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R iku Neuvosen Sananva-
pauden historia Suomessa on 
saanut moniaalla kiittävän 

vastaanoton. Arvioissa on kohteliaasti 
ja oikein painotettu teoksen ansioita. 
Liityn näiden kiittäjien joukkoon, 
joskin minulla on muita arvioijia 
enemmän kriittistä sanottavaa. Kirja 
on tarpeellinen ja toimiva perusteos: 
alkupuoleltaan kattava, mutta lopun 
osalta keskeneräinen tai puutteel-
linen. Teoksessa on paljon hyvää, 
mutta myös häiritsevän runsaasti 
puutteellista yleistämistä, edeltävän 
tutkimuksen vähättelyä ja sattuman-
varaisia esimerkkejä.

Sensuuria on Suomessa tutkittu 
aiemmin muun muassa Voitto Silf-
verhuthin väitöskirjassa Kirkon ja kei-
sarin sensuuri. Uskonnollisen kirjalli-
suuden valvonta Suomessa 1809–1865 
(1977) sekä Päiviö Tommilan ja työ-
ryhmän kymmenosaisessa Suomen 
lehdistön historiassa (1985–1992). 
Sensuurin alakohtaista tutkimusta 
on tehty viime vuosinakin varsin kii-
tettävästi. Esimerkeiksi mainittakoon 
Jari Sedergrenin väitös Filmi poikki... 
Poliittinen elokuvasensuuri Suo-
messa 1939–1947 (1999) ja Helena 
Pilkkeen sotasensuuria käsittelevä, 
yhä laajeneva tuotanto. Äskettäin on 
julkaistu uusi painos Kalle Norden-
strengin toimittamasta kokoelmasta 
Sananvapaus Suomessa (2015), joka 
kuvaa sananvapauden alkuvaiheita. 
Teosta ei mainita Neuvosen lähde-
luettelossa.

Tähän edeltävään tutkimukseen 
olisin toivonut selkeämpää, akatee-
misesti noteeraavaa viittaamista. Se 
olisi asettanut Neuvosen teoksen 
oikeaan kontekstiinsa. Tahaton käy-
täntö tai understatement kertaantuu: 
nyt monet arvioijat osoittavat puut-
teellisen tietämyksensä aiemmasta 

tutkimuksesta eivätkä selvästikään 
osaa sijoittaa Neuvosen kirjaa osaksi 
tätä traditiota. Tämä ei ole pelkästään 
nipottamista: akateemisessa tutki-
muksessa viittaukset ovat perusta-
vanlaatuisia laadun ja luotettavuuden 
mittareita.

Uusin eurooppalainen sanan-
vapaus- ja sensuuritutkimus alkoi ku-
koistaa Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen, kun oli tarve saada tämä osa 
synkkää historiaa esille. Olin mukana 
monessa 1996 Riiassa alkaneista sen-
suuriseminaareista, jotka tuottivat 
myös tukun julkaisuja. Käsittelyn 
kohteena olivat yleensä sodanjäl-
keinen sensuuri, Neuvostoliiton sor-
totoimet ja niiden dokumentointi. 
Modernilla sensuurintutkimuksella 
ei ollut näissä maissa juurikaan kä-
sitteitä eikä traditiota. Pikemminkin 
yhteinen vihollinen, Neuvostoliitto 
ja sen tihutyöt, voimaannuttivat 
kaikkia.

Tiedontarve sodanjälkeisestä 
”pimeästä Euroopasta” oli huutava. 
Luonnollisesti sensuuriin ja sanan-

vapauteen on yhdistynyt myös tietty 
sensaatiohakuisuus ja paljastaminen. 
Se mistä ei ole voitu puhua, piti nyt 
käsitellä ja kunnolla. 

Teimme myös nelivuotisessa 
hankkeessamme Tiellä sananva-
pauteen 1917–2017 katsauksen 
suomalaiseen sensuuriin ja sanan-
vapauteen. Kronikoimme laajem-
minkin sananvapauden ja sensuurin 
historiaa.

Tietoa suomalaisesta sananvapau-
desta ja sensuurista ei siis enää puutu, 
pikemminkin persoonallista ja uutta 
esiin tuovaa otetta. Kieltämättä myös 
näkökulma on jäänyt liiaksi lähihis-
toriaan. Siksi Neuvosen lähtökohdat 
ovat tervetulleet.

Tästä kaikesta huolimatta Neu-
vonen kertaa esipuheessa: ”Sanan-
vapautta ja sensuuria on Suomessa 
tutkittu vähän verrattuna moniin 
muihin maihin.” (7) Tämä ei pidä 
paikkansa.

Hän niin ikään toteaa, että 
monet tutkimukset ovat vanhoja (7). 
Tästäkin voidaan keskustella.

