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Karl Marx aloitti kirjasensa ”Louis Bonaparten 
brumairekuun kahdeksastoista” (1852) toteamuk
sella: ”Hegel huomauttaa jossakin, että maail
manhistorian kaikki suuret tapahtumat ja hen
kilöt esiintyvät niin sanoaksemme kahdesti. Hän 
on unohtanut lisätä: kerran murhenäytelmässä, 
toisen kerran farssissa.” Tämä on sittemmin muo
toiltu klassiseksi hokemaksi: historia toistaa itse
ään kahdesti – ensimmäisellä kerralla tragedia
na ja toisella kerralla farssina. Itse asiassa vain 
yhden kerranhan siinä sama toistuu, mutta yhtä 
kaikki historian toistuvuus sopii mainiosti tämän 
haastattelun punaiseksi langaksi: onko historiasta 
opittu mitään, toistetaanko vanhoja virheitä vai 
onko nykyajassa jotain aidosti uutta? Onko tämä 
jonkinlainen historiantutkijan ohjenuora? 
Ei ehkä ohjenuora mutta kyllä inspiroiva histori-
anfilosofinen viisaus tai pohdinta. Tietysti pitkän 
aikavälin kehityksessä kiinnostaa, minkälaisiin 
uriin se hakeutuu. On aina kiehtovaa se, että siinä 
on kuitenkin toimijat, jotka ovat usein uusia – jos 
nyt puhutaan ainakin 50–100 vuoden eroista. Tie-
tysti muutamassa vuosikymmenessä toimijatkin 
ovat samoja. Se kehitys on hyvin kompleksinen. Jos 

ajattelemme koko maailmaa, siellä on lukematon 
määrä toimijoita, joilla on erilaisia pyrkimyksiä. 
Historia ikään kuin koostuu siitä, kuinka näiden 
toimijoiden pyrkimykset törmäilevät toisiinsa tai 
sulautuvat yhdeksi. 

Toisaalta tämä toistumisen problematiikka 
näyttäytyy siinä, että kyllä selvästi esiintyy saman-
tyyppisiä asetelmia, samanlaisia voimasuhteita ja 
rakenteita – taloudellisia, poliittisia ja muita – ja sil-
loinhan siinä tulee helposti toistumisen vaikutelma. 
Analogia ei ole argumentti, mutta kyllä ne toisaalta 
nykyihmiselle saattavat avartaa oman tilannearvion 
laajuutta, kunhan ei lähde liian mekaanisesti mu-
kaan vaan yrittää katsoa niitä kriittisesti. 

Otammeko oppia? Sanoisin, että kyllä hyvin pit-
källä aikavälillä, tuhansien vuosien perspektiivissä 
ihmiskunta on kehittynyt paljon ottamalla oppia 
kokemuksesta. Historiasta oppiminenhan on ko-
kemuksesta oppimista, vaikka se kokemus voi olla 
jo edeltävien sukupolvien tai satojen vuosien takais-
ta. Yksi ajankohtainen esimerkki on vuoden 2008 
finanssikriisi. Kyllä kai voi sanoa, että Yhdysvaltain 
finanssikriisin hoidossa parhaimmillaan otettiin 
oppia 1930-luvun kriisinhoidosta, ettei tehty ihan 

”Kun ei tunne historiaa, 
on tuomittu toistamaan sitä” 

– Helsingin yliopiston professori Markku Kuisman haastattelu

Haastattelu on tehty 27.5.2016 ja päivitetty 10.8.2016

Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma näkee historiassa toistuvuutta, 
josta kannattaa ottaa opiksi. Esimerkiksi populismia ja oligarkkeja löytyy jo vuosisatojen takaa – miten vältetään 
keskusjohtoiset tyranniat ja saadaan kaikki mukaan demokratiaan? Suomen nykykriisissä on samanlaisia piirteitä 

kuin 1860-luvulla, 1917–18 ja 1980–90-luvuilla. Kuisman mielestä meidän kannattaisi Saksan tai Yhdysvaltain 
kylkeen liimautumisen sijasta pyrkiä muodostamaan suomalais-ruotsalainen rauhan linnake. Yliopistojen uudet 

hallintohimmelit ja rahahakemuskierre haittaavat niiden harjoittamaa perustutkimusta.
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HISTORIASSA ESIINTYY TOISTUVUUTTA, MUTTA SIITÄ ON MYÖS OPITTU 
NIIN, ETTEI ENÄÄ TOISTETA SAMOJA VIRHEITÄ.

mekaanisesti niitä samoja selkäydinreak-
tiovirheitä, joita silloin tehtiin.

Kun on tällaista toistuvuutta, niin voi
daanko puhua historian lainalaisuuk
sista vai onko se liian vahvaa?
Se on minusta liian vahvaa. Jos ruvetaan 
siitä puhumaan, niin mennään helposti 
metsään, koska lähdetään etsimään jo-
takin, mitä varmasti löydetään. Meille 
on opetettu, että etsikää, mitkä voima-
virrat, kehityssuunnat, tapahtumat ja ra-
kenteet vaikuttavat. Jos sieltä on sitten 
jotain yleistyksiä tehtävissä, niin se on 
toinen asia, mutta minä en ainakaan ole 
vielä törmännyt yhteenkään lakiin, ellei 
trivialiteetteja lasketa. 

Lainalaisuuksien etsimistä on 
harrastettu paljon, suuria teoreettisia 
rakennelmia. Joku kapitalismi on tietysti 
ihan hyödyllinen apuväline. Tuollaise-
na puolituhatvuotisena historiallisena 
muodostelmana kapitalismissa näkee 
tiettyjä voimavirtoja ja dynamiikkaa. Se 
auttaa hahmottamaan historian määrä-
töntä massaa. Sitä ei kuitenkaan kannata 
ottaa ideologiseksi ohjenuoraksi. Se vie 
helposti harhaan.

POPULISMI ENNEN JA NYT
Yksi aikamme ilmiöistä on populismi, 
joka liittyy luonnostaan demokrati
aan. Demokratiaa on ollut modernissa 
mielessä vain melko lyhyen ajan, mut
ta eikö tässä ole jonkinlainen toistuva 
ilmiö?
Kyllä, tällaisia on ilman muuta. Kyllä kai 
sen aika helposti diagnosoi, että se nou-
see aina silloin, kun ollaan jotenkin jär-
jestelmätason kriisissä. En tarkoita nyt, 
että ollaan kapitalismin kriisissä - se voi 
hyvin – mutta taloudellinen, poliittinen 
ja kulttuurinen hyvin nopea murrosvai-
he, jossa nyt ollaan, että talous ei kasva, 
työllisyysnäkymät heikkenevät kaiken ai-
kaa, synnyttää pettymystä. En puhu nyt 
Suomesta vaan laajemmin maailmasta ja 
Euroopasta. Tai ehkä maailma on väärä 

sana, koska jossakin toisaalla mennään 
kohisten eteenpäin. Maailma on aika eri-
lainen ja silti samanlainen. 

