tutki-

muksen määrittäminen YPP-tutkimukseksi. Näin alkoi muodostua hiljalleen käsitys,

jonka mukaan YPP-tutkimusta voitiin suorittaa useissa organisaatioissa, mutta se tut-

kimus, jota suoritettiin valtion tutkimuslaitoksissa, oli aina YPP-tutkimusta. Tämä

tutkimusalueen ja tutkimusinstituution välinen artikulointi saattoi luoda toivoa sille

tavoitteelle, että YPP-tutkimusta voitaisiin tulevaisuudessa käsitellä ja ohjata yhtenäi-

senä järjestelmänä. Tällaista linjausta ei vielä tehty näin suorin sanoin, mutta siemenet

sitä varten oli istutettu.

8.2. Sektoritutkimuskategorian synty

”Tutkimuslaitokset menettävät olemassaolon oikeuden, jos ne tekevät vain vapaata
akateemista tutkimusta.”597

”Hajanaisen käsitekentän lisäksi myös tutkimuslaitosten määritelmä on epäselvä. Täs-
mällistä käsitystä siitä, mitkä tutkimus- ja viranomaistoimijoista ovat sektoritutkimus-
laitoksia, ei tällä hetkellä ole. Tutkimuslaitokset ovat rooleiltaan ja tehtäviltään hyviin
erilaisia eikä selkeää kriteeristöä tutkimuslaitosten määrittelemiseksi ole.”598

”Sektoritutkimukselle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää, mutta on aika pit-
källe vakiintuneita käytäntöjä. Lähtökohtana on, että sektoritutkimuksella tarkoitetaan
sektoritutkimuslaitoksia, joita ovat valtion tutkimuslaitokset. Usein sektoritutkimuk-
sella viitataan tutkimuslaitosten kytkeytymiseen hallinnonalansa päätöksenteon val-
misteluun, päätöksenteon tietopohjan luomiseen ja vahvistamiseen.”599

Joistakin varovaisista pyrkimyksistä huolimatta YPP-tutkimus-nimikkeen avulla ei

onnistuttu rakentamaan vakaata artikulointia valtion tutkimuslaitosten ja määrätyn

tutkimustyypin välille 1980-luvun aikana. Ongelmana oli se, että kategorian olisi pi-

tänyt sulkea sisäänsä kaikki valtion tutkimuslaitokset ja toisaalta kuvata määrätyn-

laista tutkimuskohdetta tai tutkimuksen hyödyntämistapaa. Näitä kahta tekijää oli

kuitenkin vaikea sitoa yhteen, kun tutkimuslaitosten osalta oli yhdistettävänä muun
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muassa sellaisia laitoksia kuin Maatalouden tutkimuskeskus, Rauhan ja konfliktintut-

kimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Geologinen laitos, Kansanterveys-

laboratorio ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, jotka kaikki suorittivat tutkimusta eri

aloilla erilaisista lähtökohdista käsin, pyrkien monissa tapauksissa hyödyttämään eri

tahoja.

Sikäli kuin haluttiin sitoa yhteen kaikki nämä organisaatiot määrätyn kategorian

edustajiksi, sekä antaa tälle kategorialle rajattu toiminnallinen määritelmä, jomman-

kumman osatekijän oli joustettava. Valtion tutkimuslaitosten ja YPP-tutkimuksen

yhdistäminen olisi edellyttänyt joko sitä, että YPP-tutkimuksen ala olisi levitetty niin

laajaksi, että se olisi menettänyt lähes täysin erottelukykynsä tutkimustavoitteita kos-

kevassa erojärjestelmässä. Se olisi voinut rajata ulos vain sellaisen tutkimustoiminnan,

jolla ei voisi olla mitään kuviteltavissa olevaa yhteiskuntapoliittista merkitystä ja josta

ei voisi olla hyötyä yhdenkään yhteiskunnallisen toimijan kannalta. Toinen vaihto-

ehto olisi ollut jättää huomioimatta lukuisia tutkimuslaitosten toimintaan liittyviä te-

kijöitä, jotka sotivat tätä määritelmää vastaan. Tällöin olisi kuitenkin päädytty käyttä-

mään kategorisointia, joka olisi ollut ilmeisen ristiriitainen laitoksia koskevien asetus-

ten kanssa ja joka olisi johtanut tarkasteluihin, joissa toistettaisiin erilaisia versioita

”varsinaisen” ja ei-niin-varsinaisen YPP-tutkimuksen välisestä erottelusta. Nämä on-

gelmat katosivat, kun keksittiin puhua YPP-tutkimuksen sijaan sektoritutkimuksesta.

Sektoritutkimus esiintyi sanana valtiopäiväasiakirjojen ja komiteamietintöjen

muodostamassa dokumenttikokonaisuudessa jo vuoden 1968 Yhteiskuntasuunnitte-

lun organisaatiokomitean600 mietinnössä. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetty tällöin kes-

keisenä käsitteenä, jonka avulla olisi pyritty järjestämään käsitteellisesti tutkimuslai-

toksista koostuvaa organisaatiokenttää. Komitea käytti sitä ohimennen kuvatessaan

Ranskan yhteiskuntapoliittisen suunnitteluorganisaation rakennetta. Komitea puhui

toistuvasti sektorisuunnitelmista, mutta sektoritutkimus-sanaa se käytti vain kerran,

selittäessään miten Ranskan suunnittelukomissariaatti muovasi eri hallinnon sekto-

reilla tuotetuista ”sektoritutkimuksista ja selvityksistä” yhtenäisen suunnitelman. Sa-



358

nalla ei siten viitattu erotettavissa olevaan tutkimuslajiin, joka voitaisiin asettaa rin-

nakkain esimerkiksi perustutkimuksen tai teknisen kehitystyön kanssa. Eikä sitä käy-

tetty käsitteenä, jonka pohjalta eri tutkimuslaitoksia tulisi ryhmitellä yhteen. Sen si-

jaan sektoritutkimuksella viitattiin puhtaasti siihen, että määrätyt tutkimukset oli to-

teutettu hallinnon sektoreiden puitteissa eikä hallinnollisen keskuselimen toimesta.

Olennaista oli se, että sektoritutkimukset koskivat määrätyn hallinnollisen sektorin

kysymyksiä ja vasta keskuselin tarkasteli kullakin sektorilla tuotettuja tutkimuksia ja

suunnitelmia laajemman kokonaisuuden kannalta.

Varsinaisena tiedepoliittisena käsitteenä sektoritutkimus introdusoitiin tiedepo-

liittiseen keskusteluun Suomessa valtion tiede- ja teknologianeuvoston601 vuonna

1987 jättämässä katsauksessa. Valtion tiedeneuvoston aiemmin 1980-luvulla jättä-

mien katsausten linjaa noudattaen tiede- ja teknologianeuvoston jättämässä katsauk-

sessa ei jälleenkään mainittu otsikkotasolla soveltavaa tutkimusta eikä valtion tutki-

muslaitoksia. Siinä tehtiin kuitenkin merkittävä muutos suhteessa aiempiin tiedeneu-

voston katsauksiin ja linjauksiin. Tämä oli piste, jossa YPP-tutkimus katosi otsikoista

ja sen tilalle astui sektoritutkimus. Sektoritutkimuksen rinnalla samantasoisina otsi-

koina löytyivät ”Teknologia” sekä ”Tieteellinen tutkimus, korkeakoulut”. Siinä mää-

rin kuin dokumentissa käsiteltiin valtion tutkimuslaitoksia tai soveltavaa tutkimusta,

se tapahtui samassa asiayhteydessä ja tämä asiayhteys oli sektoritutkimus.

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston602 mukaan asiakirjassa hyödynnetty ”sekto-

ritutkimuksen” käsite viittasi kaikkeen siihen julkisen sektorin tutkimustoimintaan,

joka jäi perustutkimuksen sekä soveltavan teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen

ulkopuolelle. Lisäksi sektoritutkimukselle ominaisena pidettiin viranomaispainottei-

suutta ja tutkimustyön keskittymistä valtion tutkimuslaitoksiin.  Tätä tutkimuslajia

määritti siten neljä piirrettä:

1. Se on julkisella sektorilla suoritettavaa tai rahoitettavaa tutkimusta
2. Se ei ole perustutkimusta
3. Se ei ole soveltavaa teknistä tutkimusta tai tuotekehitystä
4. Sitä suoritetaan useimmiten valtion tutkimuslaitoksissa
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Ainoat sektoritutkimukselle annetut positiiviset määreet olivat, että tutkimuksen

suorittaminen tai rahoittaminen tapahtui julkisella sektorilla ja siitä vastasivat yleensä

valtion tutkimuslaitokset. Neuvoston katsauksessa603 esitettiin taulukko, joka kuvasi

valtion tutkimusmenojen jakautumista tavoitteiden mukaan vuonna 1987. Taulu-

kossa oli kolme pääluokkaa:

1. Yleinen tieteen edistäminen
2. Teknologia, teollisuus
3. Sektoritutkimus

Toisin kuin muut tavoiteluokat, sektoritutkimus oli lisäksi jaettu viiteen alalajiin. Nii-
hin kuuluivat

a) yhteiskuntapolitiikka ja palvelut
b) maatalous
c) maaperä, vesi ja ilma
d) energia
e) maanpuolustus

Tässä oli ensimmäistä kertaa yhden käsitteen alainen luokittelu, joka sulki sisäänsä

kaikkien valtion tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan. Nyt maataloutta, maaperää,

vettä, ilmaa, energiaa ja maanpuolustusta koskevat tutkimukset kuuluivatkin saman

pääkategorian sisään. Aiemmin yhteiskuntapolitiikkaa ja -palveluita koskeva tavoite-

luokka ja sen jälkeiset neljä tavoiteluokkaa olivat kuuluneet erillisiin kategorioihin.

Sektoritutkimus yhdisti ne toisiinsa. YPP-tutkimuksesta tehtiin yksi sektoritutkimuk-

sen alalaji. Yhtäkkiä nämä kaikki aiemmin erilliset tavoiteluokat olivatkin liitoksissa

toisiinsa sektoritutkimuksen käsitteen kauttaxxx. Osa näillä aloilla tutkimusta suorit-

tavista tahoista oli aiemmin yhdistetty toisiinsa institutionaalisen kategorisoinnin

xxx Tämä luokittelu tulisi näkymään myöhemmin muun muassa Valtion tiede- ja teknologianeuvoston
(1990, 12) katsauksessa, jossa esitettiin taulukko, joka kuvasi valtion tutkimusmenoja tavoitteen
mukaan vuosina 1988 ja 1991. Tavoitteet oli listattu neljään pääluokkaan seuraavasti: 1. Yleinen tieteen
edistäminen, 2. Teknologia, teollisuus, 3. Sektoritutkimus, joka jakaantui edelleen viiteen alalajiin:
yhteiskuntapolitiikka ja palvelut, maa- ja metsätalous, maaperä, vesi ja ilma, energia, maanpuolustus. 4.
Avaruus. Sektoritutkimus koostui siten näistä aloista ja yhdisti alleen aiemmin YPP-tutkimuksesta
erillisinä pidetyt tutkimusalueet.
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kautta ”valtion tutkimuslaitoksina”, mutta nyt liitettiin yhteen myös niiden suorit-

tama tutkimustoiminta ja tutkimusten kohteet. Jo pelkästään hallinnollisen näppäryy-

den kannalta oli varmasti houkuttelevaa yhdistää jaettu institutionaalinen ryhmä ja

jaettu tutkimustoiminnan luonne saman nimikkeen alle. Sektoritutkimus oli käsitteel-

linen väline, joka mahdollisti aiemmin erillisten tieteen kenttää koskevien erottelu-

sarjojen sitomisen toisiinsa siten, että sidoksen pohjalta voitiin lähteä arvioimaan ja

uudistamaan todellisuudessa havaittavia organisaatioita huomattavasti yksinkertai-

semmalta pohjalta.

Makrotason tiedepoliittisissa tarkasteluissa tutkimustoiminnan kenttä on tapana

jakaa neljän eri muuttujan kautta:

1. Suorittavat instituutiot (esim. valtion tutkimuslaitokset, yliopistot, korkea-
koulut, yksityiset tutkimusyksiköt jne.)
2. Tutkimuksen lajit (esim. perustutkimus, soveltava tutkimus, tavoitetutki-
mus, vapaa tutkimus, tekninen tutkimus ja tuotekehitys)
3. Rahoittajat (esim. Suomen Akatemia, Sitra, Tekes, säätiöt ja eri ministeriöt)
4. Tutkimuskohteet (esim. maa- ja metsätalous, teollisuus, energia, maanpuo-
lustus, maa-, vesi- ja ilmakehä)

Sektoritutkimuksen nerokkuus käsitteenä oli siinä, että se tarjosi avaimen, jonka

avulla voitiin artikuloida kaikkien näiden tasojen muuttujat yhdeksi sarjaksi – ainakin

tiettyyn pisteeseen asti. Sisällöllisesti tämä sarja muodostui seuraavalle akselille:

Taulukko 2. Sektoritutkimuksen liitos tutkimusorganisaatioihin.

Sektoritutkimus Muu tutkimustoiminta
Suorittaja Valtion tutkimuslaitokset, muut

tahot
Korkeakoulut, yliopistot, yksityiset tutkimusyk-
siköt jne.

Tutkimus-
tyyppi

Soveltava tutkimus Perustutkimus, Tekninen tutkimus ja kehitystyö
jne.

Rahoittaja/ oh-
jaaja

Ministeriöt, keskusvirastot jne. Suomen Akatemia, Sitra jne.

Tutkimus-
kohde/ -alue

Yhteiskuntapolitiikkaa ja pal-
veluita tukeva tutkimus, maa-
perää, vettä ja ilmaa, energiaa
sekä maanpuolustusta kos-
keva tutkimus

Muu tutkimus
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Sektoritutkimus onnistui käsitteenä sitomaan keskenään nämä erottelusarjat sekä

itsessään että suhteessa toisiinsa ja järjestämään ne kaksiosaiseen – tai tarvittaessa

kolmiosaiseenxxxi – taulukkoon. Sektoritutkimuksen käsitteen avulla voitiin saada ai-

kaiseksi varsin yksinkertainen käsitteellinen järjestys, joka ei ehkä kuvannut kaikilta

osin hallinnollisen kentän järjestystä, mutta jonka muotoilema järjestys voitiin pakot-

taa organisaatioiden keskuuteen suhteellisen vähäisin ongelmin.

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston604 mukaan sektoritutkimusta tuli tarkastella

osana kansallisen tutkimusjärjestelmän kokonaisuutta. Sektoritutkimukselle asetettu-

jen vaatimusten tuli lähteä tästä laajemmasta tarkastelukehyksestä. Kaikki valtion tut-

kimuslaitokset osallistuivat tämän tutkimuksen suorittamiseen, joten niitä oli tarkas-

teltava yhtenä osakokonaisuutena laajemman kokonaisuuden puitteissa. Sektoritut-

kimus ja valtion tutkimuslaitokset muodostivat yhden osakokonaisuuden kansallisen

tutkimusjärjestelmän puitteissa. Laitokset eivät olleet vain ministeriöiden apureita,

vaan niiden suorittama tutkimustoiminta oli samalla osa kansallista tutkimusjärjestel-

mää, joten se oli suhteutettava kokonaisuudessaan muiden tutkimusorganisaatioiden

toimintaan. Tiede- ja teknologianeuvosto605 totesikin vuoden 1988 katsauksessaan

että nyt oli pyrittävä etsimään koko sektoritutkimusta koskevia yleisiä suosituksia.

Sektoritutkimuksesta oli tullut erillinen ja yhtenäinen kehittämisen kohde.

Valtion tiede- ja teknologianeuvoston606 vuonna 2008 jättämässä katsauksessa esi-

tettiin taulukko, joka kuvasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja yliopistorahoituksen

lisäyksiä vuosina 2009–2011. Taulukkoon oli eroteltu kuusi rahoituskohdetta:

1. Yliopistot
2. Suomen Akatemia
3. Tekes
4. Kansalliset ja kansainväliset infrastruktuurit
5. Ammattikorkeakoulut
6. Sektoritutkimus

xxxi Kolmiosaiseen siinä tapauksessa, että oma sarakkeensa haluttaisiin antaa tekniselle tutkimukselle ja
kehitystyölle
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Listasta käy ilmi, että kohdissa neljä ja kuusi ei puhuta määrätyistä instituutioista,

vaikka ne ovatkin asetettu rinnakkain instituutiotyyppien kanssa. Lisäksi kohdissa

kaksi ja kolme tarkastellaan tutkimuksen rahoittajia eikä tutkimuksen suorittajia. Kat-

sauksessa erotetaan vielä sektoritutkimuksen alaotsakkeena yksittäisenä laitoksena

VTT, jonka budjettiin tehtävä korotus haluttiin mainita erikseen.

Sikäli kuin oletetaan, että valtakunnan korkeimmalla tiedepoliittisella taholla ja sitä

tukevilla selvityselimillä oli jonkinlainen käsitys tarkastelun kohteesta ja tutkimusor-

ganisaatioista, taulukon voidaan tulkita osoittavan kohti määrättyjä harkitusti tehtyjä

erontekoja607. Vähintään taulukon voi katsoa osaltaan muodostavan näitä erontekoja,

vaikka se ei olisikaan ollut tarkoitus. Taulukon rakenne viittaa kahteen seikkaan. En-

sinnäkin, listassa ei mainita valtion tutkimuslaitoksia instituutiotyyppinä, mutta siinä

mainitaan sektoritutkimus ja sen alaisuudessa VTT, joten sektoritutkimusta pidetään

jokseenkin synonyymina valtion tutkimuslaitoksille. Toiseksi taulukko osoittaa, että

sektoritutkimus koetaan mielekkääksi rinnastaa sellaisiin jaotteluihin, jotka koskevat

instituutioita. Sektoritutkimus ja valtion tutkimuslaitokset käsitetään yhdeksi koko-

naisuudeksi, vaikka sektoritutkimuksen tai YPP-tutkimuksen ei monissa aiemmissa

dokumenteissa katsottu rajoittuvan pelkästään valtion tutkimuslaitoksiin, eikä valtion

tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa aina pidetty yhdenmukaisena YPP-tutkimuksen

tai sektoritutkimuksen määritelmän kanssa.

Tässä lausumassa ei välttämättä ole kyse niinkään uudesta tiedepoliittisesta lin-

jauksesta kuin yrityksestä purkaa tieteellisen toiminnan laaja ja hajanainen kenttä pie-

neen määrään muuttujia, joita voidaan hallita ainakin rahoituksen osalta. Hallinnan

kenttä halutaan saattaa ainakin käsitteellisesti hallittavaksi, minkä avulla siitä voidaan

ehkä muotoilla hallittava kokonaisuus myös muiden toimenpiteiden osalta. Taulu-

kossa pyritään tiivistämään laaja joukko toimijoita suppeaan esitykseen. Tämä voisi

olla toisarvoinen seikka, elleivät nämä tiivistykset olisi keskeinen väline jäsennettäessä

tiedepoliittisen hallinnan kenttää kokonaisuutena. Ne muodostavat omanlaisensa

kartan päätöksentekijöiden ja päätöksiä arvioivien tahojen käytettäväksi. Nämä tau-



363

lukot tarjoavat todellisuudesta tiivistetyn kuvan, jonka pohjalta päätöksentekijät voi-

vat harjoittaa hallinnollista harkintaa institutionaalisten kokonaisuuksien tasolla sekä

kiistellä resurssien allokoinnista nimikkeille, joiden sisällöistä heillä ei välttämättä ole

juurikaan informaatiota. Kun harkinta tapahtuu kokonaisuuksien tasolla, päätösten

tueksi on tarjottava kokonaisuuksia koskevaa tietoa suppeassa muodossa. Taulukot,

tilastolliset summaukset ja määrätynlainen hallinnallinen harkinta tukevat toisiaan

vastavuoroisesti tässä prosessissa, jossa hallinnan kohteet saattavat saada jatkuvasti

abstraktimman – toisarvoisiksi määritellyistä ominaisuuksista puhdistetun – muo-

don. Kuten Bowker ja Star608 ovat todenneet, kokoomatilastojen tuottaminen ja hyö-

dyntäminen edellyttää kategorisointia ja luokittelua. Keskitetty hallinto puolestaan

edellyttää molempia, monesti ehkä jopa enemmän kategorisointeja kuin yksittäisiä

kategorioita kuvaavaa informaatiota. Tarkentavaa ja täydentävää informaatiota voi-

daan aina kerätä lisää, mutta ilman kategorisointeja on mahdoton keskustella ja kiis-

tellä mielekkäästi laajasta kohdekentästä ja punnita sitä koskevien vaihtoehtoisten

ratkaisujen mielekkyyttä.

Käsitteen vakiintuminen

Perustutkimustyöryhmä 89:n609 mukaan Valtion tiede- ja teknologianeuvosto oli an-

tanut joulukuussa 1988 ”sektoritutkimusta” koskevan kannanoton, jossa se halusi

lisätä perustutkimuksen osuutta valtion tutkimuslaitoksissa. Työryhmä katsoi sekto-

ritutkimuksen käsitteen olevan sen verran uusi, että se päätti selittää termin merki-

tyksen suoran viittauksen avulla:

”Termi ’sektoritutkimus’ kattaa tiede- ja teknologianeuvoston mukaan julkisen sekto-
rin kaiken sen tutkimustoiminnan, joka jää perustutkimuksen ja soveltavan teknisen
tutkimuksen ja tuotekehityksen ulkopuolelle.”

Vuonna 1990 valtion tiede- ja teknologianeuvosto610 esitti katsauksessaan tiede- ja

teknologiapolitiikan suuntaviivoista 1990-luvulla määritelmän sektoritutkimukselle:
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”Sektoritutkimuksella tarkoitetaan julkisen sektorin kaikkea sitä tutkimustoimintaa,
joka jää perustutkimuksen ja soveltavan teknisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ul-
kopuolelle.”

Sikäli kuin nämä määritelmät vaikuttavat tutuilta, se johtuu siitä, että kyseessä on

täsmälleen sama määritelmä, jota tiede- ja teknologianeuvosto oli käyttänyt vuonna

1987. Tästä määritelmästä muodostui dokumentista toiseen siirtynyt vakiintunut tapa

esitellä sektoritutkimus. Toisto teki tästä määrittelystä vakiintuneen faktan. Mitä use-

ampi sitä toisti, sitä vahvemmin se vaikutti kuvaavan maailmassa havaittavissa olevaa

seikkaa. Jos kaikki nämä tahot puhuivat samasta asiasta ja määrittelivät sen tärkeäksi

keskustelunaiheeksi, kyseisestä asiasta voitiin ilmiselvästi keskustella mielekkäästi ja

siitä tuli keskustella.

Tiede- ja teknologianeuvosto611 jatkoi edeltävien vuosien kannanottojen linjaa

myös siltä osin, että se nimesi ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset tärkeimmiksi

sektoritutkimuksen suorittajiksi sekä ministeriöt ja keskusvirastot tärkeimmiksi ra-

hoittajiksi. Yliopistot ja korkeakoulut olivat jäämässä selvästi sivurooliin sektoritut-

kimuksen osalta. 1990-luvun alusta lähtien ei puhuttu enää pelkästään sektoritutki-

muksesta, vaan alettiin puhua myös sektoritutkimuslaitoksista612. Puheenaiheena ei-

vät olleet enää vain valtion tutkimuslaitokset, jotka suorittavat muun muassa sekto-

ritutkimusta, vaan laitokset olivat nyt määritelmän mukaisesti sektoritutkimuslaitok-

sia. Sikäli kuin mietinnöissä ja linjauksissa puhuttiin sektoritutkimuksesta, niissä pu-

huttiin sektoritutkimuslaitoksista ja niitä koskevista toimenpiteistä. Tässäkään vai-

heessa ei ajateltu, että sektoritutkimuslaitokset olisivat ainoita tahoja, jotka suorittivat

sektoritutkimusta613. Siihen saattoivat osallistua jossain määrin myös korkeakoulut ja

yliopistot sekä yksityisen tai kolmannen sektorin tutkimuslaitokset. Selvää kuitenkin

oli, että valtion tutkimuslaitokset olisivat tästä lähtien juuri sektoritutkimuslaitoksia

ja niiden tehtävä olisi harjoittaa sektoritutkimusta.

Vuonna 2004 Huttusen614 selvitysmiesraportissa, joka käsitteli valtion sektoritut-

kimusjärjestelmän rakenteellista ja toiminnallista kehittämistä, annettiin seuraava

määritelmä sektoritutkimukselle:
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”Sektoritutkimus on osa kokonaisuutta, joka käsittää kaikki yhteiskunnan kehittämi-
sessä tarvittavan tietopohjan tuottamiseen tähtäävät toiminnat. Sektoritutkimuksen
avulla eri hallinnonalat kasvattavat tietopääomaansa. Sektoritutkimus on poliittisen
päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen strateginen resurssi ja johtamisen kehit-
tämisen keskeinen väline. Sektoritutkimuksen merkitys eri politiikkalohkoja tukevassa
tutkimus- ja kehittämistyössä kasvaa koko ajan. […] Sektoriministeriöiden alaiset tut-
kimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä
tuottajia.”

Huttusen615 raportissa toistettiin myös ajatus siitä, että sektoritutkimus muodosti

tutkimus- ja kehittämistoiminnan kolmannen päälohkon perustutkimuksen ja tekno-

logian kehittämisen ohella. Aikoinaan kolmannesta lohkosta olisi saatettu puhua in-

novaatioketjumalliin616 nojaavan termistön pohjalta soveltavana tutkimuksena tai tavoi-

tetutkimuksena. Suomalaisissa tiedepoliittisissa dokumenteissa oli kuitenkin ollut jo

pitkään tapana puhua soveltavan tutkimuksen ja tavoitetutkimuksen sijaan kolman-

tena lohkona YPP-tutkimuksesta tai sektoritutkimuksesta. Mainitut käsitteet oli ollut

tapana määritellä eri tavoin eivätkä ne kattaneet samaa alaa, mutta tästä huolimatta

YPP-tutkimus ja sektoritutkimus oli katsottu päteviksi korvaamaan kyseiset termit

tiedepoliittisissa jaotteluissa. Siinä missä esimerkiksi soveltava tutkimus määrittyi

erona perustutkimukseen ja teknologiseen kehittämistoimintaan, YPP-tutkimus ja

sektoritutkimus sidottiin useampaan erilliseen erojärjestelmään.  Esimerkiksi sekto-

ritutkimus saatettiin yhtä helposti sijoittaa sekä tutkimuksen rahoittajia, suorittavia

organisaatioita, tutkimuslajeja että tutkimustoiminnan funktiota koskeviin erojärjes-

telmiin yhdeksi muuttujista. Siten Huttunen617 saattoi todeta, että ”Sektoritutkimuk-

sen käytössä olevia voimavaroja tulee lisätä rinnan yliopistojen ja korkeakoulujen

kanssa”. Kyseisessä lausumassa asetettiin keskenään rinnakkain määrätty tutkimuslaji

ja määrätyt instituutiot. Lausuman järjellisyys perustui siihen, että lukijoiden oletettiin

tietävän, että määrätyt tutkimuslajit olivat olemuksellisesti yhteydessä määrättyihin

tutkimusta suorittaviin instituutioihin ja nämä taas olivat yhteydessä erilaisiin käytän-

nöllisiin tavoitteisiin ja hyödyntäjätahoihin, vaikka tätä ei suoraan mainittaisikaan.

Valtion tutkimuslaitokset tai ”sektoritutkimuslaitokset” suorittivat sektoritutkimusta,

joka oli soveltavaa tutkimusta, joka tähtäsi yhteiskuntapoliittisia päätöksiä tekevien
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tahojen tukemiseen ja tätä tutkimusta rahoitettiin ministeriöiden tai keskusvirastojen

toimesta. Ilman tätä lukijan muodostamaa päättelyketjua koko lausuma näyttäisi var-

sin oudolta.

Huttusen618 raportissa esitetyssä määrittelyssä, kuten monissa sitä edeltävissäkin,

oli huomionarvoista se, että siinä ei mainita sektoritutkimuksen yhteydessä enää sa-

nallakaan elinkeinoelämän palvelemista. Määritelmän mukaan sektoritutkimus toimi

puhtaasti päätöksentekijöiden tukena. Sitä tuotettiin hallinnonalojen tarpeisiin ja sitä

suorittivat ensisijaisesti ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset. Raportissa esitetyt

määrittelyt tultaisiin toistamaan myöhemmin lähes suorina lainauksina muun muassa

opetusministeriön619  vuoden 2005 muistiossa julkisen tutkimusjärjestelmän raken-

teellisesta kehittämisestä, valtion tiede- ja teknologianeuvoston620 saman vuoden kat-

sauksessa julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisiin haasteisiin, sektoritutkimus-

työryhmän621 mietinnössä vuonna 2006, Rantasen622 sektoritutkimusta koskeneessa

selvitysraportissa vuonna 2008 sekä Hyytisen ja kumppaneiden623 raporteissa valtion

tutkimuslaitoksista ja kansallisesta innovaatiojärjestelmästä vuonna 2009.

Nämä tekstien välillä toistuvat lähes suorat lainaukset ovat yksi osoitus siitä, miten

tietyistä määrittelyistä muodostuu nopeasti yleisesti jaettu käsitys todellisuuden jär-

jestyksestä, kun samat näkemykset kiertävät raportista ja dokumentista toiseen ilman

lähdeviitteitä. Kun useat eri tahot joutuvat lausumaan jotain samasta asiasta, he hel-

posti nojaavat aiemmin esitettyihin ja yleisesti hyväksyttyihin määritelmiin kyseisestä

objektista. Tämä on yksinkertaisesti energiaa säästävä käytännöllinen taktiikka. Täl-

löin kukin dokumentti ja lausuma päätyy kuitenkin vahvistamaan kyseistä määritel-

mää, usein lainaten sitä sanasta sanaan. Siitä muodostuu intertekstuaalinen itsestään-

selvyys. Määritelmät ja faktat ilmenevät itsestään selvinä, koska yleensä niiden tueksi

ei politiikkadokumenteissa katsota tarpeelliseksi esittää viitteitä, jotka liittäisivät ky-

seiset näkemykset määrättyyn lähteeseen. Tämän vuoksi lähdeviitteitä ei myöskään

mielellään esitetä varsinkaan kiistanalaisten kysymysten kohdalla. Sikäli kuin näke-

mysten ja määrittelyjen tueksi ei esitetä dokumenteissa lähteitä, ne näyttäytyvät hel-
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pommin itsestäänselvyyksinä, joita ei tarvitsekaan tukea lähdeviittein. Politiikkado-

kumenttien yleisen linjan mukaisesti itsestäänselvyys ei kaipaa tuekseen viitteitä, eikä itses-

täänselvyyttä voi esittää viitteiden kanssa.

Politiikkadokumenteissa viite merkitsee aina tekstiin subjektiivisen ja mahdolli-

sesti kiistanalaisen lähteen, jonka näkemyksiin hallinnollisessa harkinnassa nojataan.

Siten mikä tahansa viite saattaa asettaa totuuden kyseenalaiseksi ja merkintä ilmenee

lähtökohtaisesti epäilyttävänä subjektiivisena arviona.  Viitteiden välttelyn seurauk-

sena erilaiset ajattelumallit, näkemykset ja käsitteet siirtyvät tyypillisesti dokumenttien

välillä tapahtuvan toiston kautta yhä yleisempään käyttöön ilman kyseenalaistamista

ja kriittistä tarkastelua. Ne omaksutaan hiljalleen toiston kautta työvälineiksi, joita

voidaan ehkä käyttää omaksi eduksi erilaisten pyrkimysten ajamisessa. Toiston taus-

talla ei välttämättä ole erityistä ontologista motiivia, vaan kyse saattaa olla puhtaasti

politiikkatekstejä koskevista konventioista, nojaamisesta aiempiin luotettavina pidet-

tyihin auktoriteetteihin tai viittaamisesta aiemmissa taulukoissa ja tilastoissa kovalla

vaivalla työstettyihin retorisesti hyödyllisiin summauksiin. Toiston kautta nämä käy-

tännöllisesti helpoimmat ratkaisut päätyvät kuitenkin osaltaan vahvistamaan sitä kä-

sitteellistä kehikkoa, jonka läpi todellisuus muodostuu hahmotettavaksi ja hallitta-

vaksi.

8.3. Hyvä hallinto ja tutkimustieto

Olen yllä tarkastellut, miten määrätyt objektit onnistuttiin tietyllä hetkellä muodosta-

maan tiedepoliittisen harkinnan kohteiksi. Samalla olen kuitenkin jättänyt tarkastelun

ulkopuolelle yhden keskeisen kysymyksen: miksi YPP-tutkimus ja sittemmin sekto-

ritutkimus nousivat niin tärkeään asemaan 1970- ja 1980-luvuilla sekä tiedepoliittisen

keskustelun että rahoituksen kasvun mielessä. Yksi vastaus tähän kysymykseen voisi

olla, että 1970- ja 1980-lukujen aikana päätöksentekijät huomasivat olevansa vas-

tuussa yhä monimutkaisemmista yhteiskuntapoliittisista ja hallinnollisista ongelmista.
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Kasvaneiden hallinnollisten haasteiden edessä he kokivat kasvavan tarpeen ongelma-

kenttää selvittävälle tutkimustoiminnalle. Päätöksentekijät kaipasivat kipeästi tieteel-

listä tutkimusta päätöstensä tueksi. Onneksi heidän avukseen tarjottiin viime hetkellä

vahvasti rahoitettua YPP-tutkimusta ja sektoritutkimusta.

Vaikka tämä tarina saattaa joltain osin pitää paikkansa, se antaa tilanteesta vähin-

tään liian yksipuolisen kuvan. Aineistoni perusteella kyseessä oli pikemminkin ti-

lanne, jossa koettiin, että päätöksentekijät oli kovalla työllä vakuutettava siitä, että

heidän tulisi hyödyntää tutkimuksia päätöksenteon tukena ja uudistusten seuran-

nassa. Keskustelu YPP-tutkimuksesta pyöri vahvasti tämän problematiikan ympä-

rillä; miten päätöksentekijät ja tutkijat saataisiin kohtaamaan toisensa sekä kuuntele-

maan toisiaan. Keskeiseksi ongelmaksi ei määrittynyt niinkään se, miten onnistuttai-

siin tuottamaan tietoa päätöksentekijöiden tarpeisiin kuin se, miten päätöksentekijät

saataisiin huomioimaan tutkimusten tuloksia.

Pyrin tämän luvun lopuksi nostamaan esiin tekijöitä, jotka edesauttoivat nosta-

maan yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa koskevan tutkimuksen merkittäväksi ai-

heeksi 1970- ja 1980-lukujen aikana. Nämä eivät toki selitä tyhjentävästi kyseistä il-

miötä. Ne kuitenkin valottavat osaltaan sitä, miksi YPP-tutkimuksesta ja sektoritut-

kimuksesta muodostui tärkeitä keskustelunaiheita ja miksi niiden entistä vahvempaa

rahoittamista saatettiin pitää järkevänä riippumatta siitä, uskottiinko tutkimusten to-

della hyödyttävän päätöksentekoa.

OECD, YK, YPP sekä elämisen laatu

Vuonna 1971 OECD624 julkaisi raportin, joka kantoi nimeä Science, Growth and Society.

Suomalaisessa tiedepoliittisessa keskustelussa tämä raportti huomioitiin hyvin laajasti

ja siihen nojattiin toistuvasti tiedepoliittisten linjausten ohjenuorana. Niin sanottu

”Brooksin raportti” ehdotti radikaalia murrosta suhteessa OECD:n aiempiin tiede-

poliittisiin linjauksiin. Tiedepolitiikan ensisijaisena tavoitteena ei enää pidetty tutki-
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musten avustamaa taloudellista kasvua, joka lopulta johtaisi kokonaisvaltaiseen yh-

teiskunnalliseen edistykseen.  Tieteellisen kehityksen ei enää uskottu johtavan autu-

aaseen hyvinvointiin, vaan siihen katsottiin liittyvän myös vakavia uhkatekijöitä.

Pelkkä tieteen edistäminen taloudellisten voittojen toivossa ei enää näyttäytynyt mie-

lekkäänä tavoitteena. Nyt keskiöön asetettiin sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tarpeet

sekä niistä vastaavat julkiset palvelut, joiden toimintaa oli pyrittävä kehittämään.  Ra-

portin625 mukaan taloudellinen kasvu oli ollut 1960-luvun tiedepoliittinen tunnuslause,

mutta 1970-luvulla sen aseman korvaisi elämisen laatua koskeva problematiikka, jonka

selvittämiseen pyrittäisiin tarttumaan muun muassa sosiaali-indikaattoreiden kehittä-

misen avulla.

OECD:n 1970-luvun alun linjauksissa painotettiin tieteellisen tutkimuksen roolia

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Tämä noteerattiin vahvasti myös Suo-

messa626 ja tiedepoliittisissa linjauksissa alettiin korostaa yhteiskunnallisten ongel-

mien ratkomista ja hyvinvoinnin lisäämistä. Tieteen keskustoimikunta totesikin tie-

depoliittisessa ohjelmassaan627:

”Epäilemättä on kuitenkin tutkimuskapasiteettia myös meillä lähivuosina suunnattava
nykyistä suhteellisesti enemmän palvelusektorille ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sa-
moin kuin ongelmiin, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja -säätelyyn.”

Myöhemmin ohjelmassaan tieteen keskustoimikunta totesi628, että tutkimustyön

”yleisimpänä perustavoitteena tulee olla elämisen tason pysyvä nostaminen siten, että ny-

kyisiä yhteiskunnallisia eroja samalla pyritään tasoittamaan”. Tutkimustyön ensisi-

jaiseksi tavoitteeksi ei asetettu sen enempää elinkeinoelämän hyödyttämistä kuin uu-

den tiedon löytämistä ja ymmärryksen laajentamista akateemisesti kiinnostavissa ky-

symyksissä.  Tiedepolitiikan tehtävänä oli nyt valjastaa tutkimustyö elämisen laadun

kohottamiseenxxxii.

xxxii Toisaalta tämä linjaus ei ollut erityisen rajoittava, koska mikä tahansa tutkimustoiminta voitiin
periaatteessa muotoilla väestön hyvinvointia lisääväksi sopivien retoristen muotoilujen avulla.
Esimerkiksi keskustoimikunta (Suomen Akatemia 1972, 33–34) huomautti ohjelmassaan, että
teollisuudella oli ratkaiseva merkitys väestön hyvinvoinnin kannalta, koska suuri osa väestöstä saa
toimeentulonsa teollisuudesta, joten teollisuutta edistävä tutkimus oli väestön hyvinvointia tukevaa
tutkimusta. Samoin hyvinvointia tukivat luonnonvarojen tehokkaampaa hyväksikäyttöä edistävät
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Vuonna 1973 hallitus629 antoi tiedepoliittinen selonteon eduskunnalle. Hallitus

katsoi, että Akatemian perusyksiköiden, eli valtion tieteellisten toimikuntien, ko-

koonpanossa olisi kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota yleisen yhteiskuntapo-

litiikan tavoitteiden, yhteiskunnan tutkimustarpeen ja tulosten hyväksikäytön tunte-

mukseen. Yhteiskuntapoliittisten tavoitteenasetteluiden tuli ohjata tiedepolitiikan ta-

voitteiden asettamista.

Vuosi Brooksin raportin ilmestymisen jälkeen Talousneuvoston alainen Yhteis-

kuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto sai valmiiksi useasta niteestä

koostuvan kattavan selvityksen, joka tarkasteli yhteiskuntapolitiikan eri alueita ja nii-

den tutkimista. Kukin selvityksen osio630 kantoi päänimikettä Elämisen laatu. Olen-

naista kaikille Talousneuvoston työryhmille oli yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä kos-

kevien tilastollisten indikaattorien kehittäminen. Tarkastelun kohteena olivat terveys-

politiikka, sosiaalipalvelut, taloudellinen eriarvoisuus, koulutuspolitiikka ja ympäris-

tönsuojelu. Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman hyvä perusta tilastotieteellisille

tarkasteluille, jotta ne kykenisivät tuottamaan yhteiskunnallisista olosuhteista katta-

van ja mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvan yhteiskuntapoliittista päätöksente-

koa varten.

Talousneuvoston alainen jaosto oli asettanut myös teknillisen työryhmän, joka

keskittyi indikaattorien rakentamisen teknisiin kysymyksiin kiinnittymättä yhteen-

kään substanssialueeseen. Työryhmä pyrki määrittelemään, mistä yhteiskuntaa ku-

vaavissa indikaattoreissa oli kyse ja miten niitä olisi järkevin rakentaa. Teknillisen

työryhmän631 mukaan sosiaali-indikaattoreiden katsottiin muodostavan linkityksen

yhteiskunnan tavoitteiden ja yhteiskunnan tilinpitojärjestelmien välille. Niiden ker-

rottiin tuovan yhteen mitä erilaisimmat yhteiskunnan koostumusta koskevat rekiste-

rit ja tilastot sekä esittävän, miten näitä tulisi kehittää. Työryhmän632 mukaan:

”Sosiaali-indikaattorijärjestelmää voitaisiin periaatteessa tarkastella eräänlaisena joh-
don informaatiojärjestelmänä. Ajatuksenahan on usein mainittu se, että tarvitaan kes-
kitettyä tietoa yhteiskunnan tilasta päätöksentekoa varten.”

tutkimukset, koska (emt., 33) ”Maan luonnonvarat ja väestön työpanos ovat kansakunnan aineellisen
hyvinvoinnin perusta”.
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Työryhmän633 mukaan väestö-, työvoima- ja muiden sosiaalitilastojen järjestelmä

oli vasta alustavassa kehittämisvaiheessa. Sitä suunniteltiin kansainvälisenä yhteis-

työnä YK:n tilastoelinten johdolla. Tavoitteena oli saada aikaan järjestelmää koskeva

kansainvälinen suositus. Kuten yksi työryhmistä634 totesi:

”Viime aikoina on kehitys kulkenut kohti yhtenäistä indikaattorijärjestelmää, jota ni-
mitetään sosiaali-indikaattorijärjestelmäksi. Sitä kehitetään myös kansainvälisellä ta-
solla mm. YK:n ja OECD:n piirissä.”

Yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa tukevien sosiaali-indikaattoreiden kehittä-

minen olikin laaja ylikansallinen hanke. Niin sanottu sosiaali-indikaattori liike sai al-

kunsa Yhdysvalloissa 1960-luvun puolivälissä635, kun American Academy of Arts and

Sciences suoritti NASA:n toimeksiantamaa tutkimusta. Tutkimuksen tarkoitus oli

selvittää avaruusohjelman tarkoittamattomia ja epäsuoria sosiaalisia, taloudellisia ja

teknologisia vaikutuksia. Tutkijat turhautuivat kuitenkin nopeasti huomatessaan, että

tutkimuksen edellyttämää aineistoa oli hyvin heikosti saatavilla eikä analyysia varten

ollut tarjolla kunnollista käsitteistöä ja menetelmiä. Osa mukana olleista tutkijoista

päätti lähteä kehittämään välineistöä, jonka avulla voitaisiin paremmin havainnoida

ja ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia. Tässä vaiheessa he muodostivat myös ter-

min sosiaali-indikaattori ja tekivät siitä yleisesti tunnetun. Nollin636 mukaan sosiaali-

indikaattoreita koskevat uudet ajatukset, käsitteet ja lähestymistavat nousivat nope-

asti keskustelunaiheeksi myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Ne nostettiin kansalliseen

keskusteluun useissa Euroopan maissa, minkä lisäksi niistä kiinnostuivat kansainvä-

liset järjestöt. OECD aloitti sosiaali-indikaattoreiden kehittämistä koskeneen ohjel-

man vuonna 1970 ja samoin aikoihin käynnistettiin myös Yhdistyneiden kansakun-

tien talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) toimesta yhteiskuntaa kuvaavien tilas-

tojen kehittämistä koskenut projekti, jonka keskiössä olivat sosiaali-indikaattorit. So-

siaali-indikaattorien kehittämisen rinnalla omaksi tutkimusalueekseen kehittyi elä-

mänlaatututkimus (quality of life research). Sosiaali-indikaattoriliikkeen nousu oli liitok-
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sissa myös uusiin poliittis-hallinnollisiin ideaaleihin. Elämisen laadusta pyrittiin muo-

dostamaan materiaalisen vaurauden korvaava yhteiskuntapoliittinen päätavoite. Sa-

moin tavoitteeksi asetettiin entistä rationaalisemman, tehokkaamman ja aktiivisem-

man sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan harjoittaminen, joka nojaisi toiminnassaan tut-

kimustietoon.

1970-luvun alussa voidaan siten havaita vahva paine panostaa yhteiskuntapoliit-

tista päätöksentekoa tukevaan ja julkista palvelujärjestelmää kehittävään tutkimuk-

seen. Siinäkin tapauksessa, ettei tätä painetta koettu merkittäväksi tai pakottavaksi,

se tarjosi kuitenkin yhden käsityksen tulevasta tiedepoliittisesta kehityksen linjasta,

johon voitaisiin tarttua pätevänoloisena suuntaviittana. Talousneuvoston yhteiskun-

tapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkineen jaoston raporteilla oli keskei-

nen merkitys sosiaali-indikaattoreita ja elämisen laadun mittaamista koskeneiden ky-

symysten kotouttamisessa suomalaiseen poliittiseen, tieteelliseen ja tiedepoliittiseen

keskusteluun 1970-luvun alussa. Tässä vaiheessa alkoi olla selvää, että suuri osa

OECD:n jäsenvaltioista joko panosti tai tulisi panostamaan kyseiseen tutkimustoi-

mintaan ja muodostaisi siitä päivänpolttavan kysymyksen. Sikäli kuin etsittiin oikeaa

linjaa tiedepoliittisille linjauksille tai haluttiin esiintyä ajan hermolla toimivina tiede-

poliittisina asiantuntijoina, panostaminen yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa ja vä-

estön elämisen laatua tukevaan tutkimukseen saattoi vaikuttaa järkevimmältä ratkai-

sulta.

Heikko yhteys ja huono asenne

Vuonna 1981 OECD637 julkaisi raportin Social Sciences Policy: Finland. Raportti oli yksi

osatulos laajemmasta hankkeesta, jossa arvioitiin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen

hyödyntämistä päätöksenteossa eri maissa. Vastaavat raportit oli tuotettu 1970-luvun

lopulla koskien Ranskaa, Norjaa ja Japania638. OECD:n yhteiskuntatieteellisen tutki-

muksen hyödyntämistä koskeneet tarkastelut pyrkivät kartoittamaan hyödyntämi-

seen liittyviä ongelmia. Samalla hankkeeseen liittyi vaatimus siitä, että hallitusten ja
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yhteiskuntapoliittisten päätöksentekijöiden oli alettava huomioimaan entistä vah-

vemmin yhteiskuntatieteellisten tutkimusten tuloksia toimintansa perustana. Tätä py-

rittiin tukemaan erilaisin suosituksin.

OECD:n raportti maalasi varsin huolestuttavan kuvan Suomen tilanteesta. Ra-

portin tekijät639 olivat huolissaan siitä, että Suomen hallinnossa ei ehkä hyödynnetty

tieteellisen tutkimuksen tuloksia, koska hallinto piti tuloksia epäluotettavina tai nii-

den soveltamisen epäiltiin johtavan poliittisiin ongelmiin. Suomessa katsottiin640 ole-

van paljon jännitteitä tutkimusmaailmassa vasemmistolaisen yliopiston ja oikeistolai-

semman hallinnon välillä. Raportin mukaan ongelma ei johtunut pelkästään virka-

miehistä. Yhteiskuntatieteilijöiden arvon katsottiin laskeneen yleisesti 1960-luvulla.

Yhteiskuntatieteilijät eivät osanneet vastata yhteiskunnallisia ongelmia koskeviin ky-

symyksiin ja heidän arvionsa kehityslinjoista eivät osoittautuneet paikkaansa pitä-

viksi. Seurauksena yliopistoissa yhteiskuntatieteilijät tarttuivat yhä useammin kiinni

yksilöllisiin tutkimuskysymyksiin monitieteisten ryhmähankkeiden sijaan. Pidettiin

selvänä, että yhteiskuntatieteelliset kysymykset olivat kiistanalaisia eikä tutkimusten

pohjalta voitu esittää yhtä ainoaa ratkaisua esillä oleviin ongelmiin. Yhteiskunnalliset

kysymykset olivat monelta osin liian kiistanalaisia ja ristiriitaisia, joten tutkijat eivät

enää halunneet tarttua päivänpolttaviin kysymyksiin.

OECD:n työryhmän mukaan virkamiehet eivät kokeneet saavansa yhteiskunta-

tieteellisten tutkimusten kautta haluamaansa ja omalta kannaltaan hyödyllistä tie-

toa641. Erityisen kriittisiä hallinnossa oltiin norsunluutorneissa ja tutkijankammioissa

suoritetun yliopistotutkimuksen suhteen642. OECD:n haastattelemien tutkijoiden

lausuntojen mukaan virkamiehillä puolestaan oli epärealistisia odotuksia tutkimusten

suhteen643. He odottivat yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin kysymyksiin ja heitä

ärsyttivät keskenään ristiriitaiset tulokset. Tutkijoiden ja virkamiesten käsitykset oli-

vat monelta osin etäällä toisistaan. OECD:n työryhmän mukaan yhteiskuntatieteelli-

sen tutkimuksen hallinnollinen hyödyntäminen vaikutti olevan kaikin puolin puut-

teellisella tasolla. Raportin644 mukaan suomalaisten virkamiesten haastattelujen pe-
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rusteella oli vaikeaa löytää tapauksia, joissa tutkimuksia olisi hyödynnetty päätöksen-

teon tukena, ellei mukaan laskettu yksinkertaisia tilastollisia selvityksiä. Virkamiehet

eivät vaikuttaneet kiinnostuneilta hyödyntämään yhteiskuntatieteellistä tietoa ja koko

hallinnollisen kulttuurin katsottiin olevan kielteinen tällaisen toiminnan suhteen. Vir-

kamiehillä vaikutti olevan yleinen asenneongelma tutkimuksen hyödyntämisen suh-

teen eikä tutkimusta pidetty tärkeänä645. Virkamiehiä oli kannustettava hyödyntä-

mään tutkimustuloksia rakentamalla tieteellisesti myönteistä asenneilmastoa.

Samana vuonna OECD:n raportin kanssa julkaistiin myös YPP-työryhmän646

mietintö Yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevan tutkimuksen edistämi-

nen. YPP-työryhmän647 mukaan tutkimustietoa oli alettu käyttää laajamittaisesti suun-

nittelun ja päätöksenteon tukena vasta 1970-luvulla. Aiempaa suurempaa innostusta

tutkimusten hyödyntämiseen katsottiin selittävän sitomattomat tutkimusvarat, joiden

kautta ministeriöt saattoivat vapaammin ohjata rahoitusta tärkeinä pitämilleen tutki-

musaloille. Tästä huolimatta tutkimustulosten hyödyntämisen katsottiin olevan haja-

naista eikä tutkimustyön ja valmistelutyön välillä katsottu olevan systemaattista yh-

teyttä. Monilla hallintoyksiköillä kerrottiin oleva tutkimuspoliittisia ohjelmia YPP-

tutkimuksen suuntaamista varten. Heikon tiedonvälityksen seurauksena suuren osan

hallinnon ulkopuolella suoritetuista tutkimuksista uskottiin kuitenkin jäävän hallin-

nollisten tahojen tutkan ulkopuolelle. Työryhmän648 mukaan tutkimustuloksia ja

”tutkijoiden tietoa käytetään aivan liian vähän hyväksi hallinnon työssä”. Tämä on-

gelma koski erityisen vahvasti sellaisia tutkimuksia, joita ei ollut suoritettu hallinnol-

listen tahojen toimeksiannosta tai aloitteesta.

Yhtenä ratkaisuna tähän tilanteeseen harkittiin sitä, että lisättäisiin tutkijoiden pa-

nosta hallinnon sisäisessä koulutuksessa649. Näin tutkijat saattaisivat onnistua vakuut-

tamaan virkamiehet tarjoamansa tiedon merkityksestä ja hyödyllisyydestä. Ongelmaa

haluttiin korjata myös informaatiojärjestelmien ja epävirallisten suhteiden vahvista-

misen kautta.  Ongelman katsottiin kuitenkin johtuvan osaltaan myös tutkijoista,

jotka toimivat liian hajautuneesti eivätkä olleet riittävän järjestäytyneitä650. Tutkijoi-

den ja hallinnollisten virkamiesten välisen heikon suhteen katsottiin heijastuvan
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myös asenteellisella tasolla. Tutkijat kokivat hallinnollisten tahojen joko suhtautuvan

välinpitämättömästi heidän työhönsä tai odottavan heiltä liian yksinkertaisia vastauk-

sia monimutkaisiin kysymyksiin. Hallinnollisten tahojen mielestä tutkijat eivät puo-

lestaan ottaneet huomioon poliittiseen päätöksentekoon liittyviä käytännöllisiä reu-

naehtoja. Molempien tahojen uskottiin löytävän paremman yhteisymmärryksen hen-

kilöstökierron kautta, jonka myötä tutkijat tutustuisivat paremmin hallinnollisiin on-

gelmiin ja virkamiehet tutkimustyön problematiikkaan. Tutkijoiden ja sekä poliitik-

kojen ja virkamiesten välillä oli erottava aita, joka koostui paitsi huonosta informaa-

tionvälityksestä myös kielteisistä asenteista. Ongelman ratkaisu edellyttäisi puuttu-

mista molempiin.

Samana vuonna myös Valtion tiedeneuvosto tarttui näihin kysymyksiin. Neuvos-

ton651 mukaan tutkimustiedon hyödyntäminen oli hallinnossa hajanaista, eikä tutki-

muksen ja valmistelutyön välillä ollut systemaattista yhteyttä. Neuvoston652 mielestä

tutkimustulosten hyväksikäyttöön ei ollut kiinnitetty riittävästi huomiota ja julkisen

hallinnon elimillä oli puutteelliset valmiudet tutkimusten hyödyntämiseen. Tutkijoi-

den ja tulosten hyödyntäjien välisten suhteiden katsottiin myös olevan usein olemat-

tomat. Sekä tutkijoita että hyödyntäjiä oli koulutettava, jotta voitaisiin poistaa tutki-

musten hyödyntämiseen liittyviä esteitä, jotka kumpusivat vääristä asenteista ja puut-

teellisista tiedoista. Sama tutkimusmaailman ja päätöksentekijöiden kohtaamatto-

muutta koskeva problematiikka nostettiin toistuvasti esiin myös muutamaa vuotta

myöhemmin pidetyssä YPP-tutkimuksen arviointiseminaarissa653.

Vakuuttelut ja velvoitteet

”YPP-tutkimuksen tulisi liittyä kaikilla hallinnonaloilla aikaisempaa kiinteämmin hal-
linnonalan yleiseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tutkimustarvetta tulisi arvi-
oida hallinnonalojen sisällä entistä systemaattisemmin. Tällainen velvoite kuuluu eri-
tyisesti niille hallinnonaloille, joilla tutkimuksen rooli on vanhastaan vähäinen.”654

”Hallinnolla  on  sekä  oikeus  että itse asiassa myös velvollisuus käyttää tutki-
muksellisia perusteita toimintansa tuloksellisuuden parantamiseksi ja päätöksen-
teon valmistelun kehittämiseksi.”655
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Siinä missä päätöksentekijöillä ja virkamiehillä saattoi yleisen käsityksen mukaan olla

asenneongelmia tutkimustiedon hyödyntämisen suhteen, monet olivat vakuuttuneet

tutkimustiedon välttämättömyydestä yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon kannalta.

He olivat myös valmiita panostamaan suuria summia tutkimustoiminnan edistämi-

seen. Kuten hallitus totesi vuonna 1973 eduskunnalle antamassaan tiedepoliittisessa

selonteossa656:

”Hallitus on vakuuttunut siitä, että tutkimus- ja kehitystyön tuloksia tarvitaan lisään-
tyvässä määrin useimmilla yhteiskuntamme toiminnan lohkoilla. Hallitus on vakuut-
tunut myös siitä, että tarvittavaa tietoa ei voida hankkia ilman tutkimustoiminnan no-
peaa laajentamista. Tämä vaatii taloudellisia uhrauksia, jotka kuitenkin oikein sijoitet-
tuina tuottavat runsaan koron.”

Hallituksen kannanotossa puhutaan tiedontarpeesta tiedepoliittiselle teksteille

tyypilliseen tapaan passiivimuodossa. Tutkimustarvetta koetaan laajasti, mutta ei ole

täysin selvää, ketkä tällaisia tarpeita ovat osoittaneet. Tutkimustarpeesta puhutaan

ikään kuin luontaisena tarpeena tai välittömästi koettuna tarpeena, jota pyritään täyt-

tämään tutkimustoimintaa rahoittamalla. Tämä tarve ei kuitenkaan näyttäisi olleen

erityisen luontainen, koska komiteanmietinnöissä ja muissa dokumenteissa jouduttiin

toistuvasti vaatimaan erilaisia keinoja, joilla päätöksentekijät ja valmistelijat saataisiin

hyödyntämään tutkimuksia ja ymmärtämään niiden arvo. Lukuisissa kannanotoissa

koettiin tarpeelliseksi vakuuttaa päätöksentekijät siitä, että heillä on tällainen tarve.

Jos he eivät onnistuisi sisäistämään tätä ajatusta, heidät tulisi velvoittaa hyödyntä-

mään tutkimuksia määräysten avulla. Tutkimustietoa koskeva tarve määrittyi siten

joissakin yhteyksissä välittömästi koetuksi funktionaaliseksi tarpeeksi, joka syntyi po-

liittis-hallinnollisia päätöksiä valmisteltaessa. Toisissa yhteyksissä – ja usein myös sa-

moissa yhteyksissä ja dokumenteissa – se määrittyi tarpeeksi, joka ei muodostunut

itsestään eikä ollut itsestäänselvyys. Se oli jotain, josta päätöksentekijät oli vakuutet-

tava.

Tässä vaiheessa ongelmaksi muodostui se, miten vähemmän innostuneet päätök-

sentekijät ja hallinnolliset tahot onnistuttaisiin vakuuttamaan siitä, että tutkimustieto
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voisi olla heidän kannaltaan hyödyllistä. Haasteena ei monessa tapauksessa pidetty

ollut niinkään tutkimustoiminnan organisoimista päätöksentekijöiden tarpeiden mu-

kaiseksi kuin vakuuttaa virkamiehet siitä, että heillä tulisi olla tarve tutkimustiedolle.

Pätevä hallinto perustui tutkimustietoon, ja tutkimustietoon perustuva hallinto oli

pätevää. Tätä vakuuttelua harrastettiin tasaisesti 1970-luvulta 1990-luvulle erinäisissä

kannanotoissa. Jaettu oletus tuntui olevan, että päätöksentekijät eivät kokeneet tut-

kimustuloksia välttämättömiksi tehtäviensä hoitamisen kannalta eivätkä siten tulisi

hakeutumaan omatoimisesti tutkimustulosten pariin. Tutkimustiedon hyödyntämi-

sestä pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman laajasti jaettu hyvän hallinnon merkki.

Kansallisesti tätä vakuuttelutyötä sekä tutkimustoiminnan ja hallinnon välisten

suhteiden tiivistämistä haluttiin edistää erilaisin keinoin. Esimerkiksi YPP-työryh-

män657 mukaan YPP-tutkimusta koskien oli havaittavissa ”yleinen periaate”, jonka

mukaan kyseisen tutkimustiedon hyväksikäyttöä tuli vahvistaa eri hallinnonaloilla.

Tästä huolimatta tutkimusrahoituksen keskimääräinen osuus valtion menoista oli

merkittävästi pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Työryhmän mukaan ”Tutkimus-

toiminta tulisi kaikkialla nähdä olennaisena osana hallinnonalan toimintakokonai-

suutta, ja tieteellistä tutkimusta pitäisi pystyä käyttämään monipuolisesti hyväksi

[…]”. Tutkimustiedon hallinnollinen hyödyntäminen esitettiin pikemminkin hyvälle

hallinnolle asetettuna imperatiivina kuin hallinnollisten tahojen kokemana käytännöl-

lisenä tarpeena. Jälkimmäisessä tapauksessa ei olisi koettu tarpeelliseksi vakuutella

päätöksentekijöitä tutkimusten tarpeellisuudesta, vaan siitä, että tarpeellisena pidetyt

tutkimukset tultaisiin tulevaisuudessa toteuttamaan. Kykenemättömyys kokea tätä

tarvetta ja siten arvostaa tutkimustietoa näkyi selvästi liian vähäisessä tutkimusrahoi-

tuksessa.

YPP-työryhmän658 mukaan yksi keino edistää tutkimustoiminnan ja päätöksente-

kijöiden välisiä suhteita olisi sisällyttää tutkimustiedon hyväksikäyttämistä koskevia

velvoitteita esimerkiksi hallituksen esitysten laatimista ja komiteoiden työskentelyä

koskeviin ohjeisiin. Tutkimustiedon hyväksikäyttämistä koskevia velvoitteita ja mää-

räyksiä haluttiin659 kohdistaa myös keskeisiin hallinnollisiin suunnitteluasiakirjoihin



378

sekä hallitusten antamien asetusten laadintaohjeisiin. Samoin haluttiin velvoittaa mi-

nisteriöiden ja keskusvirastojen suunnitteluhenkilökuntaa seuraamaan asianomaisen

alan tutkimustuloksia. Työryhmän mukaan julkisen hallinnon tuli aktiivisesti etsiä kä-

siinsä oman alansa tutkimustietoa ja tarvittaessa ohjata ja rahoittaa tutkimustoimintaa

haluttuun suuntaan. Yhtenä ratkaisuna pidettiin myös henkilökiertoa, jossa virkamie-

het voisivat siirtyä määräajoiksi tutkimustehtäviin ja tutkijoilla olisi tilaisuus toimia

esimerkiksi vuoden määräajalla hallinnon asiantuntijana660. Lisäksi haluttiin, että tut-

kimuksen rahoittamiseen tai ohjaukseen osallistuville julkishallinnon elimille asetet-

taisiin velvoite suorittaa tutkimuspoliittista suunnittelua661. Näin voitaisiin ”edistää

rationaalista tutkimustulosten hyväksikäyttöä” sekä tiedottaa tutkijoille, millaisia tut-

kimustietoa koskevia tarpeita kullakin hallinnonalalla esiintyi. Jälkimmäistä ratkaisua

oli kannattanut myös valtion tiedeneuvosto662. Kyseisten elinten tilaajaosaaminen

kasvaisi samalla kun niiden olisi pakko tutustua tiiviimmin alansa tutkimustoimintaan

ja pohdiskella sen suhdetta hallinnollisiin tehtäviin. Julkishallinnon elinten ei uskottu

ryhtyvän suunnitelmalliseen toimintaan vapaaehtoisesti. Sopivien velvoitteiden

kautta he voisivat kuitenkin päätyä käyttämään tutkimukseen suunnattuja varoja

aiempaa hyödyllisemmin, samalla kun he ikään kuin huomaamatta tulisivat tutuiksi

tutkimusmaailman kanssa ja saattaisivat löytää uutta arvostusta sitä kohtaan.

Valaistuminen hetki

OECD:n työryhmä esitti suomalaisten virkamiesten tutkimustietoa koskevat näke-

mykset hyvin negatiivisessa valossa 1980-luvun alussa jättämässään raportissa663.

Kaiken huipuksi tämä tapahtui kansainvälisen katseen alla. Samaan aikaan virkamies-

ten ja päätöksentekijöiden heikkoa asennoitumista ruodittiin kansallisissa dokumen-

teissa ja etsittiin keinoja heidän näkemystensä korjaamiseksi oikeaan suuntaan.

Vaikka tällaiset kriittiset kannanotot eivät täysin kadonneetkaan 1980-luvun aikana,

niiden rinnalle nousi vuosikymmenen puolivälissä useissa dokumenteissa toistunut
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puhe ”suuresta käänteestä”. Kuten silloinen opetusministeri ylpeästi totesi YPP-tut-

kimuksen arviointiseminaarissa, Suomi oli tehnyt huomattavaa nousua tutkimustoi-

minnan saralla664. Hänen mukaansa pienistä OECD-maista Suomen edellä olivat

enää Ruotsi, Sveitsi ja Hollanti, jos tarkasteltiin tutkimusmenojen osuutta bruttokan-

santuotteesta. Hän pyrki myös selvittämään tämän saavutuksen syitä:

”Millaiset tekijät oikeastaan selittävät tätä suotuisaa kehitystämme, joka edelleenkin
jatkuu? Pelkkä viittaus tiede- ja teknologiapolitiikkaan, jossa kasvukehitykseen on tie-
toisesti pyritty, ei luonnollisestikaan riitä selitykseksi. Parempi arvio voisi olla yhteinen
havahtuminen tai oivaltaminen 1970-luvun ensimmäisen öljykriisin jälkeisen taloudel-
lisen taantuman aikana. Silloin alettiin laajalti ja varsin yksimielisesti ymmärtää – niin
valtionhallinnossa, julkisessa sanassa, tutkijayhteisössä kuin yritysmaailmassakin – että
tutkimus- ja kehitystyö ovat meidän elinehtojamme, ja että taloudellinen ja yhteiskun-
nallinen kehitys on vuorovaikutussuhteessa tieteelliseen, innovoivaan tietoon.”

Valtion tiedeneuvoston silloinen pääsihteeri toisti saman näkemyksen lähes täs-

mälleen samoin sanankääntein665. 1970- ja 1980-lukujen taitteessa Suomessa oli ta-

pahtunut kollektiivinen havahtuminen. Lukuisat tahot olivat samaan aikaan oivalta-

neet samat tosiasiat. Tämä valaistuminen ei ollut seurausta tiedeneuvoston tai mui-

den tahojen aktiivisesta työstä, jonka avulla pyrittiin harkitusti korostamaan tutki-

mustoiminnan merkitystä päätöksenteon kannalta. Pikemminkin kyse oli kansallisesti

koetusta ilmestyksestä, joka syntyi taloudellisesta ahdingosta. Taloudellisen taantu-

man keskellä kaikki päätyivät saman faktan äärelle: tutkimus- ja kehitystyö olivat vält-

tämättömiä taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.   Tiukentuneet

olosuhteet ajoivat tunnustamaan nämä toimintaympäristön puitteet.

Samoilla linjoilla oli myös YPP-tutkimuksen arviointiseminaarissa puhunut ope-

tusministeriön kansliapäällikkö, joka puheenvuoronsa lopuksi summasi YPP-tutki-

muksen kehityspiirteistä 1980-luvulla, todeten666:

”Suomalaisista kehityspiirteistä ilahduttavimpia ovat tutkimustoiminnan merkityksen
ymmärtäminen ja tästä johtunut tutkimustyön edellytysten paraneminen sekä tutki-
muksen arvostuksen pysyminen korkealla tasolla.”
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Tutkimuksen merkityksen ymmärtäminen määrittyi kansalliseksi kehityspiirteeksi.

Tällä ei tarkoitettu, että se olisi jotenkin erityisen suomalaista tai ettei sitä olisi tapah-

tunut muissa maissa. Lausumassa kuitenkin muodostettiin kuva kansallisesti jaetusta

tapahtumasta, jonka myötä kansakunta oli tullut ymmärtämään tutkimustoiminnan

suuren arvon. Lausunnossa annettiin kuva yksimielisestä käsityksestä, joka ei ollut

seurausta tiedepoliittisten tahojen tai muiden erityistahojen markkinointityöstä tai

painostuksesta. Eri tahot olivat itse oivaltaneet asian. Vihdoin oli havaittu ja oival-

lettu tosiasiat, jotka olivat niin itsestään selviä, että kaikki olivat niistä samaa mieltä.

Kyseinen itsestäänselvyys, jonka itsestään selvän statuksen puolesta oli kampanjoitu

pitkään ja raskaasti, oli hiljalleen muodostumassa yleisesti hyväksytyksi itsestäänsel-

vyydeksi.

Yllä olevan lainauksen perusteella tieteen ja tutkimustoiminnan saama merkitys ei

kuitenkaan ollut täysin varmalla pohjalla. Lainauksessa puhutaan tutkimuksen ”ar-

vostamisesta”, mihin vaikuttaisi liittyvän riski siitä, että arvostus olisi saattanut laskea

tai saattaisi laskea tulevaisuudessa. Joku voisi tietysti kysyä, miksi tätä pidettiin riskinä,

jos ”tutkimustarve” ja tutkimustoiminnan merkitys perustuivat hallinnon funktio-

naalisiin tarpeisiin sekä havahtumiseen vääjäämättömien tosiasioiden edessä, kuten

aiemmassa lainauksessa todettiin. Jos lukuisilla tahoilla oli omalähtöisesti käytännöl-

linen tutkimustarve, jota he pyrkivät täyttämään tilaamalla ja rahoittamalla tutki-

musta, miten heidän arvostuksena tutkimusta kohtaan voisi laskea? Tästä huolimatta

arvostukset ja käytännöllisten tarpeiden täyttäminen kietoutuivat toisiinsa.

Yllä olevien kysymysten kannalta keskeistä on se, miten tutkimuksen hallinnolli-

sen ja yhteiskunnallisen merkityksen nopeasta kasvusta puhuneet tahot olivat havain-

neet tämän 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa tapahtuneen käänteen. Olivatko he suo-

rittaneet mittavia haastattelukierroksia päätöksentekijöiden keskuudessa eri vuosi-

kymmeninä ja löytäneet historiallisen käänteen vertailemalla saamiaan vastauksia?

Tähän ei ollut tarvetta, koska käytettävissä oli hyvin selvä ja helposti vertailtavissa
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oleva arvostuksen indikaattori: tutkimusrahoitusxxxiii. Kuten esimerkiksi valtioneuvos-

ton667 vuonna 1985 antamassa tiedepoliittisessa selonteossa todettiin:

”Tutkimus- ja kehitystyöstä on tullut myös julkiselle hallinnolle tärkeä toiminnan ke-
hittämistä edistävä ja kehittämistä suuntaava tekijä. Tämä näkyy meidänkin maas-
samme selvästi mm. siinä, että valtioneuvoston eri ministeriöt ovat kasvattaneet tut-
kimukseen suoraan käytettäviä varoja nopeammin kuin ehkä mitään muita määrära-
hoja.”

Valtion tutkimuslaitosten voimavarakehitys oli valtioneuvoston668 mukaan ollut

korkeakoululaitosta parempi 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Tutkimuslaitosten

tutkimusresurssit olivat ylittäneet korkeakoululaitoksen omin budjettivaroin ylläpitä-

män tutkimuksen volyymin 1980-luvun alussaxxxiv. Valtioneuvoston mukaan tämä oli

tulosta siitä, että ministeriöt ja keskusvirastot olivat kiinnittäneet jatkuvasti enemmän

huomiota hallinnonalalla tarvittavan tutkimustiedon tuottamiseen. Keskushallin-

nossa oli havahduttu päätöksentekoa tukevan tutkimustoiminnan välttämättömyy-

teen ja arvoon. Tutkimukseen oltiin nyt valmiita uhraamaan suuria summia. Tutki-

muslaitosten merkityksen kasvun katsottiin olevan osaltaan merkki myös yleisen yh-

teiskunnallisen kiinnostuksen kasvusta tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tutki-

mustulosten hyväksikäyttöä kohtaan. Mitä ilmeisemmin OECD:n669 vuosikymme-

nen vaihteessa julkaisemassa raportissa esiin tuodut heikot suhteet virkamiesten ja

xxxiii Suomessa kyllä tutkittiin ja analysoitiin tutkimustiedon ja poliittis-hallinnollisen päätöksenteon
välistä suhdetta sekä tutkimusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta 1970- ja 1980-luvuilla (esim. Alestalo
1981, 1987; Lampinen 1985; Stolte-Heiskanen 1979; Stolte-Heiskanen & Alestalo 1983; Stolte-
Heiskanen & Farkas 1985). Yllä mainituissa yhteyksissä ei kuitenkaan käytetty näitä tutkimuksia
todisteena päätöksentekijöiden muuttuneista arvostuksista tai kansallisesta heräämisestä tieteen
suureen merkitykseen.
xxxiv Valtion tiedeneuvoston (1984) katsaukseen oli vuonna 1984 lisätty liite, joka kuvasi tiedeneuvoston
vuosille 1980–1985 suunnitellun kasvuohjelman toteutumista. Liite osoitti, että ”perustutkimuksen”
osalta rahoituksen määrä oli jäänyt tasaisesti jälkeen asetetuista tavoitteista. ”YPP-tutkimuksen” saralla
oli puolestaan joka vuonna jopa ylitetty asetetut tavoitteet. Perustutkimustyöryhmä 89:n
(Komiteanmietintö 1989:42, 63) mukaan valtion tulo- ja menoarviossa valtion tutkimuslaitoksille
yhteensä osoitetut määrärahat olivat saavuttaneet korkeakoulujen määrärahatason vuonna 1982, minkä
jälkeen tutkimuslaitosten volyymi oli ollut korkeakoulujen tutkimustoimintaa suurempi. Suurimmilleen
ero tutkimuslaitosten hyväksi oli kasvanut vuonna 1987, minkä jälkeen se oli hieman pienentynyt
vuoteen 1989 mennessä.
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tutkijoiden välillä sekä tutkimuksen hallinnollista hyödyntämistä koskeneet asenne-

ongelmat olivat jääneet menneisyyteen. Olihan tutkimuksen rahoitusta kasvatettu.

Saivatko hallinnon edustajat nyt sellaisia vastauksia kysymyksiinsä, joita he tutki-

joilta kaipasivat? Entä onnistuivatko he hyödyntämään suoritettuja tutkimuksia on-

nistuneesti päätöksenteon tukena? Tästä ei puhujilla vaikuttanut olevan tietoa. Kuten

valtion tiedeneuvoston pääsihteeri totesi670:

 ”Tutkimuksen hyväksikäyttöä pidetään hallinnossa yleisesti tärkeänä. Tutkimustie-
don tarve suunnittelussa, päätöksenteon valmistelussa ja toimenpiteiden vaikutusten
seurannassa on entistä suurempi. Selvää kuvaa siitä, miten tutkimuksen hyväksikäyttö
on hallinnossa kehittynyt, ei kuitenkaan ole.”

Valtion tiedeneuvosto671 puolestaan totesi vuonna 1986, että hallinnon käytettä-

vissä olevat tutkimusvarat vaikuttivat kasvaneen niin nopeasti ja niin paljon, että niitä

ei välttämättä ollut käytetty kaikissa tapauksissa parhaalla mahdollisella tavalla. Tut-

kimusten tilaajilta näytti puuttuvan myös riittävä tieteellinen asiantuntemus hankkei-

den järjestämiseksi. Tästä huolimatta tiedeneuvosto koki tärkeäksi, että niin sanottua

YPP-tutkimusta vahvistettaisiin ja tehostettaisiin entistäkin enemmän. Tutkimusten

hyödyntämisestä ja hyödyllisyydestä ei vaikuttanut olevan juurikaan tietoa, mutta tär-

keintä oli se, että rahaa käytettiin enemmän. Ja siitä oli hyvin yksiselitteistä tietoa. Se

näkyi suoraan budjeteista.

Tiedepoliittisissa dokumenteissa ei otettu huomioon, että tutkimusrahoituksen

huomattava kasvu ei välttämättä johtunut koetusta tutkimustarpeesta, vaan tutkimus-

rahoituksen huomattava kasvattaminen saattoi olla helpoin ja selkein tapa osoittaa

kokevansa tutkimustarpeen. Tutkimustarpeen, josta oli kovalla työllä onnistuttu te-

kemään hyvän ja edistyksellisen hallinnon keskeinen tunnusmerkki. Hyvä hallinto oli

kiinnostunut alansa tutkimustoiminnasta ja pyrki parhaansa mukaan rahoittamaan

sitä. Tästä hyvää hallintoa koskevasta periaatteesta oli viimeistään 1980-luvun alussa

onnistuttu muodostamaan niin vahva ja laajasti tunnettu, että hallinnolliset tahot to-

dennäköisesti halusivat esittäytyä sen mukaisesti, olivatpa asiasta mitä mieltä tahansa.

Tutkimusta oli pyrittävä hyödyntämään tai ainakin oli näytettävä siltä, että tutkimusta
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yritettäisiin hyödyntää. Ja varsin nopeasti suurin osa ministeriöistä näytti juuri tältä.

Oma edistyksellisyys ja rationaalisuus voitiin osoittaa hyvin yksinkertaisesti panosta-

malla varoja tutkimukseen – hyödynsipä niitä tai ei, pitipä niitä tärkeinä tai ei. Hel-

posti havaittavissa ja mitattavissa olevien kriteerien mukaan näytti siltä, että mitä

enemmän käytti rahaa tutkimustoimintaan, sitä pätevämpää hallintoa harjoitti. Val-

tion tutkimuslaitosten rahoituksen kasvattaminen oli ministeriöille kätevä tapa per-

formoida hyvää hallintoa. Tässä vaiheessa jokseenkin kaikki valtion tutkimuslaitokset

suorittivat määritelmän mukaan nimenomaan hallintoa ja yhteiskuntapoliittista pää-

töksentekoa tukevaa YPP-tutkimusta. Tämän määritelmän ansiosta ministeriöt saat-

toivat osoittaa panostavansa jatkuvasti enemmän päätöksentekoa tukevaan tutki-

mukseen lisäämällä laitosten rahoitusta.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteivätkö monet hallinnolliset tahot olisi kokeneet

tutkimustoimintaa hyödylliseksi tai jopa välttämättömäksi oman toimintansa kan-

nalta. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tässä vaiheessa hallinnollisten elinten

kannalta näytti järkevältä rahoittaa tutkimustoimintaa mahdollisimman paljon riippu-

matta siitä, kuinka tärkeäksi ja välttämättömäksi se koettiin. Tässä vaiheessa oli jok-

seenkin yhdentekevää, koettiinko tarvetta tutkimukselle tai pyrittiinkö tutkimustietoa

aktiivisesti hyödyntämään. Rahoitusta tultaisiin suuntaamaan tutkimukseen joka ta-

pauksessa, ellei haluttu näyttää taantumuksellisilta ja epäpäteviltä. Hyvää ja edistyk-

sellistä hallintoa oli tällä saralla vaikea osoittaa muulla tavoin. Jos määrätyn ministe-

riön puitteissa olisi seurattu ja hyödynnetty omaa hallinnonalaa koskevaa valmista

tutkimustietoa systemaattisesti ja intensiivisesti, mutta sen toteuttamiseen ei olisi oh-

jattu rahoitusta, tutkimustietoa koskevaa arvostusta ja hyvää hallinnollista asennetta

olisi ollut vaikea osoittaa ulkopuolisille.

Tutkimusrahoituksen kasvu kansallisella tasolla pääsisi esiin myös OECD:n kan-

sainvälisissä vertailuissa, joissa Suomen maine tulisi kasvamaan tutkimusintensiivi-

senä maana. Tutkimukseen panostaminen oli OECD:n vertailujen kautta merkki

koko kansakunnan hallinnon edistyksellisyydestä. Mitä enemmän kukin hallinnonala

panosti tutkimustoimintaan, sitä paremmalta ne näyttivät kansallisella kentällä ja sitä
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paremmalta koko maan hallinto näytti kansainvälisellä kentällä. Suomi korjasi nope-

asti aiemman OECD:n raportin kolhimaa mainettaan. Kansainvälisten vertailujen

kautta muodostui kova paine esittäytyä kunnollisena kansakuntana kansainvälisen

yleisön edessä. Aiemmin useimmat maat olisivat tuskin välittäneet Suomen hallinnon

edistyksellisyydestä tai sen halusta hyödyntää ja rahoittaa tutkimustoimintaa. Mutta

jos suomalaisten virastojen panostus tutkimustoimintaan uhkasi nostaa tai laskea ky-

seisiä maita pykälän verran kansainvälisissä vertailutaulukoissa, Suomen tutkimusra-

hoitus muuttui yhtäkkiä tärkeäksi kysymykseksi monen muunkin maan kannalta.

Sama asetelma päti myös toisinpäin.

8.4. Tutkimus ja poliittiset ohjelmat

Carol H. Weiss672 on jaotellut eri tapoja, joiden mukaan tutkimustoiminnan ja poliit-

tis-hallinnollisen järjestelmän suhdetta on tyypillisesti jäsennetty673. Weissin mukaan

keskustelua ohjaavana ajatuksena on ollut se, että tiede on hyödyllistä politiikan te-

kemisen kannalta. Tiede tarjoaa päätöksenteon tueksi dataa ja teorioita, joiden poh-

jalta voidaan tehdä pätevämpiä ratkaisuja, arvioida erilaisten ratkaisujen tehokkuutta

sekä tarkastella tehtyjen päätösten vaikuttavuutta. Usko tieteen kaikkivoipaisuuteen

hallinnollisten kysymysten käsittelyssä on tosin vaihdellut. Toisen Weissin esittämän

perusajatuksen mukaan tutkimustoimintaa ei hyödynnetä riittävästi hallinnon toi-

mesta. Tutkimus voisi olla hyödyllistä, mutta sitä ei hyödynnetä eikä siitä olla kiin-

nostuneita. Kolmannen Weissin esiin nostaman perusajatuksen mukaan tutkimustie-

dosta voi olla hyötyä, jos sen hyödyntämistä tuetaan pienimuotoisilla reformeilla.

Hallinnon kannalta hyödyllistä tietoa on olemassa, mutta se on saatettava tehok-

kaammin päättäjien tietoon ja muotoiltava se päättäjien kannalta käyttökelpoiseen

muotoon. Tätä voidaan edistää erilaisin keinoin. Joko voidaan hyödyntää hallinnol-

listen tahojen suorittamia tilaustutkimuksia, harjoittaa kilpailutettua rahoitusta, suo-

sia hallinnollisia tutkimuselimiä tai hyödyntää tieteellisiä neuvonantajia.
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Weiss674 käsittelee myös kuutta tapaa, joiden perusteella on hahmotettu tutkimus-

tiedon hyödyntämistä poliittis-hallinnollisissa yhteyksissä.  Ensinnäkin on ongelmien

ratkomista koskeva välineellinen käyttö. Tällöin oletetaan, että on olemassa yksimieli-

syys ratkaistavasta ongelmasta ja tiede rientää apuun tarjoten ratkaisun kannalta puut-

tuvan tiedon, minkä jälkeen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Toisen jäsennyksen mu-

kaan tiedontuotanto ohjaa politiikkaa. Tällöin oletetaan, että jos tutkimukset tuottavat

hyödynnettävissä olevaa tietoa, se myös otetaan käyttöön ja sen avulla muovataan

uusia poliittisia ohjelmia. Kolmannen mallin mukaan kyse on vuorovaikutusprosessista.

Tämän jäsennyksen mukaan politiikkaongelmien ja niiden ratkaisujen muotoilua ei

työstetä vain päättäjien ja tutkijoiden välisessä suljetussa piirissä. Prosessiin osallistuu

useita tahoja, jotka toimivat eri lähtökohdista käsin ja ajavat erilaisia intressejä. Yksi

näistä tahoista ovat tutkijat, jotka pyrkivät parhaansa mukaan vaikuttamaan päätök-

sentekoon omien asiantuntijanäkemystensä perustalta. Tällöin tutkijat eivät määrity

vain päätöksentekijöiden kutsumiksi informaationlähteiksi ja puuttuvien tietojen täy-

dentäjiksi. Neljännen jäsennyksen mukaan tutkimustuloksia hyödynnetään poliittisina

ammuksina. Tällöin tutkimuksilta ei odoteta uusia ongelmakenttää valaisevia tuloksia,

vaan niitä halutaan käyttää tukemaan jo valmiiksi tehtyjä päätöksiä, jotka saattavat

perustua esimerkiksi ideologisiin vakaumuksiin tai yksityisintresseihin. Tutkimuksia

käytetään legitimoimaan muilla perusteilla tehtyjä päätöksiä tai tukemaan haluttua

ratkaisua poliittisessa kiistassa. Viidennen ryhmän, sekalaiset käytöt, sisään voidaan lu-

kea useita erilaisia tutkimuksen hyödyntämistapoja. Tutkimusten avulla voidaan

muun muassa viivyttää päätöksentekoa, vältellä vastuuta päätöksistä, saavuttaa kun-

niaa menestyneestä politiikkaohjelmasta, saattaa poliittiset vastustajat tai eriävät nä-

kemykset huonoon valoon, ylläpitää viraston kunniaa tukemalla korkea-arvoisia tut-

kijoita, pitää yliopistoja toimintakykyisinä sekä lopulta saada aikaiseksi lisää tutki-

musta yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä.

Lopulta Weissin mukaan voidaan erottaa tutkimuksen käsitteellinen käyttö. Tällöin

tutkimustietoa ei hyödynnetä informaation lähteenä vaan sen vaikutus näkyy siinä,

miten poliittisia kysymyksiä käsitteellistetään ja miten yhteiskunnallisia kysymyksiä
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jäsennetään. Tutkimusten myötä jotkin ilmiöt saatetaan määrätyllä hetkellä muotoilla

keskeisiksi yhteiskuntapoliittisiksi ongelmiksi, joihin on välittömästi puututtava, kun

taas toiset kysymykset saattavat kadota yhteiskuntapoliittisen keskustelun keskiöstä,

jos ne aletaan tutkimusten myötä ymmärtää osaksi yhteiskunnan normaalia toimin-

taa. Näissä tapauksissa tutkimus saattaa vaikuttaa lähes huomaamattomasti poliitti-

siin kysymyksiin vaikuttamalla siihen, miten ihmiset ajattelevat, miten he hahmotta-

vat yhteiskunnallisia ilmiöitä ja miten yhteiskuntapoliittisista kysymyksistä keskustel-

laan julkisuudessa.

