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AJATUSTEN TONAVA

”Kriisinkestävyyden varmista
miseksi tarvitaan myös henkis
tä huoltovarmuutta. Materiaa
lisen huoltovarmuuden ylläpito 
takaa Suomessa valmiudet vält
tämättömien palveluiden, tuo
tannon ja infrastruktuurin yllä
pitämiseen kriisitilanteissa. Ma
teriaalisen varautumisen lisäksi 
tärkeää on henkinen huoltovar
muus ja henkisen hyvinvoinnin 
säilyttäminen kriisien kohtaami
sessa ja niistä selviämisessä. Hen
kistä huoltovarmuutta rakenne
taan ja ylläpidetään huolehti
malla yhteisöistä ja yksilöistä. 
Ei riitä, että ihmisiä pelastetaan 
ja heidän tarpeistaan huolehdi
taan kriisien aikana. Yhteiskun
nan tulee kaikkina aikoina tu
kea yksilöiden henkistä hyvin
vointia, keskinäistä luottamus
ta ja eettistä vastuuntuntoa, eli
nikäistä oppimista sekä kriittis
tä ajattelua ja medianlukutaitoa. 
Henkinen huoltovarmuus on 
yksi olennaisimmista uuden, ai
empaa paremman normaalin ra
kennusosista. 

Suomalainen yhteiskunta on 
viime vuosikymmeninä ollut 
varsin vakaa ja kehittynyt no
peasti monilla mittareilla mitat
tuna. Suomi on arvioitu maail
man vakaimmaksi valtioksi. Va
kauden ansioista useimmat ih
miset luottavat viranomaisiin 
ja noudattavat heidän ohjei

taan. Mittavien kriisien puut
tuminen lähihistoriassa tarkoit
taa, että suomalainen yhteis
kunta voi pääpiirteittäin hyvin. 
Asian kääntöpuoli kuitenkin tu
lee esiin koronaepidemian kal
taisen kriisin iskiessä: merkittä
vä osa suomalaisista ei ole tottu
nut elämään kriisin kanssa.” 

(Ote Suomalaisen Tiede
akatemian nimittämän 
COVID19asiantuntija ryhmän 
8.2.2021 julkaistusta kannan
otosta) 

Suomen tiedekustantajien liit
to on valinnut vuoden 2020 
tiedeeditoripalkinnon saa
jaksi  Riikka Lämsän,  joka on 
Sosiaali lääketieteellisen aika
kauslehden päätoimittaja.

Palkintoperusteissaan Tie
dekustantajat kiitti Lämsän 
ansioita lehden monipuolises
sa kehittämisessä ja toimittaji
en työhyvinvoinnin varmistami
sessa. Lämsä saa toimitukseltaan 
erinomaista palautetta. 

Palkinto jaetaan jatkossa vuo
sittain.

YP onnittelee Riikkaa!

”Nuorena miehenä opin, et
tä isossa porukassa vitsille nau
retaan sen mukaan, kuka vitsin 
kertoo eikä sen mukaan, kuin
ka hyvä vitsi on. Tämä pätee yhä 
enemmän myös politiikassa. Sil
lä, kuka asian tai argumentin 
esittää, on usein suurempi mer
kitys kuin itse asialla.

Ilmeinen esimerkki on kes
kustelu USA:n presidentinvaa

lien tuloksesta. Kun  Donald 
Trump  tai hänen liittolaisensa 
puhuvat vaalivilpistä tai varas
tetuista vaaleista, monille se on 
enemmän totta kuin tieto, jota 
vaaliviranomaiset ja muu fakta
koneisto tuottaa. Instituutiot, 
järjestelmät ja sitoutumaton me
dia menettävät asemiaan totuu
den lähteenä. Tärkeintä on, kuka 
asiaa edustaa tai ketä asia edus
taa. (…)

Ilmiössä on huomattavas
ti samaa kuin 1800‒1900lu
vun vaihteessa vaikuttanees
sa elämänfilosofiassa. Sen joh
tohahmoja olivat muun muas
sa Friedrich Nietzsche  ja Henri 
Bergson. Elämänfilosofian yksi 
perusajatus on, että elämän to
dellisin muoto on elämys, yksi
lön välitön kokemus ‒ vain ele
tyllä elämällä ja tehdyillä teoilla 
on merkitystä. Toinen elämän
filosofian perusajatus on koke
muksen ja toiminnan radikaali 
vapaus, jota eivät voi eivätkä saa 
sitoa mitkään ulkopuoliset sään
nöt, instituutiot, lait tai moraa
likäsitykset. (…)

Elämänfilosofian paluu poli
tiikkaan on mielenkiintoinen, 
yllättäväkin ilmiö. Se on viettä
nyt lähes vuosisadan historian 
varjoissa. Sillä välin länsimaisen 
filosofian, yhteiskuntatieteen ja 
poliittisen ajattelun pohjavirtana 
on ollut analyyttinen filosofia. 
Analyyttisen ajattelun peruskiviä 
ovat selkeys, johdonmukaisuus 
ja yleistettävyys. Tämän perin
teen hedelmiä on muun muassa 
hyvinvointivaltio johdonmukai
sine, byrokraattisine ja erilaisia 
ihmisiä samoin periaattein koh
televine ohjenuorineen. Kyse on 
nimenomaan yksilöllisten erityi
syyksien ylittämisestä, siitä, että 
kaikilla on samat oikeudet ja sa
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ma asema omista kokemuksista 
ja teoista riippumatta. Totuus, 
oikeus ja hyvät tavat nähdään 
universaaleina, yksilöä suurem
pina ja yksilöitä velvoittavina.