En tiedä, onko minun tehtäväni 
luoda teokselle oikea konteksti. Neu-
vosen kirjan lähtökohdat ovat oikeus-
tieteessä ja -historiassa, ja sen hän 
tuo alussa esiin. Juridiikan kehittely 
on mallikelpoista ja sitä on ilo lukea. 
Ongelmia syntyy, kun Neuvonen 
yrittää toimia yleispätevänä sensuurin 
historioitsijana ja määrittelijänä. Läh-
deaineisto ei yksinkertaisesti anna 
tähän mahdollisuutta.

Neuvonen kertoo käsittelevänsä 
250 vuotta suomalaista sananva-
pautta. Olisi ollut herooista, mutta 
myös yhtä outoa, jos nuori tutkija 
olisi yksin kirjoittanut täysin valmiin 
suomalaisen sananvapauden his-
torian, jota tähän asti meillä ei ole 
ollut.

Kai Ekholm

Sananvapauden historia on 
Suomen tarina
 
Riku Neuvonen, Sananvapauden historia Suomessa. Gaudeamus, Helsinki 2018. 398 s.
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Pidän nyrkkisääntönä, että sata 
vuotta voi kartoittaa kunnolla, tosin 
sekin vaatii hirmuisen työpanoksen. 
250 vuotta on jo yhdelle hankkeelle 
mahdoton tehtävä. Jokainen voi lu-
kiessaan arvioida haasteessa onnistu-
mista. Aikajänne olisi kymmenhen-
kiselle työryhmällekin vaativa. Ehkä 
jokin hallitus keksii rahoittaa tällaista 
projektia ja jäädä historiaan suoma-
laisen sananvapauden poliittisena me-
senaattina. 

Näistä syistä pidän teoksen otsi-
kointia epäonnistuneena. Neuvosen 
kirja ei ole Tommilan teossarjan 
tapaan kattava suomalaisen sanan-
vapauden historia. Oikeellisempi 
otsikko olisi Sananvapauden his-
torian alkuvaiheet Suomessa tai Sa-
nanvapauden historia Suomessa. En-
simmäinen osa. Julkaisuteknisesti ja 
-eettisesti olisi ollut syytä nimetä ja 
markkinoida teos toisin. Kirjasta olisi 
saanut varsin pätevän ja kritiikkiä hyl-
kivämmän, jos sen alaotsikoksi olisi 
valittu esimerkiksi Oikeustieteellinen 
katsaus varhaiseen suomalaiseen sanan-
vapauteen.

Näihin päiviin ulottuvan 250 
vuoden historian kartoituksen sijaan 
teos on tasokas oikeushistoriallisten 
perusteiden ja alkuhistorian kro-
nikka. En tiedä, paljonko Neuvonen 
tuo täysin uutta tietoa. On kuitenkin 
varsin erinomaista, että alkuhistoria 
on nyt kasattu yksiin kansiin.

Neuvonen ei ole historiallisen 
tiedon kokoajana yksin liikkeellä. 
Ruotsin valtiopäivät julkaisi äskettäin 
vuoden 1766 ja painovapauden 
250-vuotisen juhlinnan kunniaksi 
laajan kokoomateoksen Fritt ord 250 
år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige 
och Finland – ett levande arv från 
1766 (2016). Johtavien ruotsalaisten 
ja suomalaisten tutkijoiden lisäksi 
kirjoittamiseen osallistui poliitikkoja, 
muun muassa presidentti Tarja Ha-
lonen. Teos on käännetty englanniksi 
suppeana painoksena, ja sitä on yri-
tetty suomentaa Suomen eduskunnan 
julkaisuksi nyt jo pari vuotta, tulok-
setta. Sananvapauden hahmoista Peter 
Forsskålista ja Anders Chydeniuksesta 
on Ruotsissa ja meillä julkaistu bio- 
grafista ja arvioivaa tietoa aiem-
minkin, muun muassa mainitussa 
Nordenstrengin teoksessa.

Neuvosen historia perustuu sa-
nanvapauteen oikeushistoriallisena 
kehityksenä. Tämä on fiksu valinta. 
Sananvapauden historiasta kun 
tahtoo usein tulla moralisoivaa vali-
tusvirttä, uhrien historiaa ja yleistä 
kauhistelua. Helmasynti on ajatella, 
että meille tapahtunut on ainutker-
taista koko maailmassa. Jarkko Tontti 
esittää blogissaan tämänkaltaisen ot-
sikon: ”Surullinen tarina – sananva-
pauden historia Suomessa”.

Miksi sananvapauden kehitys 
olisi Suomessa sen surullisempaa 
kuin muuallakaan? Baltian maihin 
nähden olemme päässeet vähällä. Pi-
kemminkin olemme viime vuodet 
kerranneet sensuurin mytologiaa, 
ja useimmat toimittajien toistamat  
tapaukset sananvapauden uhreista al-
kavat jo nukuttaa (Salama, Sissiluut-
nantti, Sol!enitsyn).

