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AJATUSTEN TONAVA

Keväällä 1945 perustettu Hel-
singin yliopiston valtiotieteel-
linen tiedekunta täyttää tänä 
vuonna 75 vuotta. Juhlat järjes-
tettiin 3.9. YP onnittelee läm-
pimästi Valtsikaa, yhtä viidestä 
kustantajastaan!

Jo keväällä korona-aikaan jul-
kistettiin Jukka Kortin kirjoit-
tama historiateos  Valtaan ja 
vastavirtaan. Helsingin yliopis-
ton valtiotieteellinen tiedekunta 
75 vuotta, joka ”käsittelee laa-
jaan tutkimusaineistoon perus-
tuen tiedekunnan suhdetta ym-
päröivään yhteiskuntaan erilaisi-
na ajanjaksoina. Teos avaa niitä 
moninaisia tapoja, joilla tiede-
kunta on ollut yhteiskunnallises-
sa muutoksessa mukana ja ajoit-
tain jopa sen ohjaksissa. Teok-
sessa pohditaan valtiotieteelli-
sen tiedekunnan merkitystä yh-
teiskuntakriittisenä toimijana 
ja kasvattajana. Keskeisiä tee-
moja ovat myös yhteiskunnalli-
sen tutkimuksen ja taloudellis-
ten tavoitteiden välinen jännit-
teinen suhde sekä tiedekunnan 
rooli osana (hyvinvointi)valtion 
rakentamista ja yleistä poliittis-
ta liikehdintää.”

Lukulistalle!

Valtsikan suunnasta tulee myös 
uusimman Tieteessä tapahtuu 
-lehden (3/2020) pääkirjoi-
tus, jossa yliopistotutkija Timo 
Miettinen pohtii, miten koro-
nakriisi on muuttanut tieteente-
on tapoja:

”(…) korona-aika on muut-
tanut tutkijan arkea. Joillakin, 
kuten itselläni, osa tutkimuksen 
perusoletuksista muuttaa asen-
toa. Toiset eivät pääse arkistoon 
tai tutkimuskohteensa luo. Kon-
ferenssimatkat jäävät tekemät-
tä. Opetuksesta katoaa Teams- 
ympäristössä vastavuoroisuus.

On myös niitä, joille korona 
merkitsee uusien tutkimuskoh-
teiden syntyä, uutta dataa, ken-
ties uusia rahoitusmahdollisuuk-
sia. Monien puhelin soi ja säh-
köposti laulaa, kun tutkijoita ky-
sytään poikkeuksellisen paljon 
television ja radion ajankohtai-
sohjelmiin ja erikoislähetyksiin.

Koronakriisi ei ole kuitenkaan 
yksinomaan biologinen tai epi-
demiologinen ilmiö. Virus on 
toki sama kaikkialla, mutta sen 
vaikutukset riippuvat myös niis-
tä asioista, joita me humanistit 
tai yhteiskuntatieteilijät tutkim-
me: sosiaalisista suhteista, kult-
tuurista, hyvinvoinnista tai vaik-
kapa läheisyyden osoituksista. 

Rajoitusten asettaminen ei se-
kään ole vain oikeudellinen ky-
symys, vaan riippuu esimerkik-
si yhteiskunnallisen luottamuk-
sen kaltaisista ilmiöistä. Sään-
töjen asettamisen kannalta yh-
teiskunnallinen hyväksyttävyys 
on avainasemassa. Ei ole sellais-
ta poliisia, joka vahtisi käsien pe-
sua tai turvavälien pitämistä.

Tieteen merkitys korostuu eri-
tyisesti kriisin taloudellisessa so-
peutumisessa. Valtiot ovat nou-

semassa avainasemaan tulevi-
na vuosina elvyttäessään talout-
ta tuhansilla miljardeilla euroil-
la. Olisi tärkeää, että myös kriit-
tisten tutkijoiden ääni kuuluisi 
niissä pöydissä, joissa pelastetaan 
lentoyhtiöitä, tehdään uusia in-
vestointeja tai vastaavasti sopeu-
tetaan julkista sektoria.

Yliopiston sisältä käsin muo-
dikas monitieteisyys näyttää jos-
kus puuttumiselta yliopiston pe-
rustehtävään. Mutta samalla ko-
ronakriisi on osoittanut, että eri-
tyistieteiden tuottama ymmärrys 
maailmasta on kestävää vain sil-
loin, kun se asettuu keskuste-
luun muiden tieteiden ja koko 
yhteiskunnan kanssa.

”Ollessani 10-vuotias tutus-
tuin suomen kieleen. Siitä läh-
tien olen kävellyt lumen läpi ja 
yli vuorien yrittäen oppia tätä 
kieltä.

Kun ihminen ryhtyy uuden 
kielen oppimiseen, hän tapaa 
monia yllättäviä – ja ehkä epä-
selviäkin – seikkoja. Yksi asiois-
ta, joka kävi suoraan sieluuni, 
on partisiippi, siis sellainen ver-
bimuoto kuin vaikkapa  luke-
va, syömätön ja syyttämä.

Partisiipilla pakataan asioita.
Partisiipissa on verbin ja adjek-
tiivin piirteitä. Se myös taipuu 
sijamuodoissa. Venäläinen kir-
jailija Anton Tšehov on sanonut, 
että lyhyys on lahjakkuuden si-
sar. Minusta tämä lause heijastaa 
partisiipin pääerikoisuutta.

