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Johdanto 
 

Tutkimukseni aiheena on Suomessa 1975 julkaistun ja toimitetun nk. Tandem-

tutkimuksen ”Mainonta ja yhteiskunta” -osatutkimuksesta käyty julkinen keskustelu 

suomalaisessa mediassa. Tandem-tutkimus oli julkisesti rahoitettu tieteellinen painopistetutkimus, 

jonka tavoitteena oli käsitellä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon ja demokratian tilaa ja pyrkiä 

antamaan uusia näkökulmia aiheen suhteen. ”Mainonta ja yhteiskunta” on yksi Tandemin 

osatutkimus, jossa keskityttiin käymään läpi mainonnan ja markkinoinnin asemaa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. 

 

Tutkimus herätti erittäin laajaa keskustelua mediassa, mutta siitäkin huolimatta 

tutkimuskirjallisuuden löytäminen aiheesta oli haastavaa ja lopulta löysinkin täydellisesti aihetta 

kartoittavan KARI IMMOSEN ”Suomen akatemia suomalaisessa tiedepolitiikassa 1970-luvulla” 

vasta kirjoittamisen loppuvaiheessa. Käytin myös MARITTA POHLSIN ”Suomen Akatemian 

historia II 1970–1988 Yhteiskunta ja tutkimus” -opusta, joka kuvasi tapahtumia 

kokonaisvaltaisemmin Akatemian näkökulmalta. 

 

Tutkimuskysymykseni eivät liity suoranaiseen tutkimuksen vastaanottoon, vaan siitä 1976 lopulla 

alkaneeseen kiihtyvään keskusteluun. Keskustelun alkusysäyksenä toimi Korkeakoulu- ja 

Tiedepoliittinen Säätiö julkaisu ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä”. Tavoitteeni on ottaa 

selvää, minkälaisia analyysejä ja keskustelua ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen tulosten 

pohjalta suomalaisessa lehdistössä KTTS:n raportin jälkeen käytiin ja mitkä olivat keskustelun 

tärkeimmät argumentit. Minkälainen oli yleinen sävy, jolla julkinen debatti toimitettiin 

tapahtumaketjun eri vaiheissa ja muuttuiko se? Ketkä osallistuivat ja minkälaiset rintamajaot, 

mikäli sellaisia ilmeni, vakiintuivat? 

 

Metodinani käytin kvalitatiivista lähdekriittistä analyysiä, koska aloitettuani tutkimaan aiheesta 

saatavaa materiaalia totesin sitä olevan niin paljon, että laadullinen analyysi oli tehokkaampi. Tältä 

pohjalta päädyin rajaamaan tutkimustani ajallisesti ja tutkittavan materiaalin pohjalta määrällisesti. 
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Ajallisesti rajaan tutkittavan alan 3.11.1976–29.2.1977 välille. 3.11.76 merkkaa sitä pistettä, kun 

laajamittainen väittely sai alkunsa ja seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä myös 

aikakauslehtimedia sai asian käsiteltyä loppuun. Lähteinäni käytän sanoma- ja aikakauslehtien 

artikkeleita, mielipidesivuja ja pääkirjoituksia. Keskustelun oltua erittäin laaja-alaista ja koska sitä 

käytiin paljon, päätin rajata alueeni kahteen tiede- ja aikakauslehtijulkaisuun (Tiede & Edistys ja 

Suomen Kuvalehti), sekä Helsingin Sanomissa käytyyn keskusteluun. Tällä rajauksella estin 

liiallisen harhailun ja pystyin käymään materiaalini läpi kokonaisvaltaisesti koko aikarajauksen 

alueelta. 

 

Rajausten pohjalta jaan tutkimukseni kolmeen pääkappaleeseen, joissa tapahtumat käydään läpi 

ajallisesti kronologisessa järjestyksessä. Ensimmäisessä pääkappaleessa käsittelen Korkeakoulu- 

ja Tiedepoliittisen Tutkimussäätiön raporttia. Toinen pääkappale pureutuu välittömään Helsingin 

Sanomissa puhjenneeseen keskusteluun ja kolmannessa esittelen vuoden -77 alun aikakauslehtien 

artikkeleissa käytyä debattia. 

 

1960–70-luvut olivat suomalaisessa tiedepolitiikassa myrskyisää aikaa, kun maailmansotien ja 

jälkeinen sukupolvi tulvi muuttamaan yliopistomaailmaa lopullisesti. Ennen yliopisto oli harvojen 

valittujen opintopaikka, mutta 1960-luvulla yhä suuremmalle osalle kansasta tuli mahdollisuus 

hankkia korkeakoulutus ja se aiheutti laitoksille muutospaineita. Ne purkautuivat 60-luvun lopulla 

muun Euroopan lisäksi myös Suomessa. Muutoksien lomassa vasemmistolaiset voimat pääsivät 

vaikuttamaan yliopistoissa yhä laajemmin ja opiskelijoiden poliittinen aktivoituminen alkoi näkyä. 

Tämä johti siihen, että osa vanhoista vahvoista tieteistä, kuten taloustieteet, joutuivat jossakin 

määrin väistymään uusien yhteiskunnallisten tieteiden tieltä.1 2 

 

1970-luvun alussa Suomen Akatemiassa 3  määriteltiin tutkimuksen rahoituksen suuntaviivoja 

yhteiskunnallisten tavoitteiden kautta ja näitä projekteja kutsuttiin painoalatutkimuksiksi. Tätä 

ennen rahoitusta oli jaettu lähinnä tutkijayhteisöjen aloitteiden pohjalta. Voimakasta kritiikkiä 

Akatemia alkoi saada uusien toimikuntanimitysten jälkeen vuonna 1973. Opetusministeriö nimitti 

                                                           
1 Juva (haastattelusta), ”Yliopistoelämää Tandemin jälkeen”. Suomen kuvalehti 1/77, 26-27. 
2 Pohls 2005, 568. 
3 ”Vuonna 1970 toimintansa aloittanut Suomen Akatemia oli opetusministeriön alainen tieteen hallinnon keskuselin, 

jonka oli määrä vastata valtion tiedeneuvoston määrittämän tutkimuksen suunnittelusta ja tutkimusvarojen 

jakamisesta –.” (Pohls 2005, 21.) 
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toimikuntiin tiedeyhteisön mielipiteiden mukaan liian nuoria ja kokemattomia ja usein myös 

poliittisesti sitoutuneita toimijoita. Osittain kaiken tämän vastavoimaksi syntyi Korkeakoulu- ja 

Tiedepoliittinen Tutkimussäätiö (KKTS) vuonna 1972 4 . KTTS toimi Elinkeinoelämän 

valtuuskunnan rahoituksella, ja sen ”toiminnassa yhdistyi sekä teollisuuden että yliopistojen 

korkein johto.”5 

 

”TANDEM”:ksi kutsuttu projekti oli yksi Suomen Akatemian rahoittamista painoalatutkimuksista. 