Weissin esittämästä ryhmittelystä jää kuitenkin uupumaan yksi hyödyntämistä

koskeva tapa, joka on ehkä liiankin ilmiselvä huomioitavaksi. Juuri tätä tapaa olen

tässä luvussa pyrkinyt kuvailemaan. Tutkimukset saattavat olla poliittis-hallinnolli-

sesti hyödyllisiä jo pelkästään sen kautta, että niitä rahoitetaan. Sopivissa historialli-

sissa olosuhteissa ne saattavat olla keino kaunistella tilastoja ja performoida hyvää

hallintoa. Tutkimusten aktuaalisella hyödyntämisellä tai niiden vaikutuksilla ei tällöin

ole juurikaan merkitystä, vaan olennaista on se, että osoitetaan kiinnostusta ja arvos-

tusta modernin edistyksellisen hallinnon perusteita kohtaan. Rahoitettuja tutkimuk-

sia ei välttämättä käytetä informaatiolähteenä päätöksenteossa tai poliittisina ammuk-

sina, eikä niiden vaikutuksella poliittisen keskusteluun ole mitään merkitystä. Olen-

naista on se, että määrätyt tahot kykenevät mittaamaan ja vertailemaan eri virastojen

panostusta tutkimustoimintaan, sekä se, että näissä vertailuissa sijoitutaan kärki-

sijoille.  Lisäksi on huomioitava se, miten erillisten virastojen tutkimusrahoituksen

yhteenlaskettu summa muuttuu kansainvälisten vertailujen kautta kuvaksi kansalli-

sista arvostuksista ja periaatteista.  Tutkimustoiminnan rahoittamista ja suorittamista

voidaan käyttää hallinnonalan ja kansallisen profiilin nostamiseen sopivissa vertai-

luissa.

Tutkimustoimintaan uhrattu rahoitus voidaan vertailujen ja niitä kuvaavien taulu-

koiden kautta kapitalisoida suoraan edistyksellistä hallintoa koskevana arvostuksena.

Tärkeää ei ole se, ovatko rahoitetut tutkijat erityisen arvostettuja, kunhan rahoitus
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näkyy mahdollisimman selvästi. Sijoittuminen kansainvälisissä tai kansallisissa vertai-

luissa voidaan tällaisessa tapauksessa määritellä Pierre Bourdieun675 termein symbo-

liseksi pääomaksi, jonka myötä tutkimukseen sijoitettu rahoitus voidaan muuttaa ar-

vostukseksi täysin erilaisella pelikentällä, kuin se kenttä, jolla tutkimuksia on tarkoitus

hyödyntää päätöksenteon tukena. Pelikentällä, jossa alun perin tärkeiksi määritellyt

tieteelliset tulokset menettävät merkityksensä itsearvoisena päämääränä. Sijoitus it-

sessään on se tulos, jota tavoitellaan, kunhan se on vaihdettavissa toiseen valuuttaan

sopivassa suhteessa. Vertailun kohteena eivät ole rahoituksen kautta saavutetut tie-

teelliset tai hallinnolliset tulokset tai tulosten käyttö vaan itse panostus. Tällaisten

vertailujen avulla ei ole mahdollista osoittaa panostusten hyödyllisyyttä tai tarkoituk-

senmukaisuutta, mutta niiden avulla on mahdollista osoittaa hyvää ja edistyksellistä

hallinnollista asennetta.

Kansainväliset ja kansalliset vertailut, joissa tarkastellut yksiköt (esim. keskusvi-

rastot, ministeriöt, kansallisvaltiot) asetetaan keskenään järjestysasteikkoon määrät-

tyjen mitattavien kriteerien mukaan (esim. tutkimustoimintaan sijoitettu rahoitus),

saattavat muuttaa sitä rationaalisuutta, jonka perustalta ratkaisuja tehdään kunkin tar-

kastellun yksikön puitteissa. Englanniksi sopiva termi näille vertailuille voisi olla

”game changer”, jonka voisi suomentaa kankeasti ”pelinmuuttajaksi” tai ”pelinvaihta-

jaksi”. Nämä voisivat olla sinällään osuvia termejä, että järjestysasteikkoja tuottavat

vertailut voivat muuttaa merkittävästi sitä, miten aiemmin on koettu järkeväksi tar-

kastella ja tehdä asioita. Ne saattavat muuttaa sitä, mikä koetaan tavoittelemisen ar-

voiseksi ja mitä pidetään keskeisenä menestymisen kannalta. Ne saattavat kuitenkin

olla hämääviä siinä mielessä, että vertailut eivät suoranaisesti muuta aiempaa peliä

eivätkä myöskään vaihda sitä kokonaan uuteen peliin. Vanha peli säilyy, mutta sen

rinnalle ilmestyy uusi peli, jota voidaan pelata samoilla panoksilla. Ehkä osuvinta oli-

sikin puhua pelinsovittimista, jotka voivat ottaa vastaan saman pysyvän virran, mutta

muuttaa sen toimivaksi mitä erilaisimpiin laitteisiin tai voivat liittää kaksi erityyppistä

laitetta toisiinsa.
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Tarkastellaanpa tutkimusrahoitusta esimerkiksi ministeriöiden kannalta. Niiden

ensisijaisena tehtävänä on harjoittaa pätevää ja tehokasta hallintaa omilla hallinnon-

aloillaan. Yksi harkittava keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on panostaminen

tutkimustoimintaan. Ehkä sen kautta saavutetaan tietoa, jonka avulla hallintoa voi-

daan kehittää ja tehostaa. Se on kuitenkin riskialtis keino. Ehkä tutkimukset eivät

tuotakaan hyödyllisiä tuloksia, ehkä ne eivät tuota laisinkaan tuloksia. Ehkä tutkimus-

hankkeet kestävät niin pitkään, että päätökset on jouduttu tekemään jo hankkeiden

alkuvaiheessa. Tällöin tutkimustoimintaan panostetut resurssit näyttäytyvät ministe-

riön kannalta kaksinkertaisina tappioina. Paitsi että kyseisillä panostuksilla ei ole saa-

vutettu ministeriön kannalta hyödyllisiä tuloksia, kyseiset resurssit olisi voitu kohdis-

taa muihin tukea vaativiin kohteisiin, jolloin olisi saavutettu edes jotain voittoja. Täl-

laisessa harkinnallisessa kehyksessä tutkimukseen panostaminen on aina riski. Panos-

tamalla saattaa hävitä. Se peli, minkä tutkimustoiminnan budjetointia koskevat kan-

salliset ja kansainväliset vertailevat tilastot onnistuivat 1970-luvulla rakentamaan, oli

peli, jossa kyseisillä panoksilla saattoi voittaa aina, jos panosti riittävästi. Mitä enem-

män panosti, sitä varmemmin voitti. Varmat voitot olivat kuitenkin laadultaan erilai-

sia kuin epävarmat. Varmoilla voitoilla saattoi saavuttaa kunniaa ja mainetta edistyk-

sellisen hallinnon edustajana, mutta ne eivät taanneet sitä, että hallinto ja hallinnon-

alaa koskeva tieto edistyisivät tutkimukseen panostettujen rahoitusten myötä. Tutki-

mushankkeet saattoivat osoittautua täysin hyödyttömiksi käytännöllisen hallinnon

kannalta, mutta äärimmäisen arvokkaiksi hallinnollisen arvostuksen kannalta.

Muodostui tilanne, jossa tutkimusta rahoittamalla voitiin aina voittaa ja parhaassa

tapauksessa saatettiin voittaa kahdessa pelissä. Jos satuttiin rahoittamaan oikeita tut-

kimuksia, voitettiin sekä hallinnon kenttään valaisevaa tietoa että kansallista ja kan-

sainvälistä kunniaa. Siinä missä vanhassa tieto/hallinto -pelissä saattoi hävitä kaksin-

kertaisesti, tieto/hallinto/kunnia -pelissä saattoi voittaa kaksinkertaisesti. Oikeissa

olosuhteissa tutkimustoimintaan ”tuhlattu” rahoitus saattoi itsessään muodostua hal-

linnollis-poliittiseksi pääomaksi. Samalla tällä pelinsovittimella saattoi olla yllättävän
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suuri merkitys tutkimusorganisaatioihin ja tutkimusta suorittavien organisaatioryh-

mien välisiin valtasuhteisiin ja taloudellisiin toimintaehtoihin.
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9. Mallintamisen mallit

”Kun Albrecht Meklenburgilainen eräässä asetuksessa koetti määrätä, että "yksi panni
olisi käypä koko valtakunnassa", ja sitä varten lähetti yhtäläisiä mitta-astioita kaikkiin
maakuntiin, niin Itägötilaiset valittivat maaherransa Erik Karlssonin kautta, että tuosta
uudesta pannimitasta oli "suuri rasitus ja paljo häiriötä", niin että Albrecht v. 1383
huomasi itsensä pakoitetuksi antamaan heidän "pitää vanha panninsa Herran rau-
hassa."676

Yllä oleva lainaus on talousvaliokunnan mietinnöstä vuodelta 1885. Valiokunnan kä-

sittelyssä oli Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys Suomenmaan Valtiosäädyille metrisen

mitan ja painon voimaan saattamisesta sekä erinäisten ulostekojen ja veromäärien suorittamisesta

semmoisen mitan ja painon mukaan677. Tämän mittoja ja painoja koskeneen reformin

synnyttämä harkinta Suomessa tarjoaa tiivistetyn kuvan niistä keskusteluista, joita

olen kuvannut usean luvun ajan valtiollisten tutkimusorganisaatioiden osalta. Metri-

järjestelmän kotouttamisen yhteydessä ovat havaittavissa ne monet osatekijät, jotka

tulevat peliin, kun ylikansallista toimintamallia pyritään saattamaan paikalliseen käyt-

töön ja se pyritään esittämään järjellisenä kaikkien keskeisten toimijoiden osalta. Sa-

malla metrijärjestelmän ja valtiollisten tutkimusorganisaatioiden kotouttamisen vä-

lillä on havaittavissa monia domestikaatioprosesseja valaisevia eroja.

Yllä mainitussa keisarin aloitteessa huomautettiin, että säädyiltä oli jo vuoden

1864 valtiopäivillä pyydetty lausuntoa siitä, tulisiko Suomenmaassa siirtyä suoraan

metriseen järjestelmään pituus-, astia- ja painomittain osalta vai tulisiko entisiä mit-

tayksikköjä säilyttää joiltain osin väliaikaisesti. Säädyt olivat tällöin todenneet kym-

menjaon toimeenpanemisen olevan sangen vaikeaa eikä sen uskottu tuottavan mai-

nittavaa ”helpoitusta maan kaupalle ulkomaisten paikkain kanssa”. Säädyt olivat pää-

tyneet kannattamaan voimassa olevien mittojen säilyttämistä, mutta olivat myös kat-

soneet metrisen järjestelmän osoittautuneen niin menestykselliseksi useissa valtioissa,
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että halusivat ottaa sen käyttöön tulevaisuudessa myös Suomenmaassa. Asia jäi le-

päämään useiksi vuosiksi kunnes se nostettiin uudelleen keskusteluun vuonna 1884.

Keisarillisen majesteetin vuonna 1884 jättämässä ehdotuksessa suositellut mitat

eivät kuitenkaan olleet täysin ranskalaisen metrijärjestelmän mukaisia nimikkeiden tai

erotteluiden mukaan. Esimerkiksi pituusmittain osalta centimetrin alaiseksi mittayk-

siköksi ehdotettiin uussyliä, joka olisi kaksi metriä tai 10 vaaksaa. Vaaksassa olisi 10

tuumaa ja tuuma puolestaan olisi 2 centimetriä. Kilometri, eli metrinen virsta, olisi

500 metristä syltä. Yksi metrinen peninkulma olisi 10 000 metriä, eli 10 virstaa. Astia-

eli avaruusmittain osalta desilitran sijaan haluttiin käyttää nimeä motti ja dekalitran

sijaan nimeä rakka. Halkomittauksissa metrinen syli olisi puolestaan yhtä kuin neljä

kuutiometriä ja sylimittana lästi olisi kaksi kuutiometriä eli 20 hehtolitraa. Painomit-

tojen osalta kilogramman ja gramman väliin haluttiin sijoittaa oma yksikkönsä, jonka

nimi olisi uusluoti ja joka vastaisi kymmentä grammaa. Metrinen leiviskä olisi yhtä

kuin 10 kiloa ja senttaali vastaisi sataa kiloa.

Hyödynnettyjä säilytys- ja kuljetusastioita oli ehdotuksen678 mukaan pidettävä

epäluotettavina mitta-astioina, vaikka niiden vetoisuus olisi virallisesti mitattu ja lei-

mattu. Mittaaminen oli samaan aikaan hyvin arveluttavaa ja epäilyksenalaista toimin-

taa sekä erittäin merkittävää toimintaa, jota harjoitettiin ilman selkeitä ja yhteneviä

sääntöjä. Taloudelliset hyödyt olivat riippuvaisia mittauksista, mutta mittaamiseen

liittyi aina epävarmuuksia, jotka saattoivat hyödyttää jompaakumpaa kaupanteon tai

veronkannon osapuolista. Ehdotuksessa mittaaminen haluttiin kurinalaistaa ja saat-

taa järjestelmällisemmän valvonnan alaiseksi. Laittomien mittojen ja painojen käyttä-

jät oli saatava rangaistaviksi oikeusjärjestelmän eteen.  Erilaisten mitta-astioiden omi-

naisuudet oli määriteltävä äärimmäisen tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Mitään ei voitu

jättää tulkinnan varaan. Vakauskomission haluttiin ottavan päävastuun yhdenmu-

kaisten mittauskäytäntöjen edistämisestä ja valvonnasta. Oli rakennettava valtakun-

nan kattava vakaajien ja vakauskontrollöörien järjestelmä, joka takaisi yhtenäiset mi-

tat syrjäisempiinkin kyliin. Pohjoiset ja itäiset metrit ja kilot tulisivat olemaan täysin

yhteneviä läntisten ja eteläisten metrien ja kilojen kanssa.679
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Talousvaliokunta680 piti mittaamisen yhtenäistämistä tärkeänä pyrkimyksenä ja to-

tesi, että siihen oli pyritty jo usean vuosisadan ajan erinäisin aloittein. Pitkään keskei-

nen ongelma oli ollut esimerkiksi sisämaan kaupunkien ja merenrantakaupunkien

mittojen väliset erot. Sisämaan kaupunkien mitat merkitsivät samat tuotteet määräl-

tään suuremmiksi kuin rantakaupungeissa. Suhteellista ylipainoa hyödynnettiin sisä-

maassa kuljetusten ja muiden kustannusten kattamiseksi. Kuljettamiseen liittyviä ku-

luja ei siirretty lisänä tuotteen hintaan vaan tuotteen mittaan. Talousvaliokunnan mu-

kaan 1800-luvun lopulla keskeisimmät ongelmat koskivat mittauksissa käytettyjä eri-

laisia jaotteluita ja useita samannimisiä suuruusmääritelmiä. Yhtenäisten mittojen ja

painojen katsottiin kuitenkin olevan välttämättömiä järjestetylle tavaranvaihdolle.

Yhtenäiset mitat voisivat vähentää kaupankäyntiin liittyviä vääryyksiä ja petoksia.

Metrijärjestelmä näytti tarjoavan vastauksen sekä kansallisiin että kansainvälisiin kau-

pankäynnin ongelmiin:

”Tämän järjestelmän kieltämättömät ansiot ovat saattaneet sen yleiseen käytäntöön
sekä aikamme tiedemiesten kesken, että myöskin useimmissa Länsi- ja Etelä-Euroo-
pan valtioissa. […] Kun joku kansa päättää muuttaa mitta- ja painojärjestelmänsä mää-
räyksiä, jossa aina ilmaantuu suuria vaikeuksia, tulee sen etusijassa kääntyä järjestel-
mään, joka vastaa tieteen vaatimuksia järkiperäisestä täydellisyydestä ja joka sen ohessa
tarjoo etuja, mitä yleisesti käytetty mitta- ja painojärjestelmä tuottaa.”

Talousvaliokunnan681 mukaan metrinen järjestelmä oli otettu käyttöön yhä use-

ammassa maassa ja kansainvälisen vaihdon mukavuuden kannalta tämä toimi vah-

vana perusteena järjestelmän käyttöönotolle myös Suomessa. Uuden mittajärjestel-

män hyödyt olivat haittoja suuremmat. Se oli otettu käyttöön jopa Ruotsissa, joten

Suomi oli jäänyt ainoaksi maaksi, joka yhä hyödynsi vanhoja ruotsalaisia mittoja ja

painoja. Valiokunnan mukaan:

”Tällainen erikoisasema sellaisessa asiassa, jossa kaikki kansat pyrkivät yhtäläisyyteen,
tekee tietysti vahinkoa ja esteitä yleiselle keskusliikkeelle eikä se voi ajan pitkään säi-
lyä.”

Kyse ei ollut siitä, hyväksytäänkö metrijärjestelmä, vaan siitä, milloin se hyväksy-

tään. Suomelle oli tarjottu mahdollisuus liittyä muiden kansojen joukkoon ja sen oli
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syytä tarttua siihen, ellei se halunnut jäädä auttamattomasti jälkeen kehityksen vää-

jäämättömästä kulusta. Valiokunta halusi ottaa järjestelmän käyttöön ja siivota sen

vanhakantaisista nimikkeistä kuten uusluoti, leiviskä, senttaali ja hehtoli, jotka poik-

kesivat kansainvälisistä nimikkeistä. Nämä kaikki tuli korvata metrisillä termeillä.

Kaikkien mittojen tuli perustua nimikkeiltään metreihin, litroihin ja grammoihin.

Suomenmaassa käytössä olleen mittajärjestelmän katsottiin olevan vailla järkipe-

räistä perustaa sekä tuottavan vaikeuksia kaupankäynnille monien erilaisten jaotte-

luidensa ja useiden samannimisten suuruusmääräysten vuoksi. Pitkään hyödyllisenä

pidetyt mittaustavat, joiden säilyttämisen puolesta paikalliset tahot olivat kamppail-

leet, näyttäytyivät nyt määrättyjen tahojen kannalta järjettömiltä ja haitallisilta. Ilmi-

selvästi monet tahot olivat halunneet pitää yllä irrationaalisia ja hyödyttömiä käytän-

töjä pelkästään ollakseen hankaliaxxxv. Keskitetyn hallinnon ja kansainvälisen kaupan-

käynnin kannalta näille sekaville käytännöille oli vaikeaa löytää mitään järjellistä pe-

rustaa. Metrijärjestelmä mahdollisti järkiperäisen ja yhtenäisen tavan tarkastella ja mi-

tata asioita maailmalaajuisesti. Kaikki asiat saattoivat näyttäytyä materiaalisilta aspek-

teiltaan yhteismitallisina.

Metrijärjestelmä otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1887682, kolme vuotta yllä

käsitellyn ehdotuksen jälkeen. Nykyisin metrijärjestelmän prototyypit ovat tarkoin

varjeltuja ja mittayksikön yhdenmukaisuutta pyritään suojelemaan eri tavoin. Metrin

yhdenmukaisuutta ei pyritä enää ylläpitämään pelkästään säilyttämällä alkuperäisen

prototyypin mukaista mallia suojatussa holvissa, vaan metriä määrittävä mitta on

muutettu aikaa ja valonnopeutta koskevan mittauksen tulokseksi. Tämä menetelmän

hyödyntäminen on vahvistettu mittoja painoja koskeneen kansainvälisen konferens-

sin päätöksellä. Yleinen mittoja ja painoja koskeva konferenssi määritteli vuonna

1983 metriksi sen mitan, jonka valo kulkee tyhjiössä 1/299,792,458 sekunnin ai-

kana683.

xxxv Kuten Kula (1986) ja Porter (1995, 24–25) ovat todenneet, paikallisten tahojen halulle suojella
voimassa olleita mittausmenetelmiä sekä välttää – tai joissain tapauksissa suosia – yhtenäisiä ja
standardoituja mittajärjestelmiä voidaan löytää monia loogisia selityksiä.
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9.1. Diffuusio, mallintaminen ja kotouttaminen

Metrijärjestelmän kotouttamisen sekä tutkimus- ja tarkastuslaitosten kotouttamisen

väliset monet yhtäläisyydet ovat helposti havaittavissa. Kuten tutkimus- ja tarkastus-

laitosten, metrijärjestelmän kerrottiin vahvistavan kansakunnan kykyä kilpailla kan-

sainvälisillä markkinoilla. Kilpailu edellytti samanlaisten instituutioiden ja käytäntö-

jen pystyttämistä kuin muissakin maissa, jotta oman maan edustajat saattaisivat me-

nestyä. Siten muiden maiden ratkaisujen jäljittelemiseen yhdistyi ajatus kansallisesta

erityisyydestä sekä kansakunnasta yhtenäisenä joukkueena, joka kilpaili muita kansa-

kuntia vastaan. Samaan aikaan, kun vaadittiin ylikansallisten mallien kotouttamista

kansalliselle kentälle, tuotettiin ja vahvistettiin ajatusta yhtenäisen kokonaisuuden

muodostavasta kansakunnasta, joka pyrki kilpailemaan toisten kansakuntien kanssa.

Ylikansallinen yhdenmukaistaminen nivoutui helposti ajatukseen kansakuntaisesta

maailmanjärjestyksestä sekä kansallisesta erityisyydestäxxxvi: jotta voimme olla suo-

malaisia ja menestyä suomalaisina, meidän on tultava sellaisiksi kuin muutkin ovat.

Sikäli kuin pyrittiin muodostamaan menestyvä kansakunta kansakuntien joukkoon,

oli oltava erityinen, mutta ei ”erikoisasemassa”. Kansallisen erityisyyden tuottaminen

edellytti kansainvälistä yhdenmukaisuutta samalla kun osallistuminen kansainväliseen

yhteisöön edellytti kansallista erityisyyttäxxxvii.

Monien pyrkimysten edistäminen edellyttää laajasti jaettua uskomusta kansallis-

valtioista toimijoina, jotka sijaitsevat paikallisten intressiristiriitojen ulkopuolella val-

voen yhteistä etua, mutta jotka kilpailevat keskenään rahasta ja kunniasta, hyödyntäen

tarvittaessa taloudellisia avustuksia tai lain voimaa kansallisella kentällä. Lukuisten –

niin taloudellisten, tieteellisten kuin muidenkin – intressiryhmien on usein kutsuttava

xxxvi Nojaan tässä Pertti Alasuutarin (2011b) näkemyksiin globaalien mallien kotouttamisen sekä
banaalin nationalismin ja paikallisuuden vahvistamisen toisiaan tukevasta suhteesta.
xxxvii Käsittelin kansakuntaisuuteen liittyvää jännitettä kansalliserityisyyden ja maailmakulttuurisen
kansakuntajärjestyksen välillä yksityiskohtaisemmin tämän teoksen neljännessä luvussa.
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pyrkimystensä tueksi valtio, joka kykenee takaamaan sekä kansainvälisen kaupan-

käynnin edellyttämät yhdenmukaiset ja intressittömät organisaatiot että kansakuntai-

suuden edellyttämät tunnusmerkit. Kansakunnan yhtenäisyyttä ja erityisyyttä on va-

kuutettava yhtälailla niille, joiden halutaan kuuluvan kansakunnan kokonaisuuteen

kuin niille, joiden halutaan vahvistavan kansakunnan legitiimiksi ja itsehallinnolliseksi

yksiköksi toisten kansallisvaltioiden joukossa. Omia intressejään ajava kansallisvaltio

on tärkeä diskursiivinen objekti monille hankkeille, jotka tarvitsevat tuekseen mitta-

vaa julkista rahoitusta tai lainsäädännöllistä vahvistusta.

Toin neljännessä luvussa esiin, että 1800-luvulla vaadittiin julkista rahoitusta me-

teorologisiin tutkimuksiin napaseudulla ja kansallinen kunnia oli oiva keino tehdä

rahoituksen myöntäminen hyväksyttäväksi sekä järkeväksi useille eri tahoille. Samoin

voitiin vedota kansalliseen kunniaan, jos vaadittiin rahoitusta koko kansakuntaa kos-

kevalle sivistävälle koulutukselle. Nämä pyrkimykset saatettiin asettaa mielekkäästi

rinnakkain ja verrata niitä keskenään juuri siksi, että molempien pyrkimysten viite-

kohdaksi rakennettiin rajattujen intressiryhmien ajamien ohjelmien sijaan kansallinen

kunnia kansakuntien joukossa. Kansallisvaltion edun ja kunnian tuli ohjata hallinnol-

listen tahojen harkintaa ja laskelmointia. Poliittisissa kamppailuissa oli keskeisesti

kyse siitä, kuinka kuulijat kyettiin vakuuttamaan siitä, että kulloinkin ehdotettu hanke

saattaisi hyödyttää eniten kansallisvaltion etuja. Voimme vain kuvitella, millaiseen

asuun nämä aloitteet olisi täytynyt muotoilla, jos tällaiset retoriset viitekohdat – kan-

sakunnan jaettu etu ja kunnia – olisivat puuttuneet.

Niin metrijärjestelmän kuin tutkimuslaitostenkin oletettu hyödyllisyys ja välttä-

mättömyys olivat vahvasti sidoksissa käsityksiin asiantuntijuudesta. Kuten metrijär-

jestelmän käyttöönotossa, myös tutkimuslaitosten perustamisen yhteydessä saatettiin

vedota asiantuntijoiden päteviin ja objektiivisiin arvioihin. Samoin kummassakin ta-

pauksessa onnistuneet uudistukset saattoivat tukea erilaisten asiantuntijaryhmien

muodostamista, niiden yhteiskunnallisen merkityksen kasvua sekä ajatusta niiden

välttämättömyydestä yhteiskunnallisten ongelmakysymysten ratkaisemisessa. Metri-

järjestelmän implementointi edellytti luotettavia, objektiivisia ja erityistietämystä
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omaavia asiantuntijoita yhtä paljon kuin tutkimuslaitosten toiminta. Samalla asian-

tuntijastatuksen rakentaminen edellytti kovaa työtä. Asiantuntijuuden tuottaminen

vaati jyrkkää ja tarkasti määriteltyä rajanvetoa totuuden ja uskomusten, tieteellisen

tiedon ja perinnetiedon sekä järkiperäisten käytäntöjen ja totunnaisten käytäntöjen

välille.  Maata, viljaa ja muita luonnontuotteita oli mitattu pitkään ennen kuin mit-

tauksen asiantuntijat vaativat alaa koskevien totuuksien tuottamista omaksi erityis-

alakseen. Karjaa ja viljaa oli kasvatettu, kaloja ja muuta riistaa oli pyydystetty ja kai-

vosteollisuutta oli harjoitettu pitkään ennen kuin kunkin toiminta-alueen käytäntöjen

järkiperäisyyttä asettuivat määrittelemään korkeasti koulutetut asiantuntijat erityisissä

organisaatioissa. Maailmassa esitettiin paljon lausumia koskien kaikkia näitä toiminta-

alueita, joten rajanveto asiantuntevien ja totuudellisten lausumien sekä oletuksiin ja

uskomuksiin perustuvien lausumien välillä edellytti jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Ne ei-

vät erottautuneet itsestään. Asiantuntijuuden tuottaminen edellytti kullakin alalla

paitsi virallista lainvoimaista tukea, myös sellaisen tiedonmuodon rakentamista, joka

ylitti joltain osin yksittäisten paikallisten havainnoitsijoiden kyvyn tarkastella todelli-

suutta. Totuudellisia lausumia koskevat kriteerit muovattiin sellaisiksi, että niihin ky-

kenivät vain määrätyn opin saavuttaneet, määrätynlaisia laitteita operoivat ja määrät-

tyihin tutkimusmenetelmiin- ja tuloksiin perehtyneet puhujat.

Asiantuntijoihin vetoaminen on aina myös asiantuntijuuden tuottamista, ja asian-

tuntijuuden tuottamiseen liittyy aina valtaa ja rajanvetoja. Pelissä on samaan aikaan

sekä todellisuutta koskeva tiedollinen auktoriteetti että hallinnollisen toiminnan jär-

jellisyys: kuka näkee todellisuuden sellaisena kuin se todella on ja kuka määrittelee,

miten hallinnollisten objektien suhteen on järkevintä toimia pyrittäessä tiettyihin pää-

määriin.xxxviii

Metrijärjestelmän implementointiin ja tutkimuslaitosten tuottaman tiedon yhteis-

kunnalliseen vaikuttavuuteen liittyi myös yhtenäinen ongelma. Siitä huolimatta, että

xxxviii Näitä teemoja käsittelin laajemmin kolmannessa luvussa.
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maahan oli introdusoitu uusi järjestelmä tai uusia asiantuntijoita, kaikki eivät välttä-

mättä olleet halukkaita hyväksymään ja tunnustamaan niitä. Kuten Witold Kula684 on

todennut, metrijärjestelmän mukanaan tuomien uudistusten läpivieminen edellytti

monissa maissa erittäin pitkän ajan, ja monet aiemmat mittauskäytännöt säilyivät epä-

virallisesti sen rinnalla. Samoin oli vaikeaa tehdä tutkimuslaitosten tuottamasta tie-

dosta ja siihen nojaavista asiantuntijalausunnoista yhteiskunnallisesti vaikuttavia.

Kuudennessa luvussa tarkastelin niitä keinoja, joiden avulla tutkimus- ja koetoimin-

nan tuloksiin vetoavien asiantuntijoiden näkemyksistä pyrittiin muovaamaan kansal-

lisesti jaettuja näkemyksiä erinäisten toimijaryhmien keskuudessa. Metrijärjestelmän

voimaansaattamisen suhteen nojattiin ensisijaisesti viranomaistahoihin, valvontaan ja

juridisiin sanktioihin. Tutkimuslaitosten asiantuntijanäkemysten levittämisen suhteen

päädyttiin turvautumaan suostutteluun ja luottamuksen tuottamiseen. Jälkimmäi-

sessä tapauksessa pidettiin tehokkaampana muovata ihmisten käsityksiä järjellisestä

toiminnasta kuin rangaista heitä rikollisesta toiminnasta. Hallinnollinen problemati-

sointi muodostui rationaalisen ja irrationaalisen väliselle akselille sen sijaan, että se

olisi nojannut laillisen ja laittoman väliseen erotteluun. Tämä saattoi olla jossain mää-

rin laskelmoitu ratkaisu, mutta se saattoi myös olla monien mielestä ainoa toimiva

tapa lähestyä kysymystä. Toiminnan lainmukaisuuden valvonta olisi ollut liian kallista

ja vaikeaa. Tällöin keskeisenä ongelmana ei ollut, miten esimerkiksi metsiään holtit-

tomasti raiskaavat ja tuhoavat tahot voitaisiin saada rangaistaviksi, vaan se, miten

epäpäteviin metsänhoitokäytäntöihin nojanneet maanomistajat voitaisiin ohjata asi-

antuntevan neuvonnan kohteiksi, jotta he voisivat menestyä paremmin omissa hank-

keissaan. Juridisiin sanktioihin perustuva hallinta vaihtui episteemiseen hallintaan,

jossa juridisten sanktioiden uhalla oli kuitenkin yhä oma roolinsaxxxix. Metsänomista-

xxxix Juridinen hallinta ja episteeminen hallinta eivät ole toisistaan erillisiä vaan juridiset säännökset
saattavat toimia osana episteemistä hallintaa. On kuitenkin huomioitavissa ero sellaisen hallinnan
välillä, joka nojaa ensisijaisesti säädöksiin, valvontaan ja rangaistuksiin, sekä sellaisen hallinnan välillä,
joka pyrkii muovaamaan ihmisten käsityksiä järjellisestä toiminnasta. Jälkimmäisessäkin tapauksessa
juridisilla sanktioilla voi olla merkittävä rooli rationaalisen toiminnan puitteiden määrittelyssä.
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jista pyrittiin muovaamaan järkiperäisiä metsänhoitajia, metsästäjistä vastuullisia met-

sästäjiä ja kalastajista hyviä kalamiehiä. Tämä edellytti kuitenkin sellaisten luottamuk-

sen teknologioiden685 hyödyntämistä, jollaisia virkamiehet tai poliittiset päättäjät eivät

voineet itse rakentaa tai koskaan kokonaan hallita. Laajamittainen episteeminen hal-

linta näissä kysymyksissä edellytti kansalaisjärjestöjen osallistumista. Siten se loi myös

areenan virkamiesten, poliittisten päättäjien ja järjestöjen edustajien väliselle loputto-

malle neuvottelulle neuvonnan lähtökohdista ja tavoitteista.

Sen enempää metrijärjestelmän kuin tutkimuslaitostenkaan kohdalla mikään kan-

sainvälinen elin ei pakottanut kansallisia toimijoita hyödyntämään kyseisiä malleja.

Kansallisten toimijoiden oli tuotava itse nämä ratkaisumallit keskustelun kohteeksi ja

esitettävä niiden hyödyntämisen tueksi ongelmia, joita aiempien käytäntöjen ja toi-

mintatapojen ei katsottu pystyneen ratkaisemaan tyydyttävästi. Samoin heidän oli esi-

tettävä positiivisia lopputuloksia, jotka voitaisiin saavuttaa vain ehdotettujen uusien

käytäntöjen ja toimintatapojen avulla. Heidän oli kyettävä vakuuttamaan useat eri

tahot uuden mallin hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä.

Metrijärjestelmän implementointi ja tutkimuslaitosten kotouttaminen olivat kui-

tenkin myös monin tavoin erilaisia prosesseja. Metrijärjestelmä oli vahvasti keskus-

hallinnon ajama hanke, jonka toteuttaminen edellytti voimakasta valvonta- ja tarkas-

tuskoneistoa. Kaikki mitat oli tehtävä yhdenmukaisiksi ja jokaisen mittauksen stan-

dardinmukaisuus oli pyrittävä varmistamaan virkamiesten toimesta. Järjestelmä koski

yhtälailla koko maata ja jokaista toimijaa. Tutkimuslaitosten perustamista puolestaan

ajoivat usein määrättyä elinkeinoa, tutkimusalaa tai hallinnonalaa edustavat toimijat.

Niiden kohdalla keskeisenä haasteena oli toistuvasti vakuuttaa päätöksentekijät lai-

tosten hyödyllisyydestä. Metrijärjestelmän kotouttamisen suhteen keskeinen on-

gelma oli saada paikalliset tahot toimimaan uusien standardien mukaisesti. Tutkimus-

laitosten perustamisen suhteen keskeinen ongelma oli saada keskushallinnon edusta-

jat siunaamaan niille rahoitusta ja turvaamaan niille vakituinen asema.
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Eroavaisuudet eivät kuitenkaan lopu tähän. Metrijärjestelmä tarjosi rajatun ja tark-

kaan määritellyn mallin, joka voitiin ottaa käyttöön mittausten ja punnitusten suorit-

tamista varten periaatteessa missä tahansa ja milloin tahansa. Mallin jokainen osate-

kijä kuvailtiin yksiselitteisesti. Metrijärjestelmän yksiköiden määrittelytapa on vaih-

dellut eri aikoina, minkä voi tavallaan ajatella muuttaneen mallia. Tästä huolimatta

muutokset on kautta linjan sovittu ja vahvistettu kansainvälisten elinten toimesta,

joten käsitys mallista on ollut kunakin ajankohtana yhdenmukainen ja tarkkaan mää-

ritelty. Kansainvälisten yhteistyöelinten686 avulla on ollut mahdollista pitää yllä ja val-

voa määritelmien yhdenmukaisuutta. Tämä merkitsee sitä, että missä tahansa käy-

tössä olevaa mittausjärjestelmää voidaan verrata kansainvälisten elinten vahvistaman

metrijärjestelmän kriteereihin ja määritellä, onko kyseessä yleisesti hyväksytty metri-

järjestelmä. Joko metrijärjestelmä on otettu käyttöön tai sitä ei ole otettu käyttöön.

Kun Suomeen perustettiin ensimmäisiä valtiollisia tutkimusorganisaatioita, ei ol-

lut olemassa mitään selkeästi määriteltyä valtion tutkimuslaitoksia koskevaa mallia.

Ei myöskään ollut kansainvälistä yhteistyöelintä, joka olisi työstänyt mallia tarkem-

maksi ja tarkkaillut sen toteuttamista eri maissa. Maiden välillä ei levinnyt valtion

tutkimuslaitoksia kuvaavaa selväpiirteistä mallia, jonka eri maiden hallitukset olisivat

voineet hyväksyä tai hylätä. Ratkaisuja ei tehty sen pohjalta, hyväksytäänkö kyseinen

malli ja perustetaan kullekin tutkimus- tai hallinnonalalle oma valtiollinen tutkimus-

laitoksensa vai pidättäydytäänkö täysin tällaisten laitosten perustamisesta. Tutkimus-

laitoksia koskeneet aloitteet käynnistyivät alakohtaisesti ja niitä esitettiin eri hallin-

non- ja elinkeinoelämän aloilla eri aikoina. Määrätyn elinkeinon, hallinnonalan tai

tutkimusalueen tueksi vaadittiin uutta tutkimuslaitosta, joka haluttiin sijoittaa valti-

onhallinnon virastokoneiston yhteyteen. Yksittäisten laitosten perustamiseen pyrki-

neet aloitteet vetosivat ulkomaisiin malleihin, mutta ne koskivat kyseisen alan tutki-

mustoiminnan organisoimista eri maissa eivätkä tutkimustoiminnan kansallista jaot-

telua erilaisten instituutioryhmien välillä. Ehdotettujen laitosten hallinnolliselle sijoit-

tamiselle tai organisatoriselle järjestämiselle ei ollut yhtä edeltä asetettua mallia. Lop-

putuloksena oli joukko erilaisiin tutkimuskohteisiin keskittyneitä organisaatioita,
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joilla oli keskenään erilaiset nimikkeet ja jotka sijoittuivat erilaisiin asemiin valtion

virastojen muodostamalla kentällä. Ne olivat myös organisaatioita, jotka muistuttivat

ainakin ulkoasultaan kovasti ulkomaisia esikuviaan.

Kuten seitsemännessä luvussa toin esiin, varsinainen valtion tutkimuslaitosten

mallintaminen tapahtui vasta pitkään sen jälkeen, kun valtiollisia tutkimusorganisaa-

tioita oli alettu perustaa. Vaati paljon aikaa ja ontologista työtä, jotta hajanainen

joukko tutkimusorganisaatioita onnistuttiin kokoamaan yhtenäiseksi hallinnolliseksi

kohteeksi valtion tutkimuslaitos -kategorian avulla. Vasta tällöin valtion tutkimuslai-

toksista muodostui omanlaisensa ratkaisumalli erilaisiin ongelmiin. Ne alettiin nähdä

yhtenä vaihtoehtoisena tapana organisoida tutkimustoimintaa minkä tahansa kysy-

myksen yhteydessä. Joissain tapauksissa ei ehkä päädytty valtion tutkimuslaitoksen

perustamiseen, mutta se oli aina yksi tarjolla oleva ja selkeästi määritelty ratkaisu poh-

dittaessa tutkimustoiminnan järjestämistä tai elinkeinoelämän ja hallinnon kehittä-

mistä.

Samoin alettiin nähdä, että valtion tutkimuslaitoksia määrittivät erotettavissa ole-

vat geneeriset piirteet. Sikäli kuin jokin valtion tutkimuslaitokseksi luokiteltu organi-

saatio poikkesi näistä määreistä, oli suositeltavaa muokata se mallin mukaiseksi. Näitä

geneerisiä määreitä tuotettiin sekä yksinkertaisuuteen pyrkivän tiedepoliittisen har-

kinnan että laitos- tai tieteenalakohtaisia etuja ajavien laitosvertailujen kautta. Vähi-

tellen nämä määreet saatettiin reformien myötä tehdä osaksi organisatorista todelli-

suutta, jolloin tuli jatkuvasti helpommaksi määritellä valtion tutkimuslaitoksia yhdis-

tävät ja määrittävät piirteet. Kun yhtenäistäminen saavutti määrätyn pisteen, oli huo-

mattavasti helpompaa muotoilla useiden laitosten taustalle yhtenäinen valtion tutki-

muslaitoksia koskeva malli, jota voitaisiin hyödyntää yhä uusien valtion tutkimuslai-

tosten perustamisessa. Sikäli kuin haluttaisiin perustaa uusi valtion tutkimuslaitos, oli

olemassa valmiiksi määritelty malli, jota voitaisiin soveltaa minkä tahansa alan laitok-

sen organisoinnissa. Määrätyssä vaiheessa tuli mahdolliseksi osoittaa lähes yhdenmu-

kainen malli siitä, miten mikä tahansa valtion tutkimuslaitos tulee hallinnollisesti si-

joittaa, miten sitä tulee ohjata, millainen organisaatiorakenne sillä tulee olla, millaisia
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oikeuksia ja vastuita sillä tulee olla, mihin sen tulee toiminnassaan tähdätä ja miten

sitä tulee rahoittaa.

Valtion tutkimuslaitos -kategorian myötä kirjavan organisaatiojoukon ympärille

muotoiltiin käsitys yhtenäisestä instituutiotyypistä. Tämä malli tuotti uuden kokonai-

suuden hallinnon kohteeksi sekä antoi yhteen kootuille organisaatioille uuden mää-

ritelmän ja selitti niiden tarkoituksen uudella tavalla. Maailmaan astuivat valtion tut-

kimuslaitokset, joiden rahoitusta, ohjausta ja uudistamista tuli mielekkääksi tarkas-

tella niiden muodostaman kokonaisuuden kannalta. Ne ilmaantuivat yliopistojen ja

yksityisten tutkimuslaitosten rinnalle, asettuen jäsennyksestä riippuen joko niiden kil-

pailijoiksi tai yhdeksi osaksi laajemmassa kollektiivisessa hankkeessa, jossa kullekin

löytyi oma rajattu tehtävänsä harkitun työnjaon puitteissa. Tämän kategorisoinnin

ansiosta kuka tahansa saattoi tarkastella tutkimusmaailman kokonaisuutta ja jäsentää

sen kolmen toimijaryhmän kautta: yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja yksityiset

tutkimuslaitokset. Tarkastelijan edessä näyttäytyi selkeästi jaoteltu kokonaisuus,

jonka kutakin osaa voitiin tarkastella erikseen tai suhteessa toisiin osiin. Samoin kun-

kin osan edustajat saattoivat käsittää itsensä määrätyn kategorian edustajina, jotka

joko taistelivat omista eduistaan muiden organisaatioryhmien kanssa tai asettuivat

niiden kanssa rauhanomaiseen rinnakkaiseloon yhteisen työnjaon puitteissa. Lukuis-

ten tutkimusorganisaatioiden muodostama joukko onnistuttiin tiivistämään kolmen

instituutiotyypin muodostamaksi kokonaisuudeksi. Kuten kahdeksannessa luvussa

toin esiin, tämä yhtälö onnistuttiin yksinkertaistamaan entistä pidemmälle, kun tiede-

poliittiseen keskusteluun introdusoitiin ”sektoritutkimus” ja ”sektoritutkimuslaitok-

set”.

Metrijärjestelmää ja valtion tutkimuslaitosten syntymistä tarkastelemalla voidaan

tarttua niihin tapoihin, joilla käytäntöjen mallintaminen toimii poliittisessa argumen-

toinnissa, johtaen monilta osin kansakuntien väliseen isomorfismiin. Mallintamisen

voidaan nähdä toimivan kahdella eri tavalla:
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1. Mallin diffuusio eli mallilähtöinen kotouttaminen.