Populismiin liittyy paitsi demo-
kratia se, että kyllähän jo muinaisissa 
yhteiskunnissa hallitsijan piti joko olla 
äärettömän kova tyranni tai sitten hakea 
jotenkin tuki ainakin sotavoimilta, soti-
lailta, aseistetuilta kansalaisilta. Siinä on 
ehkä sitä samaa, että populismi vetoaa 
vähän siihen, että hallitsijan täytyy nojata 
kansaan – mikä se kansa sitten onkaan. 
Siinähän se populismin hämäryys onkin, 
että se esiintyy kansan äänenä, mutta 
mikä se kansa on?

”Populismi vetoaa vähän siihen, 
että hallitsijan täytyy nojata 

kansaan – mikä se kansa sitten 
onkaan.”

Donald Trump on nykyajan yksi nä
kyvä esimerkki, kotimainen esimerk
kimmehän on ilmeinen, ja monissa 
muissa maissa on vastaavanlaisia. Po
pulismi on liitetty keskiluokan ahdin
koon, joka taas johtuu globalisaatiosta 
– työpaikkoja on kadonnut, ja toisaalta 
teknologinenkin kehitys vie niitä. Tun
netko Branko Milanovicin uutta kirjaa 
”Global Inequality”?
En ole lukenut, mutta olen lukenut siitä 
ja tiedän suurin piirtein.

Se on herättänyt paljon keskustelua. 
Sen mukaan globalisaatio on köyh
dyttänyt juuri kehittyneiden maiden 
alempaa keskiluokkaa. Se on hyödyttä
nyt kaikkein rikkaimpia ja kehittyvien 
maiden, ennen kaikkea Aasian maita 
niin, että siellä on noussut oma vähän 
vauraampi väestö, tai siellä on päästy 
köyhyydestä joukkomittaisesti. Meil
lähän oli globalisaation ja kovan tek
nisen kehityksen aikakausi vähän yli 
sata vuotta sitten, ennen ensimmäistä 

maailmansotaa. Silloin ei kuitenkaan 
ollut demokratioita niin paljon, mutta 
oliko se historiallinen aika jotenkin sa
manlainen?
Ensimmäinen teollinen vallankumous 
alkoi Britanniassa 1700-luvun lopulla, 
kiihtyi 1800-luvulla ja tuli tänne pohjoi-
seen ja itään. Muistetaan luddiittien eli 
koneensärkijöiden liike, jossa oli taval-
laan samaa, että moderni, tehokkaampi, 
mekaaninen tai koneteknologia syrjäyt-
tää osan työvoimasta. Mutta pitkällä 
juoksulla nähtiin, että se oli muutaman 
vuosikymmenen ongelma. Voi tietysti 
olla, että nyt eletään sitä muutaman vuo-
sikymmenen ongelmaa parhaillaan uu-
dessa kuviossa, jossa sama teknologian ja 
talouden vallankumous on levinnyt koko 
maapallon kattavaksi ja se synnyttää sa-
manlaisia eriarvoistumis-, syrjäytymis- ja 
marginalisoitumisilmiöitä. 

Nykyajan populismi on 
perinteisen työväenluokan 

lähellä olevan alemman 
keskiluokan liike.

Tässä perspektiivissä populismi on 
helppo nähdä nimenomaan alemman 
keskiluokan ja oikeastaan osin vanhan, 
perinteisen työväenluokan liikkeeksi. 
Yhdysvalloissakin Trumpin sanoma ve-
toaa juuri siihen, että nähdään tehtaiden 
lähtevän ja halpatyövoimaa tulee. Siis 
tämä sama viesti mikä meilläkin on esi-
tetty, että kilpailemme kahden miljardin 
lähes ilmaisen käsiparin kanssa. Vaikkei 
se heti tänä päivänä keskiluokkaan koh-
distu suoranaisena uhkana, niin se on 
aito uhkakuva, joka syystä pelottaa.

Niin, ja sitten ovat robotit, jotka ovat 
tulossa vielä.
Kyllä, mutta sitä on hirveän vaikea sa-
noa. Minusta on selvästi kaksi perusnä-
kemystä, joista toinen lähtee siitä, että 
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YHTEISKUNNAN KAKSI VAIHTOEHTOA: KESKUSJOHTOINEN TYRANNIA 
TAI DEMOKRATIA, JOSSA KAIKKI PIDETÄÄN AKTIIVISESTI MUKANA.

se on sama kuin aikanaan teollinen val-
lankumous, että se loppujen lopuksi luo 
lisää työtä, mutta se vain muuttaa työn 
luonnetta. Toiset ovat sitä mieltä, että 
jos nämä kaikki muut murroskaudet 
vielä onnistuttiin ratkaisemaan, niin nyt 
ollaan siinä, että tämä robotisaatio ikään 
kuin lopullisesti syö työpaikat. Jos se syö, 
niin sittenhän ollaan globaalisti tosi ison 
ongelman edessä. 

Voidaan sanoa, että näissä yhteis-
kunnissa on taas kaksi vaihtoehtoa. 
Niistä täytyy muodostua joko todella 
keskusjohtoisia tyrannioita, joilla iso 
osa väestöä pidetään kurissa ja voidaan 
unohtaa kaikki demokratiahöpinät, tai 
sitten täytyy ottaa vakavasti se, että koko 
porukka jollakin tavalla pidetään aktii-
visesti mukana. Se vaatii sitten taas ihan 
uudenlaista ajattelua kuin vain sitä, että 
markkinat hoitavat – kun ne eivät hoida.