Siinä oli tarkoitus tutkia ”demokratiaa ja tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa toiminta- ja 

informaatiojärjestelmien kannalta tarkasteltuna”.6 

 

”Mainonta ja yhteiskunta” oli Tandem-projektin osio, jota ei ollut alkuperäiseen 

tutkimussuunnitelmaan merkattu ja joka näin ollen ilmestyi tutkittavaksi osioksi vasta kesken 

toiminnan.7 Se oli myös vasta toinen Tandem-ryhmän julkaisuista, kun ensimmäinen oli ollut 

PERTTI KLEMOLAN ”Kenen asialla SAK?”, jota pidettiin lähinnä poliittisena 

kiistakirjoituksena 8 . Hyvin mahdollisesti kyseisellä kirjoituksella oli tarkoitus vaikuttaa 

Metalliliiton meneillään olleisiin vaaleihin9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 ”Säätiö on syntynyt (…) sen hätätilan puristuksessa, johon vuosikymmenen vaihteessa tunsimme koko 

korkeakouluoppilaitoksen ajautuneen” (Falk, ”KTTS tiedepoliisina” (ote KTTS:n työvaliokunnan puheenjohtaja 

Pentti Laasosen puheesta vuodelta 1975). Tiede ja edistys 1/77, 2.) 
5 Pohls 2005, 567–8. 
6 Pohls 2005, 431. 
7 Vesikansa (toim.) 1976, 43-44. 
8 Immonen 1995, 211. 
9 Immonen 1995, 211. 
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1. Korkeakoulu- ja Tiedepoliittisen Tutkimussäätiön pelinavaus 
 

”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimus julkaistiin jo vuoden 1975 puolella, mutta itse keskustelu 

syttyi todenteolla vasta Korkeakoulu- ja Tiedepoliittisen Tutkimussäätiön (KTTS) marraskuussa -

76 julkaiseman ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä” -lehtisen jälkeen. KTTS:n noin 48 sivuinen 

vihko piti sisällään kuuden mainontaa ja markkinointia tutkineen tai alan hyvin tuntevan yliopisto-

lehtorin välillä erittäin jyrkätkin mielipiteet ”Mainonnasta ja yhteiskunnasta”. 

 

KTTS oli valmistellut raporttinsa ja suunnitellut sen julkaisemisen maltilla. Alun perin raportti 

olisi voitu julkaista jo lokakuun puolivälissä, mutta lopulta päädyttiin marraskuun alkuun, koska 

Suomen akatemian uusien toimikuntien nimitysaikataulut osuivat näin sopivammin syntyvän 

mediakohun kanssa. Tiedotusvälineitä oli myös informoitu ennakkoon ja monien lehtien korkeat 

edustajat olivat mukana jo suunnitteluvaiheessa. Näillä toimilla maksimoitiin saatu julkisuus ja 

kohu.10 

 

1.1. "Aasinsiltoja ja ideologista vuodatusta"11 – KTTS:n ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä” 

 

Lähtökohtaisesti ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksessa oli Korkeakoulu- ja Tiedepolittiisen 

Tutkimussäätiön asiantuntijoiden mielestä lähes kaikki pielessä. Eräänlaisessa KTTS:n raportin 

aloittaneessa tiivistelmässä JYRKI VESIKANSA toteaa tutkimuksen metodisen lähtökohdan 

hyvin haastavaksi. Marxilaisen dialektinen lähestymistapa, jota hän ei sinänsä suoriltaan 

tyrmännyt, ei kuitenkaan missään tapauksessa ollut se yksinkertaisin tapa käsitellä mainontaa. 

Metodia ei siis suoranaisesti pidetty ongelmana, mutta sen soveltaminen oli vajavaista. 

Tehtävänrajaus oli epäonnistunut, sillä koko markkinoinnin tutkimus ei kuulunut lainkaan 

Tandem-ryhmän alkuperäisiin tutkimussuunnitelmiin. Lähtökohtaongelmia ei ollut myöskään 

selostettu tarpeellisesti ja se oli johtanut sekavaan lopputulokseen, josta oli vaikea tehdä selkoa 

edes halun kanssa.12 

 

                                                           
10 Immonen 1995, 220-221. 
11 Pihkala (toim. Jyrki Vesikansa) 1976, 24. 
12 Vesikansa 1976, 8-9. 
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Lähteissä oli käytetty Vesikansan mukaan lähinnä vain perustavanlaatuisia oppikirjoja ja 

vanhentunutta tilastotietoa, vaikka uudempaakin olisi ollut helposti tarjolla. 13  Otteeltaan 

tutkimusta kuvailtiin hapuilevaksi yritelmäksi, jossa hypoteesit perusteltiin tosiksi sanahelinällä ja 

sekavilla käänteillä. Äärimmäisen teknisen kielen käyttäminen herätti myös vahvaa vastarintaa ja 

sen todettiin olevan tarpeetonta kikkailua, joka teki tutkimuksen lukukelvottomaksi jopa 

harjaantuneelle silmälle. Syyksi hän epäili joko hätäisyyttä ja "tavatonta huolimattomuutta" 

tai ”ajatuksen selkeyden puutetta”.14 

 

Tarkempaa kritiikkiä asiavirheistä antoivat KTTS:n raportin muut osallistuneet. KALEVI PIHA, 

Turun kauppakorkeakoulun liiketalouden professori, kävi aiheeseen tiukasti kiinni markkinoinnin 

ja mainonnan termien kautta.15 Hänen mielestään tekijät olivat täysin unohtaneet, että mainonta on 

vain osa markkinointia. Myös useat muut termien käytöt saavat kovaa kritiikkiä. Hänen sanojensa 

mukaan:16 

Myynnin edistäminen (sales promotion) puolestaan selitetään markkinoinnin synonyymiksi. 

Tämä kaikki on aivan muuta kuin sitä, mitä markkinoinnissa on totuttu kutsumaan 

markkinoinnin keinojen yhdistelmäksi (marketing mix), mikä sisältää paitsi mainonnan 

myös hintatekijän, tuotteeseen liittyvät tekijät, jakelutien ja myyntivoimat. Mainontaa ei 

voi tarkastella erotettuna tästä kaikesta.17 

Näin siis Piha arvosteli itseasiassa jo tutkimuksen lähtökohtia amatöörimäisiksi markkinoinnin 

näkökulmasta. Myös mainonnan teorioiden kannalta tutkimus oli Pihan mukaan epäonnistunut. 

Kirjoittajat eivät hyväksyneet mitään valmista mainonnan määritelmää omakseen ja pyrkivät 

rakentamaan omansa ilman tarvittavaa asiantuntemusta. Määritelmän laatiminen määriteltiin 

tutkimuksen päämääräksi, mutta sitä ei kuitenkaan pystytty tyydyttävästi täyttämään. Teoreettinen 

pohja jäi heikoksi ja lopulta sen vuoksi kirjanen kääntyikin nopeasti ”pohtimaan 

detaljikysymyksiä”.18 

 

                                                           
13 Vesikansa 1976, 10. 
14 Vesikansa 1976, 11-12. 
15 Piha 1976, 16. 
16 Piha 1976, 16-17. 
17 Piha 1976, 16-17. 
18 Piha 1976, 18. 
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Helsingin Kauppakorkeakoulun taloushistorian professori ERKKI PIHKALA osoitti omassa 

osuudessaan kritiikkiä myös teoksen marxilaiselle tutkimusotteelle. Se ei Pihkalan mukaan ole 

pätevää edes marxilaisista lähtökohdista. Hänen mielestään: 

”Tekijät eivät näet yritäkään ottaa esiin sitä, miten kapitalismin peruspiirteet ilmenevät 

marxilaisen teorian valossa mainonnassa yleensä ja erikseen, – –. Tutkimuksessa on ts. 

laiminlyöty dialektisen materialismin oppikirjoissakin korostettu huolellinen analyysi 

johdettava synteesi; induktio, josta deduktion avulla johdetaan yleiset kehityslait.”19 

  

Yksityiskohtaisempaa analyysiä kirjan sisällöstä tarjosivat Tampereen yliopiston tiedotusopin 

lehtori ERKKI TEIKARI ja omassa osiossaan Helsingin yliopiston Vt. professori HENRI J. 