Tässä tapauksessa muotoillaan selväpiirteinen ja yksiselitteinen malli, joka saattaa ku-

vata yhdessä tai useammassa maassa harjoitettuja käytäntöjä tai vaihtoehtoisesti käy-

täntöä, joka ei ole käytössä yhdessäkään maassa. Tämä malli voidaan siirtää kansalli-

siin keskusteluihin sellaisten tahojen toimesta, jotka joko uskovat mallin toimivuu-

teen tai uskovat sen käyttöönoton palvelevan omia etujaan. Näiden tahojen toimin-

nan seurauksena mainittu malli joko hyväksytään tai hylätään kulloisenkin kansallis-

valtion puitteissa. Sikäli kuin malli hyväksytään, se johtaa todennäköisesti mallia mu-

kailevien uusien organisaatioiden perustamiseen tai uusien käytäntöjen implemen-

tointiin. Jos malli otetaan käyttöön useissa eri maissa, prosessi johtaa valtioiden väli-

seen isomorfisuuteen kyseisten organisaatioiden ja käytäntöjen osalta. Metrijärjestel-

män käyttöönotto lukuisissa maissa lyhyellä aikavälillä on hyvä esimerkki tällaisesta

prosessista.

2. Diffuusion mallintaminen eli mallintava kotouttaminen.

Tässä tapauksessa ei ole yhtä selväpiirteistä mallia, jonka kukin maa voisi hyväksyä

tai hylätä. Sen sijaan mallintaminen tapahtuu uudistuksia ajavissa aloitteissa. Mallin-

tamisen avulla saatetaan yhtäältä pyrkiä muotoilemaan eri maissa havaittujen käytän-

töjen ydinpiirteet, joiden katsotaan platonilaisessa hengessä kuvaavan puhdasta mal-

lia, jonka epätäydellisiä heijastuksia kaikki aktuaaliset käytännöt ovat. Toisaalta näin

voidaan yrittää muotoilla malleja, joiden ei ole tarkoitus osoittaa kirjavien käytäntöjen

jaettua ydintä vaan löytää niiden joukosta menestyksellisimmiltä vaikuttavat mallit,

joiden uskotaan tulevaisuudessa valtaavan alaa. Tällöin voidaan puhua nykytermein

”hyvien käytäntöjen” määrittämisestä ja soveltamisesta. Eri tahot saattavat hyötyä

siitä, millainen malli esitetään kansainvälisesti jaettuna toimintatapana (standard prac-

tise) tai hyvänä käytäntönä (best practise), koska tällainen malli tullaan todennäköisim-

min ottamaan käyttöön kansallisesti. Siten useat tahot pyrkivät vaikuttamaan siihen,

miten ratkaisuvaihtoehtoja mallinnetaan, miten eri vaihtoehtoja arvotetaan ja minkä

toimijoiden katsotaan olevan keskeisiä mallin toteuttamisen kannalta. Mallintaminen
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on läpeensä poliittinen kysymys, jonka lopullinen muoto saattaa vaikuttaa usean toi-

mijaryhmän suhteelliseen asemaan. Riippumatta mallintamista ohjaavista lähtökoh-

dista ja periaatteista, sillä on aina poliittisia vaikutuksia, jotka eivät välttämättä nou-

data mallintajien yksilökohtaisia pyrkimyksiä.

Sekä mallilähtöisen että mallintavan kotouttamisen yhteydessä diffuusio voi saada

kaksi alamuotoa:

a) Institutionaalinen diffuusio. Institutionaalinen diffuusio koskee tapauksia, joissa

yhtenäisen mallin perusteella muodostetaan yhdenmukaisia organisaatioita. Esimer-

kiksi Suomessa perustettiin eri aloille valtiollisia tutkimuslaitoksia ylikansallisten mal-

lien mukaisesti. Näiden mallien tuottaminen saattoi olla mallilähtöistä tai mallintavaa,

mutta se tuotti yhtä kaikki Suomeen samankaltaisia instituutioita kuin muissakin

maissa. Kunkin uudistuksen yhteydessä vaadittiin uusien organisaatioiden perusta-

mista ja usein tässä myös onnistuttiin.

b) Kategorinen diffuusio. Kategorinen diffuusio koskee samankaltaisten määritelmien

leviämistä. Tällaisten mallien levittäminen ei välttämättä edellytä uusien organisaa-

tioiden perustamista. Sen sijaan aiemmat organisaatiot voidaan kategorisoida uudel-

leen. Tällöin missä tahansa maassa saatetaan omaksua määrätty malli ja sanoa, että

kyseistä toimintamallia on toteutettu jo pitkään, mutta se ei vain ole ilmennyt laitos-

ten alkuperäisissä tehtävänannoissa tai nimikkeissä. Tällöin ei ole tarvetta perustaa

uusia organisaatioita, vaan voidaan määritellä uudelleen olemassa olevia organisaa-

tioita ja käytäntöjä sekä niiden tarkoitusta. Uudelleen kategorisoinnin nojalla voidaan

sanoa, että ”näinhän me olemme aina toimineet”, vaikka tehtävä ei näkyisikään lai-

tosten nimikkeissä tai ohjesäännöissä. Tällaisen uudistuksen yhteydessä esimerkiksi

kaikki valtion tutkimuslaitokset voitiin muotoilla YPP-tutkimusta toteuttaviksi lai-

toksiksi, vaikka niiden toimintaa ja hallinnointia ohjaavat periaatteet olivat aiemmin

nojanneet varsin erilaisiin periaatteisiin.

 Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata tiivistetysti seuraavan taulukon avulla:
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Taulukko 3. Mallintamisen ulottuvuudet
Mallilähtöinen kotouttami-
nen

Mallintava kotouttaminen

Institu-
tionaali-
nen
diffuusio

Kodifioitua ylikansallista mal-
lia mukailevan organisaation
perustaminen kansallisesti.

Institutionaalisen mallin konstruoiminen useiden maiden institu-
tionaalisten ratkaisujen pohjalta ja mallia mukailevan organisaa-
tion perustaminen kansallisesti.

Katego-
rinen
diffuusio

Kansainvälisesti yhdenmu-
kaisen kategorisoinnin tai kä-
sitteellisen kehikon käyttöön-
otto kansallisesti.

Useiden maiden institutionaalisia järjestelyjä
kuvaavan kategorisoinnin tai käsitteellisen kehikon
tuottaminen ja hyödyntäminen kansallisesti.

Tämä kehikko kuvaa, miten useissa maissa saatetaan päätyä samankaltaisiin käy-

täntöihin ja institutionaalisiin järjestelyihin. Yleensä isomorfismi ei kuitenkaan ole

täydellistä. Usein malleja muokataan kansallisesti kotouttamisen yhteydessä kahdella

tavalla. Yhtäältä variaatiota syntyy tavasta yhdistellä useiden eri maiden keskenään

eroavia käytäntöjä yhtenäiseksi malliksi, joka ei välttämättä vastaa täysin yhdenkään

muun maan käytäntöjä. Toisaalta silloinkin kun käyttöön pyritään saattamaan edeltä

määritelty selkeä malli, joka vastaa määrätyn kansakunnan käytäntöjä tai kansainvä-

listä suositusta, se muovautuu uudenlaiseksi paikallisessa institutionaalisessa ja poliit-

tisessa ympäristössä. Kotouttamiseen liittyvien kenttäkamppailujen, institutionaalis-

ten rajoitteiden ja resurssikysymysten seurauksena mallit toteutuvat helposti kansal-

lisesti värittyneissä muodoissa687.  Lopputulos on samankaltainen mutta ei samanlai-

nen kuin muissa maissa.

9.2. Maailmankulttuuri, domestikaatio ja kääntäminen

Maailmanyhteiskunnan teoria ja sitä koskevat empiiriset tutkimukset ovat tarjonneet

erittäin arvokkaan lähtökohdan kansallisvaltioiden institutionaalisen isomorfismin

sekä ylikansallisten politiikkamallien ja ideoiden leviämisen tarkastelulle. Lukuisat

tutkimukset688 ovat osoittaneet, että useissa tapauksissa kansakunnat muistuttavat

instituutioiltaan ja tunnustetuilta toimijaryhmiltään toisiaan enemmän kuin ne eroa-
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vat toisistaan, vaikka vertailevat tutkimukset helposti päätyvät korostamaan kansalli-

sia eroja yhdenmukaisten instituutioiden välillä. Lisäksi teoria on nostanut esiin aja-

tuksen, että erilaiset kansalliset toimijaryhmät perustavat identiteettinsä ylikansallisiin

malleihin, joista ne ammentavat legitimiteettinsä ja joiden tuella ne ajavat agendaansa

kansallisella kentällä. Ylikansalliset mallit toimivat perustana erilaisille instituutioille,

identiteeteille, toimijuuksille ja kokemuksille, jotka vaikuttavat kansallisten poliittis-

ten kamppailujen valta-asetelmiin sekä kysymyksen- ja ongelmanasetteluihin.

Yksi yllä mainituista maailmanyhteiskunnan tuottamista ja oikeuttamista toimija-

ryhmistä on kansallisvaltiot, jotka määrittyvät subjekteiksi, jotka ovat oikeutettuja

sekä velvoitettuja ottamaan kantaa mitä useimpiin kysymyksiin ja tekemään niitä kos-

kevia päätöksiä. Maailmankulttuuri nojaa asioiden kansallisvaltiolliseen järjestyk-

seen689, jota se samalla tuottaa ja vahvistaa690. Kansallisvaltioiden lävitse liikkuu yli-

kansallisia ajattelumalleja, periaatteita ja institutionaalisia malleja, joiden käytännölli-

nen toteuttaminen kuitenkin edellyttää kansakuntaisia toimijoita ja organisaatioita.

Siten maailmankulttuuristen mallien leviämisen voidaan nähdä yhtäältä horjuttavan

kansallisvaltioiden suvereniteettia kun ne toisaalta vahvistavat valtiollisten elinten

auktoriteettia691. Kansallisvaltiot eivät ole suljettuja systeemejä, jotka kulkevat eteen-

päin omilla raiteillaan kulttuurisessa umpiossa. Maailmanyhteiskunnan teorian va-

lossa kansallisvaltiot eivät siis ole omalaatuisia itseensä sulkeutuneita olentoja, mutta

ne ovat kaikkea muuta kuin merkityksettömiä. Yleensä poliittiset aloitteet asettavat

vaatimuksia nimenomaan valtiollisille tahoille, joiden tulisi ottaa vastuu uusista on-

gelmista ja ratkaisuista692. Sikäli kuin jonkin laaja-alaisen yhteiskunnallisen reformin

halutaan siirtyvän käytäntöön, se tarvitsee tuekseen poliittisten päättäjien ja valtion

virkamiesten siunauksen sekä julkista rahoitusta.

Maailmankulttuurisessa järjestelmässä kansallisvaltiot eivät ehkä ole varsinaisia

toimijoita, mutta niiden toimijuus on välttämätöntä tuottaa diskursiivisesti, jotta voi-

daan oikeuttaa ja rationalisoida erilaisia toimenpiteitä ja hankkia niille tarvittavat re-

surssit. Kansallisvaltion edun nimissä julkisia varoja käsittelevät poliittiset päättäjät ja

virkamiehet suunnittelevat ja panevat toimeen toimintoja, joita ketkään muut eivät
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välttämättä pystyisi toteuttamaan. Lainvoimainen sääntely sekä laajojen hankkeiden

rahoittaminen edellyttävät tuekseen keskitetysti hallinnoitua virastokoneistoa, jonka

auktoriteettia pidetään laajasti oikeutettuna.

Kansallisvaltioita, toimijoita ja intressejä

Maailmanyhteiskuntaa koskevan teoreettisen kirjallisuuden puitteissa on toistuvasti

kritisoitu ajatusta yksilötoimijan kaltaisesta valtiotoimijasta693. Yhtäältä kirjoittajat

ovat todenneet, että kansallisvaltiot eivät ole maailmanyhteiskuntaa edeltäviä perus-

tavia elementtejä tai sitä tuottavia keskeisiä toimijoita, vaan pikemminkin maailman-

yhteiskunnan tuottamia toimijatyyppejä, jotka muodostavat merkittävän roolin maa-

ilmankulttuurin vahvistamassa ontologiassa. Samoin kirjoittajat ovat kritisoineet aja-

tusta kansallisvaltioiden kaltaisista kollektiivisista toimijoista, jotka useiden muiden

teoriaperinteiden puitteissa käsitetään omia synnynnäisiä intressejään ajaviksi yksilö-

toimijoiksi, jotka kilpailevat keskenään resursseista ja vallasta tai pyrkivät vahvista-

maan itseään vastaamalla mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin ilmeneviin käytän-

nöllisiin ongelmiin. Maailmanyhteiskunnan teorian puitteissa kansallisvaltiot ovat

määrittyneet pikemminkin diskursiivisiksi objekteiksi, joista puhutaan paljon, joilta

vaaditaan paljon ja joiden uskotaan kykenevän moneen asiaan, mutta jotka eivät to-

dellisuudessa ole harkintaa harjoittavia yksilötoimijoita. Ei ole huonetta, johon valtio

vetäytyisi pohtimaan omia elämänratkaisujaan tai etujaan, vastuitaan ja oikeuksiaan.

On kuitenkin lukuisia huoneita, joissa eri tahot keskustelevat valtion eduista, vas-

tuista ja oikeuksista, sekä vaativat näiden näkemysten perusteella toimenpiteitä ja uu-

distuksia. Näiden tahojen harkinnalla ja sen pohjalta harjoitetulla kampanjoinnilla

saattaa olla parhaimmillaan – tai pahimmillaan – merkittäviä vaikutuksia lainsäädän-

töön, politiikkaohjelmiin ja julkisten varojen käyttöön, mutta vain silloin, jos he on-

nistuvat vakuuttamaan riittävän suuren joukon toimijoita näiden käsitysten järjelli-

syydestä. Myytti omia etujaan ajavasta valtiosubjektista on vanha ja se hallitsee yhä

suurelta osin poliittista ajattelua.
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Kuten Schofer ja McEneaney694 ovat todenneet, maailmanyhteiskunnan teoriaan

nojaavat empiiriset tutkimukset ovat tyypillisesti hyödyntäneet kvantitatiivista tutki-

musotetta tarkastellessaan politiikkamallien ja instituutioiden kansainvälistä leviä-

mistä. Useimmiten tutkimukset ovat keskittyneet kansainvälisiin tai ylikansallisiin jär-

jestöihin pyrkien osoittamaan sekä maailmankulttuuriset vaikutteet niiden ajamien

uudistusten taustalla että niiden vaikutuksen maailmankulttuuristen käsitysten leviä-

misessä. Empiiristen tutkimusten tavoitteena on ollut lähinnä tuoda esiin yhdenmu-

kaisuuksia kansallisvaltioiden välillä sekä tehdä näkyviksi ylikansallisia muotivirtauk-

sia, jotka ovat havaittavissa useiden eri kansallisvaltioiden puitteissa. Teoriaperinnettä

seuranneissa tutkimuksissa on pyritty yllättävän vähän tarkastelemaan prosesseja,

joissa määrätyt mallit ja ideat siirretään osaksi kansallisia keskusteluja sekä kansallis-

valtioiden toimintakäytäntöjä ja lainsäädännöllistä kehystä. Mallien ja instituutioiden

kansallinen hyödyntäminen on muodostunut mustaksi laatikoksi koko tutkimusken-

tän puitteissa695.

Teoreettisesti keskeinen huomio maailmayhteiskunnan teorian yhteydessä on ol-

lut se, että kansallisvaltioissa vaikuttaa esiintyvän oletettua enemmän yhdenmukaisia

piirteitä ja kansallisvaltiot näyttäisivät rakentuvan yllättävän samankaltaisista elemen-

teistä. Tätä yhdenmukaisuutta on selitetty ”maailmankulttuurin” vaikutuksella, jonka

olemassaoloa tutkimukset ovat pyrkineet todistamaan. Teoreettisena näkökulmana

on ollut, että koska eri kansallisvaltiot näyttävät noudattavan samoja malleja, näiden

mallien soveltaminen voidaan selittää funktionaalisten tai kilpailuun perustuvien teo-

rioiden sijaan jaetulla maailmankulttuurilla, joka ohjaa muodostamaan yhdenmukai-

sia käsityksiä toimijuudesta sekä näitä toimijuuksia koskevista legitimoiduista tavoit-

teenasetteluista ja toimintatavoista. Tämä on sinällään ollut erittäin merkittävä huo-

mio, mutta harvoin on koettu tarpeelliseksi kysyä, miten ja minkä tahojen toimesta

nämä kysymykset kulloinkin muodostetaan relevanteiksi kullakin kansallisella ken-

tällä ja miten niitä koskeva ymmärrys muovautuu uudelleen näiden keskustelujen

myötä.
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Niissä harvoissa tapauksissa, kun maailmanyhteiskunnanteoriaan nojaavat tutki-

mukset ovat asettaneet kansallisvaltioiden puitteissa tapahtuvan harkinnan analyysin

kohteeksi, analyysi on pysynyt kansallisvaltioiden tasolla696. Keskeinen kysymys on

ollut, missä maissa määrätty malli tai instituutio on otettu käyttöön ja milloin. On-

gelmallista tässä tutkimusasetelmassa on ollut se, että kun tarkastelu pysyy kansallis-

valtioiden tasolla, se ei tuo esiin niitä kansallisilla kentillä vaikuttavia asetelmia ja neu-

votteluprosesseja, jotka ovat vaikuttaneet määrätyn mallin hyödyntämiseen tai hyl-

käämiseen, muokkaamiseen tai sivuuttamiseen. Samalla on ohitettu kansallisen ken-

tän valta-asetelmat ja kamppailut, jotka voivat vaikuttaa paitsi mallin ”omaksumi-

seen” myös siihen, millaisen muodon se lopulta saa.

Kun kansallisen kentän toimijat ja heidän ajamansa ristiriitaiset intressit ohitetaan

uudistusten tarkastelussa, päädytään helposti – vaikkakin tarkoituksettomasti – mie-

likuvaan, jossa uudistuksia koskevat päätökset ovat kansallisvaltioiden tekemiä pää-

töksiä: yksi maa päättää toimia yhdellä tavalla ja toinen maa toisella. Tällöin voidaan

myös helposti päätyä puhumaan kansallisvaltioista ikään kuin yksilötoimijoina, jol-

loin uudistetaan ongelmallista ajatusta valtiosubjekteista. Näin saatetaan osoittaa, että

kansallisvaltio ei ole sellainen toimija kuin aiemmin on luultu, mutta samalla tuote-

taan uudenlainen kuva kansallisvaltiosta toimijana, sen sijaan, että purettaisiin koko-

naan tämä toimijakäsitys.

Kansallisia toimijoita ja valtiokäsitystä koskevilla kysymyksillä on merkitystä kah-

deltakin kantilta maailmanyhteiskunnan teoriaa tarkasteltaessa. Yhtäältä teorian puit-

teissa jätetään huomioimatta keskeisiä ylikansallisten mallien leviämiseen liittyviä te-

kijöitä sivuuttamalla kansalliset toimijat ja keskustelut. Niin sanotun domestikaatio-

lähestymistavan puitteissa on pyritty tarttumaan näihin prosesseihin laadullisen tut-

kimuksen avulla, mikä onkin tuonut uutta valoa siihen, miten ylikansalliset mallit in-

trodusoidaan kansallisiin keskusteluihin ja miten eri toimijat pyrkivät hyödyntämään

niitä.  Jos tarkastellaan vain vahvistettuja poliittisia päätöksiä ja ohjelmia, linjaukset

voidaan helposti esittää ja ymmärtää kansallisvaltiollisen subjektin valintoina. Tällöin

näkyvistä peittyy useiden tahojen pyrkimys määritellä, mikä tänä päivänä on valtion
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tehtävä ja tarkoitus ja miksi valtion pitäisi puuttua kulloinkin esille nostettuun ongel-

maan. Tarkasteltavaksi jää yksi poliittinen ongelma tai yksi politiikkaohjelma, jonka

takaa ei välttämättä hahmoteta sitä työtä, jonka myötä kyseinen ongelma on onnis-

tuttu muovaamaan hallinnollisesti relevantiksi ja jonka yhteydessä on esitetty lukuisia

erilaisia ratkaisumalleja ongelman hoitamiseksi. Kiivaista kansallisista kiistoista,

kamppailuista ja neuvotteluista huolimatta lopputulos saattaa tällöin aina vaikuttaa

”kansallisvaltion ratkaisulta”.

Jos puolestaan tarkastellaan niitä prosesseja, joiden kautta päätöksentekijöitä on

pyritty vakuuttamaan määrätyn ratkaisun järkevyydestä, uudistuksen takana oleva

subjekti purkautuu ja hajaantuu useaan eri lähteeseen. Kansallisvaltiot ovat diskursii-

visia taistelukenttiä, joiden kokonaisuuden lävistävät lukemattomat pyrkimykset ja

intressitahot, joilla ei ole lähtökohtaisesti kansallista kiinnitystä. Samoin erilaiset in-

tressit, näkemykset ja ontologiset kehikot leikkaavat useiden kansallisten keskustelu-

jen läpi samalla kun ne saattavat olla sidoksissa ylikansallisesti yhtenäisiin käsityksiin

legitiimeistä identiteeteistä ja toimijaryhmistä. Näihin identiteetteihin ja toimijaryh-

miin sitoutuneet tahot pyrkivät ajamaan omia etujaan kansallisella kentällä vedoten

laajasti hyväksyttyihin maailmankulttuurisiin periaatteisiin ja normeihin. Tyypillisesti

reformien yhteydessä toimijat pyrkivät rakentamaan tavoitteistaan virallisen poliitti-

sen ohjelman tai lain, jolla on valtiollinen status ja jota lainsäädäntö tukee. Samoin

reformien avulla voidaan pyrkiä esimerkiksi perustamaan uusi organisaatio, jolle et-

sitään lainvoimaista asemaa sekä julkista rahoitusta, tai tavoitteena voi olla aiempien

organisaatioiden uudistaminen.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useiden tahojen vakuuttamista mää-

rätyn ongelman olemassaolosta, sen suuresta merkityksestä sekä välttämättömyy-

destä puuttua siihen jollain keinolla. Samoin se edellyttää eri tahojen vakuuttamista

määrätynlaisista käsityksistä koskien sitä, mitkä ovat järkeviä tai ylipäätään mahdolli-

sia toimintalinjoja. Vakuuttelutyötä saattavat harjoittaa useat eri toimijat, jotka voivat

ajaa hyvinkin ristiriitaisia intressejä, mutta päätyvät silti tukemaan samaa käsitystä asi-

oiden tilasta tai samaa ratkaisumallia. Kukin taho voi lisäksi pyrkiä muotoilemaan
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ajamansa asiat valtion tahdoksi tai velvollisuudeksi, jolloin on helpompi vaatia niiden

toteuttamista valtionhallinnon byrokraattisen koneiston tuella.

Tarkastelemalla säädöksiä nähdään päätöksiä tekevä valtiosubjekti, tarkastele-

malla päätöksentekoprosessia, nähdään monitahoinen poliittinen kenttä retorisine

kamppailuineen ja harkintaprosesseineen. Jälkimmäisessä tapauksessa kohteeksi

avautuu episteemisen hallinnan kenttä ja sillä tapahtuva episteeminen ja ontologinen

työ, jonka avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityksiin maailmassa vallitsevasta

asioiden tilasta, toivottavista kehityskuluista sekä mahdollisista keinoista saavuttaa

halutut tavoitteet. Samoin muotoillaan käsityksiä kentällä operoivista toimijoista, tar-

kasteltavista objekteista sekä niitä koskevasta pätevästä tiedosta ja uskottavista asian-

tuntijoista. Sikäli kuin halutaan analysoida episteemistä hallintaa, on hyödyllistä tar-

kastella vahvistettuja poliittisia ohjelmia ja päätöksiä kahteen suuntaan kulkevan ana-

lyysin kautta. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkästään tehtyjä päätöksiä tai poliittis-

ten ohjelmien toteuttamistapoja ja vaikutuksia, tulisi tarkastelun keskiöön nostaa

myös ne prosessit, joiden kautta poliittiset ohjelmat onnistutaan ajamaan läpi. On

yksi hallinnollinen ongelma ajaa läpi halutut uudistukset määrättyjen organisaatioiden

piirissä, mutta tätä edeltävä ongelma on vakuuttaa useat eri tahot siitä, että kyseinen

uudistus pitää ylipäätään toteuttaa Analyyttinen huomio tulisi kohdistaa siihen, miten

eri tapauksissa onnistutaan kääntämään useat toimijat saman agendan kannalle kan-

sallisen edun nimissä. Samoin tulisi tarkastella sitä, miten nämä tavoitteenasettelut ja

ratkaisut onnistutaan joissain tapauksissa muotoilemaan yhden diskursiivisen toimi-

jan (kansallisvaltio, kansakunta tai yhteiskunta) subjektiivisiksi pyrkimyksiksi, vas-

tuiksi tai päätöksiksi.

Kääntämistyö

Toisinaan määrätyn uudistuksen kohdalla useiden toimijoiden erilaiset intressit koh-

taavat, jolloin samaa reformia päätyvät kannattamaan eri tahot hieman eri syistä.
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Vaikka kyseiset toimijat tavoittelisivat eri päämääriä, ne saattavat löytää yhteisen sä-

velen määrättyjen pyrkimysten kohdalla ja uudistuksen kannatuspohja kasvaa. Tämä

kohtaaminen ei kuitenkaan tapahdu omalla painollaan vaan se edellyttää aktiivista

kääntämistyötä. Kääntämistyöllä viitaan niin sanotun kääntämisen sosiologian tai toimi-

javerkkoteorian697 puitteissa kehitettyyn kääntämisen käsitteeseen698.

Michel Callon699 on määritellyt kääntämisen prosessiksi, jossa määrättyyn tavoit-

teeseen pyrkivä taho yrittää kietoa muita toimijoita yhteiseen toimijaverkostoon ja

hyödyntämään näiden voimavaroja tavoitteensa saavuttamiseksi. Prosessissa omaa

etua hyödyttävät uudistukset tai ohjelmat pyritään esittämään useita eri tahoja hyö-

dyttävinä toimenpiteinä ja muut toimijat pyritään valjastamaan hankkeen tueksi. Cal-

lonin mukaan kääntäminen tapahtuu neljässä vaiheessa. Ensinnäkin problematisoinnin

yhteydessä muotoillaan esiin määrätty ongelma ja siihen liittyvät toimijat. Problema-

tisointi maalaa esiin olennaiset toimijat, sekä näiden pyrkimykset ja toiveet suhteutet-

tuna jaettuihin esteisiin. Liittolaisten houkuttelun vaiheessa nämä tahot pyritään vakuut-

tamaan siitä, että he jakavat yhteisen ongelman johon on löydettävä ratkaisu yhteis-

voimin. Kukin taho saattaa kieltäytyä esitetyistä määritelmistä ja niihin liittyvistä pyr-

kimyksistä tai liittoutua yhteiseen hankkeeseen. He saattavat hyväksyä tai hylätä heille

tarjotut identiteetit. Tässä vaiheessa pyritään tiivistämään välejä mahdollisten liitto-

laisten kanssa, vahvistamaan heidän keskuudessaan sopivaa minäkäsitystä sekä kat-

kaisemaan heidän välinsä niihin tahoihin, jotka pyrkivät jäsentämään ongelmanaset-

telun ja toimijat erilaisessa valossa. Värväämisen yhteydessä erilaisten keinojen avulla

joko onnistutaan tai epäonnistutaan suostuttelemaan toimijat hyväksymään ja omak-

sumaan itselleen määrätyt roolit lukuisten neuvotteluiden ja kiistojen myötä. Lopulta

voidaan puhua mobilisoinnista, jonka kohdalla yksi taho onnistuu esittämään itsensä

koko ryhmän äänitorvena. Jokin taho tekee itsestään kaikkien verkottuneiden toimi-

joiden edustajan ja onnistuu samaan muut toimimaan ehdotustensa mukaisesti. Yksi

toimija esittää järjellisen jäsennyksen tilanteesta ja saat muut tukemaan tätä jäsennystä

sekä siihen liittyviä tavoitteenasetteluja. Kyseinen taho hallitsee muita ja saa ne toi-

mimaan halunsa mukaan.
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Oman tutkimukseni osalta yhtenä esimerkkinä Callonin kuvailemasta kääntämis-

työstä voitaisiin pitää niitä ponnistuksia, joita tehtiin metsänomistajien ja kalastajien

toiminnan muovaamiseksi Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Määrätyt tahot pyrki-

vät muokkaamaan ihmisten käyttäytymistä, heidän käsitystään järjellisestä toimin-

nasta ja siten myös heidän käsitystään itsestään toimijoina. Jaetuiksi ongelmiksi esi-

tettiin metsien tuhoutuminen sekä arvokalojen vähäisyys. Kummassakin tapauksessa

yksilötoimijoita edustavien järjestöjen tavoitteet pyrittiin kääntämään yhdenmukai-

siksi viranomaisten pyrkimysten kanssa. Lopputuloksena oli episteemisen hallinnan

sopimus, jossa järjestöt suostuivat ohjaamaan jäsentensä käyttäytymistä neuvonnan

avulla vastineeksi tasaisesta valtionavusta. Järjestöt onnistuttiin värväämään osaksi

hanketta, jonka myötä järjestöt onnistuivat vahvistamaan itseään, samalla kun ne jos-

sain määrin luopuivat roolistaan jäsentensä toiveiden edustajina ja näiden edun aja-

jina.

Tämä on kuitenkin ongelmallinen jäsennys kahdellakin tapaa. Ensinnäkin voidaan

kysyä, kuka näissä hankkeissa oli ohjaava taho, joka päätyi puhumaan muiden puo-

lesta. Tällaista toimijaa on vaikea erottaa. Pikemminkin vaikuttaisi siltä, että aloittei-

den taustalla oli useita tahoja, jotka olivat monissa asioissa erimielisiä, mutta löysivät

jaetun tavoitteenasettelun määrätyistä risteyskohdista. Eri toimijat saattoivat kannat-

taa samoja toimenpiteitä eri syistä.  Samoin eri toimijat saattoivat olla eri mieltä toi-

menpiteistä, vaikka kannattivat määrättyä tavoitetta. Viranomaiset tai poliittiset pää-

töksentekijät eivät missään nimessä edustaneet yhtenäistä tahtoa, joka pyrki toteut-

tamaan määrätyn lopputuloksen. Uudistusten taustalta on siten vaikea hahmottaa

yhtä ohjaavaa tahoa, joka olisi onnistunut kääntämään kaikkien muiden pyrkimykset

yhdensuuntaisiksi. Viranomaisten ja poliittisten päättäjien harkintaan pyrittiin vaikut-

tamaan yhtälailla kuin järjestöjen ja niiden jäsenten harkintaan. Lisäksi harkintaan

pyrittiin vaikuttamaan sekä alhaalta ylös että ylhäältä alas. Järjestöjen jäsenet saattoi-

vat esittää vaatimuksia järjestöjen edusmiehille, jotka puolestaan esittivät vaatimuksia

valtiollisille rahoittajille, jotka vaativat järjestöiltä toimenpiteitä rahoittamisen perus-
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teeksi. Samoin on vaikeaa erottaa tahoa, joka olisi päätynyt verkostoa ohjaavaksi toi-

mijaksi, jonka puheiden perusteella muut tulisivat toimimaan. Pikemminkin loppu-

tulos säilyi kamppailutilanteena, jossa kukin toimija pyrki parhaansa mukaan hyöty-

mään suhdeverkostosta ja hyödyntämään toisten resursseja Ei ole epäilystäkään siitä,

etteikö kukin taho olisi pyrkinyt ohjaavaan asemaan, mutta on paljonkin epäilystä

siitä, onnistuiko kukaan todella saavuttamaan tätä asemaa. Toisinaan tämä saattaa

olla hankkeen onnistumisen ehto, mutta toisinaan se saattaa epäonnistua, vaikka

hanke toteutuukin. Kääntämisen harkittu ja aktiivinen johtaminen ei välttämättä ole

mahdollisuuden ehto onnistuneelle kääntämiselle.

Kääntäminen voidaan siten ymmärtää myös toisella tavalla. Tällöin kääntämistä

ei ohjaa tai hallitse mikään yksittäinen taho. Esimerkiksi ylikansallisia malleja mukai-

levat reformit voivat tapahtua kahdella tapaa erinäisten paikallisten toimijoiden eh-

doilla. Kummassakin tapauksessa uudistukset tai ohjelmat pyritään kääntämään

omalta kannalta hyödyllisiksi, vaikka ne eivät olisikaan seurausta omasta aloitteesta.

Yhtäältä olemassa olevat intressitahot saattavat vaatia muutoksia reformeihin, jotta

ne palvelisivat paremmin heidän etujaan. Kun intressitahoja on useita, ajetut uudis-

tukset saattavat saada varsin erilaisen muodon kuin ”ylikansallisissa malleissa” eli

useimmiten asiantuntijoiden abstrahoimissa mallinnuksissa. Mallinnukset muuttuvat

ja mukautuvat intressitahojen välisissä neuvotteluissa. Kukin toimija pyrkii hyöty-

mään mahdollisimman paljon uusista ideoista tai ainakin kärsimään niistä mahdolli-

simman vähän. Joka tapauksessa tässä voidaan nähdä yksi tapa, jolla ylikansalliset

hallinnolliset ideat saattavat kääntyä ja mukautua kansalliseen ympäristöön, ilman että

yksikään taho hallitsisi prosessia.

Toisaalta voidaan erottaa prosessi, jossa eri tahot pyrkivät sitomaan itsensä mää-

rättyyn uudistukseen esittämällä itsensä sen toteuttamisen kannalta välttämättömäksi

tai osoittamalla olevansa sen kannalta hyödyllisiä. Nämä toimijat eivät välttämättä ole

reformin alullepanijoita. Sen sijaan he tarttuvat käynnissä olevaan reformiin ja pyrki-

vät pääsemään käsiksi siihen liittyviin resursseihin700. Eri tahoilla voi olla erilaisia in-

tressejä, jotka saatetaan kääntää yhdenmukaisiksi ilman, että käännöstyötä johtaa yksi
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määrätty taho. Eri toimijat saattavat tarttua tilaisuuteen ja pyrkiä hyötymään määrä-

tystä muoti-ilmiöstä tai uudistuksesta sitoen itsensä siihen. Näin ne saattavat hyötyä

siitä samalla kun ne päätyvät huomaamattaan vahvistamaan uudistuksen järjellisyyttä

ja tarpeellisuutta. Eri tahot saattavat siten pyrkiä kääntämään uudistuksen sellaiseksi,

joka sitoo heidät osaksi uudistuksen toteuttamista. Nämä tahot pyrkivät värväämään

itsensä hankkeeseen, haluttiinpa heidät mukaan tai ei. Kyseiset tahot eivät välttämättä

pyri ohjaamaan prosessia, käännyttämään muita osallisia tai hallitsemaan näiden roo-

leja. Prosessilla ei välttämättä ole yhtään ohjaavaa tahoa tai mikään ohjaava taho ei

saavuta hallitsevaa asemaa määritelmien osalta, vaan kukin toimija pyrkii ottamaan

osansa nousevasta trendistä.

Yhtenä esimerkkinä jälkimmäisestä kääntämisen tyypistä voidaan pitää seitsemän-

nessä ja kahdeksannessa luvuissa analysoimiani prosesseja, jotka koskivat valtion tut-

kimuslaitos -kategorian muodostamista ja YPP-tutkimuskategorian muodostamista.

Kummassakaan tapauksessa ei vaikuttaisi olevan yhtä hallitsevaa tahoa, joka ohjaisi

muiden identifioitumista ja toimintaa. Sen sijaan monet toimijat saattoivat pyrkiä

identifioitumaan määrättyihin kategorisointeihin tai käyttämään niitä, koska he saat-

toivat hyötyä niistä tavalla tai toisella. Esimerkiksi YPP-tutkimus-kategorian tuotta-

minen sekä YPP-tutkimuksen merkityksen korostaminen olivat hyödynnettävissä

monien toimesta. Virkamiesten kannalta YPP-tutkimuksen tukeminen osoitti panos-

tamista hallintoa tukevaan tutkimukseen ja siten vakaumusta tutkimusperustaiseen

päätöksentekoon. Määrätyn tutkimustoiminnan rahoittamisessa oli pelissä hyvän hal-

linnon edustaminen ja näyttäytyminen kansainvälisesti edistyksellisenä. Ministeriöi-

den ja keskusvirastojen osalta omalla hallinnonalalla toimiva suuri tutkimuslaitos

saattoi lisäksi näyttäytyä osoituksena hallinnonalan merkityksestä, arvosta ja haasteel-

lisuudesta. Tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kannalta oli hyödyllistä korostaa YPP-

tutkimuksen merkitystä siinä määrin kuin oli mahdollista samalla esiintyä YPP-tutki-

muksen suorittajana ja päästä käsiksi tutkimusalueelle suunnattuun kasvavaan rahoi-

tukseen. Tiedepolitiikan suunnittelijoiden kannalta YPP-tutkimus-kategoria merkitsi
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selkeyttä hallittavan kentän kannalta sekä huomattavaa yksinkertaistamista rahoitus-

virtojen analysoinnin kannalta. Elinkeinoelämän intressit puolestaan koskivat rahoi-

tusta, resursseja ja panostusta omaa alaa edistävään tutkimukseen. Toiveena oli se,

että lukemattomat tutkimukset johtaisivat lopulta taloudellisiin voittoihin. Lisäksi

oman taloudenalan tutkimuslaitoksen perustamista tai vahvistamista saatettiin pitää

oman elinkeinon kansallisen arvostuksen merkkinä.

Yksikään näistä tahoista ei välttämättä pyrkinyt kääntämään muita tai ollut ohjaa-

vassa asemassa, mutta kukin saattoi nähdä hyödyt trendin edistämisessä. Jokainen

saattoi tarttua muoti-ilmiöön ja pyrkiä hyödyntämään sitä omaksi edukseen. Omia

etujaan ajaneet tahot saattoivat olla tuottamassa ja vahvistamassa muotivirtausta,

jonka vahvuuteen niiden oma arvovalta, rahoitus tai työskentelyn helppous perustui.

Mikään yksittäinen taho ei välttämättä tehnyt yhtenäisiä linjauksia tai päättänyt jae-

tuista toimintalinjoista, mutta useat katsoivat hyötyvänsä samoista uudistuksista. Ne

päätyivät tukemaan reformeja omista erilaisista syistään. Useat toimijat pyrkivät kään-

tämään epämääräisen uudistuksen itsensä kannalta hyödylliseksi tai kääntämään it-

sensä uudistuksen edustajiksi ja elementeiksi. Tällaisessa tapauksessa yksikään taho

ei välttämättä ole ohjaava, mutta useiden omia etujaan ajavien toimijoiden tarttumi-

nen samaan hyödylliseltä vaikuttavaan teemaan ja sen merkityksen korostaminen

useiden tahojen toimesta vahvistaa uudistusta, ja saa sen näyttämään välttämättö-

mältä, luonnolliselta ja ainoalta järkevältä ratkaisulta.

Kääntämisen osalta voidaan siten erottaa keskitetty kääntäminen ja hajakeskitetty

kääntäminen. Hajakeskitetyn kääntämisen701 kohdalla yksi toimija ei hallitse prosessia,

eikä onnistuneen kääntämisen edellytyksenä ole se, että yksi taho onnistuu täydelli-

sesti hallitsemaan ja ohjaamaan muiden käyttäytymistä ja ajattelua. Kääntämiseen voi

tällöin osallistua useita eri tahoja, jotka keskusteluiden, neuvotteluiden ja suostutte-

lun avulla pyrkivät vaikuttamaan toistensa käsityksiin ja tapoihin tarkastella todelli-

suutta. Onnistuneen kääntämisen tuloksena useat toimijat alkavat hahmottaa tilan-

teensa, tavoitteensa ja ympäröivät olosuhteet yhtenäisen logiikan mukaan. Kääntä-

misen yhteydessä tuotetaan käsityksiä jaetuista intresseistä sekä jaetuista ongelmista,
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joihin vastaaminen edellyttää yhteistoimintaa. Näin muodostetaan liikkuvia ja löyhiä

toimijaverkostoja, joita useat erilliset toimijat pyrkivät hyödyntämään kääntämällä

verkoston tarjoamia resursseja omaksi edukseen. Nikolas Rose702 on tarkastellut

kääntämistä myös mekanismina, jonka avulla voidaan selittää, miten laajat poliittiset

ohjelmat ja rationaliteetit onnistutaan linkittämään rajatumpiin, määrättyjä elämän-

alueita koskeviin hallinnan ohjelmiin, ilman että kukaan kykenee täysin ohjaamaan

kokonaisuutta. Onnistunut kääntäminen ei ole yhden toimijan ansiota, eivätkä kaikki

osalliset välttämättä asetu seisomaan yhden jaetun puhemiehen taakse.

Callon703 on jäsentänyt kääntämistä selkeämmin keskitetyn mallin kautta kun taas

jossain määrin Latour704 sekä vahvemmin Miller ja Rose705 vaikuttaisivat painottavan

hajakeskitettyä jäsennystä. Nähdäkseni nämä kääntämisen mallit eivät sulje toisiaan

pois vaan voidaan ajatella, että kääntäminen saattaa olosuhteista riippuen tapahtua

kummassa tahansa muodossa, painottua enemmän jommankumman mallin mukai-

sesti tai hajakeskitetty kääntäminen saattaa rakentua usean keskitetyn kääntämisen

varaan. Latour706 on esittänyt tämän kaltaisen jäsennyksen puhuessaan erilaisista

kääntämisen strategioista. Latourin strategioita koskeva muotoilu on kuitenkin siinä

mielessä ongelmallinen, että se tuottaa jälleen kuvan prosessista, jossa yksi toimija

päättää etukäteen, minkä strategian mukaisesti kääntäminen tulee tapahtumaan, ja

hän kykenee tai pyrkii hallitsemaan prosessin kokonaisuutta. Tämä voi olla hyödylli-

nen tarkastelutapa, jos analyysi lähtee liikkeelle yhden toimijan rajatuista pyrkimyk-

sistä, mutta problemaattinen, jos tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten määrätyn po-

liittisen tai hallinnollisen järjellisyyden kautta useat toimijat linkittyvät yhteen.

Modernisaatio ja episteeminen hallinta

Bruno Latour707 on huomauttanut moderniteettia koskevassa teoksessaan länsimai-

sista kulttuureista, että ”emme ole koskaan olleet moderneja”. Modernin yhteiskun-

nan erityispiirteitä analysoivien tutkijoiden kannalta tämä saattaa näyttäytyä vakavana
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kritiikkinä, mutta jokaisen poliittisen reformin kannattajan osalta se on elintärkeä is-

kulause. Tyypillisesti uudistajien puheissa yhteiskunta tai kulttuuri ei ole moderni il-

man kulloinkin ehdotettua uudistusta. Vanhakantaisuus ja jälkeenjääneisyys ovat jat-

kuvasti nurkan takana ja niihin liittyvän katkera kohtalo voidaan välttää vain seuraa-

malla aloitteentekijöiden esittämiä uusimpia kehitysehdotuksia. Kunkin kansakunnan

tulee perushyveenään pyrkiä kohti moderniutta, mutta lukemattomista uudistuksista

huolimatta niistä ei koskaan näytä tulevan moderneja, sillä yhä uudet reformit tuovat

esiin niiden puutteet suhteessa moderniin asioiden tilaan.