Ääritapauksena tulee mieleen tavallaan 
syrjähyppynä Neill Blomkampin ohjaa
ma elokuva ”Elysium”(2013; pääosassa 
Matt Damon), jossa maan päällä elää 
rahvas, jota kontrolloivat robottipo
liisit. Varakas eliitti on vetäytynyt tai
vaalle isoon yhdyskuntaansa, omalle 
avaruusasemalleen, jossa on paratii
sinomaiset olot. Siinä on kärjistetty 
äärimmilleen, miten eliitin erkaantu
minen voisi mennä.
Joo, se on minusta ilmeinen trendi, joka 
aika vahvastikin jo näkyy. Eiväthän nämä 
puheet oligarkiataloudesta ihan tyhjästä 
ole syntyneet. Kiina on ehkä paras esi-
merkki, mutta Venäjällä ja Yhdysval-
loissa on aivan vastaava ilmiö. Lännessä 
oligarkiaa kutsutaan plutokratiaksi tai 
finanssieliitin ylivallaksi. Jos niistä pu-
hutaan, niin täällä, jossa kaikki ilmiöt 
näyttäytyvät vähän pieninä ja laimeina, 
tulee helposti syytös liioittelusta. Voihan 
sitä helposti liioitellakin, mutta jos yri-
tetään hahmotella kehitystrendejä, niin 
minusta tuo näyttää ihan mahdolliselta. 
Se on toinen asia, että todennäköisesti ih-

miskunta reagoi siihen, koska se johtaa 
niin mahdottomuuksiin. Mutta eihän se 
aina reagoi.

Tähän populistiseen reaktioon on 
kuulunut yhtäältä maahanmuuttajien 
vastaisuus tai muukalaiskammo ja toi
saalta ehkä vähäisemmässä määrin rik
kaimman yhden prosentin vastaisuus 
tai oligarkkien vastaisuus. Onko tämä 
maahanmuuttajien vastaisuus uutta 
historiallisesti? Sehän voidaan tietysti 
rinnastaa juutalaisvastaisuuteen, mutta 
ei se ole ollenkaan samaa.
Niin, ei se ehkä ole, mutta on siinä ehkä 
jotain yhteistä. Sanoisin, että kyllä se 
tietyssä mielessä on ollut hyvin kestävä 
piirre ihmisyhteisöjen toiminnassa. Jos 
ajatellaan nykyistä asetelmaa, niin sehän 
on kauhean yksinkertainen. Jos samaan 
jonoon tulee lisää ihmisiä ja he ovat vie-
raita, niin eiköhän ensireaktio ole ilmei-
nen. Menkää pois, täällä on jonot pitkiä 
muutenkin. Ollaan vähän peloissaan re-
viirille tulevia muukalaisia kohtaan. Niin 
on aina ollut ja oleva. Tästä on viisasta 
lähteä.

Pelätään, että ne vievät meidän työ
paikkamme ja vielä meidän naisem
mekin. Raiskaavat heidät tai jotain 
sellaista.
Aivan. Se on ihan ikiaikainen selkäydin-
reaktio, joka perustuu tuhansien vuosien 
kokemukseen. Aina ja kaikkialla on vie-
rasjoukkoon suhtauduttu epäillen, ellei 
ole heti tapettu tai orjuutettu. 

Vieraisiin maahanmuuttajiin on 
aina ja kaikkialla suhtauduttu 

epäillen.

ROSVOPARONIT JA OLIGARKIT 
HISTORIASSA JA NYKYAIKANA
Olet puhunut rosvoparoneista. Keitä he 
ovat nyt ja olleet historiassa?

Minusta se liittyy aika lailla juuri siihen 
mitä juuri kuvasit maailmantalouden 
kehitykseksi. Olen puhunut rosvoparo-
neista mutten hirveän ryppyotsaisena 
vaan enemmän metaforana kuvaamaan 
tällaisten suurten muutosten synnyttä-
miä ilmiöitä, joita on ollut maailman-
historiassa vaikka kuinka monta. Ros-
voparonin käsitehän syntyi keskiajan 
Manner-Euroopassa, siis 1200-, 1300- ja 
1400-luvuilla ja lähinnä saksankielisillä 
alueilla. Sellaiset sotaherrat tai yleensä 
aateliset, joilla ei ollut välttämättä omia 
läänityksiä, reippaalla otteella pyrkivät 
verottamaan ja haalimaan omaisuutta. 
He olivat tavallaan uuden rahan edusta-
jia, tai he pyrkivät lääninherraksi läänin-
herran paikalle, jos muilla oli jo vakiin-
tuneet verotusoikeudet. 

Kuninkaan ja sotavoimien organi-
sointi lähti juuri siitä, että oli yksi paras 
vertaistensa joukossa, josta tulee kunin-
gas, ja kuninkaalla oli muita mahtimie-
hiä, joita palkittiin palveluksista lahjoi-
tuksilla ja läänityksillä. Ne, jotka yrittivät 
ulkopuolelta päästä mukaan, olivat ros-
voparoneita. He eivät pyrkineet mukaan 
anomuksin vaan käyttämällä voimaa. Tai 
sitten rahan tarpeessa olevia jo toimivia 
lääninherroja, jotka kiskoivat lisäveroa, 
kutsuttiin rosvoparoneiksi. 

Uudelleen modernissa mielessä 
sana tuli käyttöön 1800-luvun lopulla Yh-
dysvalloissa, jossa rautatie-, rakennus-, 
teräs- ja öljyteollisuuden nousu synnytti 
todellisen rahamiesryhmän. Näillä hyvin 
dynaamisilla markkinoilla menestyneitä 
suuryrittäjiä nimiteltiin vähän pilkalli-
sesti ja samalla ihaillenkin rosvoparo-
neiksi – Morganeita, Rockefellereitä, 
pankki-, öljy- ja teräsmiehiä.

Marx kutsui tällaista ilmiötä alkuperäi
seksi kasaantumiseksi. Silloin luotiin 
ne omaisuudet, jotka sitten muodosti
vat kapitalismin.
Ilman muuta se oli olennainen vaihe 
suurpääomien keskittymisessä, vaik-
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PUTIN ON ONNISTUNUT ELIMINOIMAAN VASTUSTAJANSA JA 
INTEGROIMAAN MUUT OLIGARKIT OMAAN PIIRIINSÄ.

ka kapitalismin ja kapitaalin synty oli-
kin paljon pitempi prosessi, vähintään 
1500-luvulta lähtevä. Saman ilmiön 
saattoi nähdä Neuvostoliiton hajoami-
sen yhteydessä, jossa osa siitä vanhasta 
eliitistä, joka oli pyörittänyt järjestelmää, 
tarrasi hajoamisen ja järjestelmämuu-
toksen avaamiin rikastumistilaisuuksiin 
eturivin paikoilta: heistä tuli oligarkkeja 
ja samalla rosvoparonin mallikappaleita. 
Tätä voi käyttää sekä ihailevana että vä-
hän pejoratiivisena terminä. Voi ihailla 
suurenmoista nopeutta, voimaa ja nä-
köaloja, joilla yritteliäs ihminen tarttuu 
uusiin mahdollisuuksiin. 