VARTIAINEN. He perkasivat kirjan eri kohtia sivu sivulta osoittaen löytämiään asiavirheitä ja 

argumentaation heikkouksia. 20  21  Välillä nämä lipuivat jo pilkunviilaamisen ja hauskojen 

huomioiden tekemisen tasolle. 22  Kaiken kaikkiaan kritiikkiä saivat pääasiallisesti osakseen 

taloudellisten teorioiden amatöörimainen käyttö ja kielellisten koukeroiden turha viljeleminen. 

Etenkin tiedotusopin professori Teikari puuttui paljon kielelliseen ilmiasun, joka oli hänen 

mielestään ala-arvoista ja osoitti lähinnä kirjoittajien kyvyttömyyttä käsitellä aihettaan 

tieteellisesti. Hänen mielestään koko työ ei ansaitsisi edes vastustetuksi tulemista. Hän myös tiesi 

mainita, että Tampereen yliopistossa kirja oli otettu erään tiedotusopin kokonaisuuden 

tenttikirjaksi.23 Vartiainen päätti oman kirjoituksensa julistamalla sanomansa. Hänen mielestään 

tutkimus oli turhaa tuhlausta, joka ei ajan tilanteeseen sopinut: 

”Monelta taholta on lausuttu vetoomuksia kansallisesta hätätilasta ja kansakunnan 

voimavarojen tehokkaasta keskittämisestä. Sitäkin enemmän herättää ihmetystä se, miksi 

yhteisiä varoja pitää tuhlata tällaiseen sekavaan, taloudellista uskottavuuttamme sekä 

kansainvälistä yhteistyötämme vaarantavaan mielipidetehtailuun, jolla ei ole yhteyttä ei 

kohteensa – kotimaiseen mainontaan – eikä liioin tieteellisen tutkimuksen 

metodologiaan.”24 

 

                                                           
19 Pihkala 1976, 22-23. 
20 Teikari 1976, 26-28. 
21 Vartiainen 1976, 29-36. 
22 Teikari 1976, 27. 
23 Teikari 1976, 28. 
24 Vartiainen 1976, 36. 
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Tutkimussäätiön ilmeinen raportista läpipaistava pyrkimys oli löytää jonkinlainen ratkaisu 

verovaroin kustannettujen tieteellisten tutkimusten laadun takaamiseksi. He eivät antaneet 

minkäänlaista konkreettista ehdotusta mahdollisista luotavista instansseista, vaan pyrkivät 

aloittamaan keskustelua. Keskustelunavaukseksi vihkonen oli kuitenkin äärettömän aggressiivinen 

ja se voitiin helposti tulkita laajemmaksikin hyökkäykseksi vasemmistolaista ja marxilaista 

tieteentekemistä vastaan. Juuri tämän aggressiivisuuden ja konkreettisten ehdotusten puutteen 

vuoksi keskustelu välittömästi törmäsikin puuhun lehahtaen liekkeihin. 
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2. Tutkimuksen vapaus uhattuna – Artikkelisota Helsingin Sanomissa 

 

Tandem-tutkimusprojektin osatutkimus ”Mainonta ja yhteiskunta” on valitettava 

yksityiskohta maamme tieteellisessä tutkimuksessa. Katson, että tällainen tutkimus 

vahingoittaa tieteemme mainetta ja tasoa. (Marjatta Väänänen. HS, 4.11.1976.) 

 

2.1. Keskustelua ”Tutkimuksen harharetkistä” 

 

Kuten KTTS:n suunnitelmiin kuuluikin, välittömästi julkaisunsa jälkeen KTTS:n raportti alkoi 

herättämään laajaa huomiota mediassa.  Helsingin Sanomissa heti 4.11.1976 julkaistiin suuri 

etusivun juttu. KTTS:n HANNU RAUTKALLIO pääsi kirjoittamaan oman kommenttinsa 

Suomen Akatemian asemasta, painopistetutkimuksen konkreettisista tuloksista ja politiikan 

asemasta henkilönimityksiin. Hänen mukaansa painopistetutkimus, joka oli 1973 pääministeri 

Kalevi Sorsan päätöksellä aloitettu, oli osoittanut toimimattomuutensa. Tämä johtui lähinnä siitä, 

ettei kenelläkään voinut Rautkallion mukaan olla selkeää oikeutta määrätä yksittäisiä tieteellisen 

tutkimuksen keskittymisen kohteita ja nämä kohteet usein muodostivat vain lyhyitä pistoja 

aiheeseensa. Lopputuloksena oli vain hukattua aikaa ja rahaa. Myös Suomen Akatemian asema oli 

Rautkalliolle ongelma. Sillä nimittäin ei ollut resursseja kyetäkseen ylläpitämään hyvää 

tieteellisen tutkimuksen arviointiprosessia, vaikka sille se vastuu oli nimetty.25 

 

Keskustelun jatkuttua monet näistä Rautkallion esille nostamista ajatuksista jäivät pimentoon. Se 

johtui KTTS:n raportin polarisoivasta sävystä, joka sai aikaan tunteiden kuohuntaa kummallakin 

laidalla. Rintamat jakautuivat nopeassa tahdissa lähinnä poliittisen kartaston mukaan niin, että 

vasemmistolaisemmat toimijat puolustivat ”Mainontaa ja yhteiskuntaa” ja keskustalaiset sekä 

oikeistolaisemmat pyrkivät tuomaan esiin sen ongelmia ja puolustamaan KTTS:ä. Myös 

tieteellistä jakolinjaa oli löydettävissä, kun puolustajien leiri koostui lähinnä sosiologeista ja 

muista yhteiskunnallisten alojen toimijoista ja kritisoiva joukkio joko poliitikoista, lehtimiehistä 

tai markkinoinnin ja talouden asiantuntijoista. 

