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Survey research, dual process theories, and the challenge of reactivity
Matti Sarkia, University of Helsinki
Survey research is well-established in the social sciences, where it has been used
to study topics such as consumer attitudes (Curtin 2019), moral worldviews
(Vaisey 2009), and racial prejudice (Miles et al. 2019). However, the theory
underlying the interpretation of survey results concerning the attitudes and
behaviors of individuals, as well as its implications for the external validity of
survey-based social science remain little studied issues. While the naïve view of
survey research is that individuals always report their true attitudes and actions
in surveys, recent studies of the reactivity of survey measurement in fields such
as health psychology (French&Sutton 2010) and consumer behavior (Sarkia
2022) have thrown doubt on this idea. They have suggested that the ways in
which surveys are structured and carried out often have important contextual
implications for how individuals are disposed to respond to them, undermining
the stability of survey-based measures and their capacity to figure in the causal
explanation and prediction of individuals’ behavior. Other researchers have
criticized survey research as superficial on the grounds that social attitudes and
behavior are best studied through ethnographic and interpretive methods, such
as in-depth interviews (Pugh 2013) and participant observation
(Jerolmack&Khan 2014). Both Curtin (2019) and Vaisey (2009) defend survey
research against its skeptics by the capacity of forced-choice surveys to tap into
the implicit stores of knowledge and unconscious cognitive processes that guide
social practices and the habitual behaviors of individuals participating in them. In
my presentation, I argue that while this response may have some degree of
success in arguing against interpretive-ethnographic critics of survey research,
appeal to dual process thinking can prove more of a problem than a solution
against challenges that stem from the reactivity of survey research.
Consequently, I argue that survey research is best used in conjunction with,
rather than as an alternative to, a range of other social scientific research
methods, including experiments, interviews, population-level descriptive studies,
and social simulations.
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Religion through the lens of computer vision – How do image recognition
systems perceive religion, and does it matter if they agree on what they see?
Anton Berg, University of Helsinki
Matti Nelimarkka, University of Helsinki
Katja Valaskivi, University of Helsinki
Perception is the gate through which any cognitive system interacts with,
interpretes, and gains knowledge from its environment. For us humans, the
environment is not only the physical world of objects and entities, but also the
vast and complex social world, which nowadays includes many new mediating
technologies. The vast amounts of information constantly flowing through these
constitute a new collective cognitive database of human thought and culture.
Lately, images and visual material have become an increasingly important source
of data for researchers interested in this datafication of our societies. This
requires new tools as traditional qualitative approaches are not suitable for the
scale of the data. Luckily, the rise of computational methods – including
automatic image recognition via machine learning, makes it possible to analyze
massive quantities of visual content.
But how does machine vision perceive the world and what are the implications
of using it to interpret the social and cultural sphere? This article examines this
question with a cultural phenomena many times neglected by social scientists –
religion. We are interested in the reliability of image recognition in the context
of religion: Do different image recognition services label religious images
similarly, and how can this affect research?
Empirically, we conduct a cross-comparison across the tags of datasets
containing diverse religion related images being classified by three popular
image recognition services: Google Vision AI, Microsoft Azure Computer Vision
and AWS Rekognition. We will use natural language processing and machine
learning methods such as Word2Vec, GloVe and Bert for similarity measures.
We will also investigate the conceptual (vector) spaces of these models in order
to visualize the relations they draw between different “clusters of meaning”. By
doing so, we will aim to gain understanding of what constitutes “religion” or
“religious” for these services, and what they hold to be close or distant in
meaning to these.

The problem of scale in interdisciplinary memory studies
Tuukka Kaidesoja, University of Helsinki
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Human memory is studied in a variety of different disciplines, ranging from
neurobiology and cognitive neuroscience to developmental psychology, social
sciences, and humanities. Different disciplinary perspectives focus on different
types of memory phenomena by using different theories, research strategies,
and methods whose relations to each other are not well understood. This
presentation aims to provide conceptual tools for advancing the integration and
coordination of disciplinary perspectives on memory phenomena of different
spatial and temporal scales. I begin by conceptualizing human memory in terms
of memory functions, processes, and mechanisms. Then I distinguish the notion
of spatiotemporal scale from the idea of mechanistic level and provide some
reasons why these concepts are important for understanding and explaining
memory phenomena. I continue by suggesting that the basic scale of
remembering consists of an embodied and socially interacting individual who is
situated in a cultural environment inherited from past generations. I argue that
the basic scale of remembering can be used as a reference point to all
disciplinary perspectives on remembering and that different disciplinary
perspectives on remembering can be understood in terms of scaling down or
scaling up from the basic scale of remembering. Drawing on these ideas and
conceptual distinctions, I provide a preliminary analysis of some research
strategies, problem-solving heuristics, abstractions, idealizations, and
representational biases that are involved in the methodological procedures of
scaling down and scaling up in different disciplinary perspectives on
remembering.

How are scientific ideas framed? – The case of interdisciplinary cognitive
sociology
Mikko Hyyryläinen, University of Helsinki

Interdisciplinary cognitive sociology can be conceptualized as what Scott Frickel
& Neil Gross call Scientific/Intellectual Movement. It is a movement that is
located in the field of US sociology and it attempts to alter the local field of
sociology by integrating knowledge produced by the cognitive sciences to
sociology. It also has been somewhat successful in achieving this goal. One of
the activities defined by Frikel & Gross in which a movement needs to do in
order to succeed is to frame the movement in a way that is appealing for
possible recruits (e.g. other sociologists). According to Frickel & Gross the
framing of a movement has four interrelated dimensions: 1) the kind of
intellectual identity the movement is connected to, 2) movement’s collective
identity, 3) movement’s historical narrative and 4) movement’s relation to other
competing movements. In this presentation I will describe these dimensions of
interdisciplinary cognitive sociology’s framing.

6

The data that is used to define how interdisciplinary cognitive sociology is
framed consists of journal articles, books and book chapters produced by the
contributors of the movement. I assume that in addition to being a vehicle for
defining the epistemological core of the movement, another function of these
texts is to introduce the movement and its ideas in a way that makes it
appealing for other members of the field of US sociology. Preliminary results
suggest that interdisciplinary cognitive sociology is framed as an extension of
cultural sociology and it does not create a clear break with earlier cultural
sociology. In addition the movement is framed as belonging to the sociological
tradition that considers that sociology should be first and foremost a science of
society and the social.

Beauty in interaction – social robot aesthetics
Rebekah Rousi, University of Vaasa

The design and aesthetic experience of robots, particularly social robots, has
been studied extensively for many decades. One can see this fascination extend
back through the centuries in the work of inventor and artist Jacques de
Vaucanson (1709-1782) for instance, with his development of automata –
autonomous machinery – that imitated the forms of animals and humans. In
Vaucanson’s work one may observe basic functional mimicry of nature and
cultural practice (i.e., music making) that has carried over time to contemporary
research and development in robotics (think of Boston Dynamics dancing robots
for instance). The formal qualities of appearance, other sensory information
(smell, touch, sound and maybe even taste) and physical behavior of this
technology is one dimension. Another is that of the deeper semantic dimension
of linguistic communication and the affective dynamics generated on this level
of interaction and dialogue. This presentation focuses on developing an
awareness of the dimensions of aesthetic experience in interaction with social
robots that goes beyond skin deep. It also introduces the Social Robot Aesthetic
Framework (SoRAEs) that emphasizes the complexity of the semantic
dimensions in social interactive experience with robots.
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2. DATA, PÄÄTÖKSENTEKO JA DEMOKRATIA
Puheenjohtajat:
Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto, marja.alastalo@uef.fi
Karoliina Snell, Helsingin yliopisto, karoliina.snell@helsinki.fi
Torstaina 24.3. klo 14.30–18.00
Selvillä olon velvoite - yhteiskuntatutkijan juridis-hallinnollinen datatyö
Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto
Viime vuosina etenkin eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä
toimintaympäristö, jossa tutkimusta tehdään, on oikeudellistunut. Empiirisen
tutkimuksen suunnitteleminen, puhumattakaan tutkimushankkeen
käynnistämisestä tarkoittaa perehtymistä tietosuojalainsäädäntöön ja aineiston
tietoturvallisen säilyttämisen ja jakamisen kysymyksiin sekä
aineistonhallintasuunnitelmien ja tietosuojaselosteiden laatimista: Kuka on
rekisterinpitäjä? Onko kyse yhteisrekisterinpitäjyydestä? Miten jakaa dataa
tietoturvallisesti eri organisaatioiden yli? Kartoitan esityksessäni ensiksi sitä,
millaisia oikeudellisia ja hallinnollisia velvoitteita (yhteiskunta)tieteellisen datan
kerääminen ja käyttö tuottavat tutkijalle/tutkimusryhmälle GDPR:n jälkeisenä
aikana ja toiseksi sitä, millaista työtä velvoitteisiin vastaaminen vaatii. Esitykseni
perustuu autoetnografisiin muistiinpanoihin kenttätyön käynnistämisestä
viimeisen vuoden aikana. Jäsennän havaintojani selvillä olon velvoite käsitteen
avulla.
Havaintojeni mukaan näkemykset, toimintaohjeet ja neuvot vaihtelevat sen
mukaan, keneltä asiaa kysyy. Käytännöt ja tulkintatavat myös muuttuvat koko
ajan. Vastuu lainsäädännön velvoitteiden selvittämisestä ja noudattamisesta jää
viime kädessä tutkijalle/tutkimusryhmälle, vaikka esimerkiksi
rahoituksenhakuvaiheessa pitääkin täyttää tietyt velvoitteet (esim. esittää
aineistonhallintasuunnitelma). Näiden alustavien havaintojen pohjalta väitän,
että lainsäädäntö ja sen jalkauttamiseksi muotoutuneet käytännöt ovat tutkijoita
yksilötasolla vastuuttavia ja tuottavat tutkijalle (yksilö-/tutkimusryhmätasolla)
selvillä olon ja toimimisen velvoitteen, mutta institutionaalista tukea on rajallisesti
ja vaihtelevasti tarjolla.
Vastuullisuus datapohjaisessa päätöksenteossa – katsaus aiempaan
tutkimukseen
Katri-Maria Järvinen & Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto
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Mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen päätöksenteossa yhteiskunnan eri osaalueilla on yhä enemmän. Datapohjaisia käytäntöjä ja työkaluja kehitetään
monilla yhteiskunnan osa-alueilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa,
koulutuksessa ja julkisessa hallinnossa sekä yrityksissä. Datan hyödyntäminen
päätöksenteossa kestävällä tavalla edellyttää datan lähtökohtien ja
muodostumisen sekä esimerkiksi datan kanssa työskentelyn käytäntöjen
ymmärtämistä.
Tässä esityksessä kartoitetaan sitä, miten datapohjaisen päätöksenteon
vastuullisuutta on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa. Kartoitamme, millä aloilla ja
mistä näkökulmista datapohjaisen päätöksenteon vastuullisuutta (ml. sosiaalinen
kestävyys ja oikeudenmukaisuus) on käsitelty ja mitä tutkimuksissa tarkoitetaan
vastuullisuudella datapohjaisen päätöksenteon yhteydessä. Kartoittava
kirjallisuuskatsaus pohjautuu kansainvälisiin yhteiskunta- ja monitieteellisiin
tietokantoihin (Scopus, Web of Science, ProQuest ja Ebsco) tammikuussa 2022
tehtyihin rajattuihin hakuihin, joilla etsittiin keskeisiä aihetta käsitteleviä
tutkimuksia.
Katsaus taustoittaa Datalukutaito ja vastuullinen päätöksenteko (DataLit) -STNhankkeessa tehtävää tutkimusta. DataLit:n yhtenä tavoitteena on tutkia datan ja
tekoälymallien käyttöä sosiaali- ja terveysalan päätöksenteossa julkisella
sektorilla. Kiinnostuksen kohteena ovat muun muassa datapohjaiset mallit, jotka
eivät perustu yksilön profilointiin. Huomiota kiinnitetään niin ikään datan
vastuulliseen hyödyntämiseen päätöksenteossa.
Arvoteoreettiset luokittelumallit ja vaalikoneet yhteiskunnallisen toimijuuden
rajaajina
Jaakko Kaartinen, Helsingin Yliopisto
Tutkin väitöstutkimuksessani empiirisen arvotutkimuksen ja arvoprofiloinnin ja
toimijuuden välisiä kysymyksiä. Esitykseni käsittelee vaalikoneiden,
arvoperustaisen profiloinnin ja demokraattisen toimijuuden kaventumisen
ongelmaa.
Viimeisin esimerkki vaalikoneisiin liittyvästä datankeruusta ja profiloinnista
liittyy aluevaaleihin. YLEn vaalikoneen kysymyksiin on sisällytetty
hyvinvointipalvelujen järjestämistä koskevien väittämien lisäksi
ilmastonmuutokseen liittyvä väittämä. Ilmastonmuutos-väittämä liittyi
patteristossa arvoperustaisten väittämien osuuteen. Lisäksi Ylen koneessa oli
kysytty ehdokkaiden asettumista liberaali-konservatiivi ja vasemmisto-oikeistoakseleille. Vaalien yhteydessä ja jälkeen uutisoinnissa jakaumia käytettiin
luonnehtimaan eroja puolueiden ja ehdokkaiden välillä, jotka olivat suurimpia
juuri arvokysymyksissä.
Aluevaalikone on yksi esimerkki siitä, miten poliittisten puolueiden
houkuttelevuutta selitetään arvoperustaisen jaottelun kautta, politiikan
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asetelmia kuvataan arvokonfliktien kautta. Vaalikoneiden arvoväittämät, joissa
kysytään ilmastomuutoksen torjunnasta, maahanmuutosta, uskonnosta ja
perinteiden merkityksestä linkittyvät arvoteoreettisiin malleihin ja niiden
dynamiikkaan. Schwartzin malli näyttää vaikuttavan taustalla, vaikkei sitä olisi
eksplikoitu: Sen arvoulottuvuuksista haetaan väittämillä vastakkaisia asetelmia,
joita käytetään mallina polaarisen jaon muodostamiseen: empiirisestä
arvotutkimuksesta johdettua jaottelua käytetään implisiittisesti selitysmallina
yhteiskunnallisen keskustelun ja mielipiteenmuodostuksen ilmiöille.
Data, jota vaalikoneissa kerätään, on neutraalia, kunnes sitä luokitellaan
puolueiden, ehdokkaiden ja kansalaisten erottelemiseksi. Vaalikoneita tekevälle
tarjoutuu mahdollisuus testata omaa sijoittumistaan arvokartalle, jonka
pääasiallinen kuvauksen tapa liittyy siihen, miten se erottelee erilaisiin arvoihin
sitoutuneet toisistaan. Kun mallista on tullut yleinen – vaalikoneiden
perusväittämiä ja uutisoinnin perustulkintakehys – se tukee yhteiskunnallista
arvokonfliktiin perustuvaa polarisaatiota.
Datamallista muodostuu tekijä, joka on problemaattinen yhteiskunnallisen ja
poliittisen toimijuuden kannalta. Jos autonomiaa jossain mitassa pidetään
toimijuuden ehtona, voidaan väittää, että vahvat luokittelumalleihin perustuvat
kuvaukset kaventavat autonomian tilaa ja kansalaisten toimijuutta ohjaamalla
sitä voimakkaasti valmiin tulkintakehyksen kautta.
On 21st Century Toys: The Paradox of Data Literacy
Anna-Mari Rusanen1 ja Teppo Vesikukka
'Cause I'm a twenty-first century digital boy
I don't know how to read but I got a lot of toys…”
Bad Religion, 21st Century Digital Boy
Technology often has unintended consequences, but so have ethically and
societally justified goals, too. For example, attempts to support people’s data
literacy skills by designing literacy sensitive devices sometimes leads to opposite
outcomes. Namely, they can also make people less literate.
This may happen if data literacy is conceived only in terms of “know-how”, as
practical knowledge about how to use the devices in a fluent, efficient and
effective ways. The emphasis on practical “know-how” may lead to overdesigned device which interact too seamlessly with human cognitive systems. As
a result, like a boy in a Bad Religion song, users will know how to use their digital
tools, but they will not be able to really “read” them.
In data and algorithmic-driven societies, however, in addition to “know-how”,
users should also be able to “know-that-and-why”. That is, they should have
1

Cognitive Science, Department of Digital Humanities, University of Helsinki.
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epistemic access to data and be able to interpret, evaluate and estimate the
accuracy, reliability and credibility of data. As policy makers and public sector
authorities rely on data as evidence for decision-making, the more important it is
that they – as well as the citizens - have sufficient skills for analyzing and
evaluating the epistemic aspects of data.
In this talk, we focus on the paradox of data literacy and illustrate it with
examples of data visualizations. First, we describe briefly what data
visualizations are, what they are used for, and how they can support cognitive
systems in information processing tasks. Then, we examine a visualization,
which provides an example of a too cognition friendly design. Further, as we
argue in the fourth section, it also raises the issue of paradox of data literacy. In
the closing section of the talk, we ́ll focus on the question of how, generally, the
epistemic role of visualizations is changing, and how their role should be
evaluated also in evidential and inferential terms.
Tiedollinen itsemääräämisoikeus, toisiolaki ja tutkimuksen vapaus - miksi SOTEtietojen tutkimuskäyttö takeltelee?
Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto
Tiedollisella itsemääräämisoikeudella on vakiintunut asema suomalaisessa
perusoikeusdoktriinissa. Tiedollisen itsemäärämisoikeuden doktriini perustuu
Saksan perustuslakituomioistuimen väestölaskentaa koskevaan päätökseen
vuodelta 1983. Siinä tuomioistuin kiinnitti yksityisyyden suojan kahteen
perusoikeuteen: ihmisarvon kunnioittamiseen ja yleiseen henkilöoikeuteen.
Nämä oikeudet yhdessä antavat yksilölle oikeuden päättää henkilötietojensa
julkaisemisesta ja käytöstä. Tuomioistuin katsoi oikeuden olevan välttämätön
yksilön mahdollisuudelle vapaasti toimia demokraattisessa yhteiskunnassa.
Tiedollista itsemääräämisoikeutta voi rajoittaa ainoastaan yleisen edun nimissä
silloin, kun se on välttämätöntä ja suhteellista ja noudatetaan riittäviä
suojatoimia. Tuomioistuin katsoi, että anonyymien tilastotietojen käsittely
suljetussa tietoverkossa täyttää perustuslain asettamat edellytykset
Tilastotietojen käsittely meillä ja muualla Euroopassa noudattaa pitkälle Saksan
perustuslakituomioistuimen antamia suuntaviivoja. Myös toisiolain voidaan
katsoa perustuvan samoille periaatteille. SOTE -tietojen toisiokäyttöä koskevan
lain voi katsoa noudattavan samoja periaatteita: ilman rekisteröityjen
suostumusta tapahtuva olemassa olevien henkilötietojen toissijainen käyttö on
sallittua suljetussa teknisessä ympäristössä, josta ainoastaan anonyymejä tietoja
otetaan ulos. Toisiolain tarkoituksena oli luoda yhden luukun palvelu SOTE tietojen toisiokäyttöön ja näin edistää aineistojen käyttöä tilastointiin,
tieteelliseen tutkimukseen, viranomaisten sisäisäisiin käyttötarkoituksiin ja
innovaatio- ja kehitystoimintaan. Tämä tarkoitti tilastodatan tutkimuskäyttöä
vastaavan etäkäyttöympäristön luomista uuden viranomaisen Findatan toimesta,
joka keskitetysti myöntää käyttöluvat kaikkien aineistojen rekisterinpitäjien
puolesta silloin kuin eri rekisterinpitäjien aineistoja yhdistetään toisiinsa. Samalla
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toisiolain avulla saatettiin Suomessa SOTE -tietojen toisiokäyttöä koskeva
lainsäädäntö GDPR:n edellyttämälle tasolle. Huolimatta lainsäädännön hyvästä
tarkoituksesta tutkijakenttä valittaa lain toimimattomuudesta, korkeista
käyttömaksuista, Findatan jonoista ja kansainvälisen yhteistyön vaikeutumisesta.
Esityksessä kysytään, ovatko syyt Findatan puutteellisessa resurssoinnissa ja
epärealistisessa käsityksessä tieteellisen tutkimuksen rahoituksesta,
aikaisemmissa lainsäädäntöä luovasti tulkitsevissa tutkimuskäytännöissä vai
eurooppalaisessa lainsäädännössä.
Datamyytit, metaforat ja tieteentutkimus
Karoliina Snell, Helsingin yliopisto
DataLit-tutkimushankkeemme tarkoituksena on muun muassa edistää
datalukutaitoa eli ymmärrystä sekä datan luonteesta että sen käyttöä ja
analysointia koskevista yhteiskunnallisista ja teknisistä kysymyksistä. Yksi tapa
tukea datalukutaitoa on purkaa dataan ja myös tekoälyyn liittyviä
väärinymmärryksiä ja avata analyyttisesti erilaisia yleisiä käsityksiä tai väittämiä
datasta. Onko väitteillä pohjaa vai voidaanko ne kumota?
Yleisiä väittämiä tai datamyyttejä ovat esimerkiksi: ”Data on loppumaton
luonnonvara.” ”Data on objektiivista.” ”Mitä enemmän dataa, sitä tarkempia
tuloksia.” ”Google tietää datan avulla enemmän sinusta kuin sinä itse!” ”Ei ole
olemassa raakadataa”.
Tässä esityksessä rakennan pohjaa tieteen popularisoinnille ja myyttien
purkamiselle kytkemällä datamyyttejä käsitteellisiin jäsennyksiin tieteen- ja
teknologiantutkimuksen ja yleisemmin sosiaalitieteiden parista. Tuon esiin
ensinnäkin myyttien ja metaforien tutkimusta eli tarkoituksena on ymmärtää,
mitä kulttuurisia oletuksia ja jaotteluja datasta, tietotekniikasta ja tekoälystä
väittämät sisältävät. Toisaalta kytken datamyytit keskusteluihin teknologian ja
datan sosiaalisesta rakentumisesta, datan vinoumista sekä dataan liittyvästä
työstämisestä ja tulkinnasta.
Parempaa yksilöä rakentamassa – digitaalinen kaksonen kansallisessa AuroraAI
hankkeessa
Aaro Tupasela, Helsingin yliopisto
AuroraAI on Suomen kansallinen tekoälyohjelma, joka käynnistettiin Sipilän
hallituksen aikana. AuroraAI-hankkeen tavoitteena on hyödyntää tekoälyä
ihmisten elämän helpottamisessa kehittämällä ihmiskeskeisiä palveluita.
Ihmiskeskeisyys onkin yksi ohjelman keskeisistä narratiiveista. Auroran
tavoitteena on vähentää viranomaisten välisiä rajapintoja (ns. siiloutumista)
tarjoamalle kansalaisille parempia palveluita, jotka on räätälöity juuri heidän
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tarpeidensa mukaan. Keskeinen osa tätä digitaalista muutosta on data, jota
yksilöt tuottavat ja jota viranomaisilla on kansalaisistaan.
Palvelukokonaisuuden keskiössä on ollut ajatus digitaalisesta kaksosesta, jonka
avulla viranomaiset voivat räätälöidä yksilöllisiä palveluita. Digitaalisen kaksosen
tarkoituksen on ollut myös mahdollistaa yksilön voimaannuttaminen tarjoamalla
kansalaisille mahdollisuuden asettaa itselleen tavoitteita parantaakseen jokaisen
elämän tilannetta.
Tässä esityksessä käyn läpi digitaalisen kaksosen ongelmia pohtimalla tekoälyyn
liittyviä vallan käsitteitä ja niiden merkityksiä siihen miten viranomaispalveluita
pyritään kehittämään Suomessa.
Mielenterveysdiagnoosien ennustaminen koneoppimismalleja hyödyntäen
Pekka Varje, Ilkka Kivimäki, Olli Haavisto, Jussi Turtiainen, Tiina KalliomäkiLevanto, Maksim Mustakallio & Ari Väänänen, Työterveyslaitos
Tutkimushankkeessa “Paremmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen
hyvinvointiin työssä” kehitämme uudenlaista datalähtöistä mielenterveyden
tutkimusta sekä luomme työkaluja työterveyshuollon toiminnan tukemiseen.
Tavoitteenamme on tuottaa tietoa mielenterveysongelmien puhkeamista sekä
hoidon pitkittymistä ennustavista tekijöistä, ja näiden perusteella lisätä
työterveystoimijoiden kykyä tarjota varhaista tukea mielenterveyshäiriöiden
hoidossa. Tutkimusaineistona käytämme työterveyshuollon digitaalisia
aineistoja, jotka sisältävät noin 21 000 työhyvinvointikyselyä sekä noin 70 000
mielenterveyteen liittyvää potilaskertomusta. Menetelminä hyödynnämme
koneoppimiseen perustuvaa aihemallinnusta sekä luokittelevaa
ennustemallinnusta.
Hankkeen analyysit perustuvat kahteen erilaiseen tutkimusasetelmaan.
Ensimmäisessä asetelmassa olemme pyrkineet ennustamaan yksilön saamaa
mielenterveysdiagnoosia kahden vuoden sisällä työhyvinvointikyselyyn
vastaamisesta perustuen sosiodemografisiin taustatekijöihin sekä
kyselyvastauksiin. Toisessa asetelmassa olemme pyrkineet ennustamaan hoidon
pitkittymistä niin potilaan sosiodemografisten taustatietojen kuin ensimmäisten
käyntien potilaskertomustekstien pohjalta
XGBoost-mallinnusta hyödyntäen tunnistimme ensimmäisessä asetelmassa
useiden kymmenien muuttujien joukosta kuusi muuttujaa, jotka selittivät
parhaiten tulevaa diagnoosia. Optimoiduilla parametreillä ennustemallinnuksen
herkkyys oli 60 % ja tarkkuus 43 %. Mallin kyky löytää diagnoosin saavat
henkilöt oli kohtuullisen hyvä, mutta malli myös ennusti paljon vääriä positiivisia
tuloksia. XGBoost-mallinnus kuudella tärkeimmällä muuttujalla tuotti kuitenkin
selvästi paremman ennustearvon kuin satunnaisluokittelija tai pelkkään ikään ja
sukupuoleen perustuva luokittelumalli.

13

Toisessa asetelmassa tunnistimme hoitokertomusteksteistä 160 aihetta käyttäen
latent Dirichlet allocation -aihemallinnusta ja hyödynsimme ensimmäisten
hoitokäyntien tekstien aihevektoreita muuttujina samankaltaisessa XGBoostmallinnuksessa kuin ensimmäisessäkin asetelmassa. Mallin kyky ennustaa
hoitosarjan venyminen vähintään kahdeksaan hoitokäyntiin oli ROC-käyrän
pinta-alan perusteella laskettuna noin 0,7 hyödynnettäessä kahden ensimmäisen
hoitokäynnin tekstejä ja noin 0,8 hyödynnettäessä kolmen ensimmäisen
hoitokäynnin tekstejä. Tämä osoittaa, että mallinnuksella on merkittävää
erottelukykyä ennustettaessa mielenterveyden hoitokäyntisarjan pituutta.
Tutkimustulokset osoittavat, että koneoppimismenetelmiin perustuva
datalähtöinen tutkimus voi tuottaa uutta tietoa mielenterveyskysymyksistä ja
edistää mielenterveyteen liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa. Ensimmäisen
asetelman tulokset ovat hyödynnettävissä mielenterveysongelmien
puhkeamisen varhaisessa tunnistamisessa ja toisen asetelman tulokset voivat
palvella työterveyshuollon hoitoresurssien tarvearviointia. Koneoppimiseen
perustuva ennustemalli ei kuitenkaan ole erehtymätön eikä ole mielekästä
ajatella sitä automaattisen päätöksenteon välineeksi. Pikemminkin ennustemalli
voi antaa lisätukea hoidon suunnitteluun ja tarpeellisten hoitoresurssien
arviointiin.
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3. DEMOCRACY IN AFRICA: POLITICS,
INSTITUTIONS AND ACTIVE CITIZENS
Coordinators:
Liisa Laakso, Senior Researcher, Nordic Africa Institute, liisa.laakso@nai.uu.se
Tiina Kontinen, Associate Professor, University of Jyväskylä,
tiina.t.kontinen@jyu.fi
Eija Ranta, Academy of Finland Research Fellow, University of Helsinki,
eija.ranta@helsinki.fi
Karembe Ahimibisibwe, Doctoral researcher, University of Jyväskylä,
fabian.k.ahimbisibwe@jyu.fi
Friday 25th March 9-12 AM
“Corporate saviourism” and the quest to democratise markets in Africa
Eva Nilsson, Hanken School of Economics
Yewondwossen Tesfaye, Hanken School of Economics
Linda Annala Tesfaye, Hanken School of Economics
In the current era since the early 2000s, private companies have gradually
transformed from “tools” of economic development to actors in the intentional
practice development, meaning they have become involved in actual
development projects (Blowfield and Dolan, 2014). This paper introduces the
term “corporate saviourism” to describe corporate-led development
interventions and multi-stakeholder partnerships. Through examples from rural
Ethiopia and Tanzania, we critically examine how these partnerships reproduce a
relation of dependence between “the helpers” and “the poor” while
simultaneously aiming to transform beneficiaries to self-governed entrepreneurs
and consumers connected to global capitalism. This neoliberal governmentality
encompasses an idea of democratising markets with access to finance, products
and other market-related opportunities to all people – a trend that Ananya Roy
(2010) has termed “neoliberal populism”. In this paper, we argue that in enacting
this neoliberal governance rationality, corporate saviourism depoliticises
questions related to inequitable distribution of wealth, entitlement, and rights.
We end with proposing that multi-stakeholder partnerships with corporations
can become transformative only if they include people and democratic
governments as their main power holders.
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Women’s Political Participation in Finland’s Democracy Promotion Projects
Eija Ranta, University of Helsinki
The post-WWII international development cooperation apparatus has
significantly produced, shaped, and limited the discourses and representations
of correct and desirable womanhood and gender relations in the Global South.
While gender equality has become a buzzword in development, its production as
the exercise of power has often been obscured in aid discourses and practices.
Through a Foucault-inspired approach, my article examines the multiple and
complex workings of discursive power through which certain kinds of
womanhood are constructed within international aid. I focus on democracy
promotion projects in Kenya, where much of donor attention on the 2013
general elections focused on strengthening women’s political participation.
Through the qualitative analysis of aid documents and politically active women’s
own narratives, as related to Finland’s electoral aid operations, I am
demonstrating how political agency is performed in such ways that discipline
women into (neo-)liberal citizens; yet at the same time, creating room for
manoeuvre in the making of women’s political subjectivity both collectively and
as individuals. By doing that, I seek to enhance a more nuanced understanding
of women’s political participation, gender equality and democracy in global
development, which is – once again – very topical due to the rise of nationalist
authoritarianism and anti-gender currents worldwide.

Empirical investigations of the African Experience of “the Narrow Corridor”
Hajer Kratou, Ajman University, United Arab Emirates
Liisa Laakso, Nordic Africa Institute, Sweden
Jörgen Levin, Nordic Africa Institute, Sweden
Assem Abu Hatab, Nordic Africa Institute, Sweden
In their Narrow Corridor framework, Darron Acemoglu and James A. Robinson
(2019) argue that a balance of power between a capable state and a powerful
society is a critical factor in inclusive and democratic states. We will look at that
balance through the empirical measurements of good governance/corruption
and democracy in Africa. Our preliminary regression analysis (using the Varieties
of Democracy database) show an inverted-U shape between executive
corruption and electoral democracy. High levels of democracy as well as
autocracy coincide with low corruption, but modest levels of democracy
coincide with high corruption. We will focus more in detail on the democratic
transition, the introduction of electoral competition, and the periods preceding
and following it. The second component of our empirical analysis concerns the
impact of democratic transition on long-term inclusive economic growth, and
the possibility of reversed causality, where non-inclusive growth leads to a
decline in democracy. Empirical evidence suggests that manufacturing-driven
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structural change is particularly supportive to inclusive growth. Our theory is
that a balance of power between state and society (high levels of good
governance/low levels of corruption) is a critical factor in shaping policies that
incentivize investment opportunities for such a change. In addition, we will also
address whether such balance of power leads to a more efficient allocation of
public resources, and the conditions where transition to democracy leads to
investments in human and other forms of capital that support a process of
inclusive growth.

Colonial Origins of Postcolonial Authoritarianism in Tanzania: Reflection on
Democracy
Joram Ombeni Mitumba, Thadeus Pius Mmassy, Adella Otto Nyello & Gasper
Paul Kissoka, The University of Dodoma, Tanzania
Corresponding author: Thadeus Mmassy
The authoritarian style of rule in Tanzania after independence cannot be
understood without analyzing the colonial state and its nature of administration
which lies in the colonial period. Colonialists established in the Tanganyika a
territory administrative system to uphold the authority of the colonial state and
ensure that the imperialistic purpose of colonialism was established. For
undeniable reasons, the colonial state was alien, illegitimate, and established to
facilitate the exploitation of Tanzanians and their resources, however, it faced
resistance. With stability, democracy being its priority, stability itself is defined
as the absence of threats to the colonial order; the colonial administrative
system was authoritarian. Power was highly centralized. Political opposition was
forbidden. Civil liberties were not respected. Coercion was the order of the day,
and the colonial state did not hesitate to deport or imprison anyone threatening
the authority of the state. Independence was cheered by the broad masses as a
new chapter in the road towards democracy and development. But to their
disappointment, the postcolonial state was of similar caliber to the colonial
state. The way powers were exercised by the postcolonial leaders demonstrated
direct imitation from the colonial administration. The reason is that the leaders
who spearheaded independence struggles inherited the colonial state, its
structure, its methods, and its mind setup. Even though the state was now
directed towards new tasks of national building and rapid socio-economic
development, colonial legacies of authoritarianism continued to dominate.
Unfortunately, this has not changed to date, posing a threat to building a
developmental democratic state in the country. This desk review paper intends
to analyze the extent of authoritarian style rule in Tanzania after independence
and in present time towards democracy and development.
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Tanzanian CSOs in the intersection of civic space, legitimacy, and democracy
Tiina Kontinen, University of Jyväskylä, Finland
Ajali Nguyahambi, University of Dodoma, Tanzania
This paper scrutinizes diverse legitimacy negotiations between Tanzanian civil
society organizations (CSOs) and state since 2015, when President John
Magufuli was elected. Under his regime, Tanzania increasingly featured as a
country with so-called shrinking civic space, where actions of media, nongovernmental organizations, and opposition parties have been limited,
controlled, disrupted and harassed, and thus the basic freedoms of speech and
assembly restricted. Constrains included use of executive orders, introducing
new restrictive legislation, silencing public debates and criticisms, interferences
with judicial independence, and using political rhetoric to de-legitimate civil
society actors. Following Magufuli’s unexpected death in March 2021, some
changes concerning civic space have been observed during the beginning of the
President Samia Sulu Hassan. However, at the same time, similar backlashes
have occurred, which reflect characteristics of one-party hegemony continued
since independence. Drawing on the concepts of civic space as a dynamic arena
for action for both civil society organizations and citizens, legitimacy as
continuously negotiated appropriateness of forms and goals of civil society
action, and democracy as taking diverse localized manifestations, we ask what
kinds of legitimacy negotiations have constituted Tanzanian civic space, over its
history in general, and in Magufuli’s era in particular. We present two illustrative
examples of civil society organizing: urban-based, well-established NGOs on one
hand, and local self-help groups in rural communities, on the other hand. We
argue how Tanzanian civic space has been continuously shaped by its political
system with one “credible ruling party”, its international relationships, and how
civic space is continuously constituted in a variety of ways in diverse scales of
civil society organizing.
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4. FORMS OF INTERACTION: ONLINE / OFFLINE /
HYBRID
Chairs:
Mika Simonen, mika.simonen@helsinki.fi
Ilkka Arminen, ilkka.arminen@helsinki.fi
Thursday 24th March 15–18 PM
When Silence becomes Co-Creativity: the online interaction between students
and teacher-trainer in higher education during experiential learning courses in
pandemic situations
Marcella Zoccoli1, 2 & Krista Lagus1
1 University of Helsinki 2 JAMK University of Applied Sciences
Il silenzio è la norma e parlare è qualcosa che esige una giustificazione
- Erving Goffman [silence is the norm and speaking is something that requires a justification]

Early in the Spring of 2020 Europe became the epicenter of the pandemic
caused by the spread of the virus called ‘’COVID-19’’ (WHO, March 2020). The
Finnish government announced the close down of educational institutes. It
required all universities and universities of applied sciences to transform the
delivery mode of the courses from face-to-face to online in a noticeably brief
period (Finnish Government press release, 16 March 2020). This massive effort
was launched with varying success across the country where most of the
courses were transformed online supported using digital platforms (i.e., Zoom).
Rebounds and concerns on the health and wellbeing of the actors involved in
the process were observed later in terms of physical distancing, lack of
interpersonal interaction both on an individual and collective levels. The
pandemic disruption, in the case of international students, had an impact not
only on the relation student-teacher but also on the physical, psychological, and
emotional safety of their families (Sahu, 2020). Nevertheless, the challenges
opened new learning opportunities for both students and the teaching staff. In
the rapid change occurred for those teachers applying an experiential learning
pedagogy, the new digital teaching condition became even more challenging and
sensitive, as we will describe next.
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Through the data and experiences that emerged from four practical teaching
instances that implement experiential learning solutions and apply, respectively
the essentials of two distinct theoretical frameworks, namely Theory U
(Scharmer, 2007) and the co-creative methods such as Co-Creative Inquiry this
qualitative multiple embedded case study aims at (1) discussing and observing
the role of interactive silence (Gasparini, 2000) in the online interaction space
between students and teacher- trainer, and (2) observing how it can create
space for co-creativity during the course itself. Moreover, we will look at how it
will transform the virtual educational environment into an active substrate on
which cultivating the human skills of learning how the practices for establishing
a good society for all can begin to take form in the digital environment during
pandemic situations.
Instances of experiential learning are often designed to happen in physical
presence; the courses are experienced as journeys by the students (both as
individual and groups) and the use of interactive workshops and practices (i.e.,
role play, focus group, creative labs, and meditation practices, etc.) are
integrated into the program to facilitate the transmission of knowledge through
the transformation of the participants' experience in tangible realizations (Kolb,
1984). The physical presence and shared experiences are often thought to be
important for these educational designs, and their transference to digital
environments require attention for overcoming isolation which is one of the
main challenges of online education by building a community of learners (Carver
et al., 2007; Huang, 2002; Lalonde, 2011; Riedel et al., 2007).

Facilitating co-present participation in online dance class for people living with
dementia
An Kosurko, University of Helsinki
The objective of this paper is to examine how assistive health care workers
facilitate participation in an online dance class for people living with dementia.
The study draws on data collected in a test-pilot of a remotely delivered
program, Sharing Dance Older Adults, in assisted-living facilities during the
COVID pandemic. Data captured in video recordings focus on interactions
between participants living with dementia and their supporting staff members in
the online streamed dance program. Using an ethnomethodology and
conversation analysis (EMCA) approach to embodied interaction, this paper
discusses how different approaches to engaging participants in the online
program can be revealed as corrective, directed, and inviting, with implications
for the agency of people living with dementia in expressing themselves
creatively. This Ph.D. project contributes to an exploration of social inclusion in
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a cross-border, arts-based collaboration via video streaming from Canada to
Finland utilizing the Sharing Dance Older Adults program developed by Canada’s
National Ballet School and Baycrest.

The new multimodal affordances of Teams-mediated interaction in the Finnish
Open Government dialogues
Anna Heino & Ilkka Arminen, University of Helsinki
During the Covid-19 pandemic, face-to-face work and civil society activities
were by large shifted into various online platforms. This has led to need to
reorganize existing activities that had been initiated under the assumption of
parties’ copresence. We explore one such activity, the Open Government
dialogues, which are one aspect of the Finnish participation in the international
Open Government partnership that aims at promoting transparent,
participatory, inclusive and accountable governance. As a part of the program,
there has been organized a forum of dialogue for the local government
management,
public officials and government officials on the promotion of openness, inclusion
and trust. Initially the dialogues were designed according to principles of Time
out dialogues to be done face-to-face, but were then from spring 2020 on
realized online.
Our data consists of 12 hours of recorded Open Government dialogues,
organized during autumn 2020 in Teams. By utilizing conversation analysis as
our research method, we are hoping to shed light into the ways in which Teams
as a platform, together with the institutional organization of the meetings, works
to facilitate the dialogue. Instead of focusing to the deficiencies (i.e. lack of
visual cues), we present examples of new affordances provided by this form of
interaction. This viewpoint highlights the participants’ creative capability to
reconstruct the traditional modalities of group interaction in order to accomplish
mutual understanding. Moreover, we show how the meaningfulness of
momentary actions is (re)defined as a group effort: even a simple blink of a
screen may, in a certain context, be interpreted as a meaningful action.
Occasions such as this highlight the adaptability of human interaction in new
settings.

Online or offline? Deafblind people during the COVID-19 pandemic
Tomasz Kasprzak, University of Białystok
The coronavirus pandemic affects every aspect of the functioning of people
with disabilities. The pandemic reminded us that there are forces over which we
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have no influence. Turned our lives upside down and it is not known when
everything will return to normal. The situation of deafblind people faced with
the coronavirus pandemic is special. People face many information barriers
related to the SARS-CoV-2 virus, as not all pandemic websites contain facilities
for people with visual and hearing impairment. They may also experience
physical and mental deterioration as a result of pandemic isolation. Interestingly,
the effects of COVID-19 created unique communication barriers at multiple
levels between the deafblind community and the individuals that provide
professional or non-formalized care for them. Interpersonal interaction and
information exchange required immediate adjustments, such as the wearing of
gloves during the use of tactile sign language, the need to disinfect shared
assistive devices, or the necessity to make clear-window masks available to
facilitate communication with individuals who depend on speech and lip reading.
The communication difficulties associated with deafblindness are further
complicated by the presence of protective equipment, such as masks and gloves,
for those using tactile communication (for example deafblind manual and tactile
sign language), physical distancing is impossible. Functionally, physical distancing
becomes a communication disability. Touch facilitates communication and an
awareness of one’s environment for many deaf blind people. Being unable to
make contact with one’s immediate environment can make deafblind people feel
more vulnerable. The purpose of this speech is to describe and analyze the daily
practices of deafblind people during the third and fourth wave of the COVID-19
pandemic. Through the analysis of statements about the elements of
communication, subjected to a special redefinition, I try to look for changes in
the ways deafblind people communicate with the environment. Using the theory
of practice and narrative analyzes based on the narrative interviewing method
(proposed by J. Kaufmann), I want to show how deafblind people communicated
during a pandemic.One of the issues that came to the fore in the study was the
relationship of deafblind people with their family, their relationship with friends
and colleagues. The question here arises whether the deafblind persons in such
contacts were online or offline? In my speech, I will try to answer this question.