1800-luvun lopun rosvoparonit 
Yhdysvalloissa ja nykyajan Venäjän 

oligarkit: pitkälti sama ilmiö.

Putinhan on käyttänyt tätä järjestel
mää hyväkseen ja palkitsee oligarkkeja. 
Rotenbergit, Timtsenkot ja muut ovat 
saaneet läänityksiä eli urakoita jossakin 
Sotshin olympialaisissa tai vastaavissa 
tilanteissa. 
Jos kysytään, toistaako historia itseään, 
niin siinä minun mielestäni nähdään vä-
hintään analogisia asetelmia, jotka autta-
vat ymmärtämään paremmin tilannetta. 
Tämä muistuttaa hyvin paljon sitä, miten 
keskiajan ja 1600-luvun ruhtinaat hoitivat 
laajenevaa valtapiiriään. He eivät voineet 
sitä yksin tehdä, he tarvitsivat voimakkai-
ta apulaisia: sinä saat tuon, kun hoidat 
tuon. Samalla eliminoitiin vastarinta ja 
kilpailu vallan ydintä vastaan. Integroi-
daan muut mahtimiehet keskusvaltaan – 
tässä tapauksessa oligarkit integroidaan 
Putinin piiriin. Ne, jotka eivät suostu sii-
hen, likvidoidaan tai poistetaan pelistä.

Voiko sellainen olla kestävää politiik
kaa?
Se harvoin kestää hirveän pitkään, mutta 
vuosisata on toki lyhyt aika. Toisaalta ne, 

jotka olivat uuden synnyssä rosvoparo-
neita ja oligarkkeja, muuttuvat kunnialli-
siksi ja viimeistään seuraavassa sukupol-
vessa ihailluiksi yrittäjiksi, teollisten ja 
liiketoiminnallisten imperiumien omis-
tajiksi tai liukenevat muuten pois. Aivan 
liian räikeänä ja mahdottomana mikään 
systeemi ei oikein jaksa elää…ehkä olen 
nyt optimistinen.

Venäjän tilanne on minusta hyvä 
esimerkki uudenlaisen valtajärjestelmän 
synnystä, joka ei ole historiallisesti mil-
lään lailla uutta. Putin on selvästi jossain 
vaiheessa pystynyt vakiinnuttamaan ase-
mansa juuri toisaalta likvidoimalla ja toi-
saalta integroimalla, ja nyt olemme mie-
lestäni vähän ”wait and see”-vaiheessa, 
että saa katsoa, mitä tästä tulee.

Suomen kannalta on aika tärkeää, mitä 
siellä tapahtuu. Onko valtatasapaino 
jotenkin horjumassa? Pystyykö Putin 
säilyttämään isännän otteen vai tulee
ko siihen joku muu? Voihan olla, että 
oligarkit pystyisivät jollakin tavalla 
liittoutumaan ja syrjäyttämään hänet 
ja pystyttämään jonkun toisen vallan.
Juuri niin. Se on periaatteessa ihan mah-
dollista, mutta tietysti vahvistaessaan 
omaa asemaansa Putin on yrittänyt mah-
dollisimman paljon estää sen mahdolli-
suuden. Ja myös palkinnoilla ja lahjoilla 
niin kuin asiaan kuuluu.

Olen verrannut Putinia Kustaa Vaa-
saan, 1500-luvulla meidän ruotsalaiseen 
hallitsijaamme, joka kukisti kilpailevat 
mahtimiehet, loi keskitetyn vallan ja toi 
lain ja järjestyksen koko valtakuntaan. 
Hän vakiinnutti keskitetyn vallan ja Pu-
tin teki saman. Kustaa Vaasan jälkeen tuli 
oikeastaan pari sukupolvea valtataistelua 
1600-luvun alkuun asti. Hänen poikansa 
taistelivat vallasta. Jos Putin nyt poistui-
si joukostamme nopeasti, niin veikkaan, 
että sama alkaisi siellä. 

Putinin positiivinen panos ihmis-
kunnalle oli se, että hän lopetti Venäjäl-
lä vallinneen täydellisen sekamelskan ja 

yritti luoda sinne keskitetyn vallan yti-
men. Sen ongelma on se, että kun luot 
keskitetyn vallan ja taistelet vallasta 
muita vastaan, niin siinä demokratiat ja 
muut sellaiset asiat tuppaavat jäämään 
aika sivulle, ja se ei ole sillä lailla kestävää 
tai ei ainakaan kovin iloinen asia. 

SUOMEN TOISTUNEET KRIISIT
Tästä viimeksi puhjenneesta finans
sikriisistä selviytymisessä Suomi on 
pärjännyt verrattain huonosti. Sitä on 
selitetty metsäteollisuuden ja Nokian 
ongelmilla sekä Venäjän viennin ro
mahduksella. Onko tässä jotain todella 
uutta historiallisesti katsottuna? Venä
jän kanssahan meillä on ollut tällaisia 
katkoksia aikaisemminkin.
Minulle tulee mieleen muutama kriisi. 
1860-luvun isossa talouskriisissä, jossa 
oli myös paljon kansainvälisen finans-
sikriisin elementtejä ja Suomen raha-
poliittisia elementtejä, vahvan markan 
synty oli yksi tekijä. Siihen tuli sitten 
vielä ilmaston ja sääolojen aiheuttama 
nälkäkriisi. Siinä oli monta kriisiä sa-
maan aikaan päällekkäin, mikä teki siitä 
erityisen suuren. 

Dramaattisuudessaan 1860luvun krii
si oli vähän toista luokkaa. Silloinhan 
menehtyi noin 150 000 henkeä, 8 pro
senttia väestöstä.
Se oli dramaattista, mutta kiinnostavaa 
on se, että siinä oli paljon samoja ele-
menttejä: kansainvälisen finanssitalou-
den kriisi, joka alkoi ihan New Yorkista 
ja levisi Lontooseen ja Wienin kautta 
tänne Pohjolaan. Se on häkellyttävää; 
jos historia toistaa itseään, niin näis-
sä finanssikriiseissä se näyttäytyy ihan 
luonnollisista syistä, koska finanssikes-
kukset olivat jo 1800-luvulla suurin piir-
tein samat kuin nytkin, ja kriisin leviämi-
sen dynamiikka oli vain hitaampi, koska 
tietoliikenne oli hitaampaa. Se oli taval-
laan myös pelastava tekijä, koska kaikki 
eivät olleet veneen samalla laidalla ihan 
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samaan aikaan. Se ei ollut niin totaalista 
koko taloutta ajatellen, kun iso osa väes-
töstä eli kädestä suuhun maasta, eikä se 
koskettanut silloin kaikkia.

