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keskimäärin 2,0 kieltä, ranska-
laiset 1,8 kieltä ja britit vain 1,6 
kieltä. Ruotsalaisten kielireper-
tuaari oli suomalaisten tasolla 
(2,5), mutta pisimmän korren 
vetivät hollantilaiset, jotka osaa-
vat keskimäärin 3,2 kieltä. 

Ollessaan Suomessa 1940-lu-
vulla Bertolt Brecht lohkaisi 
tunnetulla tavalla suomalaisten 
vaitonaisuudesta. Uusi tutki-
mustieto sai Juhana Aunesluo-
man päivittämään sanonnan 
Facebook-kommentissaan: 
”Suomalaiset vaikenevat 2,6 
kielellä”  

Sosiaalinen media on myös vä-
littänyt YP:n ex-kolumnisti 
Katja Ketun kuulumisia Frank-
furtin kirjamessuilta, joiden tee-
mamaa Suomi on tänä vuonna:

”Presidentit tavattu. Maail-
manlaajuiset englanninoikeudet 
myyty. Amazonia kommentoi-
tu Saksan Yleisradiolle. Kään-
täjä Angela Plögerin valtionpal-
kintoa juhlittu. Kompastuttu 
lavan reunaan ja kaaduttu kult-
tuuriministerin jalkoihin (selvin 
päin, WTF!). Esiinnytty kir-
kossa täpötäydelle seurakunnal-
le. Oltu kiistanalaista ja kont-
roversaalia kirjailijaa. Edustettu 
Lapin maagista realismia.”

YP onnittelee sekä Katjaa että 
Suomea hienosta esilläolosta – 
pienet mutta näyttävät horjah-
dukset kuuluvat asiaan!

Hitaasti mutta varmasti kohen-
tuva väestön hyvinvointi taipuu 
huonosti uutiseksi, kirjoittaa 
Pasi Nokelainen Kehitys-leh-
dessä (3/2014):

”Ulkoministeriön heinä-

”On tietoa, mitä pitäisi teh-
dä. Tutkimusten mukaan alko-
holimainonnan rajoittaminen 
vähentää alkoholihaittoja, mut-
ta on paljon voimia, jotka eri 
syistä eivät halua mitään teh-
tävän.

Jos ajattelen keskimääräistä 
lehden pääkirjoitusta tai kansa-
laisen sähköpostia, se on täynnä 
väärää tietoa. Omia arvauksia ja 
luuloja. Pahimmillaan tietysti, 
että nykyinen 2 500 kuolemaa 
on hyvä luku, kun se on saatu 
vähenemään edellisvuosista.

Alkoholi on ainoa aihe, jos-
ta voi kirjoittaa tai sanoa mi-
tä tahansa. Voi kehua kapakas-
sa, että sanoinpa suorat sanat 
holhoa jille.

Jokainen lainvalmistelija tie-
tää, että kaikilla rajoituksilla on 
hyvien puolien lisäksi huonoja 
puolia. Ei ole täydellistä maail-
maa eikä täydellistä tapaa teh-
dä säännöksiä. Kyllähän se laki 
hölmöltä tuntuu ihmiselle, joka 
ajattelee vain sitä Koff-tölkkiä.

Toki maailma muuttuu, ja 
pykälät vanhentuvat. Esimer-
kiksi alkoholiannosten määrän 
rajoittaminen ravintolan tiskil-
lä on hölmö säännös. Ei sellaista 
tarvita, kun samaan aikaan Vi-
rosta saa tuoda 100 litraa viinaa 
ja juoda ne kaupungin puistos-
sa pullonsuusta.

Ei kaikkea pidä tehdä, vaikka 
tarkoitus olisi hyvä.”

Eurobarometri-aineiston (2012) 
perusteella on nyt laskettu kuin-
ka monta kieltä kussakin Eu-
roopan maassa keskimäärin osa-
taan. Suomalaiset pärjäsivät ver-
tailussa ihan hyvin: me puhum-
me keskimäärin 2,6 kieltä, kun 
esimerkiksi saksalaiset puhuvat 

AJATUSTEN TONAVA

Kärkevintä sankarijournalismia 
ei nykyään edusta sotakirjeen-
vaihtajana toimiminen, gon-
zoilu alamaailmassa tai tutkiva 
taloustoimittaja paljastamassa 
veropakolaisia Neitsytsaarilta. 
Kunnioituksen hattu vasta pääs-
tä nouseekin, kun journalisti 
uskaltaa asettua ymmärtämään 
vapaan kansalaisen vihollista 
numero yksi, nimittäin ankeut-
taja-virkamiestä. Toimittaja Jus-
si Sippola lähti uhkarohkeaan 
yritykseen Helsingin Sanomain 
NYT-liitteessä (8.10.2014):

”Kaikki on kielletty. Suomea 
hallitsevat sadistiset virkamie-
het, jotka päättävät kansalais-
ten puolesta, miten täällä pitää 
elää. Ja virkamiehet ovat vääräs-
sä, sillä heidän laatimansa sään-
nöt ovat typeriä ja estävät kan-
salaisia elämästä siten kuin he 
haluavat.

Virkamiehet laativat sääntö-
jä, jotka kieltävät. On kiellet-
ty kansalaisilta terassit, poke-
rin peluu, oluen juonti ja pal-
jon muuta.

Mutta entä jos tämä onkin 
potaskaa? Entä jos virkamiehet 
ovatkin tarinan sankareita? En-
tä jos ilman virkamiehiä, kansa-
kunnan suojelijoita, me eläisim-
me anarkiassa, jossa tappaisim-
me toisemme?”