Partisiippi on sen mitta, mi-
ten suomen kielioppi voi paka-
ta asioita lyhyimmässä, tiiveim-
mässä muodossa. Esimerkiksi 
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suomen kielen puhuja voi hel-
posti välttää pitkiä rakenteita 
kuten sellainen, josta on ollut pu-
he  ja sanoa pelkkä  puhuttu  tar-
koittaen samaa asiaa. Kätevää!

(…) Ajatelkaa tätä: käyttä-
mällä vähemmän sanoja saam-
me saman merkityksen kuin pit-
kin lausein. Suomen partisiipit 
muistuttavat Tetris-peliä, jossa 
sanoista kootaan taitavasti kuin 
palikoista rivit kokonaisiksi.”

(Iuliia Guseva Rakkaudesta 
suomeen -blogissa 28.5.2020, 
kotus.fi) 

Saako tutkija tuntea, kysyy luon-
nonsuojelubiologi Panu Halme 
Koneen säätiön Rohkeus-blogis-
sa (3.9.2020, koneensaatio.fi): 

”Luonnontieteilijä on kone, 
joka tuottaa puolueettomia ana-
lyysejä omasta tutkimusalastaan, 
eikä ole oikeastaan mitään miel-
tä yhtään mistään.

Tähän tyyliin minua on ope-
tettu, ja olen itse jollain taval-
la rakentanut samanlaista ku-
vaa itsestäni. Tutkijan, erityi-
sesti luonnontieteilijän, tehtä-
vä on analysoida maailman ti-
laa ja muuttujien välisiä vuoro-
vaikutuksia, minun tapauksessa-
ni luonnon monimuotoisuutta 
koskien. Siinä roolissa jokainen 
vuodattamani kyynel on heik-
kouden merkki ja ase jonkun 
tiedevastaisesta maailmankuvas-
ta hyötyvän käteen.

Itse olen vasta viime vuosien 
aikana alkanut ymmärtämään 
tutkijan kliinisyyttä korosta-
van roolini mahdottomuuden 
ja jopa vahingollisuuden. Tut-
kin luonnon monimuotoisuutta 
ja erityisesti keinoja sen vähene-
misen pysäyttämiseksi. Ihmisen 
käynnistämä kuudes sukupuut-
toaalto on peruuttamattomin-
ta ja traagisinta mitä maailmas-
sa tällä hetkellä tapahtuu. Esi-
merkiksi ihmisen rakentamien 
kulttuurimonumenttien aikaja-
nat ovat mitättömiä siihen ver-
rattuna, että lajien sukupuutto-
jen mukana maailmasta häviää 
jopa satojen miljoonien vuosien 
pituisia ainutlaatuisia kehitys-
kulkuja. Voinko lopulta edes ol-
la uskottava tällaisen aiheen tut-
kija, jos en ole jatkuvasti jollain 
tasolla surullinen tai ahdistunut 
siitä, mitä näen? Tai voinko ai-
nakaan ikinä saada muille pe-
rille viestiä siitä, että nyt tapah-
tuu jotain erityistä? Miten pitäi-
si toimia, kun oikeastaan tekisi 
mieli mennä torille huutamaan 
perkelettä ja haukkumaan kaik-
ki idioo teiksi?

Mitä ihmiskunta tekee, kun 
pian koittaa päivä jolloin vii-
meinen sumatransarvikuono 
kuolee? Ehkä #extinction tren-
daa Instagramissa pari päivää?”

Onko tänä vuonna mielestäsi il-
mestynyt jokin lyömätön tie-
dekirja? Jos on, niin nyt on hy-
vä hetki ilmiantaa se kisaamaan 
Vuoden tiedekirja -palkinnos-
ta. Vuosittain jaettavan palkin-
non myöntävät  Suomen tiede-
kustantajien liitto  ja  Tieteellis-
ten seurain valtuuskunta (TSV). 
Palkintosumma on noussut ai-
emmasta 10 000 eurosta peräti 
25 000 euroon. 

Hakuilmoituksen mukaan 
”palkittavalta teokselta edellyte-
tään, että se perustuu tieteelli-
seen tutkimukseen ja todennet-
tavaan lähdepohjaan. Valinnas-
sa painotetaan vertaisarvioituja 
ja huolellisesti toimitettuja, su-
juvasti luettavia kotimaisia teok-
sia. Painotus korostaa tiedettä ja 
erottaa palkinnon yleisen tieto-
kirjallisuuden monista palkin-
noista.”

Vuoden tiedekirja -palkinnon 
saaja julkistetaan TSV:n kevät-
kokouksessa maaliskuussa 2021. 
Palkintoehdotuksen voi lähettää 
marraskuun loppuun mennes-
sä julkaisupäällikkö Sami Syrjä-
mäelle tieteellisten seurain val-
tuuskuntaan (@tsv.fi).

Ajatusten Tonava ottaa vas-
taan tuoreita ja nasevia otok-
sia ajan ilmiöistä osoitteeseen  
yhteiskuntapolitiikka@thl.fi.

https://koneensaatio.fi/saako-tutkija-tuntea
mailto:yhteiskuntapolitiikka@thl.fi
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