Online imitation games as a sociological research method
Mika Simonen, University of Helsinki
Professor Harry Collins and his team (Cardiff University) initiated sociological
studies with imitation games by proposing a new sociological method has been
found. Their studies focused on two types of expertise and their games—or
experiments—were organized in computer labs. For each game, they recruited
members from two social groups to participate. Following Collins’ initiative,
imitation games studies were started at the University of Helsinki. Those
experiments were also conducted in computer labs. As the Covid-19 pandemic
closed teaching spaces around the world, solutions to organize events using
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online platforms were searched for. In this presentation, I am describing our
findings from piloting online imitation games and comparing our findings to the
standard imitation games played in the classroom.
Our pilots demonstrated that a scheduled Zoom meeting can be used as
background for an Imitation Game. We gathered our participants that were
recruited via personal contacts and email lists in our Zoom meeting, and after
introducing the game, we started the experiment. We didn’t find technological
or practical obstacles that could prevent playing online. One pilot was played
with video turned off which made it nearly impossible for everyone to know if
others are still online and actively playing the game. It was collaboratively
decided to turn the video on to ensure everyone is online. Thus, video is
beneficial for coordination required for accomplishing the experiment as a
mutual achievement.
Moreover, when comparing online imitation games to the standard imitation
game methodology, it can be observed that imitation games can be organized
without computer labs, thus saving costs. There’s no need to travel to the
computer lab, thus saving participants’ time and money. Whereas computer labs
have a finite number of computers available, online imitation games do not have
such restrictions. In fact, online imitation games can be seen as a global
sociological method; what matters is that the players around the globe allocate
their precious time for the experiment.
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5. FROM OUTSIDERS TO GLOBAL CITIZENS: A
POSSIBLE TRANSFORMATIVE JOURNEY
Coordinator:
Christine Namdar, Åbo Akademi, christine.namdar@abo.fi
Friday 25th March 09-11.40 AM
"By correcting disinformation and encouraging them towards tolerance" Finnish formal education educators' views about their possibilities to prevent
violent radicalisation and extremism
Katja Vallinkoski, University of Helsinki
Kathlyn Elliott, Drexel University
Threats to societies, like violent radicalisation, extremism and terorrism, have
not only intensified but also diversified. As a result, in addition to the traditional
‘hard power’ counter terrorism measures that include military, security and
surveillance authorities who respond reactively and coercively to individuals and
groups already radicalized, in contemporary societies there is an increasingly
urgent call to complement these measures with long-term, preventative ‘soft
power’ approaches, aiming to target larger populations to prevent harmful
developments long before any physical violence occurs. Due to this, formal
education educators are nowadays globally posited as central agents in the
implementation of national prevention of violent extremism (PVE) and
countering of violent extremism (CVE) related policies as part of their role in
educating transformative future citizens of democratic societies. However, while
Finland published its third National Action Plan for the Prevention of Violent
Radicalisation and Extremism in 2020, which, for the first time, included a
separate chapter dedicated to the education sector, unlike in some European
countries, the Finnish National Action Plan does not bind educational
institutions to any specific procedures or actions. Instead, it merely offers a
general educational framework, as well as contextual, ethical, and pedagogical
guidelines on how to carry out the prevention work as part of everyday
schooling. Therefore, as in the Finnish context no structured prevention
programs exist, it can be assumed that educators do currently implement
P/CVE-related measures based on their own current understanding and
perceptions. Therefore, in this mixed methods study, by using triangulated data
(survey data N=1149 and intervention data N=57), we present Finnish
educators' views about their possibilities to protect the democracy, through the
following research question: What kind of a) contents and b) pedagogical
approaches Finnish educators consider being relevant while preventing violent
radicalization and extremism in the context of their work?
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Democracy, idiocy, and human becoming
Kamran Namdar, Mälardalen University, Sweden
When discussing democracy, the most important question, as in all contexts, is
that of “Why?”. Why should we practice democracy? Democracy gives
expression to certain essential aspects of our deepest humanity. In other words,
democracy, as a general idea, defines us as humans. On the one hand, this has to
do with offering every person the possibility of exercising her agency and, on
the other, with those benefiting from democracy demonstrating an attitude of
solidarity, caring for the common good, and actually exercising their democratic
rights. Ancient Greeks considered it a matter of honor for free men to be
actively engaged in developing the life of the city. Those exceptional individuals,
who preferred instead to focus on their own private lives, were frowned upon
and referred to as idiots. The ancient usage of that word was not a reference to
decreased mental ability, but rather connotated self-centeredness, as the word
idiot is a derivative of the word id, self. Today´s global and technically highly
developed society open historically unique possibilities for the practice of
democracy. At the same time, there are clear threats to the way of life and the
institutional arrangements connected to the term. In this paper, the current,
historically novel, opportunities for democracy are discussed from an existential
and holistic perspective of human becoming. Factors hindering the unfoldment
of this potential are also analyzed in the same light.

From resilient citizens to agents of solidarity
Saija Benjamin, University of Helsinki
The last ten years or so have witnessed a novel emphasis in educational policy in
many European countries: the prevention of radicalization and extremism in and
through educational institutions. While the objective of these policies is
undisputed and urgent, the underlying ethos is individual and problem focused,
instead of others and solution focused. It embraces the traditional postulation
that education is the cure for all societal ills – whether it be criminality, violence,
bullying, marginalization, or radicalization – through acquisition of curricular
knowledge and skills that are thought to build resilient citizens. Picture of the
times proves this is not really working.
In this presentation, we tentatively discuss more proactive and forward-looking
ways of dealing with societal challenges through education. Looking at research
on radicalization and other negative trajectories, on the one hand, and on
conflict resolution and human flourishing, on the other, there are surprisingly
similar trends in these that point to basic human needs, namely, belonging and
safety, and even more importantly, beneficence and personal significance. While
the dissatisfaction of these needs seems to be motivational in conflicts and
radicalization processes, the satisfaction of these needs is fundamental for
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wellbeing and positive intergroup attitudes. Acknowledging beneficence and the
quest for significance as intrinsically motivational and universal human needs,
we argue that their implementation should guide education in the 21st century.
Schools should become spaces where the various ways to seek personal
significance are discussed, and whose structures and practices allow the needs
for safety, relatedness, and beneficence to be met. Therefore, reaching beyond
the current ethos of education as an antidote to societal ills, we call for an ethos
of beneficence and solidarity, an ethos which would view students as active
agents of change. To support these claims, we discuss relevant research and
present findings from a 4-year mixed-methods research project on the
viewpoints, mindsets, and worldviews of Finnish youth.

From outsiders to global citizens: a possible transformative journey
Christine Namdar, University of Helsinki (Åbo Akademi)
Democratic countries and institutions around the world are failing on all levels.
Polarisation and segregation in society highlight its inequalities. Whilst
technology allows ever more forms of communication, it is also clear that these
social media platforms, as well as traditional media, contribute to divisiveness
and the polarisation of society. This breeds marginalisation and apathy, but also
radicalisation and extremism, when people feel alienated.
In an ever-changing world our notions of democracy needs to also be refined in
the global society that we live in. Democracy is far more than just voting. It is
the possibility to develop and feel that one’s voice not only matters but can
make a difference like for example with Greta Thunberg. In the words of a
recent UN report: “Teachers are key figures on whom possibilities for
transformation rest. They, in turn, must recognise the agency of their students to
participate, collaborate, and learn through their shared pedagogical encounters.”
(UNESCO, 2021)
The disruptions of the pandemic offers an opportunity to create a sense of
global identity with shared goals and hopes. What if schools could give young
people a sense and a vision of future hope, instead of that of global doomsday?
We need a new social contract for education that recognises every student’s
potential to become a globally transformative citizen and that fulfils the
requirements for the realisation of that potential.
In this working group, we welcome presentations dealing with pedagogical
viewpoints on global citizenship, democracy education, prevention of
radicalisation/extremism through education and topics related to transformative
education of youth.
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6. GLOBAL SOCIOLOGY – DISCOURSIVE AND
OTHER APPROACHES
Coordinators/Koordinaattorit:
Pertti Alasuutari, akatemiaprofessori, Tampereen yliopisto,
pertti.alasuutari@tuni.fi
Ari Nieminen, VTT, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ari.nieminen@diak.fi
Thursday 24th March 14.30–18.00 PM & Friday 25th March 09–12.00 AM
Narrativization as persuasion tool: Historicizing the nationhood in modern Iran
Amir Barjasteh, Tampere University
Although many works indicating the persuasiveness of narratives, the ways
social narratives are constituted have attracted less attention. Upon the case of
Iran’s early twentieth century, the study reveals how narrativization of
nationhood was exerted as a persuasion technique to internalize world cultural
models of nation-state. Through such historicizing practices, nationhood was
retrojected into the past to construct social narratives, imagine national
communities and convince public opinion that nation-state is the desirable mode
of political states of affairs. Following Foucault’s historicization of history, the
paper investigates construction of national narratives as an epistemic work to
make the nation-state models acceptable in the case study. By applying
Epistemic Governance theory, the study addresses three constructed narratives
by which nationhood became understandable in modern Iran.

Moral casting in political persuasion in the case of Capitol Hill 2021
Hanna Rautajoki, Tampere University
In my paper I study the mobilization of narrative resources in political persuasion
under the turmoil of postfactual era in contemporary western democracies. I will
focus on strategies deployed in populist rhetoric in the case of Capitol Hill
invasion in the United States on 6 Jan 2021. My paper investigates in detail the
speech given by the President Donald Trump prior to the scene of people
marching towards and invading into the Capitol Building. I analyse the speech by
Trump with tools from narrative positioning analysis and cultural membership
categorization analysis. My study associates with epistemic governance
approach, seeking to unravel the ontological, identity-based and normative
strategies actors deploy to work on recipients’ view of the world. I apply two
core conceptualizations in my analysis 1) the moral casting of actors (Rautajoki
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2012) and 2) the relational scaffolding of justifications (Rautajoki, in review). My
theoretical interest lies in the projective effects of discursive persuasion.

National parliament and the worldwide institutionalization of politics
Pertti Alasuutari, Tampere University
National parliament has become a self-evident worldwide standard regardless of
its actual role in decision-making. In this paper I discuss how parliaments have
contributed to institutionalizing politics on a global scale, setting the rules for
the game that the government, parliamentarians, political parties, and other
stakeholders play, and which the general public follows through the media. The
current global isomorphism evident in parliamentary politics has been achieved
through various mechanisms. Spectacular performances and ritual-like invariant
practices observed in national parliaments have been crucial in instituting
parliament as a highly respected, even sacred organizational form that provides
the vocabulary within which people conceive of politics. As primary components
of the international community, legislatures also emulate one another.
Furthermore, fashions in management models circulate amongst parliaments
and all types of formal organizations such as business corporations, NGOs, and
intergovernmental organizations. Since the rules of the game of parliamentary
politics and similar throughout the world, also the strategies used in playing or
bending the rules travel globally. The consecrated status of parliament is evident
in the fact that autocratic regimes simulate key features of parliamentarism.

“Are you furious because of African cannibals infesting Europe?” – How far-right
persuasive argumentation can fail
Attila Kustán Magyari, Tampere University
In the past few years, especially since the inauguration of the U.S. president
Donald Trump and the results of the Brexit-referendum, the interest in
successful right-wing populist and far-right movements has skyrocketed. In my
paper I am interested in a different outcome: I study an unsuccessful strategy of
persuading the audience by applying membership categorisation analysis (MCA).
As a case study, I analyse a YouTube video published in 2018 by Hozz Világra
Még Egy Magyart Mozgalom (Bring Another Hungarian into the World
Movement), a far-right organization with a goal of urging explicitly Hungarian
women for giving birth or not choosing abortion. I am interested in how the
speaker constructs an imagined audience and how an actual audience reacts on
the message. I am interested not only in the short speech but the visual aspects
of the video, the media reactions and comments under these.
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Postcoloniality and Global Sociology
Vesa Puuronen, University of Oulu
British sociologist Simon Sussen (2020) claims that sociology is in need of
decolonial deconstruction. Another British sociologist Ali Menghi (2021) has
offered an introduction to decolonisation of sociology. In this paper I will discuss
the challenge of decolonial sociology to western mainstream sociology and its
possible consequences on the development of global sociology. The paper will
be based on the thoughts introduced first by Peruvian sociologist Anibal Quijano
and for instance his colleagues Walter D. Mignolo and Catherine Walsh. The
main idea of postcolonial critique towards mainstream sociology is the notion of
complicity. Sociology is regarded as an intellectual complicit in the establishment
of colonialism and its continuous existence in the form of coloniality.
Decolonialists think that even though colonialism has ended in the form of
colonial administration, it continues to exist in the form of coloniality, which
means multiple forms of subordination and domination. In this paper decolonial
critique and recent efforts to decolonise sociology will be critically scrutinized.

The global discourse of active ageing in the context of Finnish society
Hilla Kiuru, University of Jyväskylä
Population is ageing and societies are looking for solutions for its challenges.
The discourse of active ageing has been seen as an answer for the ageing
societies, and it is promoted in European Union (European Commission: Active
ageing).
Within the discourse, older adults are expected to work longer, do voluntary
work, follow healthy lifestyle and be as independent as possible (WHO 2002).
Activity can increase well-being of older adults (Rantanen ym. 2019), and the
discourse has diversified the role of older adults in society (Hasmanová
Marhánková, 2017). However, in earlier research, the discourse has been
criticized as being potentially exclusive, for example for older adults with health
problems (see Foster & Walker 2015).
In my doctoral research, I study the discourse of active ageing in the context of
Finnish society. Active ageing can be considered as a global discourse (or global
policy model), that has been presented in the publications of World Health
Organization and European Union, and thus it can be studied with the help of
the concept of domestication (Alasuutari & Qadir 2014). I am interested, how
the discourse has been applied, domesticated in Finnish society. My doctoral
dissertation will consist of four articles in which the representation of active
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ageing is studied in newspaper editorials, policy documents of municipalities,
and in older adults´ interviews. In the representation, I will reflect my research
from the perspective of domestication of global policy models.

Policy instrument choice under globalization: Do authoritarian states choose
differently?
Olga Ulybina
Do authoritarian states differ from non-authoritarian ones in their social policy
choices? The paper presents new data on out-of-home childcare policies in 15
ex-Soviet countries in Eastern Europe and Central Asia. The data suggest
signiﬁcant convergence among countries in the adoption of both policy ‘ends’
and ‘means’, despite drastic differences in political regimes. In particular, I trace
the adoption of several policy instruments, which have been actively promoted
by international organizations (e.g., foster care, case management, downsizing of
institutions, etc.). The data suggest that authoritarian states in the ex-Soviet
region do not differ from non-authoritarian governments in their out-of-home
childcare instrument choices, suggesting that political regime is not always a
major policy determinant. The results are signiﬁcant because they show that
authoritarian regimes can also select modern, non-coercive instruments for outof-home childcare, which are underpinned by the international culture of
individualism and agentic actorhood.

‘Glocal’ hotspot of mining: Finnish Lapland
Leena Suopajärvi, Lapin yliopisto
In political narratives as well as in general discourses northern parts of
Scandinavia are often described as peripheries, remote hinterlands, or backyards
of Nordic welfare states with unemployment, outmigration, and aging
population. This Southern image of the North is in early 2020s outdated. For
example, Lapland Chamber of Commerce estimated in early February 2022 that
investment potential is reaching 178 billion euros in the Barents region
(northernmost parts of Scandinavia and North-West Russia).
The economic development of the northern regions is driven by many
supranational, global factors. In ArcticHubs H2020-project (2020-2024) global
drivers affecting industrial development in the European Arctic are analysed. In
this project, global drivers are defined as megatrends, trends, weak signals, and
wild cards affecting aquaculture, forestry, mining, and tourism in the northern
parts of Europe. In the suggested presentation, mining is used as an exemplary
of ‘glocal’: How even a single mining project in rural area of Finnish Lapland is
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linked with global markets and supply chains of minerals and metals, geopolitical
tensions, and sustainable transition in the Western world.

The relationship of global and local in the Finnish paper mill industry
Sanna Aaltonen, Itä-Suomen yliopisto
The Finnish pulp and paper mill industry has been known as the engine of
economic growth in Finland, but it has gone through substantial restructuring
from the year 2005 onwards manifested in closings of paper mills and massive
layoffs. The pulp and paper mill industry workers can be understood as industrial
citizens (Strangleman 2015) with a moral framework that recognizes their rights
and duties towards local communities, fellow (paper mill) workers and welfare
society. At the same time, they are employees of global pulp and paper
producing companies, competing with Latvian workers, and shipping products to
Australian buyers. In this paper I ask how workers understand their position in
the global economy and how their strong sense of belonging rooted in localities
and the nation state is reconciled with globalization and the global re-division of
labour. I will draw upon qualitative interviews conducted among 31 workers
from seven research sites in 2020 in which the starting point was to inquire how
workers see themselves to be situated within society and how structural
changes affect their political capacities and interests. The presentation is written
as part of the research project ‘BIBU – Tackling Biases and Bubbles in
Participation’ (SRC/AF).

The global discourse of active ageing in the context of Finnish society
Hilla Kiuru, University of Jyväskylä
Population is ageing and societies are looking for solutions for its challenges.
The discourse of active ageing has been seen as an answer for the ageing
societies, and it is promoted in European Union (European Commission: Active
ageing).
Within the discourse, older adults are expected to work longer, do voluntary
work, follow healthy lifestyle and be as independent as possible (WHO 2002).
Activity can increase well-being of older adults (Rantanen ym. 2019), and the
discourse has diversified the role of older adults in society (Hasmanová
Marhánková, 2017). However, in earlier research, the discourse has been
criticized as being potentially exclusive, for example for older adults with health
problems (see Foster & Walker 2015).
In my doctoral research, I study the discourse of active ageing in the context of
Finnish society. Active ageing can be considered as a global discourse (or global
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policy model), that has been presented in the publications of World Health
Organization and European Union, and thus it can be studied with the help of
the concept of domestication (Alasuutari & Qadir 2014). I am interested, how
the discourse has been applied, domesticated in Finnish society. My doctoral
dissertation will consist of four articles in which the representation of active
ageing is studied in newspaper editorials, policy documents of municipalities,
and in older adults´ interviews. In the representation, I will reflect my research
from the perspective of domestication of global policy models.

Observations on global elites – members, structures, ideologies
Ari Nieminen, Diaconia University of Applied Sciences
The central premise of this presentation is that qualities of societal elites reflect
central characteristics of a society. For instance, ancient kingdoms, modern
dictatorships, and modern capitalist democracies all have elites typical to
politico-economic structures of these social formations.
Beginning from this premise, I will make a few observations concerning
membership, structures, and ideologies of global economic and political elites,
including perhaps, also some notes on military. These observations are based on
earlier publications, publicly available information on activities of elites and
statistics. As usual while trying to obtain information about elites, it turned out
that such information is not readily available and research on elites remains
scarce.
Based on my observations, I will lastly reflect on to what degree global elites
comprise global ruling class or power elite, and whether this class is a class in it
itself or for itself, that is, whether this group of people has class consciousness
or not. Global elites may also be considered as powerful politico-economic
networks, fiercely competing hostile groups, loose socio-cultural alliances or just
discursive creations of observers like myself. As indicated in my premise, I will
use these reflections to describe the present-day world society.

Crisis of the (Neo)liberal World Culture and Human Rights: A Corpus-based
Analysis of the Post-Cold War United Nations General Debates
Eetu Vento, Tampere University
During the recent decades the understanding that the prevalent liberal world
order is in crisis has increasingly gained popularity both in the academia and in
international politics. Three intertwining and mutually reinforcing dynamics are
often seen as causing this crisis: 1. the declining Western, and especially
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American, power, 2.the delegitimation of the neoliberal economic system, and 3.
the rise of illiberal populism throughout the world. In the current paper the
effects of these three dynamics on the symbolic status of human rights, one of
the central principles of the liberal world order, is investigated by analysing the
language used in the United Nations General Debate during the post-Cold War
era. The results show that while some liberal norms, especially those related to
the neoliberal economic order, have indeed faced a distinct and global
delegitimation, the status of human rights as a norm that frames international
politics is surprisingly durable. However, the analysis also reveals two trends
that might threaten this status in the future: the declining support from Western
small and middle-sized countries and the growing number of illiberal populist
regimes.
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7. HUUMORI DEMOKRATIASSA
Koordinaattorit:
Jarno Hietalahti, Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, jarno.hietalahti@jyu.fi
Olli-Pekka Moisio, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto,
olli-pekka.moisio@jyu.fi
Matti Rautiainen, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto,
matti.a.rautiainen@jyu.fi
Torstaina 24.3. klo 16.30–18.00
Stalinin kanssa nauraessa: Ironinen huumori Instagramin äärivasemmistolaisissa
poliittisissa meemeissä
Aleksi Knuutila & Jonne Arjoranta, Jyväskylän yliopisto
Viime vuosina Instagramiin on kehittynyt eläväinen poliittisiin meemeihin
keskittyvä verkosto. Tässä toisinaan Politigramiksi kutsutussa verkostossa on
edustettuna kirjavasti erilaisia poliittisia suuntauksia, mukaan lukien myös
ironisesti äärivasemmistolaista kuvastoa soveltavia ryhmiä. Politigramille
tyypillistä huumoria voi kuvata Ryan Milnerin (2013) "logic of lulz" -käsitteen
pohjalta: sille on ominaista ironinen ja absurdi huumori sekä provokatiivinen
leikittely erilaisilla poliittisilla identiteeteillä ja näkemyksillä.
Anonyymeissä verkkotiloissa tapahtuva, hyvän maun rajoja koetteleva
meemihuumori on viime vuosina usein nähty ongelmallisena, joskus jopa
demokratiaa vastustavien voimia tukevana. Esimerkiksi Askanius (2021) kuvaa
"huumori-viha keskittymää" (humour-hate nexus), eli äärioikeiston ironisia ja
moniselitteisiä meemejä hyödyntävää viestintää Ruotsissa. Ekstremistiset
uskomukset löytävät yleisönsä kun ne esitellään "vain vitseinä", ja monet
digitaalisen median alustat tahattomasti vahvistavat provokatiivisia viestejä.
Tuomme artikkelissamme uusia näkökulmia keskusteluun ironisen
verkkohuumorin ja politiikan suhteesta tarkastelemalla ironian käyttöä
vasemmistolaiseen poliittiseen kulttuuriin keskittyvissä meemeissä. Tavoitteena
ei ole niinkään kuvata kaikkia poliittisia ääripäitä tasapuolisuuden nimissä, vaan
ymmärtää huumorin käyttöä ja seurauksia paremmin tutkimalla vähemmälle
huomiolle jääneitä alakulttuureja. Muodostamme aineiston keräämällä
Politigramista meemejä, jotka sisältävät Leninin tai Stalinin hahmon. Vaikka he
ovat monenlaisissa meemeissä mukana, heitä seuraamalla on mahdollista löytää
tulkittavaksi totalitarismilla ironisesti leikittelevää huumoria.
Keräsimme tätä varten 4,5 miljoonaa kuvaa 43 812 poliittisiin meemeihin
keskittyvältä Instagram-tililtä. Käytimme OpenAIn CLIP-mallia tunnistamaan
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meemejä, jotka sisältävät Leninin tai Stalinin kuvan ja ryhmittelimme
samankaltaiset kuvat yhteen käyttäen perceptual hashing -tekniikkaa.
Analysoimme kaikkein suosituimmat Lenin- ja Stalin-meemit temaattisen
analyysin avulla.
Tuloksistamme käy ilmi, että äärivasemmistolaisten meemien huumorin
kohteena on usein nykypolitiikka, ja etenkin sen identiteettipolitiikkaan ja niin
sanottuun kulttuurisotaan liittyvät teemat. Katsomme, että Politigramin huumori
– pilkka jokakohdistuu niin oikealle kuin vasemmalle – heijastaa
tyytymättömyyttä demokraattisessa puoluepolitiikassa edustettuina oleviin
vaihtoehtoihin. Käyttäen Franco Berardin erottelua kyynisen ja ironisen
huumorin välillä, pohdimme minkälaisissa tilanteissa "logic of lulzin" kaltainen
huumori voi tukea demokratiaa täydentämällä vallitsevia poliittisia uskomuksia ja
puhetapoja.

Näkyvä ja piilevä nauru demokratiassa
Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto
Koulutus on yksi suomalaisen demokratian kulmakiviä, ja koulutuksella on
kiistatta ollut keskeinen rooli muun muassa yhteiskunnan tasa-arvoistumiseen
Suomessa. Koulutuksen avulla on edistetty demokratiaa, mutta koulutuksen
demokratisoituminen on toinen asia. Muun muassa suomalainen peruskoulu
edustaa kansainvälisessä vertailussa koulujärjestelmää, jossa on varsin vähän
mahdollisuuksia osallistua muun muassa koulun päätöksentekoon tai tulla
kuulluksi esimerkiksi itseä koskevissa asioissa. Samat tulokset näkyvät myös
koulutuksen toisella ja kolmannella asteella. Lisäksi suomalaiseen koulutukseen
on 1800-luvulta alkaen kuulunut vahva käsitys sivistyksestä, jossa naurulla on
varsin kahlehdittu rooli. Kun äänelle, tässä tapauksessa naurulle, ei ole sijaa
julkisessa maailmassa eli koulutuksessa itsessään, se piiloutuu ja muodostuu
osaksi koulutuksen yksityisempää kulttuuria. Tarkastelen esitelmässäni naurun
näkyvää ja piilevää puolta. Tutkimus perustuu empiiriseen aineistoon, jossa
yliopisto-opiskelijat kuvaavat naurua, joka on syntynyt opiskeluun, opetukseen
tai koulutuskulttuuriin liittyvistä asioista.

Huumori demokratiassa ja naurun suunta
Jarno Hietalahti, Jyväskylän yliopisto
Demokraattisissa yhteiskunnissa huumoriin liitetään olennaisesti ajatus vallan
kritisoimisesta ja epäkohtien tasoittamisesta. Perinteisesti huumorin on ajateltu
pitävän valtaapitävät varpaillaan, mikä on osa demokraattista prosessia. Ajatus
siitä, ettei purevinta huumoria pidä kohdistaa huono-osaisiin on läsnä jo
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esimerkiksi Thomas Moren Utopiassa, mutta ohjenuora ”punch up, don’t down”
(lyö ylös, älä alas) on kirkastunut erityisesti 2000-luvulla niin
huumorinteoreetikoiden kuin koomikoiden yleispäteväksi nyrkkisäännöksi.
Esitelmässäni analysoin vallan ja huumorin suhdetta yhteiskuntafilosofisesta ja
eettisestä näkökulmasta edellä mainitun periaatteen valossa. Argumentoin, että
nyrkkisääntö on käyttökelpoinen yleistys, mutta kirjaimellisesti noudatettuna se
johtaa kestämättömiin ja jopa ristiriitaisiin johtopäätöksiin. Sen vuoksi ”lyö ylös,
älä alas” -periaatetta ei voida yhtäältä pitää universaalina oikeutuksena
hyökkäävälle huumorille ja toisaalta se kaventaa tarpeettomasti elävän huumorin
mahdollisuuksia.

36

8. IMPACT, SOCIAL SCIENCES,
AND DIALOGUE FOR DEMOCRACY
Coordinators:
Katriina Huttunen, University of Helsinki – katriina.huttunen(at)helsinki.fi
Anja Onali, University of Helsinki – anja.onali(at)helsinki.fi
Thursday 24th March 14.30–17.20 PM

The S in ESG
Alex Cisneros, Tampere University
Environmental, Social and Governance (ESG) factors are rising to prominence as
a bridging framework to connect industry practices to broader agendas such as
the Sustainable Development Goals (SDGs). As non-financial factors become
increasingly relevant, stakeholder expectations similarly expand to cover
broader societal transformations sought by the SDGs. This presentation
discusses the often ambiguous interpretation of the S in ESG, and present a
comprehensive approach to its implementation.
As a multi-faceted concept, the 'social' can be understood as a value to increase,
a risk to manage, an impact to avoid or enhance, a performance to rate, or a
criteria to check, all loosely referred to at the same time. In recent years,
discussions around the S in ESG have focused on a positive view of 'social
impact' as creation of social value that contributes to solve global problems.
However, understanding ‘social impact’ as a new type of added value can lose
sight of the work in Social Impact Assessment (SIA) as an established
multidisciplinary practice and field of research that considers both adverse and
beneficial impacts of development.
Under this view, pursuing ESG targets may emphasise the creation of surplus
social value, without considering the hidden costs of development benefits. This
added-value focus could weaken conceptions of public involvement, community
partnerships and informed consent. In addition, it could misinterpret the
increased public awareness on larger environmental justice and social inequity
issues. To help prevent misinterpretations, we will discuss and present the
multiplicity of "Ss" in ESG and their role in sustainability.

A Liberian NGO entangled in securing the legitimacy of various stakeholders
Anja Onali, University of Helsinki
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Southern non-governmental organizations (SNGO) face multiple relationships
and legitimacy demands as they broker between the field of development
cooperation and the local context. This article draws from organizational
institutionalism to provide theoretical concepts for the study of development
NGOs and their management that has tended to revert to the same normative
language used in development practice. The article is based on a qualitative
study of a local NGO in post-conflict Liberia that engages in adult literacy and
education. The article shows that an SNGO needs to consider all its major
stakeholder groups including the donors, the local Ministry of Education, and the
various communities simultaneously. The article continues to argue that an
SNGO’s own survival depends on its contribution to these actors’ capacity to
satisfy the legitimacy demands within their own stakeholder networks. This
occurred, for example, in producing monitoring data for back donor needs, in
securing results on adult literacy for the Ministry of Education, and in catering
for the needs of powerful groups within the communities that were tied up in
their own patrimonial ties. Though organizational institutionalism has been a
Western line of research it does resonate with African contexts as well.
Especially as development cooperation is a field the projects institutional logics
internationally and interferes directly with the local with an intention to change
it.

“Science is of course the best way to help” and “who is it actually for?”. Multiple
desires for relevance and idea(l)s of scientific knowledge
Katriina Huttunen, University of Helsinki
Debates on the role and meanings of science are ever more intensive as the
current era is on the one hand claimed to be that of post-truth, and on the other
hand, tropes such as ‘evidence-based decision-making' exemplify the call for
scientific facts in various arenas of societies. In the field of health and medicine,
research on e.g. vaccine criticism has raised questions about how scientific
knowledge and western medicine, and their roles in society, are perceived. One
key issue has been to deconstruct the polarized and dichotomous ideas of
‘western’ vs. ‘alternative’ medicine, as well as those of of scientific knowledge
vs. lay experience. In this article, I discuss the perceptions regarding why and
how medical science should matter, in a different environment: that of a
‘touristic’ vaccine trial conducted in Benin, with Finnish research participants
and staff. By analyzing the views of Finnish research staff, Finnish trial
participants, as well as Beninese people at the trial site who were in some ways
affected by the trial study, I address the tensions and multiplicity of how
(biomedical) scientific knowledge is understood and what kind of expectations
and worries prevail. I show that science is granted self-evident authority, and in
that way, narratives of scientific progression as inevitable and the ‘west’ as
scientifically more progressive and ‘Africans’ as receivers of scientific products,
are reproduced. However, criticism or doubts towards the medical scientific
endeavor are also expressed, and it is seen as a social and economic endeavor –
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and in this sense as political. Even if ‘public understanding of science’ is to be
promoted, it is crucial to attend to the complexities and problematic (colonial)
legacies of scientific knowledge production.

Rethinking reflexivity: The limits of transparency in hostile worlds
Otso Harju, University of Helsinki
Feminist scholarship, particularly empirical such, has long been a proponent of
increasing reflexivity as a tool for questioning, and perhaps even combating,
inequalities seen as inherent in both academic research and university labor.
Autoethnography has also been conceptualized as a tool for giving space to
previously sidelined voices. Within contemporary fields of feminist minority
scholarship (e.g. transgender studies or Dalit feminist studies), this can take the
shape of a demand put on the scholar to position (or ‘prove’) oneself as an
epistemic insider (or insider-enough); doing so can be crucial for the perceived
credibility of one’s work, whether ‘scientifically’ or politically. This article, while
largely sympathetic towards ideals of strong reflexivity, discusses the limitations
and potential dangers of an approach demanding transparency from the
individual researcher. The article notes important questions regarding the
epistemological sustainability of hyper reflexivity but focuses particularly on the
realpolitikal difficulties of performing transparency. For the sake of clarity, these
can be divided into issues concerning academic institutions and those relating to
broader society. Firstly, the text argues that the university world– as a system
that enforces scarcity, conformity, and an individualized ownership of ideas – is
largely antithetical to ideals of reflexivity, which threaten to show the academic
labor process as uncertain, co-constructive, highly messy and ‘unacademic’. Any
actually transparent scholar will, the text argues, quickly be an unemployed one.
Secondly, the article sees the demand for a(semi-)public self-positioning as even
more problematic because it assumes that the researcher is somehow
fundamentally safe to do so. This seems to presume either that the minority
scholar exists within an imaginary, ‘liberal’(-enough) social environment not
corresponding to most (if any) real-life contexts globally. Alternatively, morbidly,
it assumes that the already marginalized feminist researcher should, in a
somewhat Christ-like move, be ready to bear all and any potential consequences
of visibility, ultimately to the point of death. Finally, the article takes up the
discussion around the (im)possibility of voicing a critique “whereof one cannot
speak”, as well ideas of clandestine solidarity in academia.
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9. JUHLIVA YHDESSÄOLO / CELEBRATING
TOGETHERNESS
Koordinaattorit:
Ismo Kantola, Turun yliopisto, ikantola@utu.fi
Marianne Silvan-Lempinen, sillem@utu.fi
Perjantai 25.3. klo 09.30–12.00

Controlling the scripts of sociality - celebration under pandemic restrictions
Ismo Kantola, University of Turku
The presentation is based on qualitative study of mass media contents on
restrictions and their transgressions, to recreational social gatherings. The
contents were analysed via discussions with experts of provision and/ or
consumption of services of recreation and celebration.
The purpose of the study was to find relevant concepts for sociologically dealing
with the novel situation at hand. Starting from the notion of fragility of human
communication, rituals, myths, and shared memories can be understood as
scripts that tell how to organise and perform desired sociality.
Raymond Williams' concept of structures of feeling can be useful for
understanding how scripts are formed in the first place. Sharing feelings
presupposes that a common choice be made for one of several available
structures of feeling. Sharing implies material framing. Remembering the frame
equals the constitution of a script then.
When authorities put restrictions on social togetherness they are banning
scripts or parts of them, that regulate recreative and celebrative sociality.
The concept of transgression is important for any study of celebration. During
pandemic restrictions, transgression as an essential part of celebration deserves
special attention. The presentation will discuss the changing role of control and
transgression in the situation at hand.

Celebrations, Cultural Changes, and Everyday Life in Iran: A Sociological
Analysis
Fatemeh Lotfi, University of Guilan, Iran
During four past decades, Iranian society has been facing dramatic turn in
political, cultural, and religious aspects for which 1979 Islamic revolution was a
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cause. In this way changes in formal calendar must be regarded as one of the
most prominent events.
Islamic revolution as an event made many pre-Islamic Iranian celebrations and
ceremonies disappear from formal and informal calendars. Furthermore, these
celebration were prevented from being held in the society. One might formulate
this as a turn from a culture of national celebrations to a culture of religious
(Shiite) grief.
Similarly, religious (Shiite) ceremonies gained more priority in the calendar
amongst which griefs were significantly more frequent. So we have an emerging
political structure that a) prefers grife to celebration and b) its celebration
politics is ideologically targeted towards religious ceremonies. In this way it
represents an ideological happiness, i.e. a cheerfulness as a transcendental
notion of happiness. Formal celebrations, generally serve to reproduce the
cultural system. In a sense they might be called political or ideological
celebrations.
Since 2010s Iranian society has been witnessing an ever-increasing variety of
festivities both in number and episode. Concerning marriage there has been a
wide range of feasts including surprise marriage proposal, consensus ceremony
(bale borān), engagement ceremony, dowry (bridal trousseau-jahez) showing
ceremony, henna bridal party (Hanā-bandān), marriage ceremony, post-wedding
festivity (pātakhtī), happy anniversary, happy monthiversary, and pre-wedding
photoshoot and videography.
During the last decade many non-ceremonial parties and family gatherings have
converted into a form of feast containing festival elements and pratiques. One
can say that everyday life of the people is experiencing an ever increase in
number of feasts which every event shows a potentiality of becoming a subject
for celebration. New society is, literally, festive society.
How can celebrations be used to culturally formulate the post-revolutionary
Iranian society?

Metsäbileet heterotopiana: Omaehtoisen tilan merkitykset alakulttuuriyhteisölle
Sauli Okker, Jyväskylän yliopisto
Metsäbileitä on järjestetty julkisesti saavutettavissa sijainneissa Jyväskylän
lähimetsissä jo useita vuosia, mutta ne ovat silti pysyneet eräänlaisena
salaisuutena. Tapahtumat ovat elektroniseen musiikkiin painottuneita, suurelta
yleisöltä piilossa olevia eksklusiivisia kutsuvierastapahtumia. Metsäbileet ovat
niin kutsuttuja reivejä, ja tapahtumina ne pyrkivät eroamaan ja tarjoamaan
vaihtoehtoista tilaa valtavirtaisille tapahtumatiloille ja tapahtumakulttuurille.
Tutkielma soveltaa alakulttuurin käsitettä sekä Michel Foucault’n teoreettisia
ajatuksia subjektista, vallasta ja tilasta. Foucault’n käsite heterotopia toimii
tutkielmassa keskeisenä teoriaohjaavana käsitteenä.
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Vastaavat muualla Suomessa järjestetyt tapahtumat ovat nousseet viime vuosina
julkisuudessa esille esimerkiksi meluhaittojen vuoksi, mutta järjestäjien ja
tapahtumiin osallistuvien näkemykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Tutkielman tavoitteena on raottaa metsäbileitä koskevaa salaisuutta ja tuoda
ilmiötä sekä sen taustalla olevaa kulttuuria ymmärrettäväksi. Olen kiinnostunut
selvittämään, millaisia merkityksiä metsäbileisiin osallistuvat antavat
tapahtumalle, miksi tapahtuma on eksklusiivinen, millainen tapahtumatila on
kokemuksena sekä millaisille tapahtumille ja tiloille metsäbileet toimivat
vaihtoehtona. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:
Millaisia merkityksiä metsäbileillä on niihin osallistuville?
A) Millaisia merkityksiä tapahtuman eksklusiivisuudella on? B) Millainen
esteettinen kokemus metsäbileet ovat?
C) Kuinka tapahtumatila eroaa muista tiloista?
Tuotin aineiston kesällä 2021 haastattelemalla metsäbileiden sisäpiirin kuuluvia.
Tulokset olen johtanut teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Ensinnäkin
metsäbileisiin osallistuvien näkökulmasta tapahtuman eksklusiivinen luonne
ensisijaisesti ennaltaehkäisee mahdollisia järjestyshäiriöitä. Toiseksi
metsäbileiden estetiikka nojaa psytranceksi kutsuttuun alakulttuuriin.
Psytrancesta kumpuavien perinteiden, kuten luontoyhteyden korostamisen,
uniikin visuaalisuuden ja psykedeliaa korostavan musiikin pohjalta tapahtumatila
pyrkii tuottamaan ympäristön, jota osallistujat kuvaavat eskapistisena ja
transsimaisena arjesta irtautumisen kokemuksena. Kolmanneksi haastateltavat
kertovat metsäbileiden olevan vaihtoehto yökerhoille, baareille ja alakulttuurin
omille kaupallisissa tiloissa järjestetyille klubi-illoille. Keskeisenä erona näihin
tiloihin metsäbileiden kuvaillaan mahdollistavat vaihtoehtoisen tilan, josta
huomion arvoisena esimerkkinä toimii metsäbileiden tanssilattian eroavaisuus
yökerhojen tanssilattian normeihin.
Johtopäätöksinä esitän, että metsäbileet ovat transgressiivista toimintaa, joka
hallinnalta piiloon vetäytymällä pyrkii tuottamaan marginaalitilan yhteiskunnan
normatiivisten odotusten ulkopuolelle. Metsäbileiden keskeiset merkitykset
ovatkin toimia omaehtoisena alakulttuuritilana, joka mahdollistaa
poikkeuksellisia subjektiivisia vapauden kokemuksia yhden yön ajan.