Oliko silloin aika ratkaisevaa Snellma
nin kieltäytyminen ottamasta ulko
maista velkaa viljan tuomiseksi maa
han? Se sitten kuitenkin ratkesi niin, 
että saatiin joltain morganeilta…
…Rotschildilta saatiin. Snellman sitten 
otti ja aktiivisesti vaikutti lainan saantiin, 
mutta kyllä hän keskeisessä asemassa vii-
vytteli painavista rahapoliittisista syistä. 
Markka eli kriittistä syntyvaihettaan. Sit-
ten oli ajalle ominainen ajattelutapa, että 
kansan auttaminen on vaarallinen asia, 
koska se voi tottua siihen ja laiskistuu. 
Ei ihan outo tapa suhtautua tänäänkään.

Suomen 1860-luvun kriisissä oli 
samanlaisia piirteitä kuin nyt.

Sosiaaliturva laiskistaa.
Kyllä, pohdittiin sitä hyvin vakavasti. 
Sitten kun se kriisi syveni ja syveni, oli 
pakko ja saatiin lainaa. Mutta niin kuin 

kriiseissä yleensä, ne etenevät nopeasti, 
ja ihan jo logistisista syistä viljaa saatiin 
hitaasti siihen aikaan. Sitten kun kato-
vuodet iskivät tämän pohjoisen Itämeren 
alueella muutenkin, niin läheltä ei ollut 
saatavilla kuin isolla rahalla.

Meri oli jäässä ja jäänmurtajia ei ollut.
Kyllä, kaikki tällaiset. Snellmanilla oli 
aluksi oleellisinta, että kun oma markka 
nyt vihdoin saatiin, niin se viedään nyt 
läpi, maksoi mitä maksoi. Kun se oli ho-
peakantaan sidottu, niin se revalvoitui 
voimakkaasti, ja sitten vienti – sahate-
ollisuuden vientiä Englantiin, muuta ta-
varaa Venäjälle ja muualle – painui alas, 
yritykset velkaantuivat ja konkurssien 
ketjureaktio teki pahaa jälkeä. Saatiin 
oikein kunnon klassinen suma.

Vuosien 1917–19 aikana oli ehkä oleel-
lista Venäjän sortuminen ja isojen lähi-
markkinoiden häviäminen. 1800-luvun 
jälkipuolelta aina maailmansotaan asti 
keskimäärin 30 prosenttia viennistä meni 
sinne, maailmansodan vuosina jopa 80–
90 prosenttia. Idänkaupan pysähtyminen 
oli valtava shokki Suomen taloudelle.

Siitä kriisistä opittiin, syntyi kar-
telli-Suomi. Siis metsäteollisuuden ja 

nimenomaan paperiteollisuuden oli tun-
gettava länsimarkkinoille, ja se kehitteli 
yhteistoiminta-ajatuksen, ettei sinne 
mennä keskenään kilpaillen. Tämä kaari 
kantoi sitten 1990-luvulle asti. Kriisin 
toinen iso opetus oli maatalouden suo-
jelu, siis protektionistinen maatalous-
politiikka. Olivat ne hyviä tai huonoja, 
niin ne olivat ne seuraukset, jotka ilman 
muuta olivat se iso rakenne, joka pyöritti 
tätä pyörää. 

Venäjän kauppa 
romahti 1917–18, 

1990-luvulla ja nyt.

1990luvun lamassa myös Venäjän kau
pan romahdus oli keskeinen tekijä ja 
tietysti meidän oma finanssikriisimme.
Se mielestäni voidaan yhdistää vuoden 
1917–18 kriisin sillä, että taas suli noin 
20 prosenttia viennistä hyvin nopeasti. 
1860-luvun kriisistä 1990-lukuun yhdis-
tyy snellmanilainen rahapolitiikka, jossa 
oli taas vakaa ja vahva markka. Snellman-
ilaisen rahapolitiikan paluu 1980-luvulla 
on helppo ymmärtää vuosikymmeniä jat-
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KUN VENÄJÄÄN EI USKOTA JA SITÄ PELÄTÄÄN, NIIN TURVAUDUTAAN 
SAKSAAN.

kuneen devalvaatio-inflaatio-kierteen ta-
kia. Kuvitelma, että vakaus on kiinni vain 
vahvasta tahtopolitiikasta, osoittautui sit-
ten pettäväksi. Snellman koki ihan saman.  

Nämä kaksi elementtiä olivat isoim-
mat 1990-luvun laman synnyttäjät. Ei 
siinä inhimillistä pahuutta ollut. Luulen, 
että jotakin olisi tehty toisin, jos 1860-lu-
vun ja vuosien 1917–18 kriisit olisivat ol-
leet selkäytimissä vahvemmin päättäjillä 
oppina samalla tavalla kuin Bernankel-
lakin oli 1930-luvun kriisi, kun hän oli 
tehnyt väitöskirjansa siitä. Mutta siinä 
näkyy, että kun ei tunne historiaa, on 
tuomittu toistamaan sitä. 

SUOMEN LIITTOLAISET: RUOTSI, SAKSA, 
USA VAI VENÄJÄ?
Suomen liittyminen rahaliittoon oli 
tunnetusti ennen kaikkea turvallisuus
poliittinen ratkaisu eikä taloudellisin 
perustein tehty päätös. Samalla käy
tännössä sitouduttiin kiinteän valuut
takurssin politiikkaan, koska Suomel
la ei ole mitään vaikutusvaltaa euron 
kurssiin. Arvaanko oikein, jos arvaan, 
että et pidä sitä kovin viisaana?
En ihan puhtaasti taloudellisten reali-
teettien kannalta katsottuna. Ainakaan 
kriisistä selviytymisen prosessien kautta 
näiden historian opetusten valossa, jos 
näin voi sanoa. Tietysti tästä näkökul-
masta olen ollut siitä huolissani tai su-
ruissani ja pahoillani, että siitä on tehty 
Euroopassa ylettömän raskas harjoitus 
tavallisille ihmisille, vähän niin kuin 
1860-luvulla. Vuosien 1917–18 kriisiä ei 
oikein mitenkään voinut välttää viisaam-
malla politiikalla, se tuli ihan kokonaan 
ulkoa. 1980–90-lukujen kriisissä tehtiin 
hirvittävän tiukka harjoitus rahapoliitti-
sen suuren idean ponnekkaasta läpivie-
misestä. Nyt tässä on samoja element-
tejä. 

