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AJASSA LIIKKUU

In memoriam: tutkija Klaus Mäkelä 1939–2013

Klaus Mäkelä menehtyi vai-
keaan sairauteen joulukuussa 
2013.  Hän oli yksi keskeisis-
tä Suomen yhteiskuntatieteelli-
sen tutkimuksen vaikuttajista ja 
toimijoista viisi vuosikymmen-
tä, 1960-luvulta 2010-luvulle 
saakka.  Hänen monipuolinen 
tutkijanuransa kosketti sosiolo-
giaa yleensä ja oikeussosiologi-
aa erityisesti, alkoholipolitiik-
kaa, kielen ja kulttuurin tutki-
musta, evoluutiotutkimusta ja 
tutkimuksen etiikkaa. Päätyön-
sä hän teki tutkijana ja esimie-
henä Alkoholipoliittisessa tut-
kimuslaitoksessa 1960-luvul-
ta 1980-luvun alkuvuosiin ja 
sen jälkeen Alkoholitutkimus-
säätiön tutkimusjohtajana vuo-
teen 2000. Eläkevuosinaankin 
hän oli ahkera tutkija ja moni-
puolinen kirjoittaja.  Koko elä-
mänuransa hän oli myös aktii-
vinen yhteiskunnallinen osallis-
tuja ja mukana monissa 1960- 
ja 1970-lukujen kansalaisliik-
keissä. Itse hän määritteli työ-
tään näin: ”En ole koskaan ol-
lut ’sosiologi’, vaan yhteiskunta-
tieteilijä: en ole tutkinut sosiaa-
lisia systeemejä vaan Suomea.” 
(Tigerstedt 2000, 467) 

Klaus Mäkelän viimeiseksi 
toimeksi jäi hanke, jossa selvi-
tellään tutkimusaineistojen ke-
räämisen yhteydessä annettuja 
vastaajien suostumuksia aineis-
tojen myöhemmän uudelleen-
käytön näkökulmasta. Hänen 

huolenaan oli, että epämääräi-
sesti pyydetyt ja annetut suos-
tumukset vaikeuttavat tarpeet-
tomasti aineistojen jatkokäyt-
töä ja luovat epäluottamusta 
tutkijoiden ja tutkittavien vä-
lille. Kun aineistojen keräämi-
seen on käytetty merkittävästi 
yhteiskunnan voimavaroja, on 
hyvä kehittää sellaisia käytän-
töjä, jotka mahdollistavat ai-
neistojen monipuolisen käytön.  
Klaus Mäkelä sai sairasvuoteel-
leen tiedon käynnistämänsä 
hankkeen laajasta seminaarista 
marraskuussa 2013 ja kuuli, et-
tä hanke etenee suunnitelmien 
mukaisesti julkaisuksi vuoden 
2014 puolella. 

Oman tutkijantyönsä ohella 
Klaus Mäkelällä oli tärkeä rooli 
Suomen yhteiskuntatieteellises-
sä tiedeyhteisössä tutkimusten 
ohjaajana, kommentaattorina 
ja keskustelijana. Hän paneu-
tui tutkimuksiin tinkimättö-
män perusteellisesti, osasi puris-
taa monimutkaisista ja sekavista 
tutkimussuunnitelmista käyttö-
kelpoisen ytimen eikä kaihta-
nut sanomasta, jos ydintä ei ol-
lut, mutta sanoi sen niin kau-
niisti, ettei tyrmännyt tekijää.  
Tätä Klaus Mäkelän toiminta-
kenttää tutkimuksen ohjaaja-
na kiittelee muun muassa Matti 
Virtanen (2001) väitöskirjansa 
esipuheessa: ”Klaus on poik-
keuksellinen yhdistelmä: yhtai-
kaa sekä tiukka ja tarkka empii-

rinen tutkija että avara ja tuorei-
ta näkökulmia generoiva ajatte-
lija – ja tällä kaksoisvalotuksel-
la hän myös muiden tekstejä ar-
vioi. Klaus on terävän kriittinen 
mutta lämpimän rakentavasti ja 
kannustavasti – siis kaveri, jon-
ka solidaarisuuteen nuorempi 
kisälli on aina voinut luottaa.”

Alkoholitutkimus oli Klaus 
Mäkelän tutkijanuran kiinto-
piste. Hän teki väitöskirjan-
sa Alkoholitutkimus ja alkoho-
lipolitiikka (yhteenvetoartikke-
lin nimi) vuoden 1969 alussa 
voimaan tulleen alkoholilain ja 
keskiolutuudistuksen ympärillä. 
Aineistona olleet vuosien 1968 
ja 1969 alkoholin kulutustutki-
mukset olivat alkuna myöhem-
mille juomatapatutkimuksille, 
yhdelle Suomen pitkistä määrä-
välein tehtävien tiedonkeruiden 
sarjoista (ks. Suomi  juo,  P. Mä-
kelä & al. 2010).  Vaikka väi-
töskirjatutkimus koski nimen-
omaan alkoholia, oli siinä jo 
esillä Klaus Mäkelän tutkijan-
työn yksi pääpiirre: erityisaihei-
ta koskevia erityisaineistoja voi 
käyttää myös laajempiin yhteis-
kunnallisiin tarkasteluihin. Al-
koholitutkimuksen kysymykset 
ja aineistot valottivat esimerkik-
si Suomen modernisoitumista, 
suuria murroksia maaseutuyh-
teiskunnasta kaupunkiyhteis-
kunnaksi, valtion ja kansalais-
ten suhdetta, mielipideilmas-
ton vaihteluja ja politiikkatoi-
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mien vaikuttavuutta. 
Kansainvälinen vertailu oli 