Opiskelijasosiaalisuus ja -hyvinvointi pandemiarajoitusten aikaan
Marianne Silvan-Lempinen, Turun yliopisto & Ismo Kantola, Turun yliopisto
Covid-19-pandemian tuomat rajoitukset fyysiselle läheisyydelle ja yhdessäololle
antavat mahdollisuuden arvioida juhlinnan merkitystä osana yksilön ja yhteisön
hyvinvointia. Juhlinta, bileet ja muu hauskanpito - rekreatiivinen yhdessäolo
ylipäänsä - on tärkeä osa niin yhteisön kuin yksilönkin työkyvyn uusintamista.
Esitelmä perustuu korkeakouluopiskelijoilta kerättyyn haastatteluaineistoon
opintojen ja opiskelijaelämän sujumisesta korona-pandemian aikana.
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Opiskelijoiden kokemuksessa osallisuus paikallisesta yhteisöllisyydestä heikkeni
rajoitusten takia etenkin toiselta paikkakunnalta tulleiden opintojaan
aloittelevien keskuudessa. Opinnoissaan pidemmälle edenneet pärjäsivät
rajoitetuissa olosuhteissa nuorempiaan paremmin. Rajoitukset saattoivat jopa
edistää opintojen etenemistä, etenkin rajoitusten alkuvaiheessa keväällä 2020.
Koronarajoitusten jatkuessa opiskelijoiden hyvinvointi joutui koetukselle.
Sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen tai jopa loppuminen aiheutti monelle
opiskelijalle eristäytyneisyyden kokemusta ja psyykkistä oirehtimista. Osa joutui
keskeyttämään opiskelun, osa vaihtamaan opiskelualaa koska integroituminen
alan muihin opiskelijoihin ei voinut toteutua. Tilanne koettiin ahdistavaksi ja
pelottavaksikin. Usea haastatelluista kertoi joutuneensa turvautumaan
mielialalääkkeisiin ja/tai psykiatrisen sairaanhoitajan tai lääkärin apuun
pandemiarajoitusten jatkumisen takia. Useat haastateltavista myös kokivat
haastattelumme terapeuttisena.
Haastateltavat (N=20) valikoituivat tutkimukseen lumipallo-otannalla. Tällä on
luultavasti vaikutusta otoksen edustavuuteen: aliedustettuna ryhmänä ovat
todennäköisesti opiskelijat, jotka eivät kärsineet rajoituksista tai jopa kokivat
etätyön positiivisena.
Hankkeessa on tekeillä kysely, jonka alustavia tuloksia on tarkoitus esitellä
työryhmän keskusteltavaksi.
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10. KANSALAISUUDEN MUUTTUVAT IDEAALIT
Koordinaattorit/Coordinators:
Touko Vaahtera, Itä-Suomen yliopisto /University of Eastern Finland,
touko.vaahtera@uef.fi
Katja Hiltunen, Itä-Suomen yliopisto /University of Eastern Finland,
katja.hiltunen@uef.fi
Sirpa Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto /University of Eastern Finland,
sirpa.lappalainen@uef.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.00

Yhteiskuntaosallisuus nuorten siirtymiä tukevissa palveluissa ja etuuksissa
Mirja Määttä, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu & Vilja Männistö-Inkinen
Kansalaisten ohjaaminen ja tukeminen yhteiskunnan kannalta suotuisaan
tuottavaan (työ)elämään luo pohjaa hyvinvointivaltion ylläpitämiselle. Nuorilla
on erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia toteuttaa aktiivisen ja tuottavan
kansalaisen ihanteita, ja heidän elämäntilanteensa sekä tuen tarpeensa
vaihtelevat. Tarkastelen esityksessä koulutus- ja työelämäsiirtymiä tukevissa
palveluissa olevien nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta estäviä ja
edistäviä tekijöitä. Aineistona on nuorten aikuisten kolmivuotiset
seurantahaastattelut sekä Ohjaamossa työskentelevien ammattilaisten
ryhmähaastattelut.
Tarkastelemme tutkimuksessa nuorten osallisuutta laajasti taloudellisena,
poliittisena sekä kulttuurisena yhteiskunnallisena oikeutena (Fraser 2001, 2004;
Raivio & Karjalainen 2013), joka toteutuu – tai on toteutumatta – keskeisissä
yhteiskunnallisissa suhteissa, markkinoilla sekä byrokraattisissa ja yhteisöllisissä
suhteissa. Näissä yhteiskunnallisissa suhteissa yksilöt ja ryhmät kokevat sekä
mukaan ottavia että ulos sulkevia rakenteita, toimintoja ja kohtaamisia.
Yhteiskunnan palvelujen ja etuuksien on osaltaan tarkoitus paikata osallisuuden
puutteita eri elämänalueilla. Parhaimmillaan palvelut ja etuudet tukevat nuorten
yhteiskuntaosallisuutta, mutta huonosti toimiessaan ne voivat vähentää sitä.
Kysymmekin, mitkä tekijät estävät nuorten taloudellista, poliittista ja kulttuurista
osallisuutta. Millä tavalla palveluja ja etuuksia tulisi kehittää? Nuorten aikuisten
näkökulmat oman elämänsä kysymyksiin, kuten ammatinvalinnan vaikeuteen ja
työnhaun haasteisiin, ovat polttavia, kun taas ammattilaisten näkökulmat ovat
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etäisempiä ja työelämäetenemistä kannattavia. Nykyistä joustavampi palvelu- ja
etuusjärjestelmä on kuitenkin molempien toiveena.

Äitikansalaisuuden muuttuvat ideaalit: keskustelu lasten kotihoidon tuesta
Katariina Mäkinen, Turun yliopisto
Tässä esityksessä tarkastelen julkista keskustelua lasten kotihoidon tuesta
Suomessa 20 vuoden ajanjaksolla. Tutkimusaineistona ovat perinteisen
uutismedian artikkelit, joita tutkitaan laadullisen tutkimuksen menetelmin
koneellista metodia hyödyntäen. Kysyn, mitä julkinen keskustelu kotihoidon
tuesta kertoo sukupuolittuneen kansalaisuuden, erityisesti äitikansalaisuuden,
ideaaleista ja niiden muutoksista. Esitän, että kotihoidon tukeen liittyvässä
keskustelussa on tapahtunut 2010-luvun alussa selkeä murros, joka liittyy
kansalaisuuden ideaalien muutokseen. Keskustelu kotihoidon tuesta käsitteli
2000-luvun alkupuolella muun muassa lapsiperheiden köyhyyttä ja tarvetta
pienimpien etuuksien korottamiseen, mutta kääntyi 2010-luvun alussa
keskusteluksi naisten työllisyysasteesta ja Suomen kilpailukyvystä. Tästä
eteenpäin kotihoidon tukea koskeva keskustelu on ollut ensisijaisesti
keskustelua kotihoidontuen leikkaamisesta tai lakkauttamisesta. Esitän, että
tämä muutos liittyy murrokseen, jossa äitikansalaisuus saa edelleen
merkityksensä yhteydessä nationalismiin, mutta kansalaisuuden ideaalit
kytkeytyvät hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen sijaan kansalliseen
kilpailukykyyn ja työllisyysasteeseen. Esityksessäni erittelen tämän murroksen
taustoja ja seurauksia ja peilaan nykyhetkeä aiempaan äitikansalaisuutta ja
palkkatyöäitiyttä koskevaan tutkimukseen. Lisäksi pohdin kotihoidon tukea
käsittelevän julkisen keskustelun ulossulkemisia ja hiljaisuuksia kansalaisuuden
ideaalien näkökulmasta: ketkä jäävät keskustelun ulkopuolelle, ja keiden
kansalaisuus näyttäytyy ongelmana?

Varautuvan kansalaisen ideaali ja työssäkäyvät köyhät
Hanna-Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto; Jenny Säilävaara, Jyväskylän yliopisto
& Mikko Jakonen, Turun yliopisto
Kansalainen, joka ennakoi, valmistautuu ja varautuu tulevaan, on uusliberaalin
yhteiskunnan uusi ideaali. Tällainen yhteiskunnan jäsen hankkii itselleen ja
lapsilleen vakuutuksen, suojautuu lainan korkojen nousulta ja turvaa
tulevaisuuttaan säästämällä ja sijoittamalla. Hyvinvointivaltion tukeen hän ei
ripustaudu.
Varautuminen yksityisin keinoin on kuitenkin hyvin hierarkkista. Työelämän ja
yhteiskunnan prekarisaatio tarkoittaa osalle työntekijöistä hyvinkin
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epäsäännöllisiä ja vaihtelevia tuloja, sekä ongelmia työttömyys- ja sosiaaliturvan
kanssa silloin kun sitä tarvitaan. Jos prekaarissa työmarkkina-asemassa oleva saa
jostain lisää rahaa, sitä ei yleensä käytetä yksityisiin vakuutusmaksuihin tai
kotitalouden puskurirahastojen rakentamiseen. Pienillä ja epäsäännöllisillä
tuloilla elävät eivät siis uusliberalistisen ihannekansalaisen varautumiseen
useinkaan pysty.
Tässä esityksessä tutkimme, kuinka myös prekaarissa työmarkkina-asemassa
olevat ennakoivat ja aavistelevat; heidän elämänsä on täynnä "pientä
varautumista" (vrt. feministisosiologien pienen toimijuuden käsite). Töissä ja
köyhä 2.0! -kirjoituskutsuumme vastanneet työssäkäyvät köyhät valmistavat
töihin omat eväät, investoivat pakastimeen voidakseen hankkia sinne
tarjousruokia myöhemmin käytettäväksi ja ostavat seuraavan talven
ulkovaatteet tarjouksesta jo kesällä. He joutuvat varautumaan myös
henkilökohtaista riskiä ottaen, esimerkiksi turvautumalla kulutusluottoon tai
muuhun lainaamiseen voidakseen ostaa hyödykkeen, jota tarvitaan sekä
nykyhetkessä että tulevaisuudessa mutta jonka voi maksaa vasta
tulevaisuudessa. Tulevaisuuteen varautuvan kansalaisen rooliin asettuminen on
siis hankalaa ja riskipitoista, sillä prekaarissa asemassa olevat ovat
sananmukaisesti muiden armoilla, mikä tarkoittaa esimerkiksi ennakoimattomasti
ilmaantuvia tai peruuntuvia lyhyitä työpätkiä. Esimerkiksi lähitulevaisuuden
toimeentuloa turvaavat lisätunnit töissä voivat myöhemmin osoittautua
kannattomiksi, jos niiden takia pitää maksaa tukia takaisin tai tuloselvitysten
takia rahansaanti viivästyy. Eriarvoisuus korostuu siinä, että varautuvan
kansalaisen ideaali merkitsee hyvin eri asioita pienituloiselle kuin hyvin
toimeentulevalle.

Kohti akateemista työmarkkinakansalaisuutta? Kuulumisen politiikat
suomalaisessa yliopistokoulutuksessa
Sirpa Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto; Aarno Kauppila, Helsingin yliopisto;
Toni Kosonen, Itä-Suomen yliopisto; Sonia Lempinen, Turun yliopisto; AnnaMaija Niemi, Turun yliopisto; Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto & Saija
Volmari, Helsingin yliopisto
Suomessa maksuton akateeminen koulutus on ollut vahvasti kansallinen projekti,
jonka on ajateltu lisäävän sosiaalista liikkuvuutta ja tasaavan luokkaeroja.
Aiempaan koulumenestykseen ja valintakokeisiin perustuva järjestelmä on
kuitenkin valikoiva ja todennäköisimmin yliopistoon päätyvät valtaväestöön
kuuluvien keskiluokkaisten perheiden nuoret. Kansallisessa tilassa
yliopistoinstituutio voidaankin ymmärtää yhtenä niistä enklaaveista, joissa
etuoikeutettua kansalaisuutta tuotetaan.
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Alustuksessamme esittelemme aluillaan olevaa hankettamme, jonka tavoitteena
on tarkastella akateemista koulutusta niiden opiskelijoiden näkökulmasta, jotka
haastavat oletusta valkoisesta, keskiluokkaisesta, terveestä/vammattomasta
ylisukupolvisesta suomalaisuudesta. Hankkeessamme tulemme a) paikantamaan
kansalaisuuden ideaaleja ja akateemista koulutusta raamittavia normatiivisuuksia
koulutuspoliittisista puhetavoista sekä ”oppilaitoskulttuureista” b)
tarkastelemaan miten opiskelijat neuvottelevat paikastaan yliopistoyhteisössä ja
miten erilaiset kuulumisen politiikat muokkaavat opiskelijoiden ymmärrystä
itsestään ja tulevaisuudestaan akateemisina työmarkkinakansalaisina.

Kansalaisuus uudessa hallintokielessä
Kanerva Kuokkanen, Helsingin yliopisto; Joonatan Virtanen, Helsingin yliopisto
& Marjukka Weide, Helsingin yliopisto
Suomalaisen hallintopolitiikan kieli on moninaistunut viime vuosina.
Ylikansalliset toimijat ja hallintoa kehittävät konsultit, virkamiehet ja tutkijat
tuovat käyttöön uusia iskusanoja hengästyttävällä tahdilla. 1900-luvun lopussa
Suomeen tuotu uusi julkisjohtaminen (New Public Management, NPM) on siten
saanut kilpailijakseen ja rinnalleen uusia hallintotrendejä ja käsitteitä, kuten
verkostohallinta ja yhteisluominen. Viimeisimpiä trendejä yhdistää vähintään
retoriikan tasolla uudenlainen kansalaiskeskeisyys ja ihmiskasvoisuus: niissä
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota osallistamiseen, avoimuuteen,
vuorovaikutukseen, luottamukseen ja palvelemiseen. Vaikka uudessa
hallintokielessä on siirretty fokusta kansalaisiin, sen piirissä vaikuttavat
kansalaisuuskäsitykset vaihtelevat. Yleisestä aktiivista osallistumista
korostavasta puhetavasta huolimatta kansalaiset esitetään myös usein lähinnä
hallinnon toiminnan kohteina. Samalla aiempia, johtamiseen, mittaamiseen ja
markkinaistamiseen keskittyneitä NPM-uudistuksia ei ole juurikaan pyritty
purkamaan.
Esittelemme Koneen Säätiön rahoittamaa, syksyllä 2022 alkavaa hanketta Uusi
hallintokieli ja kansalaiset, jossa tulemme tarkastelemaan hallintopolitiikan kieltä
erityisesti kansalaisuuden ja demokratian näkökulmista. Käymme läpi hankkeen
lähtökohtia ja pohdimme sen yhteyksiä työryhmän aiheeseen. Samalla pyrimme
avaamaan keskustelua muuttuvasta ja moninaistuvasta kansalaisuuskäsityksestä
myös hallinnon tutkimuksen ja hallintopolitiikan suuntaan.

Koronapandemia, muuttuvat ideaalit ja vammaisuus
Reetta Mietola, Helsingin yliopisto & Karoliina Ahonen (ASPA-säätiö)
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Kevään 2020 aikana käsityksemme siitä, miltä tavallinen elämä näyttää mullistui.
Erilaisten rajoitusten myötä arkinen elämä rajautui kotiin ja aktiivinen – jopa
ryntäilevä – arkinen suorittaminen muuntui etätöiden äärellä kypsyteltäviksi
juurileiviksi. Alkuhämmennyksen jälkeen hyvin nopeasti alkoikin muotoutua
jaettuja käsityksiä siitä, miltä tämä rajoitettu arki näyttää ja tuntuu.
Esityksessämme tarkastelemme sitä, miten tämä jaettu arjen murros ja
muuttuneet käsitykset tavallisesta elämästä ovat vaikuttaneet vammaisuuteen.
Ammennamme tarkastelussamme ns. relationaalisista ja interaktionaalisista
lähestymistavoista vammaisuuteen, joissa vammaisuutta tarkastellaan
yksilöllisten ja kontekstuaalisten tekijöiden välisen vuorovaikutuksen tuotteena.
Aineistonamme ovat 14 nuorten lähettämää kilpailutyötä Vammaisten lasten ja
nuorten tukisäätiön keväällä 2020 järjestämään koronakilpailuun.
Kilpailutöissään nuoret ovat eri keinoin (esseissä, videoissa, sarjakuvin, valokuvin
jne.) kuvanneet arkeaan ja tämän muutosta koronapandemian alkumetreillä,
ensimmäisen poikkeustilan aikana. Olemme analysoineet nuorten töistä toisaalta
sitä, millaisiin hegemonisiin narratiiveihin nuoret kerronnassaan tukeutuvat ja
miten he suhteuttavat omaa kokemustaan näihin narratiiveihin, sekä toisaalta
sitä, millaisena vammaisuus tuottuu kerrottaessa arjesta poikkeustilassa.
Nuorten kuvausten välillä oli eroja siinä kuinka keskeiseen tai marginaaliseen
asemaan vammaisuus kerronnassa asettui. Niissä kertomuksissa, joissa
vammaisuus sai vain hyvin marginaalisen aseman, arjen muutoksesta kerrottiin
hegemonisen koronanarratiivin puitteissa: arki rajautui kotiin, siirryttiin
etäopiskeluun, kaivattiin ystäviä ja kehitettiin uudenlaista tekemistä pois
jääneiden vapaa-ajanviettotapojen tilalle. Näissä kuvauksissa vammaisuus
pilkahti lähinnä mainintoina esimerkiksi vammoista ja näihin liittyvästä tarpeesta
eristäytyä riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Aineistoon kuitenkin sisältyi myös
kertomuksia, joissa vammaisuuden ’rajojen’ kuvataan lähtevän liikkeelle:
yhtäkkiä oma elämäntapa näyttäytyykin jaettuna, sallittuna ja jopa normaalina,
kun kulttuuriset odotukset tavallisesta arjesta muuttuvat.

Biokapitalismi ja kriittinen vammaistutkimus
Touko Vaahtera, Itä-Suomen yliopisto & Sirpa Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto
Esityksessämme tarkastelemme suomalaisia digitalisaatiota käsitteleviä
politiikkapapereita 2010- ja 2020-luvuilta. Luemme niitä kulttuurisina teksteinä,
jotka artikuloivat kulttuurisia arvoja ja oletuksia. Näissä papereissa piirtyy esiin
ideaali aktiivisesta, itseohjautuvasta digitaalisesta kansalaisuudesta sekä yleisistä
kyvyistä, jotka ovat taloudellisen kasvun raaka-aineita. Biokapitalismin ja yleisen
älyn (”general intellect”) käsitteillä on kriittisesti analysoitu sitä, miten ihmisten
kyvyt ja elämä itsessään voivat tulla taloudellisesti hyödynnetyiksi. Kuitenkaan
biokapitalismin analyysi ei yleensä haasta kyvykkyyden ideaa itsessään. Sen
sijaan kriittinen vammaistutkimus asettaa kyvykkyyden toisenlaiseen valoon. Se
kysyy, miten ajatukset kyvyistä ovat tulleet itsestään selviksi näkökulmiksi
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ihmisyyteen. Tässä esityksessä rakennamme yhteyksiä biokapitalismin analyysin
ja kriittisen vammaistutkimuksen välille. Tuomme esiin, miten kriittisen
vammaistutkimuksen näkökulmat voisivat mahdollistaa biokapitalismin
tarkemman analyysin.
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11. KANSALAISYHTEISKUNNAN MUUTOS JA
DEMOKRATIA
Koordinaattorit:
Petri Ruuskanen, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
Jyväskylän yliopisto, petri.ruuskanen@jyu.fi
Kimmo Lind, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, kimmo.lind@humak.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.00

Vammaisjärjestöt ja poliittisen edustuksellisuuden tehtävä
Pekka Koskinen, Helsingin yliopisto
Suomalainen vammaisjärjestökenttä on moninainen joukko erilaisia järjestöjä
ominaispiirteineen, historioineen, tavoitteineen ja toimintatapoineen. Niiden
toimintaedellytyksiä säätelee samat tekijät kuin kaikkia muita
kansalaisyhteiskunnan toimijoita kuten julkisen rahoittajan lisääntynyt ohjaus
myönnetyn avustuksen kautta sekä toiminnan ammattimaistuminen. Myös
uudenlaiset, järjestökentän ulkopuolelle tai reunoille syntyvät
kansalaistoiminnan muodot haastavat myös vammaisjärjestöt miettimään
asemaansa kansalaisyhteiskunnan kentällä ja suhdettaan valtiollisiin toimijoihin.
Toistaiseksi vähemmälle huomiolle suomalaisessa tutkimuskeskustelussa on
jäänyt vammaisjärjestöjen poliittisen edustuksellisuuden tehtävä.
Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vammaisjärjestöjä lähestytäänkin
ensisijaisesti vammaisten ihmisten poliittisen mobilisoitumisen ja edustamisen
näkökulmasta. Poliittisen edustuksellisuuden tehtävän ja vammaisten ihmisten
äänen kanavoimisen päätöksentekoon voidaan sanoa saaneen uutta painoarvoa,
kun myös Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden
oikeuksista. Sopimukseen kirjatun “merkityksellisen osallistamisen” periaatteen
on sanottu olevan poikkeuksellinen kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.
Järjestöille periaate on avannut uudenlaista poliittista tilaa, jossa niille
mahdollistuu kritisoida sekä poliittisia päätöksiä että poliittista prosessia.
Esitelmässäni pohdin vammaisjärjestöjen ominaispiirteitä ja luonnetta poliittisina
toimijoina osana kansalaisyhteiskunnan kenttää. Pohdintaani vammaisjärjestöjen
poliittisen edustuksellisuuden kasvaneesta merkityksestä lähestyn aiemman
tutkimuksen näkökulmasta. Esitelmäni pohjautuu tekeillä olevaan väitöskirjaani,
ja on osa Vammaisaktivismia tekemässä -tutkimushanketta.
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Miten järjestöjohtajaksi tullaan? Sote-järjestöjen johtajien urakertomukset
Anne Lindfors
Järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan organisoituja muotoja ja niillä voidaan
katsoa olevan erityinen olemus, rooli ja tehtävä osana kansalaisyhteiskuntaa.
Suomessa on noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä.
Palkattua henkilöstöä on palveluntuottajajärjestöt mukaan lukien noin 50 000
henkilöä. Palkkatyöstä on tullut yhä keskeisempi osa kolmannen sektorin
toimintaa. Järjestöjohtamisen vaatimukset ovat kasvaneet johtuen
kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista. Järjestöjohtamisessa on
todettu olevan sekä yleisiä, että erityisiä piirteitä. Johtaminen on aina
kontekstisidonnaista, joten järjestöjohtamista tutkimalla saadaan tietoa
kansalaisyhteiskunnasta ja sen muutoksista.
Lähestyn järjestöjohtamista uranäkökulmasta. Uratutkimus on luonteeltaan
tieteidenvälistä ja sitä on tehty organisaatio- ja johtamistutkimuksen lisäksi
muun muassa aikuiskasvatustieteessä, psykologiassa ja sosiologiassa. Ura on
abstrakti ja metaforinen käsite, joka yhdistää yksilön sekä organisaatioon, että
laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Narratiivisen uratutkimuksen avulla
voidaan yksityisen kautta päästä kiinni yleiseen, jolloin selviää jotain, mitä
uratutkimuksen aineistona tyypillisesti käytetyt tilastot eivät kerro. Kertomusten
kautta syntyy tietoa toimintaympäristön muutoksista ja sitä kautta koko
yhteiskunnasta. Kertomukset heijastavat toimintaympäristön toimintatapoja,
arvoja ja normeja. Urassa ovat läsnä menneisyys ja tulevaisuus.
Väitöstutkimukseni aineistona on 19 potilas- ja kansanterveysjärjestön johtajan
kertomushaastattelua. Esitelmässä kerron ensimmäisestä osatutkimuksesta,
jossa sovellan Urien kaaosteoriaa (CTC). Australialaistutkijoiden kehittämässä
kaaosteorian työurasovelluksessa tuodaan esiin muun muassa sattuman ja
kehkeytymisen vaikutuksia uraan lineaarisuuden ja suunnitelmallisuuden sijaan.
Kysyn millaisia urasiirtymiä järjestöjohtajilla on ja millaiset attraktorit niihin ovat
vaikuttaneet. Urasiirtymillä tarkoitetaan yksilön näkökulmasta tapahtuvia
prosessiluonteisia työhön liittyviä muutoksia. Attraktorit voidaan CTC:ssä
ymmärtää juonina tai logiikkoina, jotka jäsentävät työuraa.
Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt myytteinä ja seremonioina
Petri Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto
Kimmo Lind, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Juha Peltosalmi, SOSTE ry
Suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen eräs keskeinen piirre on ollut laaja
toimintarepertuaari, sosiaalisesta virkistäytymisestä asiantuntijuuteen ja
edunvalvonnasta palvelutuotantoon. Tämän on nähty olevan yleisemmin
yhteydessä pohjoismaiseen hyvinvointijärjestelmään, jossa julkisella sektorilla on
päävastuu hyvinvointi- ja terveyspalveluista. Järjestöjen ja
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kansalaisyhteiskunnan tehtävien ja toiminnan on nähty Pohjoismaissa liittyvän
ennen kaikkea erilaisten politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyvien intressien ja
agendojen ilmaisemiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöt (samoin kuin monet
muutkin järjestösektorit) kiinnittyivät tässä institutionaalisessa kentässä osaksi
yhteiskunnallista ja poliittista järjestelmää, joka korosti organisoituneiden
ryhmien merkitystä ja toimijuutta.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen suhdetta valtioon ja kuntiin voi kuvata
symbioottiseksi erityisesti hyvinvointivaltion rakentumisen kannalta keskeisenä
ajanjaksona 1970- ja 1980-luvuilla. 1990-luvulla käynnistyneet
toimintaympäristön muutokset ovat merkinneet aiemman valtion ja järjestöjen
symbioottisen suhteen heikentymistä.
Sosiologisen institutionaalisen teorian mukaan organisaatioilla on taipumus
heijastella toimintaympäristönsä institutionalisoituneita käytäntöjä, jotka
tuottavat organisaatioille legitimiteettiä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osalta
legitiimi organisaatiomuoto on Suomessa ollut rekisteröity yhdistys.
Yhdistysmuoto selkeimmin toteuttaa kentän keskeisen rahoittajan, STEA:n
vaatimuksen kansalaisjärjestötoiminnan rahoituksesta. Yhdistystoiminnan
keskeinen institutionaalinen logiikka liittyy kansalaisyhteiskunnan toimintaan.
Sen mukaan omaehtoisesti, vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistykset tuovat
ihmisiä yhteen ja samalla mahdollistavat sosiaalisia ryhmiä tuomaan yhteisiä
kokemuksia, identiteettejä ja intressejä julkiseen keskusteluun. Keskeistä
kansalaisjärjestöjen ideaalityyppiselle institutionaaliselle logiikalle on
omaehtoisuus, palkattomuus, aatteellisuus ja yhdistystoiminnan perustuminen
jäsentensä demokraattiseen päätöksentekoon.
Toimintaympäristön markkinoistuminen ja palkkatyön merkityksen kasvu ovat
tuoneet järjestöille paineen omaksua toimintamalleja rationaalisuuden pohjalta
toimivilta organisaatioilta. Organisaatioteorian mukaan, mikäli legitiimi
organisatorinen muoto ja toiminnan käytännön vaatimukset ovat jännitteisessä
asemassa, johtaa tämä usein siihen, että organisaatioiden muodolliset rakenteet
ja niiden tosiasialliset toimintamallit alkavat irtautua toisistaan (decoupling) tai
niiden välille muodostuu korkeintaan ”löyhä kytkentä” (loose coupling). Tällöin
organisaation muodollisista toimintaperiaatteista voi muodostua ”myyttejä ja
rituaaleja”, joita ylläpidetään seremoniaalisesti, ilman että niillä on paljoa
merkitystä organisaatioiden käytännön toiminnassa. (Meyer & Rowan 1977.)
Tässä esityksessä pohditaan suomalaisten valtakunnallisten sosiaali- ja
terveysjärjestöjen luonnetta ja sitä, millaisia myyttejä ja rituaaleja järjestöt
ylläpitävät muuttuneessa institutionaalisessa toimintaympäristössä.

Nuorten osallistuminen järjestöihin – tasoittaako vai voimistaako eriarvoisuutta?
Empiiristen lähtökohtien tarkastelua
Pekka Kaunismaa, Humanistinen ammattikorkeakoulu
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Esitelmässä tarkastellaan aineistoa, jossa suomalaisilta nuorilta kyseltiin muiden
kysymysten ohella järjestöjen toimintaan osallistumisesta. Kyselyyn vastasi
14 939 perusasteen (8. ja 9. luokka) ja toisen asteen (ammatillinen ja lukio)
opiskelijaa.
Aineisto antaa mahdollisuuksia tarkastella eriarvoisuuden kysymystä monesta
näkökulmasta. Esitelmässä täsmennetään kysymyksenasettelua ja
tarkastellaankin erityisesti, miten aineistolla voidaan tarkastella eriarvoisuuden
kysymystä. Päälinjana on katsoa, toteutuuko osallisuus järjestöihin suhteellisen
tasapuolisesti (inklusiivisuus) ja onko järjestöihin osallistumisessa viitteitä
sulkevuudesta (eksklusiivisuus). Esitelmässä katsotaan myös alustavia tuloksia
näiden mukaisista analyyseistä.

Urheilujärjestöjen ”lisenssitalouden” ja kansalaistoiminnan periaatteiden kasvava
kuilu
Jarmo Mäkinen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Lajiliittojen kilpailuoikeuksia koskevaan monopoliin perustuva lisenssijärjestelmä
on kehittynyt Suomessa noin 50 vuoden ajan. Alun perin pelaajien
rekisteröinnistä lähtenyt prosessi on muotoutunut lajiliittojen eri asiakasryhmille
räätälöidyiksi tuotteiksi, kunkin liiton markkinoiden suomien mahdollisuuksien
mukaisesti. Lisenssikäytännöt irtautuivat perinteisestä jäsentä palvelevasta
yhdistyslogiikasta viimeistään 1980-luvulla. Tuolloin suomalaiset lajiliitot tekivät
ratkaisuja, jotka seurasivat muun maailman taloutta korostavia virtauksia ja
oppeja. Keskeistä on ollut tämän jälkeen jäsenten osallistumisen eri muotojen
tuotteistaminen, ja niistä onkin tullut urheilujärjestöjen talouden tärkein
tulonlähde. Tässä termi ”lisenssitalous” viittaa kaikkiin tuottoihin, joita lajiliitot (ja
seurat) keräävät varsinaiseen toimintaan osallistuvilta, ja jotka näin ollen
kasvattavat osallistumisen ja liikuntaharrastamisen hintaa. Näitä ovat
jäsenmaksut, pelaajalupatuotot, lisenssimaksut, osallistumismaksut, sarjamaksut,
kirjaamismaksut, kilpailuluvat, luopumissakot ja tarvikevälitys sekä varsinaisen
toiminnan muut tuotot.
Kasvavan lisenssitalouden myötä on yksiselitteisen ja osallistumisen eri muodot
(”all-inclusive”) kattavan hallinnollisen yhdistysjäsenyyden merkitys muuttunut ja
marginalisoitunut organisoituneessa urheilussa. Yhteismitallisten jäsenyyttä ja
lisenssiä koskevien tulkintojen tuottaminen on vaikeaa, koska jokainen lajiliitto
tekee päätöksensä itsenäisesti eikä suomalainen urheiluyhteisö kykene tällä
hetkellä laajempaan itsesäätelyyn (ks. Mäkinen & Lämsä 2021). Lisenssejä
myydään jopa päiväkoti-ikäisille lapsille. Lisenssi- ja jäsenkäsitteiden vaihteleva
tulkinta on myös vaikeuttanut toiminnan laajuutta kuvaavien yhdenmukaisten
valtionavustuskriteerien kehittämistä lajiliitoille.
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Esitelmässä tarkastellaan päätöksenteon ja jäsenyyden välistä suhdetta
organisaatioteorian (esim. Grothe-Hammer 2020), urheiluliikkeen historian,
liikuntapolitiikan ja yhdistyslain näkökulmista. Tämän lisäksi analysoidaan
jäsenyyden ja talouden välistä suhdetta järjestötalouden,
harrastamiskustannusten, verotuksen ja valtionavustamisen näkökulmista.
Edelleen analyysissa vertaillaan Suomea ja Norjaa sekä pohditaan, viekö
jäsenyyden liudentuminen Suomea yhä etäämmälle edustukselliseen
demokratiaan perustuvasta urheilun Pohjoismaisesta mallista (esim. Lehtonen &
Mäkinen 2019).
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12. KANSSATUTKIMUS JA TIETEEN
DEMOKRATISOITUMINEN
Koordinaattorit:
Outi Hietala, Suomen Klubitalot ry, outi.hietala@suomenklubitalot.fi
Meri Kulmala, Helsingin yliopisto, meri.kulmala@helsinki.fi
Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto, tiina.rattila@tuni.fi
Torstai 24.3.2022 klo 14.30–17.10 & perjantai 25.3.2022 klo 9.00–12.00
Onks pakko osallistuu, jos ei haluu? Osallistavan toimintatutkimuksen ja
kanssatutkimuksen käynnistämisen haasteita ja mahdollisuuksia yläkoulussa
Selja Koponen, Helsingin yliopisto
Peruskoulun tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria demokraattisen
yhteiskunnan aktiivisiksi kansalaisiksi (Opetushallitus 2014). Usein
koulujärjestelmä näyttäytyy kuitenkin autoritaarisia valtarakenteita toisintavana,
jossa lasten ja nuorten osallisuus toteutuu puutteellisesti (Osler & Starkey 2005).
Tutkimusten mukaan nuoret eivät usein tulekaan kuulluiksi heitä koskevissa
asioissa yhteiskunnassa mutta eivät myöskään koulussa (Burns & Schubotz
2009, Huang & Holmarsdottir 2015, Shamrova & Cummings 2017). Lasten ja
nuorten todellinen ja aito osallisuus myös tutkimuksessa on haastavaa, sillä
monesti alaikäisille annetaan kyllä jokin rooli, mutta valtaa vain näennäisesti (Gal
2017). Nuoret itsekin kokevat mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskettaviin
aiheisiin ristiriitaisesti (Pihkala 2020, Nuorisobarometri 2018,
Kouluterveyskysely 2019, 2021).
Nuorinäkökulmaisessa osallistavassa toimintatutkimuksessa (Participatory
Action Research with Youth, YPAR) kanssatutkijuudella pyritään lasten ja
nuorten toimijuuden ja osallisuuden vahvistamiseen ja Lasten oikeuksien
implementointiin (Perustuslaki 6 §, Lapsen oikeuksien sopimus, Thomas 2015).
Koulun kontekstissa menetelmää ja kanssatutkijuutta voidaan hyödyntää myös
pedagogisena työkaluna, jolla voidaan opettaa esimerkiksi vastuullisen
kansalaisuuden taitoja (Shamrova & Cummings 2017).
Esityksessäni käsittelen konkreettisia koulun ja kanssatutkijuuden rajapinnasta
nousevia metodologisia ja eettisiä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja oman
väitöstutkimukseni tutkimusasetelman ja -suunnitelman pohjalta kahden
tutkimusprosessini aikana esitetyn kysymyksen kautta: ”Onks pakko osallistuu,
jos ei haluu?” ja ”Kuinka paljon tutkimus arviosi mukaan vie oppilaan aikaa
viikkotasolla?”. Esityksessäni pohdin muun muassa aikuisen ja alaikäisen nuoren
välistä vuorovaikutussuhdetta vallankäytön ja oppilasdemokratian näkökulmasta
osallistavassa toimintatutkimuksessa peruskoulukontekstissa. Kysymyksiäni
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ovat, keiden ääni kuuluu, eli ketkä oppilaat voivat tai haluavat olla toimijoina
tutkimuksessa. Miten osallistuminen tutkimuksen tekemiseen ja kanssatutkijuus
koulussa voidaan järjestää niin, että aito osallisuus toteutuu? Toisaalta
kanssatutkijuus koulussa haastaa tieteen demokratisointipyrkimystä myös
tieteen tekemisen ja koulun perustehtävän rajapinnalla. Voidaan perustellusti
kysyä, kuinka paljon aikaa kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemiseen
oppilaiden kanssa voidaan käyttää ja onko oppilailla aito mahdollisuus vaikuttaa
esimerkiksi tutkimuskysymykseen. Esitys pureutuu ajankohtaiseen haasteeseen,
kuinka paljon alaikäisten oppilaiden äänen on mahdollista kuulua heitä
koskevassa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja miten heidän osallisuuttaan
voitaisi tutkimuksessa ja opetuksessa vahvistaa.
Tiedon tuotannon demokratisoimispyrkimyksiä seksuaalista häirintää ja
suostumusta käsittelevissä työpajoissa: reflektioita yhteistoiminnasta nuorten,
järjestötoiminnan ja tutkimuksen välillä
Satu Venäläinen, Helsingin yliopisto
Matti Pihlajamaa, Amnesty International Suomen osasto
Pohdimme esityksessämme, millä tavoin eri tulokulmista ammentavaa tietämistä
ja toimintaa voi hyödyntää ja tuoda yhteen väkivaltakulttuurin purkamiseksi.
Lähestymme tässä pohdinnassamme kanssatutkijuutta
ihmisoikeuskasvatuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistyön kautta, jossa pyritään
ylittämään erontekoja tutkimuksen tekemisen ja muun yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan välillä. Reflektoimme tästä näkökulmasta
järjestämiämme työpajoja, joissa käsiteltiin seksuaalista ja sukupuoleen
perustuvaa häirintää sekä pyrittiin vahvistamaan suostumuskulttuuria
yhteistoimin nuorten kanssa.
Osallistuimme työpajojen järjestämiseen erilaisten roolien kautta. Matti
ensisijaisesti ihmisoikeusjärjestö Amnesty International Suomen osaston
asiantuntijana ja Puhutaan suostumuksesta! -ihmisoikeuskasvatusmateriaalin
kehittelijänä. Satu puolestaan tutkijana, jonka pyrkimyksenä oli tuottaa
työpajojen kautta interaktiivista materiaalia tutkimusprojektiinsa. Työpajojen
kohderyhmä koostui nuorista ja teemaa koskevasta yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta kiinnostuneista toimijoista.
Käytännössä työpajojen osallistujien erilaiset roolit muodostuivat työpajojen
konteksteissa liukuviksi ja monin tavoin päällekkäisiksi. Työstimme
seksuaaliseen häirintään ja suostumukseen liittyviä tulkintoja sekä niitä
ilmaisevia tuotoksia prosesseissa, joissa osallistujien erilaiset tavoitteet ja
tulokulmat ristesivät. Työpajojen yhteistoiminta kerrostui niissä hyödynnetyn
ihmisoikeuskasvatusmateriaalin aiempaan kanssatuottamiseen, jossa nuoret,
opettajat, järjestöt ja tutkijat olivat antaneet panoksensa suostumuskulttuurin
edistämiseksi opetuksessa ja nuorten omaehtoisessa aktivismissa.
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Asetamme esityksessämme tämän monikerroksisen yhteistoiminnan reflektion
vuoropuheluun työpajoissa esiin tulleiden näkökulmien kanssa. Keskitymme
erityisesti nuorten esiin tuomiin tapoihin tunnistaa, haastaa ja uusintaa
sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja muihin eroihin liittyviä normatiivisuuksia
suhteessa pyrkimyksiin edistää suostumuskulttuuria ja tehdä sukupuolistunutta
väkivaltaa näkyväksi. Pohdimme, millä tavoin tämän osallistumisensa kautta
nuoret aktiivisesti muokkasivat ja toivat esiin näkökulmia, jotka olisivat muuten
saattaneet jäädä toimintamme ulkopuolelle.
Pyrimme esityksemme päätteeksi virittämään keskustelua siitä, millaisilla
toimintatavoilla voi edistää aktiivista yhteistyöskentelyä tutkimuksellisesti
virittyneissä työpajoissa, etenkin nuorten tai erilaisten risteävien erityisryhmien
kanssa. Lopuksi kutsumme työryhmän osallistujia reflektoimaan kanssamme
tutkijoiden ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön liittyvistä käytännöistä sekä
niiden mahdollisuuksista ja rajoitteista.
Kanssatutkimus korona-ajasta Itä-Helsingin iäkkäiden parissa
Pasi Mäenpää, Henrietta Grönlund & Jana Turk, Helsingin yliopisto
Tutkimme Helsingin asuinalueiden yhteisöllistä resilienssiä koronaepidemian
aiheuttamassa kriisissä. Yhteisöllisellä resilienssillä viitataan tässä paikallisten
yhteisöjen kykyyn kohdata kriisejä, toimia niissä ja huolehtia yhteisön jäsenten
hyvinvoinnista. Yhtenä tiedonkeruun muotona olemme kokeillen käyttäneet
kanssatutkimusta kartoittaaksemme iäkkäiden kokemuksia, tavoittaaksemme
vaikeasti tavoitettavia haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä sekä
joukkoistaaksemme aineistonkeruuta. Koulutimme iäkkäitä itähelsinkiläisiä
haastattelemaan vertaisiaan marraskuussa 2021. Yleinen tavoite oli hyödyntää ja
kehittää tavanomaista osallistuvampaa tiedonmuodostusta siten, että ihmiset
käsitetään ja heitä kohdellaan tietävinä, toimivina ja tietoa tuottavina
subjekteina pelkkien kohteiden tai informanttien sijaan.
Esittelemme kanssatutkimuskokeilumme taustat, lähtökohdat ja vaiheet.
Arvioimme sen onnistuneisuutta ja kanssatutkijoiden vaikutusta
tiedonkeruuseen. Pohdimme saamaamme oppia ja keskustelemme
kanssatutkimuksesta osana kansalaistiedettä, yhteiskunnallista vaikuttamista ja
demokratiaa.