Tietysti voi ajatella sillä tavalla kyl-
män rauhallisesti, että ei tämä kitinä nyt 
montaa vuosikymmentä kestä. Sitten kun 
siihen sopeudutaan kriisien ja kyykyttä-

misen tyyppisellä politiikalla, niin sitten 
siihen sopeudutaan. Minusta sitä nyt 
yritetään viedä läpi aika ponnekkaasti, 
vaikka usko on tavallaan jo mennyt osit-
tain siihen, että se on järkevää. Mutta 
kun siihen on lähdetty, niin siinä ollaan 
poliittisen polkuriippuvuuden uralla. Ei-
hän sitä voida enää myöntää, että näin 
olisi ollut.

Rahaliiton jäsenyys on 
samanlainen yritys viedä läpi 

suurta rahapoliittista ideaa kuin 
1860- ja 1980–90-luvuilla.

 

On varmaan inhimillisesti katsoen 
ymmärrettävää, ja jotenkin tuntuu tur-
valliselta olla mukana isossa valuutta-
alueessa, isossa joukossa. Olen käyttänyt 
sopulilaumavertausta, että on kiva mennä 
piipertää vaikka tippuisikin rotkoon. Sii-
nä on kivempi olla mukana kuin yksinään 
katsella siellä kalliolla.

Tämänhän voi myös nähdä jo kolman
tena liimautumisena Saksan kylkeen.
No sitä se on ilman muuta. Sillä on tietys-
ti ihan tällaiset geopoliittis-strategiset, 
Itämeren piirin pitkäkestoiset rakenteet, 
jotka suomalaiset – niin kauan kuin he 
ovat miettineet omaa asemaansa – ovat 
nähneet. Aikaisemmin Ruotsi oli iso te-
kijä.

Kustaa II Aadolf valloitti Saksaa 
1600luvulla.
Niin, aivan. Mutta 1800-luvun lopulta 
lähtien se on ollut nouseva Saksa, sitten 
Venäjä, ja mikä niiden välinen suhde on, 
ja jotenkin siinä välissä Suomen täytyi 
löytää elintilansa. Jossakin vaiheessa se 
on ollut itsestään selvästi Venäjän kai-
nalossa – 1800-luku, joka oli paljon hie-
nompaa aikaa kuin propaganda sittem-
min kertoi, mutta olihan siinä toinenkin 
puolensa. 

Ottamatta kantaa Paasikiven lin-
jaan muuten, niin sellainenkin, joka in-
hoaa sitä, voi tutkia sitä voimapolitiikan 
pohdiskeluna. Sitä kautta selittyy tämä 
nykyinen Saksaan liimautuminen. Usko 
Venäjään on menetetty kokonaan, ja oi-
keastaan sitä pelätään. Siihen korttiin ei 
haluta tippaakaan nojata, ei edes yhteis-
työhön, ja silloin jää ainoaksi vaihtoeh-
doksi Saksa. Sen puolesta liputetaan, ja 
siihen melkein kouristuksenomaisesti 
tartutaan.

Onko se tosiaankin ainoa vaihtoehto? 
Ei minun mielestäni. Kuvasin sitä, miten 
näen Suomen keskeisten johtajien arvioi-
van tilanteen. ”Venäjä ja Suomen talous”-
kirjani lopussa (Kuisma 2015) vähän 
tätä pohdiskelinkin, ja mielestäni ilman 
muuta on vaihtoehtoja, mutta se edel-
lyttää Suomelta ja Suomen poliittiselta 
johdolta rohkeutta ja tietynlaista väärän 
nöyryyden hylkäämistä. Siis nöyryys on 
hyvä asia maailman realiteettien tunnus-
tamisessa, mutta voi ajatella itsenäisesti 
ja oman maan etujen näkökulmasta ja 
katsoa, mitkä ne vaihtoehdot ovat. 

Jos ajattelee Euroopan geopoliit-
tista karttaa, niin kyllä minun mielestäni 
suomalais-ruotsalaiselle, vähän muusta 
Euroopasta erilliselle rauhansaarek-
keelle on oikeasti ihan tilaa. Se voi olla 
taloudellisestikin hyvin järkevä ratkaisu. 
En tarkoita, että erotaan kaikesta ja lei-
kataan putket poikki, vaan päinvastoin 
ollaan mukana vahvasti mutta ei itsek-
käällä nationalismilla vaan realistisella 
erittelyllä, miten tämä systeemi toimisi 
niin, että se olisi maailmalle ja Euroo-
palle hyväksi, mutta emme mekään tässä 
ihan kurjistuttaisi.

Kahden puolueettoman Pohjoismaan 
liitto. Kuitenkin tässä ilmassa ehkä 
enemmänkin on havaittavissa turvau
tumista USA:han. Se näyttää olevan 
poliitikkojen keskuudessa kasvavaa 
suosiota nauttiva vaihtoehto.
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SUOMEN KANNATTAISI TIIVISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ RUOTSIN KANSSA JA 
VÄLTTÄÄ IDENTIFIOITUMASTA ITÄ-EUROOPPAAN.

Se on selvästi näin. Minä ymmärrän sen 
sitä kautta, että se lähtee siitä geopoliit-
tisesta pohdiskelusta, josta aikanaan Paa-
sikivi sanoi, että on hyvä kun on vahva 
Saksa Venäjän vastavoimana.

Näinhän nyt mennään. Mutta voi-
mien balanssi olisi pikkuvaltion kannalta 
paras, siitä Suomi hyötyi paljon kylmän 
sodan aikana. Jos taas joku on oikein vah-
va, se alkaa vähän niin kuin luonnonvoi-
malla määräilemään muita. Sille ei voi 
mitään. Ilman että ketään demonisoi, 
niin näin se on. 

Nykylinja nojaa ajatukseen Yhdys-
valloista vastavoimana Venäjälle. Toki 
näin tavallaan, mutta voisi olla viisasta 
miettiä Yhdysvaltain maailmanlaajui-
sen geostrategisen toiminnan suuntia 
ja mihin Eurooppa, Itämeri ja Venäjä 
niissä asettuvat. Yhdysvaltain johtavan 
aseman säilyttäminen lienee Washing-
tonin näkökulmasta keskeisin kysymys, 
ja miten se luo suhteensa vahvistuvaan 
Kiinaan, koko Tyynenmeren alueeseen, 
Lähi-itään, ja tietysti osana tätä globaalia 
palapeliä ovat myös Eurooppa, Venäjä ja 
Pohjola. Tätä kannattaisi katsoa lähem-
min, eikä toistella arvoyhteisöfraaseja, 
jotka reaalimaailmassa eivät paljon pai-
na. Saudi-Arabia on läntisen arvoyhtei-
sömme tärkein tukipilari ja läheisin ys-
tävä. Mitä se kertoo? 