Omassa tutkimuksessani olen tarttunut moderniuden ja nykyaikaisuuden kysy-

mykseen ensimmäisissä luvuissa. Nykyaikaistaminen ja nykyajan seuraaminen toimi-

vat lähes poikkeuksetta ajettujen uudistusten perusteena myös tutkimuslaitosten yh-

teydessä. Uudistuksia ajavissa aloitteissa esitettiin tyypillisesti tilanne, jossa kansa-

kunta oli joko jäämässä vääjäämättömästi jälkeen muissa maissa havaitusta kehityk-

sestä tai saattoi säilyttää asemansa kehityksen eturintamassa vain aloitteessa esitetty-

jen toimenpiteiden avulla. Käsitys nykyaikaisuudesta, moderniudesta ja kehityksestä

muotoiltiin kansainvälisten vertailujen kautta. Sikäli kuin jossakin maassa uudistettiin

käytäntöjä, kukin muu maa oli joko jäljessä tai edellä suhteessa näihin käytäntöihin.

Samalla näytti siltä, että kussakin maassa tultaisiin uudistamaan käytäntöjä loputto-

miin. Siksi modernin olemus oli aina merkitykseltään avoin.

Moderniuden määrittyminen kansainvälisten vertailujen kautta sekä uudistusten

loputon virta merkitsevät kahta asiaa. Ensinnäkin modernius jää ikuisesti avoimeksi

tavoitteeksi. Kukaan ei koskaan voi tietää, mikä huomenna on uudenaikaista ja ny-

kyaikaista. Toiseksi toisiaan seuraavat kansalliset toimijat saattavat helposti päätyä

osallistumaan itseään toteuttaviin ennustuksiin. Kunkin kansakunnan puitteissa py-

ritään eri tahojen toimesta ennustamaan menestyksekkäintä nousevaa kehityskulkua,

joka tulee ohjaamaan kehitystä kaikissa muissakin maissa. Muotivirran ensimmäisenä

vaistonneet tahot voivat hypätä etujunassa kehityskulkuun ja saavuttaa sen niittämiä

voittoja. Kansalliset toimijat pyrkivät ennakoimaan ylikansallisia kehityskulkuja ja
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muotoilemaan niiden pohjalta universaalisti hyödyllisiä toimintamalleja, jotka voi-

daan esittää kansallisen menestyksen ehtoina. Ketään ei voida pakottaa näiden mal-

lien noudattamiseen, mutta kenet tahansa voidaan yrittää vakuuttaa niiden toimivuu-

desta. Jonkin tahon on tuotava ne kansalliseen keskusteluun ja vakuutettava muut

niiden merkityksestä. Mitä useammassa maassa uudistukset onnistutaan panemaan

toimeen, sitä enemmän kyseiset uudistukset todella näyttävät edustavan vääjäämä-

töntä kehityksen linjaa ja yleistä modernia toimintatapaa. Kun riittävän moni taho

uskoo määrätyn mallin moderniuteen ja tulevaan menestyskulkuun, malli todella tu-

lee menestymään ja se muovautuu kunkin ajanmukaisuuteen pyrkivän tahon esimer-

kiksi.

Niin poliittisissa kannanotoissa kuin yhteiskuntateoreettisissa näkemyksissäkin on

toisinaan pyritty selittämään historiallisia muutoksia anonyymien yhteiskunnallisten

voimien avulla. Yhteiskunnallisen kehityksen taustalle on hahmoteltu erilaisia muu-

toksen moottoreita. Muutoksen taustalle on saatettu etsiä syitä yhtä lailla taloudelli-

sista ja tuotannollisista suhteista kuin kulttuurista tekijöistä tai näiden vaihtelevista

suhteista. Kuitenkin kussakin näistä selitystavoista lähdetään siitä, että kaikki histori-

alliset kehityskulut ovat selitettävissä määrättyjen anonyymien voimien seurauksena,

joiden kannalta yksittäiset toimijat ja näiden harkintaprosessit ovat toisarvoisia. Yksi

tai toinen historiallinen voima determinoi kehityksen kulkua. Kehitys on pakottava

voima, jota mitkään ryhmät eivät kykene pysäyttämään, ja joka ei vaadi tuekseen mi-

tään ryhmää.

Omassa aineistossani kehityksestä puhuttiin usein tässä muodossa, mutta samalla

kaivattiin tukea kehityksen pakottavan voiman toteuttamiselle. Poliittisessa retorii-

kassa luonto esitetään usein pysäyttämättömäksi voimaksi, jonka säätämiä lakeja ih-

minen ei voi vastustaa, tai jonka lakeja ihmisen ei tulisi uhata. Sikäli kuin luonnon

järjestykseen onnistutaan puuttumaan, se kostautuu ennen pitkää ihmisille jonkinlai-

sen katastrofin muodossa. Näihin näkemyksiin liittyy usein ajatus, että kaikkivaltai-

nen luonto ei kuitenkaan aina onnistu toimimaan luonnonmukaisesti. Toisinaan ih-

misen on autettava luontoa toimimaan luonnonmukaisesti esimerkiksi lainsäädännön
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avulla. Aineistossani kehityksestä puhuttiin vastaavien retoristen muotoilujen kautta.

Kehitys oli pakottava voima, jota ei ollut mahdollista vastustaa, tai jonka vastustami-

sesta seuraisi vaikeuksia koko yhteiskunnalle. Toisinaan kehitys saattoi kuitenkin olla

kykenemätön toteuttamaan itseään, ellei sitä autettu ja täydennetty jollain ulkopuoli-

sella lisäkkeellä708. Aloitteissa kehitys oli toistuvasti vääjäämätöntä, mutta kaikkien oli

tehtävä paljon töitä, jotta kehitys toteutuisi kehityksen tarkoittamalla tavalla. Kaik-

kien nykyaikana toimivien tahojen oli muutettava käytäntöjään, jotta ne toimisivat

nykyaikaisella tavalla. Modernien toimijoiden oli vihdoin tehtävä itsestään moder-

neja.

Anonyymien historiallisten voimien korostaminen voi olla yksi tapa kirjoittaa yh-

teiskunnallisista muutoksista, mutta se ei ole se tapa, johon episteemistä hallintaa

tarkasteltaessa nojaudutaan. Episteemistä hallintaa koskevissa analyyseissa tutkija ei

lähde etsimään perimmäistä kehityksen moottoria toimijoiden ulkopuolisista histori-

allisista voimista. Sen sijaan tutkija tarkastelee, miten tietyt muutokset onnistutaan

kulloinkin toteuttamaan ja viemään läpi lukuisten erilaisia intressejä kannattavien toi-

mijoiden keskuudessa. Miten ne onnistutaan muotoilemaan tarpeellisiksi ja välttä-

mättömiksi suurelle ja kirjavalle joukolle toimijoita, joilla saattaa olla monilta osin

ristiriitaisia tavoitteenasetteluja? Tällöin tutkimuksen lähtökohtana on se, että mikään

historiallinen voima ei omalla energiallaan synnytä yhteiskunnallisia uudistuksia. His-

toriallisissa selityksissä käytetyt ”perimmäiset tekijät” ovat episteemisen hallinnan

analysoinnin sekä hallinnan analytiikan kannalta jotain, mitä hyödynnetään reformi-

vaatimusten ja kenttäkamppailujen yhteydessä retorisina välineinä, joilla pyritään esit-

tämään määrättyjä asiantiloja objektiivisina tosiasioina tai vääjäämättöminä kehitys-

kulkuina.

Esimerkiksi modernisoinnista voidaan periaatteessa muodostaa peruste uudistaa

mitä tahansa, ja mitä tahansa uudistusta voidaan perustella modernisoinnilla. Moder-

nisointiin vetoaminen on toimiva argumentoinnin taktiikka juuri siksi, että moder-

nius on sisällöltään erittäin joustava käsite. Samalla modernisointi on erittäin laajasti

jaettu ja legitimoitu hallinnollinen periaate ja hyvän hallinnon merkki709. Juuri kukaan
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ei asetu modernisoimista vastaan, vaikka sen sisällöstä voidaankin olla eri mieltä. Li-

säksi modernisaatio voidaan esittää vääjäämättömänä ja anonyymina historiallisena

voimana, jota vastaan ei ole mahdollista taistella voitokkaasti. Siten pätevä ja edistyk-

sellinen hallinto kykenee havaitsemaan kehityksen tuulet etukäteen ja reagoimaan ta-

valla, joka mahdollistaa tulevan menestyksen. Modernisoinnin yhteydessä on mah-

dollista yhdistää ajatus vääjäämättömästä kehityskulusta ajatukseen aktiivisesta asian-

tuntijahallinnosta, joka ei alistu passiivisesti historiallisten voimien heiteltäväksi, vaan

kehittää harkituilla reformeilla hallinnon kenttää kohtaamaan edessä olevat haasteet.

Tällöin ratkaisut myös saavat epäpoliittisen ulkoasun. Ratkaisuja ei tehdä yhdenkään

eturyhmän hyödyttämiseksi, vaan tavoitteena on vastata tieteellisen ja hallinnollisen

asiantuntemuksen perustalta nykypäivän asettamiin vaatimuksiin.

Käytännössä modernisaatiota koskeva harkinta tai retorinen peli ei kuitenkaan ta-

pahdu täysin vapaasti vaan sitä jäsentää omaa logiikkaansa, kuten neljännessä luvussa

toin esiin. Poliittisen keskustelun analysoinnin kannalta onkin tärkeää purkaa tätä re-

toriikkaa ja harkintaa. On tehtävä näkyviksi ne seikat, jotka ovat usein liian itsestään

selviä havaittaviksi. On tärkeää vieraannuttaa ne määreet, jotka ovat liian tuttuja ky-

seenalaistettaviksi. Kehityskulut ja olosuhteet, jotka saavat erinäiset uudistukset näyt-

tämään välttämättömiltä, on aina asetettu keskusteltaviksi ja harkittaviksi joidenkin

toimesta suhteessa joihinkin tavoitteisiin. Sikäli kuin ne todella toimisivat omalla voi-

mallaan, yksilöiden ei tarvitsisi vedota niihin. Sen sijaan ne pitää esittää ihmisille sekä

vakuuttaa kovalla työllä toimijat niiden olemassaolosta ja niiden esittämistä välttä-

mättömistä vaatimuksista, jotta ihmiset lopulta taipuvat kannattamaan haluttuja uu-

distuksia. Tämä uudistusten eteen tehtävä työ on sitä, mistä edellä on puhuttu nimellä

episteeminen hallinta.

Hallintavalta ja reformien läpivieminen ovat aina sidoksissa kulttuurisesti jaettui-

hin käsityksiin. Niiden yhteydessä vedotaan usein esimerkiksi taloudellisiin faktoihin,

mutta tämä ei tarkoita, että taloudelliset voimat tulisi ymmärtää ulkoisiksi voimiksi,

jotka ohjaavat omalla painollaan yhteiskunnan kehitystä. Taloudelliset tai funktionaa-

liset välttämättömyydet eivät ole kulttuurin ulkopuolisia tekijöitä, jotka pakottavat
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päätöksentekoa, vaan ne ovat tekijöitä, joihin nojataan päätöksentekoon vaikutta-

vissa argumenteissa. Vaikka olettaisimmekin, että taloudelliset ja tuotannolliset olo-

suhteet painostaisivat ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla tai tekisivät joistakin ratkai-

suista funktionaalisesti kaikkein järkevimpiä, ei ole mahdollista ohittaa sitä seikkaa,

että kaikki halutut uudistukset edellyttävät toteutuakseen yhteiskunnallista kamppai-

lua. Uudistukset eivät tapahdu missään sujuvasti omalla painollaan ilman aktiivista

markkinointityötä sekä vastustusta ja kamppailuja. Uudistusten yhteydessä on onnis-

tuttava vakuuttamaan useita tahoja määrättyjen tavoitteiden haluttavuudesta sekä

niitä tukevien toimenpiteiden järkevyydestä ja välttämättömyydestä. Samalla on va-

kuutettava toimijoita vaihtoehtoisten ajattelutapojen järjettömyydestä sekä toisenlais-

ten toimenpiteiden mahdottomuudesta ja vahingollisuudesta.

9.3. Rationaalisuus, harkinta ja retoriikka

Tutkimuksessani olen nojannut vahvasti hallinnan analyyttiseen otteeseen. Tutki-

muksen lopuksi on aiheellista kysyä, missä määrin lähestymistapa on paras ratkaisu

tällaisen aineiston analysointiin. Hallinnan analytiikan puitteissa tarkastelun koh-

teeksi otetaan hallintaa koskeva harkinta ja ajattelu. Tavoitteena on erilaisia doku-

mentteja analysoimalla päästä käsiksi hallintakäytäntöjä ohjaaviin rationaliteetteihin

sekä niihin kietoutuneisiin tietokäytäntöihin ja problematisoinnin tapoihin. Aineis-

tonani ovat toimineet pääasiassa valtiopäiväasiakirjat ja komiteanmietinnöt. Voitai-

siin kysyä, onko todella mielekästä tarkastella esimerkiksi erilaisia valtiopäiväaloitteita

harkintana ja ajattelutyönä. Eikö niiden tehtävä ole pikemminkin ajaa jotakin rajattua

uudistusta kuin osallistua hallintaa koskevaan keskusteluun ja harkintaan?

Hallinnan analyyttisen käsitteistön kohdalla harkintaa ja ajattelutyötä ei tule kui-

tenkaan ymmärtää akateemisena pohdintana tai rauhanomaisena keskusteluna. Se ei

välttämättä ole korkealentoista teoretisointia tai johdonmukaisen ajatusjärjestelmän

systemaattista rakentamista. Se on itse asiassa varsin harvoin luonteeltaan tällaista.
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Useimmiten kyse on hajanaisista ja mahdollisesti sisäisesti ristiriitaisista kannan-

otoista, jotka kuitenkin ottavat kantaa hallintaa koskevaan kollektiiviseen keskuste-

luun, riippumatta siitä, onko niillä erityisen mullistava vaikutus vai ei. Vaikutuksistaan

riippumatta, ne ovat aina panostuksia hyvää, järjellistä ja tehokasta hallintaa koske-

vaan ajattelutyöhön.

Tämä ehkä vastaa kysymykseen yhdeltä osin, mutta se sivuuttaa toiset ongelmat,

jotka liittyvät harkinnasta ja ajattelusta puhumiseen valtiopäiväasiakirjojen kohdalla.

Eikö olisi naiivia pitää aloitteissa esitettyjä perusteluja puhujien todellisina näkemyk-

sinä? Lausumien esittäjät eivät välttämättä oikeasti usko esittämiinsä hallintaa koske-

viin näkemyksiin ja periaatteisiin vaan niihin viitataan puhtaasti retorisista syistä, jotta

halutulle aloitteelle saataisiin kannatusta. Puhujat eivät välttämättä ole kiinnostuneita

hallintaa koskevista kysymyksistä, vaan he ovat valmiita sanomaan mitä tahansa edis-

tääkseen oman aloitteensa menestystä. Määrätynlaiseen tietoon ja asiantuntemukseen

nojaaminen, määrätynlaisten tavoitteenasetteluiden ja problematisointien esittämi-

nen sekä hallinnan eetosta koskevat kannanotot voivat olla argumentoinnin keinoja,

joita hyödynnetään siinä määrin kuin ne tukevat varsinaisen tavoitteen saavuttamista.

Eikö tällöin olisi mielekkäämpää lähestyä aloitteita ja kannanottoja puhtaasti retori-

sena pelinä? Tällöin ei ehkä tulisi suhtautua lausumiin liian vakavasti, mutta niitä voisi

analysoida retorisen analyysin710 avulla erilaisina vakuuttelutekniikoina, jotka saattai-

sivat paljastaa jotain yleisempää ihmisten hyödyntämistä retorisista keinoista. Ehkä

samalla voisi myös pyrkiä pääsemään käsiksi aloitteiden takana vaikuttaneisiin ”to-

dellisiin” intresseihin.

Tämä on vaikeammin vastattava kysymys. Jos pohditaan määrättyä hallinnollista

ratkaisua ja sitä tukevia perusteluja, missä määrin tutkija voi perustellusti tarkastella

esitettyjä lausumia määrätyn hallintarationaliteetin ilmentyminä. Missä määrin voi-

daan olettaa, että lausumissa esitetyt huomiot perustuvat erotettavissa olevaan tapaan

tarkastella hallinnan kenttää, sekä arvioida ja problematisoida sen puitteissa havaitta-

via ilmiöitä? Miksi tutkija ei tarkastelisi määrättyä ratkaisua ja sen perusteluja vain
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retorisina muotoiluina, jotka mahdollisesti peittävät todelliset syyt ja perusteet taak-

seen? Ehkä todelliset syyt ovat perusteiltaan sellaisia, ettei niitä ole sopivaa sanoa

ääneen ja ne saattaisivat joutua liian suuren kritiikin kohteeksi. Ehkä kirjaukset ovat

vain poliittisesti korrekteja tapoja perustella päätöksiä, jotka nojaavat täysin erilaiseen

järjellisyyteen. Tässä piilee ydinongelma hallinnan analytiikan ja retorisen analyysin

suhtautumisessa dokumentteihin kirjattuihin lausumiin.

Nähdäkseni sekä hallinnan analytiikan että retorisen analyysin edustajat joutuvat

operoimaan yhtä huteralla pohjalla. Tutkija ei voi varmistaa lausumien takana vaikut-

tavia intressejä sen enempää kuin hän voi varmistaa lausumien liitosta määrätynlai-

seen hallinjärjellisyyteen. Hänen on tarkasteltava lausumia ja etsittävä niiden väliltä

säännönmukaisuuksia ehdotettujen toimintalinjojen perustelemisessa ja järkeistämi-

sessä. Hänen on pyrittävä tuomaan kaavailtujen taktiikoiden keskeltä esiin mahdolli-

sia hyötyjä, jotka saattavat edesauttaa määrättyjä toimijoita, vaikka kyseiset toimijat

eivät itse niitä havaitsisikaan tai toimisi niiden motivoimina.

Tässä voidaan tehdä kaksi metodologista huomiota. Ensiksikin tekstejä analysoi-

taessa emme voi koskaan selvittää varmuudella lausumien taustalla olevia intressejä.

Voimme kyllä määritellä jonkin tavoitteen intressiksi ja ankkuroida analyysin sen pe-

rustalle. Analyyttisista syistä tämä saattaa olla välttämätöntä, mutta tällöin on muis-

tettava, että analyysin lähtökohdaksi voitaisiin usein yhtä perustellusti ottaa jokin

muukin intressi. Tehty valinta on aina kiistanalainen.  Toiseksi, hallinnan analyyttisen

lähestymistavan kannalta intressin määrittämisen ongelma on toissijainen, koska

olennaisinta ei ole kiinnittää lausumien toimintaa niiden taustalla vaikuttaviin yksilöl-

lisiin intresseihin, vaan tarkastella lausumien tuottamia efektejä. Tällöin esimerkiksi val-

tionhallintoa koskevissa asiakirjoissa esitettyjä lausumia voidaan tarkastella paitsi re-

torisen kamppailun välineinä myös käytännöllisenä harkintana ja ajattelun työnä,

jossa kiistojen kautta määritellään muun muassa oikeanlaisen hallinnan periaatteita,

lähtökohtia ja menetelmiä. Tästä näkökulmasta teksteissä työstetään jaettuja ajatuksia

ja näkemyksiä, vaikka tämä tapahtuisikin kiistojen ja kamppailujen muodossa. Kul-

loistenkin puhujien perimmäisellä tai todellisella intressillä ei ole merkitystä, koska
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analyysin kohteena on kollektiivinen prosessi, jossa muodostetaan jaettuja tai yleistä

hyväksyntää omaavia käsityksiä, ja johon osallistuu useita eri tahoja erilaisine intres-

seineen. Analyysin on siten tarkasteltava sitä, miten keskusteluissa ja kiistoissa muo-

toillaan tarkoitettuina tai tarkoituksettomina efekteinä jaettuja käsityksiä sekä toimin-

taa ohjaavia hallinnollisia periaatteita.

Tästä näkökulmasta lausumia ei nähdä pelkkinä välineinä. Ne ovat periaatteellisia

lausumia, jotka osallistuvat jaetun järjellisyyden kehikon muotoilemiseen toimintaa ja

päätöksentekoa varten. Efektien kannalta on merkityksetöntä, oliko puhujan tarkoi-

tus tuottaa niitä vai ei. Lausuman taustalla olevaa intressiä ei ole välttämätöntä tuntea,

koska analyysin kohteena on lausumien tuottama efekti kollektiiviseen keskusteluun,

kiistelyyn ja ymmärryksen tuottamiseen. Näkökulma on lähellä foucault’laista dis-

kurssianalyysia711, joka irrottautuu yksilöllisistä puhujista ja heidän intresseistään, tar-

kastellakseen diskursiivisella kentällä toimivia yliyksilöllisiä käytäntöjä ja niiden poh-

jalta rakentuvia diskursiivisia muodostumia, jotka mahdollistavat ja rajaavat lausu-

mien tuottamista. Tällöin lausumien kannalta olennaisempaa on se, miten ne suhteu-

tuvat toisiin lausumiin diskursiivisella kentällä kuin puhujien yksilölliset tarkoituspe-

rät.

Poliittisen keskustelun kannalta retoriikan ja harkinnan välisellä erottelulla ei lo-

pulta ole väliä, koska lausumat joka tapauksessa vahvistavat ja tuottavat hallinnollisia

periaatteita, joihin muut nojaavat ja viittaavat. Voi olla mahdotonta sanoa, uskooko

kunkin lausuman taustalla oleva yksilö todella esittämiinsä periaatteisiin, mutta jotta

hän voi esittää hyväksyttävän perustelun, hänen on vedottava perusteisiin, joita hän

uskoo ainakin joidenkin muiden pitävän järjellisinä. Tällöin dokumentteihin jää jälki

määrätynlaisesta harkinnasta ja järkeilystä, joka saattaa muuttua viralliseksi peruste-

luksi tehdylle ratkaisulle. Tällöin dokumentissa esiintyvät lausumat osallistuvat kes-

kusteluun siitä, millaista harkintaa määrätyn käytännön puitteissa voidaan pitää hy-

väksyttävänä. Joko lausumat horjuttavat yleisesti hyväksyttyjä järjellisen toiminnan

kriteereitä tai ne päätyvät vahvistamaan niitä. Sikäli kuin virallisissa dokumenteissa

esitetyt perustelut poikkeavat liiaksi hyväksytyn järjellisyyden perusteista, ne joutuvat
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todennäköisesti kritiikin kohteeksi. Kun ne mukailevat vallitsevaa järjellisyyttä, ne

saattavat edetä ilman suurempia ongelmia. Rationaliteetit ja argumentit eivät kuiten-

kaan operoi samalla tasolla. Rationaliteetti ilmenee paitsi eksplisiittisissä argumen-

teissa myös konkreettisissa toimenpiteissä sekä teksteissä ilmenevissä näkemyksissä

ja oletuksissa, jotka nojaavat rationaliteetin mukaisiin periaatteisiin. Rationaliteetti on

perusta, jonka varaan argumentteja rakennetaan ja jota toisaalta voidaan argument-

tien kautta tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti muovata ja haastaa. Järjellisyys

ei saa ilmaustaan vain argumenteissa, jolloin sen voisi määritellä pelkäksi tilannekoh-

taiseksi retoriseksi peliksi.

Retoristen muotoilujen on tunnuttava kuuntelijoista järjellisiltä ja mielekkäiltä,

minkä vuoksi retoriikkaa ja harkintaa on mahdoton erottaa täysin toisistaan, lukuun

ottamatta analyyttisia rajauksia. Nämä aspektit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa,

jossa molemmat muovaavat toisiaan. Se, mikä kulloinkin saadaan eri tahojen toi-

mesta muodostettua määrättyjen kysymysten kohdalla vallitsevaksi järjellisyydeksi,

toimii vahvana perustana tämän alueen ilmiöitä ja toimenpiteitä koskeville argumen-

teille. Toisaalta eri tahojen ajamat argumentit ja näkemykset saattavat levitä muoti-

ilmiön tavoin eri hallinnon alueille, koska ne tarjoavat kätevän tavan ymmärtää mää-

rättyjä asioita, tarttua niitä koskeviin ongelmiin ja jäsentää niitä. Tällöin ne hiljalleen

luonnollistuvat ja siirtyvät osaksi eri yhteiskuntapolitiikan aloja koskevaa harkintaa.

Joko niitä ei ole mahdollista ohittaa keskusteluissa tai ne saavat vakaan aseman osana

poliittisen harkinnan järjellisyyden ehtoja, jolloin koetaan, että ne pitää ottaa huomi-

oon pohdittaessa määrätyn kohdekentän hallintaa. Jäsennykset, jotka saavat tämän

prosessin myötä erityistä arvovaltaa, saattavat siirtyä ajattelua ja toimintaa ohjaaviksi

periaatteiksi erilaisiin käytäntöihin ja harkintaprosesseihin.
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Liite 1. Valta, tieto ja hallinta: hallinnan analyyttinen
tutkimusote

Tutkimukseni metodologisena perustana toimii hallinnan analyyttinen tutkimusote.

Hallinnan analyyttinen lähestymistapa ammentaa vahvasti Michel Foucault’n kehit-

tämästä genealogisesta tutkimusotteesta sekä hänen hallinnallisuutta (governmentality)

ja ajattelun historiaa koskevista teksteistään. Foucault712 hahmotteli uransa loppuvai-

heessa ajattelun historiasta uudenlaista tutkimusotetta, jonka oli tarkoitus yhdistää

elementtejä arkeologisesta ja genealogisesta lähestymistavasta. Analyysin kohteeksi

hän asetti hallintaa koskevan ajattelun, järkeilyn ja problematisoinnin historian.

Nämä metodologis-teoreettiset linjaukset jäivät kuitenkin Foucault’n tuotannossa lo-

pulta varsin hajanaisiksi ja suppeiksi. Tutkimusotetta ovat sittemmin kehittäneet

eteenpäin muun muassa Mitchell Dean713, Nikolas Rose714 ja Peter Miller,715 jotka

ovat pyrkineet rakentamaan Foucault’n ajatusten perustalle systemaattisen analyytti-

sen lähestymistavan. Tämän lähestymistavan nimeksi on vakiintunut hallinnan ana-

lytiikka. Lähestymistapaa on hyödynnetty suhteellisen paljon myös suomalaisen so-

siologian piirissä716. Pääosin tutkimukset ovat keskittyneet biopolitiikkaa ja biovaltaa

koskeviin kysymyksiin.

Metodologisen osion aluksi tarkastelen ensin genealogiselle lähestymistavalle

ominaista käsitystä vallasta ja valtasuhteiden tutkimisesta, koska ne vaikuttavat vah-

vasti myös hallinnan analyyttisen lähestymistavan ja siten myös tämän tutkimuksen

taustalla. Tämän jälkeen esittelen hallinnan analyyttisen tutkimusotteen erityispiirteitä

ja metodologisia lähtökohtia. Lopuksi erittelen tapaani soveltaa tutkimusotetta ai-

neistoni analysoinnissa.
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Genealoginen valtakäsitys

Foucault'n717 genealogisen projektin yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä oli horjuttaa

pitkään länsimaista ajattelua leimannutta valtakäsitystä, jota hän kutsui juridis-diskur-

siiviseksi valtakäsitykseksi. Foucault’n mukaan länsimainen juridis-poliittinen ajattelu

oli keskiajalta lähtien keskittynyt kuninkaallisen vallan ympärille, pyrkien joko oikeut-

tamaan tai rajoittamaan ruhtinaan valtaa. Juridiset rakennelmat olivat aikanaan toi-

mineet sekä kuninkaallisen vallan välineinä ja oikeuttajina että siihen kohdistetun kri-

tiikin tukijalkana. Luonteenomaista näille hahmotelmille oli vallan tarkasteleminen

oikeuksien ja sopimusten kautta. Vallan kohteena oleva subjekti käsitettiin lain sub-

jektiksi, jolla oli tai ei ollut määrättyjä oikeuksia. Subjektille oli annettu nämä oikeudet

tai ne oli evätty häneltä valtion ja yhteiskunnan toimesta. Tämän kehyksen puitteissa

kysymyksenasettelu keskittyi vallan legitimaatiota ja rajoittamista koskeviin teemoi-

hin. Olennaiset kysymykset koskivat sitä, kenellä todella oli oikeus hallita keitä ja

missä rajoissa, mikä tämän hallinnan oikeutti, millainen sopimus hallitsijan ja hallit-

tujen välillä oli ja millainen sen tuli olla. Tämän juridis-diskursiivisen valtakäsityksen

keskeiset piirteet vaikuttivat Foucault'n718 mukaan yhä 1900-luvun lopulla monien

erilaisten valta-analyysien taustalla, jotka ulottuivat psykoanalyysista marxilaiseen yh-

teiskuntakritiikkiin.

Foucault’n719 mukaan juridis-diskursiiviseen valtakäsitykseen kuuluu kolmexl toi-

siinsa sitoutunutta lähtöoletusta koskien valtaa ja hallintaa:

A) Lain muoto. Vallan oletetaan toimivan asettamalla lakeja ja sääntöjä. Valta erot-

taa sallitun kielletystä ja rankaisee lakia rikkovia alamaisia. Vallan tehokkuus mitataan

lainkuuliaisuutena ja vastarinnan mahdollisuus nähdään lakia rikkovassa toiminnassa

ja määräysten vastustamisessa.

xl Seksuaalisuuden historian ensimmäisessä osassa Foucault (1998, 63–65) erottelee viisi juridis-
diskursiivisen valtakäsityksen pääpiirrettä: negatiivinen suhde, säännön asettaminen, kiellon kehä,
sensuurin logiikka ja dispositiivin ykseys. Silläkin riskillä, että jätän käsittelemättä merkittäviä
huomioita, poikkean tästä jaottelusta pyrkiessäni tuomaan esiin keskeisimmät kolme valtaa koskevaa
käsitystä, joita Foucault kritisoi useissa eri teksteissään.
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B) Vallan negatiivisuus. Valta toimii suhteessa kohteisiinsa kieltämällä, estämällä ja

hylkäämällä. Se rajoittaa alistettujen vapaata toimintaa, pyrkien estämään ja tukah-

duttamaan ei-toivottuja käyttäytymisen, ajattelemisen ja tuntemisen muotoja. Totte-

levaisuus pyritään takaamaan rangaistuksen uhan avulla.

C) Alistamisen ykseys. Vallan toiminta hahmotetaan yhtenäiseksi kahdella tapaa.

Yhtäältä valta toimii aina ja kaikkialla samalla tavalla. Olipa kyseessä perhe, tehdas tai

valtio, valta toimii saman lakia säätävän mekanismin kautta, ainoastaan mittasuhteen

muuttuessa. Toisaalta valtasuhteiden osapuolet voidaan jakaa yksinkertaisesti hallit-

sijoihin ja hallittuihin. Vallan käyttäjät ja kohteena olevat alamaiset muodostavat eril-

liset mutta sisäisesti yhtenäiset ryhmänsä, joiden välinen suhde ei näytä koskaan kään-

tyvän ympäri. Valtaa on aina yksillä (esimerkiksi porvareilla tai patriarkaatilla) ja toiset

(esimerkiksi työläiset tai naiset) joutuvat alistumaan osaansa.

Näitä käsityksiä vastaan Foucault esitti historiallisten tutkimusten nojalla viisi

huomiota, jotka avasivat valtasuhteiden kentän tarkasteltavaksi uudella tavalla:

1. Vallan tuottavuus

Foucault’n720 mukaan valta on tuottavaa kahdessakin mielessä. Se tuottaa sekä voi-

mavaroja että tietoa. Valtaa ei pidä nähdä negatiivisena tekijänä, joka toimii vain tu-

kahduttamisen ja estämisen kautta. Valta tuottaa niin asioita, tiedon muotoja, dis-

kurssia kuin mielihyvääkin. Silloinkin kun se toimii kiellon ja repression juridisten

muotojen kautta, on katsottava mitä se näin tuottaa. Tukahduttaminen, kieltäminen

ja estäminen eivät ole perustavimpia – tai edes yleisimpiä ja tehokkaimpia – vallan

toiminnan tapoja. Ne ovat yksittäisiä menetelmiä, joita saatetaan hyödyntää taktisesti

määrätyissä tapauksissa. Vallan tehtävä ei ole vain uusintaa ja ylläpitää olemassa ole-

via valtasuhteita. Esimerkiksi marxilaisen analyysin käsitys vallasta, joka takaa riistä-

vien tuotantosuhteiden jatkumisen, rajaa Foucault’n mukaan vallan toimintakentän

ja yhteiskunnallisen funktion liian kapea-alaisesti. Hallinta on tehokasta nimenomaan

sen takia, että se ei pelkästään sano "ei". Se kykenee tarttumaan kohteisiinsa paljon

tehokkaampien ja monipuolisempien välineiden avulla. Hallintaa harjoittavat tahot
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toimivat kekseliäästi, kehittäen jatkuvasti uusia keinoja, joiden avulla on mahdollista

päästä käsiksi kohdekenttään, tuoda sitä määrittävät ilmiöt esiin, ohjailla sitä ja saada

siitä enemmän irti. Hyödynnetyt tekniikat ja mekanismit siten pikemminkin tuottavat

ja vahvistavat kohdekenttäänsä kuin pyrkivät alistamaan sitä. Kohdekenttä laajenee

ja jakaantuu samaa tahtia hallinnollisen toiminnan etenemisen kanssa. Tätä valtaa ei

ole mahdollista paeta vain kieltäytymällä määräyksistä tai rikkomalla lakia. Se toimii

tavalla, joka on hienovarainen eikä tarjoa selkeää vastarinnan pistettä.

Foucault’n721 mukaan juridinen käsitys vallan mekanismeista erehtyy siinä, että se

olettaa vallan olevan köyhää, tehotonta ja itseään toistavaa. Tämä suvereenin subjek-

tin hahmon kautta käsitteellistetty valta voi toimia vain negatiivisesti, kieltämällä. Se

on täysin vailla tuottavaa voimaa ja strategioiden monipuolisuutta. Tämän kehyksen

puitteissa kaikki hallinnan, alistamisen ja alamaisuuden muodot palautetaan viime kä-

dessä kysymykseen tottelevaisuudesta. Valta on tehokasta tai tehotonta riippuen siitä,

noudattaako alistettu mestarinsa käskyjä. Foucault’n mukaan tämä käsitystapa oli

korvattava uudella valtateorialla ja vallan analytiikalla, joka irtautuisi lain ja oikeuksien

ympärille järjestyvästä tulkintakehikosta. Valtaa oli analysoitava ilman lain muotoa ja

kuninkaan suvereenia hahmoa. Juridinen oikeuden malli oli vaihdettava vallan moni-

muotoisten taktiikoiden, strategioiden ja teknologioidenxli analyysiin.

Foucault’n722 ehdottama uusi valta-analytiikka analysoi vallan toimintaa tarkaste-

lemalla sen päämääriä ja taktista tehokkuutta: mihin nämä mekanismit pyrkivät ja

mitä välineitä ne käyttävät saavuttaakseen tavoitteensa. Laki näyttäytyy tällöin pikem-

minkin yhtenä vallan hyödyntämänä välineenä kuin sen olemuksellisena toiminnan

xli Tekniikka ja teknologia ovat Foucault'n usein käyttämiä termejä, joiden merkitys saattaa hieman
vaihdella eri yhteyksissä. Viitekohtana molemmille termeille toimii antiikin kreikkalaisten käyttämä
käsite tekhne, joka tarkoitti tietoisen päämäärän ohjaamaa käytännöllistä järkeä (ks. esim. Foucault
2000k). Se oli tietoon nojautuvaa sääntöjen ohjaamaa taitoa. Tekniikka tarkoittaa Foucault'lla (1980i,
40, 124, 307) menetelmiä tai välineitä, joiden kautta puututaan kohdekenttään. Esimerkiksi yhtenä
tekniikkana voisi nähdä rikollisen sulkemisen selliin. Kyse on teknologiasta, kun tällaiset paikallisen
tason menetelmät ja välineet sitoutuvat laajempaan tiedon ja hallinnan muotoon. Rikollisen sulkeminen
selliin on osa laajempaa teknologiaa, kun sen avulla tuotetaan tietoa rikollisista tai vangeista ja tämä
tieto puolestaan tukee kyseistä rangaistusjärjestelmää ja sitä ohjaavaa järjellisyyttä.
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muotona. Toisaalta vallan lähteeksi käsitetty suvereenin hahmo – olipa tämä kunin-

gas, valtio tai yksilösubjekti – on korvattava ajatuksella strategisesta taistelukentästä,

joka ei jakaannu yksinkertaisesti hallitseviin ja hallittuihin. Kyse on liikkuvasta voi-

masuhteiden kentästä, jonka puitteissa pyritään löytämään uusia ja tehokkaampia hal-

linnan keinoja. Tähän tematiikkaan liittyy myös irtautuminen vallan ja vapauden vas-

takkainasettelusta. Valta ei ole jotain, joka tarttuu kunkin yksilön alkuperäiseen ja

luonnonmukaiseen vapauteen rajoittaen sitä. Vapaus ei ole vallalle vastakkainen ole-

misen alue, joka on mahdollista palauttaa rajoittamalla vallan toimintaa tai toisaalta

saavuttaa murtautumalla vallan kahleista. Valta viittaa eri toimijoiden välisiin voima-

suhteisiin ja näistä muodostuvaan strategiseen toimintakenttään, jolla ei ole ulko-

puolta. Ongelma ei siten ole se, miten vapautua vallan alistavasta otteesta, vaan miten

saavuttaa väliaikainen voitto vastustajasta. Taistelun panoksina eivät ole valta ja va-

paus, vaan erilaiset asetelmat valtasuhteiden kentällä.

Lopulta on huomioitava genealogisen kysymyksenasettelun muoto723. Sen pyrki-

myksenä on analysoida ensisijaisesti, miten valta toimii. Keskeisiä ovat käytännöt, eivät

tietyt yksilöt ja näiden intentiot. Kysymyksen muoto (”miten valta toimii?”) tarkoittaa

myös sitä, ettei tavoitteena ole hahmottaa vallan universaalia olemusta (”mitä valta

on?”). Tutkimusta ohjaa kysymys vallan paikallisesta ja historiallisesti muuttuvasta

toiminnasta, ei sen olemuksesta. Tutkijan on tarkasteltava erilaisten valtakoneistojen

toimintaa yhteiskunnan eri tasoilla ja alueilla. Millaisia erilaisia mekanismeja, teknii-

koita ja teknologioita vallan käyttöön liittyy ja mitä vaikutuksia näillä on? Miten vallan

mikrofysiikka toimii vallan koneistoissa ja instituutioissa, suurten strategioiden ja pai-

kallisten kohteiden välimaastossa?

2. Vallan hajaantuneisuus ja verkostomaisuus

Foucault’n724 mukaan valta ei ole entiteetti. Sitä ei voi omistaa tai anastaa itselleen

eikä toisaalta vaihtaa johonkin tai luovuttaa edelleen. Se on jotain, joka toimii yksi-

löiden ja ryhmien välisissä sosiaalisissa suhteissa. Valtaa harjoitetaan ja se on ole-
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massa vain tämän harjoittamisen kautta. Sitä käytetään verkostoissa, jotka sekä mah-

dollistavat yksilöille vallan harjoittamisen että vaativat näitä mukautumaan; vallan

käyttäjät ja kohteet ovat kietoutuneet samaan verkkoon. Valta ei kuitenkaan jakaudu

niissä tasapuolisesti, vaan yksilöille avautuu erilaisia asemia ja joistakin asemista käsin

on mahdollista käyttää enemmän valtaa kuin toisista. Vaikka valtaa ei käytäkään su-

vereeni hallitsija ja valtasuhteet ovat liikkuvaisia, kyse on joka tapauksessa hierarkki-

sista rakenteista.

Vallan verkostomaisuus merkitsee kuitenkin sitä, että nämä hierarkiat eivät voi

toimia ilman ylä- ja alapuolen välistä suhdetta. Valtasuhde ei ole riippuvainen pelkäs-

tään ylempänä olevasta valtaa harjoittavasta tahosta, vaan valta vaatii molempien osa-

puolien välisen suhteen toimiakseen. Yksilöt eivät koskaan ole pelkkiä kohteita, joi-

hin valta tarttuu murskaavalla otteellaan. Valtasuhteiden osapuolet ovat pikemmin-

kin linkkejä, joiden kautta valta operoi. Vallan harjoittamisen vaatima asema voima-

suhteiden kentällä ei ole palautettavissa sitä asuttavaan yksilöön, jonka etuoikeus

tämä valta olisi, eikä valta kohdistu yksilöön vain alistaakseen tämän totaalisesti. Valta

kulkee yksilöiden läpi tuottaakseen jotain käyttäen yksilöä välineenä tai pyrkien

muokkaamaan tämän käyttäytymistä. Kyse ei ole alistamisesta alistamisen vuoksi,

vaan vaikuttamisesta toimintaan ja käyttäytymiseen haluttujen päämäärien saavutta-

miseksi.

Valta on hajaantunutta myös siinä mielessä, että ihmiset eivät jakaudu ryhmiin tai

yksilöihin sen mukaan onko heillä valtaa vai ei. Valta ei ole koskaan täysin jonkin

ryhmän hallinnassa ja omistuksessa, eikä kukaan ole koskaan täysin ilman valtaa. On

vältettävä liian yksinkertaisia jaotteluita alistettujen ja alistajien välille. Yleisluonteiset

hahmotelmat patriarkaalisen vallan alistamista naisista, porvariston alistamista työläi-

sistä tai lännen alistamista kansoista ja kulttuureista jättävät helposti huomioimatta

valtasuhteiden moninaisuuden. Esimerkiksi työläismiehen on mahdollista käyttää

valtaa suhteessa lapsiinsa, naisen on mahdollista olla osaltaan alistamassa toisia kan-

soja, joiden miespuoliset jäsenet saattavat vuorostaan alistaa puolisoitaan ja kaikki
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yhdessä voivat olla alistamassa seksuaalisesti marginaalisia ryhmiä. Liian suuri ana-

lyyttinen yksinkertaistaminen ei johda pelkästään heikkoon selitysvoimaan vaan mo-

net valtasuhteet jäävät samalla täysin vaille huomiota.

3. Vallan immanenssi

Foucault’n725 mukaan valta ei toimi ylhäältä käsin suhteessa kohdekenttäänsä estäen

tai tukien tällä kentällä tapahtuvaa toimintaa. Vallan toiminta on osa sen kentän

konstituutiota (yhteiskunnan, perheen, oppilaitoksen jne.), jolla sitä harjoitetaan. Val-

tasuhteet eivät kuitenkaan ole ainoita sosiaalisella ja kulttuurisella kentällä toimivia

suhteita. Ne yhdistyvät erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin ehdollistaen niitä. Esimerkiksi

tuotannolliset ja taloudelliset suhteet, sukulaisjärjestelmät, perheet tai sukupuolisuh-

teet eivät voi toimia ilman niihin sisältyvää valtaa. Toisaalta nämä suhteet osaltaan

ehdollistavat vallan toimintaa ja tuottavat sitä.