Tieto, totuus ja autenttisuus kanssatutkimuksessa
Jarmo Rinne, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkijan etuoikeutena on aina silloin tällöin pohtia, mitä tieto on ja mitä
tarkoittaa jonkin asian tietäminen. Tiedon ja tietämisen tuottaminen on tutkijan
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ammattitaitoa. Kysymys tiedosta ja tietämisestä kietoutuvat oleellisesti
kysymykseen siitä, mikä on totta ja mitä totuus on. Perinteisesti näitä
kysymyksiä tarkastellaan tietoteoriassa eli epistemologiassa, jossa tutkitaan
tiedon yleistä luonnetta kysyen mm. mitä tieto on, miten tietoa voidaan saada ja
miten sitä perustellaan. Klassisen Platonin määritelmän mukaan tieto on hyvin
perusteltu tosi uskomus. Tämä määritelmän mukaan jonkin asian tietäminen
sisältää kolme ehtoa, jotka muodollisesti voidaan esittää seuraavasti:
1. S uskoo, että p
2. p on tosi
3. S on oikeutettu pitämään totena, että p.
Tavanomaisessa tutkimusasetelmassa tieteellisessä tutkimuksessa tutkija
(subjekti) tarkastelee tutkimuskohteita (objekteja). Kyseessä on subjekti-objekti asetelma, jossa tutkija tulkitsee kohteesta saatavaa informaatiota ja muodostaa
sitä koskevaa tietämystä. Tutkijan tehtävänä on havainnosta kertyvän
informaation tulkinta ja siihen liittyvien tosiasiapohjaisten perusteiden valinta,
toisin sanoen tieteellinen argumentointi. Tutkijan tieto, tai todeksi perustelema
uskomus, määrittää objektia koskevan tiedon totuudellisuuden.
Sosiaalitieteellisessä kanssatutkijuudessa normaali tutkimuksellinen subjektiobjekti -tutkimusasetelma on korvattu subjekti-subjekti -asetelmalla, jossa
yhden tietoa tuottavan subjektin asemesta onkin kaksi tai useampia tietoa
tuottavia subjektia. Lisäksi näiden tietoa tuottavien subjektien tiedon luonteessa
ja tietämisen laadussa voi olla radikaaleja eroja. Tutkijan tieto perustuu
tutkittuun, totena pidettyihin tosiasioihin (tosiin uskomuksiin) ja kanssatutkijan
tieto puolestaan voi olla tietoa siitä, miten asiat havainnoijalle/kokijalle
ilmenevät. Kantin transsendentaalifilosofiaa mukaillen kanssatutkijan tieto on
fenomenaalista eli tietoa ilmiömaailman olioista ja ilmiöistä ja tutkijan tieto on
luonteeltaan noumenaalista oliota tai ilmiötä sinällään (das Ding an sich) koskevaa
tietoa. Kanssatutkimuksen episteemisessä kontekstissa molemmilla tiedon
lajeilla on välttämätön paikkansa, vaikkakin tiedon lajien todeksi uskotuissa
uskomussisällöissä merkityksellisillä ´tosiasioilla’ saattaa olla radikaalisti
toisistaan poikkeava intentionaalinen ja representationaalinen sisältö.
Lyhyessä puheenvuorossani pohdin kansatutkimusta tekevän tutkijan asemasta
seuraavia kysymyksiä. Miksi tieto on arvokasta? Miten tieto on mahdollista?
Mitä on tiedollinen oikeutus? Mikä on tiedon ja oikeutuksen rakenne? Mitkä
ovat tiedon ja oikeutuksen lähteet? Vastausyrityksissäni tarkastelen tiedon
luonteen problematiikkaa käytännöllisten esimerkkien valossa pitäen mielessä,
että tiedollinen normatiivisuus koskee sitä, mitä meidän pitäisi uskoa ja olla
uskomatta.
Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallilla merkityksellistä hyvinvointia
Krista Lehtonen, Sari Helenius, Toini Harra, Nea Vänskä & Salla Sipari,
Metropolia
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Tutkimuksen demokraattisuuden vahvistamiseen tähdätään monilla tieteellisen
tutkimuksen lähestymistavoilla ja menetelmillä. Keskeistä ja yhteistä
lähestymistavoille on kansalaisten osallistumisen mahdollistaminen itseä ja
yhteisöä koskevan tiedon tuottamiseen tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.
Tämä edellyttää huolella harkittua ja hallittua muutosta tieteellisen tutkimuksen
toimintakulttuurissa. Kuntoutuksen tutkimuksessa kuntoutujien, läheisten ja eri
sidosryhmien osallistumisella tutkimustoimintaan tähdätään tutkimuksen
merkityksellisyyden vahvistamiseen, tulosten laaja-alaisempaan
ymmärrettävyyteen sekä laajempaan hyötyyn ja sovellettavuuteen.
Esittelemme puheenvuorossamme osallistuva tutkimuskumppanuus -mallia, joka
kehitettiin vahvistamaan laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutuksen soveltavaa
tutkimusta, jossa kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat osallistua tutkimuksen
kaikkiin vaiheisiin yhdenvertaisina kumppaneina ilman tutkijakoulutusta. Malli on
yhteiskehitetty monivaiheisesti useissa työpajoissa ja haastatteluissa, joihin
osallistui yli 100 kuntoutuksen ja kuntoutumisen asiantuntijaa: kuntoutujia ja
läheisiä; terveydenhuollon, sosiaalityön ja kasvatuksen ammattilaisia; opettajia;
opiskelijoita; kehittäjiä ja tutkijoita sekä julkaisen hallinnon edustajia.
Yhteiskehitettyyn malliin perustuva, ja mallia edelleen kehittävä,
koulutusprosessi järjestettiin keväällä 2021. Prosessin aikana mallia arvioitiin ja
jatkokehitettiin 50 osallistujan (kuntoutujia, läheisiä, ammattilaisia, kouluttajia,
opiskelijoita, kehittäjiä ja tutkijoita) kanssa muun muassa toimintaympäristöihin
kytkeytyneiden kehittämistehtävien avulla. Koulutusprosessi tuotti mallista
kehittävää arviointitietoa, jota hyödynnettiin mallin viimeistelemiseksi.
Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallissa kuvataan ja perustellaan vaihe
vaiheelta kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa tieteellisessä
tutkimuksessa. Sitä voidaan soveltaa ja muotoilla tarkoituksenmukaisesti
erilaisissa tutkimuksellisissa lähestymistavoissa. Malli edistää demokraattista
tieteellisen tutkimuksen toimintakulttuuria ja on tärkeä tuki
merkityksellisen tiedon hyödyntämiseksi arjessa.
Kokemusohjautuminen haastatteluaineiston analyysin lähtökohtana: havaintoja
ja pohdintoja strukturoidun teemahaastatteluaineiston kokemusohjautuneesta
yhteisanalysoinnista
Outi Hietala, VTT & Suomen Klubitalot ry
Kuvaan ja pohdin esityksessäni mielenterveyskuntoutujien osallistumista
teemahaastatteluaineiston analysointiin johtamassani Suomen Klubitalot ry:n
”Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin” - yhteistutkimushankkeessa
(STEA 2020-2022 https://suomenklubitalot.fi/suomen-klubitalot-ry/hankkeet/).
Tutkimushankkeessa tarkastellaan Klubitalojen jäsenten yhteisöllisen
osallisuuden kokemuksia sekä sitä, millaisena he kokevat suhteensa yhteisön
ulkopuolelle suuntautumiseen, esimerkiksi työllistymiseen tai opiskelun
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aloittamiseen. Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä kanssatutkijoina viisi
Klubitalo-yhteisöistä rekrytoitua mielenterveyskuntoutujaa, jotka ovat
osallistuneet haastattelukysymysten laatimiseen, haastattelujen toteutukseen,
aineiston litterointiin sekä analyysivaiheen käynnistäneeseen teemoitteluun.
Teemoittelun lähtökohtana on ollut kunkin kanssatutkijan oma, pitkälti
henkilökohtaiseen intressiin perustuva näkökulma, joka muodostaa parhaillaan
käynnissä olevan, kokemusohjautuneeksi nimeämäni analysoinnin perustan.
Ajatuksena on, että kanssatutkijoiden analyysiin tuoma kokemustieto on
kytköksissä paitsi heidän yksilöllisiin kokemuksiinsa myös heidän ja muiden
Klubitalojen jäsenten jakamaan kokemusmaailmaan, heidän keskinäisiin
sidoksiinsa sekä arjessa ja kokemuksen tasolla elettyyn moraaliin. Toisaalta
aineistossa mielenterveysongelmia, Klubitaloja, niiden yhteisöjä tai vaikkapa
jäsenten yksilöllistä kuntoutumista koskeva kokemustieto ei analyysissakaan
välity tyhjiössä. Se saa mielensä ja merkityksensä vuorovaikutuksessa ja
sosiaalisissa, myös tutkijan ja kanssatutkijan välisissä suhteissa.
Nyt olemme siirtyneet teemoittelun tulosten yhteisanalysointiin, jonka vaiheita
ja valintoja kuvaan esityksessäni ja jota reflektoin erityisesti
kanssatutkimuksessa mahdollistuvan osallisuuden näkökulmasta.

Voimaannuttava suunnittelu osana vastuullisen suunnittelun lähestymistapaa
Veikko Ikonen, VTT
Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Responsible Research and
Innovation, RRI) on EU:n lanseeraamaa tutkimuskehikko, jonka taustalla on
ajatus, ” että yhteiskunnalliset toimijat (tutkijat, kansalaiset, päättäjät, yritykset,
kolmannen sektorin organisaatiot jne.) tekevät yhteistyötä koko tutkimus- ja
innovaatioprosessin ajan, jotta (tutkimus)prosessi ja sen tulokset vastaavat
yhteiskunnan arvoja, tarpeita ja odotuksia”. Kansalaisten ja muiden toimijoiden
osallistuminen ja sitouttaminen (engagement) hankkeisiin on nähty keskeisenä
vaatimuksena arvioinnissa ja myös kansalaistutkimuksen (citizen science)
näkökulman tuomista on erikseen korostettu. Tavoite kansalaisten vahvempaan
osallisuuteen tutkimus-ja innovaatiotoiminnassa on sinällään arvokas, mutta
onko osallisuus ja osallistuminen toteutuneet lähinnä konsultaation kaltaisena,
pakotettuna palautteen hakemisena tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin.
Jotta tasa-arvoinen ja aito osallistuminen ja yhteistyö olisi mahdollista, on
siirryttävä ns. perinteisestä projektin suunnittelumallista uudenlaiseen
toteuttamismalliin, jossa erilaisten toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu.
Lähtökohtana ei siis olekaan (itseisarvona) teknologian tai innovaation
tutkiminen ja kehittäminen, vaan ihmisten ja ihmisyhteisön tarpeiden ja
vaatimusten heijastaminen tutkimuskanvaasille, ehkä teknologisiakin ratkaisuja
myöhemmin hyödyntäen tarpeiden täyttämiseksi. Mutta monialainen ja
monitoimijainen yhteistyö on haasteellista: miten voidaan mahdollistaa
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kansalaislähtöinen tutkimusmalli, jossa yhteisö itse määrittelee ja priorisoi
tutkimuksen kohteet? Hahmottelen, jo olemassa olevien vastuullisen ja eettisen
suunnittelun lähestymistapojen rikastamista voimaannuttavan suunnittelun konseptilla. Voimaannuttava suunnittelumalli tavoittelee läpinäkyvää,
yhteisölähtöistä suunnittelunäkökulmaa, jossa eri toimijoiden tavoitteet
(agendat) pyritään alusta lähtien ottamaan huomioon (tai jopa dekoloniosoimaan
hetkellisesti; Habermas 1981) yhteisen vision (tavoitetilan) saavuttamiseksi.

Itlan Nuorten komissio kanssatutkimuksen mahdollistavana rakenteena
Aapo Hiilamo, Taru Lilja & Mari Hirvonen, Itsenäisyyden Juhlavuoden
Lastensäätiö Itla
Itla perustaa osana ”Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen” ohjelmaa kanssatutkijaryhmän, Nuorten Komission, joka tulee aktiivisesti
vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden keskusteluun ja ratkaisuihin, ohjaamaan
ohjelman etenemistä sekä tuottamaan tutkimusta yhdessä Itlan tutkijoiden
kanssa. Samalta viivalta -ohjelman tavoitteena on jäsentää Suomen
lapsiköyhyyttä ilmiönä sekä tunnistaa vaikuttavia toimia, joilla lapsiköyhyyttä
voidaan vähentää ja joilla sen negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja
tulevaisuuteen voidaan ehkäistä. Nuorten Komission muodostavat 15–27vuotiaat kokemusasiantuntijat. Nuorten Komission jäsenet ovat tasavertaisia
asiantuntijoita ja tutkijoita, joilla on täydet valtuudet vaikuttaa komission
työskentelytapoihin, vaikuttamistoimintaan sekä komission viestintään.
Esityksemme käsittelee Nuorten komissiota kanssatutkimuksen mahdollistavana
rakenteena. Kuvailemme komission perustamista, toimintaperiaatteita,
järjestäytymistä sekä tavoitteita ja tutkimuksellista kontribuutiota.
Tarkastelemme erityisesti sitä, miten prosessissa on huomioitu valtarakenteet,
eettiset kysymykset sekä käytännölliset haasteet. Keskeisenä kysymyksenä on,
miten varmistamme komission jäsenten mahdollisuuden tuottaa itsenäistä
tutkimusta ja miten tutkijat voivat tukea komission jäsenten työskentelyä läpi
tutkimusprosessin: tutkimusaiheiden valinnassa, aineiston keruussa,
analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä. Esityksessä avaamme myös
prosessia, jonka avulla Nuorten Komissiosta luodaan arvokas instituutio ja
varmistetaan, että Nuorten Komission viesteillä on painoarvoa.
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13. KASVATUSSOSIOLOGIA JA
KOULUTUSPOLITIIKKA
Koordinaattorit:
Mira Kalalahti, Jyväskylän yliopisto, mira.kalalahti@jyu.fi
Janne Varjo, Helsingin yliopisto, janne.varjo@helsinki.fi
Perjantai 25.3. klo 9.00–11.40
Yhteiskuntaluokka ja koulun arki: kieli kulttuurisena pääomana
perusopetuksessa
Sara Juvonen, Helsingin yliopisto
Riikka Oittinen, Helsingin yliopisto
Heidi Huilla, Helsingin yliopisto
Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto
Marja Peltola, Tampereen yliopisto
Tiina Luoma, Helsingin yliopisto
Koulutuksen tärkeäksi tehtäväksi suomalaisessa yhteiskunnassa on perinteisesti
mielletty yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien takaaminen ja oppilaiden
perhetaustan vaikutuksen häivyttäminen. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon
tähtäävässä järjestelmässä on pyritty siihen, ettei oppilaan luokkatausta
vaikuttaisi tämän mahdollisuuksiin edetä koulupolullaan, ja tärkeänä tavoitteena
on sosiaalisen liikkuvuuden edistäminen ja koulutuksellisen eriytymisen
ehkäiseminen. Etenkin suurissa kaupungeissa asuinalueiden segregaatio
kuitenkin haastaa tätä tavoitetta siten, että esimerkiksi pääkaupunkiseutujen
kouluissa muuta kuin opetuskieltä ensimmäisenä kielenään puhuvien oppilaiden
määrä vaihtelee merkittävästi koulujen välillä. Kielitaito läpäisee kaikki
kouluaineet, niistä saatavilla olevat kvalifikaatiot ja on siten merkittävä tekijä
koulunkäynnissä ja oppilaiden jatkokoulutus- ja
korkeakouluvalintamahdollisuuksissa. Tästä syystä osana yhteiskuntaluokkien
uusintamisen prosessia on tarkasteltava myös kielellisen pääoman roolia koulun
arjen käytännöissä. Esityksessä kuvaamme bourdieulaiseen
tutkimusperinteeseen nojaten kielitaitoa kulttuurisena pääomana
perusopetuksen kentällä ja kysymme, miten tämä kulttuurinen pääoma
konkretisoituu koulujen arjessa. Esitys perustuu etnografiseen tutkimukseen
useissa pääkaupunkiseudun peruskouluissa. Monikielisyyden tavoitteesta
huolimatta koulun arjen toiminnassa on havaittavissa myös suomenkielisyyden
normatiivinen odotus. Kielellisen pääoman käsitteen avulla teemme näkyväksi
niitä monia, toisinaan ristiriitaisia paineita ja odotuksia, jotka perusopetukseen
tänä päivänä kohdistuvat.
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”Statuskisa ei kiinnosta yhtään”. Työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset,
yliopistotyö ja eletty luokka
Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
Akateemisen toimijuuden reunaehdot kytkeytyvät keskiyläluokkaisuuteen.
Hegemoninen normisto konkretisoituu esimerkiksi siinä, millainen yksilön tulisi
olla, mitä hänen tulisi arvostaa ja tavoitella Akateemisessa maailmassa
työväenluokkainen kulttuuri on sekä poissaolevaa että jotain poistettavaa ja
poisopittavaa. Feministisosiologi Diane Reay on todennut, että koulutuksellinen
menestys vaatii työläisidentiteetin tukahduttamisen.
Keskityn esityksessäni artikkelikäsikirjoitukseeni, jossa tarkastelen sitä, kuinka
työläistaustaiset yliopisto-opettajanaiset yhdistävät yliopistotyön arjessa kaksi
toisilleen vierasta kulttuurista maailmaa; kuinka he tuovat – niin tietoisesti kuin
huomaamatta – oman taustansa eri tavoin keskiyläluokkaiseen
yliopistomaailmaan. Pohdin erityisesti sitä, kuinka kaksi erilaista maailmaa näkyy
siinä, kuinka naiset asettuvat yliopistoon ja rakentavat omaa paikkaansa sekä
sitä, kuinka luokkatausta sukupuoleen limittyen konkretisoituu työn arkisessa
tekemisessä ja olemisessa. Pohdin myös sitä, kuinka naiset kokevat oman
taustansa akateemisen kulttuurin haastamisen rinnalla myös resurssina ja
voimavarana.

Opinto- ja uraohjaus urbaanissa kaupunkiympäristössä: Spatiaalisen
oikeudenmukaisuuden näkökulma
Mira Kalalahti, Jyväskylän yliopisto
Suomalaiset yhdeksäsluokkalaiset tekevät koulutusvalintojaan yhä
eriytyneimmissä ympäristöissä. Mahdollisuuksien horisontteja eriyttävät
monenlaiset maantieteelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset välimatkat, joita pyritään
kaventamaan opinto-ohjauksella. Opinto-ohjauksen kyky tunnistaa nuorten
elämäntilanteiden moninaisuutta ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole riittävä.
Tässä esityksessä pyrin syventämään ymmärrystä ohjauksen prosesseista
tilallisen oikeudenmukaisuuden (spatial justice) käsitteistöllä. Analysoin
ohjaustilanteita (oppitunteja, vanhempainiltoja ja tutustumiskäyntejä) sosiaalisina
tiloina (social spaces) hyödyntäen Lefebvren (1991), Masseyn (2005) ja Sojan
(2014) käsitteistöä.
Kysyn esityksessä, miten oppilaiden ja heidän elämänsuunnitelmiensa
moninaisuus ja heterogeenisuus tunnistetaan opinto-ohjauksen tilanteissa, sekä
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millaisia positioita he näissä tilanteissa ottavat. Fenomenologinen tutkimusote
pohjautui vuoden mittaiseen kenttätyöhön, havainnointeihin ja
elämänkaarihaastatteluihin (n = 8). Oppilaat opiskelivat kaupunkikoulussa, joka
sijaitsi sosioekonomisesti keskimääräistä heikommalla asuinalueella
maantieteellisesti etäällä kaupungin keskustasta. Tuloksissani kuvaan, miten
nuoret tyypillisesti tulivat positioiduiksi tai positioituvat suhteessa ‘lähiönuoriin’,
joita ohjataan kohti ammatillista koulutusta. Vastapositioituminen edellytti
nuorilta usein irtautumista sosiaalisesti ja kulttuurisesti tutuista naapurustoista
tavalla, joka aiheutti huolta, ulkopuolisuutta ja tuen tarvetta. Ohjauksen tilanteet
tuottivat nuorille myös tunnistamattomuuden ja tunnustamattomuuden tunteita.
Urbaanin ympäristön tarjoamat koulutusmahdollisuudet eivät auenneet
yhdenvertaisesti kaikille nuorille riippumatta heidän kyvyistään ja
motivaatioistaan.
Apatian mieli demokraattisessa koulutusyhteiskunnassamme
Ari Sivenius & Päivi Armila, Itä-Suomen yliopisto

Esitelmämme pohjautuu vireillä olevaan artikkelikäsikirjoitukseemme ”Nondemocratic politics of education and Lebenswelt in understanding apathy”,
Sivenius & Armila 2022. Tutkimuksemme lähtökohta on ristiriita
demokratiakasvatukseen ohjelmallisesti sisäänkirjoitettujen ideaalien ja elämäksi
eletyn nuoruuden välillä. Olemme huolissamme suomalaisen
koulutusyhteiskunnan osuudesta nuorten kokemien välinpitämättömyyden ja
turhaumien kehkeytymisessä: rakenteellisista järjestelyistä ja nuoruuden
kasvatuspoliittisista raameista, jotka eivät ponnista demokraattisista ideaaleista
vaan pikemminkin positivistisista barometritiedoista ja elähtäneistä
elämänkulkumalliteorioista.
Tässä esitelmässä rajaamme katseemme ”apatian” olemuksen ymmärtämiseen.
Laiminlyövä kasvatuspolitiikka valikoivine intresseineen ja käytäntöineen tuottaa
toimintasubjektiudelle enemmänkin epädemokraattisia ehtoja kuin
yhdenvertaisia mahdollisuusrakenteita. Oman elämän ohjailua, tasa-arvoa ja
sekä autonomiaa että yhteisöllisyyttä korostavat demokratiakasvatuksen
lupaukset kyseenalaistuvat, kun käännämme katseen niihin, joiden kokemukset
koulutusyhteiskunnan vaatimuksiin vastaamisesta ovat tulkittavissa törmäyksiksi
pedagogisten ideaalien kanssa. Tässä viitekehyksessä pohdimme, miten
koulutusyhteiskunnan välttämättömyyksiin vastaaminen johtaa apatiaan, kun
nuori joutuu alistamaan omat toiveensa niiden vallalle ja kun opintiestä tulee
sisällöllisesti tyhjää koulutuspeliin ja -kilpailuun osallistumista.
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Esitämme, että demokratiassa kasvatuksen ja koulutuksen pitäisi tarjota tilaa
yhteiskunnalliselle muutokselle ja toivolle paremmasta maailmasta samoin kuin
kasvatettavien ja koulutettavien henkilökohtaisille pyrkimyksille. Nuoren
toimijuuden näkökulmasta demokratia on paitsi otteen ottamista omasta
elämästä, myös yhteisöllistä osallisuutta ja jotain paljon enemmän kuin
yhteiskuntakelpoisuutta ”kansalaiskyvykkyytenä”. Pedagogiikan tulisi toimia
ikään kuin katalysaattorina, jonka pyrkimyksenä on huomioida elämäänsä
muovaavan nuoren ainutkertaisuus: kantilaisittain ajateltuna ehyt, tietävä ja
tunteva subjektiviteetti. Tutkimuksemme tavoitteena on ristiriitakokemusten ja
kasvatuspolitiikan kirjatun kieliopin merkityksen syvempi ymmärrys, jota
tavoitellessamme yhdistämme nuoria koskevan haastattelututkimuksen, eri
koulutustasoja käsittelevän diskursiivisen asiakirjatutkimuksen ja
julkisuuspuheen aikalaisanalyysin.
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14. KORONAPANDEMIA JA NUORTEN
HYVINVOINTI
Koordinaattorit:
Anu Sirola, (YTT), Jyväskylän yliopisto, anu.r.s.sirola@jyu.fi
Julia Nuckols, (YTM), Jyväskylän yliopisto, julia.a.nuckols@jyu.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.00
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten hyvinvointi
koronapandemian aikana
Satu Majlander (THL)
Muu työryhmä: Pauliina Luopa (THL), Jukka Lehtonen (Helsingin yliopisto), Mia
Teräsaho (THL), Johanna Vihtari (THL), Tellervo Nenonen (THL), Laura Sares Jäske (THL), Reija Klemetti (THL)
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on riski hyvinvointia
kuormittaville tekijöille, kuten yksinäisyydelle, kiusaamiselle ja syrjinnälle.
Koronapandemian aikana muun muassa palveluihin ja harrastuksiin pääsy
hankaloitui, mikä on vaikuttanut nuorten hyvinvointiin. Tutkimuksessamme
selvitetään koronapandemian vaikutuksia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön
nuorten yksinäisyyteen, psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun ja vapaaajanviettoon.
Tutkimusaineistona ovat vuosien 2019 ja 2021 Kouluterveyskyselyt. Vuoden
2019 Kouluterveyskyselyyn vastasi 155 297 8. ja 9. luokkalaista sekä lukion ja
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijaa ja vuoden 2021 kyselyyn
yhteensä 160 796 opiskelijaa samoilta koulutusasteilta. Tutkimusvuosina
mielialaa kartoitetaan kysymällä, onko nuori ollut huolissaan mielialastaan
vuoden aikana. Koulu-uupumusta kartoitetaan School Burnout Inventoryn (SBI10) kysymyksillä. Nuorilta kysytään myös, tuntevatko he itsenä yksinäisiksi.
Kulttuurin- ja taiteen harrastamista selvitetään kysymällä viikoittaisesta taiteen
ja kulttuurin harrastuksesta. Vuonna 2021 lomakkeella kysytään myös,
koronaepidemiaan liittyviä kysymyksiä. Vuosien 2019 ja 2021 välillä
tapahtuneita muutoksia verrataan muissa kuin koronakriisiin liittyvissä
kysymyksissä. Aineistona hyödynnetään myös Helsingin yliopistossa koottua
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville suunnattu kyselyaineistoa
(N=325) avovastauksineen ja heidän oikeuksiaan ajavien järjestöjen edustajien
haastatteluaineistoa (N=23), joilla kerättiin tietoa koronakriisin vaikutuksista
vähemmistöihin.
Vuoden 2019 ja 2021 Kouluterveyskyselyn kattavuus oli erinomainen 8. ja 9.
luokan oppilailla ja lukion 1. ja 2. vuoden oppilailla (69–75 %). Vuonna 2019
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kattavuutta ei voida

66

arvioida luotettavasti ja vuonna 2021 kattavuus oli 33 %. Vuonna 2019 nuorista
sukupuolivähemmistöihin kuului 4 720 (3 %) vastaajaa ja
seksuaalivähemmistöihin kuului 12 947 (9 %) vastaajaa. Vuonna
2021 sukupuolivähemmistöihin kuului 6 941 (4 %) ja seksuaalivähemmistöihin
20 447 (14 %) vastaajaa. Vuonna 2019 kaksi kolmesta seksuaalivähemmistöihin
ja noin 60 prosenttia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista sekä lähes
joka kolmas muista nuorista kertoi olleensa huolissaan mielialastaan 12 viime
kuukauden aikana. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen nuorilla oli muita
useammin kokemuksia yksinäisyydestä (25 % vs. 10 %). Lisäksi sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen nuoret kokivat koulu-uupumusta muita yleisemmin
(25–30 % vs. 10 %). Kulttuurin harrastaminen oli puolestaan yleisempää
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen nuorilla (70–77 % vs. 50 %).
Nuorilla on useita hyvinvointia kuormittavia tekijöitä. Keskeistä on pyrkiä
vaikuttamaan ehkäisevästi tarjoamalla tukea ja ohjausta koteihin ja kiinnittämällä
huomiota kaikkien nuorten kouluympäristön turvallisuuteen. Koronapandemian
aikana tarvittaviin palveluihin ja harrastuksiin pääsy on hankaloitunut, ja tämä on
vaikuttanut erityisen voimakkaasti haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin.

Nuorten näkemyksiä koronapandemian hallintaan liittyneistä toimista
– Tuloksia 12–24-vuotiaille suunnatusta kyselysarjasta vuosilta 2020–2021
Alix Helfer, Sinikka Aapola-Kari ja Eila Kauppinen, Nuorisotutkimusverkosto
Koronapandemia ja siihen liittyneet rajoittamistoimet kuten etäopiskelujaksot ja
harrastusten sekä tapahtumien ajoittainen sulkeminen ovat vaikuttaneet nuoriin
ja heidän toimintaympäristöihinsä monin tavoin, niin sosiaalisiin suhteisiin,
opiskeluun, työmahdollisuuksiin kuin palveluiden saatavuuteen ja käyttöön.
Korona-ajalla on ollut paljon negatiivisia seurauksia nuorten sosiaalisen ja
henkisen hyvinvoinnin kannalta, ja on arvioitu, että koronan kielteiset
vaikutukset kohdistuvat erityisen voimakkaasti juuri nuoriin ja vaikuttavat
heidän elämässään pitkäaikaisesti. Eri toimien seurauksia lapsille ja nuorille ei
osattu ennakolta huomioida riittävästi, mitä viranomaiset ovat itsekin
julkisuudessa kritisoineet (kts. esim. Helsingin Sanomat 6.2.2021).
Nuorisotutkimusseuran toteuttamassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön
nuorisoyksikön rahoittamassa tutkimuksessa “Tutkimus nuorten kokemuksista
korona-aikana” on selvitetty 12–24-vuotiaiden nuorten näkemyksiä,
tyytyväisyyttä ja luottamusta korona-aikana, erityisesti heidän kokemuksiaan
korona-ajasta (vapaa-aika, etäkoulu, sosiaaliset suhteet, työmahdollisuudet sekä
erilaisten palvelujen käyttö). Olemme toteuttaneet tiedonkeruut kolmessa
vaiheessa korona-aikana (syksyllä 2020, keväällä 2021 sekä syksyllä 2021).
Esityksessämme tukeudumme näihin kyselyaineistoihin ja analysoimme nuorten
tilannetta korona-aikana monipuolisesti, yhtäältä tilastollisia
monimuuttujamenetelmiä käyttäen, ja verraten tilannetta soveltuvin osin myös
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koronaa edeltäneeseen aikaan, perustuen Nuorisobarometri-kyselyyn, jonka
aineisto kerättiin alkuvuodesta 2020. Lisäksi olemme syventäneet
tarkasteluamme kvalitatiivisella aineistolla koronarajoitusten ja arjen muutosten
merkityksistä nuorille kyselyiden sisältämien avoimien kysymysten vastausten
analyysin avulla. Useassa vaiheessa koottu aineisto on tarjonnut mahdollisuuksia
korona-aikaan liittyneiden muutosten ja nuorten näkemysten vaihtelun
seurantaan ajallisesti.
Esityksessämme tuodaan esiin koronatiedonkeruiden tuloksia kiinnittäen
huomiota erityisesti nuorten ilmaisemiin näkemyksiin korona-ajan rajoituksista ja
muista siihen liittyvistä toimista ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä. Eräs
kiinnostava näkökulma liittyy nuorten suhtautumiseen koronarokotuksiin.
Olemme selvittäneet nuorten rokotekriittisyyteen liittyviä tekijöitä. Lisäksi
tarkastelemme nuorten palvelujen käyttöä ja tarvetta sekä muutoksia nuorten
kokemassa hyvinvoinnissa korona-aikana. Tarkastelemme mm. alueellisia eroja
nuorten tilanteessa sekä eri kieliryhmien kokemusten mahdollisia eroja.
Hengellisyys, kuulumisen kokemukset ja resilienssi: Nuorten aikuisten
spiritualiteetti koronapandemian aikana
Laura Kallatsa, Itä-Suomen yliopisto
Globaali koronapandemia on vaikuttanut laaja-alaisesti ihmisten sosiaalisiin
suhteisiin ja kuormittanut kansalaisten henkistä kestävyyttä. Myös kirkkojen ja
uskonnollisten yhteisöjen toiminta on muuttunut merkittävästi pandemian
aikana. Poikkeuksellisina aikoina kirkkojen rooli etenkin henkisen
kriisinkestävyyden turvaamisessa tunnistetaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tutkimusten mukaan ihmisten hengelliset tarpeet voimistuvat usein
kriisitilanteissa ja hengellisellä hyvinvoinnilla on yhteys henkiseen
kriisinkestävyyteen. Hengellinen hyvinvointi tarjoaa välineitä käsitellä erilaisia
yllättäviä ja vaikeita tilanteita sekä auttaa pääsemään niistä yli.
Tässä esitelmässä tarkastelen nuorten aikuisten spiritualiteettia
koronapandemian aikana hengellisyyden, kuulumisen kokemusten ja resilienssin
näkökulmista. Aikaisempi tutkimukseni (Metso & Kallatsa & Mikkola & Ahonen
2021) on osoittanut, että uskonnollisesti aktiivisten suomalaisten kuulumisen
kokemukset olivat varsin jakaantuneita koronapandemian ensimmäisen aallon
aikana. Osa koki uudenlaisten sosiaalisten yhteyksien vahvistaneen kuulumisen
kokemuksia esimerkiksi omaan seurakuntaan, kun taas osa koki etäajan
vieraannuttavan heitä sosiaalisista verkostoistaan ja hengellisen yhteyden jopa
katkeavan. Alkuvaiheessa olevassa nuoriin aikuisiin keskittyvässä
tutkimuksissani selvitän haastatteluin ja visuaalisin menetelmin, miten
pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset ovat kokeneet pitkittyneen pandemian.
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Työelämäsiirtymä koronapandemian aikana suomalaisten ja ruotsalaisten
korkeakouluopiskelijoiden kuvaamana
Julia Nuckols & Anu Sirola
Muut kirjoittajat: Minna Ylilahti & Terhi-Anna Wilska
Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin nuorten aikuisten taloudelliseen
ja henkiseen hyvinvointiin. Taloudellisen epävarmuuden, töiden menetyksen ja
epävarmojen tulevaisuudennäkymien lisäksi etäopiskelu ja -työskentely,
yksinäisyys ja stressi ovat kuormittaneet monia nuoria. Korkeakouluopinnoista
valmistuvilla nuorilla koronapandemia ja sen mukanaan tuomat sosiaalisen
elämän muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi myös työelämäsiirtymään,
joka on keskeinen siirtymävaihe nuorten aikuisten elämässä. Tässä esitelmässä
tarkastellaan koronapandemian aikana korkeakouluopinnoista valmistuneiden
suomalaisten ja ruotsalaisten opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opintojen
päättämisestä ja työelämään siirtymisen nivelvaiheesta elämänkulkuteorian
näkökulmasta. Suomi ja Ruotsi edustavat kulttuurisilta ja sosiaalisilta piirteiltään
samankaltaisia pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, mutta maiden
pandemiastrategiat ovat eronneet toisistaan huomattavasti.
Aineisto koostuu kymmenestä fokusryhmähaastattelusta, jotka toteutettiin
joulukuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Haastateltavat (n=43) olivat
vasta valmistuneita tai lähellä valmistumista olevia eri alojen
korkeakouluopiskelijoita Suomesta ja Ruotsista. Analyysimenetelmänä
käytettiin temaattista sisällönanalyysiä. Analyyttisenä fokuksena oli erityisesti
työelämäsiirtymään liittyvät odotukset työllistymisestä, ammatillinen toimijuus ja
taloudellinen resilienssi korkeakouluopiskelijoiden kuvaamina.
Tulosten perusteella koronapandemia on etenkin humanistisilla aloilla lisännyt
eriarvoisuuden kokemusta ja työllistymiseen liittyviä huolia. Sen sijaan
esimerkiksi lääketieteessä ja IT-alalla työllistymisodotukset ovat voineet
pandemian myötä jopa parantua. Tulokset antavat viitteitä siitä, millaisia
työelämään liittyviä trendejä tulevaisuudessa tulee näkymään, ja miten
työllistymisodotukset voivat vaikuttaa nuorten uravalintoihin myös
koronapandemian jälkeen. Erityistä huomiota tulisi kohdistaa niiden alojen
opiskelijoihin, jotka ovat pandemian myötä joutuneet haavoittuvaan asemaan.
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15. KULUTUKSEN JA KULTTUURIN SOSIOLOGIA
Työryhmän vetäjät:
Jarmo Kallunki, Tampereen yliopisto, jarmo.kallunki@tuni.fi
Sara Sivonen, Tampereen yliopisto, sara.sivonen@tuni.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.00 & perjantai 25.3. klo 9.30–12.00
Highbrow, Popular and Mundane Cultural Participation, 1981–2017: The
Meltdown Scenario, Omnivores and Snobs Re-Visited
Jarmo Kallunki, Ossi Sirkka, Riie Heikkilä & Semi Purhonen, Tampere University,
We address two interconnected but rarely jointly examined questions of the
supposed (1) “meltdown” of the distinction value of highbrow culture (DiMaggio
& Mukhtar 2004; Yuksek et al. 2019), and (2) rise of omnivorousness and decline
of snobbery as forms of distinction (Peterson & Simkus 1992; Peterson & Kern
1996). In doing so, we demonstrate the often-neglected importance of the way
popular culture is conceptualized and measured for the substantial findings of
both questions. We use unique, high-quality but under-analyzed data from
Finland, collected by Statistics Finland in 1981, 1991, 2002 and 2017
(N=12,325). We operationalize highbrow culture as attending opera, classical
music concerts, theatre or musicals, and art museums or exhibitions. We
contrast highbrow culture with popular and mundane culture and use the latter
two in differentiating the snobs and omnivores. We find that the participation
rates for highbrow culture remain stable, but the meltdown scenario is
supported. We show that the omnivorous and snob groups are of similar size
over time and find little support for the omnivorousness thesis. Moreover, we
observe a large-scale shift over the decades from the mundane, “old popular”
culture to modern popular culture. As our tentative conclusion we propose that
missing the changes in popular culture can preclude researchers from observing
the possibility that there have always been omnivores side by side with snobs.
Rather than being an isolated echelon, highbrow participation continues to be
more of a tip of a pyramid in overall cultural participation.

Making Tea in a Coffee World: A Sociology of Tea Amateurs in Finland
Jiachen Ye, University of Helsinki
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It is a well-known fact that per capita consumption levels of coffee in Finland
are the highest in the world, and coffee drinking figures as an important part of
both Finnish national identity and of everyday consumption practices. As a
result, the world’s other most popular non-alcoholic beverage, tea, occupies a
much more marginal position in Finnish social life and cultural imaginaries. A
person in Finland who is a tea “amateur” - in the French sense of an enthusiast
with a passionate interest in something - stands out as rather an oddity in a
country where coffee predominates practically and symbolically. This paper
draw on interviews with tea amateurs in the greater Helsinki area to consider
how being a tea aficionado “works” in Finland - that is, how “tea people” make
sense of their passion for tea, and how they justify it in a social context where a
serious interest in tea may seem bizarre or snobbish to others. How tea-lovers
navigate such matters, and how their narrations about tea may both reproduce
and subvert wider Finnish cultural expectations about socially appropriate forms
of consumption and cultural display, constitute the core of the analysis offered
here.
Getting Behind the Label: How Alko has Presented Wine to the Finns, from the
1960s to the Present Day
David Inglis, University of Helsinki
A major focus of the sociology of culture has been the study of cultural
intermediaries. In most parts of the world, these are persons working in private
sector jobs and in relatively free markets. But the cultural intermediaries who
work for Alko in Finland have to navigate within a terrain strongly shaped by the
State and alcohol legislation. How these intermediaries have worked to promote
wine as an interesting, socially responsible, and civilized form of alcohol is the
focus of this paper. It draws upon analysis of feature articles that have appeared
since the 1960s until the present day in Alko’s Etiketti magazine. The paper
considers how in these articles broader international trends in wine production
and consumption have met with more specifically national social and cultural
considerations. The changing social profile of wine can be tracked by reference
to the mutating foci of the articles over time, while Etiketti may also be
considered as a performative mechanism, helping to bring into being
understandings of, and practices surrounding, wine, which it claims merely to
describe. A particular focus is put on how wine is presented as a quintessentially
European and cosmopolitan phenomenon that Finnish people should take up as
part of their everyday lives.
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Wine, Magic and Gender: some cultural sociological considerations
Anna-Mari Almila, University of Helsinki
What does Brosé wine have in common with banning menstruating women from
wine harvest? Why, magic, of course!
In this paper, I consider some elements of the wide-spread genderedness of
wine – production and consumption alike.
Through apparently trivial vignettes, with some help from Mary Douglas and
Georg Simmel, I argue that although wine’s gendered magic – both in terms of
wine’s own magic, and external magic potentially threatening wine – has
transformed over the years, wine’s genderedness itself has changed very little.
While consumerism, capitalism, and the professionalization of wine-work have
pushed some borders, the gender boundaries that wine both reflects and
recreates remain firm and established. Thus, when women have entered
professional wine worlds, they have embraced the masculine categories of
‘mastery’ expected and required in the field, and when ‘feminine’ wines have
been re-branded as suitable for men, the character of the wine itself is argued to
be different than previously believed, and therefore suitable for even the manly
man, rather than encouraging men to drink ‘feminine’ beverages.
These reflections are made in a cultural sociological frame, thus revealing some
deep roots of wine-gender relations.