 

Samaisen 4.11. HS:n sisäsivuilla käytiin läpi myös itse raportin anti ja opetusministeri 

MARJATTA VÄÄNÄSEN kommentit, jotka tämä oli antanut KTTS:lle tutkimusta koskien. Nämä 

                                                           
25 Rautkallio, ”Suomen akatemian harhailujen aika”. HS, 4.11.1976, 1. 
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kommentit oli sittemmin liitetty KTTS:n kirjeeseen pääministeri Martti Miettuselle. Monilta osin 

Väänänen yhtyi KTTS:n esittämiin tuloksiin. Hän kuitenkin myös arvosteli kovin sanoin 

Akatemiaa arviointiprosessin laiminlyönnistä ja toivoi, että raportti ja sen saama julkisuus tulisi 

vaikuttamaan tuleviin Akatemian nimityksiin26. Nimitykset pitäisi Väänäsen mielestä tehdä ennen 

kaikkea tieteellisin perustein. Rautkallion mukaan nimitykset oli tehty pitkälti puoluekirjojen ja 

aatteellisuuksien mukaan.27 Väänäselle ”Mainonta ja yhteiskunta” oli myös yksittäinen huono 

tutkimus, eikä hän lähtenyt siis täysin mustaamaan tieteen kokonaisvaltaista painoaloihin 

kallellaan ollutta suuntaa. Myöhemmin kaudellaan Väänänen pääsi valitsemaan Suomen 

akatemian toimikuntien jäsenistöä 28 . Hän päätyi valitsemaan porvarisenemmistön edeltävän 

vasemmistolaisemman tilalle29.30 

 

”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen tekijät Juha Partanen ja Kaj Ilmonen pääsivät vastaamaan 

saamaansa kritiikkiin julkisesti 6.11.1976 HS:ssä. Heidän mielestään KTTS:n suorittama 

tutkiskelu oli suora hyökkäys heitä, marxilaista tutkimusta ja tutkimuksen vapautta vastaan. 

Arvostelijat eivät olleet osoittaneet hyviä tiedemaailman käytäntöjä toimillaan. Näkökulmaerot 

Partanen ja Ilmonen vielä pystyivät ymmärtämään, mutta selkeät vääristelyt menivät yli. Erityisen 

pettyneitä tutkijat olivat siihen, ettei heidän tutkimustaan ollut lainkaan ymmärretty tai edes 

yritetty ymmärtää ja monet kohdat oli lainattu tai tulkittu virheellisesti.31 

Mielestämme on häpeä, että joukko tutkijoina itseään pitäviä on päästellyt kynästään 

tällaista tekstiä, sivuuttanut kaikki tieteellisen keskustelun vaatimukset ja suostunut 

toimimaan nappuloina poliittisessa hyökkäyksessä, jonka avoimesti ilmaistuna tavoitteena 

on tutkimuksen vapauden kaventaminen.32 

Tästä lauselmasta, jolla Partanen ja Ilmonen lopettivat puolustuspuheenvuoronsa, tulikin KTTS-

kritiikin tiukin ydin. ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä” oli poliittinen hyökkäys, jonka 

                                                           
26 Akatemian tieteellisten jäsenten nimityksistä vastasi opetusministeriö, joka oli keskustalaisjohtoinen. Edeltävällä 

kaudella tieteelliset jäsenet olivat olleet vasemmistolaisia (HS, 4.11.1976.). 
27 HS, 4.1.1976, 1. 
28 Pohls (toim.) 2005, 569. 
29 Pohls (toim.) 2005, 569. 
30 HS, 4.11.1976, 14. 
31 Partanen ja Ilmonen, ”Arvioijat rikkoivat itse pelisääntöjä”. HS, 6.11.1976. 
32 Partanen ja Ilmonen, “Arvioijat rikkoivat itse pelisääntöjä”. HS, 6.11.1976. 
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tavoitteena etenkin vasemmistolaisen vastustuksen mielestä oli luoda rajoittava ”tiedepoliisi”33 ja 

rajoittaa vasemmistolaisen ja marxilaisen tutkimuksen toteuttamista Suomessa.  

 

Samassa HS:ssa ministeri ja pääjohtaja PEKKA KUUSI esitti avoimen kysymyksen KTTS:n 

johtokunnan J.V. Sukselaiselle ja Mikko Juvalle siitä, olivatko nämä kenties lainkaan 

lukeneet ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimusta. Hänen mielestään sen kaltaisten tutkimusten 

tekeminen oli erityisen tärkeää, vaikkakin poikkitieteellisyytensä vuoksi helposti 

kritisoitavissa ”fakkiutuneiden” tahojen toimesta.34  

 

Yksi mahdollinen syy Kuusen osanottoon lienee se, että toinen ”Mainonta ja yhteiskunta” -

tutkimuksen kirjoittajista, Juha Partanen, oli ennen Tandem-projektia alkoholipoliittisen 

tutkimuslaitoksen tutkijana 35  ja Kettil Bruun (em. laitoksen ex-johtaja ja yksi johtavista 

alkoholipolitiikan tutkijoista) vastasi TANDEM:sta36. Kuusi Alkon pääjohtajana ja aktiivisena 

toimijana tunsi takuulla molemmat. 

 

Kuusi, Ilmonen ja Partanen saivatkin odottaa vastauksia hartaasti aina 12.11.1976 asti, kunnes 

KTTS:n hallituksen jäsen, ex-kansleri TAUNO NURMELA, astui puolustamaan kanslereitaan 

Juvaa ja Sukselaista pyytäen Kuusta osoittamaan mainitsemansa ”fakkiutuneet” henkilöt ja 

kirjoittamaan rehellisen tieteellisen arvion Partasen ja Ilmosen työstä. Samalla hän kuitenkin 

myönsi, ettei itse ole lukenut ko. teosta.37 

 

Ilmoselle ja Partaselle kirjoittivat myös KTTS:n raportin kirjoittaneet asiantuntijat. He ottivat 

kantaa syytöksiin mm. tutkimuksen sisällön ja annin unohtamisesta. Raportin tekijöiden yleinen 

asenne oli jälleen erittäin kärkäs ja he kävivätkin tiukasti kiinni Ilmosen ja Partasen tapaan 

puolustautua. Ilmonen ja Partanen väittivät, etteivät arvostelijat käyneet läpi tutkimusta, mutta 

arvostelijoiden mukaan he tekivät sitä perin laajasti. Lähdepohjan aukkoisuuden selitystäkään he 

eivät purematta nielleet:38 

                                                           
33 Falk, ”KTTS tiedepoliisina” (pk.). Tiede ja edistys 1/77, 1. 
34 Kuusi, ”Oletteko itse lukeneet?”. HS, 6.11.1976. 
35 Immonen 1995, 179. 
36 Pohls 2005,  568. 
37 Nurmela, ”Pekka Kuuselle”. HS. 12.11.1976 
38 Piha, Pihkala, Särkisilta, Teikari, Vartiainen ja Viita, ”Ilmoselle ja Partaselle”. HS. 12.11.1976 
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Partanen ja Ilmonen selittävät aukkoja lähdepohjassaan sillä, että ”järkevä tutkija 

lopettaa – kun vastaan ei näytä tulevan enää uusia asioita –”. Mainonnan perustietouden 

osalta tutkijat lopettivat miltei heti löydettyään muutaman mainosmiesten käsikirjan. 

Kansainvälisen tilastoaineiston osalta he tyytyivät kopioimaan lähinnä tunnettua 

ruotsalaista komiteamietintöä. Suomalaisten tilastotietojen kohdalla he rajoittuivat 

hajapoimintoihin 1950-luvulta.39 

Huonosta kielestä Partanen ja Ilmonen päätyvät KTTS:n asiantuntijoiden mukaan lähinnä vain 

kiertelemään.40 Kaiken kaikkiaan HS:ssa julkaistu vastine jatkaa tiivistettynä samaa linjaa, jota 

arvostelijat esittivät jo alkuperäistekstissään. Puolustuspuheenvuoron argumentointi ei heitä 

vakuuta ja tämän vuoksi monien väitteiden uudelleenesittäminen teroitettuina nähtiin ilmeisesti 

riittäväksi. 