Yksi Sippolan haastattelemis-
ta virkamiehistä on alkoholi-
säännösten kanssa työkseen pai-
niskeleva sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallintoneuvos Ismo 
Tuominen:
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ta tuhansia. Tieteellisten seurain 
valtuuskunta (TSV) on nyt ke-
hittänyt vertaisarvioiduille jul-
kaisuille tarkoitetun tunnuksen. 
Tunnus on TSV:n rekisteröimä 
tavaramerkki, jolla tiedekus-
tantajat voivat merkitä julkai-
semansa tieteellisen ennakko-
arvioinnin läpikäyneet artikke-
lit ja kirjat. Tunnus kertoo, et-
tä kyseisen julkaisun vertaisar-
viointi on toteutettu kansainvä-
lisen tiedeyhteisön noudattami-
en laadullisten ja eettisten vaati-
musten mukaisesti. Tunnus, jo-
ta YP:kin aikoo jatkossa vertais-
arvioitujen artikkeleidensa yh-
teydessä käyttää, näyttää tältä: 

Ajatusten Tonava ottaa vastaan 
tuoreita ja nasevia otoksia ajan 
ilmiöistä osoitteeseen (yhteis-
kuntapolitiikka@thl.fi).

”’Valtioneuvoston tiedeneu-
vonantaja antaisi tiedeyhteisöl-
le kasvot’, kuvailee Raivio uut-
ta toimijaa, joka ei itse olisi vält-
tämättä minkään erityistieteen 
asiantuntija tai besserwisser, 
vaan pikemminkin luotettava ja 
puolueeton välittäjä, johon niin 
tieteentekijät kuin päättäjätkin 
voisivat ehdottomasti luottaa.

Tiedeneuvonantajasta voitai-
siin käyttää englanninkielistä 
termiä ’honest broker’ eli rehel-
linen välittäjä.

Valtioneuvosto valitsisi tie-
deneuvonantajan, mutta hänen 
toimikautensa tulisi olla halli-
tuskautta pidempi, esimerkik-
si viisi vuotta, Raivio tarkentaa 
Helsingin Sanomille.

Lisäksi jokaisessa ministeri-
össä pitäisi Raivion mukaan ol-
la tohtoritasoinen tutkimusjoh-
taja.

Tiedeakatemiain neuvottelu-
kuntaan Raivio perustaisi tie-
deanalyysiyksikön. Samaan 
paikkaan tulisi myös asiantun-
tijarekisteri, joka Raivion mu-
kana korvaisi ’päivystävät do-
sentit’.

Raivio korostaa, että uusi jär-
jestelmä edellyttää virkamiehil-
tä asennemuutosta ja tiedeluku-
taitoa. Se tarkoittaa uskoa, että 
tiedolla on merkitystä sekä ky-
kyä tunnistaa pätevä tutkimus.” 
(HS 9.10.2014)

Jos Raivion kunnianhimoi-
nen malli toteutuu, ainakin do-
sentit huokaissevat helpotukses-
ta – ei enää pitkiä päivystysvuo-
roja odottaen milloin puhelin 
soi ja käy uninen kutsu aamu-
TV:n sohvalle.  

Maailmassa julkaistaan vuosit-
tain yli miljoona tieteellisen en-
nakkoarvioinnin läpikäynyttä 
julkaisua ja Suomessakin usei-

kuussa julkaiseman tutkimuk-
sen mukaan seitsemän kymme-
nestä suomalaisesta uskoo, et-
tä äärimmäinen köyhyys on li-
sääntynyt maailmassa vuoden 
1990 jälkeen. Vastaavasti kah-
deksan kymmenestä suomalai-
sesta luulee, että alle puolet ke-
hitysmaiden lapsista aloittaa pe-
ruskoulun.

Todellisuudessa äärimmäises-
sä köyhyydessä elävien ihmisten 
suhteellinen osuus ja heidän ab-
soluuttinen määränsä ovat las-
keneet rajusti. Nyt myös mel-
kein kaikki maailman lapset 
pääsevät aloittamaan peruskou-
lun. 

Siinä, että huonot uutiset ko-
rostuvat, ei ole sinänsä mitään 
uutta, mutta suomalaisten me-
diatalojen ahdinko on kärjistä-
nyt ilmiötä entisestään. Aiem-
paa pienemmällä henkilökun-
nalla ja kovemmassa kiireessä 
pystytään kertomaan vain ’pa-
kolliset’ uutiset, ja niitä ovat täl-
lä hetkellä Ukraina, Isis ja Ebo-
la.

Tilannetta kärjistää myös uu-
tisointitavan muuttuminen. 
Nyt panostetaan reaaliaikaiseen 
läsnäoloon ja kysytään, mitä ta-
pahtuu juuri nyt.

Ihmisten hyvinvoinnin ja oi-
keuksien parantuminen taipuu 
varsin huonosti valtavirran ker-
ronnaksi. Ainakin minun on 
vaikea kuvitella tilannetta, jos-
sa kirjeenvaihtaja selostaa suo-
rassa lähetyksessä, kuinka köy-
hyys vähenee juuri kyseisellä 
hetkellä.” 

Kuten kesäkuun YP:ssä jo enna-
koitiin, emerituskansleri, selvi-
tysmies Kari Raivio on pääty-
nyt esittämään, että valtioneu-
vostoon perustettaisiin tiede-
neuvonantajan posti: 