Poliittiset ja kulttuuriset arvostelmat Suomessa: elämäntyylien ja politiikan
yhteys haastatteluaineiston valossa
Sara Sivonen & Riie Heikkilä, Tampereen yliopisto
Kulttuuriset käytännöt ja elämäntyylit ovat tunnetusti sosiaalisesti eriytyneitä ja
hierarkkisesti järjestyneitä. Samaan aikaan ne liittyvät myös poliittisiin
asenteisiin ja arvostelmiin. Aiemmassa tutkimuksessa onkin löydetty yhteys
esimerkiksi kulttuurin kuluttamisen ja poliittisten asenteiden välillä: runsas
kulttuuripääoma kulkee yleensä käsi kädessä liberaaleina tai progressiivisina
pidettyjen poliittisten asenteiden ja arvojen kanssa. Omassa tutkimuksessamme
kysymme, miten poliittinen arvomaailma kietoutuu yhteen elämäntyylien ja
kulttuuristen käytäntöjen kanssa ”identiteettipolitiikan” ja ”uuden politiikan”
aikakaudella, jossa sosiokulttuurisilla arvoilla ja asenteilla on yhä keskeisempi
rooli sekä politiikassa että elämäntyyleissä. Aineistonamme käytämme vuonna
2018 kerättyjä kulttuurisia käytäntöjä ja elämäntyyliä koskevia kansallisesti
edustavan kyselyn jatkohaastatteluja (n=28), joita analysoimme sisällönanalyysin
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keinoin tunnistaen poliittisia ja kulttuurisia arvostelmia ja niiden yhtymäkohtia.
Havaitsemme aineistostamme erilaisia puhetapoja, joissa poliittiset ja
kulttuuriset arvostelmat kohtaavat ja joissa poliittiset arvostelmat ovat yksi
erottautumisen tapa kulttuuristen erontekojen rinnalla. Keskitymme erityisesti
puhetapaan, jossa ”eettinen hyvä ja oikeamielisyys” ovat keskeisiä kulttuurisille
käytännöille ja laajemmin tärkeä osa elämäntyyliä.
Konservatorio ja kulttuurinen pääoma: Taidemusiikkiharrastuksen merkitys
lapsiperheiden kulttuurisessa reproduktiossa
Eeva Leskinen, Tampereen yliopisto

Tavoitteellinen ja tasolta toiselle etenevä musiikkiopisto on keskeinen
suomalainen julkisen taidekasvatuksen instituutio. Samalla se on kuitenkin myös
arkisesta välttämättömyydestä irrallinen, potentiaalisesti keskeinen
eriarvoisuutta tuottava järjestelmä. Tutkielmani osallistuu keskusteluun
kulttuurisesta reproduktiosta ja lastenkasvatuksen luokkasidonnaisista
käytännöistä musiikkiharrastuksen kontekstissa. Taidemusiikkiharrastukseen
hakeutuminen ja sitoutuminen vaativat paitsi taloudellisia ja ajallisia resursseja,
myös kulttuurista pääomaa. Musiikkiopisto voidaan nähdä kulttuurisen pääoman
kasautumisen kenttänä niille, joilla sitä on runsaasti jo kotoa perittynä.
Kulttuurinen pääoma on tietoja ja taitoja, jotka ovat sosiaalisesti arvostettuja ja
toimivat näin ollen yksilön resursseina. Se ilmenee makuina, arvostuksina ja
ennen kaikkea tuttuutena yhteiskunnassa arvostettua kulttuuria kohtaan.
Tutkielmassa tarkastellaan musiikkiopisto-opiskelua yhtenä kulttuurisen
pääoman kultivoimisen käytäntönä suomalaisissa perheissä. Harrastukset ovat
yksi selkeimmistä esimerkeistä siitä, miten kulttuurinen ja taloudellinen pääoma
ovat yhteydessä toisiinsa, sillä taloudelliset realiteetit ja kulttuuriset orientaatiot
määrittävät sen, millaisten harrastusten pariin yksilöt päätyvät. Tutkimuksen
tavoitteet kiteytyvät kahteen tutkimuskysymykseen: Millaisia arvostuksia ja
merkityksiä vanhemmat liittävät lapsen musiikkiharrastukseen? Miten
kulttuurista pääomaa kerrytetään ja siirretään lapsille perheen käytännöissä?
Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla Tampereen konservatorion
musiikkiopistossa opiskelevien lasten vanhempia. Seitsemän puolistrukturoitua
teemahaastattelua toteutettiin kevään ja alkukesän 2021 aikana. Haastattelut
rakentuivat neljän teeman varaan: lapsen musiikkiharrastus, musiikki kotona ja
perheessä, musiikkiopiston merkitys ja vanhemman suhde musiikkiin.
Temaattisen analyysin perustella taidemusiikkiharrastus muodostaa keskeisen
kanavan välittää lapsille kulttuurista pääomaa. Musiikkiharrastus sisältää paitsi
taidemusiikkiin, myös hyvään lapsuuteen ja vanhemmuuteen sekä tietynlaiseen
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kulttuuriseen orientaatioon liittyviä arvostuksia, velvollisuuksia ja tavoitteita.
Kulttuurista pääomaa siirretään lapsille tunnistamalla heidän musikaalisuutensa,
ohjaamalla heitä musiikin pariin ja jalostamalla heidän osaamistaan taidemusiikin
konventioiden mukaiseksi. Konservatorioinstituutioon kiinnittyneissä korkean
kulttuurisen pääoman perheissä musiikin harrastaminen nähdään osana
laajempaa kulttuurista orientaatiota ja lastenkasvatuksen tapaa. Taidemusiikin
harrastaminen asettuu tärkeäksi osaksi näiden vanhempien pyrkimyksiä tarjota
lapsilleen parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään.
Musiikki ”moraalisen vyöhykkeen” rakentajana erotiikkaliikkeissä
Kaarina Kilpiö, Itä-Suomen yliopisto
Tarkastelen esitelmässäni erotiikka-alan liikehuoneistojen musiikin käyttöä
asiakaskokemuksen rakentamisessa. Tutkimus liittyy Itä-Suomen yliopiston
ACMESOCS (Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat) tutkimusryhmän työhön. Esitelmäni lähestymistapa on etnografinen.
Hahmottelen yksityisen ja julkisen välistä tasapainottelua palvelualalla, jolla
asiakkaan anonymiteetti nähdään erityisen tärkeänä.
Käsittelen seksikauppojen ääniympäristökäytäntöjä ns. moraalisen vyöhykkeen
(ks. esim. Ryder 2009, 1668) rakentamisena liiketilaan sekä käsiteparin
”päivittäistodellisuus” / ”eroottinen todellisuus” avulla (Berkowitz 2006, 584).
Viimeksi mainittu käsitepari liittyy seksin kaupallistamisen käytäntöihin, ja sen
avulla voi ymmärtää asiakkaalle ehdotettavaa muunneltavaa kuluttajuutta. Tietyt
erotiikka-alan elementit (seksivälinekauppa, neuvojen kysyminen) pyritään
nivomaan päivittäistodellisuuteen eliminoimalla viitteet fantasiaan ja
poikkeavuuteen. Toiset elementit (eroottiset esitykset, Sexhibition-messujen
kaltaiset erilliset tilaisuudet) taas kytketään korostetusti eroottiseen
todellisuuteen. Tilan äänellisellä toteutuksella on olennaisen tärkeä rooli
käytäntöjen sijoittamisessa tällä asteikolla.
Berkowitz, Dana (2006). Consuming eroticism: Gender performances and
presentations in pornographic establishments. Journal of Contemporary
Ethnography 35(5): 583–606.
Ryder, Anthony (2009) The Changing Nature of Adult Entertainment Districts:
Between a Rock and a Hard Place or Going from Strength to Strength? Urban
Studies 41(9): 1659–86.
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New Media Incentives: A Cross Platform Analysis of Social Media Discourse on
4Chan, Twitter and YouTube
Mikael Wallin, Tampere University
This article examines the differences of three different social media platforms in
how they host public discourse. I will use Peircean semiotics to approach how
individuals construct their identities while being shaped by their environment. I
will also use cultural sociology research to study how different social media
platforms recreate Pierre Bourdieu’s concepts of fields and cultural capital. The
study was conducted by a category analysis of online discourse surrounding the
release of a plant-based diet documentary film. The dataset was composed of
450 comments from nine different conversations across 4Chan, Twitter and
YouTube. The article answers the research question of what design choices in
each of the three platforms incentivize discussion to become distinct from each
other?
Comparison of site differences and previous research indicated that anonymity
and the possibility to reply to multiple comments such as in 4Chan, encourage
user-to-user communication and incentivizes the expression of both
marginalized voices and hate speech. Social media metrics associated with user
profiles, such as follower and like counts on YouTube and Twitter incentivize
the recreation of social inequality online but does also decrease disinhibited
behavior. The possibility of sharing messages, such as in Twitter, contribute to
conversation becoming more relatable but also makes shaming more prevalent.
Finally, the possibility to share user created content, such as in YouTube,
incentivizes more focused discussion that shares a point of reference which
might contribute to the existence of either narrow media repertoires or factsbased discussion.
This article contributes to previous research by outlining an empirical framework
to compare multiple social media platforms which has been lacking in previous
research often focusing on a single platform. The results of the study indicate
that incentives emerging from platform design choices should be recognized as a
contributing factor to challenges in public discourse and social media
moderation.
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16. KUOLEMAN JA KUOLEVAISUUDEN
KOHTAAMISIA
Koordinaattorit:
Suvi Ronkainen, LY, suvi.ronkainen(at)ulapland.fi
Terhi Rintamäki, LY, terhi.rintamaki(at)ulapland.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.00 & perjantai 25.3. klo 9.00–11.40
Kuolemisen asiantuntijuuden rakentaminen dokumenttielokuvissa
Outi Hakola, Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusprojektissani ”Hyvää kuolemaa rakentamassa” olen analysoinut n. 70
dokumenttielokuvaa, jotka käsittelevät elämän loppuvaiheen kokemuksia ja
hoitoa, erityisesti saattohoitoa ja eutanasiakysymyksiä. Tutkimuksessani
huomasin, että elokuvista voidaan erottaa kolme erilaista lähestymistapaa
aiheeseen:
1) Institutionaalinen lähestymistapa, jossa erilaiset asiantuntijat ja instituutiot,
kuten saattohoitoa tarjoavat yksiköt, esittävät omat näkemyksensä kuolemisesta
ja kuolevien ihmisten kohtaamisesta ja hoidosta.
2) Kokemuskeskeinen lähestymistapa, jossa kuolemisen asiantuntijuus annetaan
ihmisille, jotka ovat kuolemassa. Elokuvissa he pääsevät kertomaan oman
tarinansa ja näkemyksensä katsojille.
3) Henkilökohtainen lähestymistapa, jossa dokumentin pääkokijaksi nousee
elokuvaohjaaja, joka jakaa katsojien kanssa, mitä hän on oppinut kuolemasta
tutkiessaan asiaa tarkemmin ja etsimällä vastauksia omiin kysymyksiinsä.
Tässä esitelmässä tarkastelen lähemmin näitä kolmea kategoriaa
asiantuntijuuden ja tiedon rakentumisen näkökulmasta. Tarkastelen, millaista
asiantuntijuutta kuolemasta kukin lähestymistapa rakentaa. Vaikka esityksen
painopisteenä on pohtia tiedon sosiaalista rakentumista dokumenttielokuvissa,
tuon esille myös millaista tietoa (tai mielikuvia) kuolemasta kukin näistä
lähestymistavoista rakentaa.

Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa
Jari Pirhonen, Marja Jylhä ja Ilkka Pietilä, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen
huippuyksikkö (CoE AgeCare)
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Vanhuus ei rakennu ainoastaan eletyn elämän pohjalle, vaan yhtä lailla lähestyvä
kuolema määrittää sitä omanlaisenaan elämänvaiheena. Kuolemaan
suhtautumista vanhuudessa on tutkittu paljon ja kuolemaan asennoitumisessa
on löydetty tiettyjä perusmalleja kuten kuoleman kieltäminen tai sen
hyväksyminen. Tässä artikkelissa eläkeikäisten ihmisten kuolemaan
valmistautumista tutkitaan toimijuuden viitekehyksestä käsin.
Tutkimusaineistona olleet vanhuuseläkkeellä olevien ihmisten haastattelut
(n=36) analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineistosta löytyi
sekä käytännöllistä että psyykkistä kuolematoimijuutta, sillä kuolemaan
valmistauduttiin sekä konkreettisin toimin että ottamalla omaa kuolemaa
ajattelemalla ja tunnetyöskentelyn avulla haltuun. Lisäksi tavoitimme
eutanasiakeskustelun ympärille rakentuvaa poliittista kuolematoimijuutta.
Empiirisen tutkimuksemme perusteella esitämme, että kuolema ei ole vain
jotakin väistämätöntä, vaan kuoleman läheisyys tarjoaa myös mahdollisuuksia
vahvistaa omaa toimijuuttaan monella tasolla.

Häpeän rakentuminen ja hallinta kuolemaa koskevan puheen kontekstissa:
Diskursiivisen sosiaalipsykologian näkökulma
Linda Pentikäinen, Helsingin yliopisto
Sen lisäksi, etteivät kuolema ja häpeä usein esiinny arkipuheessa, ei niiden
kytkentää ole juurikaan tutkittu sosiaalitieteiden piirissä. Kun sekä kuoleman,
että häpeän ympärillä vallitsee vaikenemisen kulttuuri, suuri määrä inhimillistä
kärsimystä jää huomaamatta. Tästä syystä olen pyrkinyt ymmärtämään, millä
tavoin nämä toisiinsa kietoutuvat teemat rakentuvat ihmisten puheessa ja
millaisia merkityksiä he ilmiölle antavat. Kuolema sekä toiminta ennen kuolemaa
pitävät sisällään diskursseja, jotka ohjaavat ymmärrystämme häpeästä.
Tarkastellessamme kuolemaan liittyvää häpeää niiden merkitysten kautta, joita
ihmiset puheessaan rakentavat, pääsemme lähemmäs heidän
kokemusmaailmaansa ja sitä millaisia asioita he pitävät tärkeänä.
Tutkimukseni pohjalta häpeästä kuoleman kontekstissa voidaan puhua niin
elämässä kuin kuolemassakin epäonnistumisena. Elämässä epäonnistumista
kuvatessa häpeä rakentuu elämään liittyvään toimintaan ja käyttäytymiseen
ennen kuolemaa. Tällaiset toiminnat ja käyttäytymiset yhdistyvät yleisesti
alisuoriutumiseen ja kyvyttömyyteen hyödyntää elämässä annettuja
mahdollisuuksia. Eletty elämä muodostuu häpeälliseksi, kun sitä prosessoidaan
kuoleman kontekstiin. Kuolemassa epäonnistumisen kuvaukset viittaavat
suoraan kuoleman hetkeen tai siihen liittyviin prosesseihin. Kuolemassa
epäonnistumisessa tulee näkyväksi kliinisen kuoleman ideaali ja tämän
saavuttamisessa epäonnistuminen rakentuu häpeälliseksi. Mikäli henkilö ei siis
kykene piiloutumaan länsimaisen lääketieteen tarkkailun alaiseksi kuoleman
hetkellä, on kuolema tavalla tai toisella epäonnistunut ja häpeällinen. Lisäksi
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näkyväksi nousee häpeästä puhumisen tabuluonne. Tämän voidaan nähdä
olevan yhtenä määrittelevänä tekijänä sille, miksi kuolemaan kytkeytyvästä
häpeästä ei puhuta. Tutkielmani tarjoaa pohjan tarkastella kuoleman kontekstiin
kietoutuvaa häpeää ja sen merkitystä kuolevalle ihmiselle ja tämän lähipiirille.

Pohdintaa vainajan asemasta ja ihmisarvosta oikeudellisena kysymyksenä
Pirjo Oinas, Lapin yliopisto
Kuolema on ilmiönä monitahoinen. Tunteiden tasolla se on käsittämätön ja
hallitsematon asia, joka aiheuttaa pelkoa ja kärsimystä päättäessään säälimättä
läheisimmätkin ihmissuhteet sekä tuottaessaan kuolevalle usein myös fyysistä
kipua. Samalla kuolema on myös hyvin käytännönläheinen ja konkreettinen
kysymys. Siihen liittyy monenlaisia ja monien tahojen kannalta tärkeitä
intressejä, jotka voivat vaihdella koko yhteiskuntarauhaa koskevista intresseistä
yksittäisiä perillisiä koskeviin taloudellisiin intresseihin.
Ihmisen kuolema on myös oikeusjärjestyksessä huomioonotettava tapahtuma,
sillä olemassa oleva oikeussubjekti ei voi hävitä ilman oikeudellisia seuraamuksia.
Kuoleman merkityksellisyys ja sen aiheuttamat seuraukset ovat pitkälti
riippuvaisia henkilöön liittyvistä tekijöistä, hänen elämänaikaisista valinnoistaan
sekä kuoleman olosuhteista ja kuolemaa edeltävistä tapahtumista.
Poikkeuksellisen väkivaltainen kuolema herättääkin yleistä mielenkiintoa lähes
aina, kun taas pitkällisen sairauden jälkeen odotetusti seuraava kuolema on usein
merkityksellinen vain lähipiirin kannalta.
Keskeistä kuoleman jälkeen tapahtuvassa käytännön toiminnassa on kuolleen
ruumiin käsittely. Monimutkaiset eettiset ja oikeudelliset pohdinnat kytkeytyvät
tähän kysymykseen sekä erityisesti siihen, miten kuollutta ruumista on
kohdeltava käsittelyn yhteydessä. Vainajan kohtelua ja käsittelyä koskevista
säännöksistä ilmenee yleisesti pieteettinäkökohtien kunnioittamisen vaatimus.
Kun kyse on kuolleen ruumiin asemasta oikeudellisessa systematiikassa, on
laajempi, nykyiseen perusoikeusajatteluun perustuva oikeustieteellinen
keskustelu esimerkiksi kuolleen ihmisarvoon liittyvistä kysymyksistä kuitenkin
ollut vielä jokseenkin vaillinaista.
Kuolleen henkilön oikeudellisen aseman määrittämisen näkökulmasta
merkityksellistä on, että kyky tahtoa on perinteisesti ollut kuolinhetkellä
päättyvän oikeuskelpoisuuden keskeinen edellytys. Tahdonmuodostuskyky on
tehnyt henkilöstä sekä oikeuksiensa että velvollisuuksiensa subjektin
vastapainona tahdottomille ja epävapaille oikeusobjekteille, joita tyypillisimmin
ovat fyysiset esineet. Kuolemansyyn selvittämisestä annettu laki ja asetus eivät
ota kantaa selvittämistoiminnan kohteena olevan henkilön
tahdonmuodostukseen. Eräissä muissa kysymyksissä lainsäädäntömme sen
sijaan mahdollistaa yksilön tahdon ja tahtoon perustuvan määräämisoikeuden
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toteutumisen kuolemankin jälkeen. Esimerkkeinä tästä ovat hautaustoimilain
vaatimus vainajan katsomuksen ja toivomusten kunnioittamisesta, perintökaaren
mukainen oikeus määrätä omaisuudesta testamenttauksella, potilaslakiin
perustuva yksityisyyden suojan säilyminen kuoleman jälkeen sekä elinsiirtolain
vaatimus vainajan oletetusta tai eläessään nimenomaisesti ilmaisemasta
suostumuksesta elinten irrottamiseen sekä nimenomaisesti annetun
suostumuksen etusijasta omaisten tahtoon nähden.

Kuolevaisuuden monitasoisuus
Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto
Elämme aikaa, jossa kysymykset kuolemisesta, elossa pitämisestä ja elämän
jatkuvuudesta kohtaavat. Lääketiede ja hyvinvoinnin yleinen kasvaminen on
vahvistanut pitkäikäisyyttä. Samalla kyse on todellisuudesta, jossa eliniän kasvu
näkyy länsimaissa sekä väestörakenteena kuin myös ikääntyneiden yleistyneinä
ja pitkittyneinä liminaalitiloina. Subjektina ja toimijana pitämisen tietynlainen
normatiivisuus kuin myös ikääntymiseen liittyvät muutokset kohtaavat erilaisina
muistisairauksina sekä kuolemaa edeltävinä, vaihtelevina hoitojaksoina. Tässä
arjessa hoitojen jatkaminen ja sille asetetut tavoitteet kuin myös eutanasia tai
kuolemisessa avustaminen on asia, joka mietityttää monia. Mutta erityisesti se
jakaa lääkärikuntaa. Se ei liene ihme, sillä myös kysymys siitä, mihin lääketieteen
oikeastaan pitäisi pyrkiä on muuttunut biolääketiedettä ja eliniän pidentämistä
yhdistävissä keskusteluissa. Vaikuttaakin siltä, että elämme ajassa, jossa
sosiologisen kuoleman tutkimuksen esiin nostama havainto kuolemisesta
monitasoisena sosiaalisena prosessina on tullut jälleen kohdattavaksi
todellisuudeksi. Samalla kun elämän päättyminen, ihmisen kuolevaisuus pitäisi
olla yksi arjen tosiasioista, siitä on tullut monin tavoin sosiaalisen arjen
ulkopuolelle siirretty ilmiö. Konkreettisesti tämä näkyy sekä siinä, että
ikääntyminen ja kuolevaisuus kohdataan hoitolaitoksissa kuin myös siinä, ettei
kuolinsyissä ole kategoriaa ’luonnollinen kuolema’. Konkreettisesti kysymys
kuolemisesta näkyy Suomessa myös palliatiivisesta hoidosta ja eutanasiasta
käydyssä keskustelussa ja lainsäädännön muutospyrkimyksissä. Ja vielä
konkreettisemmin kyse on myös arkisista päätöksistä: onko toimintakyvyltään
hapertunut, muistisairauden muuttama henkilö enää yhteiskuntakelpoinen
toimija vai pitäisikö edunvalvontavaltuutus olla jo – tavalla tai toisella –
käytettävissä. Ja jos, niin millaiseen sosiaaliseen toimintakenttään
edunvalvontavaltuutukseen liittyvän ajattelun oikeastaan pitäisi johtaa?
Analysoin alustuksessani kuolevaisuudesta ja biologisesta vanhenemisesta, sekä
dementian eri muodoista käytyjä keskusteluja. Käytän Liz Kellyn ’väkivallan
jatkumo’ – ajattelua miettiessäni niitä tapoja, joilla kuolevaisuuden sosiaalinen
hyväksyminen ja hyvän kuoleman turvaaminen sekä elossa pitämisen
lääketieteelliset kriteerit kohtaavat. Nostan esiin kysymyksen
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itsemääräämisoikeudesta ja sen tulkinnasta. Avaan varsin alkuvaiheessa olevaa
tutkimusta ja sen esihaastatteluja.

Turvan ja toisten tarinaa: väkivaltavainaja esitutkintapöytäkirjoissa
Terhi Rintamäki, Lapin yliopisto
Väitöskirjatutkimuksessani kuljen henkirikosruumiiksi kutsumani
väkivaltakuoleman kokeneen ruumiin vierellä matkan rikospaikalta hautaan.
Kiinnostukseni kohdistuu henkirikosruumiin merkityksellistymiseen erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksessani selvitän, millaisen matkan vainaja
käytännössä tekee kuolemansa jälkeen, millaisia kertomuksia
henkirikosruumiiseen kiinnittyy ja millaista yhteiskunnallista kertomusta ruumiin
matka mahdollistaa.
Sosiologisen tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä sovellan etnografiaa,
jonka kenttäjakson ja haastattelujen lisäksi keräsin asiakirja-aineiston.
Asiakirjakokonaisuus muodostuu 14 vainajan henkirikostutkinnasta koostettujen
esitutkintapöytäkirjojen valikoiduista osista. Aineistoon kuuluu
esitutkintapöytäkirjojen tekstiä ja valokuvia. Analysoin aineiston pragmaattisen
semiotiikan merkkiteoriaa soveltaen. Merkki tunnistettavuudessaan viittaa
tiettyyn asiaan, henkirikosruumiin kohdalla ilmentää ammattilaisille toiminnan
tarpeen. Väkivaltakuoleman kokenut vainaja piirtyy aineistoon eri tavoin ja
keinoin. Yhteiskunnalliset toimijat peilautuvat kertojan roolissa vainajasta
eriytyneiksi ammattiosaajiksi. Asetan henkirikosruumiin merkiksi, joka koostuu
konkreettisesta ruhjotusta ruumiista, yhteiskunnallisesta toiminnasta ja näiden
kahden luennan tulkintana muodostuvasta yhteiskunnallisesta kertomuksesta.
Asiakirjoista heijastuu merkkiroolin ohella myös katse, joka ei havaitse vainajaa
lähtökohtaisesti merkkinä, vaan itseisarvoisena, koskettavan kokemuksellisena
kanssaolentona. Läheisten katse noudattaa tällaista havaitsemisen tapaa. Katse
osoittaa myötätuntoisen eläytyjän oman paikan maailmassa, jossa oleminen
piirtää toisinaan kipeästi häilyväiset rajansa.
Esityksessäni erittelen asiakirja-aineistoon perustuvaa tutkimukseni osaa, jossa
muodostan tulkinnallisen luennan henkirikosruumiin matkan yhteiskunnallisesta
kertomuksesta. Henkirikosruumiin ja yhteiskunnallisen toiminnan suhde
rakentuu esitutkintapöytäkirjoissa vastavuoroisesti merkitykselliseksi,
turvallisuuden ja subjektiasemia vahvistavien kerrontamallien paikaksi.
Yhteiskunnallisen kertomuksen tulkinta mahdollistaa keskustelun
henkirikosruumiin sosiaalisen maailman käytännöistä, etiikasta ja arvoperustasta.

Omainen hautausprosessin puristuksessa
Marja Kuronen, Lapin yliopisto
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Mari Suoheimo, Oslo School of Architecture and Design
Suomessa kuolee päivittäin keskimäärin 157 ihmistä. Nykypäivänä Suomessa
hautaaminen ja siihen liittyvät prosessit ja rituaalit ovat hyvin yksityisiä ja laajalti
ammattilaisten hoitamia. Esimerkiksi hautaustoimistojen, hautausmaiden,
sairaaloiden ja seurakuntien työntekijät hoitavat vainajaan liittyvät prosessit ja
omaiset ovat sivustaseuraajia ja palveluiden tilaajan roolissa.
Esityksessämme haluamme tuoda esiin neljäntoista henkilön haastatteluihin,
kolmeen yhteiskehittämistyöpajaan, havainnointiin hautaustoimistoissa,
krematoriossa sekä kappelissa ja lomaketutkimukseen (n=92) perustuvan datan
tuloksia. Analysoimalla tuloksia huomasimme joitain asioita, joita olisi syytä
nostaa esiin, jotta nykyisiä hautauspalveluita ja koko hautaamisen järjestämisen
ekosysteemiä voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmiksi vastaamaan nykyajan
ihmisten tarpeisiin.
Omaisen kannalta prosessiin liittyy lukemattomia vierailuja virastoissa sekä
vainajan omaisuuteen liittyvää asiainhoitoa. Omaiset kokevat olevansa hukassa
lain sanelemien hoidettavien asioiden keskellä ja samalla läheisen
menettämiseen liittyvä surutyö saattaa jäädä tekemättä. Yhä useammat
suomalaiset eivät kuulu kirkkoon, mutta hautaaminen on edelleen vahvasti
kirkon hallinnassa. Monille kirkon rituaalit tuntuvat merkityksemättömiltä mutta
niihin tukeudutaan muiden rituaalien puuttuessa.
Hautaamista järjestävä henkilön suruprosessiin vaikuttaa näin ollen vahvasti se,
miten hautaamiseen liittyvät palvelut ja prosessit on järjestelty ja miten eri
toimijat pystyvät toimimaan yhteistyössä. Hautaamisen palveluntuottajana ja
niin sanottuna tapahtumajärjestäjänä toimivat yksityisen sektorin
hautaustoimistot. Hautaustoimistojen rooli on toisaalta tarjota kaivattua tukea ja
tietoa, jota ilmainen omainen ei osaa hautaamisen liittyviä asioita järjestää, ja
toisaalta hautaustoimistojen tehtävä on tehdä liikevoittoa. Valtio on ulkoistanut
vainajan hautaamisen ja krematoriot kirkolle ja näin ollen evankelis-luterilaisen
kirkon tehtävä on haudata kaikki suomalaiset uskontoon katsomatta. Vainajan
omaisuuden järjestelyihin omaiset tarvitsevat tietoja sekä eri virastoista,
seurakunnilta, pankeilta ja vakuutusyhtiöistä.
Jotta omaisen tilannetta voidaan parantaa sekä hautausprosessien sujuvuuden
että surun käsittelyn kannalta, on koko hautausalan ekosysteemiä tarkasteltava
kokonaisuutena. Ekosysteemillä tarkoitetaan tässä sitä toiminnallista
kokonaisuutta, jonka eri organisaatiot kuten kirkko, valtio ja hautaustoimistot
sekä hautaamiseen ja kuolemaan liittyvät palvelut muodostavat tehtävänään
haudata vainajat ja varmistaa omaisten selviäminen tilanteesta. Kokonaisuuden
ja eri vaikutussuhteiden tarkastelun avulla voidaan tunnistaa kipupisteet ja
korjata hautaamisen systeemi toimimaan omaisen parhaaksi. Systeemien
muotoilun ja palvelumuotoilun lähestymistavoilla hautaamisen systeemiä
voidaan muuttaa palvelemaan yksilöiden tarpeita.
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Kuvaus kuoleman kommunikoimisen ehdoista näyttämöllä, koskien
transsendenssin kommunikoimista
Jussi Parviainen, Lapin yliopisto
Kuoleman uskottavan kuvauksen, kuolleista heräämisen kautta on toteuttanut
ohjaaja Carl Th. Dreyer elokuvassa ”Sana”. Tähän liittyvät oleellisesti tässä
mainitut transsendenssin kommunikoimista koskevat ehdot esittävässä
taiteessa, näyttämöllä, että uskottavuus läsnä olevien näyttelijöiden kuvauksena
olisi yhtä uskottava kuin mainitussa elokuvassa.
Transsendenssin kommunikoiminen näyttämöllä ja edelleen näyttämöltä
vastaanottajalle on näyttämön metaforan aktivoimista autenttisessa
teatteritaiteen syntymistapahtumassa, joka edellyttää kolmenlaisten ehtojen
täyttymistä.
1. Pyhä teksti,
merkitsee näytelmän, jossa irrationaali ulottuvuus, usein henget ja henkinen
todellisuus muodostavat kuvattavan asian genotekstin ja sen alla olevan
mythoksen läsnäolon fenotekstissä, sekä kerronnan juonen sijoittumista myyttiin
ja sen purkautumista Logoksesta kaikkeen mikä tekstissä merkitsee puhuntaa.
2.Ilmaisu,
merkitsee näyttelijän olemisen transsendenssissa, Aristoteleen inspiraatiossa
ja/tai ekstaasissa, jolloin läsnäolo näyttämöllä on samanaikaisesti läsnäoloa myös
toisessa orientaatiossa, siinä joka tässä ei ole näkyvää, mutta joka tulee
näkyväksi vastaanottajan mielessä. Näkymättömän, syiden tason vaikutus
näyttämöllä on aina oltava näkyvää, seurausten maailmaa suurempi. Ehto syntyi
Dionysoksen teatterin suuressa kontekstissa, jumalten ohjailemassa tragedian
synnyssä, ihmisten jouduttamisessa Hybrikseen transsendenssin hallitsemiseksi.
3.Rituaalisuus,
merkitsee yleisön, vastaanottajan hallisemisen tavoittamista, joka ei alkuperäisen
teatterikokemuksen kohdalla rajaudu vuorovaikutus käsitteeseen, vaan laajenee
yhteisökokemukseksi, primitiivisten rituaalien haltioitumiskokemuksiksi, loveen
lankeamisiksi ja transsikokemuksiksi, joissa vasta katharttinen kokemus on
mahdollinen ja yleisön käsityksen muuttaminen käsiteltävästä asiasta sitä
tavoittelevien esitysten kohdalla mahdollistuu, on teatterikokemus sisällään
transsendenssia.
Kuoleman transsendenssin käsittely on pyrkimykseni kuoleman yleisen
ymmärtämisen syventämisessä.
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Taide kuoleman uskottavana esittäjänä kykenee tämän tietoisuuttamme
koskevan suurimman mysteerin avaamiseen hyvin erityisellä tavalla,
puhdistavalla eläytymisellä, katharsiksella.
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17. LUOKITUSTEN SUKUPUOLI
Koordinaattorit:
Riikka Homanen, Tampereen yliopisto, riikka.homanen@tuni.fi
Kirsti Lempiäinen, Lapin yliopisto, kirsti.lempiainen@ulapland.fi
Eeva Luhtakallio, Helsingin yliopisto, eeva.luhtakallio@helsinki.fi
Leena-Maija Rossi, Helsingin yliopisto, leena-maija.rossi@helsinki.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.05
Oikeuden sukupuolet
Marjo Rantala, Helsingin yliopisto
Käsittelen oikeustieteellisessä väitöskirjatutkimuksessani oikeuden, sukupuolen
ja ruumiin suhdetta. Lähestyn oikeutta normatiivisena diskursiivisena
käytäntönä, joka osallistuu (tietynlaisen) sukupuolen ja seksuaalisuuden
tuottamiseen. Kysyn, millaista sukupuolitettua ruumista oikeus suojelee ja
millaisen ruumiiseen paikantuneen sukupuolen oikeus tunnistaa. Osoitan
tutkimusartikkeleissani, että oikeus tuottaa normatiivisia sukupuolikäsityksiä,
jotka ovat ahtaita, jopa vahingollisia. Suhtaudun kriittisesti oikeustieteen parissa
vaalittuun modernin oikeuden käsitykseen, jonka mukaan oikeussubjekti on
universaali, eikä yksilöllisille eroille, kokemuksellisuudelle tai identiteetille pidä
antaa merkitystä. Artikkeleissani käsittelen kuolemaan johtavaa
parisuhdeväkivaltaa, naisten sukuelinten silpomista, poikien rituaalisia
ympärileikkauksia, intersukupuolisten lasten nk. normalisoivaa sukuelinkirurgiaa,
transihmisten asemaa ja yleistä asevelvollisuutta. Osoitan, miten oikeus
epäonnistuu suojelemaan jokaisen oikeutta henkilökohtaiseen ruumiilliseen
koskemattomuuteen tai edes tunnistamaan ruumiillisen toimijuuden eroja.
Luokitusten sukupuoli työryhmässä haluan esittää väitöskirjatutkimukseni
alustavia johtopäätöksiä ja keskustella oikeuden osin piiloisista
sukupuolikäsityksistä. Mikä on juridisen sukupuolen ja oikeussubjektin välinen
suhde? Tarvitaanko oikeudessa Naisen ja Miehen kategorioita? Miten
transihmiset tai muunsukupuolisuus tulisi tunnistaa oikeudessa? Ihmisoikeus- ja
yhdenvertaisuusdiskurssissa korostuu tällä hetkellä käsitys sukupuolesta
itsemäärittelyyn perustuvana identiteettinä. Miten oikeudessa tulisi suhtautua
identiteettien moninaisuuteen ja liikkuvuuteen? Entä miten oikeus voisi
paremmin tunnistaa ja suojella sukupuolistunutta ruumiillisuutta?
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Tasa-arvoa vai turhaa byrokratiaa? Maksuttomat kuukautistuotteet ja
kuukautisten politiikka suomalaisessa julkisessa keskustelussa
Aino Koskenniemi, Helsingin yliopisto
Seuraten muun muassa Skotlannissa ja Uudessa-Seelannissa tehtyjä poliittisia
päätöksiä maksuttomien kuukautistuotteiden jakelusta, Helsingin
kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2022 aloittaa kokeilun, jossa
kuukautistuotteita jaetaan maksutta kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.
Samanlaisia aloitteita on jätetty ja on vireillä muissa suomalaisissa kaupungeissa.
Helsingissä hyväksytyn aloitteen mukaan aloitteella pyritään puuttumaan
kuukautisiin liittyvään taloudelliseen epätasa-arvoon ja purkamaan
kuukautisköyhyyteen liittyvää stigmaa. Tämä tapaustutkimus tarkastelee
Helsingissä hyväksyttyä aloitetta ja siihen liittyviä kuukautisdiskursseja.
Tutkimuksessa analysoidaan muun muassa sitä, millä tavoin kuukautiset ja niihin
liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset kysymykset rakentuvat eri
alustoilla. Lisäksi tutkimuksessa kysytään, miten eri toimijat (poliittiset päättäjät,
toimittajat, ja verkkokeskustelijat) osallistuvat kuukautisten merkityksen
määrittelyyn ja kuukautisiin liittyvän stigman purkamiseen tai vahvistamiseen eri
keskusteluissa. Tutkimuksen aineisto koostuu valtuustoaloitteista ja niihin
liittyvistä keskusteluista, aloitteiden verkkouutisoinnista ja uutisiin liittyvistä
verkkokeskusteluista uutissivustoilla ja verkon keskustelupalstoilla, sekä
sosiaalisen median (Instagram, Twitter ja Facebook) sisällöistä liittyen aloitteen
käsittelyyn ja käsittelyä seuranneeseen päätökseen Helsingin
kaupunginvaltuustossa. Tutkimus kysyy: Millaisia argumentteja keskusteluissa
esitetään aloitteen puolesta ja sitä vastaan? Millaisena kuukautiset näyttäytyvät
keskusteluissa, ja millä tavoin kuukautisten merkitystä rakennetaan eri ryhmissä
ja alustoilla? Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten erilaiset käsitykset
sukupuolesta, sukupuolittuneisuudesta ja kehollisuudesta vaikuttavat
kuukautiskeskusteluihin ja niissä esitettyihin argumentteihin. Tutkimus nivoutuu
osaksi niin sukupuolen, viestinnän kuin politiikan tutkimuksen tutkimusperinteitä
tarkastelemalla yksityiseksi ja feminiiniseksi koetun kehollisen toiminnan
(kuukautiset) suhdetta julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

Maskuliinisuuksien marginaalit yläkoulussa
Marja Peltola, Tampereen yliopisto
Kouluympäristöihin kiinnittyvät maskuliinisuudet ovat yksi julkisessa
keskustelussa toistuva teema, jonka käsittely tuntuu kuitenkin valtaosin edelleen
ammentavan essentialisoivasta ja binäärisestä sukupuolikäsityksestä, jossa ’kiltit
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tytöt’ ja ’villit pojat’ asetetaan vastakkain. Tässä esityksessä pyrin näiden
yksinkertaistavien tulkintojen yli tarkastelemalla yläkoulun arjessa sosiaalisesti
tuotettuja maskuliinisuuksien marginaaleja – maskuliinisuuden esittämisen
tapoja, jotka syystä tai toisesta eivät tule nähdyksi hyväksyttyinä ja
’oikeanlaisena’. Yläkoulussa tuotettuun etnografiseen aineistoon (havainnoinnit
ja haastattelut 13–15-vuotiaiden nuorten kanssa) nojaten tarkastelen erityisesti
kolmen nuoren maskuliinisia performansseja, miten niitä tulkittiin koulu/luokkayhteisössä ja miten niillä perusteltiin näille nuorille muodostuneita
(marginaalisia) positioita vertaisyhteisössä. Lähtökohtanani on ensinnäkin
tarkastella maskuliinisuuksia intersektionaalisesti, kiinnittäen huomiota siihen,
miten ikä, seksuaalisuus, luokka ja rodullistaminen sekä erilaiset paikallisesti
muodostuneet normit rakentavat ja muovaavat maskuliinisuuden hierarkioita.
Toiseksi lähtökohtanani on tarkastella maskuliinisuuksia esityksinä, jotka voivat
olla osa myös muiden kuin pojiksi tulkittujen ja/tai identifioituvien henkilöiden
toimintaa. Se, että maskuliinisuuden normit ovat nykynuorille edelleen varsin
kapeat, on todettu jo useammissa hiljattaisissakin tutkimuksissa (esim. Peltola &
Phoenix 2022); tämä esitys täydentää näitä havaintoja analysoimalla niitä
mekanismeja, joiden kautta normatiivinen maskuliinisuuksien kontrolli ja
normien ulkopuolelle asettuvan toiminnan tulkinnat myös työntävät yksilöitä
syrjään (koululuokka)yhteisössä.
Feministinen sosiologia Sosiologia-lehdessä: suomalaisen sosiologian poliittisen
julkisuuden luokitukset
Eeva Luhtakallio ja Riikka Homanen
Suomalaisten sosiologien kansallisesti keskeisin julkisuuskanava on 57 vuoden
ajan kiistatta ollut Westermarck-seuran julkaisema Sosiologia-lehti. Lehti
perustettiin sosiologian etabloitumisen ja nousun vuosien siivittämänä ja se on
1960-luvulta lähtien ollut seuran lippulaiva ja sosiologien ammattikunnan suuri
kollektiivinen ponnistus ja ylpeyden aihe. Tässä esitelmässä tarkastelemme
lehteä erityisesti poliittisena julkisuutena ja sen heijastamina julkaisemisen
käytäntöinä. Millaista politiikkaa Sosiologian toimittamisessa on tehty ja miten?
Onko feministisellä sosiologialla siinä paikkaa? Aineistona analysoimme lehden
pääkirjoituksia, jotka tarjoavat tiiviin näkymän lähes kuuden vuosikymmenen
toimituspolitiikkoihin, niiden jatkumoihin ja murtumiin, ainakin julkilausutussa
muodossa.
Analyysimme perusteella lehden vuosikymmenten ”linjat” voi luokitella
tiedepolitiikan, sosiologian politiikan ja yhteiskuntakritiikin teemoihin, jotka
toistuvat, muuttuvat ja moninaistuvat, mutta samalla myös säilyvät 1960-luvulta
2020-luvulle. Feministinen sosiologia pilkistää päätään sosiologian itsearvioissa
ja erityisesti yhteiskuntakriittisissä kannanotoissa. Päätoimittaja toisensa perään
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päätyy liputtamaan lehden ”linjattomuuden” ja tieteellisen laadun puolesta, ikään
kuin varjonyrkkeilyottelun torjuntaeleinä toistuvasti esiin nousevia suosimis-,
sorsimis- ja politisaatioväitteitä vastaan. Toisaalta linjaus feministisen sosiologian
nostamisesta näkyvämmäksikin löytyy. Onko tämänkaltainen linjaus ristiriidassa
Eskolan ensimmäisen päätoimittajakauden ajoilta juontuvan neutraalin
julkaisupolitiikan perinnön kanssa? Voiko samanaikaisesti olla yleissosiologinen
lehti ja tuoda esiin tietyn tutkimuksellisen kentän sosiologian opetukseen,
tutkimukseen ja teorianmuodostukseen arvokkaan kontribuution? Miksipä ei?
Yhteiskuntakriittisen keskustelun näyttämönä Sosiologia on käynyt pitkän tien
1960–70-lukujen maailmanpolitiikasta intersektionaaliseen
yhteiskuntakritiikkiin. Erityisesti 2000-luvulta lähtien pääkirjoituksissa nostetaan
taajaan esille sosiologian poliittinen vastuu taistella kasaantuvaa eriarvoisuutta
vastaan niin yhteiskunnassa kuin akateemisessa maailmassakin ja feministisen
sosiologian tarjoamat välineet tähän tunnistetaan. Yhteiskuntakritiikin teeman
sekä feministisen sosiologian kohdalla näkyy tosin selkeästi se piirre, että
Sosiologia-lehti on varsin voimakkaasti kulloistenkin tekijöidensä näköinen.
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18. MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN
SOSIOLOGIA
Koordinaattorit:
Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu, teemu.tallberg@mil.fi
Linda Hart, Maanpuolustuskorkeakoulu, linda.hart@mil.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–16.20 & perjantai 25.3. klo 10.00–11.50
Onko media- ja teknologiariippuvuus uhka kansalliselle turvallisuudelle?
Jaana Kuula, Pelastusopisto
Maanpuolustuksen ja turvallisuuden ilmiöitä voidaan tarkastella
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja toisin päin: yhteiskunnallisia ilmiöitä
voidaan arvioida maanpuolustuksen ja turvallisuuden kannalta. Koska erityisesti
maanpuolustuksessa keskeinen uhka perustuu teknologiaan, yhteiskunnallisten
ilmiöiden ja turvallisuuden välistä suhdetta voidaan peilata teknologioiden ja
teknologian kehityksen kautta. Perusajatuksena on tällöin se, että useat
nykyajan yhteiskunnalliset ilmiöt luovat kansallisen turvallisuusuhan, jonka
keskeisenä elementtinä on pitkälle kehittynyt teknologia. Samalla kun yksittäiset
ihmiset ja yhteiskunta sinänsä ovat siitä riippuvaisia, se on myös kanava ja keino
ulkoisen uhan kohdentamiseksi kansalliseen kohteeseen. Tässä esitetty
tarkastelu on synteesiä kirjoittajan pitkäaikaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä
tietoyhteiskunnan, informaatioteknologian, sotatieteen ja sisäisen turvallisuuden
alalla.
Sodassa ratkaisu perustuu aseelliseen ylivoimaan, jonka määrittävät käytössä
olevien aseiden tuhovoima ja muun oheisteknologian kehitystaso. Vastapuolen
puolustuskykyä pyritään lisäksi murtamaan muun muassa yhteiskunnan
mielialaan ja yhtenäisyyteen vaikuttamalla. Nykyinen viestintä- ja
mediateknologia luo siihen ylivertaiset keinot ja vastaavaa vaikuttamista
harjoitetaan myös avoimen sodan ulkopuolella. Samanaikaisesti yhteiskunnat
ovat samojen teknologioiden kautta alttiina muulle ulkoa tulevalle ohjailulle.
Vaikka se tulkittaisiin esimerkiksi globaalien yritysten kasvutoimiksi, sen
insentiivit saattavat lopulta osoittautua samoiksi, joiden vuoksi käynnistetään
valtioiden välisiä sotia.
Avointen yhteiskuntien ongelmana on, että ne ovat riippuvaisia niistä
infrastruktuureista ja teknologioista, joiden kautta suuri osa terroristisesta ja
sotilaallista uhasta ja muusta vaikuttamisesta tapahtuu. Kriittistä onkin se,
kuinka hyvin yhteiskunnassa tiedostetaan vahingoittamiseen pyrkivä toiminta ja
miten siltä voidaan suojautua. Tätä tehdään pitkälti ennaltaehkäisevästi
viranomaistoimin ja teknisin keinoin, mutta kaikkea vaikuttamista ei ole
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mahdollista estää. Siten osa siitä indusoi kansalaisissa muun muassa muotiilmiöiden kaltaisia mielenilmaisuja ja kansanliikkeitä. Negatiivisessa
vaikuttamisessa yhteiskunnan resilienssi riippuukin kansalaisten tiedon ja
osaamisen tasosta, varautumiskyvystä, arvomaailmasta, kansalaistunnosta,
yhteiskuntavastuusta ja muista yksilön ja yhteisön selviytymiseen vaikuttavista
tekijöistä.
Kehittyneet informaatio- ja mediateknologiat voivat aiheuttaa haavoittuvuuksia
myös piilotettujen toimintojen kautta, jolloin niiden käyttäjät eivät itse tiedä
heikentävänsä kansallista turvallisuutta. Pahimmillaan tällaisia haavoittuvuuksia
voidaan hyödyntää haluttaessa vahingoittaa toista osapuolta aseellisin
menetelmin. Yhteenvetona yhteiskunnallisten ilmiöiden ja kansallisen
turvallisuuden välisestä suhteesta voidaankin todeta, että nykyaikaisten
teknologioiden ylivertaisuuden ja yleisen teknologiariippuvuuden sekä uhkien
tiedostamisessa olevien puutteiden vuoksi ihmiset ja yhteisöt voivat altistaa
yhteiskunnan ulkoisille uhille, jotka voivat tuottaa vahinkoa nopeasti tai
eskaloitua vakavammaksi uhaksi myöhemmin. Näitä vaikutusmekanismeja ei ole
tutkittu riittävästi, eikä väestöä ole valmennettu varautumaan niiden varalle.
Johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä – näkökulmana pelastustoimi
Topi Puronhaara, Vaasan yliopisto
Keväällä 2023 valmistuvassa pro gradu -tutkielmassa tutkin johtamista
pelastustoimen kompleksisessa toimintaympäristössä. Työ rakentuu tällä
hetkellä kuuden pääotsikon rungosta, joita ovat 1 johdanto, 2 kompleksisuus, 3
pelastustoimen kompleksinen konteksti, 4 näkökulmia mahdollistavaan
johtajuuteen pelastustoimessa, 5 tutkimusosa ja 6 yhteenveto. Luvut viisi ja
kuusi on vielä kokonaan kirjoittamatta.
Pelastustoimen toimintaympäristön kompleksisuutta tutkitaan tavanomaisen
kirjallisuuskatsauksen avulla. Tärkeimpinä lähteitä on toimintaympäristöstä
tehdyt aiemmat selvitykset ja tutkimukset. Ymmärrys toimintaympäristöstä
nähdään tässä työssä olevan perusta johtamiselle. Johtamisen tilannekohtaisuus
vaikuttaa korostuvan kompleksisessa ympäristössä kuten myös
pelastustoimessa. Saman työvuoron aikana säädetään johtamistapaa
vaihtelevien tilanteiden mukaan. Saman vuoron aikana pelastustoimessa
tarvitaan monipuolista johtamisosaamista, pelastustehtävien johtamisesta aina
hallinnolliseen johtamiseen ja henkilöstöjohtamiseen asti. Ymmärrys
toimintaympäristöstä ja tilanteesta mahdollistaa johtamistavan säätämisen
tilanteeseen sopivaksi. Tätä voidaan kutsua myös kompleksisuusymmärrykseksi,
jota työssä kuvaillaan tarkemmin.
Kompleksisuusjohtajuusteorian mielenkiinto kohdistuu erityisesti
vuorovaikutukseen organisaation virallisten ja epävirallisten rakenteiden välillä.
Teorian avulla voidaan pyrkiä hahmottamaan, miten mahdollistaa uusien
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toimintatapojen ja innovaatioiden syntyminen ilman, että organisaatio
byrokraattiset rakenteet estävät niitä tulemasta esille. Työn teoreettisena
viitekehyksenä on kompleksisuusjohtajuusteoria ja erityisesti siihen liittyvä
mahdollistavan johtajuuden näkökulma. Kompleksisuusteoriat antavat käsitteitä,
joiden kautta johtamisen haasteita on mahdollista ymmärtää entistä paremmin.