Elämyksellinen ja pidäkkee
tön, elämänfilosofinen politiik
ka maalaa yhteiskuntaan toisen
tyyppistä maisemaa. Se haastaa 
viime vuosikymmenten ihmis
käsityksiä, tietoteorioita ja mo
raaliperiaatteita samoin kuin 
niitä instituutioita ja käytäntöjä, 
joilla periaatteita pannaan toi
meen.”

(Antti Maunu Tiedekeskiviik
koblogissa 13.1.2021)

Politiikan verkkolehti politii
kasta.fi:ssä on juttusarja ”Kysy 
politiikasta”. Sarjassa on hiljat
tain kysytty muun muassa Mik
si Hitler nousi valtaan? Tuomas 
Teporan vastauksen tiivistää 
loppukappale, joka ikävä kyllä 
resonoi myös nykyajassa:

”’Ulkoisten’ eli kuviteltujen 
syntipukkien osoittaminen syy
päiksi Saksaa kalvaviin ongel
miin vetosi moniin ihmisiin; 
antisemitismi ja kommunismin 
kammo vapauttivat vihaa, joka 
kokosi ihmisiä toimimaan Sak
san ’hyväksi’. Pahaa perusteltiin 
oman kansan parhaalla. Tällai
nen ulossulkeminen on ominais
ta kansallismielisille liikkeille.”

Tiesittekö, että vuosi 2021 on 
Tutkitun tiedon teemavuosi? 
Se nimittäin on. Konseptin ta
kana ovat opetus ja kulttuuri
ministeriö, Suomen Akatemia 
ja Tieteellisten seurain valtuus
kunta sekä laaja yhteistyöverkos

to. Teema vuoden idea on esitel
ty osoitteessa tutkittutieto.fi seu
raavasti:

”Teemavuosi kokoaa yhteen 
tapahtumia ja tekoja, joiden 
avulla muodostuu monipuoli
nen kuva tutkitusta tiedosta ja 
sen roolista esimerkiksi yksilön 
hyvinvoinnin ja yhteiskunnan 
toiminnan kannalta.

Teemavuonna nostamme esil
le tutkitun tiedon lähteitä, ku
ten tutkimustietoa, tilastoja, sel
vityksiä ja analyysejä sekä tiedon 
luonnetta, johon kuuluu tiedon 
päivittyminen uusien tutkimus
tuloksien myötä. 

Tavoitteena on tehdä tutkitus
ta tiedosta entistä näkyvämpää ja 
saavutettavampaa sekä tiivistää 
tutkitun tiedon parissa toimivi
en yhteistyötä.

Teemavuoden kohderyhmä
nä ovat kaikki kansalaiset, päät
täjät ja elinkeinoelämä. Erityise
nä kohderyhmänä ovat lapset ja 
nuoret, joiden toivotaan saavan 
teemavuodesta luovuutta, innos
tusta ja uskoa tulevaisuuteen.”

Yllä mainitussa osoitteessa on 
myös päivittyvä tutkitun tiedon 
tapahtumakalenteri. 

YP suosittelee!

Yhteiskuntapolitiikan toimit
tajanakin työskentelevä Anu 
Katainen on hiljattain tullut 
tunnetuksi Ensitreffit alttarilla 
ohjelman tulkkina:

”Sosiologi Katainen ei ole va
likoitunut sattumalta kommen
toimaan Ensitreffit alttarilla sar
jaa tähän juttuun. Hän seuraa 
sarjaa nelihenkisen sosiologipa
neelin kanssa ja kirjoittaa jak
soista syväluotaavia analyyseja 
Ilmiöverkkomediaan. (…)

Kataisen mukaan tositvsar
jat tarjoavat kiinnostavia tutki
musasetelmia sosiologiselle tut
kimukselle.

Ohjelmia on käytetty sosiolo
gisen tutkimuksen kohteena ai
kaisemminkin. Esimerkiksi brit
tisosiologi ja luokkatutkija Be
verly Skeggs on tarkastellut to
sitvsarjoja yhteiskuntaluokkien 
näkökulmasta. Skeggsin mu
kaan tyypillisesti työväenluokkaa 
edustavat osallistujat altistetaan 
sarjoissa keskiluokkaisen katso
jan arvostelun kohteeksi. (…)

Kataisen mukaan sarja ei ole 
’luokkatietoinen’. Myös osallis
tujien väliset luokkaerot jätetään 
vähälle huomiolle, Katainen sa
noo.

Sosiologin mukaan tositvsar
joissa ja niiden katsojareaktiois
sa ’avautuu näköala suomalaisen 
kulttuurin erityispiirteisiin’. Sar
jat ja niitä koskevat somekeskus
telut osoittavat, mitä yhteiskun
nassamme pidetään arvokkaana, 
moraalisena ja hyvän maun mu
kaisena.

’Ensitreffit alttarilla on koe
asetelma, josta sosiologian tut
kija voi vain haaveilla. Tällai
nen ei saisi tutkimuslupaa mis
sään eettisessä toimikunnassa’, 
Katainen kirjoittaa Ilmiön päi
vityksessään.”

(Helsingin Sanomat 
2.10.2020)

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

https://tutkittutieto.fi
https://www.hs.fi/haku/?query=Beverly Skeggs
https://www.hs.fi/haku/?query=Beverly Skeggs
mailto:yhteiskuntapolitiikka@thl.fi
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