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Sitran toimintaa arvioineen kan-
sainvälisen ryhmän mielestä Suomi
on maailman parhaiten tutkittuja
tietoyhteiskuntia, mihin puolestaan
Sitra on vahvasti vaikuttanut. Hy-
väksi esimerkiksi tästä arviointiryh-
mä nosti lokakuussa julkistetussa
raportissaan tamperelaistutkijoiden
Mika Niemisen ja Erkki Kaukosen
Sitran sarjassa julkaistun tutkimuk-
sen ”Yliopistot ja tutkimusverkostot
tietotaloudessa”. Arviointiryhmää
johti Suomen Akatemian pääjohtaja
Reijo Vihko ja mukana oli mm.
maailmankuulu Berkeleyn yliopis-
ton professori Manuel Castells. Nie-
misen ja Kaukosen tutkimus hyö-
dyntää useita erilaisia aineistoja kan-
sallisen tason tutkimuspolitiikka- ja
rahoitustiedoista tutkijoiden haas-
tatteluihin. Kokonaiskuvaa on täy-
dennetty yrityksissä toteutetuilla
postikyselyillä. Yllättävänä tulokse-
na Nieminen ja Kaukonen pitävät
Aikalainen-lehden (8.11.) mukaan
sitä, ettei sopimustutkimus haasta-
teltujen tutkijoiden mukaan yleensä
ole ristiriidassa perustutkimuksen
tavoitteiden kanssa:

”Yritykset eivät enää pyri sopi-
mustutkimusten avulla yksinomaan
hakemaan ratkaisuja tarkasti rajat-
tuihin sovellusongelmiin, vaan pyr-
kimyksenä on laajempialainen tek-
nologian kehittäminen. Saman-
suuntaisen vastauksen sai niin tek-
nisellä, luonnontieteellisellä kuin
yhteiskuntatieteellisellä alalla.”

Sopimustutkimusten luonne käy-
tännössä siis on, että niissä tutkitaan
tieteellisesti kiinnostavia ongelmia,
joilla kuitenkin on potentiaalista so-
vellusarvoa. Tulos on todella yllättävä
siihen pelkoon nähden, joka 1990-
luvulla akateemisessa maailmassa val-
litsi yliopistojen rynnistäessä ulko-
puolisen rahoituksen metsästykseen.
Fiksuutta tuntuu löytyneen kum-
maltakin puolelta: Niemisen ja Kau-
kosen tutkimuksen valossa yliopisto-
jen ja yritysten välille syntynyt suhde
on ennen muuta win/win-asetelma.

Maria Länsiö on kutistanut (De-
mari 7.11.) koko maapallon väes-
tön 100 asukkaan kyläksi niin, että
kaikki luvut pysyvät suhteessa sa-
mana. Tässä kylässä asuu 57 aa-
sialaista, 21 eurooppalaista, 14 län-
tisen pallonpuoliskon asukasta ja 8
afrikkalaista; 52 naista ja 48 miestä;
70 värillistä, 30 valkoihoista; 70 ei-
kristittyä ja 30 kristittyä; 89 hetero-
ja 11 homoseksuaalia. Kylän omai-
suudesta 6 ihmistä omistaa 59 pro-
senttia ja nämä kaikki 6 ovat jenk-
kejä. 70 ei osaa lukea. 50 kärsii ali-
ravitsemuksesta. 1 omistaa tietoko-
neen.

Tietokoneille siis riittäisi markki-
noita, kunhan kylän asukkaista 50
saisi ensin ruokaa ja 70 oppisi luke-
maan.

Pedro Almodovarin elokuva ”Puhu
hänelle” kolahtaa monella tavalla:
sen tapa kutoa tarina ja kertoa se
menevät suoraan suoneen. Trendin-
metsästäjien kannattaneekin tut-
kailla nyt nimenomaan elokuvaa ja
katsella sen jälkeen sillä silmällä kir-
jallisuutta, tiedettä, hypermediaa tai
musiikkia, josko sielläkin esiintyisi
merkkejä jostain samantyyppisestä.
Tässä Almodovarin tuoreessa eloku-

vassa, Aki Kaurismäen ”Mies vailla
menneisyyttä” -elokuvassa ja vielä-
kin teattereissa pyörivässä Jean-Pier-
re Jeunet’n ”Améliessa” on nimit-
täin yksi yhteinen piirre: niihin on
sisällytetty ns. hyvien ihmisten juh-
laa sellaisella kepeän ja tragikoomi-
sen vakavuuden intensiteetillä, ettei
sellaista ole nähty sitten Jean Renoi-
rin ”Suuren illuusion”. Ikään kuin
trendikästä olisikin yhtäkkiä olla
vanhanaikaisen hyvä ihminen sekä
itselle että lähimmäiselle ja, mikä
tärkeintä, näkymättömästi ja pyy-
teettömästi. Kaurismäen ja Almo-
dovarin leffoissa on vielä yhteisenä
piirteenä  kerronnan yksinkertai-
suus, hitaus ja rauhallisuus, ne suo-
rastaan alleviivattuina. Vastareaktio
elämisen actionille ja ekstremelle? 

Kolumnisti Tuomas Nevanlinna
analysoi Helsingin Sanomien Nyt-
liitteessä (45/02) ex-mäkihyppääjä
Matti Nykäsen nopeasti kuuluisaksi
noussutta aforismia ”elämä on laif-
fii”. Koska ”elämä” on suomeneng-
lanniksi ”laif ”, aforismi tuntuu äk-
kiseltään tautologialta, jossa ei tuo-
teta lainkaan uutta informaatiota.
Nevanlinnan mukaan vaikutelma
on pettävä, koska elämä ja laif eivät
viime kädessä ole synonyymejä: 

”Asettuessaan ’laiffin’ rentoon ja
cooliin ristivaloon kotikutoinen,
tylsähkö ja kenties perheväkivallan-
kin varjostama ’elämämme’ saa kai-
vattua merkityslisää, jota ei kuiten-
kaan voi semanttisesti täsmentää.”