Neuvosen oikeushistorian kon-
teksti pitää erityisesti teoksen al-
kuosan jäntevänä. Sensuurin histo-
riasta kun tulee helposti filateliaa, 
jossa sensuurin uhreja luetellaan ja 
todistusvoima vain kasvaa morali-
teettien myötä (olen tähän syyllis-
tynyt itsekin). Teos alkaa toimia, kun 
seuraa, miten tekijä kuvaa sääntelyä ja 
median kehitystä. Mielestäni parhaat 
sivut ovat luvussa ”Joukkoviestinnän 
merkitys kasvaa ja sääntely hajautuu” 
(154–184).

Teoksen oheneminen loppua 
kohti on paikoin kiusallista. Kah-
deksannessa luvussa ”Konsensuksen 
Suomesta eurooppalaistumisen kyn-
nykselle 1950–1990” edetään 50 
vuotta kymmenessä sivussa (!). Tekijä 
vetoaa esipuheessa työekonomisin 
perusteisiin. Sitten hän käytännössä 
lopettaa jonnekin vuoteen 1950. 
Lopun hän on otsikoinut  ’pikake-
laukseksi’ ja ”Epilogiksi: Sananva-
pausoppi 2010-luvulla”. Verkkoajan 
ongelmia käsitellään ilman historia-
pohjaa ja systematiikkaa.

Loppuosan häkellyttävä pinta-
puolisuus ja sattumanvaraisuus olisi 
voitu välttää yksinkertaisesti rajaa-
malla (ja lopettamalla) teos toisin. 
Nyt loppupuolen ohuus syö armotta 
teoksen ansioita, aivan turhaan.

Neuvonen käyttää esimerkkejä 
varsin niukasti. Se sopii hänen tutki-
janotteeseensa.

Sananvapauden ja sensuurin his-
toria valitettavasti koostuu henkilö- ja 
teostason yksittäistapauksista. Kuten 
sanottu, monia tuttuja tapauksia 
on kierrätetty myyttiseen uhriutu-
miseen asti. Neuvosen teoksessa tätä 
ongelmaa ei ole. Juuri esimerkkien 
vähäisyyden vuoksi lakien ja niiden 
mukaisten paradigmojen määräävyys 
korostuu.

En mitenkään peittele, että 
edustan toista koulukuntaa. Sensuuri 
on Neuvoselle makrohistoriaa, mi-
nulle mikrohistoriaa, joka toteutuu 
hyvin eri tavalla. Vain yksittäis- 
tapaukset testaavat tai voivat muuttaa 
lakeja ja paradigmoja. Siksi puhun 
esimerkiksi Haanpäästä varhaisena 
sananvapauden esitaistelijana. Sel-
laisia voivat olla myös kiilalaiset (Vala, 
Sinervo, Turtiainen, Palmgren) ja 
60-luvun hahmot Linkola, Rintala 
ja Salama. Vasta näiden tapausten 
myötä tiedämme, miten suomalainen 
sääntely on ajattelijoitaan ja taiteili-
joitaan kohdellut. Säädökset eivät sitä 
kerro.

Puolustan mikrohistoriaa, sillä 
sananvapautta on tehty jokaisessa 
sanomalehdessä, radiossa, kustanta-
mossa, kirjastossa, teatterissa, kotona 
ja koulussa. Esimerkiksi 1960-luvun 
lopulla luotiin monen alan informaa-
tiokritiikkiä, joka johti nykyaikaiseen 
viestintäkäsitykseen, radioon, televi-
sioon, teatteriin ja niin edelleen. Yk-
silöiden panosta, kansalaisvastarintaa 
ja uppiniskaisuutta tarvittiin. Kansal-
lista tyhmyyttä siinä vedettiin kölin 
alta, halusi se tai ei. Lopputuloksena 
saamme nauttia erinomaisen moder-
nista mediavapausmaisemasta.

Makrohistorian näkökulmasta 
sananvapauden kehitys näyttäytyy 
deterministisenä: yhteiskunta on 
Neuvosen teoksessa valtiollinen kone, 
joka toteuttaa lakien muodossa sa-
nanvapautta. Miten näitä lakeja uh-
mataan, asetetaan kyseenalaiseksi ja 
muutetaan, on teoksessa sivujuonne. 
Monet sananvapauden vaikuttajat 
ovat edelleen keskuudessamme: heitä 
on syytä kuunnella ja haastatella.

Kannustan Neuvosta lisäämään 
lähivuosien työlistalleen nyt arvi-
oidun teoksen loppuosan: Riku Neu-
vonen, Sananvapauden historia Suo-
messa. Toinen osa.