Maanpuolustustahto, kansallinen yhtenäisyys ja uhrivalmius
Olli Sinivaara, Maanpuolustuskorkeakoulu
Syksyllä 2021 julkaistussa puolustusselonteossa todetaan seuraavaa:
”Sotilaallinen maanpuolustus on kiinteä osa yhteiskuntaa. Asevelvollisuuteen
perustuva puolustusratkaisumme nojaa korkeaan maanpuolustustahtoon, jota
ylläpidetään ja kehitetään osana kokonaisturvallisuutta. Maanpuolustustahdon
ydin on Suomen ja suomalaisen elämäntavan kokeminen puolustamisen
arvoiseksi ja riittävä kansallinen yhtenäisyys."
Esitelmässäni pohdin, mitä kansallinen yhtenäisyys sosiaalisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä oikeastaan tarkoittaa ja mikä on kansallisen
yhtenäisyyden suhde sotaan ja sodankäyntiin. Varsinkin kysyn, mitkä ovat
kansallisen yhtenäisyyden sosiologiset rakennusainekset ja miten nämä ainekset
historiallisesti muuttuvat. Sosiologinen teoria, jonka kautta kysymystä lähestyn,
on Sinisa Malesevicin teoria kansallisvaltion/kansakunnan ja sodankäynnin
suhteesta modernin yhteiskunnan rakentumisessa ja kehityksessä.
Teoksissaan Sociology of War and Violence (2010), Nation-States and
Nationalisms (2013), The Rise of Organized Brutality. A Historical Sociology of
Violence (2017) ja Grounded Nationalisms (2019) Malesevic esittää oman
versionsa sosiologisen teorian ja tutkimuksen perinteestä, jota hän kutsuu
organisatoriseksi materialismiksi. Samalla hän esittää sosiologisen teorian, jonka
mukaan kansallisvaltio sosiaalisena järjestelmä rakentuu pakottamisen
kumulatiivisen byrokratisoitumisen, keskustasta leviävän ideologisaation ja
mikrosolidaarisuuden sisäänsulkemisen kolmen historiallisen prosessin
yhteisvaikutuksesta.
Esitelmässäni sovellan Malesevicin teoriaa suomalaiseen maanpuolustustahtoon
ja Suomen kansalliseen yhtenäisyyteen. Esitelmässäni väitän, että Malesevicin
teoria antaa hedelmällisiä ja käyttökelpoisia käsitteellisiä työkaluja jäsentää
kansallisen yhtenäisyyden historiallista muutosta.
Lisäksi pohdin väitöskirjani tutkimusaihetta eli sitä, mikä on
maanpuolustustahdon ja uhrivalmiuden suhde.
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Securitising low-carbon energy transitions in Estonia, Finland, and Norway:
Framing analysis
Marja Helena Sivonen, SYKE & University of Tampere
Paula Kivimaa, SYKE & University of Sussex
Societies around the world are striving to fulfil global climate mitigation goals
set by the Paris Convention in 2015. Modern, democratic and highly
industrialised countries play important role in setting examples and finding keys
to provide emission-free solutions to increasingly growing energy needs. While
security of supply has played an important role in traditional energy policy
making, little attention has been paid to whether and how broader security and
defence connections of low-carbon energy transitions have been addressed, and
what are the possible implications for the development of decarbonised
societies. By drawing on interviews conducted with security, foreign policy and
energy experts in Estonia, Finland and Norway between 2020 and 2021, we
analyse how ‘security’ is framed and constructed in this context. With sociology
of security, we utilise the securitisation framework which allows the study the
way a phenomenon is discussed in ‘speech acts’. We connect the research to
sustainability transitions literature, which addresses large-scale societal changes
that are needed to solve “grand societal challenges”, such as the energy
transition. Low-carbon energy transitions are simultaneous moves away from
fossil fuels intensive energy sources towards less polluting production and
consumption. We participate in fulfilling a recognised gap in sustainability
transitions literature pertaining to security studies, as well as to the need to
include more sociological thinking into the field. For sociology of security, we
discuss another empirical dimension, less established in the approach, and also
aim to develop the securitisation framework further. We use framing analysis to
recognise major themes and their use. The core argument is that the broader
security issues related to low-carbon energy transitions are framed in multiple
ways, the issues are not yet well established nor addressed in policy, and despite
similar global pressures, the case countries’ take on securitisation varies. The
frames are often utilised to advocate a certain perspective, by laying threat to an
issue, or drawing attention away from it.
Suomalaisten kadettien valmiudet tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja
moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä
Suvi Kouri, Maanpuolustuskorkeakoulu
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa
opiskelevien kadettien valmiuksia kohdata ja johtaa sukupuolen sekä mm. kielija kulttuuritaustan osalta monimuotoistuvaa varusmieskoulutettavien joukkoa.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrä on ollut viime
vuosina selkeästi kasvussa. Asepalvelusta suorittavien joukko monimuotoistuu
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myös muutoin kuin sukupuolen osalta. On syytä olettaa, että tulevaisuudessa
yhä useampi varusmiehistä on esimerkiksi maahanmuuttotaustainen, puhuu
äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea ja edustaa muita
uskontoja tai katsomuksia kuin suomalaisten enemmistö.
Varusmiesten kanssa työskentelevillä ammattisotilailla tulee jo lakisääteisten
velvollisuuksiensa vuoksi olla tarvittava tieto ja ymmärrys tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskysymyksistä. Heidän tulee myös osata puuttua esimerkiksi
sukupuoleen perustuvaan syrjintään, seksuaaliseen häirintään tai rasismiin
kohdatessaan näitä varusmiesten keskuudessa tai työyhteisössään.
Puolustusvoimien työntekijöitä velvoittavat lainsäädännön lisäksi organisaation
omat säännöt ja ohjeistukset. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä puolustusvoimien kontekstissa tarkastelevissa tutkimuksissa on
havaittu kehittämistarpeita. Esimerkiksi naispuolisten varusmiesten kokemukset
syrjinnästä liittyvät useimmiten sukupuoleen tai fyysiseen kuntoon. Naiset myös
raportoivat miehiä enemmän kokemuksia kielteisestä kohtelusta, sukupuolisesta
häirinnästä sekä tuen puutteesta omassa ryhmässään. Romani- tai
saamelaisperheestä tulevat varusmiehet ovat kokeneet muita enemmän syrjivää
kohtelua. Varusmiehistä vähiten syrjintää ovat kokeneet suomalaistaustaiset
miehet.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten
Maanpuolustuskorkeakoulun kadetit näkevät puolustusvoimien tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskoulutuksen sisällöt, niiden hyödyllisyyden ja mahdolliset
kehittämistarpeet sekä omat valmiutensa kohdata moninaisuuteen liittyviä
erityiskysymyksiä tulevassa työssään varusmieskouluttajina. Tutkimuksen
aineisto kerätään Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäisen, toisen ja
kolmannen vuoden opiskelijoiden keskuudesta. Jokaisen vuosikurssin
opiskelijamäärän ollessa noin 150 kadettia tavoitteena on saada noin 50–70
vastaajaa kadettikurssia kohti, jolloin otos olisi yhteensä noin 150–210
opiskelijaa.
Sukupuoli- ja sukupolvieroja puolustuspoliittisissa mielipiteissä Suomessa 20002020
Linda Hart, Maanpuolustuskorkeakoulu
Antti-Tuomas Pulkka, Maanpuolustuskorkeakoulu
Erasmus Häggblom: Helsingin yliopisto
Millaisia mielipide-eroja suomalaisilla on asevelvollisuusmalleista, niiden
velvoittavuudesta ja muista puolustuspoliittisista kysymyksistä? Vaihtelevatko
nämä mielipiteet sukupuolen tai iän mukaan tarkasteltuina?
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittain kerättäviä
määrällisiä kyselytutkimusaineistoja on toistaiseksi hyödynnetty melko vähän
yhteiskuntatieteellisessä perustutkimuksessa. Parlamentaarisen
asevelvollisuuskomitean marraskuussa 2021 antama mietintö ja ajoittain
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ilmenevä sukupuolten tasa-arvoon ja asevelvollisuuteen liittyvä julkinen
keskustelu antavat aihetta tarkastella asevelvollisuusmalleihin liittyviä mielipideeroja Suomessa tarkemmin. Sukupuolten välisiä turvallisuus- ja
puolustuspoliittisia mielipide-eroja on tutkittu runsaasti Yhdysvaltojen
kontekstissa, mutta myös esimerkiksi Israelissa ja Ruotsissa. Pakollisen miehiä
koskevan asevelvollisuuden maana Suomi tarjoaa kysymyksen tarkasteluun
mielenkiintoisen yhteiskunnallisen kontekstin. Tarkastelemme analyysissamme
MTS-kyselyaineistoja 2000-2020 ja pohdimme tuloksia ”gender gap” ja
”generation gap” -tutkimuskirjallisuuden valossa. Wagnssonin, Olsonin ja
Nilsenin (2020) sekä Eichenbergin (2019) mukaan maissa, joissa naiset ovat
korkeasti koulutettuja ja mukana poliittisessa päätöksenteossa, poliittisissa
mielipiteissä on havaittavissa selkeitä sukupuolieroja. Aineistossamme
miesvastaajat suhtautuvat useammin myönteisesti Suomen sotilaalliseen
puolustamiseen kaikissa tilanteissa (yleinen maanpuolustustahto) ja
Puolustusvoimien määrärahojen korottamiseen kuin naisvastaajat. Vanhemmat
vastaajat suhtautuvat useammin myönteisesti Suomen sotilaalliseen
puolustamiseen ja asevelvollisuusjärjestelmän nykyiseen muotoon kuin
nuoremmat vastaajat. Tarkastelemme hypoteeseja MTS-aineiston avulla yleisen
maanpuolustustahdon, asevelvollisuusmallien kannatuksen ja puolustusmenoihin
sekä sotilaalliseen liittoutumiseen suhtautumisen osalta ja pohdimme
selitysmalleja sukupuoli- ja sukupolvieroille puolustuspoliittisissa mielipiteissä.
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19. NEW PERSPECTIVES ON CORPORATISM,
DEMOCRACY, AND LABOR MARKET
Coordinators:
Mika Helander, mika.helander@abo.fi
Ilkka Levä, Ilkka.leva@helsinki.fi
Perjantai 25.3. klo 09–10.50
Neo-corporatism in Finland as a creator and solver of Wicked problems – The
case of Globalization strategies among unions and their activists.
Mika Helander, Åbo Akademi
This presentation analyzes particular combinations of wicked problems and
Finnish neo-corporatism in the globalization strategies of Finnish trade unions.
The project analyzes policy issues that do not belong to the core area of neocorporatist economic policy or institutionalized bargaining (peak corporatism)
but are relatively marginal to the system (routine corporatism or exceptional
corporatism). They are, however, in many ways important and strategic areas in
social development and in choices of facing external challenges. The research
asks and answers following questions: What is a wicked problem? How do
wicked problems illustrate value divergences, different opportunities to present
such divergences, and their connection to uncertainty and complexity in societal
and political issues? How are wicked problems created and solved? Do such
problems arise as a consequence of issues and topics not being dealt with in the
institutionalized corporatist system? How do the possibilities to present value
divergences in neo-corporatist political arenas (i.e. the existence of a platform
for negotiation) influence the degree of wickedness? Are these problems solved
effectively when they are integrated into the corporatist system? How is
globalization a relatively new feature of wickedness that trade unions need to
deal with?
The research involves abstract societal and political processes in globalization,
especially in relation to knowledge and awareness. The outcome of the project
will shed light on the capacity of the Finnish political system to handle current
challenges, and the particular features that the neo-corporatist system brings
along.
The research data consists predominantly of survey responses among key actors
in the neo-corporatist system. Questionnaire data that was collected in 2010
and 2020 among trade union elected representatives constitute the main data
sources.
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Onko Qatar 2022 työelämän demokratian tulevaisuus?
Ilkka Levä & Sami Kolamo
Jalkapallon MM-kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010. Maassa ei juurikaan
ollut kisoihin sopivaa infrastruktuuria, joten myöntö aloitti suurimittaisen
stadionrakentamisen. Hyvin nopeasti julkisuuteen tuli tietoja
rakennustyömaiden kehnoista olosuhteista ja työläisten kaltoinkohtelusta.
Esimerkiksi Guardianin tutkiva journalisti Pete Pattisson kuvasi jo vuonna 2013
Qatarin MM-kisahankkeeseen palkattujen rakennustyöläisten kohtelua
helteisissä olosuhteissa seuraavasti:
”Tänä kesänä Qatarissa kuoli keskimäärin yksi nepalilainen työläinen päivässä.
Monet heistä olivat nuoria miehiä, jotka yhtäkkiä kuolivat sydänkohtaukseen.
Tutkimus löysi todisteita siitä, että tuhansia nepalilaisia, jotka muodostavat
suurimman yksittäisen työntekijöiden ryhmän Qatarissa, käytetään hyväksi ja
kohdellaan kaltoin. Tämä on ollut niin laaja-alaista, että voimme puhua aikamme
orjuudesta, minkä myös kansainväliset työorganisaatiot ovat tehneet selväksi.”
Useat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti ottaneet kantaa
rakennustyöläisten kohteluun ja olosuhteisiin vuodesta 2012 lähtien. Heidän
raporteissaan kerrotaan, että työläiset ovat joutuneet maksamaan kalliita
rekrytointimaksuja (500–4300 dollarin välillä) jääden usein velkaa välitysfirmalle.
Asuinolosuhteet ovat surkeat. Palkoista valehdellaan ja niiden maksua siirrellään
eteenpäin mielivaltaisesti. Työläisille on asetettu liikkumisrajoituksia sekä maasta
poistuminen on tehty mahdottomaksi takavarikoimalla passit ja vaatimalla
erityistä työnantajan hyväksymää poistumislupa-asiakirjaa. Valituksia tehneitä
työntekijöitä on uhkailtu niin työpaikan menettämisellä kuin väkivallallakin.
Työläisten kuukauden keskipalkka on 220 dollaria. Samaan aikaan esimerkiksi
Fifan tulot vuodelta 2014 olivat kaksi miljardia dollaria.
Huolimatta siitä, että Qatarin kisojen rakennustyömaiden väärinkäytökset ovat
olleet esillä ulkomaisessa mediassa Fifa, kisaisäntä ja muut vaikutusvaltaiset
tahot eivät ole korjanneet epäkohtia vaadituilla tavoilla. Parannukset
työolosuhteisiin ovat olleet kosmeettisia mediaoperaatioita. Jalkapallon MMkisojen läheisyys ja YK:n vuonna 2020 tekemä erityisraportti sai Qatarin
nimellisesti luopumaan orjatyövoiman mahdollistavasta kafala-systeemistä.
Imagopelin nimissä myös minimipalkkaa nostettiin, mutta sen määrä on edelleen
vain 205 dollaria kuukaudessa. Asiantuntija-arvioiden mukaan MM-turnauksen
käynnistyessä marraskuussa 2022 rakennustyöläisiä on ehtinyt kuolla yhteensä
jopa 6500–7000 henkilöä.
Alustuksemme väittää, että Qatarin rakennustyöläisten kohtelulla on yleisempää
yhteiskunnallista merkitystä. Rakentamisvaiheen työolosuhteet saattavat toimia
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äärimmäisenä dystooppisena esimerkkinä tulevaisuuden
työmarkkinaolosuhteista myös läntisissä oikeusvaltioissa, koska esitetystä
julkisesta kritiikistä huolimatta käytännön muutostoimenpiteet ovat jääneet
pelkäksi kosmetiikaksi.

Public sector wage claims in competitive corporatism
Miikaeli Kylä-Laaso, Tampere University
Finnish corporatism has seen major changes in recent decades in the name of
improving competitiveness of businesses. While decentralization and local
bargaining have become hotly contested aspects of corporatism, arguments are
also made for an export-led wage-setting model. While these changes are most
clearly apparent in the private sector, the rhetoric of competitiveness is also
present in the public sector especially in the field of wages. Some of the trade
unions in the public sector have explicitly resisted such a focus on
competitiveness, with the nurses’ trade unions in particular establishing clear
demands for large wage increases. This paper analyses how the labour market
parties in Finnish municipal sector perceive the impact of demanding increased
national competitiveness on public sector negotiations and on their own
interests, especially in the context of wage increases. The data is made up of
interviews with key members of labour market parties in the municipal sector.
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20. NUORIA VALTAVIRRAN REUNOILTA –
TOISINTOIMINTA VAIHTOEHTOISISSA
NUORUUDEN KONTEKSTEISSA
Koordinaattorit:
Ville Pöysä, Jyväskylän yliopisto, ville.e.poysa@jyu.fi
Helena Ristaniemi, Oulun yliopisto, helena.ristaniemi@oulu.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–16.00
‘Writing about this reality is a way to get away from this reality’ – Re-reading
the misrepresentations of Nordic ‘gangsta rap’ in contemporary Nordic welfare
states
Erica Åberg, University of Turku & Hanna Tyvelä, Tampere University
Sweden, often described as a showpiece of a successful welfare state in global
discussions, has recently faced a reputation for a drastic rise in gang-related gun
violence. Public and state official discussions are characterised by the worry of
this phenomenon sweeping across the Gulf of Bothnia, affecting its neighbour
countries like Finland. One explanation for the rise of violence has been
interpreted as young men of immigrant background being fascinated by 'gangsta
rap’ filled with references to sexism, drug dealing, gangs and violence. This
musical genre has been a notable part of the Swedish musical scene from the
late 2010s onwards with millions of streams in different online platforms.
‘Gangsta rap’, and especially its following genres, grime and drill, have been
described as the ‘uncensored voice’ of the unprivileged racialised youth
internationally. However, the lawfulness of allegedly autoethnographic lyrics
referring to criminality has been policed and questioned widely. This article
focuses on ‘gangsta rap’ in assessing the social conditions and the current
political milieu of two Nordic welfare states, offering an urgently needed
theoretical dialogue between cultural criminology and Nordic welfare state
history. Using media discussions from Finnish and Swedish media and rap lyrics,
and drawing from the concept of racial neoliberalism, we discuss how the
welfare state, ideal citizenship, and racial profiling manifest in Nordic rap artistry
and related discussions. In addition to these themes, we explore how the
othering discourse and media attention around the genre in Sweden repeat itself
in the Finnish media discussions.
Nuorten aikuisten arjen vastarinta - neuvotteluja institutionaalisesta
sosiaalisesta kontrollista
Jenni Kallio & Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
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Nuorten itsenäistymiseen liittyvät siirtymät ovat entistä mutkikkaampia, mikä
julkisissa keskusteluissa herättää huolta, ja politiikkatoimissa synnyttää erilaisia
nuoriin kohdistuvia aktivointitoimenpiteitä. Yhteiskunnan instituutioista ja
palveluista koostuvan ”siirtymäkoneiston” (transition machinery; Brunila &
Lundahl 2020) tehtävä on ohjata ja tukea, mutta myös velvoittaa nuoria
suoraviivaiselle polulle kohti koulutusta ja työelämää, ja kontrolloida heidän
pysymistään tällä polulla.
Esitys perustuu ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Suomen Punaisen Ristin
yhdessä toteuttamaan tutkimukseen, jossa haastateltiin 18–24-vuotiaita nuoria
aikuisia (N=17) heidän elämänkulustaan. Osallistujat tavoitettiin Nuorten
turvatalolta, josta he muiden palveluiden ohella olivat hakeneet tukea erilaisiin
itsenäistymisen kysymyksiin. Esityksessä näiden nuorten aikuisten
toisintoimimista tarkastellaan arkipäivän vastarintana (Scott 1985; Hollander &
Einwohner 2004) ilmenevinä kansalaisuuden tekoina (Isin 2008), joiden avulla he
pyrkivät kiistämään ja lieventämään yhteiskunnan instituutioiden heihin
kohdistamaa sosiaalista kontrollia ja neuvottelemaan omasta asemastaan ja
oikeuksistaan yhteiskunnassa.
Tutkimuksemme mukaan nuorten aikuisten institutionaalisissa kohtaamisissa
ilmentämä arkipäivän vastarinta on sekä näkyvää kyseenalaistamista, että
piiloisempaa, pientä toimijuutta (Clarke 2010; Honkasalo 2013). He kiistivät
yhteiskunnan työmarkkinakeskeisyyttä vetäytymällä koulusta ja
aktivointitoimenpiteistä, ja valitsivat hiljaisuuden kohtaamisissa, joissa heitä
tulkittiin vain diagnooseina tai pyrittiin terapoimaan kohti työmarkkinoita.
Instituutioiden kyvyttömyys tunnistaa nuorten elämäntilanteita ja tuen tarpeita
johti kokemuksiin institutionaalisesta laiminlyönnistä ja ruumiillisiin vastarinnan
tekoihin, esimerkiksi itsen vahingoittamiseen. Arkipäivän vastarinnan motiivit
olivat myös solidaarisia: epäkohtien esille nostamisen tavoitteena oli parantaa
palvelujärjestelmän kykyä vastata nuorten tarpeisiin ja vähentää muiden nuorten
riskiä joutua järjestelmän kaltoin kohtelemaksi.
Tutkimuksemme mukaan nuorten aikuisten vastarinnan tekoihin sisältyvää
poliittista ulottuvuutta ei kuitenkaan usein tunnisteta, vaan heitä tulkitaan
passiivisina avun tarvitsijoina tai ongelmanuorina, ja tilanteita pyritään
ratkomaan joko aktivoinnin tai sanktioinnin avulla. Vastoin heidän tarkoituksiaan
tämä usein lisää heihin kohdistuvaa sosiaalista kontrollia.
Esitys perustuu International Journal of Child, Youth and Family Studieslehdessä julkaistavaan artikkeliin Everyday Resistance in Making Oneself Visible.
Young Adults Negotiations with Institutional Social Control in Youth Services.
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21. OIKEUSSOSIOLOGIA / SOCIOLOGY OF LAW /
RÄTTSSOCIOLOGI
Koordinaattorit/Coordinators/Samordnare:
Noora Alasuutari, Tohtorikoulutettava, noora.alasuutari@helsinki.fi
Laura Sarasoja, Tohtorikoulutettava, laura.sarasoja@helsinki.fi
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Torstai 24.3. klo 14.30–17.00 & perjantai 25.3. klo 09.00–11.40
Internetin oikeudellisen hallinnan vaikeus
Jukka Oksa
Internetin hallinta on hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa on rakentaa
oikeudellista järjestelmää nopeasti kasvavan kansainvälisen ilmiön tarvitsemien
normien luomiseksi. Normien tarpeellisuudesta ovat osoituksena internettiin
liittyvät vaikeat poliittiset ja sosiaaliset kysymykset, kuten digitaalinen
eriarvoisuus ja yhä huolestuttavammaksi kasvanut nettirikollisuus (huijaukset,
kiristykset, väärän informaatio levittäminen, identiteettien varkaudet).
Kansainvälisiä sopimuksia siitä, kuka normeja luo ja valvoo, on vaikea saavuttaa.
Tarkastelen esityksessäni internetin ”hallinnan oikeushistorian”
ristiriitoja ja käännekohtia. Internet syntyi USA:n hallinnon alaisissa yliopistoissa,
laajeni siten tiedemaailman kansainväliseksi viestintäverkoksi. Kun internetin
taloudelliset mahdollisuudet oivallettiin, alkoi monimutkainen ja monivaiheinen
internetin kansainvälisen sääntelyn yritysten ketju. Nykyisin todistamme
internetissä toimivien globaalien palveluyritysten ja kansallisen hallinnan
ristiriitoja ja kompromisseja, jotka eivät lupaa ratkaisuja kansainvälisen tason
ongelmiin.
Internet on kehittynyt monen tason tai kerroksen yhtäaikaisena etenemisenä.
Kukin kerros on luonut edellytyksiä toisten kehitykselle. Erottelen seuraavat
kerrokset: 1) laitteet (tietokoneet, puhelimet), 2) tietoliikenneyhteydet
(puhelinyhteydet, kaapelit, langattomat yhteydet), 3) ohjelmistot ja protokollat ja
4) palvelut (mm. rahaliikenne, tiedonsiirtopalvelut, joukkotiedotus,
henkilökohtainen viestintä, verkkokokoukset, verkkokauppa). Jokainen
kerrostuma on organisoitunut erikseen. Niillä on omat asiantuntijansa,
organisaationsa ja yrityksensä. Niillä on omia normejaan ja omia hallinnan ja
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kansainvälisen yhteistyön tapoja ja traditioita, joiden sovittaminen yhteen ei ole
ollut helppoa. Kaikki keskinäiset sopimukset ja valtasuhteet eivät ole näkyviä
edes asianosaisille, saati sitten koko järjestelmän palvelujen loppukäyttäjille.
Suomalaisten muslimien ja juutalaisten henkilöiden kokema syrjintä ja
uskonnonvapauden toteutuminen
Merilii Mykkänen, Helsingin yliopisto
Esitelmäni pohjautuu englanninkielisen artikkeliväitöskirjani ‘Religious Minorities
in Finland – A Socio-Legal Study of the Existence of Discrimination Based on
Religion and the Actualization of Religious Freedom of Finnish Muslim and
Jewish Populations’ tutkimussuunnitelmaan. Väitöskirja käsittelee suomalaisten
muslimien ja juutalaisten henkilöiden kokemaa syrjintää, sen vaikutuksia
uskonnonvapauteen sekä kyseisten vähemmistöjen uskonnonvapauden
toteutumista Suomessa.
Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, jotka vastaavat seuraaviin
tutkimuskysymyksiin: Millaista syrjintää muslimit ja juutalaiset henkilöt kokevat
Suomessa? Millaisia vaikutuksia koetulla syrjinnällä on erityisesti
uskonnonvapauden sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen
kannalta? Miten kyseisten uskonnollisten vähemmistöjen uskonnonvapaus
Suomessa toteutuu? Miten uskonto, uskonnonvapaus ja uskonnolliset
vähemmistöt huomioidaan oikeudellisissa prosesseissa?
Euroopassa näkyvien uskonnollisten vähemmistöjen uskonnonvapautta on
viimeisen 20 vuoden aikana rajoitettu yhä enenevissä määrin. Erityisesti
Yhdysvaltojen syyskuun 11. päivän sekä sitä seuranneiden Euroopassa
tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen länsimaissa asuvien muslimien
uskonnonharjoittamiseen on kohdistettu lukuisia rajoituksia. Eurooppalaisten
tutkimusten mukaan muslimeihin kohdistuu myös huomattavasti syrjintää ja
viharikoksia. Eurooppalainen juutalaisvähemmistö on lukumäärältään muslimeita
paljon pienempi, mutta myös juutalaisten henkilöiden uskonnonharjoitukseen
kohdistuu Euroopassa erilaisia rajoituksia, minkä lisäksi antisemitistinen
retoriikka ja viharikokset ovat kasvussa. Väitöskirjassa keskeisiä teoreettisia
käsitteitä ja teemoja ovat uskonnonvapaus ja vähemmistöuskonnot Euroopassa,
sekularismi sekä islamofobia ja antisemitismi.
Suomessa akateemista tutkimusta aiheesta varsinkaan oikeustieteen alalta ei
ole. Väitöskirja tuottaa uutta tietoa niin akateemiseen keskusteluun kuin
viranomaisten ja uskonnollisten toimijoiden käyttöön. Väitöskirja täyttää myös
Suomea koskevan tutkimusaukon ja sen on tarkoitus tarjota uutta tietoa myös
kansainväliseen ja eurooppalaiseen keskusteluun.
Työ on oikeussosiologinen ja oikeusempiirinen, monimetodinen tutkimus.
Suuren osan aineistosta muodostavat muslimien ja juutalaisten henkilöiden sekä
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uskonnollisten yhdyskuntien johtajien kanssa vuonna 2022 tehtävät
puolistrukturoidut haastattelut. Uskonnollisille järjestöille tehdään myös
strukturoitu verkkokysely. Materiaalin analysoimiseen käytetään
sisällönanalyysia. Muun aineiston muodostavat muun muassa lainsäädäntö ja
lain esityöt sekä tuomioistuinratkaisut. Näiden analysoimiseen käytetään
lainoppia sekä sisällönanalyysia.

Oikeuden konstitutiivinen rooli tiedontuotannossa
Jussi Jaakkola, Turun yliopisto
Politiikan tutkimuksen ja oikeustieteen kiinnostus on kohdistunut enenevästi
oikeuden ja tiedon keskinäiseen suhteeseen. Tarkastelu on viime aikoina
keskittynyt ennen kaikkea tutkitun tiedon rooliin lainsäädännön taustana. Tällöin
oikeus nähdään osittain tiedollis-tutkimuksellisen prosessin – tai tällaisen
prosessin puuttumisen – lopputuotteena. Tiedontuotanto muodostaa tässä
mielessä kontekstin, jossa oikeus syntyy ja muotoutuu. Oikeustieteessä tällainen
oikeus puolestaan on mielletty ennen kaikkea tiedon kohteena, josta oikeustiede
tekee tiedollisia tulkintoja.
Tiedonsosiologisesti oikeuden ja tiedon suhde voidaan jäsentää myös muulla
tavalla. Tällöin oikeus toimii kontekstina, jossa tiedontuotanto tapahtuu. Tästä
näkökulmasta oikeuden merkitys ei palaudu sen luonteeseen tiedon kohteena
tai tiedon hyödyntämisen lopputuotteena. Pikemminkin oikeus muodostaa
institutionaalisia rakenteita ja käytänteitä, joiden puitteissa käsitykset, ideat ja
menettelyt voivat konstruoitua tietona ja korostetun legitiimeinä todellisuuden
hahmottamisen tapoina. Oikeudella voidaan siten nähdä olevan konstitutiivinen
rooli tiedonmuodostuksessa.
Eurokriisin aikaista talouden hallintaa Euroopan unionin piirissä on usein
tarkasteltu näkökulmista, jotka painottavat joko taloudellisen hallinnan
oikeudellisesti sidottua luonnetta tai sen vahvasti harkinnanvaraista
poliittisuutta. Esityksessäni lähestyn eurokriisin hallintaa kolmannesta
näkökulmasta. Hahmotan sen yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka oikeus rakentaa
institutionaalisen puitteen, jonka sisällä taloutta koskevat ideat ja
tiedontuotannon muodot saavat merkittävän
tiedollisen aseman. Tämän esimerkin avulla tuon keskusteltavaksi, mitä oikeuden
konstitutiivinen rooli suhteessa tiedonmuodostukseen voisi tarkoittaa ja mitä
merkitystä tällä voisi olla oikeustutkimuksen ja tiedonsosiologian yhteisten
tutkimuskohteiden tunnistamisessa.

Tieteellisen tiedon ja lain vuorovaikutus Eläinten hyvinvointilaissa
Tomi Lehtimäki, Helsingin yliopisto
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Esitykseni käsittelee meneillään olevaa tutkimusta, jossa tarkastellaan eläinten
asemaa lainsäädännössä. Tarkastelun kohteena on Eläinten hyvinvointilain
kokoisuudistus, jonka tarkoituksena on uudistaa aikaisempi, vuodelta 1996
peräisin oleva Eläinsuojelulaki. Yksi keskeisistä argumenteista uudistusprosessin
aikana on ollut se, että tieto eläinten kyvyistä ja tarpeista on lisääntynyt
merkittävästi edellisen lain säätämisen jälkeen, ja tämä tieto tulisi ottaa
huomioon uudessa laissa. Tutkimuksen tuottaa muutosta on kuvattu esimerkiksi
toteamalla, että ymmärryksemme eläimistä on ”mullistunut” edellisen lain
jälkeen, sillä ”tutkimus eläinten kyvyistä ja tarpeista on edennyt harppauksin”
(Kivelä ym. 2017, Uusi eläinlaki). Tarkastelen tätä tieteellisen/tutkitun tiedon ja
lainsäädännön vuorovaikutusta sosiologisen tieteen- ja teknologiantutkimuksen
(TTT) näkökulmasta. TTT:n näkökulmasta uusi tieto ei siirry suoraan tai
yksisuuntaisesti lainsäädäntöön, vaan tieteen ja lain vuorovaikutus edellyttää
lukuisia käytännöllisiä ja kiisteltyjä käännöksiä näiden kahden erilaisen
tietomuodon välillä. Episteemiset kamppailut uuden lain muodosta ovat
olennaisia erityisesti eläintuotannon kannalta, joka tuo selkeimmin esiin myös
lain ja tieteen rinnalle nousevan taloudellisen järkeilyn. Lain, tieteen ja muiden
järkeilymuotojen tarkastelun kautta tutkimus osallistuu siten keskusteluun siitä,
kuinka laki vuorovaikuttaa ja on yhteydessä muuhun yhteiskuntaan sekä
”reaalimaailmaan”.

Poliisin representaatioiden rakentuminen Helsingin Sanomien uutisteksteissä
Teija Repo, Lapin Yliopisto
Jokaisella meistä on jonkinlainen mielikuva poliisista. Mieleen nousevat kenties
tummansiniset haalarit, partioauton katolla vilkkuvat siniset vilkut,
rikospaikkatutkintaa suorittavat tekniset tutkijat tai rikoksesta epäiltyä kuulevat
rikostutkijat. Suomalaisilla mielikuviin yhdistyy todennäköisesti myös luottamus,
sillä Suomessa poliisi on vuodesta toiseen ollut yksi maan luotetuimmista
instituutioista. Mutta mitä oikeastaan tiedämme poliisista ja mihin mielikuvamme
poliisista perustuvat?
Kansalaisten henkilökohtaiset kohtaamiset poliisin kanssa ovat vähäisiä, joten
kosketuksemme poliisiin syntyy tänä päivänä pitkälti erilaisten medioiden
välityksellä. Merkittävä osa poliisia koskevista mielikuvista pohjautuukin
joukkoviestimien välittämään tietoon ja jopa fiktiivisiin kuvauksiin poliisista.
Media ei kuitenkaan ole neutraali tarkkailija ja raportoija, vaan se tuottaa ja
välittää poliisiin liittyviä merkityksiä ja representaatioita.
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin poliisin representaatioiden diskursiivista
rakentumista Helsingin Sanomien uutisteksteissä: millaisia representaatioita

102

poliisista uutisteksteissä rakentuu ja kenellä on mahdollisuus osallistua niiden
tuottamiseen. Kiinnostuksen kohteena tutkielmassani olivat erityisesti arkiset
poliisia käsittelevät uutiset, joissa muodostuvat representaatiot osaltaan
vaikuttavat poliisiin liitettäviin mielikuviin ja merkityksiin sekä lopulta siihen,
millaiset toimintaedellytykset poliisilla on yhteiskunnassamme. Tutkimuksen
aineistona oli 49 Helsingin Sanomissa 7.9. - 13.9.2020 julkaistua, poliisia
käsittelevää uutistekstiä.
Uutisteksteistä paikantamissani diskursseissa poliisi representoitui yhtäältä
hoitamiensa tehtävien kautta hätätilanteiden selvittäjänä ja rikosprosessissa
esitutkinnan suorittajana. Toisaalta poliisia esitettiin myös järjestyksen ja
turvallisuuden takaajana, vaarallisen työn hoitajana sekä arvioinnin ja kritiikin
kohteena. Tutkimuksen perusteella poliisilla vaikuttaa myös olevan erinomaiset
mahdollisuudet itse osallistua toimintaansa koskevaan keskusteluun ja näin
vaikuttaa omien representaatioidensa muodostumiseen. Poliisia koskevassa
julkisessa keskustelussa olisikin tilaa moniäänisyydelle ja ulkopuoliselle
asiantuntijuudelle erityisesti poliisin arkisen toiminnan tarkastelun osalta.

User-centric oversight over AI - a way to safeguard asylum seekers' rights?
Frida Alizadeh Westerling, University of Helsinki

In Spring 2021 the EU Commission published its drafted Artificial Intelligence
Act. The AI Act embraces the requirement of human oversight over AI as an
important means for minimising harm to the enjoyment of fundamental rights,
safety and health. In high-risk sectors, such as the asylum procedure, certain
measures of oversight taken prominently by the user (in this case the asylum
official) are to be applied. The objective of my socio-legal research is to
understand whether the requirement of human oversight over AI can protect
the rights of legal subjects in the asylum procedure. Hence, I analyse upcoming
AI regulation through the practises of asylum law, particularly in the European
context.
Through looking at how the asylum procedure itself and the use of technology
produces vulnerability, the paper discusses the effects that user-centric human
oversight over AI could have on the asylum seeker. It particularly examines the
elements of epistemic vulnerability in the asylum procedure and how certain use
of technology for credibility assessment reinforces this epistemic and
institutional vulnerability. In short, the paper discusses the feasibility of usercentric human oversight by looking at AI challenges as problems of power. The
argument presented is that user-centric human oversight strengthens the
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already existing power structures in the asylum procedure and doesn’t therefore
offer meaningful protection of fundamental rights.