 

KTTS:n hyökkäyksestä agitoitui myös varovaisesti ”Mainonta ja yhteiskunta” –tutkimusta 

kehaissut oululainen sosiologian apulaisprofessori OSMO KOSKELAINEN. Hän kävi puolen 

sivun artikkelissaan läpi osan KTTS:n kritiikistä ja pyrkii purkamaan sitä referoinneilla, suorilla 

lainauksilla ja omilla lyhyillä kommenteillaan. Esimerkiksi Pihkalan näkemykseen tutkimuksen 

metodisesta heikkoudesta Koskelainen vastaa: 

Kuitenkin tutkimuksessa on tarkasteltu kriittisesti mainontaa koskevien perustietojen 

hajanaisuutta ja puutteellisuutta, mainonnan ja myynninedistämisen rajankäynnin 

epäselvyyttä, mediatietojen kansainvälistä vertailtavuutta, mainontaa ja markkinointia 

koskevan tutkimuksen salaisuussuojan vaikutusta julkisen tutkimuskritiikin estymiseen 

sekä mainostavien ja mainosvaikutuksia tutkivien organisaatioiden oudoksuttavaa 

päällekkäisyyttä.41 

Hän kuitenkin myös yhtyi osaan negatiivisista huomioista. Kielen ”koukeroisuus” oli yksi näistä 

kohteista. Muutoinkaan Tandem ei ole ollut mikään suuri voitto, vaan se olisi varmasti saanut apua 

paremmasta esitutkimusmenettelystä, joka ilmeisesti Suomen Akatemiassa oli käyttöön jo otettu.42 

 

                                                           
39 Piha, Pihkala, Särkisilta, Teikari, Vartiainen ja Viita, ”Ilmoselle ja Partaselle”. HS. 12.11.1976. 
40 Piha, Pihkala, Särkisilta, Teikari, Vartiainen ja Viita, ”Ilmoselle ja Partaselle”. HS. 12.11.1976. 
41 Koskelainen, ”Mainonta tutkimuksessa on tasoa – heikkouksineenkin”. HS. 28.11.1976. 
42 Koskelainen, ”Mainontatutkimuksessa on tasoa – heikkouksineenkin”. HS. 28.11.1976. 
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2.2. Von Wrightin esiinmarssi 

 

Aggressiivinen tapa toimia johti lopulta myös aggressiivisiin puolustuspuheenvuoroihin, joista 

kenties painokkaimman esitti Åbo Akademin kansleri GEORG HENRIK VON WRIGHT HS:ssa 

24.11.1976 lyttäämällä ”kanslerisäätiön”43 raportin täysin: 

Tiivistelmä vajoaa eräin kohdin häväistyskirjoituksen tasolle. Kuuden tiedemiehen 

lausunnot eivät valitettavasti nouse paljonkaan korkeammalle. Ensi alkuun raporttiin 

perehtymättäkin saattaa ymmärtää, että nuo kuusi ovat lukeneet sen niin kuin Piru lukee 

Raamattua. Monet heidän väitteensä ärsyttävät nauramaan. On hyvin masentavaa ajatella, 

että noin kritiikitön kritiikki voi Suomessa käydä tieteellisistä asiantuntijalausunnoista.44 

Myös von Wright liittyy kuoroon, jossa pelättiin KTTS:n pyrkimysten suoraan johtavan kohti 

vapaan tutkimuksen tuhoa. Vaikka hänenkin mielestään tutkimuksesta oli varmasti löydettävissä 

ongelmia ja heikkouksia, ei KTTS:n raportin kaltainen julkinen ryöpytys täyttänyt asiallisen 

tieteellisen kritiikin määritelmiä. Von Wright myös myönsi, ettei ollut millään tasolla alan 

asiantuntija ja ei näin voinut antaa juurikaan kommentteja tutkimuksen tieteellisestä sisällöstä. 

Hänen mielestään myöskään tutkimuksen arvostelijoiden tietopohja ja tuntemus aiheesta ei ollut 

kritiikin antamiseen vaadittavalla tasolla. Vaikka he kaikki olivatkin asiantuntijoita omilta 

aloiltaan, ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen rankka arvostelu vaatisi erittäin laaja-alaista 

monitieteellistä tuntemusta. Von Wright toivoikin tutkimukselle ja tutkijoille asiallista ja eteenpäin 

vievää kritiikkiä.45 

 

Von Wrightin kirjoitus sai vastauksen muutamaa päivää myöhemmin, kun ensimmäistä kertaa 

KTTS:n puolelta varovaisesti todettiin heidän kenties epäonnistuneen tavoitteessaan. Säätiön 

hallituksen puheenjohtaja V.J. SUKSELAINEN ja työvaliokunnan puheenjohtaja PENTTI 

LAASONEN kirjoittivat tavoitteena olleen siirtää ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen 

keskustelu poliittiselta tasolta tieteelliselle. Suurempi ongelma säätiölle oli kuitenkin von Wrightin 

syytös sen pyrkimyksistä tukahduttaa tieteen vapautta. Sukselainen ja Laasonen selvensivätkin, 

että Säätiö on olemassa ”tutkimuksen edistämistä, ei sen estämistä varten.” ”Mainonta ja 

                                                           
43 KTTS, josta hän itse kuitenkin sanoutuu tiukasti irti. 
44 von Wright, ”Que usque tandem” (Puutteellinen lainaus Cicerolta koskien Catilian salaliittoa) (art.). HS. 

24.11.1976. 
45 von Wright, ”Que usque tandem” (Cicero) (art.). HS. 24.11.1976. 
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yhteiskunta” joutui säätiön tähtäimeen lähinnä siitä johtuen, että jo Tandem-tutkimusryhmän 

edeltävä osatutkimus, ”Kenen asialla SAK”, tulkittiin poliittiseksi kiistakirjoitukseksi ja 

tieteellisesti arvottomaksi ”yksimielisen käsityksen mukaan”.46 

 

Seuraavana päivänä keskusteluun liittyi myös Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian 

professori OIVA KETONEN. Hän moitti von Wrightia peläten tämän käyttämän keskustelutavan 

johtavan keskustelukulttuurin kuolemaan. Myös Ketonen oli osa KTTS:ä, mutta hän myönsi myös 

allekirjoittavansa osan von Wrightin kritiikistä. Suurin ongelma hänelle kuitenkin oli von Wrightin 

vaatimus täydellisestä asiantuntemuksesta, jotta kritiikkiä voisi esittää. Ketonen myös painotti 

keskustelun tärkeyttä tieteen ja politiikan ollessa kyseessä.47 

 

Joulukuun aluksi keskusteluun liittyi myös aktiivisena osapuolena Helsingin yliopiston kansleri 