Erilaiset yhteiskunnassa toimivat hallinnan muodot tulevat mahdollisiksi valta-

suhteiden kietoutuessa muunlaisiin sosiaalisiin suhteisiin. Siellä missä on sosiaalisia

suhteita, on myös valtaa, mutta vallantahto ei ole ainoa näitä suhteita motivoiva ja

järjestävä tekijä. Lisäksi, siinä missä on mahdollista taistella paikallisia valta-asetelmia

ja erityisiä hallinnallisia pyrkimyksiä vastaan, tämä taistelu tapahtuu kuitenkin valta-

suhteiden strategisen kentän sisällä. Se ei ole taistelua vapaudesta, vaan taistelua val-

lasta. Vastarinnan saavuttamat voitot eivät merkitse pelin päättymistä ja astumista

vapauteen, vaan väliaikaista muutosta suhteen asetelmissa ja sen tasapainossa

4. Vallan anonyymi rationaalisuus

Foucault’n726 mukaan valtasuhteisiin liittyy aina määrättyä rationaalisuutta. Vallan

taktiikat ja strategiatxlii tähtäävät tiettyihin päämääriin ja tavoitteisiin, mikä tekee val-

lan toiminnan käsitettäväksi ja analysoitavaksi. Tämä rationaalisuus ei kuitenkaan ole

xlii Genealogisessa käsitteistössä (Foucault 1980i, 112, 124, 141, 189; 1998, 71; 2003e, 27–28) taktiikat
viittaavat niihin tapoihin, joilla kohdekenttään tartutaan, jotta päämäärä saavutetaan mahdollisimman
tehokkaasti. Taktiikat koostuvat siten valtasuhteissa käytetyistä tekniikoista tai keinoista. Strategiat ovat
pyrkimyksiä muuntaa nämä menetelmät johdonmukaisiksi, säännönmukaisiksi ja tehokkaiksi
kokonaisuuksiksi. Taktiikoiden välille muodostuva strateginen yhtenäisyys ei kuitenkaan välttämättä
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johdettavissa kollektiivisesta tai yksilöllisestä subjektista, joka olisi pannut toimeen

erilaisia taktiikoita tukeakseen intressejään. Vallan rationaalisuutta ja pyrkimyksiä ei

pidä selittää etsimällä sen toiminnan taustalta ilkeämielisiä salaliittolaisia, jotka hallit-

sevat ja ohjailevat kehittämiään hallinnan koneistoja kaikessa hiljaisuudessa. Vallan

rationaalisuus on taktiikoiden rationaalisuutta. Tutkijan ei ole tarpeen – eikä edes

hyödyllistä – tavoitella motiiveita taktiikoiden takana, vaan analyysin kohteeksi on

otettava itse taktiikat välineineen. Analyysin on edettävä alhaalta ylös, siirtyen vallan

paikallisista menetelmistä ja instituutioista kohti laajempia strategioita. Taktiikoita ei

ole alun perin muodostettu palvelemaan laajempia pyrkimyksiä, vaan ne ovat synty-

neet vastauksena paikallisen tason ongelmiin. Tutkijan ei siten tule etsitä kaiken kat-

tavaa projektia kehityksen takana, vaan hänen on tarkasteltava miten erilaisia mikro-

tason osia on sovitettu strategisesti yhteen.

Mikrotason taktiikoita ei siten tule nähdä vain suurten valtarakenteiden heijastu-

mina727.  Mikro- ja makrotason suhde on pikemminkin hyödyntämisen suhde. Eri-

laiset mekanismit saattavat säilyttää omat erityispiirteensä ja suhteellisen autonomi-

ansa tullen kuitenkin osaksi tällaista kokonaisuutta. Laajat hallinnan mekanismit ot-

tavat käyttöön paikallisia menetelmiä ja laajentavat niiden käyttöalaa siinä määrin

kuin nämä ovat hyödyllisiä niiden pyrkimyksille. Erilaisissa instituutioissa hyödynne-

tyt vallankäytön mekanismit saattavat jossakin vaiheessa muodostua siinä määrin po-

liittisesti tai taloudellisesti hyödyllisiksi, että niitä aletaan sitoa laajempiin vallankäytön

mekanismeihin. Nämä laajat strategiset kokonaisuudet sekä käyttävät hyväksi paikal-

lisia menetelmiä että tukevat niitä. Toisaalta paikalliset vallan mekanismit saattavat

pyrkiä nivoutumaan yhteen tukien ja hyödyntäen toisiaan, muodostaen tätä kautta

laajempia, mutta koherentteja strategisia kokonaisuuksia, joita ei luo tai ohjaa ylhäältä

käsin mikään yksittäinen taho. Tällainen prosessi voidaan nähdä esimerkiksi Fou-

cault’n728 analysoimien kurinpidollisten menetelmien yleistymisessä, joka tapahtui

vaadi ylhäältä tulevaa ohjaavaa suunnitelmaa. Laajat strategiat ovat erilaisten taktiikoiden
yhteenliittymiä, joita kukaan ei ole varsinaisesti suunnitellut. Anonymiteetistaan huolimatta ne ovat
kuitenkin loogisia ja järjestelmällisiä.
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toisistaan erillisten instituutioiden (esimerkiksi armeijoiden, koulujen, sairaaloiden ja

tehtaiden) ryhtyessä kehittämään ja hyödyntämään samankaltaisia menetelmiä yksi-

löiden hallintaa varten.

Foucault’n729 mukaan paikallisen käytännön ja laajan strategian välisessä suhteessa

ei ole kyse vain tasoerosta mikro- ja makrotasojen välillä. Yhtäältä strategia ei ole vain

laajentunut taktiikka, joka säilyttää kaikki piirteensä suuremmassa mittakaavassa. Toi-

saalta taktiikka ei ole vain laajan strategian paikallinen ilmentymä. Esimerkiksi perhe

ei toisinna yhteiskuntaa, eikä yhteiskunta jäljittele perhettä. Silti perhejärjestelmä voi

toimia tukena laajoille hallinnollisille pyrkimyksille, kuten syntyvyyden säännöstelylle

tai kansalaisten kasvattamiselle. Tasojen välinen irtonaisuus näkyy myös siinä, että

saman strategian sisällä voi olla erilaisia, jopa vastakkaisia taktiikoita ja sama taktiikka

voi toimia useiden, toisilleen vastakkaisten strategioiden osatekijänä. Taktiikkojen ja

strategioiden välinen vaikutussuhde on molemminpuolinen. Mikrovallan taso mah-

dollistaa laajat strategiat, joiden kautta mikrovallan on mahdollista tunkeutua jälleen

uusille alueille. Paikalliset taktiikat tulevat todella vaikuttaviksi vain kirjoittautumalla

niitä tukeviin laajempiin strategioihin, jotka jähmettävät, uusintavat ja vahvistavat nii-

den kautta muodostuneita voimasuhteita. Strategiat eivät puolestaan voi taata mitta-

via tuloksia ilman tukea täsmällisesti määritellyiltä paikallisen tason suhteilta, jotka

eivät ole vain niiden seurauksia tai sovellutuskohteita vaan tukipisteitä ja ankkureita.

Strategioiden tasolla tapahtuvat laajemmat muutokset voivat myös vaatia uusia toi-

mintatapoja paikallisella tasolla. Strategiat eivät siten vain vahvista ja hyödynnä tak-

tiikoita, ne myös muuttavat niitä.

5. Vallan, tiedon ja totuuden välinen sidos

Genealoginen lähestymistapa kääntää ympäri perinteisen käsityksen tiedon ja vallan

välisestä suhteesta730. Tiedon saavuttamisen ehtona on länsimaisessa ajattelussa pi-

detty Platonista lähtien irtautumista maallisesta vallasta ja yksilöllisistä intresseistä.

Toimijakohtaiset intressit toimivat aina potentiaalisina häiriötekijöinä, jotka ohjaavat
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subjektin tarkastelemaan ja representoimaan todellisuutta tavalla, joka on hänen pyr-

kimystensä kannalta hyödyllinen. Tavoiteltaessa totuutta on tämän vuoksi pyrittävä

ylittämään paikalliset rajoitteet. Valta on puolestaan usein käsitetty mielivaltaiseksi

alistamiseksi, jolla ei ole mitään tekemistä tiedon kanssa. Pikemminkin valta vääris-

telee ja tukahduttaa tietoa. Genealogisen tutkimusotteen yhteydessä valta ei kuiten-

kaan näyttäydy esteenä tiedon saavuttamiselle, vaan se on keskeinen tiedon tuotta-

misen ehto. Samoin vallan toiminta on vahvasti sitoutunut tietoon ja vaatii sitä toi-

miakseen. Esittelen seuraavaksi tarkemmin tämän vastavuoroisen suhteen luonnetta

ja sen yhteyttä kysymykseen totuudesta.

a) Kehämäinen suhde

Foucault’n731 mukaan valta ja tieto liittyvät toisiinsa kehämäisessä suhteessa, joka tu-

kee kumpaakin osapuolta. Tieto on sekä vallan käytön ehto että sen tulos. Valta –

mekanismeineen ja strategioineen – tarvitsee tietoa toimiakseen. Valtaa harjoittavien

tahojen on tunnettava kohdekenttänsä oliot ja niitä koskevat säännönmukaisuudet

kyetäkseen tehokkaasti hallinnoimaan niitä ja puuttumaan niiden toimintaan. Vallan

harjoittaminen edellyttää tietoa, jotta kyetään ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja

löytämään keinoja niiden selvittämiseksi sekä arvioimaan keinojen tehokkuutta.

Toisaalta Foucault’n732 mukaan vallan tekniikat tuottavat ja tuovat toimintansa

kautta esiin uusia objekteja, joista voidaan tietää ja joista pitää tietää. Kohteita ei niin-

kään pyritä alistamaan ja tukahduttamaan, kuin tuomaan mahdollisimman kattavasti

näkyville, jotta niitä voidaan analysoida ja paljastaa niiden totuus. Valtasuhteisiin liit-

tyy siten aina tietynlainen objektisuhde eli tietosuhde. Valta tuottaa oman toimintansa

kautta tiedolle objekteja, joita asiantuntijat voivat yksilöidä, tarkastella ja eritellä. Valta

tuottaa tietoa myös siinä mielessä, että erilaissa vallan harjoittamisen käytännöissä

muodostuu kokonaisia informaation kasautumia, joiden kautta tieto kohteista lisään-

tyy ja tarkentuu. Näissä käytännöissä hyödynnettyjen menetelmien – esimerkiksi

tarkkailun, tutkimusten, mittausten, tunnustusten, kirjaamismenetelmien ja arkistoin-

nin – myötä muodostuu suuri määrä tietoa.
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Foucault’n733 mukaan tietämisen tekniikoiden ja vallan strategioiden välillä ei ole

ulkoista suhdetta, vaan ne ovat lähtökohtaisesti kietoutuneet toisiinsa. Valta ei vain

hyödynnä muualla tuotettua tietoa omien tarkoitusperiensä edistämiseen, vaan se itse

tuottaa tietoa. Tiettyä valtasuhdetta vastaa aina määrätty tiedon kenttä. Tieto edellyt-

tää aina tiettyjä valtasuhteita, joita se samalla tuottaa ja tukee. Tässä yhteispelissä laa-

jenee sekä vallan että tiedon kohdekenttä. Samalla kun vallan potentiaalinen inter-

ventiopinta kasvaa, sen ote kohteista tarkentuu ja tulee tehokkaammaksi, mikä puo-

lestaan mahdollistaa yhä syvemmälle menevän tiedon kohteista. Tutkittaessa tiedon

ja vallan välisiä suhteita, analyysin kohteeksi on otettava määrätty historiallinen ja

paikallinen diskurssityyppi sekä siihen liittyvät valtasuhteet. Tutkijan on kysyttävä,

miten kyseiset valtasuhteet mahdollistavat juuri tämän tyyppiset diskurssit. Toisaalta

on tarkasteltava, miten nämä diskurssit puolestaan tukevat tai muokkaavat näitä val-

tasuhteita ja niiden toimintaa.

b) Valta ja totuus

Genealogisesta näkökulmasta katsottuna totuus ei viittaa tiedettävän todellisuuden ja

tietävän subjektin tuottamien representaatioiden väliseen epistemologiseen ongel-

maan, joka on lähestymistavan puitteissa ratkaistava. Genealogiassa ei ole kyse to-

tuusteorian rakentamisesta, vaan totuuden politiikan analysoimisesta. Se on kiinnos-

tunut totuudesta siinä määrin kuin lausumien totuudellinen status mahdollistaa tie-

dolle ja puhuvalle subjektille määrättyjä valtaefektejä.

Foucault’n734 mukaan totuuden tuottamista ohjaa jokaisessa yhteiskunnassa ja

kulttuurissa sääntöjärjestelmä, jonka pohjalta tietyt diskurssit määritellään ja pannaan

toimimaan tosina. Tämän totuuden politiikan puitteissa erotetaan todet lausumat

epätosista lausumista, jotka määrittyvät pelkiksi uskomuksiksi tai subjektiivisiksi mie-

lipiteiksi. Totuuden suhde valtaan on kaksinainen. Yhtäältä totuus mahdollistaa mää-

rättyä valtaa, mikä tekee siitä arvokkaan kamppailun kohteen. Sillä, jolla on yleisen

käsityksen mukaan kyky kertoa totuus määrätystä ilmiökentästä, on myös mahdolli-
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suus vaikuttaa siihen, miten tämä ilmiö käsitetään, millaisia toimenpiteitä siihen koh-

distetaan ja keiden katsotaan olevan oikeutettuja hallinnoimaan sitä. Toisaalta totuus

itse toimii määrätyn vallan perustalta ja on "totta" tämän vallan pohjalta. Voimme

siis nähdä samankaltaisen kehämäisyyden, joka vaikuttaa tiedon ja vallan välillä. Valta

tuottaa totuus-efektejä, jotka puolestaan tukevat valtaa. Valta nojaa totuudellisiin dis-

kursseihin, joita se hyödyntää. Yhtäältä ihmisiä tuomitaan ja arvioidaan (sairaiksi ja

terveiksi, häiriintyneiksi ja normaaleiksi, hyödyttömiksi ja hyödyllisiksi) sekä ohjataan

suorittamaan määrättyjä tehtäviä tai alistumaan määrättyihin toimenpiteisiin totuu-

dellisiksi määriteltyjen diskurssien perusteella. Toisaalta valta vahvistaa näiden dis-

kurssien totuudellisuutta. Niiden asema tunnustettuina totuuden lähteinä riippuu pit-

kälti niiden roolista yhteiskunnallisissa vallan harjoittamisen käytännöissä, sekä nii-

den kyvystä kurinalaistaa oma tiedollinen käytäntönsä.

Vaikka Foucault735 liittääkin tiedon ja totuuden tiiviisti valtaan, hän ei näe ideolo-

gian käsitettä hyvänä tapana lähestyä tätä suhdetta. Ideologian käsitettä hyödyntävä

ajattelutapa perustuu käsitykseen tiedosta jonakin toissijaisena, joka on seurausta pe-

rustavammista materiaalisista tai taloudellisista tekijöistä. Ideologiateoreettinen lä-

hestymistapa sisältää aina oletuksen valtaan sitoutumattomasta universaalista totuu-

desta, joka voidaan saavuttaa ideologian takaa. Tämä totuus on myös lähes poikkeuk-

setta juuri sen subjektin saavutettavissa, joka syyttää toisia ideologisuudesta. Tutki-

muksen ei siten pidä lähteä liikkeelle erottelemalla tiedettä ideologiasta, vaan sen tulee

ottaa kohteekseen totuuden ja vallan vastavuoroinen suhde paikallisissa kamppai-

luissa.

Foucault’n736 mukaan totuudelliseen statukseen pyrkivät diskurssit ovat suhteessa

myös ei-diskursiiviseen kenttään, joka koostuu erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista

käytännöistä, haltuun ottamisen pyrkimyksistä ja intresseistä. Tämä liittää diskurssit

tiiviisti yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. On esimerkiksi mahdollista, että tiettyyn dis-

kurssiin pääsee käsiksi (oikeus puhua, kyky ymmärtää, pääsy käsiksi tuotettuihin lau-

sumiin) vain rajattu ryhmä ihmisiä tai vain tietty ryhmä kykenee hyödyntämään sitä



438

käytännöissä, instituutioissa ja päätöksenteossa. Jotkut yksilöt tai ihmisryhmät (esi-

merkiksi homoseksuaalit 1800-luvun ja 1900-luvun psykiatrisissa ja lääketieteellisissä

teksteissä) saattavat tulla määritellyiksi ja objektivoiduiksi diskurssin sisällä ilman, että

heillä on mahdollisuutta vaikuttaa heitä tuottaviin, heistä tuotettuihin ja heihin vai-

kuttaviin totuuksiin.

Foucault737 kuitenkin korostaa, että diskurssit eivät ole vain peiteltyjä tapoja edis-

tää joitain diskurssin ulkopuolisia intressejä ja näkemyksiä. Tiettyyn sosiaaliseen ryh-

mään kuuluminen saattaa selittää miksi tietty henkilö valitsee yhden ajattelutavan toi-

sen sijasta, mutta tämän ryhmän kautta ei ole mahdollista selittää tämän ajattelutavan

olemassaolon mahdollisuutta.  Diskursiivisella lausumien kentällä on tietynasteinen

autonomia suhteessa ei-diskursiivisiin sosiaalisiin käytäntöihin, vaikka nämä tasot ei-

vät olekaan toisistaan irrallisia ja saattavat vaikuttaa toisiinsa eri tavoin. Ei-diskursii-

viset tekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia objekteja diskurssille avautuu

ja millainen asema sillä on yhteiskunnassa totuuden kertojana ja toimenpiteiden oh-

jaajana. Olennaista onkin muistaa, ettei diskurssin ja ei-diskursiivisten käytäntöjen

välillä ole kyse yksinkertaisesta kausaalisuhteesta, jossa toinen puoli määrittää täysin

toisen muodostumista. Diskursiivisen kentän ilmiöitä ei voi selittää marxilaisen pe-

rusta–päällysrakenne erottelun perustalta, jolloin tieto yksinkertaisesti heijastelisi hal-

litsevan ryhmän intressejä ja olisi näiden seurausta. Totuudelliseen statukseen pyrki-

vät diskurssit pikemminkin tuottavat puheen kohteena olevia objekteja kuin tulkitse-

vat ulkopuolista todellisuutta enemmän tai vähemmän totuudenmukaisella tavalla.

Hallinnan analyysi

Hallinnan analyyttisen lähestymistavan lähtökohtana on tutkia hallinnollisia käytän-

töjä ohjaavia rationaliteetteja, jotka määrittävät sitä, miksi määrätynlaista hallintaa py-

ritään harjoittamaan, miten sitä pyritään harjoittamaan ja keihin sitä yritetään kohdis-

taa738. Lähestymistavan puitteissa hallinta viittaa kaikkiin niihin tekniikoihin ja mene-

telmiin, joiden avulla yksilöt pyrkivät ohjaamaan ja kontrolloimaan oman itsen ja
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toisten käyttäytymistä. Se liittyy siis sekä yksilöiden ja ryhmien välisiin valtasuhteisiin

että yksilön tapaan olla suhteessa itseensä erilaisten minä-teknologioiden kautta. Val-

lan toiminnan muotona hallintaa ei määritä niinkään se, ketä tai mitä (itseä, kotita-

loutta, kansalaisia, työläisiä) yritetään hallinnoidaxliii, vaan tämä subjektien käyttäyty-

miseen kohdistuva erityinen valtasuhde, jota ei voi palauttaa sen enempää juridiseen

kuin sodan logiikkaan perustuvaan malliin. Hallintavallassa ei ole kyse kielloista ja

oikeuksista eikä kaikkien sodasta kaikkia vastaan739.

Kuten Foucault740 huomauttaa, hallintavalta kohdistuu ensisijaisesti yksilöiden

käyttäytymiseen pyrkien ohjaamaan sitä halutunlaiseksi (conduct of conduct). Hallinta-

valta toimii vaikuttamalla yksilöiden ja ryhmien toiminnalle avautuvaan mahdollisuuk-

sien kenttään. Se on siten toimintaa, joka vaikuttaa toisten toimintaan vaikuttamalla

toiminnan mahdollisuuksiin tai näitä mahdollisuuksia koskeviin käsityksiin. Se pyrkii

tekemään tietynlaista toimintaa todennäköisemmäksi kuin toista, saamaan aikaan joi-

takin tekoja ja estämään toisia, palkitsemaan määrättyjä toiminnan tapoja ja rankai-

semaan toisista. Hallintavalta on siten mahdollista vain silloin, kun se kohdistuu ai-

nakin tietyssä määrin vapaaseen subjektiin, joka kykenee hallitsemaan omaa käyttäy-

tymistään, ja jonka käyttäytymistä ja valintoja voidaan siten pyrkiä ohjaamaan etäältä.

Vapaus on hallintavallan onnistumisen ehto. Hallintavallan kohteen pitää olla sub-

jekti, jonka toiminnalle ja käytökselle on avoinna useita mahdollisuuksia, joihin pyri-

tään vaikuttamaan. Hallintaan liittyy aina harkitsevia subjekteja, jotka pyrkivät vai-

kuttamaan toisten tapaan käyttäytyä tai joiden käyttäytymiseen pyritään vaikutta-

maan. Subjektin vapaus mahdollistaa tietenkin aina myös erilaiset kieltäytymisen, vas-

tarinnan ja reagoimisen muodot, joiden vuoksi hallinnan mekanismit eivät välttä-

mättä tuota haluttuja tuloksia.

xliii Empiirisen hallinnan analyysin ja historiallisesti erityisten hallinnollisten käytäntöjen tutkimisen
kannalta on tietenkin kaikkea muuta kuin yhdentekevää, kuka kulloinkin pyrkii hallitsemaan ketä.
Hallintakäytäntöjen empiirisen analyysin kannalta nämä ovat keskeisiä kysymyksiä.
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Järjestä rationaalisuuksiin

Hallinnan analytiikan erityispiirteiden selvittämisen osalta on syytä lähteä liikkeelle

siitä, mitä rationaalisuus lähestymistavan yhteydessä merkitsee ja miten se liittyy hal-

linnointiin. Kuten yllä todettiin, vallan harjoittaminen nojaa aina tietoon ja on osal-

taan tuottamassa tietoa. Se on enemmän sidoksissa tietoon kuin väkivaltaan ja tietä-

mättömyyteen. Järjellisyys ja hallintaa ohjaavat rationaliteetit ovat kuitenkin oma ky-

symyksensä. Foucault741 hylkää lähtökohtaisesti ajatuksen yleisestä rationaalisuu-

desta, jota voitaisiin käyttää erottelevana kriteerinä järjellisen ja järjettömän toimin-

nan välillä. Foucault’n mukaan hallintaa ja erilaisia käytäntöjä tutkittaessa erottavaa

linjaa ei pidä etsiä rationaalisuuden ja irrationaalisuuden väliltä, vaan erilaisten histo-

riallisesti muodostuvien ja muuttuvien järjellisyyksien väliltä. Pienistä vivahde-eroista

huolimatta Foucault on tässä hyvin lähellä Max Weberiä742, joka teoksessaan Maail-

manuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus määrittelee rationaalisuutta seuraavasti:

”Tällä sanalla (rationaalisuus - VV-S) voidaan ymmärtää hyvin eri asioita. [… ] On
esimerkiksi mystisen mietiskelyn, siis muiden elämänalueiden näkökulmasta erityisen
”irrationaalisen” käyttäytymisen ”rationalisointeja”. Aivan samoin on talouden, tek-
niikan, tieteellisen työn, kasvatuksen, sodan, oikeudenkäytön ja hallinnon rationali-
sointia. Kutakin näistä alueista voidaan lisäksi rationalisoida hyvin erilaisista viimekä-
tisistä näkökohdista käsin ja eri suuntiin, ja se, mikä yhdeltä kannalta on ”rationaa-
lista”, voi toiselta kannalta olla ”irrationaalista”. Siksi kaikissa kulttuuripiireissä on
esiintynyt eri elämänalueilla mitä erilaisinta rationalisointia. Luonteenomaista niiden
kulttuurihistoriallisille eroille on vasta se, mitä alueita rationalisoidaan ja mihin suun-
taan.”

Kuten Dean743 on tuonut esiin, tämän näennäisen yhtäläisyyden taustalla on kui-

tenkin jyrkkä ristiriita tarkastelukehikoissa. Weberin historiallisen sosiologian yti-

messä on ajatus rationalisoitumisesta. Tällä viitataan prosessiin, jossa formaali keino-

rationaalisuus muuttuu moderneissa kapitalistisissa yhteiskunnissa jatkuvasti hallitse-

vammaksi sosiaalisen toiminnan tyypiksi, joka löytää vankan institutionaalisen perus-

tan jatkuvasti lisääntyvissä byrokraattisissa hallintokoneistoissa. Weber uskoi kylmän

ja muodollisen keinorationaalisuuden päätyvän lopulta ottamaan valtaansa ihmisten

elämät kokonaisuudessaan ja uhkaamaan sosiaalisen elämän muita tyyppejä. Loppu-

tuloksena olisi kapitalistisen byrokratian rautahäkki, joka tukahduttaisi alleen kaikki
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moraaliset arvot. Tämä uhka korostuu vahvasti myös joidenkin hänen seuraajiensa,

erityisesti Frankfurtin koulukunnan edustajien, teksteissä. Foucault744 puolestaan hyl-

kää kysymyksen kulttuurin ja yhteiskunnan yleisestä rationalisoitumisesta sekä ratio-

naalisen toiminnan universaaleista tyypeistä. Rationaalisuuden oikeutettujen rajojen

esiin tuominen sekä oikeanlaisen rationaalisuuden muodon osoittaminen kullekin yh-

teiskunnan osa-alueelle ovat genealogiselle ja hallinnan analyyttiselle lähestymista-

valle täysin vieraita pyrkimyksiä. Arvojen ja luovuuden kyllästämää elämismaailmaa

ei aseteta kylmää rationaalisuutta vastaan, vaan kaikkea hallinnollista toimintaa – yk-

silön minä-teknologioista lähtien – tarkastellaan sitoutuneena määrättyyn käytännöl-

liseen järjellisyyteen.

Hallinnan analytiikan puitteissa745 kutakin käytäntöä jäsentävä ja ohjaava järjelli-

syys määrittää, mikä on toiminnan järkevä ja mielekäs päämäärä; mitä on tavoiteltava,

mitkä asiat ovat olennaisia huolenaiheita ja millaisiin ongelmiin on pyrittävä vastaa-

maan. Tämä päämäärä puolestaan tarjoaa viitekohdan eri toimien ja välineiden hyö-

dyllisyyden ja järkevyyden arvioimiselle. Se mikä on järkevää, riippuu ennen kaikkea

siitä, mihin kulloinkin pyritään. Toiminta, joka näyttäytyy määrätyn ajattelujärjestel-

män puitteissa ainoana mielekkäänä vaihtoehtona, saattaa toisen käytännön puitteissa

vaikuttaa silkalta mielettömyydeltä.

Sen sijaan että analysoitaisiin, missä määrin ja miltä osin yhteiskunta ja kulttuuri

ovat rationalisoituneet, hallinnan analyyttisen lähtökohdan mukaan746 on tarkastel-

tava niitä erilaisia rationaliteetteja, jotka toimivat erilaisissa käytännöissä. Tunnistet-

tavissa oleva rationaalisuus on aina määrätyn (poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen,

kulttuurisen, teknisen, tieteellisen jne.) käytännön sisäistä järkeä ja se määrittyy tämän

käytännön tyypin kautta. Sikäli kuin ei ole käytäntöjen ulkopuolista universaalia ra-

tionaalisuutta, ei myöskään ole käytäntöä ilman sille ominaista rationaalisuutta. Käy-

täntöjä ohjaa aina käsitys toiminnan päämäärästä ja sopivista toimintatavoista, minkä

vuoksi niiden on mahdollista toimia johdonmukaisina kehyksinä lukuisten yksilöiden
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toiminnalle. Tämä koskee myös vallan harjoittamista ja hallinnollisia käytäntöjä. Tar-

kasteltaessa hallintavaltaa, onkin nimenomaan kysyttävä, minkälaisen rationaalisuu-

den kautta se toimii; mihin se pyrkii ja mistä syystä.

Rationaalisuus ja ohjelmat

Hallintaa ohjaavan ajattelun ja järjellisyyden analysointi ei vaadi yksilöiden ajatusten

syväluotaavaa tulkintaa tai instituutioiden todellisten pyrkimysten paljastamista ideo-

logisen sumuverhon takaa. Ne ilmenevät käytäntöjen ohjelmissa. Ohjelmat ovat har-

kittuja ja eksplisiittisiä pyrkimyksiä uudistaa aiempia käytäntöjä ja ohjata toimintaa

määrätyllä tavalla. Niissä määritellään, mihin pitäisi pyrkiä, miten pitäisi toimia ja mitä

keinoja pitäisi käyttää747. Näistä ohjelmista tutkijan on pyrittävä hahmottamaan niitä

jäsentävän järjellisyyden preskriptiivinen ja episteeminen ulottuvuus748.

Preskriptiivinen ulottuvuus viittaa käytännön sisäiseen sääntöjärjestelmään tai

koodiin, joka kertoo miten ja minkä periaatteiden mukaan subjektin pitää toimia. Se

määrittää ensinnäkin sitä, mikä on toiminnan järkevä ja mielekäs päämäärä eli mitä

asioita on tavoiteltava tai minkälainen asioiden tila on pyrittävä saavuttamaan. Järjel-

lisyyttä määrittävien periaatteiden ja arvojen kohdalla voidaan puhua Nikolas Ro-

sen749 tapaan rationaliteettien moraalisesta muodosta. Tämä viittaa käsityksiin siitä, ketkä

voivat oikeutetusti harjoittaa määräysvaltaa kussakin tapauksessa, minkä rajojen puit-

teissa he voivat harjoittaa sitä, millaisten arvoperiaatteiden (vapaus, oikeudenmukai-

suus, yhdenvertaisuus jne.) tulisi ohjata määräysvallan harjoittamista ja millaisia ta-

voitteenasetteluja voidaan pitää hyväksyttävinä. Päämäärästä ja siihen liittyvistä peri-

aatteellisista näkökohdista – mikä on hyvää ja tavoittelemisen arvoista – riippuu puo-

lestaan se, millaiset asiat käytännön puitteissa hahmotetaan keskeisiksi ongelmiksi,

esteiksi tai huolenaiheiksi, joihin on pyrittävä löytämään sopivia ratkaisuja. Preskrip-

tiivisen alueelle kuuluu myös kysymys siitä, millaisten tekniikoiden avulla kohdekent-

tään on pyrittävä vaikuttamaan eli mitä välineitä on käytettävä, jotta päämäärä saavu-

tettaisiin.
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Episteemiseen ulottuvuus puolestaan määrittää750 sitä, mitä käytännön sisällä voi-

daan tietää ja miten tämä tieto saa totuuden statuksen. Tämä ”totuusjärjestelmä”

koostuu kahdesta osatekijästä. Ensinnäkin kyse on tiedon kohteena olevan objektien

kentän hahmottamisesta, eli tavasta havainnoida ja nähdä asioita. Tämä ei koske pel-

kästään havainnoimisen menetelmiä eli subjektin toimintaa, vaan myös sitä, mitä ha-

vainnoidaan. Hallinnollisiin käytäntöihin liittyy aina jonkinlainen ymmärrys hallinnan

kentän objekteista, ongelmista ja olosuhteista. Eri käytäntöjen puitteissa nostetaan

esiin ja muodostetaan erilaisia objekteja, joita on mahdollista ottaa keskustelun, ana-

lyyttisen erittelyn ja toimenpiteiden kohteiksi. Ne omaavat siten erityisen ontologian

tai näkyvyyden kentän, joka ohjaa empiirisiä tarkasteluja. Toiseksi episteemisten alu-

eelle kuuluvat ne ehdot, joiden perusteella erotetaan tätä kenttää koskevat lausumat

tosiin ja virheellisiin. Tällöin ei ole kyse enää perustavista havainnoimisen ehdoista

vaan kriteereistä, joiden perusteella erotetaan pätevä tieto pelkistä uskomuksista, toi-

minnan kannalta relevantti tieto epäolennaisuuksista sekä luotettavat asiantuntijat

”puoskareista”.

Ilpo Helénin751 mukaan käytännön sisäinen järjellisyys tarkoittaa tapaa, jolla nämä

preskriptiiviset ja episteemiset elementit on artikuloitu johdonmukaiseksi kokonai-

suudeksi, joka muodostaa toimintaa ja ajattelua ohjaavan kehyksen. Tuloksena on

tietynlainen ajattelujärjestelmä ja toiminnallinen eetos, joka sisältää käsityksen tavoi-

teltavasta päämäärästä sekä keinoista ja tiedosta, jonka avulla tämä päämäärä voidaan

saavuttaa. Nähdäkseni juuri tästä rationaalisuuden määritelmästä johtuen järjellisyy-

den kriteerien selvittämisestä tulee empiirisen tutkimuksen eikä filosofisen teorian

tehtävä. Toiminnan ja ajattelun järjellisyys on jotain, joka tulee ymmärrettäväksi vasta

tarkasteltaessa niiden käytännöllistä ja historiallista kontekstia.

Problematisoinnit kohteena

Foucault’n752 mukaan hallinnollista käytäntöä ohjaava ajattelu ilmenee ja tulee vai-

kuttavaksi problematisointien kautta. Siinä missä käytäntöjä määrittää käsitys tietyistä
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päämääristä ja ongelmista, problematisoinnit ovat tapahtumia, jotka tuovat näitä kä-

sityksiä esiin ja muovaavat niitä. Toiminta ja käytännöt ovat hyvin tiiviisti sitoutuneita

ajatteluun. Kuten Dean753 huomauttaa, ajattelu tulee tässä tapauksessa ymmärtää ei-

subjektiiviseksi, tekniseksi ja käytännölliseksi toiminnan alueeksi. Harkinnalla ja ajat-

telulla ei hallinnan analytiikan yhteydessä viitata yksilöiden mielensisäisiin prosessei-

hin, vaan erilaisten – laajemmin tai rajatummin julkisten – puheenvuorojen ja doku-

menttien muodossa käytävään kollektiiviseen keskusteluun, jossa tuotetaan ja haas-

tetaan jaettuja käsityksiä siitä, miten pitäisi toimia ja ymmärtää asioita. Kyse on ajat-

telutyöstä, jossa kamppaillaan ja keskustellaan siitä, millaisen järjellisyyden perustalta

tulisi pyrkiä ohjaamaan omaa ja toisten toimintaa. Ajattelu tarkoittaa sekä erilaisista

itsestäänselvyyksistä ja ennakko-oletuksista koostuvaa toiminnan pohjaa että itses-

sään aktiivista toimintaa. Se on aktiivista erityisesti tuottaessaan problematisointeja,

joiden kautta käytännöt toimivat ja manifestoituvat. Problematisointien tarkastelemi-

nen onkin kätevä tapa päästä käsiksi käytäntöjä ohjaavaan logiikkaan.

Problematisointi tarkoittaa tässä toimintaa, jonka myötä asiat tulevat ajateltaviksi

ja reflektoitaviksi määrätynlaisina ongelmina. Ne menettävät itsestäänselvyytensä ja

nousevat esiin objekteina, joiden luonnetta ja merkitystä pyritään määrittelemään.

Niiden ongelmallisuus merkitsee sitä, että ne ilmenevät haasteina, uhkina tai huolen-

aiheina, joiden ratkaisemiseksi ja hallitsemiseksi on välttämätöntä etsiä sopivia väli-

neitä. Foucault754 korostaa problematisointien toiminnallista ja tuottavaa luonnetta.

Tämä on tärkeää, jotta niitä ei pelkistetä vain olemassa olevien, yleisten ongelmien

representoinniksi. Ongelmat eivät ole olemassa annettuina, vaan niitä "tuotetaan" tai

tuodaan esiin harkittujen arviointiprosessien kautta755. Problematisoinnit tekevät asi-

oista ongelmallisia ja muotoilevat tietynlaisista elementeistä koostuvan ongelmaken-

tän, joka toimii ehdollistavana horisonttina niille moninaisille ratkaisuyrityksille ja

kiistoille, jotka näitä ongelmia koskevat. Erilaisia ratkaisuja tärkeämpää ja mielenkiin-

toisempaa on se jaettu ongelmanasettelun muoto, joka tekee nämä – mahdollisesti

ristiriitaisetkin – ratkaisuyritykset välttämättömiksi ja mahdollisiksi756. Annetut vas-

taukset ovat aina tietyssä määrin toissijaisia, koska ne ovat seurausta niitä edeltäneestä
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ongelman asettelusta, joka määrittää jo valmiiksi millaiset vastaukset voivat näyttäy-

tyä mielekkäinä.

Hallinnan analytiikka kritiikkinä

Hallinnan analyyttinen lähestymistapa hylkää lähtökohtaisesti ajatuksen alkuperäi-

sistä ja oikeanlaisista ongelmanasettelun tavoista. Tutkija ei pyri antamaan sen enem-

pää parhaita vastauksia ongelmiin kuin totuudenmukaisimpia määritelmiä siitä, min-

kälaisista ongelmista itse asiassa on kyse. Hän on kiinnostunut nimenomaan siitä,

mikä on käsitetty ongelmalliseksi ja millä tavoin se on määrittynyt ongelmalliseksi.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hallinnan analytiikkaan liittyisi vahva kriittinen

aspekti.

Kriittisenä käytäntönä hallinnan analytiikka toimii, ironista kyllä, problematisoi-

den757. Problematisointi pakottaa ihmiset reflektoimaan toimintaa ja sen taustalla vai-

kuttavia ajattelutapoja uudella tavalla. Tutkijan tehtävänä on tuoda esiin ajattelujär-

jestelmiä, joista on tullut siinä määrin meille tuttuja, että ne vaikuttavat itsestäänsel-

vyyksiltä. Nämä ovat järjestelmiä, jotka ohjaavat niin havaintojamme, asenteitamme

kuin käyttäytymistämmekin. Kritiikin tehtävänä on paljastaa tällaisia käytäntöjä oh-

jaavia ajattelun muotoja ja mahdollistaa niiden muuttaminen. Tutkijan on pyrittävä

osoittamaan sekä näiden ajattelutapojen rajoittavuus ja valta että niiden historiallinen

sattumanvaraisuus. Tätä kautta on mahdollista etäännyttää niitä ja tuoda ne kriittisen

reflektion kohteeksi. Problematisointi pakottaa kysymään, mistä tässä on kyse, miksi

näin toimitaan ja olisiko mahdollista toimia ja ajatella toisella tavalla. Vaikka nämä

tavat eivät katoaisikaan, niiden itsestäänselvyys katoaa. Niiden mukainen käyttäyty-

minen ei ole enää yhtä mutkattoman helppoa. Tutkijan rooli on tässä prosessissa

kuitenkin rajoitettava keskustelun avaamiseen ja toiminnan mahdollistamiseen758.

Hänen ei pidä asettua totuusauktoriteetiksi ja reformistiksi, joka kertoo, mikä on oi-

kea tapa toimia ja ajatella, mihin suuntaan on kuljettava tai millaisia instituutioita on

perustettava.
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Metodin soveltaminen

Hallinnan analyyttinen lähestymistapa ei tarjoa tutkijalle yksityiskohtaisia ohjeita ai-

neiston käsittelyä ja analysointia varten. Se tarjoaa kuitenkin suhteellisen selväpiirtei-

sen kehikon, jonka avulla aineistoa voidaan lähteä purkamaan ja jäsentämään. Lisäksi

se tarjoaa joukon kysymyksiä, joiden avulla eri aihealueita voidaan kätevästi lähestyä.

Edellä käsitellyn kirjallisuuden pohjalta voidaan muotoilla seuraava kuvio, joka kuvaa

keskeisiä elementtejä, jotka tulee huomioida analysoitaessa hallintarationaliteetteja ja

poliittista järkeä. Kuviossa näkyvät myös keskeiset kysymykset, joiden avulla kyseisiä

elementtejä voidaan ryhtyä analysoimaan.

Taulukko 4. Hallintarationaliteetin ulottuvuudet ja analyyttiset kysymykset.
Hallintarationaliteetti

Ulottuvuus Episteeminen Preskriptiivinen
Aspekti Tieto ja ontologia Totuus Telos Ethos Tekhne
Kysymyk-
set

Millä tavoin hallinnan
kenttä muotoillaan
näkyväksi ja jäsen-
netään objektien ja
toimijoiden suhteen?
Miten se kategorisoi-
daan ja millaisia ob-
jekteja siitä muova-
taan esiin? Miten
hallinnan kenttä ”kar-
toitetaan” ja millais-
ten välineiden avulla
siitä tuotetaan tie-
toa?

Millaiseen tietoon
luotetaan ja millai-
nen tieto esite-
tään faktana?
 Millä ehdoilla lau-
sumat saavat to-
tuudellisen statuk-
sen? Ketkä mää-
rittyvät uskotta-
viksi ja luotetta-
viksi asiantunti-
joiksi? Keiden us-
kotaan osaavan
kertoa totuuden
hallinnan kohde-
kenttää koske-
vista kysymyk-
sistä?

Millaiset asi-
antilat esite-
tään tavoitel-
tavina ja hy-
vinä?
Mihin tulee
pyrkiä?
Miksi pitää
ryhtyä toimen-
piteisiin?

Millaisiin ar-
voihin ja pe-
riaateisiin
hallinnan tu-
lee perus-
tua? Miten
määrittyy hy-
veellinen
hallinnoitsija
ja hyveelli-
nen hallin-
nan kohde?

Millaisia tek-
niikoita, me-
kanismeja ja
teknologioita
pyritään hyö-
dyntämään
kohdekent-
tään kohdistu-
vissa inter-
ventioissa?
Miten mene-
telmien hyö-
dyllisyyttä ja
järkevyyttä ar-
vioidaan?

Hallinnan analyyttisessa tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi otetaan harkitut

suunnitelmat, ohjelmat ja menetelmät, joiden tavoitteena on saavuttaa määrätty pää-

määrä ohjaamalla ihmisten käyttäytymistä759. Deanin760 mukaan poliittisen järjen ja

hallintarationaliteettien analyysin lähtökohtana on tarkastella tilanteita, joissa aiem-

mat hallinnalliset käytännön tai periaatteet kyseenalaistetaan ja problematisoidaan.