keskeinen osa Klaus Mäke-
län tutkimustyötä 1970-lu-
vulta eteenpäin, varhaisimpa-
na taustana hänen työympäris-
tönsä monipuoliset kontaktit 
pohjoismaiseen tutkimukseen. 
Hän oli mukana Kettil Bruunin 
johtamassa tutkimusryhmässä, 
joka vuonna 1975 julkaisi 
yhden kansainvälisen 
alkoholipolitiikkatutkimuksen 
merkkipaaluista, teoksen Al-
cohol Policy in Public Health 
Perspective (suomeksi: Alkoho-
lipolitiikka – kansanterveydelli-
nen näkökulma). Mäkelän työ 
tämän aihepiirin kanssa jatkui 
ISACE-tutkimuksessa (Interna-
tional Study on Alcohol Cont-
rol Experiences) sekä 1990-lu-
vulla ilmestyneissä kansanter-
veysnäkökulmaa päivittäneis-
sä tutkimuksissa (esim. Alcohol 
Policy and the Public Good, 
1994). 1980-luvulla hän käyn-
nisti maailman ensimmäisen 
vertailevan tutkimuksen AA-
liikkeestä eri maissa. 

Yksi Klaus Mäkelän monis-
ta kiinnostuksen kohteista liit-
tyi yhteiskuntatieteiden me-
netelmien kielellis-kulttuuri-
seen käänteeseen 1980-luvulta 
eteenpäin.  Vaikka hänet tun-
nettiin numeroaineistoja käyt-
tävänä empiirisenä tutkijana, 
hän osallistui myös laadullis-
ten menetelmien kehittämiseen 

ja niitä soveltavaan tutkimuk-
seen. Sielläkin hän pyrki edistä-
mään hyvin määriteltyjä tieteel-
lisiä käytäntöjä aina oppikirjan 
laatimista myöten.  Tätä sivusi 
toinen Klaus Mäkelän elinikäi-
nen uteliaisuuden kohde: kieli 
ja mieli, merkitykset, ymmärre-
tyksi tuleminen ja yhteisen ym-
märryksen edellytykset.  Hän 
oli itse polyglotti, joka seura-
si tutkimuskirjallisuutta ja luki 
kaunokirjallisuutta usealla kie-
lellä.  Omassa kielenkäytössään 
Klaus Mäkelä oli tarkan ja sääs-
teliään ilmauksen ystävä, siinä 
määrin, että eräs työtoveri sa-
noi 1980-luvulla: ”Klasu pu-
huukin pelkkiä valmiita A4:ia.” 
Tarkkuus ja tiiviys antoivat kui-
tenkin usein tilaa myös älylli-
sen huumorin harjoittamisel-
le.  Kielenkäytön alalla hän te-
ki pieniä kokeita.  Muistiin on 
jäänyt esimerkiksi kokeilu, jossa 
hän puhui kuukauden ajan kai-
kille vain kirjakieltä – ja tarkkai-
li reaktioita ja ymmärretyksi tu-
lemistaan!  

Klaus Mäkelä oli tutkijana ja 
ihmisenä universitas-idean hen-
kilöitymä, jonka ajatus ylitti tie-
teenalojen rajat.  Tutkijana ole-
minen oli tämän idean toteut-
tamista käytännössä. Mutta toi-
saalta Klaus Mäkelä ei miten-
kään halunnut nostaa jalustalle 
sen paremmin tutkimusta työ-
nä ja elämänmuotona kuin it-
seään tutkijana. Tätä asennet-

ta kuvaa hänen näkemyksensä 
siitä, missä tutkija voi olla hyö-
dyksi: ”Hyvä tutkimus on har-
voin hyödyllinen, mutta hyvä 
tutkija voi olla hyödyllinen juu-
ri komiteoiden jäsenenä” (Mä-
kelä 2000, 281).  

Tutkija ja yhteiskuntatieteilijä 
Klaus Mäkelä oli viimeiseen as-
ti, sairaalapotilaanakin. Viimei-
seksi jääneessä viestissään sai-
raalasta hän kirjoitti: ”Valitet-
tavasti en jaksa enkä ehdi ke-
rätä aineistoja moniin suun-
nittelemiini tutkimuksiin. Tar-
jolla olisi tavallista riittoisam-
pi aineisto sinuttelun ja teitit-
telyn eri muotojen vaihtelus-
ta hoitajan ja potilaan ominai-
suuksien (ikä, kuoleman lähei-
syys, aggressiivisuuden ja seka-
vuuden aste) mukaan. On myös 
kiinnostavaa, miten tunnollises-
ti hoitajat selostavat tekemisi-
ään potilaalle mutta unohtavat 
heti perään hänen läsnäolonsa 
keskinäisessä keskustelussaan.”  
Nämä tutkimukset jäivät teke-
mättä, mutta aiheet jäävät eh-
kä itämään. Ne myös kertovat, 
että pienimmiltäkin näyttäneet 
aiheet olivat Klaus Mäkelälle, 
tutkijalle, ikkunoita ihmisten 
yhteiskuntaan.     

Jussi Simpura &
 Kari Poikolainen

Kirjoittajat ovat Klaus Mäkelän ys-
täviä ja työtovereita monen vuosi-
kymmenen ajalta.
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