Mikko Juva, joka oli mukana viemässä KTTS:n raporttia pääministerille marraskuun alussa. Hän 

päätyi artikkelissaan armottomasti iskemään ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimusta ja sitä 

paniikkia, jota KTTS:n raportti hänen mukaansa oli aiheuttanut. Juva epäili suuresti, saattoiko olla 

mahdollista, että kaikki säätiön käyttämät kuusi asiantuntijaa olisivat ”voineet niin perusteellisesti 

hairahtua, että olisivat lukeneet Tandemin mainostutkimusta kuin piru Raamattua”. Juvalle 

itselleen ”Mainonta ja yhteiskunta” oli opettavainen lukuelämys, joka antoi paljon 

tietoa ”marxilais-leninistisestä” näkökulmasta kapitalistisen systeemin mainontaan. Tieteeksi Juva 

ei tutkimusta vahingossakaan nimitä, vaan keskittyy pitämään sitä lähinnä filosofisena 

pohdintana:48 

Asian ydin on tämä: Miten pitkään voidaan tieteellisen tutkimukseen tarkoitettuja varoja 

käyttää yleissivistykseen tai poliittiseen valistukseen ennenkuin asiasta vastuussa olevat 

tajuavat, mitä on tapahtunut, tai tapahtumassa?49 

 

Joulukuun alkupuolella keskusteluun osallistuivat vielä kaksi Kokoomusta eduskunnassa 

edustanutta professoria KULLERVO RAINIO JA ERKKI PYSTYNEN, jotka pelkäsivät von 

Wrightinkin alkaneen poliittiseksi astaloksi. Heidän suurin kritiikkinsä koski von Wrightin tapaa 

                                                           
46 Sukselainen ja Laasonen, “Perusteetonta”. HS. 27.11.1976. 
47 Ketonen, ”Ansari-ilman tuntua”. HS. 28.11.1976. 
48 Juva, ”Opettavainen lukuelämys”. HS, 1.12.1976. 
49 Juva, ”Opettavainen lukuelämys”. HS. 1.12.1976. 
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mennä antamaan kritiikkiä ja puolustuspuheenvuoroja alalta, jolta tällä ei ole mitään oikeaa 

asiantuntemusta. Kansanedustajakaksikko toi myös ilmi Tandem-tutkimusprojektin 

kokonaisrahoituksen ja kauhistelevat, kuinka 800 000 markkaa oli viety muilta, vakavammilta, 

tutkimuksilta.50 

 

2.3. Miksi huoli yhdestä kurssikirjasta?51 – Sivujuonteena ministeri vastaan opiskelijat 

 

Jo KTTS:n raportissa huomautettiin jokseenkin paheksuvaan sävyyn, että ”Mainonta ja 

yhteiskunta” -tutkimus oli otettu ainoaksi mahdolliseksi kurssikirjaksi erääseen kokonaisuuteen 

Tampereen yliopiston tiedotusopin opinnoissa. Asian toi esille Tampereen yliopiston tiedotusopin 

dosentti Erkki Teikari, joka päätti oman käsittelynsä lähinnä mainitakseen asiasta myös 

julkisesti.52 Suurempaan julkisuuteen kirjavalinnan nosti opetusministeri Marjatta Väänänen, joka 

HS:ssa julkaistussa artikkelissa mainitsi sen olleen ”erittäin valitettavaa”. 

 

Tällainen opetusministeriltä lähtöisin oleva suora epäluottamuslause Tampereen yliopiston 

kurssikirjojen vaatimustasoa kohtaan ei jäänyt vastaamatta, vaan kirjan valinnassa aktiivisessa 

roolissa toiminut Tiedottajat ry (Tampereen yliopiston tiedotusalan opiskelijoiden ainejärjestö) 

päätti laatia vastineen, joka myöskin sai julkisuutta HS:ssa marraskuun lopulla. Alan opiskelijat 

pitivät ministerin lausuntoa poikkeuksellisena: 

”Näin etenkin siksi, että opetusministeriö on aikaisemmin korkeakoulujen autonomiaan 

vedoten kieltäytynyt suoranaisesti puuttumasta esimerkiksi korkeakouluopetuksessa yhä 

käytössä oleviin, Neuvostoliitosta ja muista sosialistisista maista virheellisen kuvan 

antaviin oppikirjoihin.”53 

Opiskelijat olettivat ministerin lausuntoa antaessaan käyttäneen pohja-aineistonaan KTTS:n 

raporttia. Heidän mielipiteensä raportin tasosta vastaa hyvin selkeästi keskustelun 

yleistä ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen puolustuspuheenvuoroista koottua yhteenvetoa. 

Tämän lisäksi he sivaltavat kohti raportin tekijöitä toteamalla, etteivät KTTS:n käyttämien 

                                                           
50 Rainio ja Pystynen, ”v. Wright ja Tandem”. HS. 2.12.1976. 
51 Tiedottajat ry, ”Poikkeama linjasta”. HS. 29.11.1976. 
52 Teikari 1976, 28. 
53 Tiedottajat ry, ”Poikkeama linjasta”. HS. 29.11.1976. 
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asiantuntijoiden ”arvioilla” päästäisi läpi edes yhteiskuntatieteellisen approbatur-arvosanan 

kursseja.54 

 

Tämä ministerin arvovaltaa ja toimintaa kyseenalaistava kirjoitus vaati vastineen ja Väänänen sen 

myös kirjoitti. Noin viikkoa myöhemmin hän omassa HS-artikkelissaan puolusti valtaansa sanoa 

mielipiteensä asioista, mutta samalla myös alleviivasi, ettei ole alkamassa säätelemään sitä, mitä 

yliopistoissa tehdään ja ei tehdä. Opetusministeri oli ehdottomasti autonomian kannalla ja päätyi 

lopulta selvyyden vuoksi toistamaan oman sanomansa, jonka oli 3.11 pääministerille toimitetussa 

kirjelmässä todennut. Tämä sanoma oli jo sittemmin typistetty 4.11. julkaistuun artikkeliin55.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
54 Tiedottajat ry, ”Poikkeama linjasta”. HS. 29.11.1976. 
55 Väänänen, ”Vahingoittaa tieteen mainetta ja tasoa”. HS. 4.11.1976. 
56 Väänänen, ”Olen autonomian kannalla”. HS. 5.12.1976. 
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3. Aikakauslehdet ja tieteellisen debatin metsästys 
 

Siinä missä keskustelu kävi äärimmäisen kuumana Helsingin Sanomien palstoilla ja iskuja 

vaihdeltiin tiheään tahtiin heti KTTS:n raportin jälkeen, aikakauslehtien sivuille ”Mainonta ja 

yhteiskunta” löysi tiensä vasta 1977 vuoden alkuun tultaessa. Tällä puolella keskustelu oli paljon 

hillitympää ja vain pari avausta asian suhteen nähtiin. Georg von Wrightin ”Que usque tandem” 

uudelleen julkaistiin ”Sosiologi” -lehden sivuilla57 ja Tiede ja Edistys -lehdessä julkaistiin sekä 

päätoimittajan palopuhe tutkimuksen puolesta 58 , että täysmittainen artikkeli, joka pyrki 

sukeltamaan syvemmälle tutkimuksen tieteelliseen päähän 59 . Tiede ja Edistys -lehden oltua 

julkisesti Marxismi-leninismiin ja tieteellisen sosialismin teoriaan tieteen harjoittamisensa 

perustavan Tutkijaliitto ry:n julkaisu 60 , ei liennyt enää suurikaan yllätys, että lehden yleinen 

näkemys ”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimukseen pyrki olemaan suhteellisen positiivisluonteinen.  