Silent agency in legislation - Hiljainen toimijuus lainsäädännössä
Josefin Westermarck, Helsingin yliopisto
Tämä artikkeli on osa STN:n rahoittamaa SILE- hanketta, jossa tutkitaan hiljaista
toimijuutta lainsäädännössä. Suomessa lainvalmistelussa kuulemiskierrokselle
kutsutaan kuultavaksi esimerkiksi alan asiantuntijoita, elinkeinoelämän edustajia,
järjestöjä ja edunvalvontaryhmiä. Viime vuosina on alettu käyttämään
lausuntopalvelu.fi ja kansalaisaloite.fi:n kaltaisia nettialustoja jotka
mahdollistavat yhä laajemmin myös yksittäisten kansalaisten kuulemisen. Näin
luodaan tietoperusta lain valmisteluun. Lainvalmistelun tietopohjan ja prosessin
ulkopuolelle voi kuitenkin jäädä ryhmiä, joilla on erityisen vaikeaa saada äänensä
kuuluviin heitä koskevissa laeissa. Keskitymme niihin ryhmiin jotka ovat erityisen
säädeltyjä, stigmatisoituja tai joissa yksilön vaikutusmahdollisuudet lakiin ovat
valmiiksi rajalliset tai rajoitetut. Näitä ryhmiä voivat olla esimerkiksi: vangit,
alaikäiset lapset tai ei-kansalaiset.
Aiempi tutkimus osoittaa että mikäli hiljaisia toimijoita ei oteta lainvalmistelussa
huomioon, lait voivat aiheuttaa haittaa heille, joita niiden on tarkoitus suojella.
Tämä koskee erityisesti lakeja joissa tietoperustaa luodessa syntyy episteemisiä
jännitteitä. Episteemisillä jännitteillä viitataan tässä yhteydessä tiedollisiin
ristiriitoihin tietoperustaa luodessa. Tällaiset jännitteiset lait voivat asettaa
hiljaiset toimijat haavoittuvaan asemaan siitä huolimatta, että ne tarkoittavat
hyvää. Aiempi tutkimus on osoittanut, miten kuulemiskäytäntöjä kehittämällä
hiljaisten toimijoiden kanssa, on saatu aikaan hyviä tuloksia. Esim. Subritzckyn
(2021) väitöskirjassa kuvaillaan miten kannabiksen laillistamisen yhteydessä
(Coloradon osavaltio) käytetyt osallistavat ja inklusiiviset kuulemiskäytännöt
laajensivat valmistelun tietopohjaa ja asiaymmärrystä, lainvalmistelu prosessin
siirtyessä ns. ”kuplasta” kaikille halukkaille.
Artikkelissa esitellään käsite: hiljainen toimijuus lainsäädännössä. Käsitteen
avulla voidaan paremmin kartoittaa lainvalmistelussa keitä kuulemisprosessissa
ei ole kuultu, joita laki kuitenkin käytännön tasolla kuitenkin koskee ja sääntelee.
Käsitteellä viitataan lainsäädännön prosesseihin ja rakenteellisiin aukkoihin, ei
niinkään identiteettipolitiikkaan tai yksilön vastuuseen vaikuttaa lakeihin.
Hiljaiset toimijat käsitteellä tarjotaan työkalu lainsäädännön tietoperustan ja
kuulemiskierroksen tekoon, laintutkimukseen, virkamiestyön esivalmisteluun,
esiarviointiin sekä jälkiarviointiin. Käsitteen avulla luodaan tila ja ääni heille, joita
on vaikeaa kuulla. Tämä tekee säätelystä ja lainsäädännöstä parempaa tukien
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kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Käsite tukee demokraattisen
yhteiskunnan kehittämistä. Artikkeli on teorialähtöinen, yhteiskirjoitettu ja se on
työstämisvaiheessa. Projektista lisää osoitteessa:
https://www.hiljaisettoimijat.fi/.

The divertion of victim- offender mediation cases from the criminal procedures
Aino Jauhiainen, Helsingin yliopisto
Cases of victim- offender mediation have slowly but steadily increased in
Finland since the initiation of the Act on Conciliation in Criminal and Certain
Civil Cases in 2006. Essential to victim offender mediation is the theory of
restorative justice, which proposes that people involved in or affected by crime
should have the opportunity to take a leading role in managing their conflict. In
Finland, victim- offender mediation is not fully complementary to the judicial
procedures, allowing mediated cases to be diverted from the crime process
under certain circumstances. The decision-making of criminal justice officials
regarding mediated cases rest on legislation as well as instructions and
guidelines regarding victim offender mediation. In addition, all officials also use
their own discretion to interpret the application of mediation on a case-by case
basis.
Based on the current legislation and application of victim offender mediation,
we have a preliminary understanding on what cases tend to be directed to
mediation and diverted from the criminal procedures. We can expect that less
serious cases, youth crime cases and cases of first-time offenses are likely to be
sent to mediation. Likewise, we can presume these cases are more likely to be
diverted from criminal procedures than serious offences following a successful
mediation. However, there is currently no statistical data available on the caseby case judicial decisions of crime cases regarding victim offender mediation. In
my research, I aim to follow a set of cases from the year 2019 and investigate
the likelihood for these cases to a) be sent to victim offender mediation, b) be
diverted from the criminal procedures following a mediated agreement and c) be
investigated to completion. Additionally, I seek to understand which factors are
associated with these probable outcomes and whether they remain significant
when accounting for control variables.
In my presentation, I will present the current knowledge of this research topic,
and discuss my research plan. Finally, I discuss the methodological and practical
challenges that need to be overcome in order to conduct future statistical
research on this topic.
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22. PANDEMIOIDEN HALLINTA JA DEMOKRATIA
Työryhmän vetäjät:
Ville-Pekka Sorsa, Helsingin yliopisto, ville-pekka.sorsa@helsinki.fi
Liina-Kaisa Tynkkynen, Tampereen yliopisto, liina-kaisa.tynkkynen@tuni.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.00 ja perjantai 25.3. klo 9.00–12.00

”Olemme käsivarren mitan päässä paremmasta”: Emootiot ja turvallistaminen
koronarokotteen visuaalisessa viestinnässä
Maisa Borg, Tampereen yliopisto
Viime vuosikymmenten globaalit terveyskriisit kuten HIV/AIDS, SARS, Ebola
sekä ajankohtaisimpana koronavirus COVID-19 ovat nostaneet
terveysturvallisuuden kansallisen ja kansainvälisen politiikan korkean tason
agendoille. Samalla sosiaalisen elämän kasvava digitalisaatio ja kuvien ja tekstien
digitaalinen kierto ovat vaikuttaneet terveyskriisien viestintään: viestintäkanavia
on lukuisia, useat niistä painottavat visuaalisuutta ja institutionaalisten
toimijoiden rinnalla yksilöiden rooli sisällöntuottajina on kasvanut. Miten tämä
vaikuttaa pandemioiden hallintaan? Entä pandemioihin usein liittyviin
rokotteisiin? Lähestyn väitöskirjatutkimuksessani näitä teemoja turvallistamisen
käsitteen ja emootioiden kautta. Turvallistamisella tarkoitetaan poliittista
prosessia, jossa jostakin kysymyksestä tehdään turvallisuuskysymys pyrkien näin
siirtämään se normaalin politiikan ja demokraattisen päätöksentekoprosessin
ulkopuolelle. Turvallistamistutkimuksessa emootioita on tarkasteltu etenkin
turvallistamista helpottavina tai vaikeuttavina tekijöinä. Kysyn tutkimuksessani,
millainen rooli visuaalisuudella ja emootioilla on koronarokotteen
turvallistamisen prosessissa. Aion tutkia sosiaalisen median alustoilta löytyviä
videoita koronarokotteen puolesta ja vastaan vertaillen yhtäältä formaalien
toimijoiden kuten WHO:n, Euroopan unionin ja Valtioneuvoston kanslian
videokuvastoja ja toisaalta rokotekriittisiä videokuvastoja. Emootiot korostuvat
kriiseissä, mikä tekee koronakriisin hallinnasta ja siihen liittyvästä
rokotekeskustelusta erityisen otollisen tutkimuskohteen. Lisäksi
terveysturvallisuuden sosiaalisen rakentumisen prosessien näkyväksi tekeminen
ja parempi ymmärtäminen voivat edesauttaa demokratian periaatteiden
toteutumista. Tämä esitys käsittelee väitöskirjatutkimukseni
tutkimussuunnitelmaa.
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Media, demokratia ja pandemian hallinta
Timo Harjuniemi & Kari Jalonen, Demos Helsinki
Pohdimme esityksessämme median roolia pandemian demokraattisessa
hallinnassa. Media on keskeinen pandemian hallintaan liittyvä instituutio.
Koronaviruspandemia on “medioitunut” (Kumar Putta & Anderson 2021)
perinpohjaisesti: pandemiaa seurataan liki reaaliaikaisesti päivittyen
mediasyötteiden ja datajournalistisen graafien kautta. Samalla medialla ja
ammattimaisella uutisjournalismilla on pandemiassa erilaisia tehtäviä.
Journalismin toimii luotettavan ja ajantasaisen asiantuntijatiedon välittäjänä
(Perreault & Perreault 2021). Toisaalta journalismin pitäisi olla myös päättäjiä
kriittisesti tarkkaileva vallan vahtikoirana ja poliittisen deliberaation areena
(esim. Cook 2005; Waisbord 2013).
Koronapandemia on korostanut journalismin erilaisten demokraattisten
tehtävien merkitystä sekä toisaalta näiden tehtävien välisiä jännitteitä. Media on
välittänyt kansalaisille ajankohtaista tietoa pandemiasta ja erilaisista
rajoitustoimista. Akuutin terveyskriisin uhatessa journalismi on toiminut
poliittisten päättäjien ja keskeisten asiantuntijoiden viestinviejänä - hyvästä
syystä. Suomi lienee onnistunut koronapandemian hallinnassa osin juuri siksi,
että uutisjournalismi on välittänyt kansalaisille luotettavaa ja ajantasaista tietoa
uudesta koronaviruksesta. Toisaalta voi kysyä, ovatko journalismin muut
demokraattiset tehtävät jääneet pandemiaviestinnän varjoon. Journalismi on
seurannut valtioneuvoston tiedotustilaisuuksia ahkerasti, mutta onko
kriisiviestintä jättänyt tilaa pandemiapolitiikan haastamiselle? Vai onko
pandemian hallinnassa onnistuttu nimenomaan siksi, että keskeisistä
epidemiologisista ja pandemiapoliittista linjanvedoista on käyty moniäänistä ja
kriittistä keskustelua mediajulkisuudessa? Journalismia onkin kritisoitu erilaisista
näkökulmista käsin. Sen on toisaalta kritisoitu kärjistävän keskustelussa esiin
nousevia ristiriitoja huomiotaloudellista syistä ja toisaalta väitetty hiljentävän
vallanpitäjille epämieluisia ääniä.
Tarkastelemme esityksessämme journalismin ja median osin ristiriitaista roolia
pandemian hallinnassa hyödyntäen median demokraattisiin tehtäviin liittyviä
näkökulmia sekä niiden välille piirtyviä jännitteitä. Tavoitteenamme on
toistaiseksi pikemminkin avata keskustelua journalismin ja median roolista
pandemian hallinnassa kuin esitellä selväpiirteinen tapaustutkimus.

Poliittisen toimijuuden muotoutuminen COVID-19 pandemian torjuntatoimissa:
Torjuntatoimien epäpoliittinen oikeutus hallituksen 16.3.2020
tiedotustilaisuudessa
Matias Heikkilä, Tampereen yliopisto
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Nykyaikaiseen hallinnointiin voidaan nähdä kuuluvan voimakkaita epäpolitisoivia
piirteitä. Politiikan häivyttäminen ja hallinnon vallan korostuminen ovat ilmiöitä,
joihin on reagoitu kotimaisessa politiikan tutkimuksessa viime vuosina (mm.
politiikan oikeudellistuminen, virkamiesvallan korostuminen). Politiikan
liikkumatilan kaventumisen ilmiön sijaan tässä artikkelissa on tarkastelussa
politiikan liikkumatilan kaventaminen, jossa politiikalle kuuluvaa aluetta
kavennetaan poliittisten toimijoiden toimesta. Tällaisessa tilanteessa poliittisia
päätöksiä kehystetään hallinnollisiksi ongelmiksi tai optimointiongelmiksi.
Poliittinen toimijuus voi näin kehystyä politiikan (policy) toteuttamiseksi ilman
politiikkaa (politics). Tämä artikkeli kiinnittää huomionsa 16.3.2020 järjestettyyn
hallituksen COVID19 epidemian vastaisia torjuntatoimia koskeneeseen
tiedotustilaisuuteen ja tarkastelee, onko kyseinen ilmiö läsnä tässä
politiikkateossa.
Globaali korona-pandemian torjunta on edellyttänyt laajan skaalan erilaisia
poliittisia toimia, jotta kansalaisten elämää ja perusoikeuksia on kyetty
suojelemaan. Yksi merkittävistä kulminaatiohetkistä varhaisessa torjuntatyössä
tapahtui, kun Pääministeri Sanna Marin julisti 16.3.2020 Suomeen poikkeusolot
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa vallitsevan koronvirustilanteen
vuoksi. Esitellyt 19-kohtaiset torjuntatoimet kiinnitettiin valmiuslain
mahdollistamiin laajennettuihin toimivaltuuksiin.
16.3.2020 julkistetuissa torjuntatoimissa kiinnostavaa on se, vastasiko niiden
toteutus toimille annettua oikeutusta. Hallitus kiinnitti toimensa valmiuslakiin ja
haki samalla oikeutuksen toimille oikeudellisesta viitekehyksestä. Toimien
oikeutukselle annetut perustelut löytyvät valtioneuvoston poikkeusolojen
julistamista koskevasta päätöksestä VNK/2020/31. Lähtökohtaisesti toimivalta
pandemiatilanteessa nousee tartuntatautilaista (1227/2016). Julistettujen
toimien suhde voimassa oleviin tartuntatautilaista nouseviin toimivaltuuksiin
nostaa esiin kysymyksen siitä, tarvittiinko poikkeusoloja käytettyjen
torjuntatoimien tueksi. Jos poikkeusoloja ei olisi julistettu, toimivaltainen
viranomainen olisi ollut vastuussa ja uutta lainsäädäntöä olisi voitu toteuttaa
hallituksen ja eduskunnan yhteistyöllä. Jos torjuntatoimet ja niille annettu
oikeutus eivät ole keskenään yhteydessä, tarkasteluun jäljelle jää poliittista
toimijuutta.
Artikkelin päätelmä on, että hallituksen päätös kiinnittää torjuntatoimet
valmiuslakiin vastaa edellä kuvattua tilannetta, jossa poliittista liikkumatilaa
kavennetaan ja se oikeutetaan asiantuntijatiedolla. Toimien oikeutus haetaan
oikeudellisesta viitekehyksestä eikä poliittista toimijuutta haluta nostaa
keskeiseksi oikeutuksen elementiksi politiikkateon taustalla. Tapahtumien
kulussa on myös elementtejä, jotka tuovat mukaan hallinnollisen ja oikeudellisen
viitekehyksen, mutta poikkeusoloissa lainsäädäntö antaa viime kätisen
toimijuuden Suomen eduskunnalle ja sitä myötä Suomen hallitukselle.
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Vastaavasti esimerkiksi Ruotsissa viimekätinen toimivalta on toimivaltaisella
viranomaisella eikä poliittisella toimijalla.

Koronarajoitukset, yksilöiden vastuu ja julkisen vallan rooli hyve-etiikan
näkökulmasta
Tuuli Hirvilammi & Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto
Pandemian demokraattisessa hallinnassa tarvitaan tietoa siitä, minkälaiset
rajoitukset ihmisten arkeen ovat sellaisia, joita kansalaiset haluavat ja pystyvät
noudattamaan. Suomen koronapandemian hallinnassa on vedottu erilaisiin
perusteluihin mutta osittain sekavaksi tulkittu viestintä on kärjistänyt myös
vastakkainasettelua. Yksilötasolla koettu koronarajoitusten legitimiteetti on
monen tekijän seurausta ja vahvasti kytköksissä jaettuihin sosiaalisiin normeihin
ja käsityksiin hyvästä elämästä. Esityksemme perustuu Kohti
ekohyvinvointivaltiota (ORSI) -tutkimushankkeessa kerättyyn
haastatteluaineistoon. Keväällä 2020 ja 2021 toteutettuihin haastatteluihin
osallistui 19 henkilöä, jotka ovat olleet mukana kestävän elämäntavan
kokeiluissa mutta joutuneet muuttamaan arkeaan myös koronarajoitusten takia.
Kaikki haastateltavat pyrkivät noudattamaan rajoituksia eivätkä he haastaneet
vallitsevia näkemyksiä rajoitusten tarpeellisuudesta. Jäsennämme
aineistolähtöisesti rajoitusten noudattamiseen liittyviä ehtoja ja eroja. Keskeisinä
tekijöinä mainitaan esimerkiksi tiedon saaminen, sääntöorientoituneisuus, arjen
sujuminen ja uuteen sopeutuminen, sosiaaliset normit, yhteisvastuu ja
väliaikaisuuden kokemus. Tulkitsemme havaintoja hyve-etiikan ja
demokratiateorian näkökulmasta ja pohdimme 1) miten yksilöt
merkityksellistävät koronarajoituksia ja niiden noudattamista, 2) miten
kansalaishyveet ja muut hyveet suhteutuvat toisiinsa ja 3) millaisen ikkunan
hyvenäkökulma avaa kansalaisten käsityksiin yksilöiden ja julkisen vallan
välisestä moraalisesta työnjaosta. Ymmärrys siitä, millä perusteilla kansalaiset
osallistuvat koronarajoituksiin ja pyrkivät noudattamaan ylhäältä päin annettuja
rajoituksia on oleellista paitsi tulevien terveyskriisien hallinnalle myös
ajankohtaiselle kestävyysmurrokselle, jossa päästövähennyksiä koskevat
rajoitukset pyritään jalkauttamaan kansalaisten arjen tasolle.

Demokratian toteutuminen koronakriisin lainvalmistelussa – kansalaisten
osallistumisoikeudet ja eduskunnan tiedonsaanti vaakalaudalla
Leena Jukka, Anssi Keinänen & Niko Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto
Lainsäädäntö on yhteiskunnan keskeisin instrumentti ohjata yhteiskunnan
toimintaa. Sääntelyllä, kuten laeilla ja asetuksilla, ohjataan yhteiskunnan
toimintaa normaaliaikoina, mutta sen avulla myös varaudutaan tunnistettuihin ja
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tuntemattomiin kriiseihin, ohjataan yhteiskunnan toimintaa kriisien kestäessä ja
niistä palauduttaessa. Lainsäädännön valmistelun ja lainsäädännöstä päättämisen
pitäisi toteuttaa sellaisia demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvia ehtoja kuin
Suomen perustuslain turvaama eduskunnan tiedonsaantioikeus sekä
kansalaisten ja sidosyrhmien kuuleminen. Kuuleminen ja päätöksenteon
avoimuus parantavat luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon ja
säädöksiin sekä edesauttavat normien noudattamista. Kuulemisella vahvistetaan
myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumista.
Tutkimuksia kriisien aikaisesta lainvalmistelusta on hyvin vähän.
Tutkimushankkeessamme analysoimme covid-19-pandemian aiheuttamien
poikkeuksellisten olosuhteiden aikaisen lainvalmistelun tietopohjaa ja
vertaamme tuloksia normaaliajan lainvalmisteluun. Lisäksi arvioimme, missä
miten lainvalmistelussa yhtäältä voidaan ja toisaalta tulisi huomioida vakavat
yhteiskunnalliset kriisit.
Lähestymme tutkimuskohdetta viidestä eri näkökulmasta:
1) Miten koronakriisi näkyy ministeriöiden hallituksen esityksissä? (Tulokset
julkaistu avoimesti Edilex-palvelussa Jukka, Leena – Anssi Keinänen – LisaMaaria Keinänen, Korona-ajan lainvalmistelu – Kenelle kellot soivat ja
mistä syystä?)
2) Minkälaisia eroja on hallituksen esitysten tietopohjassa verrattaessa
koronaperusteisia esityksiä normaaleihin esityksiin? Onko esimerkiksi
kansalaisia kuultu ja onko eduskunnan tiedonsaantioikeus toteutunut?
(Aineisto on kerätty ja käsittelyssä, alustavia tuloksia)
3) Miten lainsäädännön vaikutusarvioinnit on toteutettu koronapandemiaan
liittyvissä poikkeusoloissa verrattuna normaaliin valmisteluun? (Aineisto on
kerätty ja käsittelyssä)
4) Miten kriisin aikana lainvalmistelua tulisi sopeuttaa ns. normaaliajan
valmistelusta, kun huomioidaan tiedon epävarmuuden lisääntyminen ja
toisaalta tarve tehdä nopeita ratkaisuista?
5) Kuinka paljon demokraattisessa yhteiskunnassa on joustovaraa kriisin
aikana valmisteltavassa sääntelyssä? Esimerkiksi voidaanko kansalaisten
kuulemista supistaa ja missä laajuudessa perusoikeuksien rajoittaminen on
mahdollista.
Kyseessä on empiirinen tutkimus, jonka aineisto koostuu valtiopäivien 2020
hallituksen esityksistä sekä lainvalmistelijoiden haastatteluista.
Tutkimus toteutetaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa Tiedon
huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) -hanketta vuosina 2020–
2023. Hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto, Laureaammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Lisätietoja irwinproject.fi
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Koronakriisin vuorovaikutteinen hallinta
Anna-Aurora Kork & Henna Paananen, Tampereen yliopisto
Liina-Kaisa Tynkkynen & Laura Kihlström, THL
Koronakriisin hallintaa ja päätöksentekoa on kehystetty ensisijaisesti terveyden
ja terveydenhuollon kantokyvyn kysymyksenä. Pidentyneen kriisitilanteen
hallinnalla on kuitenkin ollut laajempia sosiaalisia, taloudellisia ja
yhteiskunnallisia yhteisvaikutuksia. Siksi hallintaa tulisikin lähestyä
syndeemisestä näkökulmasta tunnistaen biologisten, poliittisten ja sosiaalisten
elementtien välinen vuorovaikutus. Syndemian käsite nostaa esiin
yhteiskunnallisten ja terveydellisten ongelmien yhteenkietoutumisen, jossa
yhden ongelman ratkaisu voi tuottaa uudenlaisia ongelmia. Syndemian hallinta
ymmärretään dynaamisena, emergenttinä ja vuorovaikutteisena ilmiönä, mikä
haastaa perinteiset poliittis-hallinnolliset hallintatavat.
Organisaatioiden ja hierarkioiden rajat ylittävä toiminta tarvitsee tuekseen
hallinnollisen, poliittisen ja yhteisöllisen näkökulman huomioon ottavaa
johtajuutta (ks. Hartley, 2010; Torfing & Sørensen, 2019). Ongelmien ratkaisuun
tarvitaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvaa hallintaa yhteisen
tiedon ja tilannekuvan muodostamiseksi. Kompleksisia systeemejä määrittää
niiden holistinen luonne, jossa yhdistyvät inhimilliset, sosiaaliset, organisatoriset
ja poliittiset tiedon merkitykset ja vaikutukset (Keating & Katina, 2019).
Kompleksisena systeeminä pandemian hallintakin on ollut sopeutumista alati
muuttuvaan kriisitilanteeseen, jossa käytettävissä oleva tieto ja hallintatavat
ovat muuttuneet nopeastikin. Tilannekuvaa on leimannut monimerkityksellisyys
ja monitulkintaisuus, jossa käsitykset paitsi kriisistä myös hallinnan rakenteista ja
tarvittavista toimista ovat alati uudenlaisten tulkintojen kohteena. (Vrt. Chen &
Jia 2021).
Pandemia on haastanut poliittista johtajuutta, mutta tavoitteiden moninaisuus ja
niiden väliset ristiriidat ovat jääneet julkisessa keskustelussa vähälle huomiolle,
ja vastakkaiset näkökulmat polarisoituneet omiin kupliinsa. Konsensushakuinen
ja yhteistyöhön perustuva päätöksenteko on leimannut suomalaista politiikkaa.
Kriisinhallinnassa tämä voi olla vahvuus tai heikkous, jos pandemian hallintaa
koskeva päätöksentekotapa eriytyy demokraattisista toimielimistä tai
päätösvaltaa tullaan delegoineeksi hallitsemattomasti.
Tutkimustehtävänämme on tarkastella koronakriisin poliittis-hallinnollista
päätöksentekoa vuorovaikutteisen hallinnan näkökulmasta. Aineistona
käytämme RECPHEALS-hankkeessa kerättyä suomalaista haastatteluaineistoa.
Tavoitteenamme on kehysanalyysin avulla hahmottaa, miten keskeiset toimijat
kehystävät koronakriisin hallintaa; päätöksentekotapaa ja eri toimijoiden välisiä
suhteita. Kehykset organisoivat kokemusta kollektiivisesta toiminnasta: miten
vuorovaikutteinen hallinta voi keskittää tai demokratisoida poliittista johtajuutta,
ja siten vaikuttaa käsityksiimme demokraattisesta päätöksenteosta. Kehykset
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tuovat näkyväksi dominoivat, vaihtoehtoiset tai rinnasteiset käsitykset sekä
erilaisten tavoitteiden väliset jännitteet syndemian hallinnassa synnyttäen uutta
ymmärrystä turbulenttien ja kompleksisten ongelmien hallinnasta. Kriisitilanteen
tuottama kompleksisuus merkitsee yhä runsaampaa ja kumuloituvaa tiedon
määrää, mikä on kuitenkin samanaikaisesti itsessään epätäydellistä ja
erehtyväistä (Keating & Katina, 2019). Argumentoimmekin, että syndemian
hallinta kytkeytyy tiedonmuodostuksen kysymyksiin, mikä edellyttää esimerkiksi
jaettua johtamista, tiedonmuodostusta ja joustavuutta tilannekuvan
muodostamiseksi.

Kansalaisten tiedon oikeutuksia koronakriisin aikana
Marilla Kortesalmi, Laurea
COVID19 -pandemia on tuonut esiin, miten nopeasti muuttuvassa uuden tiedon
tilanteessa kansalaisten tiedon hankinnan, rakentamisen ja jakamisen toimintaan
liittyy haasteita. Kansalaisilta odotetaan taitoa omaksua uutta tietoa, soveltaa
sitä omaan elämään sekä kykyä mukauttaa omaa toimintaa tämän mukaisesti.
Nämä haasteet, samoin kuin kiistelty tieto tai mis/disinformaatio voivat
synnyttää sellaista yhteiskunnallista luottamuspulaa, joka haastaa kansalaisten
tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden kokemusta. Tietoon kytkeytyvää
sosiaalista toimintaa voidaan tarkastella toimijoiden toiminnalleen antamien
oikeutusten kautta. Tässä tutkimuksessa lähestymme kansalaisten koronakriisin
aikana tietoon kytkeytyvälle toiminnalle antamia oikeutuksia.
Oikeutusten maailman, tai arvostusmaailman (worlds of worth), kautta
tarkasteltuna sosiaalisen toiminnan tutkimuksen painopiste on toimijoiden
omassa toiminnalleen antamassa oikeutuksessa ja hyväksymisessä. Keskiössä on
arvokkaaksi, arvoa luovaksi koetun toiminnan tulkinta. Oikeutetuiksi koetun
toiminnan ajatellaan heijastavan laajemman sosiaalisen yhteisön toiminnalle
antamaa hyväksyntää tai arvostusta. Erilaisia toimijoiden toiminnalleen antamia
oikeutuksia lähestymällä voidaan tutkia myös yhteisön arvostuksia, yhteisen
hyvän odotuksia tai keinoja vastata näihin odotuksiin. (Siffels, 2021; Kork &
Sorsa, 2020; Boltanski & Thevenot, 2006.)
Tutkimuksessa pyrimme avaamaan kansalaisten koronakriisin aikana tietoon
kytkeytyvään toimintaan liittämiä arvostuksia ja oikeutuksia. Aineistomme
koostuu kolmen koronakriisin aikana syntyneen Facebook-ryhmän jäsenten
haastatteluista (n=30). Kuvaamme tutkimuksessa näiden itseorganisoituneiden
kansalaisten tietoon ja tietoon liittyvään toimintaan (hankinta, luonti, jakaminen)
antamia oikeutuksia. Pohjaamme tulkinnan kuuteen arvostusmaailman
kategoriaan; inspiraation, mielipiteen, kansalaisuuden, kodin, markkinoiden,
teollisuuden sekä elinvoimaisuuden (vitality) maailmaan.
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Tutkimuksemme auttaa ymmärtämään terveyskriisin tuomia haasteita
kansalaisten tietoon kiinnittyvälle toiminnalle. Demokraattisen yhteiskunnan
toiminnan kannalta on tärkeää pystyä tunnistamaan erilaisia sosiaalisen
toiminnan oikeutuksia. Erityisen tärkeää olisi päästä arvioimaan, miten
toiminnan oikeutus heijastuu kansalaisten tasavertaisen osallisuuden
kokemuksiin.

Yhteiskunnallinen resilienssi ja institutionaaliset tekijät koronapandemian
hallinnassa
Ville-Pekka Niskanen, Petri Uusikylä & Safira Schubak, Vaasan yliopisto
Suomen Akatemian rahoittama Information Resilience in a Wicked Environment
(IRWIN) -hanke Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Hyvinvoinnin
turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden
hallintaa (WELGO) -hanke.
Koronaviruspandemian hallintaan liittyvät toimenpiteet ovat olleet globaalisti
samankaltaisia ja perustuneet testaukseen; tartunnanjäljitykseen;
karanteeneihin; rokotusohjelmiin sekä liikkumisen, kokoontumisten ja
matkustuksen rajoittamiseen. Maiden välillä on kuitenkin eroja
rajoitustoimenpiteiden laajuuden, rokotekattavuuden sekä tautikuolleisuuden
suhteen. Institutionaalisella kontekstilla, eli päätöksentekoon liittyvillä
rakenteilla, toimintatavoilla ja kulttuurisilla tekijöillä on todennäköisesti vaikutus
kunkin maan yhteiskunnalliseen resilienssiin ja siten maiden kykyyn luovia
pandemiatilanteessa. Yhteiskunnallista resilienssiä, eli yhteiskunnan kykyä
ennakoida, selvitä ja sopeutua yllättäviin muutoksiin voidaan pitää onnistuneen
pandemianhallinnan taustatekijänä. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme
institutionaalisten tekijöiden vaikutusta 38 OECD-maan yhteiskunnalliseen
resilienssiin koronaviruspandemian aikana tammikuusta 2020 helmikuuhun
2022.
Tutkimus suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin
vertailtavien maiden yhteiskunnallista resilienssiä sekä tähän vaikuttavia
institutionaalisia tekijöitä tilastollisin menetelmin. Määrällisen analyysin
aineistona toimivat maatason tilastot koronavirusepidemiasta ja
koronarokotuskattavuudesta ja sekä institutionaalisesta kontekstista. Analyysin
perusteella muodostettiin yhteiskunnallisen resilienssin suhteen toisistaan
eroavat maaryhmät. Toisessa vaiheessa toteutettiin laadullinen vertailu eri
maaryhmien välillä ensimmäisen vaiheen tulosten ohjaamana. Laadullinen
vertailu pohjaa tieteelliseen kirjallisuuteen, medialähteisiin ja raportteihin.
Maaryhmien välillä todettiin sekä tilastollisesti merkitseviä että laadullisia eroja
institutionaalisten tekijöiden suhteen. Määrällisen analyysin ja laadullisen
vertailun yhdistämällä tutkimuksessa pyritään muodostamaan robusti,
koronaviruspandemiaan liittyvän yhteiskunnallisen resilienssin kannalta
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merkityksellisiä maiden välisiä institutionaalisia eroja tarkasteleva vertailu, joka
pohjautuu laajasti saatavilla olevaan ja tiheästi päivittyvään aineistoon.

Episteeminen syndemianhallinta pandemia-aikana – Teoreettis-käsitteellinen
tutkimus hallinnan roolista pandemian kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä
Patrik Nordin, Vaasan yliopisto
Laura Kihlström, THL
Viimeistään 2020 alkaneen koronapandemian seurauksena on noussut esille
syndeemisen ajattelumallin merkitys pandemianhallinnassa. Kriittisestä
lääketieteellisestä antropologiasta ammentava syndemian käsite haastaa
ymmärtämään pandemiaa laajemmin kuin pelkästään terveydellisenä kriisinä.
Syndeemisen ajattelun näkökulmasta pandemianhallinnassa keskeistä on
tunnistaa ne tekijät, olosuhteet ja yhteiskunnalliset taustasyyt, jotka aiheuttavat
tautitaakan- ja vaikutusten kasautumista tietyille väestöryhmille.
Pandemian hallintaa koskevat vaatimukset ovat osittain ristiriitaisia ja
muotoutuvat aina yhteiskunnissa eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen
perusteella ilman, että kiistatonta ja yhteistä tilannekuvaa ja sen pohjalta
syntyviä toimenpidevaatimuksia on mahdollista muodostaa. Pandemiaongelman
ilkeys on yksi syy ennusteiden epävarmuuteen. Liian varmana esitettävä tieto
saattavat luoda turvallisuuden tuntua, koska se eivät ota huomioon
”tuntemattomia tuntemattomia” eli ilmiöitä, joiden merkitystä ei ennusteita
laadittaessa ollut mahdollista hahmottaa.
Tässä paperissa lähestytään syndemiaa hallinnan kehityskulun kautta
koronakriisiin peilaten. Tätä voidaan kuvata kolmessa eri vaiheessa: epidemia →
pandemia → syndemia. Viimeisessä vaiheessa esiin nousee konstruktiivinen
ulottuvuus, jota teoreettisessa tutkimuskirjallisuudessa on kuvailtu
episteemisenä hallintana myös (Alasuutari & Qadir 2014). Tämä viitekehys jakaa
pitkälti Foucault’n ajatteluun perustuvan hallinnan (gouvernementalité)
analytiikan tietoteoreettiset lähtökohdat. Näin ollen episteeminen hallinta ei
perustu pakottamiseen, vaan pyrkii vaikuttamaan toimijoiden omien käsitysten
kautta interventioiden toteuttamiseen. Hallintaa ei myöskään nähdä resurssina,
vaan se toteutuu ainoastaan käytännöissä ja toisiinsa kietoutuneissa suhteissa
sekä verkostoissa, joita täytyy jatkuvasti rakentaa ja ylläpitää.
Episteemisyys viittaa tässä yhteydessä niihin ajatus-, tieto- ja totuusjärjestelmiin,
jotka ovat taustoittaneet ymmärrystä pandemiaympäristöstä, johon kuuluvat
olennaisena osana taudinkuva ja rokotteiden sekä terveydenhuollon
resursoinnin vaikutus siihen, mutta myös laajamittaisten rajoituksien vaikutukset
sekä se, minkälainen on dynamiikka, jonka kautta pandemiahallintaa tuotetaan
kansallisesti ja kansainvälisesti mutta myös vertikaalisesti ja horisontaalisesti eri
toimijoiden kesken sekä miten nämä onnistutaan legitimoidaan.
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Hallinnan käsitteellä puolestaan viitataan hallinnan analytiikan
tutkimusperinteeseen, jossa hallinta nähdään laskelmoituna ja johdonmukaisena
toimintana, joka tähtää yksilöiden, yhteisöjen ja kokonaisten populaatioiden
ohjaamiseen kulloinkin tärkeiksi ymmärrettyjen päämäärien kehyksessä (Dean
1999). Episteeminen hallinta voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: (1)
ympäristön onkologiaan, (2) toimijuuden määrittelyyn ja (3) normeihin sekä
ideaaleihin.

Yhteiskunnallinen informaatioresilienssi koronapandemian aikana median
tuottamassa todellisuudessa
Aino Rantamäki, Vaasan yliopisto
Yksi demokratian toteutumisen keskeinen ennakkoehto on monitahoinen
vuorovaikutus, jossa eri toimijat ja näkemykset tulevat kuulluiksi osana
päätöksentekoprosessia. Koronapandemian aikainen tarve normaalia
ketterämmälle päätöksenteolle on haastanut demokraattisen vuorovaikutuksen
toteutumista ja sitä kautta yhteiskunnallista informaatioresilienssiä, jonka
ilmaantumiselle keskeistä on systeeminen vuorovaikutus ja yhteiskuntaa
läpileikkaava luottamus, jotka vahvistavat eri tahojen toimijuutta äkillisissä
tilanteissa.
Tutkimukseni tarkoituksena on ollut tarkastella yhteiskunnallisen
informaatioresilienssin rakentumista median tuottamassa todellisuudessa
koronapandemian aikaisten kahden eri poikkeusoloajanjakson aikana.
Tutkimusaineisto koostuu Helsingin Sanomissa julkaistuista koronapandemian
hallintaan liittyvistä artikkeleista (n=445), joita on analysoitu abduktiivisen
sisällönanalyysin avulla. Ohjaavana teoriana on toiminut ymmärrys
informaatioresilienssistä systeemisessä vuorovaikutuksessa ja epävarmassa
ympäristössä rakentuvana emergenttinä ilmiönä. Tutkimuksen tavoitteena on
yhtäältä tukea ja toisaalta haastaa tätä teoreettista tulkintaa empiirisen aineiston
avulla.
Tätä abstraktia kirjoitettaessa tutkimus on analyysivaiheessa, eikä varsinaisia
tuloksia ole vielä saatavilla. Analyysi ja johtopäätökset on kuitenkin tarkoitus
saada valmiiksi ennen maaliskuun loppua.

Haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten toimijuus COVID 19-pandemian
aikana
Sanna Saraniemi, Timo Harrikari, Marjo Romakkaniemi & Vera Fiorentino, Lapin
yliopisto
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Keväällä 2020 alkaneen Covid-19 pandemian ja pandemian leviämiseksi
asetettujen rajoitustoimien vaikutukset ovat kohdistuneet moni eri tavoin
ihmisten arkeen ja elämään. Kriisien negatiivisten seurausten on todettu
kohdistuvan herkimmin jo ennen kriisiä haavoittavaisessa asemassa ja
elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja näin on ollut myös COVID-19 pandemian
aikana. Tutkimustietoa siitä, miten haavoittuvaisessa asemassa olevat henkilöt
ovat kriisin jokapäiväisessä elämässään kohdanneet, ei kuitenkaan ole vielä
paljon. Paperissamme kysymme: Miten haavoittuvaisessa elämäntilanteessa
olevat ihmiset jäsentelevät elämäänsä ja toimijuuttaan pandemian ja muuttuvien
rajoitustoimien keskellä? Millaisia muutoksia ja haasteita pandemian tuottama
kriisi toi tullessaan ja mikä auttoi ihmisiä selviytymään pandemian keskellä?
Aineistona analyysissa toimii eri puolelta Suomea kesällä 2021 kerätty
haastatteluaineisto (N=15) joka on kerätty henkilöiltä, jotka ovat kohdanneet
päihde- ja/tai mielenterveysongelmia elämässään. Paperimme käsitteellisenä
viitekehyksenä toimivat toimijuuden teoreettiset keskustelut. Jäsentelemme
toimijuutta erilaisiin konteksteihin ja suhteisiin kiinnittyvänä sekä
prosessinomaisena. Aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin keinoin
etsien aineistosta toimijuuden modaliteetteja, joiden perusteella olemme
analysoineet toimijuuden ulottuvuuksia ja toimijapositioita COVID-19
pandemian aikana.