Suomalaisten kannattaisi miettiä 
Yhdysvaltain geostrategisia 

päämääriä eikä toistella siihen 
viittaavia arvoyhteisöfraaseja.

Nämä pärskeet täällä Itämerellä ovat 
minusta vähän pelottavia sillä lailla, että 
sitten tänne tulee Yhdysvaltain armei-
jaa ja muuta. Sen voi nähdä neutraalisti, 
okei, se on vain sitä vastavoimaa, mut-
ta niin kuin sanoit, niin poliitikkojen ja 
päättäjien puheissa kiilaaminen siihen 
Yhdysvaltojen kylkeen kiehtoo kovasti. 

Maailman suurin sotilasmahti.
Joo, ilman muuta näin. En tiedä. Olen 
sillä lailla vanhanaikainen, että minusta 
tämä Ruotsi-Suomi, rauhallinen saare-
ke pohjoisessa olisi maailman kannalta 
– paitsi meidän itsemme kannalta niin 
myös koko maailman kannalta ja Itä-
meren piirin rauhoittamisen kannalta 
– yhtenä pienenä askeleena positiivinen 
signaali eikä tällainen leiriytyminen näin 
vahvasti ja sitten vielä vastakkainasette-
lun kärjistäminen. 

Eivät venäläisetkään tee kauhean 
paljon tehdäkseen asiasta toisenlaisen, 
mutta jos pidämme itseämme kauhean 
fiksuina, demokraattisina ja rauhan asi-
alla, niin odottaisin myös sellaisia eleitä, 
jotka viestisivät, että haettaisiin aidosti 
liennytystä. Tätä eskalaatiota ei ole pak-
ko viedä kaiken aikaa askel askeleelta 
eteenpäin. 

Olisiko EUjäsenyys jotenkin ristirii
dassa tällaisen rauhan tai riippumat
tomuuden saarekkeen kanssa?
Onhan se varmaan ristiriidassa jossain 
määrin, mutta olen sillä lailla idealisti, 
että uskon, ettei EU:lla ole suuresti mi-
tään rauhaa vastaan. Mutta ehkä riippu-
mattomuutta kyllä. Sikäli onhan se idea 
tietysti kyllä, että kaikki yhden ja yksi 
kaikkien puolesta.

Yhteinen ulkopolitiikka, sanktiot ja 
kaikki sellainen.
Kyllä se sen kanssa ristiriidassa on, mut-
ta jos tällaisesta Euroopasta rakentaa 
isoa kuvaa, niin jotenkin Pohjoismaat 
ja Britannia ovat olleet aina lähempänä 
toisiaan. Tai sanotaan, että Skandinavia 
ja Britannia ovat olleet lähempänä toi-
siaan kuin Skandinavia ja Saksa, vaikka 
myös Saksan kanssa vuorovaikutus on 
ollut tiivis. Suomi vähän tällaisena etäi-
senä Skandinavian reunamaana on ollut 
enemmän sekä että, ja sillä on ollut vah-
vempi Saksa-yhteys. Ruotsilla se on ollut 
myös vahva, mutta kuitenkin se monis-

sa tilanteissa, esimerkiksi 1930-luvulla 
haki etäisyyttä Saksaan ja läheisyyttä 
Skandinavian ja Britannian akselille, 
jota pidettiin turvallisempana ja tietysti 
liberaalimpana ja demokraattisempana. 
Vähän pelättiin militaristisempaa ja na-
tionalistisempaa Keski-Eurooppaa. 

Se pohjoismainen suuntaus, jota 
1930-luvulla yritettiin, ja joka sitten 
kaatui erilaisiin realiteetteihin oli meil-
le tärkeä koko kylmän sodan ajan. Nyt 
EU:n integroituessa me olemme integ-
roituneet vahvasti Saksaan, ja sitten 
identifioidutaan tai meitä viedään itäeu-
rooppalaiseksi reunavaltioksi. Niillä on 
omat kohtalonsa, mutta identiteettipoli-
tiikassa tai myös geopolitiikassa se, että 
me vahvemmin integroituisimme tähän 
pohjoismaiseen rauhan ja demokratian 
saarekkeeseen olisi oikea suunta. Nyt 
meitä yritetään yhdistää Baltian kautta 
blokkiin, itäiseen Keski-Eurooppaan, 
joka on ollut kauhea tappotanner koko 
maailmanhistorian sivu. Mitä järkeä siinä 
on, ketä se auttaa? 

Totta kai me voimme henkisesti aut-
taa ja tukea kaikkia hätää kärsiviä, mut-
ta sitoa kohtalomme tällaiseen? Suomen 
geopoliittinen asemahan on monessa 
mielessä sata kertaa parempi kuin nii-
den, jotka jäävät suurten mannervaltojen 
välialueiksi. Minusta tämä uudenlainen 
itäeurooppalainen identifikaatio, jota 
mielestäni Suomen poliittinen ja ehkä 
taloudellinenkin eliitti jotenkin yrittää 
– luultavasti taas kerran ymmärtämät-
tään – edistää, ei ole ihan Euroopan eikä 
Suomen etujen mukaista.

Britit sitten menivät äänestämään 
EU:sta eroamisen puolesta. Brexit ei 
ehkä ole kauhean todennäköinen kui
tenkaan, mutta se muuttaisi jonkin ver
ran Suomen asemaa, vai kuinka?
Britannian ero, jos se tapahtuu, on en-
nen muuta paluuta normaalitilaan Eu-
roopassa. Molemmat laidat, Britannia 
ja Venäjä, ovat aina lopulta pysyneet 
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ulkopuolella. Napoleonin Euroopan 
unioni-projekti luhistui 200 vuotta sit-
ten poltettuun Moskovaan ja Englannin 
kanaaliin. 