 

3.1 Kansleri Juvan haastattelu Suomen Kuvalehdessä 

 

Vuosi kuitenkin alkoi Suomen kuvalehden ensimmäisellä painoksella ja sen mukana ilmestyi 

KTTS:n hallituksen jäsenen, kansleri Mikko Juvan, muutamasivuinen haastattelu. Haastattelussa 

Juva kävi läpi tapahtumien kulkua ja taustoja, sekä totesi KTTS:n epäonnistuneen tavoitteissaan. 

Lähinnä tarkoitus oli herätellä Akatemiaa, tutkijoita ja tiedemaailmaa muistamaan tutkimukselle 

asetettavien vaatimusten luonnetta ja sitä, kuinka se ei ole täyttynyt Tandem-tutkimuksen 

kummassakaan osatutkimuksessa. ”Kenen asialla SAK” oli lähinnä terävästi ja oivaltavasti 

kirjoitettu poliittista väittelyä herättänyt teos ja ”Mainonta ja yhteiskuntakin” onnistui vain 

jatkamaan tästä.  

>>Julkistamistavassa tehtiin ilmeinen virhe. Ja säätiö saa syyttää itseään siitä, että 

keskustelu lähti hakoteille. Kun oli tarkoitus keskustella raporttien tieteellisestä 

luonteesta … mutta kun ensimmäiseksi mentiin ministerin puheille ja kutsuttiin paikalle 

vielä televisio … ihmiset käsittivät tämän kaiken heti poliittiseksi vastaiskuksi>>
61 

                                                           
57 Von Wright, “Que usque tandem”. Tiede & Edistys 1/77. 
58 Falk, “KTTS tiedepoliisina” (pk.). Tiede ja Edistys 1/77. 
59 Sulkunen, ”Mainonta ja yhteiskunta”. Tiede ja Edistys 1/77. 
60 Tiede ja Edistys 1/77. 
61 Juva (haastattelusta), ”Yliopistoelämää Tandemin jälkeen”. Suomen kuvalehti 1/77, 26. 
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Juva erosikin myöhemmin KTTS:n raporttia valmistelleesta työvaliokunnasta. Immosen mukaan 

tämä johtui tyytymättömyydestä säätiön toimintaan ”Mainonnan ja yhteiskunnan” kanssa.62 

 

”Mainonta ja yhteiskunta” -tutkimuksen tieteellisestä ala-arvoisuudesta Juva ei kuitenkaan 

perääntynyt. 

>>Jos tieteellisen tutkimuksen korkein tavoite on tuottaa uutta tietoa niin nämä raportit 

raportit ovat tuottaneet uutta tietoa lähinnä niille, jotka eivät aikaisemmin ole lukeneet 

marxilaista taloustiedettä …>>
63 

Myös Tandem-ryhmän kokonaisrahoituksesta oli käyty jonkin verran yleistä keskustelua ja sille 

annetut noin 800 000 markkaa olivat vain 0.5% Suomen Akatemian tutkimusvaroista. Juvan 

mielestä Tandemilla ja siitä käydyllä kiistelyllä onkin vain lähinnä symbolimerkitystä ja siihen on 

suhtauduttu suurilla tunteilla etenkin niiden puolesta, jotka sen alun perin ajoivat läpi. Kaiken 

kaikkiaan Juva toivoi Tandemista opittavan tarkempien varojen jakamismenettelyiden ja 

ammattimaisten tutkimussuunnitelmien tekemisen tärkeys. Tutkimuksen arvostelijoille käyty 

debatti opetti varovaisuutta liian tiukan kritiikin suhteen, sillä tutkimuksen vapaus tulee mukaan 

heti, jos keskustelu siirtyy tieteestä politiikkaan.64 

 

Osittain Juva vetää linjoja kärkkään suhtautumisen ja 1960-luvun lopun yliopistomaailman 

myrskyjen välille. Hänen mielestään järjestelmää rikottiin 1968–70, kun uusia systeemeitä luotiin, 

muttei kuitenkaan viety kunnolla loppuun asti. Tämä jätti epäluottamusta eri suuntausten välille ja 

sen näkyminen jatkui siis Juvan mukaan vielä 1970-luvun loppupuolellakin.65  

 

3.2 Palopuheita ja tieteellisempää analyysiä – ”Tieteen ja edistyksen” näkökulmat 

 

Pasi Falkin kirjoittama pääkirjoitus ”KTTS tiedepoliisina” oli käytännössä suoraa jatkoa lehdissä 

käydylle keskustelulle. Tekstissä myös mainitaan, että HS sulki mielipidepalstansa ”Mainonta ja 

yhteiskunta” -keskustelulta jonkin aikaa von Wrightin tekstin (24.11) jälkeen.66 Falkin kirjoitus 

                                                           
62 Immonen 1995, 233. 
63 Juva (haastattelussa), ”Yliopistoelämää Tandemin jälkeen”. Suomen kuvalehti 1/77, 26. 
64 Juva (haastattelussa), ”Yliopistoelämää Tandemin jälkeen”. Suomen kuvalehti 1/77, 26. 
65 Juva (haastattelussa), ”Yliopistoelämää Tandemin jälkeen”. Suomen kuvalehti 1/77,26-27. 
66 Tästä ei löytynyt mitään mainintaa, mutta toisaalta keskustelu lakkasi kokonaan joulukuun alun jälkeen, joten 

väitettä voidaan epäillä, mutta myös hyväksyä. 
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itsessään kävi laajemmin läpi KTTS:n julkaiseman tekstin ja kritisoi ankarasti kaikkia 

osallistuneita tutkijoita ja toki myös säätiötä itseään. Säätiö nimetään 

toistuvasti ”monopolipääoman ja taantumusvoimien tiede- ja korkeakoulupoliittiseksi 

esikunnaksi”. Sen rahoitus elinkeinoelämästä tuleva rahoitus muistetaan myös mainita. Falkin 

käytyä läpi ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä” -raportin kohta kohdalta, päätyy hän lopulta 

julistamaan, että ko. kirjoitus:67 

…on vain tieteen nimissä esitetty, taantumuksellisen demagogian läpitunkema 

häväistyskirjoitus, jonka avulla vaadittiin hallinnollisia toimenpiteitä ja väkivaltatoimia 

marxilaisia ja demokraattisia tutkijoita, demokraattisia ja työtätekevien etuja palvelemaa 

tutkimusta kohtaan.68 

Kuten ylläolevasta lainauksesta voi ehkä päätellä, teksti on kaiken kaikkiaan erittäin polarisoiva 

ja sinänsä voidaan ehkä hieman yliampuvasti todeta sen olevan lähimpänä alkuperäisen KTTS:n 

raportin henkeä.  