Vastaava ristivalotus toimii sa-
nonnassa ”pojat ovat poikia”. En-
simmäinen ”pojat” viittaa poikuu-
teen neutraalina ikävaiheena, mutta
toinen korostaa pikkupoikien ”eri-
tyistä vesselimäistä olemusta, jonka
valossa pienet etikettirikkomukset
on syytä antaa anteeksi”. Tällaisesta
viattomalta tuntuvasta tautologia-
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tekniikasta Nevanlinna löytää po-
liittisen pelivälineen, jota myös on
ahkerasti käytetty. Esimerkiksi ”rys-
sä on ryssä, vaikka voissa paistaisi”
on näennäinen tautologia, mutta
sen jälkimmäinen osio lukitsee koh-
teensa ikuiseen ennakkoluulojen ki-
vettämään pysyvyyteen: ”ryssiä” ei
voi muuttaa, ainoastaan halveksia,
pelätä, eristää tai tuhota. Nevanlin-
na huipentaa:

”Vallassa on se, joka pääsee sano-
maan vallitsevan tautologian.”

Noh, kolumnistit ovat kolumnis-
teja.

”Aina tuolloin tällöin kuulee kysyt-
tävän, mikä saa ihmisen hankki-
maan itselleen naisen riesakseen”,
kysyttiin taannoin (20.10.) Helsin-
gin Sanomien sunnuntai-sivujen ju-
tussa, jonka otsikko oli ”Ihmisen
paras ystävä”. Ottakaamme siitä
näyte:

”Vaikka kuinka yrittäisit opettaa
sitä tavoille, se livahtaa sohvalle he-
ti, kun silmä välttää. Pois se lähtee
vasta, kun korotat ääntäsi. Jotkut
ovat valmiita karkuteille heti, kun
portti jää rakoselleen. Ja entäs sitten
kävelyllä! Talutusremmiä ei kannata
höllätä hetkeksikään, tai ei tiedä mi-

tä tapahtuu. Kun tulee vieraita, saa
usein pelätä, että nainen rupeaa är-
hentelemään ja osoittamaan miel-
tään. Harvinaista ei ole, että se
hyökkää äkkiarvaamatta vieraan
kimppuun, vaikka olisi kuinka va-
kuuttanut, että se on ihan kiltti.
’Onko sen kanssa nyt pakko koko
ajan hosua’, vieraiden ivalliset ilmeet
sanovat. Sitä ei mielellään tunnusta
vieraille epäonnistuneensa kasva-
tuksessa. Töissä ei myöskään suosita
sitä, että on ottanut naisen mu-
kaansa. Joillakin työpaikoilla se on
suorastaan kiellettyä. Ei auta vaikka
väittäisi sen istuvan ihan kiltisti vie-
ressä. Kukaan ei jaksa kuunnella jut-
tuja sen nerokkuudesta. Naisia pel-
kääville ei mene perille myöskään
selitys, että siitä on seuraa tai että se
tuntuu hyvältä käsissä – tai että ko-
tona kerta kaikkiaan vain on naisen
mentävä aukko.”

Tässä vaiheessa näemme mie-
lemme kuvastimessa lukijoiden epä-
uskoiset ilmeet. Jos moinen juttu
todella olisi ilmestynyt Hesarissa,
siitä olisivat vähintään molemmat
iltapäivälehdet repineet useamman-
kin lööpin ja tasavallan intelligentsia
olisi monta viikkoa pohtinut, mistä
tällainen jälkijättöisyys mahtaisi
johtua. 

Ei hätää, hyvät ihmiset! Moinen
juttu kyllä ilmestyi Hesarissa, mut-
ta teimme sille tässä pienen jekun.

Alkuperäisessä Ilse Raution kirjoi-
tuksessa ihmisen paras ystävä oli
mies eikä nainen. Teimme tämän
pienen tempun osoittaaksemme,
miten yhden sanan vaihto kykenee
tekemään tavanomaisesta ja kult-
tuurisen nykyilmaston kannalta täy-
sin normaalista ja kaiken lisäksi
puhtaasti hauskuutta tavoittelevasta
puhetavasta pöyristyttävää toista su-
kupuolta halveksivaa seksismiä.

Stakesin Dialogi-lehti (6/02) kysyi
talon 10-vuotispäivän kunniaksi
neljä kysymystä joukolta julkisuu-
den vaikuttajia: 1. Mitä tulee en-
simmäiseksi mieleen sanasta Stakes?
2. Mihin Stakesia tarvitaan? 3. Mi-
kä Stakesissa ärsyttää? ja 4. Mistä
Stakes ansaitsee kiitosta? Toimittaja
Aarno Laitisella oli selkeä linja,
mutta yllättävä loppuhuipennus:

”1. Sosiaalitanttojen avohoitokes-
kus.

2. Toisarvoisten ongelmien keksi-
minen, niiden markkinointi, pai-
suttelu ja sosiaalipornon levittely.

3. Virastossa kukoistava kaunai-
nen feminismi, joka ei etsi ongel-
miin ratkaisuja vaan julistaa syyllisiä
ilman näyttöjä ja faktoja.

4. Vappu Taipale.”
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