Johtaisiko se jonkinlaiseen eskalaati
oon?
Onko se vaara vai mahdollisuus, se riip-
puu mitä arvostaa. Jos katsellaan Bri-
tannian roolia Euroopassa, niin kyllä ir-
tautuminen on looginen askel. Eivät he 
ole koskaan tunteneet oloaan kotoisaksi 
Unionissa.  Sen sijaan pohjoinen Britan-
nia-Skandinavia-ryhmä olisi luonteva, ja 
samassa hengessä saattaa syntyä itä- ja 
eteläeurooppalaisten maiden liittoumia 
unionin sisälle. Se tarkoittaisi nykymuo-
toisen unionin purkamista ja paluuta 
ETA-tyyppiseen systeemiin, joka voisi 
itse asiassa olla Euroopan pelastus. Etsit-
täisiin se, mikä yhdistää koko Eurooppaa 
ja siirrettäisiin hajottavat tekijät jäähylle 
odottamaan aikaansa. 

Norjahan on aina ollut siinä niin 
vieressä. Sen näkee siitä, että norjalaiset 
ovat brittejä enemmän kuin britit itse, 
kun he eivät edes lähteneet mukaan.

Britannian ero EU:sta on 
paluuta normaalitilaan, mutta 
myös Britannia-Skandinavia-
ryhmän muodostuminen olisi 

luontevaa.

KONTROLLI, LEIKKAUKSET JA RAHA-
HAKEMUSKIERRE KIUSAAVAT 
YLIOPISTOVÄKEÄ
Olet tehnyt pitkän yliopistouran. Millä 
tavalla yliopiston toiminta on muuttu
nut sinä aikana?
Onhan se toki muuttunut. En maalaa sii-
tä pelkästään synkkää kuvaa, sillä se on 
muuttunut myönteiseenkiin suuntaan 
monessa, mutta näiden viimeisten vuo-
sikymmenien moniin uudistuksiin, tieto-
hallintojärjestelmiin ja teknologiaan liit-
tyy se, että ne ovat hirveitä himmeleitä. 
Ei pelkästään yliopistolla vaan kaikissa 
paikoissa – Yleisradiossa, yrityksissä ja 
muualla – on luotu tällaisia johtamisen 
instrumentteja, jotka ovat muuttuneet 
itsetarkoitukseksi.

Uusliberalismiin tai uuteen julkisjohta
misen oppiin kuuluu nimenomaan tämä 
kontrolli. Paradoksaalista sinänsä, että 
vaikka siinä yritetään tuoda yritysmaa
ilmasta tuttuja oppeja julkiselle sekto
rille, niin se johtaa siellä siihen, että 
juuri se byrokratia kasvaa.
Tuo on minun vastaukseni! Ajattelin täs-
mälleen juuri noin. Näin olen sen nähnyt, 
että tämä on se iso ongelma.

Se vie aikaa oikealta työnteolta.
Nimenomaan. Ja se on joka puolella. Se 
on valtava paradoksi. Puheiden, kaunii-
den tavoitteiden ja sitten todellisuuden 
välillä oleva ristiriita on niin huutava. Se 
ei ole pelkkä se tehojen ja työajan mene-
tys, vaan myös demoralisoiva vaikutus. 

Olen haastatellut joitakin professorei
ta, jotka ovat sanoneet, että nyt heille 
riitti. He lähtivät eläkkeelle aikaisem
min kuin oli tarkoitus.
Itse olen valinnut passiivisen vastarin-
nan: en tee näitä idioottimaisuuksia. 
Joku muu ne hoitaa tietysti, pyydän sitä 
anteeksi. Minulla on pari kiinnostavaa 
projektia, jotka haluan hoitaa loppuun. 
Jos en saa viedä, niin sitten en saa.

Hallituksen uusi koulutus- 
ja tutkimuspolitiikka 

tulvii sanojen ja tekojen 
ristiriitaa.

Hallituksen kaavailemat leikkaukset 
koulutuksesta ja tutkimuksesta on 
tuomittu laajasti. Mitä sanoisit niiden 
merkityksestä? Ovatko ne viimeinen 
pisara?
Ei ne ehkä viimeinen…no, ne ovat osa 
uutta politikkaa, joka tulvii sanojen ja 
tekojen ristiriitaa. Toisaalta ei ole vält-
tämättä selvää, että maan hallitus on 
paras määrittelemään erilaiset kärkike-
hityshankkeet, joihin suunnataan vaikka-
pa 1,6 miljardia euroa. En minä sitäkään 
tuomitse suoraan, mutta jos sen vastapai-
nona leikataan satoja miljoonia yliopis-
tojen perustoiminnasta ja kuka tahansa 
kansainvälinen arvioitsija, joka on tullut 
katsomaan suomalaista yliopistolaitos-

ta, sanoo, että perusrahoituksessa on se 
suurin pulma. 

Tutkijat ja opettajat ovat rahaha-
kemuskierteessä, se on selvä. Kilpailussa 
ei ole mitään pahaa. Yliopistoissa sitä on 
ollut niin kauan kuin on ollut yliopisto-
ja. Kilpailu on ollut veristä aina. Mutta 
pitäisi olla perusrahoitus sillä tavalla 
kunnossa, että jokaisella vastuullisella 
tutkijalla on edes muutaman vuoden 
tieto siitä, että hänellä on joku työkalu-
pakki, jolla hän voi toimia ja jolla hakea 
lisärahoitusta. Nyt tavallaan leikataan sii-
täkin vähästä. Onhan se valtava sektori, 
miljardeja käytetään, joten ei voi sanoa, 
että sitä ihan nollille on jätetty, mutta on 
tämä ristiriita. 

Toiset tekevät satoja vuosia insti-
tutionaalista tutkimus- ja kehitystyötä 
ja sitten ykskaks joku ilmoittaa, että me 
muuten tiedämme, mitkä ovat kärkihank-
keet kohti tulevaisuutta ja käyttää niihin 
miljardeja. Ne saattavat olla ihan hyviä 
kärkihankkeita, mutta mistäs he sen tie-
tävät? Voisiko ne miljardit käyttää sen hi-
taasti etenevän perustyön turvaamiseen 
ja sieltä kumpuavaan? 

Ei minulla ole mitään sitä vastaan, 
että yritysten ja yliopistojen välistä yh-
teistyötä lisätään. Se voi olla ihan posi-
tiivista, mutta ei se voi noin päin kulkea. 
On se ihan absurdia.

Yliopistojen perusrahoituksen 
turvaaminen on nyt ensisijaista.

Monilla aloilla suuri osa tutkijoiden ja 
professorien ajasta menee ulkopuolisen 
rahoituksen hankkimiseen.
Nimenomaan. Siinä ei oikeasti ole mitään 
järkeä ainakaan niin kiivassyklisenä kuin 
se on. Vakava perustutkimus on vaarassa 
jäädä tekemättä ja siitä nyt ei ainakaan 
ole hyötyä. •
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