 

Mitään tieteellistä puolustustelua tai arviointia ei Falk ”Mainonnalle ja yhteiskunnalle” anna, 

mutta sen asian hoitaakin samaisen lehden sisäsivuilta löytyvä PEKKA SULKUSEN laajempi 

artikkeli. Sosiologi Sulkunen käy tekstissään tutkimusta läpi marxilaisista lähtökohdista ja 

huomaakin kiiteltävän lisäksi myös kritiikin aiheita ja hätäisesti rakennettuja syy-seuraus -suhteita. 

Yksi tällainen kritiikin kohde liittyy siihen, kuinka näyttöarvojen 69  merkitystä liioitellaan 

suhteessa käyttöarvoon: 

…on hyvin epämääräistä ja monimielistä väittää, että ”asian ydin on siinä, että yhteys 

käyttöarvon ja näyttöarvon välillä on satunnainen, eikä välttämätön”70 (s. 187). On aivan 

selvää, että annettaessa lupauksia, on niiden sisällön lisäksi tärkeää tuoda näyttöä 

                                                           
67 Falk, ”KTTS tiedepoliisina” (pk.). Tiede ja edistys 1/77, 1-6. 
68 Falk, ”KTTS tiedepoliisina” (pk.). Tiede ja edistys 1/77, 6. 
69 Näyttöarvo perustuu Haugin tavaraestetiikkaan. ”Tavaratuotannon taloudelliseksi liikevoimaksi muodostuu se, että 

tavara esittää käyttöruumiiltaan arvoa, yhteiskunnallista suhdetta. Tuotannon päämäärä on rahan lisääminen… eikä 

tarpeiden tyydyttäminen (käyttöarvo). Rahan lisääntymisen ehtona on tuotannon ja arvonlisäysprosessin lisäksi 

myynti eli realisaatio. Tämä taas edellyttää, että tavara on haluttua, että sillä on käyttöarvo ostajalle. Käyttöarvo itse 

kuitenkin toteutuu vasta oston jälkeen; sitä ennen on olennaista vain se, että tavara näyttää ostajan kannalta 

käyttökelpoiselta, hyödylliseltä, haluttavalta –. Tämän ilmiasun tuottaminen on näyttöarvon tuottamista…”. 

(Sulkunen, ”Mainonta ja yhteiskunta” (arv.). Tiede ja edistys 1/77, 63.) 
70 Partanen ja Ilmonen 1975, 187. 
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lupausten luotettavuudesta: totaalisesti harhaanjohtava mainonta ei ainakaan jatkuvasti 

harjoitettuna voi olla menestyksellistä.71 

Siinä missä kritiikin kohteet löytyivät yleensä itse tutkimuksen metodisen toteutuksen puolelta ja 

itse tuloksista, kiiteltävää Sulkunen löytää enimmäkseen tutkimuksen pyrkimyksistä. Ennen 

kaikkea semiotiikan 72  käyttäminen yhtenä päämetodina ja analyysin lähtökohtana sytyttää 

sosiologi Sulkusen. Suuri osa arviosta kuitenkin on lähinnä tutkimuksen inspiroimaa ajattelua, eikä 

niinkään tutkimuksen tulosten esittelyä tai metodista läpikäymistä. Loppukaneetissaan Sulkunen 

toteaakin ”Mainonnan ja yhteiskunnan” sisältävän lähinnä mielenkiintoisia keskustelunavauksia.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Sulkunen, ”Mainonta ja yhteiskunta” (arv.). Tiede ja edistys 1/77, 65. 
72 ”…[Semiotiikka], jossa ilmaisun (esim. mainoksen) ja merkityksen (mainoksen ostajaan tekemän ”vaikutuksen”) 

suhdetta pyritään tulkitsemaan tiettyjen kulttuurille ominaisten koodien avulla.” (Sulkunen, ”Mainonta ja yhteiskunta” 

(arv.). Tiede ja edistys 1/77. 64.) 
73 Sulkunen, ”Mainonta ja yhteiskunta” (arv.). Tiede ja edistys 1/77, 64-65. 
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Loppulause 
 

Siinä keskustelussa, joka Korkeakoulu- ja Tiedepoliittisen Tutkimussäätiön raportin pohjalta 

käytiin, pystyy tekemään muutamia havaintoja. Ensinnäkään keskustelu ei missään vaiheissaan 

päässyt niille tasoille, joita KTTS raportillaan haki. Pääasiallisesti se jäi kärkkääksi inttämiseksi, 

jossa osapuolet eivät missään vaiheessa päässeet samalle sivulle. Toisekseen, tieteellistä debattia 

ei juurikaan käyty, mutta kaikki se, mitä lopulta käytiin, oli kohtuullisen linjakasta. Tämä riippui 

toki siitä, mistä lähtökohdista arvioija sattui ”Mainontaa ja yhteiskuntaa” lukemaan. Vasemmalla 

sivustalla (yhteiskuntatieteilijöiden ja etenkin sosiologien leirissä) se todettiin varovaisesti hieman 

epäonnistuneeksi, mutta jokseenkin mielenkiintoiseksi yritykseksi tutkia mainontaa uudelta 

näkökannalta ja vastaavia tutkimuksia haluttiin lisää. Oikealla laidalla (taloustieteilijöiden ja 

monien professorien puolella) tutkimus tyrmättiin surkeasti kirjoitetuksi, epäselvistä lähtökohdista 

rakennetuksi kapitalistisen yhteiskunnan marxilaiseksi kritiikiksi, jossa tieteellinen tutkimus oli 

jätetty taka-alalle poliittisen pohdinnan viedessä tilaa. 

 

Läpi koko tapahtumaketjun em. tavoilla jakautuneet rintamat vaihtoivat melko samanlaisia 

viestejä toisilleen, mutta myös lähentymistä ja kompromissiehdotelmia tapahtui. KTTS:n puolelta 

varsinkin Mikko Juva pyrki tuomaan ilmi, että tavoitteissa oli epäonnistuttu ja säätiön nimi tahrattu 

mukaan politiikkaan. Suurin ongelma käydyssä keskustelussa olikin se, että ”Esimerkki 

tutkimuksen harharetkistä” polki täysin armotta ja osittain asiattomiksikin katsotuilla 

sanankäänteillä koko ”Mainonnan ja yhteiskunnan” maihin. Yhtään ei auttanut myöskään tapa, 

jolla raportti tuotiin julki ja vietiin koko kansan nähtäviksi television ja käytännössä kaikkien 

lehtien palstoille. Tämä oli omiaan nostamaan vastapuolen takajaloilleen ja vastaamaan vähintään 

samalla mitalla. 

 

Yksi KTTS:n tavoitteista, ehkä piilotavoite, kuitenkin toteutui, kun opetusministeri Väänänen 

seuraavan kerran valitsi Suomen akatemian toimikuntiin porvarienemmistön. Näiltä osin 

toteutuivat myös raporttia ja sen sävyä kritisoineiden pelot. He näkivät teoksen puhtaana 

poliittisena hyökkäyksenä vasemmistolaista ja marxilaista tutkimussuuntausta vastaan. 

Heille ”Esimerkki tutkimuksen harharetkistä” oli jatkumoa 60-luvun ristiriidoista ja oikeiston 

pyrkimys palauttaa taloustieteet valtaan yhteiskuntatieteiden sijaan. 
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