Problematisoinnit asettavat kyseenalaiseksi sen, mihin hallinnan avulla tulisi pyrkiä ja
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miten sitä tulisi harjoittaa. Kyseenalaistaminen saattaa koskea yhtälailla niiden taho-

jen käyttäytymistä, jotka pyrkivät hallinnoimaan määrättyä toimintaa, kuin niiden ta-

hojen toimintaa, joiden käyttäytymistä kulloinkin pyritään hallinnoimaan.  Helénin761

mukaan tutkijan on siten ensinnäkin "[…] kiinnitettävä huomiota puheeseen, jossa

jokin asia tai asiantila kiistetään tai esitetään ongelmallisena, uhkaavana tai vaaralli-

sena tai jossa kritisoidaan jotakin”. Hänen on tämän jälkeen pyrittävä erottelemaan

kohteena olevista teksteistä, mitä asioita niissä esitetään ongelmallisina, miksi ja millä

tavalla ne nähdään ongelmallisina, mitä elämänalueita ja millaisia ihmisiä ne koskevat.

Tutkijan on tarkasteltava, millaiseen tietoon, ajatuksiin ja uskomuksiin nämä proble-

matisoinnit ovat kiinnittyneet. Samoin on huomioitava, millaisia ratkaisuja muodos-

tuneisiin ongelmiin esitetään ja millaisten kiistojen kautta erilaiset asiat ja ongelmat

nousevat keskustelun ja reflektoinnin kohteiksi762. Viimein tutkijan on pyrittävä löy-

tämään näiden problematisointien takaa niitä käytäntöjä, jotka mahdollistivat kyseiset

ongelmat ja joiden puitteissa ne näyttäytyvät tärkeinä kysymyksinä ja järkevinä kes-

kustelun aiheina. Hänen on siis kysyttävä, kenen kannalta ja suhteessa mihin pyrki-

myksiin nämä asiat ovat ongelmallisia763.

Omassa tutkimuksessani tarkastelin dokumentteja, joissa keskusteltiin valtiollis-

ten tutkimusorganisaatioiden perustamisesta, ohjaamisesta ja hyödyntämisestä. Kyse

oli keskusteluista, joissa tutkimuslaitosten perustamiselle tai kehittämiselle annettiin

merkittävä rooli järkevän ja pätevän hallinnan harjoittamisen kannalta. Siinä missä

näissä keskusteluissa harjoitettiin ensisijaisesti valtiollisia tutkimusorganisaatioita

koskevaa harkintaa, niissä käytiin samalla keskustelua laajemmin rationaalisen hallin-

nan lähtökohdista ja periaatteista. Koska tutkimuslaitosten perustamista koskevien

aloitteiden oli edettävä valtiopäiväkeskustelujen ja lainsäädäntöelinten kautta, uusien

virastojen ja laitoksien tarpeellisuus oli kussakin tapauksessa kyettävä perustelemaan

tavalla, joka keräisi niiden tueksi riittävän laajan kannatuksen päättävien elinten kes-

kuudessa. Ehdotetut uudistukset oli saatava näyttämään järkeviltä ja välttämättömiltä

useiden eri tahojen ja intressiryhmien silmissä. Onnistuakseen tässä, aloitteentekijöi-

den oli yhtäältä vedottava sellaisiin arvoihin, periaatteisiin ja tavoitteenasetteluihin,
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jotka olivat laajasti jaettuja ja kannatettuja kansallisella kentällä. Toisaalta heidän oli

jossain määrin pyrittävä muotoilemaan uudelleen näitä arvoja, periaatteita ja tavoit-

teita siten, että juuri heidän ajamansa uudistukset näyttäisivät tarjoavan parhaan tavan

toteuttaa niitä. Näissä keskusteluissa ja kiistoissa oli yhtäältä kyse erilaisia intressejä

ajavien tahojen retorisesta kamppailusta, mutta toisaalta myös kollektiivisesta harkin-

nasta, jonka yhteydessä muodostettiin jaettuja käsityksiä siitä, miten hallintaa tulisi

yhteiskunnassa harjoittaa, mihin sen pitäisi tähdätä, millaisia välineitä sen yhteydessä

tulisi käyttää ja millaiseen tietoon sen tulisi perustua. Valtiollisten tutkimusorganisaa-

tioiden kohdalla kyse oli keskusteluista ja kiistoista, joissa kamppailtiin siitä, millaisen

järjellisyyden pohjalta tulisi ohjata hallintakäytäntöjä, miten ne tulisi suhteuttaa tie-

teelliseen toimintaan ja millaisia institutionaalisia järjestelyjä näiden sovittamiseksi

olisi järkevintä rakentaa. Valtiolliset tutkimuslaitokset muodostivat yhden osatekijän

näitä kysymyksiä koskevassa harkinnassa.

Aineistostani etsin kohtia, joissa perusteltiin tutkimuslaitosten perustamisen tai

uudistamisen välttämättömyyttä ja hyödyllisyyttä. Kiinnitin huomiota kohtiin, joissa

aiemmat toimintatavat ja käytännöt kyseenalaistettiin ja esitettiin puutteellisina. Tar-

kastelin, miten laitosten hyödyllisyyttä perusteltiin; keitä niiden katsottiin hyödyttä-

vän ja millä tavoin. Erityistä huomiota kiinnitin kohtiin, joissa keskusteltiin siitä, mitä

tutkimuslaitosten perustamisen ja kehittämisen avulla voitaisiin saavuttaa ja millais-

ten pyrkimysten kannalta ne olisivat hyödyllisiä. Otin tarkasteluun myös sen, millais-

ten hallintaan liittyvien arvojen ja periaatteiden avulla tutkimuslaitosten ja niiden

tuottaman tiedon tarpeellisuutta pyrittiin tukemaan. Lukuisten erilaisten dokument-

tien väliltä etsin yhtenäisiä tapoja tarkastella ja puhua näistä kysymyksistä. Etsin lau-

sumien keskuudesta yhtenäistä logiikkaa noudattavia järkeilyn tapoja, jotka doku-

mentista toiseen nostivat esiin samankaltaisia ongelmanasetteluja ja puhuivat saman-

kaltaisista objekteista pyrkien muovaamaan niitä toivottuun suuntaan.
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Liite 2. Aineisto

Lähdemerkinnöistä

Säätyjen pöytäkirjoihin viitataan seuraavilla lyhenteillä sekä päivämäärällä:
TsPTK = Talonpoikaissäädyn pöytäkirja
PoPTK = Porvarissäädyn pöytäkirja
PsPTK = Pappissäädyn pöytäkirja
RaPTK = Ritariston ja Aatelin pöytäkirja

Anomusehdotukset, valiokuntamietinnöt jne.:

Anomusmietintö 9/1877 vp - Pappissäädyn anomus. Pappissäädyssä tehty anomus, joka
koskee valtio-muinaistutkijan (valtio-arkeologin) asettamista ym.

YvVM 7/1877 vp – Anomusmietintö 9/1877 vp. Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö N:o
7 Pappissäädyssä tehdyn anomuksen johdosta, joka koskee valtio-muinaistutkijan
(valtio-arkeologin) asettamista ym.

Anomusmietintö 9/1877 vp. Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus waltio-
muinaistutkijan (waltio-arkeologin) asettamisesta y.m.

Anomusmietintö 7/1882 vp. Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus, koskeva lisättyä
rahanmääräystä Suomenmaan geologista tutkimista varten.

YvVM 7/1882 vp – Anomusmietintö 7/1882 vp. Yleisen Valitusvaliokunnan Mietintö N:o
7 Ritaristossa ja Aatelissa tehdyn anomusehdotuksen johdosta, koskeva Suomenmaan
geologista tutkimusta.

Anomusmietintö 7/1882 – Ritariston ja Aatelin ehdotus. Ritariston ja Aatelin
anomusehdotus, koskeva Suomenmaan geologista tutkimusta.

YvVM 1/1882 vp – Ritariston ja Aatelin ehdotus. Ritariston ja Aatelin ehdotus että
perustettaisiin meteorologinen tarkastusasema Kittilään tai Sodankylään.

YvVM 1/1882 vp. Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö N:o 1 Ritaristossa ja Aatelissa tehdyn
anomusehdotuksen johdosta, että perustettaisiin meteorologinen tarkastusasema
Kittilään tai Sodankylään.

KMAE 4/1884 vp. Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys Suomenmaan Valtiosäädyille
metrisen mitan ja painon voimaan-saattamisesta sekä erinäisten ulostekojen ja
veromääräin suorittamisesta semmoisen mitan ja painon mukaan.

TaVM 2/1885 vp. Talousvaliokunnan mietintö n:o 2, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa
armollisen esityksen johdosta Suomenmaan säädyille metrisen mitan ja painon
voimaan saattamisesta sekä erinäisten ulostekojen ja veromäärien suorittamisesta
semmoisen mitan ja painon mukaan.
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YvVM 14/1885 vp – Ritariston ja Aatelin anomusehdotus. Ritariston ja Aatelin
anomusehdotus, joka koskee valtioapua maneetillis-meteoroloogista
laskemistoimistoa varten.

YvVM 14/1885 vp. Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö N:o 14 Ritaristolle ja Aatelille
jätetyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee valtioapua maneetillis-
meteoroloogista laskemistoimistoa varten.

Anomusmietintö 46/1888 vp – Talonpoikaissäädyn anomusehdotus. Talonpoikaissäädyn
anomusehdotus, joka koskee tieteellistä metsänhoito-opetusta polyteknillisessä
opistossa.

YvVM 35/1888 vp – Anomusmietintö 46/1888vp. Yleisen valitusvaliokunnan mietintö N:o
35 Talonpoikaissäädylle jätetyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee tieteellistä
metsänhoito-opetusta polyteknillisessä opistossa.

Anomusmietintö 43/1888 vp. Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus maamme kartaston
tarkistamisesta ja parantamisesta.

Anomusmietintö 19/1891 vp. Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus arkeologisen
toimiston uudelleen järjestämisestä.

YvVE 15/1891 vp. Yleisen valitusvaliokunnan ehdotus niiden toisistaan eriävien päätösten
yhteensovittamiseksi, joita Säädyt ovat tehneet käsitellessään valiokunnan mietintöä
N:o 15 Ritaristolle ja Aatelille jätetystä anomusehdotuksesta, joka koskee
Arkeologisen viraston perustamista

Anomusmietintö 24/1894 vp – Ritariston ja Aatelin ehdotus. Ritariston ja Aatelin
anomusehdotus entomoloogisen koeaseman perustamisesta.

TaVM 8/1894 vp – Anomusmietintö 24/1894 vp. Talousvaliokunnanmietintö N:o 8
Ritaristossa ja Aatelissa tehdyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee
entomoloogisen koeaseman perustamista

Anomusmietintö 24/1894 vp. Suomenmaan Säätyjen alamainen anomus, joka koskee
entomoloogisen koe-aseman perustamista.

Anomusmietintö 10/1897 vp - Pappissäädyn anomusehdotus. Pappissäädyn anomusehdotus
N:o 22, joka koskee toimenpiteitä järkiperäisen metsänhoidon edistämiseksi maassa.

TaVM 9/1897 vp - Anomusmietintö 10/1897 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 9
Pappissäädyssä tehdyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee toimenpiteitä
järkiperäisen metsänhoidon edistämiseksi maassa.

Anomusmietintö 10/1897 vp. Suomen Valtiosäätyjen alamainen anomus, joka koskee
toimenpiteitä järkiperäisen metsänhoidon edistämiseksi maassa.

YaVM 10/1897 vp – Anomusmietintö 16/1897 vp. Yleisen anomusvaliokunnan mietintö
N:o 10 Talonpoikaissäädyssä tehdyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee
geoloogisten tutkimusten toimeenpanemista valtion kustannuksella arvokkaiden
malmilajien etsimistä varten Lapin kihlakunnassa.

Anomusmietintö 16/1897vp. Suomen Valtiosäätyjen alamainen anomus, joka koskee
geoloogisten tutkimusten toimeenpanemista valtion kustannuksella arvokkaiden
malmilajien etsimistä varten Lapin kihlakunnassa.

TaVM 27/1897 vp – Anomusmietintö 62/1897 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 27
kahden erityisen Ritaristossa ja Aatelissa sekä Pappissäädyssä tehdyn
anomusehdotuksen johdosta, jotka koskevat luotettavan karttateoksen aikaansaamista
maastamme.

Anomusmietintö 62/1897 vp - Ritariston ja Aatelin anomusesitys. Ritariston ja Aatelin
anomusehdotus, joka koskee luotettavan karttateoksen aikaansaamista maastamme.
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Anomusmietintö 62/1897 vp - Pappissäädyn anomusehdotus. Pappissäädyn
anomusehdotus, joka koskee luotettavan karttateoksen aikaansaamista maastamme.

Anomusmietintö 62/1897vp. Suomen Valtiosäätyjen alamainen anomus, joka koskee
luotettavan karttateoksen aikaansaamista Suomesta.

TaVM 20/1900 vp – Ritariston ja Aatelin anomusehdotus. Ritariston ja Aatelin
anomusehdotus, joka tarkoittaa yleisen konekonsulentin asettamista.

TaVM 20/1900 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 20 Ritaristolle ja Aatelille jätetyn
anomusehdotuksen johdosta, joka tarkoittaa yleisen konekonsulentin asettamista.

Anomusehdotus 85/1907 vp. Pullinen, Erkki ym.: Anomusehdotus Maanviljelysseurojen
pienviljelijöitä varten toimeenpaneman kehoitus- ja opastustoiminnan järjestämisestä.

KmAE 25/1907 vp. Keisarillisen Majesteetin armollinen esitys Suomen Kansaneduskunnalle
tarttuvien kasvitautien ja vahingollisten hyönteisten tuhotöitten ehkäisemiseksi
Suomessa.

MaVM 2/1907 vp – KmAE 25/1907 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o 2 Keisarillisen
majesteetin armollisen esitys johdosta Suomen Eduskunnalle tarttuvien kasvitautien
ja vahingollisten hyönteisten tuhotöitten ehkäisemiseksi Suomessa.

EV - KmAE 25/1907 vp. Suomen Eduskunnan vastaus Keisarillisen Majesteetin armollinen
esitykseen tarttuvien kasvitautien ja vahingollisten hyönteisten tuhotöitten
ehkäisemiseksi Suomessa.

Anomusehdotus 64/1907 vp. Ursin, N.R. af, ym.: Sosiaalisen päätoimiston perustamisesta.
Anomusehdotus 165/1908 vp. Virkkunen, Artturi H., ym.: Serumtutkimus- ja

valmistuslaitoksen perustamisesta maahan.
Anomusmietintö 4/1909 II vp. Suomen Eduskunnan alamainen anomus serumtutkimus- ja

valmistuslaitoksen perustamisesta.
TaVM 1/1909 II vp - Anomusmietintö 4/1909 II vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 1

Eduskunnassa tehdyn anomusehdotuksen johdosta, joka koskee serumtutkimus- ja
valmistuslaitoksen perustamista maahan.

Anomusehdotus 23/1910vp. Relander, Lauri Kr., ym.: Anomusehdotus maataloudellisen
koetoimintatyö laajentamisesta ja järjestämisestä.

Anomusehdotus 46/1911 vp.  Homén, Th.: Toimenpiteistä metsänhoidon edistämiseksi.
MTaVM 6/1913 vp.  Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 6 anomusehdotuksen johdosta,

joka koskee määrärahan myöntämistä karjantarkastusyhdistyksien avustamiseksi.
Anomusehdotus 93/1913 vp. Homén, Th. & Peurakoski, J. Oskari: Anomusehdotus

vuotuisen apurahan myöntämisestä Suomen metsätieteelliselle seuralle
metsänhoidollisia tutkimuksia varten.

TaVM 3/1913 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 3/1913 vuotuisen apurahan
myöntämisestä Suomen metsätieteelliselle seuralle.

Anomusehdotus 74/1914 vp. Saarelainen, Pekka, y.m.: Apurahan myöntämisestä
maanviljelys- ja talousseuroille maatalousneuvojain palkkaamiseksi.

Anomusehdotus 89/1914 vp. Kiiskinen, Aura y.m.: Tilastollisen tutkimuksen toimittamisesta
vaatetyöläisten olosuhteista.

Anomusehdotus 90/1914 vp. Törmä, Heikki ja Laakkonen, A.: Tilastollisen tutkimuksen
toimittamisesta Suomen metsätyöläisten oloista.

TyVM 2/1917 vp. Työväenasiainvaliokunnan mietintö N:o 2 kotiteollisuus- ja
vaatetustyöläisten työoloja koskevain anomusehdotusten johdosta.

Anomusmietintö 19/1917 vp. Suomen Eduskunnan anomus tilastollisen tutkimuksen
toimittamisesta kotiteollisuus- ja vaatetustyöläisten työoloista.
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Anomusehdotus 56/1917 vp. Helenius-Seppälä, Matti: Maatalouskysymyksen
järjestämisestä.

Anomusehdotus 71/1917 vp. Laitinen, Juho, y.m.: Määrärahan myöntämisestä siementen
hankkimiseen y.m. maatalouden tarpeisiin.

Anomusehdotus72/1917 vp. Brander, U., y.m.: Määrärahan myöntämisestä
kasvitarhasiemenviljelyksen edistämiseksi.

Anomusehdotus 75/1917 vp. Pehkonen, E.Y., y.m.: Määrärahan myöntämisestä
maataloustutkimuksia ja tiedemiesten kehittämistä varten.

Anomusehdotus 76/1917 vp. Tukia, Elias, y.m.: Maanviljelys- ja talousseurain määrärahojen
korottamisesta.

Anomusehdotus 81/1917 vp. Mäkinen, Lauri, y.m.: Tutkimuksen toimeenpanemiseksi
maataloustyöväen elinehtojen turvaamista tarkoittavien toimenpiteiden
aikaansaamista varten.

Anomusehdotus 65/1917 II vp. Kairamo, A.Osw.: Maanviljelystuotannon tehokkaammasta
lisäämisestä.

Anomusehdotus 75/1917 II vp. Hahl, Eero, y.m.: Määrärahan myöntämisestä
maatalousneuvojain palkkaamiseksi.

Anomusehdotus 78/1917 II vp. Relander, Lauri Kr., y.m.: Maataloudellisten piirikoeasemain
perustamisesta.

Anomusehdotus 79/1917 II vp. Relander, Lauri Kr., y.m.: Maatalouskoneiden ja työaseiden
tarkastuslaitoksen perustamisesta.

MaVM 4/1919 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 4 anomusehdotuksen johdosta, joka
koskee maatalouskoneiden ja –työaseiden tarkastuslaitoksen perustamista.

Anomusehdotus 109/1919 vp. Selander, Väinö ym.: Määrärahan myöntämisestä
maataloustieteellisiä tutkimuksia ja nuorten tiedemiesten kehittämistä varten.

Anomusehdotus 115/1919 vp. Wuokoski, K.V., ym.: Komitean asettamisesta tutkimaan
maataloutemme nykyistä tilaa ja tulevia kehitysmahdollisuuksia.

Anomusehdotus 69/1919 vp. von Wendt, Georg: Yhteiskuntabiologisen keskuslaitoksen
perustamisesta.

TaVM 8/1921 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 8 serumtutkimus- ja valmistuslaitoksen
perustamisesta.

TaVM 11/1921 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 11 yhteiskuntabiologisen
keskuslaitoksen perustamisesta.

Anomusehdotus 49/1922 vp. Jaskari, A., y.m.: Määrärahan myöntämisestä uusien
kasviviljelyskoeasemien perustamista varten.

Anomusehdotus 66/1922 vp. Manner y.m.: Avustuksen myöntämisestä pienviljelijäin
perustamille koneosuuskunnille erilaisten ihmistyötä säästävien koneiden hankkimista
varten.

HE 29/1922 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden koe- ja
tutkimustoiminnan järjestämisestä.

MaVM 3/1922 vp – HE 29/1922 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 3 Hallituksen
esityksen johdosta laiksi maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä.

Anomusehdotus 92/1923 vp. Luostarinen y.m.: Määrärahan myöntämisestä
maatalouspoliittisia tutkimuksia varten.

HE 49/1923 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maanviljelyskemiallisesta
laboratoriosta.

Anomusehdotus 106/1924 vp. Jaskari, A., y.m.: Määrärahan myöntämisestä
maataloudellisten koeasemain perustamista varten.
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Anomusehdotus 44/1925 vp. Setälä, E.N.: Määrärahan myöntämisestä tutkimuslaitosten
perustamiseksi Suomen luonnon, ja suomalaisen kulttuurin alkuperän tutkimusta
varten.

Anomusehdotus 96/1925 vp. Heikura, y.m.: Määrärahan myöntämisestä
kanatalouskoelaitoksen perustamista varten.

Anomusehdotus 107/1926 vp. Heikura: Määrärahan myöntämisestä suoviljelyskoeaseman
perustamista varten Pohjois-Satakuntaan.

Anomusehdotus 106/1926 vp. Junes, y.m.: Määrärahan myöntämisestä
kasviviljelyskoeaseman perustamista varten Perä-Pohjolaan.

Anomusehdotus 107/1927 vp. Hurme ym.: Määrärahan myöntämisestä
koeviljelysyhdistysten avustamiseksi.

Anomusehdotus 109/1927 vp. Tukia ym.: Määrärahan myöntämisestä yksityisten
maanviljelys- ja kauppakemiallisten tarkastuslaitosten tukemiseksi.

Toivomusaloite 30/1928 vp. Mantere ym.: Tieteellisen työn tukeminen.
SiVM 3/1928 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 3/1928 tieteellisen työn tukemista

koskevan toivomusaloitteen johdosta.
ET - Toivomusaloitemietintö 3/1928 vp. Eduskunnan toivomus tieteellisen työn

tukemisesta.
Toivomusaloite 33/1928 vp. Karjalainen ym.: Metsäteknologisen osaston perustamisesta

metsätieteelliseen tutkimuslaitokseen.
Toivomusaloite 39/1928 vp. Pekkala ym.: Maalaisväestön yhteiskunnallisten olojen

tutkimisesta.
Raha-asia-aloite 81/1928 vp. Janhonen y.m.: Määrärahan myöntämisestä

kasvinviljelyskoeaseman perustamista varten Kajaanin kihlakuntaan.
HE 22/1929 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsätieteellisen tutkimuslaitoksen

saattamisesta välittömästi maatalousministeriön alaiseksi.
HE 56/1929 II vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maitotalouskoelaitoksen

viroista ja toimista.
VvVM 20/1929 II vp - HE 56/1929 IIvp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 20

hallituksen esityksen johdosta laiksi valtion maitotalouskoelaitoksen viroista ja
toimista.

MtVM 6/1929 II vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 6 tutkimuksen toimittamista
maanomistusoloista, tilattoman väestön lukumäärästä, maaseudun asunto-oloista ja
maalaisväestön elinkeinoista ynnä muista näiden asioiden yhteydessä olevista seikoista
koskevan toivomusaloitteen johdosta.

MtVM 10/1929 II vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 10 tutkimuksen toimittamista
pienviljelyksen nykyisestä tilasta koskevan toivomusaloitteen johdosta.

ET – Toivomusaloitemietintö 12/1929 II vp. Eduskunnan toivomus tutkimuksen
toimittamisesta maanomistusoloista, tilattoman väestön lukumäärästä, maaseudun
asunto-oloista ja maalaisväestön elinkeinoista ynnä muista näiden asioiden yhteydessä
olevista seikoista.

Toivomusaloite 37/1929 vp. Hannula, U. ym.: Kansallisen tieteellisen tutkimustyön
edistäminen.

Toivomusaloite 53/1929 vp. Hänninen ym.: Tutkimuksen toimittamisesta pienviljelijäin
nykyisestä tilasta.

Toivomusaloite 54/1929 vp. Pekkala, M. ym.: Tutkimuksen toimeenpanemisesta
pienviljelijäin taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.
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Raha-asia-aloite 32/1929 vp. Oksanen ym.: Määrärahan osoittamisesta Sodankylän
magneettisen observatorion ja Petsamoon perustettavan apuaseman varustamiseksi
polarivuonna 1932 suoritettavia kansainvälisiä tutkimuksia varten.

Raha-asia-aloite 56/1929 vp. Valta, K. y.m.: Määrärahan osoittamisesta Suomen
suoviljelysyhdistykselle suoviljelyskoeaseman perustamista varten Savoon.

Raha-asia-aloite 85/1929 vp. Manner y.m.: Määrärahan osoittamisesta siipikarjanhoidollisen
koeaseman perustamista varten.

Raha-asia-aloite 95/1929 vp. Walta, K. y.m.: Määrärahan osoittamisesta
suoviljelyskoeaseman perustamista varten Savoon.

Raha-asia-aloite 96/1929 vp. Kontio y.m.: Määrärahan osoittamisesta Etelä-Savon
kasvinviljelyskoeaseman alaisena toimivan suoviljelyskoeaseman perustamiseksi
Savoon.

Raha-asia-aloite 98/1929 vp. Tarkkanen ym.: Määrärahan osoittamisesta Kemiantutkimus-
Säätiön laboratorion perustamiskustannuksia varten

MtVM 3/1930 II vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 3 esityksen antamista
maatalousneuvonnan keskittämistä tarkoittavaksi laiksi koskevan toivomusaloitteen
johdosta.

Toivomusaloite 6/1930 vp. Cajander ym.: Pysyväisen talousneuvoston asettamisesta
Toivomusaloite 47/1930 vp. Kesti: Esityksen antamisesta maatalousneuvonnan

keskittämistä tarkoittavaksi laiksi.
Toivomusaloite 53/1930 vp. Cajander ym.: Maataloushallituksen kalataloudellisen

tutkimustoimiston siirtämisestä yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.
Raha-asia-aloite 11/1930 vp. Cajander ym.: Määrärahan osoittamisesta metsätieteellisen

tutkimuslaitoksen metsäteknologisen osaston yhden professorin, yhden assistentin ja
yhden apulaisvirkailijan palkkaamista varten.

Raha-asia-aloite 15/1930 vp. Valta, K. y.m.: Määrärahan osoittamisesta suoviljelyskokeiden
järjestämistä varten Pohjois-Savon kasvinviljelyskoeasemalla.

Raha-asia-aloite 32/1932 vp. Kaura ym.: Lisämäärärahan osoittamisesta
Koetoimintayhdistysten Liiton toimintaa varten.

Toivomusaloite 69/1933 vp. Huittinen ym.: Tutkimuksen suorittamisesta puutavarain
mittauksessa vallitsevista epäkohdista.

Toivomusaloite 70/1933 vp. Kullberg ym.: Yleisten ja yhdenmukaisten normien
aikaansaamisesta maan puutavaramyynnissä.

Raha-asia-aloite 74/1934 vp. Pekkala: Määrärahan osoittamisesta uuden valtakunnan metsien
arvioimistyön aloittamista varten.

Raha-asia-aloite 84/1933 vp. Huotari ym.: Määrärahan osoittamisesta nuorisotyöttömyyden
kasvua selvittävän tutkimuksen toimeenpanoa varten.

TaVM 8/1934 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 8 alkoholistitilaston aikaansaamista
tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.

Toivomusaloite 84/1934vp. Voionmaa ym.: Juoppouden nykyistä laatua ja laajuutta
koskevan tutkimuksen toimittamisesta.

Raha-asia-aloite 89/1934vp. Marttila ym.: Määrärahan osoittamisesta pienviljelijäin
metsätalousneuvontaa varten.

HE 36/1935 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle lisämäärärahan myöntämisestä geologiselle
toimikunnalle malmitutkimuksia varten.

HE 37/1935 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle varojen myöntämisestä malminetsintää
varten.
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HE 57/1935 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geologisen toimikunnan viroista ja
toimista.

TvaVM 12/1935 vp. Työväenasiainvaliokunnan mietintö N:o 12 juoppouden nykyisen
laadun ja laajuuden tutkimista tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.

Raha-asia-aloite 33/1935 vp. Vaarama ym.: Määrärahan osoittamisesta merenmittaustöiden
jouduttamiseksi.

Raha-asia-aloite 63/1935 vp. Heiniö ym.: Määrärahan osoittamisesta kemiallisen
tutkimustyön tukemista varten.

SiVM 3/1936 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 3 tieteellisen tutkimustyön edistämistä
tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.

Toivomusaloite 58/1936 vp. Cajander ym.: Tieteellisen tutkimustyön edistämisestä.
Toivomusaloite 63/1936 vp. Brander ym.: Toimenpiteistä museoneuvojan viran

perustamiseksi.
ET - Toivomusaloitemietintö 28/1936 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä tieteellisen

tutkimustyön edistämiseksi.
Raha-asia-aloite 54/1936 vp. Wainio ym.: Määrärahan osoittamisesta pedagogisen

keskuslaitoksen perustamista varten.
HE 8/1937 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle määrärahan myöntämisestä perustettavan

viljantutkimuslaitoksen ylläpitokustannuksia varten.
VvVM 24/1937 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 24 hallituksen esityksen johdosta

määrärahan myöntämisestä perustettavan viljantutkimuslaitoksen
ylläpitokustannuksia varten.

EV – HE 8/1937 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen määrärahan
myöntämisestä perustettavan viljantutkimuslaitoksen ylläpitokustannuksia varten.

MtVM 15/1937 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 15 kasvinviljelyskoeaseman
perustamista Koillis-Pohjanmaalle koskevan toivomusaloitteen johdosta.

Toivomusaloite 59/1937 vp. Rytinki ym.: Kasvinviljelyskoeaseman perustamisesta Koillis-
Pohjanmaalle.

Toivomusaloite 89/1938 vp. Kullberg ym.: Määrärahasta kalatalouden järjestelmällistä
koetoimintaa varten.

Toivomusaloite 28/1939 vp. Vilhula ym.: Maatalouskoeaseman perustamisesta Keski-
Suomeen.

ET – Toivomusaloitemietintö 2/1939 vp. Eduskunnan toivomus selvityksen hankkimisesta
maatalousaseman Keski-Suomeen perustamisen mahdollisuuksista.

HE 66/1941 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion teknillisestä
tutkimuslaitoksesta.

VvVM 49/1941 vp - HE 66/1941 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 49 hallituksen
esityksen johdosta laiksi valtion teknillisestä tutkimuslaitoksesta

EV - HE 66/1941 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi valtion teknillisestä
tutkimuslaitoksesta

Toivomusaloite 69/1941 vp. Linna ym.: Määrärahasta hedelmänviljelyskonsulentin viran
perustamiseksi maataloushallitukseen.

ET – Toivomusaloitemietintö 23/1945 vp. Eduskunnan toivomus esityksen antamisesta
kasvatustieteellisen keskuslaitoksen perustamisesta.

ET – Toivomusaloitemietintö 67/1945 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä tieteellisen
tutkimuksen edistämiseksi.

SiVM 6/1945 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 6 esityksen antamista kasvatustieteellisen
keskuslaitoksen perustamisesta Helsinkiin tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.
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SiVM 18/1945 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 18 tieteellisen tutkimuksen edistämistä
suunnittelevan lautakunnan asettamista tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.

Toivomusaloite 111/1945 vp. Leikola ym.: Tieteellisen tutkimuksen edistämistä
suunnittelevan lautakunnan asettamisesta.

Toivomusaloite 133/1945 vp. Kankainen ym.: Esityksen antamisesta kasvatustieteellisen
keskuslaitoksen perustamisesta Helsinkiin.

Raha-asia-aloite 69/1945 vp. Hautala ym.: ;Määrärahan osoittamisesta kemiallisten savutus-
y.m. hallantorjuntamenetelmien tutkimista varten.

ET – Toivomusaloitemietintö 109/1946 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä
kalanviljelyslaitosten perustamiseksi ja kalanviljelyksen järjestelmälliseksi
edistämiseksi.

ET – Toivomusaloitemietintö 122/1946 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä uusien
maatalouskoeasemien perustamiseksi.

MtVM 31/1946 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 31 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat toimenpiteitä kalanviljelyslaitosten sekä kalastusopiston ja siihen
kuuluvien koeasemien ja –laitosten perustamiseksi.

MtVM 37/1946 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 37 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat maatalouskoeasemien perustamista.

Toivomusaloite 117/1946 vp. Ikonen ym.: Esityksen antamisesta maataloudellisen
neuvonnan keskittämisestä.

Toivomusaloite 146/1946 vp. Hollsten ym.: Toimenpiteistä ajanmukaisen kalastusopiston ja
siihen kuuluvain koeasemain ja –laitosten aikaansaamiseksi.

Toivomusaloite 172/1946 vp. Brander ym.: Suunnitelman laatimisesta uusien
maatalouskoeasemien perustamiseksi.

Raha-asia-aloite 2/1946 vp. Mäkelä ym.: Määrärahan osoittamisesta Suomen Pienviljelijäin
Liitolle kalatalousneuvontaa varten.

Raha-asia-aloite 11/1946 vp. Lappi-Seppälä: Määrärahan osoittamisesta standardoimistyön
tukemiseksi.

Raha-asia-aloite 32/1946 vp. Voionmaa ym.: Määrärahan osoittamisesta
auringonpimennystoimikunnalle vuoden 1947 auringonpimennyksen tutkimista
varten.

Raha-asia-aloite 33/1946 vp. Soininen ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
käytännöllis-geologisia tutkimuksia varten.

ET – Toivomusaloitemietintö 59/1947 vp. Eduskunnan toivomus määrärahasta valtion
kalatalousopiston ja kalastuskoeaseman perustamiseksi.

ET – Toivomusaloitemietintö 150/1947 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä
maataloustuotannon kohottamiseksi.

MtVM 20/1947 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 20 toivomusaloitteen johdosta, joka
tarkoittaa määrärahaa valtion kalatalousopiston ja kalastuskoeaseman perustamiseksi.

MtVM 50/1947 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 50 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat toimenpiteitä maataloustuotannon kohottamiseksi.

TaVM 4/1947 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 4 toivomusaloitteen johdosta
toimenpiteistä seerumien ja rokotteiden valmistus- ja tarkastuslaitoksen
aikaansaamiseksi.

Toivomusaloite 82/1947 vp. Lehtokoski ym.: Toimenpiteistä seerumien ja rokotteiden
valmistus- ja tarkastuslaitoksen aikaansaamiseksi.

Toivomusaloite 181/1947 vp. Virolainen ym.: Ohjelman laatimisesta maataloustuotannon
kohottamisesta.
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Toivomusaloite 188/1947 vp. Lepistö ym.: Toimenpiteistä maataloustuotannon
kohottamiseksi ja sen kannattavaisuuden parantamiseksi.

Toivomusaloite 189/1947 vp. Simonen: Toimenpiteistä maatalousneuvonnan
tehostamiseksi.

Toivomusaloite 242/1947 vp. Hautala ym.: Toimenpiteistä maitotaloustuotannon
kohottamiseksi.

Toivomusaloite 244/1947 vp. Luukka ym.: Kalastus- ja metsästysasiainosaston
perustamisesta maatalousministeriöön.

Toivomusaloite 253/1947 vp. Luukka ym.: Määrärahasta valtion kalatalousopiston ja
kalastuskoeaseman perustamiseksi.

Raha-asia-aloite 87/1947 vp. Tuurna ym.: Määrärahan osoittamisesta kolmen
tutkimusinsinöörin viran perustamista varten valtion teknillisen tutkimuslaitoksen
paloteknilliseen laboratorioon.

Raha-asia-aloite 113/1947 vp. Östenson ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
Kansallismuseon tutkimustöitä varten.

HE 55/1948 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouskoneiden
tutkimuslaitoksesta.

MtVM 13/1948 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 13 hallituksen esityksen johdosta
laiksi maatalouskoneiden tutkimuslaitoksesta.

Toivomusaloite 36/1948 vp. Pessi ym.: Maaperätutkimuksen ottamisesta valtion haltuun.
Toivomusaloite 162/1948 vp. Lappi-Seppälä ym.: Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen

taloudellisesta tukemisesta.
Toivomusaloite 169/1948 vp. Kalliokoski ym.: Toimenpiteistä maanviljelystalouden

tutkimuslaitoksen perustamiseksi.
Toivomusaloite 170/1948 vp. V. Eskola ym.: Toimenpiteistä maataloustuotannon

edistämiseksi.
Toivomusaloite 173/1948 vp. E. Pusa: Toimenpiteistä valtakunnan alan uudelleen

kartoittamiseksi.
Toivomusaloite 182/1948 vp. Hietanen ym.: Riistansuojelutoiminnan keskittämisestä.
Toivomusaloite 245/1948 vp. Tainio ym.: Toimenpiteistä maatalouskoneiden tuonnin

rajoittamiseksi ja kotimaisten koneiden standardisoimiseksi.
Toivomusaloite 246/1948 vp. Ikonen ym.: Esityksen antamisesta maataloudellisen

yleisneuvonnan keskittämisestä.
Toivomusaloite 247/1948 vp. H. Simonen ym.: Toimenpiteistä maatalousneuvonnan

tehostamiseksi.
Toivomusaloite 286/1948 vp. Larson ym.: Tehokkaista toimenpiteistä kalastuselinkeinon

tukemiseksi.
Toivomusaloite 288/1948 vp. Lappi-Seppälä ym.: Toimenpiteistä Suomen

kalastusyhdistyksen kalastustaloudellisen toiminnan kehittämiseksi.
Raha-asia-aloite 8/1948 vp. Lappi-Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta valtion teknillisen

tutkimuslaitoksen lahosuojaustutkimusten tukemiseksi.
Raha-asia-aloite 70/1948 vp. E. Pusa ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta

standardisoimistoiminnan tehostamiseksi.
Raha-asia-aloite 151/1948 vp. Kauppi ym.: Määrärahan osoittamisesta kahden pakettiauton

hankkimiseksi Geodeettiselle laitokselle.
Raha-asia-aloite 169/1948 vp. Vilhula ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta

maatalouskoelaitoksen ja koeasemien uudisrakennuksia varten.
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ET – toivomusaloitemietintö 63/1949 vp. Eduskunnan toivomus kansantaloutemme
kantokykyä vastaavan sosiaalisen ohjelman laatimisesta.

TyVM 20/1949 vp. Työväenasiainvaliokunnan mietintö N:o 20 toivomusaloitteen johdosta,
joka tarkoittaa toimenpiteitä lähiajan sosiaalisen jälleenrakennustyön välttämättömien
tarpeiden selvittämiseksi.

Raha-asia-aloite 3/1949 vp. Lampinen ym.: Määrärahan osoittamisesta kasvinsuojelun ja
maan viljavuuden tutkimuslaboratorion sekä maatutkimusosaston perustamisesta
Tikkurilan koeasemalle.

Raha-asia-aloite 45/1949 vp. Mäkinen: Määrärahan osoittamisesta toimitalon
aikaansaamiseksi Geologiselle tutkimuslaitokselle.

Raha-asia-aloite 204/1949 vp. Suntela ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
maatalouskoneiden tutkimuslaitosta varten.

Raha-asia-aloite 206/1949 vp. Suntela ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta koneiden
ja laitteiden hankkimiseksi maatalouskoneiden tutkimuslaitosta varten.

ET – Toivomusaloitemietintö 253/1950 vp. Eduskunnan toivomus toimenpiteistä
maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen perustamiseksi.

LtVM 65/1950 vp. Laki- ja talousvaliokunnan mietintö N:o 65 riistansuojelutoiminnan
keskittämistä tarkoittavan toivomusaloitteen johdosta.

MtVM 15/1950 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 15 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat toimenpiteitä kalastuselinkeinon edistämiseksi.

MtVM 18/1950 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 18 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat toimenpiteitä kalataloudellisen ja kalabiologisen tutkimus- ja
koetoiminnan edistämiseksi.

MtVM 66/1950 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 66 toivomusaloitteen johdosta, joka
tarkoittaa toimenpiteitä maanviljelystalouden tutkimuslaitoksen perustamiseksi.

MtVM 84/1950 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 14 toivomusaloitteiden johdosta,
jotka tarkoittavat toimenpiteitä kalastusneuvonnan kehittämiseksi.

Toivomusaloite 84/1950 vp. Aattela ym.: Tutkimuksen toimittamisesta sukupuolitautien
levinneisyydestä ja niiden syistä.

Toivomusaloite 108/1950 vp. Luostarinen ym.: Valtakunnansuunnittelun aikaansaamisesta.
Toivomusaloite 119/1950 vp. Karvikko ym.: Kokonaissuunnitelman laatimisesta

korkeakoulujen kehittämisestä.
Toivomusaloite 141/1950 vp. Lappi-Seppälä ym.: Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen

rakennus- ja lämpöteknillisen sekä rakennustaloudellisen tutkimustoiminnan
tehostamisesta.

Toivomusaloite 160/1950 vp. Ikonen ym.: Maatalous- ja metsähallinnon uudistamisesta.
Toivomusaloite 161/1950 vp. Korsbäck ym.: Pitempiaikaisten kokonaisohjelmien

laatimisesta maataloutta varten.
Toivomusaloite 169/1950 vp. Suntela ym.: Toimenpiteistä maatalouskoneiden

tutkimuslaitoksen toiminnan laajentamiseksi.
Toivomusaloite 183/1950 vp. Lappi-Seppälä ym.: Toimenpiteistä kalataloudellisen tutkimus-

ja koetoiminnan kehittämiseksi.
Toivomusaloite 231/1950 vp. Brommels ym.: Toimenpiteistä kalataloudellisen ja

kalabiologisen tutkimuksen edistämiseksi.
Raha-asia-aloite 87/1950 vp. Suntela ym.: Määrärahan osoittamisesta ylimääräisten toimien

perustamiseksi maatalouskoneiden tutkimuslaitokseen.



459

Raha-asia-aloite 88/1950 vp. Muikku ym.: Määrärahan osoittamisesta eräiden
maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen tilapäisten toimien muuttamiseksi vastaaviksi
ylimääräisiksi toimiksi.

Raha-asia-aloite 278/1950 vp. Suntela ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta kaluston ja
koneiden hankkimiseksi maatalouskoneiden tutkimuslaitokselle.

Raha-asia-aloite 281/1950 vp. Mäkinen ym.: Määrärahan osoittamisesta valtion teknillisen
tutkimuslaitoksen kojeistojen ja koneistojen hankintoihin.

KlVL 1/1951 vp. Kulkulaitosvaliokunnan lausunto N:o 1 Maatalousvaliokunnalle
18.12.1951.

Raha-asia-aloite 80/1951 vp. Muikku ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
maatalouskoneiden tutkimuslaitokselle.

HE 33/1952 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maanviljelystalouden
tutkimuslaitoksesta.

EV – Toivomusaloitemietintö 33/1952 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi
maanviljelystalouden tutkimuslaitoksesta.

ET – Toivomusaloitemietintö 52/1952 vp. Eduskunnan toivomus vesistöasiain hoidon
keskittämisestä.

ET – Toivomusaloitemietintö 62/1952 vp. Eduskunnan toivomus määrärahasta valtion
seerumlaitoksen rakennustöiden aloittamista varten.

MtVM 7/1952 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 7 toivomusaloitteen johdosta, joka
tarkoittaa vesistöasiain hoidon keskittämistä

MtVM 15/1952 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 15 hallituksen esityksen johdosta
laiksi maanviljelystalouden tutkimuslaitoksesta.

MtVM 21/1952 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 21 toivomusaloitteen johdosta, joka
tarkoittaa määrärahaa maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen toiminnan
tehostamiseen.

TaVM 7/1952 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 7 toivomusaloitteen johdosta
määrärahasta valtion seerumlaitoksen rakentamista varten.

Toivomusaloite 43/1952 vp. Leikola ym.: Lisäyksestä vuoden 1952 tulo- ja menoarvioon
Suomen Standardisoimisliiton töiden edistämiseksi.

Toivomusaloite 44/1952 vp. Leikola ym.: Määrärahasta Suomen Standardisoimisliiton
töiden edistämiseksi.

Toivomusaloite 56/1952 vp. Virkki ym.: Määrärahasta valtion seerumalaitoksen rakentamista
varten.

Toivomusaloite 105/1952 vp. T. Kinnunen ym.: Maataloudellisen neuvontatyön
keskittämisestä.

Toivomusaloite 107/1952 vp. Lampinen ym.: Määrärahasta maatalouskoneiden
tutkimuslaitoksen toiminnan tehostamiseksi.

Raha-asia-aloite 82/1952 vp. Virolainen: Määrärahan osoittamisesta metsätieteelliselle
tutkimuslaitokselle puun käyttöä ja metsien hakkumäärää selvittävää tutkimusta
varten.

Raha-asia-aloite 83/1952 vp. Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta yhden professorin
palkkaamiseksi metsätieteelliseen tutkimuslaitokseen.

Raha-asia-aloite 86/1952 vp. Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta kahden vanhemman
valtiongeodeetin palkkaamiseksi geodeettiseen laitokseen.

Raha-asia-aloite 172/1952 vp. Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta kahden
valtiongeologin ja yhden geologin palkkaamiseksi geologiseen tutkimuslaitokseen.
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Raha-asia-aloite 173/1952 vp. Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta yhden
laboratoriojohtajan ja yhden tutkimusinsinöörin palkkaamiseksi valtion teknilliseen
tutkimuslaitokseen.

Toivomusaloite 184/1953 vp. Leikola ym.: Toimenpiteistä kirjoituskoneiden näppäimistöjen
yhtenäistämiseksi.

Raha-asia-aloite 209/1953 vp. Kähönen ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
maatalouskoneiden tutkimuslaitosta varten.

Raha-asia-aloite 210/1953 vp. Heikkilä ym.: Määrärahan osoittamisesta
viljantutkimuslaitosta varten.

Raha-asia-aloite 265/1953 vp. Järnefelt ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta eräisiin
geodeettisen laitoksen töihin.

HE 111/1954 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maatalouskemiallisesta
laboratoriosta.

Toivomusaloite 170/1954 vp. A. Leikola: Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen toimien
vakinaistamisesta.

Toivomusaloite 265/1954 vp. Lepistö ym.: Esityksen antamisesta maatalousneuvonnan
keskittämisestä.

Raha-asia-aloite 208/1954 vp. Enne ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
käytännöllisgeologisia tutkimuksia varten.

HE 54/1955 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion seerumlaitoksen
rakentamisesta.

HE 141/1955 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta.
EV – HE 54/1955 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi valtion

seerumlaitoksen rakentamisesta. 1.11.1955.
ET – Toivomusaloitemietintö 32/1955 vp. Eduskunnan toivomus esityksen antamisesta

maatalousneuvonnan keskittämisestä.
MtVM 19/1955 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 19 toivomusaloitteen johdosta, joka

tarkoittaa esityksen antamista maatalousneuvonnan keskittämisestä.
SVM 70/1955 vp. Suuren valiokunnan mietintö N:o 70 hallituksen esityksen johdosta laiksi

valtion seerumlaitoksen rakentamisesta.
SVM 70a/1955 vp. Suuren valiokunnan mietintö N:o 70a hallituksen esityksen johdosta

laiksi valtion seerumlaitoksen rakentamisesta.
TaVM 3/1955 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 3 hallituksen esityksen johdosta laiksi

valtion seerumlaitoksen rakentamisesta.
Toivomusaloite 90/1955 vp. Friman ym.: Pysyvän toimiston perustamisesta Rovaniemelle

geologisen tutkimustoimiston työn tehostamiseksi.
Toivomusaloite 165/1955 vp. E. A. Saari ym.: Metsätyöväen kysymysten erikoistutkijan viran

ja sen haltijaa avustavan laskuapulaisen toimen perustamisesta
metsäntutkimuslaitokseen.

Raha-asia-aloite 59/1955 vp. Lahtela ym.: Määrärahan osoittamisesta
valtakunnansuunnittelutoimiston perustamiseksi valtioneuvoston kanslian yhteyteen.

Raha-asia-aloite 167/1955 vp. Lahtela ym.: Määrärahan osoittamisesta
kokonaissuunnitelman laatimiseksi yliopistojen ja muiden korkeakoulujen
sijoittamisesta.

Raha-asia-aloite 186/1955 vp. Kähönen ym.: Määrärahan osoittamisesta
maataloushallituksen puutarhaosaston perustamisesta aiheutuviin palkkauksiin.
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Raha-asia-aloite 198/1955 vp. Kähönen ym.: Määrärahan osoittamisesta eräiden
peruspalkkaisten virkojen perustamiseksi maatalouden taloudelliseen
tutkimuslaitokseen.

Raha-asia-aloite 199/1955 vp. Kähönen ym.: Määrärahan osoittamisesta
markkinatutkimusosaston perustamiseksi Maatalouden taloudelliseen
tutkimuslaitokseen.

Raha-asia-aloite 213/1955 vp. Soininen ym.: Määrärahan osoittamisesta liikkuvan
maataloudellisen koetoiminnan järjestämiseksi Pohjois-Karjalaan.

Raha-asia-aloite 215/1955 vp. Määrärahan osoittamisesta sikatalouskoeaseman
perustamiseksi Seinäjoelle.

Raha-asia-aloite 224/1955 vp. Antila ym.: Määrärahan osoittamisesta maataloudellisen
tutkimus- ja tuholaisten torjunta-aseman perustamiseksi Laihian pitäjään.

Raha-asia-aloite 225/1955 vp. Korsbäck ym.: Määrärahan osoittamisesta karhukärpästen
aiheuttamien vahinkojen syiden tutkimiseen.

Raha-asia-aloite 246/1955 vp. Saari ym.: Määrärahan osoittamisesta
metsätyöväenkysymysten erikoistutkijan viran perustamiseksi
metsäntutkimuslaitokseen.

Raha-asia-aloite 247/1955 vp. Seppälä ym.: Määrärahan osoittamisesta geodeettisen laitoksen
kahden nuoremman valtiongeodeetin viran muuttamiseksi vanhemman geodeetin
viroiksi.

Raha-asia-aloite 293/1955 vp. Hetemäki ym.: Määrärahan osoittamisesta kaukokirjoittimen
hoitajan toimen perustamiseksi merentutkimuslaitokseen.

SVM 26/1956 vp – HE 141/1955 vp. Suuren valiokunnan mietintö N:o 26 hallituksen
esityksen johdosta laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta. 24.4.1956.

EV – HE 141/1955 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi maatalouden
tutkimuskeskuksesta. 2.5.1956.

HE 113/1956 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle säteilysuojauslaiksi.
MtVM 2/1956 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 2 hallituksen esityksen johdosta laiksi

maatalouden tutkimuskeskuksesta.
Lakialoite 47/1956 vp. Hamara ym.: Ehdotus laiksi kodin tutkimuslaitoksesta.
Toivomusaloite 144/1956 vp. E. Nurminen ym.: Määrärahasta kodin tutkimus-, opetus- ja

tiedoituslaitoksen rakentamiseen.
Toivomusaloite 195/1956 vp. Kosola ym.: Maatalousrakennusten tutkimuslaitoksen

aikaansaamisesta.
Toivomusaloite 209/1956 vp. Sävelä ym.: Määrärahasta maatalouden taloudellista

tutkimuslaitosta varten.
Toivomusaloite 260/1956 vp. Lindblom ym.: Määrärahasta työmarkkinatutkimuslaitoksen

perustamiseksi.
Raha-asia-aloite 174/1956 vp. M. Salminen ym.: Määrärahan osoittamisesta eräiden

maatalouden tutkimuskeskuksen ylimääräisten toimien muodostamiseksi
peruspalkkaisiksi viroiksi.

Toivomusaloite 217/1956 vp. M. Salminen ym.: Määrärahasta metsäntutkimuslaitokselle
metsämaan lannoituksen merkityksen selvittämistä varten.

Raha-asia-aloite 266/1956 vp. Eskola ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta geologisen
tutkimuksen tehostamiseen.

HE 32/1957 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle atomienergialaiksi.
HE 82/1957 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta Suomen

liittymiseen Kansainväliseen atomienergiajärjestöön.
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HE 152/1957 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion hevosjalostuslaitoksesta.
MtVM 8/1957 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 8 toivomusaloitteen johdosta, joka

tarkoittaa maatalousrakennusten tutkimuslaitoksen aikaansaamista.
MtVM 28/1958 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 28 hallituksen esityksen johdosta

laiksi valtion hevosjalostuslaitoksesta. 6.5.1958.
Toivomusaloite 258/1957 vp. Hautala ym.: Toimenpiteistä maatalouden tuotantosuunnan

tarkistamiseksi.
Toivomusaloite 284/1957 vp. Seppä ym.: Määrärahasta sikatalouskoeaseman perustamisesta

Seinäjoelle.
Raha-asia-aloite 20/1957 vp. M. Mattila ym.: Määrärahan osoittamisesta valtion

siementarkastuslaitoksen toimitalon laajentamista varten.
HE 5/1958 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion hevosjalostuslaitoksesta.
MtVM 12/1958 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 12 hallituksen esityksen johdosta

laiksi valtion hevosjalostuslaitoksesta.
MtVM 33/1958 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 33 toivomusaloitteen johdosta, joka

tarkoittaa Keski-Suomen kasvinviljelyskoeaseman perustamista.
Toivomusaloite 178/1958 vp. Tuuli ym.: Koko maata käsittävän peruskartoitustyön

kiirehtimisestä.
Toivomusaloite 227/1958 vp. Tikkaoja ym.: Maatalousneuvonnan keskittämisestä.
Toivomusaloite 288/1958 vp. Hiltunen ym.: Toimenpiteistä maatilatalouden

suunnitelmalliseksi rationalisoimiseksi.
Raha-asia-aloite 142/1958 vp. Kleemola ym.: Määrärahan osoittamisesta maatalouden

tutkimuskeskuksen vakinaistamista varten.
MtVM 15/1959 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 15 toivomusaloitteiden johdosta,

jotka tarkoittavat maatalousneuvonnan keskittämistä.
Toivomusaloite 20/1959 vp. Jämsén ym.: Vesistöhallituksen aikaansaamisesta.
HE 15/1960vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maitotaloustuotteiden

tarkastuslaitoksesta.
Toivomusaloite 156/1960 vp. Junnila ym.: Uudistuksen aikaansaamisesta hallinnollisessa

organisaatiossa tieteellisen tutkimus- ja koulutustyön tehostamista silmälläpitäen.
Toivomusaloite 187/1960 vp. Svinhufvud ym.: Puukemian perustutkimuslaboratorion

perustamisesta valtion teknillisen tutkimuslaitoksen yhteyteen.
Toivomusaloite 266/1960 vp. Kaasalainen ym.: Kalataloudellisen neuvottelukunnan

asettamisesta.
Toivomusaloite 269/1960 vp. Seppä ym.: Määrärahasta kanataloudellisen tutkimustyön

tehostamiseksi Maatalouden tutkimuskeskuksessa.
Raha-asia-aloite 16/1960 vp. Hara ym.: Määrärahan osoittamisesta kulttuuripoliittisten

kysymysten koordinointityöhön perehtyneen tutkijan palkkaamiseksi
valtakunnansuunnittelutoimistoon.

Raha-asia-aloite 67/1960 vp. Aulanko ym.: Määrärahan osoittamisesta assistentin
palkkaamiseksi metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelutoimistoon.

Raha-asia-aloite 324/1960 vp. Pohjonen ym.: Määrärahan osoittamisesta maatalouskoneiden
tutkimuslaitoksen toiminnan tehostamista varten.

TaVM 8/1960 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 8 hallituksen esityksen johdosta laiksi
maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksesta.

EV - HE 15/1960 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksesta. 1.11.1960.
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Toivomusaloite 186/1961 vp. Pohjonen ym.: Määrärahasta keskipitkien ja pitkäaikaisten
sääennustusten kehittämiseksi.

Toivomusaloite 323/1961 vp. Aulanko ym.: Ylimääräisen assistentin palkkaamisesta
metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelutoimistoon.

Raha-asia-aloite 64/1961 vp. Antila ym.: Määrärahan osoittamisesta
siementarkastuslaitoksen rakentamiseksi Seinäjoen kaupunkiin.

Raha-asia-aloite 71/1961 vp. Enne ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
käytännöllisgeologisia tutkimuksia varten.

Raha-asia-aloite 83/1961 vp. Forsius ym.: Määrärahan osoittamisesta maatalouden
tutkimuskeskuksen sikatalouskoeaseman rakentamiseksi Hyvinkään maalaiskuntaan.

Raha-asia-aloite 122/1961 vp. Helle ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
säteilyfysiikan laitoksen palkkamenoihin.

Raha-asia-aloite 123/1961 vp. Helle ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
säteilyfysiikan laitoksen mittaus- ja tutkimusvälineistön täydentämiseen.

Raha-asia-aloite 124/1961 vp. Helle ym.: Määrärahan osoittamisesta säteilyfysiikan laitoksen
rakentamista varten.

Raha-asia-aloite 164/1961 vp. Kalavainen ym.: Määrärahan osoittamisesta Lappeenrannan
kaupunkiin perustettavan kotitaloudellisen tutkimuslaitoksen
perustamistoimenpiteitä varten.

Raha-asia-aloite 526/1962 vp. Suosalo ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta geologisia
tutkimuksia varten.

Raha-asia-aloite 325/1960 vp. Pohjonen ym.: Määrärahan osoittamisesta maataloudellisten
tarkastuslaitosten henkilökunnan palkkausten parantamista varten.

HE 39/1961 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieteellisen tutkimuksen järjestelystä.
HE 69/1961 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geologisesta tutkimuslaitoksesta.
Lakialoite 96/1961 vp. Rosnell ym.: Ehdotus laiksi Suomen Akatemiasta ja valtion

apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi annetun lain muuttamisesta.
EV - HE 39/1961 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi tieteellisen

tutkimuksen järjestelystä.
EV – HE 69/1961 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi geologisesta

tutkimuslaitoksesta.
SiVM 5/1961 vp. Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 5 hallituksen esityksen johdosta laiksi

tieteellisen tutkimuksen järjestelystä.
SVM 58/1961 vp. Suuren valiokunnan mietintö N:o 58 hallituksen esityksen johdosta laiksi

tieteellisen tutkimuksen järjestelystä.
SVM 87/1961 vp. Suuren valiokunnan mietintö N:o 87 hallituksen esityksen johdosta laiksi

geologisesta tutkimuslaitoksesta.
VvVM 44/1961 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 44 hallituksen esityksen johdosta

laiksi geologisesta tutkimuslaitoksesta.
Toivomusaloite 307/1961 vp. Tiekso ym.: Pohjois-Suomen geologisen tutkimuslaitoksen

perustamisesta.
Toivomusaloite 324/1961 vp. Ala-Kulju ym.: Määrärahasta valtion siementarkastuslaitoksen

alaosaston perustamiseksi Seinäjoelle.
Toivomusaloite 445/1961 vp. Rosenberg ym.: Kalastushallituksen ja kalastuslaitoksen

perustamisesta.
Raha-asia-aloite 27/1961 vp. Aalto ym.: Määrärahan osoittamisesta perhesuunnittelua

koskevan tutkimuksen aloittamiseksi Väestöpoliittisessa tutkimuslaitoksessa.
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Raha-asia-aloite 126/1961 vp. Helle ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
Työterveyslaitoksen ylläpitämiseen.

HE 36/1962 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta.
HE 100/1962 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle muinaismuistoja koskevan lainsäädännön

uudistamiseksi.
LtVM 13/1962 vp. Laki- ja talousvaliokunnan mietintö N:o 13 hallituksen esityksen johdosta

laiksi metsästyslain muuttamisesta.
EV - HE 36/1962 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi metsästyslain

muuttamisesta.
MaVM 14/1962 vp. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 14 lakialoitteen johdosta laiksi

valtion varoilla suoritettavasta viljavuustutkimuksesta.
Lakialoite 133/1962 vp. Rosnell ym.: Ehdotus laiksi Suomen Akatemiasta ja valtion

apurahoista korkeimman  hengenviljelyn edistämiseksi annetun lain muuttamisesta.
Toivomusaloite 5/1962 vp. Helle ym.: Toimenpiteistä terveydenhoitoministeriön

perustamiseksi.
Toivomusaloite 6/1962 vp. Koivisto ym.: Terveydenhoitoministeriön perustamisesta.
Toivomusaloite 28/1962 vp. Pitsinki ym.: Valtioneuvoston kanslian alaisen talousneuvoston

asettamisesta valtion talouspoliittisiin tehtäviin liittyvien kysymysten valmistelua
varten.

Toivomusaloite 299/1962 vp. Lahti ym.: Määrärahasta kansanterveys- ja
kansantautitutkimusta varten.

Toivomusaloite 348/1962 vp. Jämsén ym.: Vesistöhallituksen aikaansaamisesta.
Toivomusaloite 402/1962 vp. Linkola ym.: Määrärahasta Helsingin yliopistolle

atomifysiikkaan liittyvän perustutkimuksen tehostamiseen.
Toivomusaloite 475/1962 vp. Kalavainen ym.: Määrärahasta kotitaloudelliseen

tutkimuslaitoksen perustamiseksi Lappeenrantaan.
Raha-asia-aloite 197/1962 vp. Honkonen ym.: Määrärahan osoittamisesta tutkimuksen

suorittamiseksi Suomen Akatemian tarkoituksenmukaisuudesta.
Raha-asia-aloite 244/1962 vp. Kilpi ym.: Määrärahan osoittamisesta sairaala-alan

tutkimuslaitoksen perustamista varten.
Raha-asia-aloite 413/1962 vp. Pesonen ym.: Määrärahan osoittamisesta Geologiselle

tutkimuslaitokselle kansannäytteiden palkitsemisen lisäämiseen.
Lakialoite 7/1963 vp. Räsänen ym.: Ehdotus laiksi puukemian perustutkimuksen laitoksesta.
Toivomusaloite 3/1963 vp. Häppölä ym.: Tutkimuksen toimittamisesta metsäministeriön

perustamiseksi.
Toivomusaloite 4/1963 vp. Stenberg ym.: Terveydenhoitoministeriön perustamisesta.
Toivomusaloite 70/1963 vp. Salmela-Järvinen ym.: Taloushallinnon keskittämisestä.
Toivomusaloite 101/1963 vp. Suosalo ym.: Geologisen tutkimustoiminnan lisäämisestä.
Toivomusaloite 163/1963 vp. Pohjonen ym.: Valtion liikuntatieteellisen tutkimustoiminnan

keskittämisestä.
Toivomusaloite 176/1963 vp. Hamara ym.: Kasvatusopillisen instituutin perustamisesta.
Toivomusaloite 257/1963 vp. Pekkarinen ym.: Kalatalouden tutkimusaseman perustamisesta

Varkauden kaupunkiin.
Toivomusaloite 258/1963 vp. Ruutu ym.: Kalataloudellisen tutkimus- ja koeaseman

perustamisesta Puuruveden rannalle Kesälahden kuntaan.
Toivomusaloite 260/1963 vp. Lahtela ym.: Kalatalouskoeaseman perustamisesta Posiolle.
Toivomusaloite 19/1964 vp. Eriksson ym.: Maamme osallistumisesta

rauhantutkimustyöhön.
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Toivomusaloite 23/1964 vp. Pohjonen ym.: Toimivallan siirtämisestä keskusvirastoista ja -
laitoksista piiri- ja paikallishallintoon.

Toivomusaloite 25/1964 vp. Rönkkö ym.: Valtion vesihallinnon keskittämisestä.
Toivomusaloite 177/1964 vp. Leinonen ym.: Toimenpiteistä tieteellisen tavoitetutkimuksen

edistämiseksi.
Toivomusaloite 242/1964 vp. Pohjonen ym.: Maataloudellisten tutkimustulosten

saattamisesta tehokkaasti palvelemaan käytännön maataloutta.
Toivomusaloite 248/1964 vp. Paavola ym.: Maataloushallituksen kalataloudellisen

tutkimustoimiston muuttamisesta kalatalouden tutkimuslaitokseksi.
Toivomusaloite 257/1964 vp. Kosola ym.: Metsäntutkimustoiminnan uudistamisesta.
Toivomusaloite 297/1964 vp. Väänänen ym.: Määrärahasta maatalouskoneiden

tutkimuslaitoksen toiminnan tehostamiseksi Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Toivomusaloite 302/1964 vp. Kalavainen ym.: Sosiaalitutkimuksen uudistamishankkeen

toteuttamisesta.
Raha-asia-aloite 111/1964 vp. Gestrin ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta

kalatalouden parantamiseen.
Raha-asia-aloite 219/1964 vp. Koivisto ym.: Määrärahan osoittamisesta säteilyfysiikan

laitoksen suunnittelutyötä varten.
HE 103/1965 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousneuvostosta.
HE 112/1965 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maatalouskemian laitoksesta.
VvVM 58/1965 vp - HE 103/1965 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 58 hallituksen

esityksen johdosta laiksi talousneuvostosta.
EV - HE 103/1965vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi talousneuvostosta.
LtVM 17/1965vp. Laki- ja talousvaliokunnan mietintö N:o 17 lakialoitteen johdosta, joka

sisältää ehdotuksen laiksi vesihallinnosta.
PlVM 12/1965 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 12 toivomusaloitteen johdosta,

joka tarkoittaa erillisen teollisuus- tai talousministeriön perustamista.
PlVM 13/1965 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 13 kolmen toivomusaloitteen

johdosta, jotka tarkoittavat terveydenhoitoministeriön perustamista.
Toivomusaloite 33/1965 vp. Sundell ym.: Rauhan ja selkkausten tutkimuselimen

perustamisesta maahan.
Toivomusaloite 78/1965 vp. Pitsinki ym.: Taloudellisen suunnitteluelimen asettamisesta

lähivuosien teollistamisohjelman laatimista varten.
Toivomusaloite 80/1965 vp. Högström ym.: Valtakunnansuunnittelutoimiston

kehittämisestä.
Toivomusaloite 86/1965 vp. Tainio ym.: Raudan perusteollisuuden tutkimuslaitoksen

rakentamisesta.
Toivomusaloite 169/1965 vp. Tuuli ym.: Sairaalahallinnollisen ja –taloudellisen

tutkimuslaitoksen aikaansaamisesta.
Toivomusaloite 199/1965 vp. Väänänen ym.: Esityksen antamisesta eläinlääketieteellisten

laboratorioiden perustamisesta.
Toivomusaloite 200/1965 vp. Voutilainen ym.: Matkailututkimusten aikaansaamisesta

erityisesti kehitysalueita varten.
Toivomusaloite 210/1965 vp. Paasivuori ym.: Määrärahasta kulutustavaroita koskevaa

tutkimustoimintaa varten.
Toivomusaloite 230/1965 vp. Leskinen ym.: Yhteiskuntasuunnitteluun ja

ympäristökulttuuriin liittyviä kysymyksiä tutkivan ja niitä koskevan valistustyötä
suorittavan elimen perustamisesta.
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Toivomusaloite 261/1965 vp. Sillantaus ym.: Korkeakoulu- ja tiedepoliittisen
kokonaissuunnitelman laatimisesta.

Toivomusaloite 262/1965 vp. Tiekso ym.: Toimenpiteistä kulttuurihallinnon kehittämiseksi.
Toivomusaloite 365/1965 vp. Uusitalo ym.: Turkiseläintuotantoon liittyvän koe- ja

tutkimustoiminnan aloittamisesta Pohjanmaalla.
Toivomusaloite 368/1965 vp. Väänänen ym.: Määrärahasta maatalouskoneiden tutkimus- ja

koeaseman perustamiseksi Muuruvedelle.
Raha-asia-aloite 349/1965 vp. Lintilä ym.: Määrärahan osoittamisesta

metsäntutkimuslaitoksen Keski- ja Etelä-Pohjanmaan koeaseman uudisrakennusten
rakentamista varten.

Raha-asia-aloite 407/1965 vp. Paarman ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta
maatalouden tutkimuskeskuksen painatuskustannuksiin ja julkaisuihin.

Kirjallinen kysymys 120/1965 vp. Paavola: Teknisten ja luonnontieteellisten
tutkimuslaitosten kehittämisestä.

Lakialoite 226/1966 vp. E. Räsänen ym.: Ehdotus laiksi puukemian perustutkimuksen
laitoksesta.

Toivomusaloite 61/1966 vp. Alenius ym.: Valtakunnansuunnittelutoimiston organisaation
uudistamisesta.

Toivomusaloite 300/1966 vp. Tainio ym.: Geologisen tutkimustoiminnan tehostamisesta.
Toivomusaloite 307/1966 vp. Aalto ym.: Esityksen antamisesta laiksi kansanterveystyöstä.
Toivomusaloite 541/1966 vp. Kuusinen ym.: Tieteellisen tutkimustyön edistämisestä

kansainvälisen politiikan alalla.
Toivomusaloite 542/1966 vp. Leinonen ym.: Toimenpiteistä tieteellisen tavoitetutkimuksen

edistämiseksi.
Toivomusaloite 544/1966 vp. Koppanen: Määrärahasta rauhantutkimuslaitoksen

perustamiseksi.
Toivomusaloite 552/1966 vp. Hamara ym.: Kasvatusopillisen instituutin perustamisesta.
Toivomusaloite 704/1966 vp. Pohjonen ym.: Maataloudellisten tutkimustulosten

saattamisesta tehokkaasti palvelemaan käytännön maataloutta.
Toivomusaloite 790/1966 vp. Pohjonen ym.: Asetuksen antamisesta julkisen valvonnan

alaisista kalatutkimuslaitoksista.
Raha-asia-aloite 126/1966 vp. Aro ym.: Määrärahan osoittamisesta Sairaanhoidon

Tutkimuslaitoksen toiminnan tukemiseen.
Raha-asia-aloite 221/1966 vp. Käkelä ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta

sairaalahallinnollisen ja –taloudellisen tutkimustoiminnan tukemiseksi.
HE 55/1967 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihallituksesta.
HE 75/1967 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmatieteen laitoksesta.
MmVM 15/1967 vp. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö N:o 15 kahden lakialoitteen

johdosta, jotka sisältävät ehdotuksen laiksi kalatalouden tutkimuslaitoksen
perustamisesta.

MTK 111/15/67. Maatalouden tutkimuskeskuksen lausunto maatalouslaitosten
ohjelmointikomitealle.

SVL 1/1967 vp. Sosiaalivaliokunnan lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen
esityksestä laiksi sosiaalihallituksesta.

VvVM 37/1967 vp. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 37 hallituksen esityksen johdosta
laiksi sosiaalihallituksesta.

Lakialoite 100/1967 vp. Haapasalo ym.: Ehdotus laiksi kalatalouden tutkimuslaitoksen
perustamisesta.
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Lakialoite 101/1967 vp. Lottanen ym.: Ehdotus laiksi kalatalouden tutkimuslaitoksen
perustamisesta.

Toivomusaloite 16/1967 vp. Saloranta ym.: Keskushallinnon uudistamisesta.
Toivomusaloite 254/1967 vp. Karvikko ym.: Koulutuspolitiikan tutkimuslaitoksen

perustamisesta.
Toivomusaloite 325/1967 vp. Lahtela ym.: Toimenpiteistä yhteiskuntatieteellisen

tutkimuksen kehittämiseksi.
Toivomusaloite 336/1967 vp. Koppanen: Määrärahasta rauhantutkimuslaitoksen

perustamista varten.
Toivomusaloite 344/1967 vp. Pohjonen ym.: Vesientutkimuslaitoksen perustamisesta.
Toivomusaloite 382/1967 vp. Mäki ym.: Maataloushallituksen kalataloudellisen

tutkimustoimiston muuttamisesta maatalousministeriön alaiseksi kalataloudelliseksi
tutkimuslaitokseksi.

Raha-asia-aloite 42/1967 vp. Mäki ym.: Määrärahan osoittamisesta maatalouskemiallisen
laitoksen ja siementarkastuslaitoksen siirtämiseksi Jokioisten kuntaan.

Raha-asia-aloite 280/1967 vp. Nikkilä ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta metsä- ja
puuteknologian tutkimuksiin metsäntutkimuslaitoksessa.

Kirjallinen kysymys 91/1967 vp. Paavola: Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen edustajan
matkustusluvasta Pohjoismaiden neuvoston elintarvikealan seminaariin.

HE 102/1968 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion seerumlaitoksesta.
TaVM 10/1968 vp. Talousvaliokunnan mietintö N:o 10 hallituksen esityksen johdosta laiksi

valtion seerumlaitoksesta.
Toivomusaloite 308/1968 vp. Haukipuro ym.: Metsäntutkimuslaitoksen ja sen

kenttätutkimusorganisaation kehittämisestä.
Raha-asia-aloite 99/1968 vp. Berner: Korotetun määrärahan osoittamisesta rauhan ja

konfliktintutkimuksen neuvottelukunnan tutkimusapurahoja varten.
Raha-asia-aloite 361/1968 vp. Nikkilä ym.: Korotetun määrärahan osoittamisesta metsä- ja

puuteknologian tutkimuksiin metsäntutkimuslaitoksessa.
Kirjallinen kysymys 19/1968 vp. Lahtela ym.: Yhteiskuntamme rakenteellisesta

kehittämisestä.
HE 64/1969 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieteellisen tutkimuksen järjestelystä

ja laiksi Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn
edistämiseksi annetun lain kumoamisesta.

HE 69/1969 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaboratoriosta.
HE 100/1969 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taloudellisesta

suunnittelukeskuksesta.
HE 125/1969 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rauhan- ja

konfliktintutkimuslaitoksesta.
LaVM 20/1969 vp. Lakivaliokunnan mietintö n:o 20 toivomusaloitteen johdosta

kriminologisen tutkimuksen kehittämisestä.
TaVM 14/1969 vp. Talousvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksen johdosta laiksi

kansanterveyslaboratoriosta.
Toivomusaloite 20/1969 vp. V. Mattila ym.: Kriminologisen tutkimuksen kehittämisestä.
Toivomusaloite 132/1969 vp. Tainio ym.: Toimenpiteistä geologisen tutkimustoiminnan

parantamiseksi.
Raha-asia-aloite 817/1969 vp. Volotinen ym.: Määrärahan osoittamisesta tutkimuksen

toimittamiseksi kuluttajavalistuksen tehostamisesta.
Lakialoite 197/1970 vp. Berner ym.: Ehdotus laiksi vesientutkimuslaitoksesta.
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Kirjallinen kysymys 255/1970vp. Pesola: Maataloudellisten tutkimustulosten julkaisu- ja
tiedotustoiminnan tehostamisesta.

HE 127/1971 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museovirastosta.
HE 159/1971 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geologisesta tutkimuslaitoksesta

annetun lain muuttamisesta.
HE 169/1971 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion teknillisestä

tutkimuskeskuksesta.
Toivomusaloite 756/1971 vp. Weckman ym.: Työterveyslaitoksen valtion haltuun

ottamisesta ja valtion työsuojelulaitoksen perustamisesta.
HE 153/1973 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta

tutkimuslaitoksesta.
HE 160/1973 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta.
Lakialoite 124/1973 vp. Työläjärvi ym.: Ehdotus laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta

annetun lain muuttamisesta.
LaVM 12/1973 vp - HE 153/1973 vp. Lakivaliokunnan mietintö n:o 12 hallituksen esityksen

johdosta laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.
EV - HE 153/1973 vp. Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi oikeuspoliittisesta

tutkimuslaitoksesta.
HE 75/1974 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säteilyturvallisuuslaitoksesta.
HE 185/1974 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geodeettisesta laitoksesta.
Raha-asia-aloite 647/1974 vp. Laine ym.: Määrärahan osoittamisesta Työterveyslaitoksen

valtiollistamiseksi.
HE 9/1975 II vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäntutkimuslaitoksesta.
Lakialoite 1/1975 II vp. Friberg ym.: Ehdotus laiksi metsäntutkimuslaitoksesta.
Toivomusaloite 1145/1975 II vp. E. Laine ym.: Työterveyslaitoksen valtiollistamisesta.
Kirjallinen kysymys 38/1975 II vp. E. Laine ym.: Parlamentaarisen työryhmän asettamisesta

laatimaan Työterveyslaitokselle uusi ohjesääntö.
Lakialoite 65/1976 vp. E. Laine ym.: Ehdotukset laeiksi työterveyslaitoksesta ja

työterveyslaitoksesta annetun lain voimaansaattamisesta.
Raha-asia-aloite 375/1976 vp. Määrärahan osoittamisesta Työterveyslaitoksen

valtiollistamisen edellyttämiä järjestelytoimenpiteitä varten.
HE 143/1977 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja

rahoituksesta.
SoVM 17/1977 vp – HE 143/1977vp. Sosiaalivaliokunnan mietintö n:o 17 hallituksen

esityksen johdosta laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta.
HE 163/1978 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle talousneuvostosta ja taloudellisesta

suunnittelukeskuksesta annettujen lakien muuttamisesta.
HE 17/1979 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräitä maataloushallinnon tutkimus- ja

tarkastuslaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 155/1981 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaitoksesta.
HE 104/1982 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäntutkimuslaitoksesta annetun

lain muuttamisesta.
HE 126/1983 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geologian tutkimuskeskuksesta.
HE 147/1983 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta.
HE 161/1983 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta.
HE 178/1984 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maatalousteknologian

tutkimuslaitoksesta.
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HE 184/1985 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesi- ja ympäristöhallintoa koskevaksi
lainsäädännöksi.

HE 160/1987 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksesta.

HE 173/1988 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 152/1989 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksesta.
HE 161/1989 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisen talouden

tutkimuskeskuksesta.
HE 165/1990 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta.
HE 233/1990 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon

keskushallinnon uudelleenjärjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.
HE 168/1991 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta

tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta.
HE 146/1992 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta

annetun lain muuttamisesta ja valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksesta
annetun lain kumoamisesta.

HE 264/1992 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
keskushallinnon uudelleenjärjestämistä sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

HE 241/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristöhallintoa koskevaksi
lainsäädännöksi.

HE 121/2008 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Merentutkimuslaitoksen toimintojen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

HE 124/2008 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksesta.

StVM 13/2008 vp - HE 124/2008 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö Hallituksen
esitykseen laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

PTK 16/2008 vp. Suullisen kyselytunnin asia SKT 30/2008 vp. Pertti Salolainen /kok:
Merentutkimuslaitoksen toiminnan uudelleenjärjestelyn vaikutus Itämeren
tutkimukseen. Täysistunnon pöytäkirja 28.2.2008.

PTK 80/2008 vp. Keskustelu hallituksen esityksestä HE 121/2008 vp. Täysistunnon
pöytäkirja 24.9.2008.

PTK 93/2008 vp. Keskustelu hallituksen esityksestä HE 124/2008 vp. Täysistunnon
pöytäkirja 16.10.2008.

PTK 117/2008 vp. Keskustelu hallituksen esityksestä HE 121/2008 vp. Täysistunnon
pöytäkirja 3.12.2008.

PTK 121/2008 vp. Keskustelu hallituksen esityksestä HE 121/2008 vp. Täysistunnon
pöytäkirja 9.12.2008.

Kirjallinen kysymys 55/2008 vp. Pia Viitanen /sd ym.: Merentutkimuslaitoksen pilkkominen.
Kirjallinen kysymys 111/2008 vp. Sirpa Paatero /sd: Merentutkimuslaitoksen

lakkauttaminen.
Kirjallinen kysymys 604/2008 vp. Pentti Tiusanen /vas: Merentutkimuslaitoksen esitys

Merikeskuksen perustamisesta.
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Komiteanmietintö 1964:A16. Talousneuvoston mietintö lähivuosien kasvupolitiikasta.
Komiteanmietintö 1965:A10. Rauhan- ja konfliktintutkimuskomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1965: B22. Korkeakoulutuslaitoksen suunnittelukomitean mietintö Ӏ.
Komiteanmietintö 1965:B43. Korkeakoululaitoksen suunnittelukomitean mietintö II.
Komiteanmietintö 1965: B63. Säteilyvalvontatoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1965: B72. Kansanterveyskomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1966: B52. Geodeettisen laitoksen järjestelykomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1966:B64. Korkeakoululaitoksen suunnittelukomitean mietintö III.
Komiteanmietintö 1966:B95. Vuoden 1965 Akatemiakomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1966:B108. Maatalous- ja asutushallinnon järjestelykomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1966: B112. Tutkimus- ja tarkastuslaitostoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1967: B4. Ilmatieteen ja hydrologian hallintokomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1967: B67. Maatalousneuvonnan tehostamiskomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1968:A3. Yhteiskuntasuunnittelun organisaatiokomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1968:B54. Maatalouslaitosten ohjelmointikomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1968:B84. Elintarvikevalvonnan tehostamiskomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1969: A3. Kansanterveystoimikunnan mietintö.



472

Komiteanmietintö 1969: B77. Kansanterveyslaboratoriotoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1969:B90. Asutus- ja maataloushallitusten yhdistämiskomitean I mietintö.
Komiteanmietintö 1969: B99. Kalatalousneuvontatoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1970:B30. Tutkimuslaitosten virkanimitoimikunnan mietintö.
Komiteanmietintö 1970:B60. Asutus- ja maataloushallitusten yhdistämiskomitean II

mietintö.
Komiteanmietintö 1970:B64. Maatalouden tutkimus- ja tarkastuskomitean I mietintö.
Komiteanmietintö 1970:B113. Kotimaisten kielten tutkimuslaitoskomitean mietintö.
Komiteanmietintö 1971:B11. VTT-toimikunta 1971 mietintö.
Komiteanmietintö 1971:B80. Geologisen tutkimuslaitoksen organisaatiotoimikunnan

mietintö.
Komiteanmietintö 1971:B99. Kalatalousneuvonnan keskittämiskomitean mietintö.
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Komiteanmietintö 1976:22. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan

tehtäväjakotoimikunnan (STM-toimikunta) mietintö.
Komiteanmietintö 1976:90. Maatilahallituksen alaisten laitosten hallintotoimikunnan I

mietintö.
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Komiteanmietintö 1983:8. Porotutkimustoimikunnan mietintö.
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Asetus 27/1871 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö Suomenmaan
Vuorihallitukselle. 3.10.1871.

Asetus 16/1883 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus muinaisten muistomerkkien
rauhoittamisesta ja suojelemisesta. 2.4.1883.

Asetus 12/1884 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus arkeologisen toimiston
asettamisesta maamme muinaismuistojen suojelemista warten. 19.6.1884.

Asetus 23/1884 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Teollisuushallituksen
perustamisesta. 6.11.1884.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö Teollisuushallitukselle. Annettu
Helsingissä 13.11.1884.

Asetus 13/1885 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus geologisten tutkimusten
toimittamisesta Suomessa. 21.5.1885.

Asetus 30/1885  Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö Waltioarkeologille.
17.12.1885.

Asetus 25/1886 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus mitoista ja painoista Suomen
Suuriruhtinanmaassa. Annettu Helsingissä 16.7.1886.

Asetus 11/1892 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Maanviljelys-hallituksen
asettamisesta.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö Maanviljelys-hallitukselle. Annettu
Helsingissä 19.3.1892

Asetus 42/1894 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö maan palveluksessa oleville
Agronoomeille. 20.10.1894.

Asetus 42/1894 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö maanviljelysinsinööreille
Suomessa. Annettu Helsingissä 20.10.1894.

Asetus 6/1896 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus erinäisistä toimenpiteistä
tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi maanviljelykseen kuuluvissa
oppiaineissa. 13.3.1896.

Asetus 19/1896 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus konsulentinviran asettamista
eläinsiitosta ja karjanhoitoa varten. 29.5.1896.

Asetus 19/1896 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö eläinsiitoksen ja
karjanhoidon konsulentille. Annettu Helsingissä 29.5.1896.

Asetus 19/1896 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö meijeritoimen
konsulentille Suomessa. Annettu Helsingissä 29.5.1896.

Asetus 33/1898 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus maanviljelys-taloudellisen
osaston perustamisesta Aleksanderin Yliopiston filosofilliseen tiedekuntaan.
11.8.1898.

Asetus 33/1898 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus maanviljelys-taloudellisen
koelaitoksen perustamisesta Suomeen. 11.8.1898.

Armollinen asetus maanviljelysinsinöörien lukumäärän lisäämisestä. Annettu Tsarskoje
Selossa 17.11.1904.

Asetus 40/1906 Armollinen Asetus maatalouskonsulentin asettamisesta. Annettu
Pietarhovissa, 7.8.1906
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Armollinen asetus maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratoorin perustamisesta Helsingin
kaupunkiin. Annettu Pietarhovissa 20.8.1906

Armollinen Asetus Suomen Maanviljelyshallituksen uudestaanjärjestämisestä 29.6.1907.
Annettu Pietarhovissa 29.6.1907.

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskien uutta Maanviljelyshallituksen johtosääntöä.
Annettu Helsingissä 7.8.1907.

Armollinen Asetus maantaloustilaston järjestämisestä. Annettu Pietarhovissa 29.6.1907.
Armollinen asetus geologisten tutkimusten toimittamisesta Suomessa. Annettu Tsarskoje

Selossa 30.11.1908
Asetus 93/1917. Asetus Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta. Annettu Helsingissä

24.10.1917.
Asetus 125/1917. Asetus Suomen Tiedeseuran valvonnan alaisen hydrografis-biologisten

meritutkimusten johtajantoimen muodostamisesta vakinaiseksi hydrologin viraksi.
Annettu Helsingissä 8.12.1917.

Asetus 125/1917. Asetus Valtion Vointarkastuslaitoksen perustamisesta. Annettu
Helsingissä 10.12.1917.

Asetus 110/1917. Asetus Maataloushallituksesta. Annettu Helsingissä 10.12.1917.
Asetus 126/1917. Asetus Muinaistieteellisen Toimikunnan toiminnan väliaikaisesta

järjestämisestä. Annettu Helsingissä, 22.12.1917.
Asetus 162/1918. Asetus Merentutkimuslaitoksesta. Annettu Helsingissä 19.11.1918.
Asetus 170/1918. Asetus Valtion Meteorologisesta Keskuslaitoksesta. Annettu Helsingissä

15.11.1918.
Asetus 385/1953. Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta. Annettu Helsingissä, 2.10.1953.
Asetus 171/1963. Asetus kriminologisesta tutkimuslaitoksesta. Annettu Helsingissä 29

päivänä maaliskuuta 1963.
Asetus 97/1963. Asetus valtion tiedeneuvostosta
Asetus 123/1964. Asetus valtion riistantutkimuslaitoksesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä

maaliskuuta 1964
Laki 228/1966. Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä vuosina 1967-1981.
Laki 760/1969. Laki tieteellisen tutkimuksen järjestelystä.
Laki 90/1971. Laki riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. Annettu Helsingissä 27.1.1971.
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