Demokratia ja koronapandemia: kartoittava kirjallisuuskatsaus
Ville-Pekka Sorsa & Katja Kivikoski, Helsingin yliopisto

COVID-19-pandemiaa ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta
on julkaistu huomattavan tai jopa poikkeuksellisen paljon. Laajat
kirjallisuuskatsaukset ovat siksi tarpeellisia tutkimuksen tilan hahmottamiseksi.
Kartoittavan kirjallisuuskatsauksemme tarkoituksena on muodostaa
kokonaiskuva demokratian ja koronapandemian suhteen kansainvälisen
tutkimuksen tämänhetkisestä tilasta.
Aineistomme koostuu 31.1.2022 mennessä indeksoiduista englanninkielisistä
tieteellisistä julkaisuista, jotka on haettu Web of Science -tietokannasta
hakusanoilla COVID-19 ja democracy. Hausta karsittiin ensin pois sellaiset
julkaisut, joiden otsikossa tai abstraktissa ei esiinny termiä demokratia
(democra*) tai minkäänlaista viittausta koronapandemiaan, muut kuin
englanninkieliset julkaisut sekä lyhyet julkaisut, jotka eivät sisällä abstraktia.
Alustava aineisto koostui 262 julkaisusta. Näistä tarkempaan analyysiin
valikoitiin sellaiset julkaisut, joissa 1) tutkimusaihe tai -kohde on eksplisiittisesti
kehystetty demokratiaan liittyväksi ja 2) tutkimus kohdistuu suoraan
demokratiasta tai pandemiasta johtuvaksi esitettyihin tekijöihin. Lopulliseksi
aineistoksi valikoitui 155 julkaisua.
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Esittelemme työryhmässä tämän aineiston analyysin alustavia löydöksiä.
Analyysissa erittelemme tutkimuksessa esiintyviä käsityksiä demokratiasta.
Lisäksi erittelemme keskeisiä teemoja, menetelmiä ja löydöksiä tutkimuksista,
jotka tarkastelevat joko demokratian vaikutuksia pandemiaan ja sen hallintaan
tai pandemian vaikutuksia demokratian toteuttamiseen tai toteutumiseen.
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Member Education in Finnish Parliamentary Parties. An Analysis of Educational
Discursive Practices
Annika Pastuhov, Åbo Akademi University
Ari Sivenius, University of Eastern Finland
Parties are crucial actors and arenas in liberal democracies. As parties and
individual party member strive to gain political influence, many forms of
educational activities can be assumed to take place; organized education as well
as educational processes unfolding as part of other activities. However, previous
research on parties from educational perspectives is scarce, also within the
research field of adult education, where questions of democratic participation
are considered to be pivotal. The aim of this study is to scrutinize the
educational discursive practices underpinning and defining member education
practices in political parties. How are parties’ member education shaping and
constraining possibilities to be involved in the party activities and gain political
influence, i.e. become subjects with power? In this empirical study, focus lies on
discourses concerning member education practices of Finnish parliamentary
parties. The study’s theoretical framework draws on practice theory, combined
with elements from discourse analysis. From a practice theoretical stance, we
strive to discern political discursive social reality as it unfolds, prefigured by
practical preconditions that are assembled in discursive, physical, and social
dimensions. Our intention is to bring attention to discursive practices, which we
consider entangled with situational deeds, intersubjective relationships, and
political contexts. The empirical material consists of the statues of the Finnish
parliamentary parties, as well as political principle programmes, web page
content and interviews with party officials responsible for member education
(N=15). The preliminary results show how different educational discursive
practices provide different foundations for party members’ involvement and
potential political influence.
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Face mask discussions in Finnish parliament – qualitative study of polarization
Janne Lehtonen, Tampere University
Are we living times of divisions and polarization? Globally numerous scientific
publications have discussed polarization, crisis of democracy and post-truth era
as emerging phenomena. In Finnish academia polarization remains relatively
understudied topic but following public discussions in Finland, there seems to be
at least somewhat shared understanding of widening political divisions and
polarization of extremes.
This presentation is based on my master’s thesis work in progress. I examine
political polarization in Finland by looking into parliament discussions regarding
face masks and their public use in the early stage of global pandemic. In my
understanding, face masks as novel political topic provide interesting insight into
polarization. I hypothesize that in severely polarized society emerging political
topic would tend to become immediately polarized following already existing
divides.
In my work I aim to build theoretical conceptualizations of polarization as well as
empirical tool to qualitatively study polarization and its different domains. I use
Carothers & O´Donohue’s (2019) concept of severe polarization and will further
clarify polarization to have political, moral, epistemic, and affective aspects.
Empirically I rely on Fairclough and Fairclough’s (2012) political discourse
analysis. I take notion that political discourses are by their nature practical
reasoning: making claims for action to reach certain goals, while representations
of circumstances and values are premises of these claims. I suggest that taking
closer look into the structures of practical reasoning can be valuable qualitative
tool to examine polarization and ‘where’ each aspect of polarization happens in
political argumentation.
My analysis finds intriguing notions of politicization and argumentative use of
expertise and knowledge. However, my main claim is that in Finnish parliament
face masks did not become highly polarized political topic during early
pandemic, and thus we should remain careful declaring ‘era of polarization’ in
Finland.

An Analysis of the participant’s present narration and emotions about the Gezi
Demonstrations after a decade
Tülay Yılmaz, University of Helsinki
Social protests and movements have unpredictable positive or negative impacts
over societies and states. They might, on the one hand, enable democracy to rise,
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create a more livable and more egalitarian milieu, on the other hand, cause to
emergence of undemocratic and authoritarian regimes.
The Gezi movements initiated by the actions of a few environmentally sensitive
activists in May, 2013 still maintains its importance in terms of the politics and
society in Turkey. In my PhD research, I study the Gezi movement as contentious
politics, deploying the methodological tools of narrative and frame analysis and
the concept of emotions in social movements.
Even though there are a myriad of studies on the movement, society and politics,
no scholars paid enough attention to the emotional states and the narration of
the participants about the Gezi protests and the period aftermath. Starting from
this point, this study is being conducted from a different angle that creates a
colossal gap in the literature regarding the accounts of participants' point of viewtheir narration, interpretation, their emotional description of the pre-Gezi and
post-Gezi period and their perception about the events from today's perspective.
The presentation will be on the analysis part of the dissertation which is still in
progress. It will discuss how participants politically and socially narrate the events,
the protests and this almost ten-year period based on the Gezi events through
their individual interpretations.

Democracy in school? Negotiating the access of a political party
Pia Mikander, University of Helsinki
Jenny Högström, University of Helsinki
This presentation departs from a Finnish-Swedish social studies classroom
(grade 9). Political parties are the topic of the lesson, and after a student group
presentation about the Finns party, the teacher announces that the party in
question will take part in a debate in the school premises. One student raises
their hand to show frustration, asking why. There is an increased noise level and
continued discussion in whole class, although the teacher never answers the
question directly. The videoethnographic material has prompted us to ask when
it is justified for democracy teaching to invite a party that can be considered
populist (Criss, 2020), since populism is almost inevitably antidemocratic (Müller,
2021). To approach this question, we consider theories of democracy in order to
build an understanding of how schools responsibility and agency, bearing in
mind Eskelinen’s (2019) suggestion that democracy should include all possible
ideas, except for the idea that democracy itself should be diminished. We
consider Arnstad’s (2018) idea of democracy as a movement or ideology with a
continued inclusion as a goal, questions of democracy as dissensus (Burman,
2021) and the need for agonistic thinking (Mouffe, 2013) as valuable
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contributions to the debate. We also see a need to discuss questions of the link
between freedom of speech and democracy (Wikforss, 2021, Titley, 2020).

Possibilities and limits of political humour – a visual study of the Hungarian
Two-tailed Dog Party
Anniina Hyttinen, University of Helsinki

This paper focuses on the Hungarian Two-tailed Dog Party (Magyar Kétfarkú
Kutya Párt, MKKP). MKKP can be defined as a joke party and the nature of their
activities varies from absurd parody to naïve stunts and irony. MKKP’s criticism
is often directed towards the corruption flourishing around Fidesz’s leadership
as well as their simplified and openly racist political communication. However,
MKKP’s critical attitude extends to the Hungarian politicians and political
system in general.
Some of the most known examples of MKKP’s activities are counter poster
campaigns and alternative “Peace marches”. MKKP organizes activities also for
improving the conditions of life in Hungary and is therefore taking action in
matters that should be the responsibility of the state or the local authorities.
They have for example fixed roads, built resting places at bus stops and drawn
the attention to the bad quality of sidewalks with their “four colour paintings”.
MKKP’s humour is critical and revealing by nature and is used to expose the
powerholders agenda. However, MKKP’s critical humour is primarily corrective
instead of ridiculing. Does corrective political humour allow addressing problems
without further polarizing the society? Absurdity is another central element of
MKKP’s humour and Hungarian politics provide abundance of material for it.
How absurd humour functions in an illiberal democracy, where absurdity is
experienced by many as part of the political reality?
This paper is based on participant observations and visual material collected in
MKKP events in 2017-2018 and will be extended with online material.

Incensing and conciliating: politics in a morally divided community
Georg Boldt, University of Helsinki
As one of the biggest member-based organisations in Finland, the Evangelical
Lutheran Church regulates the life of its members from the cradle to the grave.
The church is situated in the borderland between the private and the public
sphere. It has the right to tax its members, it receives funding from the state, it
regulates a part of the national legislation, and its employees are civil servants
using public authority.
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The highest decision-making structure of the church is called the general synod
and it gathers twice a year. Following democratic parliamentary procedure, the
synod decides on the Church’s doctrine and ministry as well as church law and
governance.
Based on ethnographic participant observation during two week-long meetings
of the synod, this study describes how contentious issues become politicised at
the synod. Far from being the morally bonded community described by Durkheim,
the synod depicts a morally divided community that quarrels over same-sex
marriage, equal opportunities and non-discrimination, the position of women, and
Christian identity.
This lack of agreement of how to best look after the interests of the church as a
social institution paints a picture of a group of liberal representatives who find the
church to be out of step with a contemporary values and cultural patterns, and
conservatives who find that the things they believe to be divine are under attack.
This study finds that by framing issues as either sacred or profane, the members
of the synod align with different group styles characterised by boundaries, norms
of speech and cognitive bonds. These competing styles of relating the church to
society at large are descriptive of a deep division within an institution held
together mainly by political necessity rather than a common religious conviction.

Contesting the Covid-19 Consensus: Connective Action of Pseudoanonymous
Accounts on Finnish Twitter
Tuomas Heikkilä, Salla-Maaria Laaksonen, Esa Väliverronen, Hilma Anttila
University of Helsinki
Recent years have witnessed invigorated debate over the contradictions in
identity-concealing public participation and its influence on democratic
deliberation and policy-making. Some have documented the exploitation of
misrepresented identities for manipulation, including the manufacturing and
disrupting of political discourses. Others argue that pseudonymous speech
fosters less conformist and more secure public spaces for critical social
commentary and political activism. In this study, we extend this dichotomy by
approaching pseudoanonymous online action as connective action; as focused
and communicative political activism aimed to contest the authorities’ Covid-19
response during the pandemic in Finland.
We explore the networked activity of pseudoanonymous Twitter accounts
predominantly tweeting about Covid-19 to understand their influencer positions
in the Twittersphere. Our empirical analysis uses the historical Twitter data, over
4,2 million tweets, by these accounts (n=229) identified from lists of weekly
most prolific tweeters (n=612) for Covid-19 related keywords during 1/2020–
9/2021. Using mention and retweet networks combined with profile metrics
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and qualitative reading of tweets filtered through the network analysis, we
identify themes and tactics in the communities of pseudoanonymous users.
The preliminary analysis highlights the prominence of these accounts in Covid19 related Twitter discussions, along with their distinct behavioural features.
Pseudoanonymous accounts average shorter lifespans and higher deactivation
rates. Some accounts have also transitioned from named accounts towards more
identity-concealing action during the observation period. Further, our analysis
reveals a symbiotic relationship between the pseudoanonymous accounts and
the established Covid-19 movements, particularly those promoting the
elimination strategy. By illuminating this co-operation, we expand the discussion
around digital false influencing by arguing that pseudoanonymous participation
is an increasingly emblematic form of connective action afforded by social media
platforms, particularly fitted to undermine the legitimacy of authorities and their
actions.

The late coming of neoliberalism to Finland. The view from the outside
Wojciech Wozniak, University of Lodz, Poland
The proposed presentation describes the premise and objectives of the research
project that will be realized since autumn 2022. It follows up on my previous
research on Finnish public policies conducted between 2013 and 2021 which is
now being concluded with a book to be published (in Polish) in late 2022 and
some other publications (Adamczyk, Woźniak 2021; Woźniak 2021; RekWoźniak, Woźniak 2020). Combining extensive desk research with interviewing
the experts and informants from various fields of public policies, I have
attempted to paint the accurate picture of these, including their political and
historical roots. At the core of the new project, I aim to put the topic of the “late
coming of neoliberalism to Finland” and the processes observed in several fields
of public policies, e.g. declining state investments in education and R&D,
growing precarization of employment in tertiary education, growing
domestication of the start-up culture in Finland, growing impact of investmentled urban transformations undertaken in cooperation with multinational
consulting corporations, increased pressure for commercialization of the
healthcare and care sectors and disdain towards antagonisms in public discourse
referring to class relations as undermining consensus concerning labour and
industrial relations. Interestingly, many of my informants, both from scholarly
community and from the public institutions, either dismissed any suggestions
about the growing neo-liberalization of policies or claimed that the changes are
inevitable and necessary for keeping the Finnish economy ready for the
contemporary challenges. The latter claim to the ear of someone who lived and
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researched the post-socialist transformation and the restoration of capitalism in
Poland brings uncanny resemblance to the discursive mantra of “There Is No
Alternative”. Dominant for the two decades, it was supposed to dismantle any
kind of opposition against radically pro-market solutions introduced in
numerous Polish socio-economic policies. The ongoing transformation of
Finland is sometimes described in detail in Finnish scholars’ papers devoted to
particular policies, but seems to fly under the radar of many foreign scholars (see
for instance “Finntopia” by otherwise very critical social geographer Daniel
Dorling, book co-authored by Annika Koljonen). Presenting the back ground of
the project, I wish to receive the feedback from the most qualified audience
there is.
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24. SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY
Coordinators:
Santeri Räisänen, University of Helsinki, santeri.raisanen@helsinki.fi
Heta Tarkkala, University of Helsinki, heta.tarkkala@helsinki.fi
Susanna Vase, University of Helsinki, susanna.vase@helsinki.fi
Torstai 24.3. klo 14.30-17.00 & perjantai 25.3. 09-11.00

Oil technologies for the future
Reproducing and Reinventing Sociotechnical Imaginaries of National Resource
Security, Independence and Welfare in Parliamentary Debates on Oil Spill
Control Measures in Finland in the 1960s
Tanja Riekkinen
In 2009, STS scholars Sheila Jasanoff and Sang-Hyun Kim introduced the
theoretical concept of sociotechnical imaginaries in their article on the
imaginings of nuclear power in the United States and South Korea. In the text,
they defined sociotechnical imaginaries as collective and thoroughly contextbound visions for the future made possible with the inherited and constantly
evolving socio-material practices of “science” and “technology”. Sociotechnical
imaginaries are at the same time the products of unique contexts and key forces
in the complex processes of directing, for example, the sociotechnical energy
futures of those contexts. According to Jasanoff and Kim, the purpose of
developing the theoretical lens was to provide a tool for exploring “the
relationship of science and technology to political power” and “for thinking
critically about why societies follow the paths they do and why some formations
endure while others weaken and wither” (Jasanoff 2015, “Imagined and
Invented Worlds”, in Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and
the Fabrication of Power. Chicago and London: University of Chicago Press: pp.
321–341).
Building on previous research, the aim of this empirical paper is to illustrate that
such phenomena as parliamentary debates on oil spill control measures can be
understood and analyzed as interpretations and means of reproducing and
reinventing sociotechnical imaginaries over time. The case study focuses on
technoscientific arrangements that were negotiated in the Finnish Parliament
for supporting the collective and highly resistant sociotechnical imaginaries of
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national resource security, independence and welfare in the temporal timeframe
of the 1960s. The main method of the study is historical analysis. The primary
data for case construction consists of parliamentary documents.

Circular practices, leakages and disruptions: An ethnography of the mundane
practices of turning waste into value in Finnish biogas plants
Taru Lehtokunnas & Olli Pyyhtinen, Tampere University
The notion of the circular economy (CE), that is high on the political agenda both
in the EU and globally, calls for new technical solutions and business models to
turn waste from a problem to a resource. Inspired by social scientific waste
studies and valuation studies, we examine how Finnish biogas plants aim at
transforming food that has been once defined as worthless biowaste into
valuable biogas and fertilizer. Our research is based on an ethnographic
fieldwork in two Finnish biogas plants and on interviews with the staff of
various plants as well as experts working in the field. Conceptualizing waste as a
fluid object (de Laet & Mol), we analyse the socio-material transformations that
biowaste undergoes in the mundane practices of biogas plants. By examining
biowaste as a fluid object, we aim to show how the boundaries between
unwanted waste and valuable product are blurred on several occasions in the
business operations and production processes of the biogas plants. For example,
biogas producers compete for biowaste, but they often face several difficulties
when they aim at making revenue stream from selling the end products. Thus,
our research argues that the everyday making of circularity in the plants and the
associated effort to translate waste into value are complicated processes that
entail losses and leakages of both materials and value. With this, we aim to show
how both waste treatment technology and waste itself may act in unpredictable
ways and thus create unexpected or unsatisfying consequences.

Being accountable in the Anthropocene: Strategic management of life in the
laboratory
Marianne Mäkelin, University of Helsinki
Elina Helosvuori & Mianna Meskus, University of Tampere

Biotechnological interventions into the processes of life need to take into
account the complexities and unpredictabilities of the living embodied and
ecosystemic environments they seek to operate in. Crafting and conducting
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such interventions unfold in relation to questions about how human
interventions can be managed and unforeseen consequences accounted for.
This article traces logics of accountability in the age of Anthropocene and rising
awareness of ecological disruption, examining how ideas on accountability are
formed and how they guide scientific practices. The article draws from fieldwork
among three cases of experimental and clinical biomedical research: the
routinized clinical labor of IVF, experimental stem cell research on aging, and the
development of transgenic mosquitoes for malaria control. We describe how
logics of accountability are formed as strategic naturalizations: how the
technologies being used and developed are articulated in particular ways as
mimicking some processes deemed as natural; as building on previous
technologies; and as ways to simultaneously intervene on and protect some
ecological and biological processes.
Our case studies are about future-oriented activity to foster ‘good lives’: to curb
infectious diseases, to manage suffering in old age, and to assist having children.
Simultaneously, our data show that bioscientists consider the accountability of
their work in terms of ‘better’ demographic and ecological futures. We contend
that such logics of accountability in lab-based management of life are
increasingly being constructed in relation to rising concerns for ‘nature’ and the
climate crisis.

Irony in the gilded age of technology
Santeri Räisänen
Technology-in-the-making is beset with future narratives and story telling. STS
oriented researchers have deployed a number of different concepts to explain
the performativity of stories in technology, ie. how stories move resources, enrol
allies and get things done. This includes imaginaries (Jasanoff & Kim), metaphor
(Wyatt), expectation (Van Lente & Rip), myth (Mosco), etc. The sociology of
expectation has especially gained ground in the past 10 years, positing the
promise-requirement cycle as the core mechanism to how stories of
technological future translate into shared, accountable obligations among actors,
and co-ordinated efforts towards technological projects.
Counter to the neat and orderly trajectories of expectations and accountable
requirements, stories in technology projects can work through ambiguity,
evasion and jest. Rather than co-ordinating efforts towards shared goals, stories
can be a permissive agar plate that allows disjoint, disparate and uncoordinated
actors to stabilise under a common heading. What then discriminates between
different actors in a programme is their capacity to deploy discursive resources
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and the narrative medium to their advantage, as Woolgar argues. In this
presentation, I will explore irony as such a resource.
The Finnish National Artificial Intelligence Programme or AuoraAI is an
ambiguous avant guard of technological progress. In this presentation, I will
explore the programme’s central narrative of an ‘human-centric AI
transformation’ through the oral and documentary accounts of four different
actors involved in the programme. The accounts reveal how irony can be
deployed as a tool for working with in the narrative of the programme, and how
‘missing the irony’ can be an obstacle to enrolling oneself in the programme.
Lastly, I hope to scratch at the surface of a controversy, namely what does the
irony of the technologist imply for values of accountability and democracy in a
gilded age of technology.
The Phenomenology of Scientific Disciplines: Boundaries, Meaning, and
Relevance
Oliver Saal, Åbo Akademi
In the past decades, higher education and academia has undergone major
structural and institutional change, partially due to the increased specialisation
of academic practitioners and proliferation of new fields of inquiry. This calls
into question the validity of previous taxonomies of the sciences: what does it
mean to talk about hard and soft sciences, or natural and human sciences, in an
increasingly collaborative academic world? Phrased differently, to which extents
do disciplinary taxonomies differ for the practicing scientist ‘in the field,’ and do
these potential differences matter for scientific practice?
My presentation proposes interpreting scientific disciplinary difference through
the lens of the phenomenology of the scientist themselves. I suggest that
prevailing taxonomies of the sciences pay inadequate attention to the lived
experience of scientific practitioners, and particularly their experiences of (and
reactions to perceptions of) disciplinary difference.
I propose to analyse the meaning of disciplinary difference using Alfred Schütz’s
developments of Husserlian phenomenology. Particularly, Schütz’s theory of
relevance systems could shed light on how disciplinary differences are
construed and re-created by scientific practitioners in their everyday work. To
study disciplinary difference, it helps to understand how scientists experience
this difference: where do they draw the line between their and others’ fields,
which scientific distinctions are meaningful for them, and which perceived
differences guide choice of scientific project?
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I give an overview of Schütz’s theory of relevance systems and exemplify how
such a theory functions in a scientific context. I also give suggestions as to the
structure of a phenomenologically informed STS research project, by drawing
from my own proposed doctoral project; discuss potential pitfalls and caveats,
and suggest methodological courses of action.

Suuret yhteiskunnalliset haasteet tutkimuspolitiikan ohjaajina
Anita Välikangas, Helsingin yliopisto
Suuret yhteiskunnalliset haasteet (grand challenges) ovat nousseet viime
vuosien aikana yhdeksi yleiseksi tavaksi jäsentää akateemista tutkimusta ja sen
päämääriä. Yliopistostrategioissa ja tutkimusrahoituksessa on hyvin yleistä
viitata laajoihin haitallisiksi tai vaikeiksi koettuihin ilmiöihin, kuten
ilmastonmuutokseen tai pandemioihin. Samalla on tapana esittää, että
oikeanlainen – usein tieteidenvälinen – tutkimus kykenee tarjoamaan tietoa
näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
Esitelmä kartoittaa suurten haasteiden ajatuksen suhdetta tieteen arvoja ja
normeja koskevaan keskusteluun. Se kysyy, millä tavoin ja missä määrin suuret
yhteiskunnalliset haasteet kykenevät kuvaamaan tutkimusta ohjaavia arvoja ja
tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Yksi mahdollinen tapa lähestyä suuria
haasteita on tarkastella niitä rajaobjekteina. Tällöin korostetaan, että ajatus
suurista yhteiskunnallisista haasteista on hyvin joustava. Tämän joustavuuden
vuoksi tutkijat ja tutkimushallinnon asiantuntijat voivat käyttää käsitettä yhtenä
hetkenä oikeuttamaan perustutkimusta, kun taas toisena hetkenä he voivat
viitata samaan käsitteeseen pyrkiessään houkuttelemaan uusia
yhteistyökumppaneita elinkeinoelämästä. Tässä esitelmässä tarkastelen
kuitenkin vaihtoehtoista näkökulmaa suuriin haasteisiin. Kysyn, voidaanko suuria
haasteita ymmärtää myös normatiivisemmasta näkökulmasta, jolloin ajatus
sisältää kohdennetumpia vaatimuksia tutkimusta ohjaaviin arvoihin.

The role of policy imaginaries in reforms of research funding
Susanna Vase, Helsingin yliopisto
Changes in research funding allocation models towards external, project-based
funding are increasingly common in science, technology and innovation (STI)
policy across country contexts. While projectification has in recent years been
studied from the perspective of researchers, the science governance side of the
development has in comparison received much less attention. To contribute to
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filling this gap in the literature, I conducted a case study on the policy ideation
process of strategic research prior to its implementation into a funding scheme
in Finland. Through the reform, state research institutes’ core funding was made
increasingly competitive, and parts of the external funding provided by two
largest public funding institutions in Finland were re-organized to follow
thematic priorities, a cross-disciplinary approach and new impact criteria.
In this presentation I will discuss the preliminary findings of the study. Based on
interviews with policy actors involved in the process, organization responses
and other related text documents, the presentation will discuss the imaginaries
that guided the proceeding of the policy idea, the ways in which the imaginaries
were constructed and contested, and the more general lessons we might learn
from the process.

130

25. SOCIOLOGY OF MIGRATION /
MUUTTOLIIKKEIDEN SOSIOLOGIA
Coordinators/koordinaattorit:
Lena Näre, Helsingin yliopisto, lena.nare@helsinki.fi
Saara Koikkalainen, Itä-Suomen yliopisto, saara.koikkalainen@uef.fi
Paula Merikoski, Helsingin yliopisto, paula.merikoski@helsinki.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.00 & perjantai 25.3. 10.00–12.00
Rumours, Hope and Future orientations during refugee journeys
Lena Näre & Elina Paju, University of Helsinki, Finland
What motivates migrants and refugees to move across borders? We argue that
answers emphasizing only individual decision-making are not sufficient as they
do not account for the roles that collective imagination and conceptions of the
future play in migratory mobilities. Drawing on sociological and philosophical
theoretisation concerning the future, this paper investigates how a dual
conceptualisation of the future as embedded and empty is a collective social
force moving people across borders. The conceptualization of the future we rely
on is divided into the embedded and embodied future on the one hand and the
empty and decontextualized future on the other (Adam & Groves 2007). The
notion of an embodied future rests on the assumption that the future is
embedded in the present and past, in the embodied, lived experience, and can
only be reached through them. The empty and decontextualized future is typical
for industrial-capitalist societies and holds that the future has no connection to
the present and the past. It can therefore be manipulated and controlled without
reference to them. It is the lived and embodied version of future that orientate
refugees on their journeys, exemplified by individual hope. However, a
decontextualized sense of the future, a future that is open and possibly a
gamble, is evoked in the rumours that circulate among refugees before and
during their journeys. In this paper we analyse rumours as expressions of
collective imaginations of decontextualized future and embodied futures as
expressions of individual hope during refugee journeys. Our paper is based on
multi-sited ethnographic fieldwork including participant observation and
interviews among Afghan refugees in Athens, Istanbul, Iran and Helsinki
collected in 2017-2019.
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Exploring the Experiences of Kurdish Refugees in Finland
Afrouz Zibaei, Manchester Metropolitan University, UK
Background: There is a lack of knowledge and information about the Kurdish
refugee process and impact on their mental health in Finland even though Kurds
started to migrate to Finland at the beginning since the 1970s. The purpose of
this qualitative life story study is to explore understanding mental health issues
reported by 15 Kurdish refugee men and women through their life stories
approach during the whole refugee process. The arrangement was for Kurdish
refugee in Finland. The Kurdish population has been noticeable for many years.
Kurdish refugee in European countries often has personal experiences of
violence and persecution in their home countries, which increase their
vulnerability to desirable mental health and psychological distress. Kurds are an
ethnic group with a population of about 36.4–45.6 million which they are living
in areas of Iran, Iraq, Turkey and Syria, they have been forced to migrate or
refugee because of political and social turmoil. It is estimated that more than 2
million Kurds currently live in Europe. The number of Kurds in Finland is
estimated to be around 14,054.
Qualitative research methods based on life story interview are used in
the study. The life story approach has come to dominate the contemporary
understanding of the Kurdish refugee theme. Taking a life story approach and
drawing on mental health perspectives, the main aim of this research was to
explore the stories told by Kurdish refugee men and women. Placing the life
stories of women and men at the heart of this study, I organized life story
interviews with 15 women and men who came to live in Finland after seeking
asylum. Their interviews were recorded, transcribed and then analyzed using the
Listening Guide (LG). An analytical step was developed called letting stories
speak to hear Kurdish refugee´s life story approach experiences. These were
interviewed face-to-face life story interview approach. In all the interviews were
done at the participants’ home. The interviews were conducted in Kurdish and
translated to English. The LG method enables an understanding and represented
the active role the Kurdish refugee plays in the construction of their own life
stories.
Results: Explore concepts such as acculturation, and the impact of mental
health during the refugee process concerning Kurdish refugees' personal
experience, understand their narratives and life stories, and use their life stories
to communicate and understand this theme and outline interrelated narratives
with the theme.
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Conclusions: The LG is a powerful tool for my research work to represent
the significant potential of data analysis in many disciplines, such as remained
silent. This research project seeks and explores the relation of mental health
impact with the refugee process and thoughts around linking cultural or moral
acceptability in society to the validation of participant life story experiences.

Frames of participation: Reception centre professionals’ perceptions on asylum
seekers’ participation in Finland
Martta Myllylä, University of Helsinki

Both asylum legislation and institutional practices of asylum seekers’ reception
system create barriers for asylum seekers’ inclusion in European societies. In
Finland, asylum seekers are excluded from integration training and
comprehensive social and health care, their right to work is restricted and they
are often placed in reception centres situated in remote areas with limited
access to the surrounding society. Moreover, precarious status and protracted
waiting periods decrease people´s well-being and their capabilities for social and
political participation. Despite severe marginality, many asylum seekers have
surpassed the obstacles set in their way and participate in various spheres of
society: they create social relations, enter the labour market and education,
contribute to their local communities and engage in political activities. However,
participation is not inherently emancipatory or voluntary, while asylum seekers
are demanded certain kind of participation by the authorities and in the public
and policy discourses.
In Finland, all asylum applicants are under the jurisdiction of one of the
reception centres which are responsible for the provision of reception services
including reception allowance, basic social and health services, study and work
activities and interpretation services. Reception centre professionals are
responsible for implementing the reception policies and thus have a crucial role
in bordering and promoting asylum seekers’ participation. In this paper, I
examine, how reception centre professionals perceive asylum seekers´
participation and professionals´ own role in facilitating it. Drawing on a
preliminary analysis of eight focus-group discussions with professionals (n=55)
of the Finnish Red Cross reception centres, conducted in 2019, I present three
frames of participation: participation as a duty, participation as rehabilitation,
and participation as inclusion.
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Paikallisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamiset pienessä maaseutukunnassa ja
mediassa: Tapaus Kyyjärvi
Päivi Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto
Reeta Pöyhtäri, Tampereen yliopisto

Tutkimme artikkelissa pientä maaseutupaikkakuntaa, Kyyjärveä, tapauksena,
joka vastaanotti vuonna 2015 ensimmäistä kertaa koskaan turvapaikanhakijoita
ja nousi uutismediaan myönteisenä poikkeuksena – vieraanvaraisena
paikkakuntana – yleisen maahanmuuttovastaisen ilmapiirin ja
turvapaikkapolitiikan kiristyessä. Analysoimme media- ja haastatteluaineiston
kautta vieraiden ja vierauden kohtaamista (Ahmed 2000) paikallistasolla sekä
kohtaamisten mediakehystystä. Osoitamme artikkelissa, miten
ruohonjuuritasolla ennakkoluuloista huolimatta luottamuksen rakentumisen
kautta paikallisten ja turvapaikanhakijoiden välille syntyi vastavuoroisia suhteita,
jotka ovat vaikuttaneet paikallisten ihmisten suhtautumiseen
maahanmuuttopolitiikkaan ja institutionaalisen luottamuksen murenemiseen.
Kuvamme, miten Kyyjärven tapauksessa vieraanvaraisuus oli kuitenkin
ehdollista. Lapsiperheet olivat helpompi toivottaa tervetulleiksi, kuin yksin
tulleet nuoret miehet, sillä heitä ei nähty turvallisuusuhkina. Lapsiperheiden
saapumiseen liittyi myös erilaisia odotuksia hyötynäkökulmista, jotka voidaan
ymmärtää muuttotappiokunnan kontekstissa toiveina uusista asukkaista ja
palvelujen turvaamisesta. Toisaalta turvapaikanhakijoiden työllistyminen vaikutti
luottamuksen rakentumiseen. Kuvaamme artikkelissa kolmen eri uutisvaiheen
kautta vuosina 2015–2020 miten media on Kyyjärven tapauksessa kulkenut
turvapaikanhakijoihin myönteisesti suhtautuneiden ihmisten tukena ja tuonut
esiin maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä uutisoimalla pakkopalautuksiin,
turvapaikkaprosesseihin, perheenyhdistämisen tulorajoihin ja työperäisiin
oleskelulupiin liittyvistä ongelmista. Osoitamme kuitenkin, miten median
korostus työllistyneiden turvapaikanhakijoiden ja heidän perheiden oikeudesta
jäädä paikkakunnalle ylläpitää maahanmuuttokeskustelussa yleisestä
ansaitsevuuden diskurssia. Paikallisten turvapaikanhakijoiden tueksi
asettuneiden ihmisten näkökulmasta taas median hehkuttama ”Kyyjärven ihme”
turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa näyttäytyy lähinnä vain sanahelinänä,
sillä kohdattujen epäkohtien uutisnäkyvyydestä ja vieraanvaraisuudesta
huolimatta Kyyjärvi pikkuhiljaa tyhjenee sinne vuonna 2015 saapuneista
turvapaikanhakijoista. Taaksepäin katsottuna ”Kyyjärven ihme” mediassa vuoden
2015 jälkeisen pakolaistenvastaanottokriisin aikana vaikuttaakin olleen ennen
kaikkea mediassa kaivattu kansallinen ihannekuva siitä, että Suomi on edelleen
humaani hädässä olevien ihmisten auttaja tilanteessa, jossa
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maahanmuuttovastaisuus ja oikeistopopulistien poliittinen suosio nousivat ja
turvapaikkapolitikkaa kiristettiin.

Decision-making and the trajectories of young Europeans in the London region:
The planners, the dreamers, and the accidental migrants
Saara Koikkalainen, University of Eastern Finland
The presentation focuses on the intra-EU movement of young adults from
Finland, Poland, and Spain who have settled, short- or long-term, in London and
Southeast England. Based on interviews with 46 such migrants, we find that
research participants differ significantly in the way in which they took the
original decision to move to the UK. Study, work, career, life goals, and lifestyle
are the main variables shaping, in various combinations, migration decisions and
plans. We categorize the decision-making and the trajectories into three groups
based on migrants’ life-stories. The first group, which we call the planners, had a
long-term plan to move abroad with well-defined objectives of what they hoped
to achieve. The second group, the dreamers, had the idea to move abroad
someday, but then decided to activate the idea rather suddenly. The third group,
the accidental migrants, moved abroad almost by accident, having had no prior
plans, but responded to the opportunity when it arose out of a chance event,
and had no specific plans as to what they would do abroad. Examining the
decision-making process of current migrants helps to estimate how inbound
mobility to the UK from the EU might change in the new post-Brexit migration
scenario.
Please note: This paper is based on a joint article (in writing process) with Aija
Lulle, Russell King, Carmen Leon-Himmelstine, and Aleksandra Szkudlarek.

Highly-Skilled Turkish Migrants’ Transnational Human Capital and Integration in
Finland
Nilay Kılınç, University of Helsinki

The Finnish Immigration Service has recently announced that the year of 2021,
despite the ongoing pandemic, marked a record-high number of applications for
residence permits on the basis of work. These contemporary migratory flows
facilitated by globalised labour markets into a country which used to be
considered peripheral, stimulate new questions regarding the concept and
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practice of integration. This paper focuses on the question of, to what extent
highly-skilled migrants are able to transfer and utilise their transnational human
capital in their respective host societies, and how these processes add up to the
migrants’ social and economic integration. The paper’s findings are based on 30
in-depth life-story interviews collected in 2021-2022 with Turkish highly-skilled
migrants based in the Helsinki metropolitan area who have active careers.
Focusing on the Turkish case offers a fruitful discussion on three bases; i)
coming from a non-EU country, their residence permits are based on continuous
work contracts, hence economic integration is obligatory; ii) having highly
heterogenous identities wherein ethnic, racial and religious markers can be
ambivalent, hence social integration is experienced in divergent ways; iii) being
aware of the rising political and economic instability in Turkey, thus there is
willingness to adapt and integrate on behalf of the migrant group. Highly-skilled
migrants are referred to as transnational elites who are able to follow
employment opportunities around the globe, cross cultural boundaries and
construct multiple or hybrid identities. The participants of this research have had
education or work experiences in multiple countries, and they are multilingual.
They also keep transnational ties between several countries whether these are
familial, social or professional links. However, the findings suggest that i) their
normative integration in Finland does not always create a sense of social
integration; ii) their transnational human capital is not always demanded in the
Finnish job market, yet it helps the migrants socialise and make connections
with certain gate-keepers who can open up possibilities for them. The paper’s
premise is that although highly-skilled Turkish migrants have a higher position in
the social class hierarchies compared to other minority groups (e.g. refugees),
they often feel invisible outside of their workplaces. Moreover, with regards to
ethnic hierarchies, they face rigid social boundaries which stigmatise them as the
non-European, non-Christian others.

African immigrants and death: the silent subject in the arctic
Frank Ojwang, University of Lapland

The African immigrant population seldom thinks about death in their migration
trajectories, especially in Finland. Considered as the happiest country in the
world, the African immigrants’ perception of Finland is a life-changing
opportunity for a better life. The African immigrants envision a life that
advances to old age with either the immigrants returning to Africa during old
age, or gaining Finnish nationality and living all their life in Finland. This research
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uses narration method to capture the stories of five African households that
have experienced death of a family member in Finland. The researcher develops
counter narratives and alternative narratives around death to illuminate the
realities of death among the African immigrants in Finland, and how their social
constructs are awakened by the realities when actual death happens. The
research deconstructs thanatology by examining the attitudes toward death, the
meaning and behaviours of bereavement and grief, and the moral and ethical
questions of euthanasia, organ transplants, and life support among African
immigrants. The social identity theory is tested to determine how the death of
an African immigrant affects the identity of an African when faced with death in
Finland. The terror management theory is used to analyse the understanding of
death and dying by Africans immigrants in Finland. The social constructs around
immigrants dying in Finland are deconstructed by the researcher and realities
after death occurs is explained from the narratives of the immigrants. The
African culture around death will be analysed from the respondent’s
perspective, and the experiences of immigrants used to develop typologies that
can help the immigrants understand the concept of death and dying away from
the people that are close to you, and to handle death in customary ways that
one is accustomed to in Africa. The research compares mourning in the African
context of the respondents versus the mourning as experienced in Finland, and
the post-death life, and the meaning as constructed by the bereaved.

Ulkomaalaistaustaisten ihmisten eletty toiseus liikuntakentällä
Eva Rönkkö, Jyväskylän yliopisto

Ulkomaalaistaustaisen väestönosan kasvaessa lisääntyy myös liikuntatoimijoiden
piirissä keskustelu muuttajien hyvinvoinnista, liikunnallisesta aktiivisuudesta ja
yhdenvertaisuudesta. Liikuntakentillä käytävää keskustelua ohjaa vuonna 2010
julkaistu liikuntapoliittinen strategia, joka sitoa ulkomaalaistaustaisten ihmisten
hyvinvoinnin edistämisen institutionaalisen viitekehyksen kautta
kotouttamiseen. Hallinnolliselle kontrollille rakentuva lähestymistapa pyrkii
kuromaan umpeen eroja valtaväestön ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten
terveydessä sekä toimintakyvyssä. Liikuntakentällä vallitsevan ymmärryksen
mukaan erojen on oletettu syntyvän muuttajien erilaisesta kulttuuritaustasta
sekä puutteellisesta terveyslukutaitosta jättäen valta-asetelmat ja hierarkkiset
rakenteet tarkastelun ulkopuolelle. Kotouttamiseen tähtäävällä strategialla
tavoiteltiin myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden
edistämistä liikkujina.
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Paradoksaalisesti liikuntapoliittinen strategia on toiminut päinvastoin piirtäen
rajoja liikuntakentälle ja työntäen monikulttuuriseksi liikunnaksi nimettyä
toimintalohkoa sekä siinä toimivia ihmisiä marginaaliin. Valkoisen viattomuuden
kehyksessä toteutettava liikuntapolitiikka tulkitsee ulkomaalaistaustaisia ihmisiä
epätyypillisiksi liikkujiksi patologisoiden siten muuttajien lähtökohtia ja taustoja.
Julkiselle sektorille suunnatulla merkittävällä resurssi-interventiolla
sosiaalistettiin kymmenen vuoden aikana liikunnan kenttätoimijoita
organisoimaan ulkomaalaistaustaisille henkilöille liikuntaa rakentaen tälle
ihmisjoukolle ulkopuolisen ja autettavan ryhmäidentiteettiä. Julkisuuskuvassa
myönteisenä ja tasa-arvoisena näyttäytyvä liikunta, jonka kuviteltiin olevan
yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia tarjoava areena, osoittautui lähemmässä
tarkastelussa monella tavalla ja tasolla negatiivisia kokemuksia tuottavaksi
toimintafoorumiksi. Negatiivisilla kokemuksilla tiedetään olevan yhteys
yksilöiden haluttomuuteen liikunnan harrastamiseen.
Tarkastelen puheenvuorossani millaista toiseutta ulkomaalaistaustaiset naiset
ovat liikuntakentillä kokeneet luokitelleen naisten kokemukset eletystä
toiseudesta kahteen kategoriaan: yksilöiden välillä tapahtuviin ja
institutionaalisiin erontekoihin. Esitykseni perustuu empiiriseen aineistoon, jonka
keräsin vuosina 2017–2021 naisten ryhmistä erässä kunnallisessa
liikuntapalvelussa. Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista sekä
liikkujien, ohjaajien ja hankekoordinaattorien haastatteluista, joita täydensin
autoetnografian keinoin kokemuksillani paitsi liikunnan ammattilaisena myös
ulkomaalaistaustaisena naisena. Esitys on osaa laajemmasta
väitöskirjatutkimuksestani, jossa tutkin etnografisin menetelmin
ulkomaalaistaustaisten naisten ryhmäliikuntaa ilmiönä. Viimeistelyvaiheessa
oleva tutkimukseni antaa äänen liikuntakentällä marginaaliin jääville ihmisille –
sekä ulkomaalaistaustaisille liikkujille että ohjaajille, valaisten
ulkomaalaistaustaisen väestönosan liikuntakysymysten kompleksisuutta.
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26. TALOUS JA DEMOKRATIA: JÄNNITTEITÄ JA
VAIHTOEHTOISIA JÄRJESTYKSIÄ
Puheenjohtajat:
Heini Kinnunen, heini.kinnunen@utu.fi
Emma Lamberg, emmalam@utu.fi
Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto, hanna.ylostalo@utu.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.00

Huipputuloiset ja demokratiakritiikki
Hanna Kuusela, Tampereen yliopisto
Tyytymättömyyttä demokratiaa kohtaan on tutkittu viime vuosina paljon. Suurin
osa etenkin populismista ammentavan demokratiakritiikin tai jopa
demokratiavastaisuuden tutkimuksesta on selvittänyt keskiluokan,
työväenluokan ja työttömien asenteita. Näissä tutkimuksissa demokratiakritiikin
on usein tulkittu heijastavan taloudellisesti epävarmaa asemaa. Erilaisten eliittien
ja taloudellisesti etuoikeutettujen ryhmien demokratiavastaisuutta tai
demokratiaa kohtaan esittämää kritiikkiä on sen sijaan tutkittu toistaiseksi
vähemmän. Esitelmässäni käsittelen Suomen suurituloisimman promillen
tutkimushaastatteluissa esittelemiä näkemyksiä demokratiasta ja etenkin niitä
tapoja, joilla haastateltavat esittävät tyytymättömyyttään nykydemokratiaa tai
yleisemmin demokraattista järjestelmää kohtaan. Analysoin aineistossa
esiintyviä kritiikin muotoja suhteessa teknokratian, julkisen valinnan teorian ja
uusliberalistisen ajattelun perinteisiin. Esitelmä pohjaa haastatteluaineistoon,
jonka keräsimme Suomen suurituloisimmasta promillesta yhdessä Anu Kantolan
kanssa.

Energiademokratia kuntatasolla - case Helen Oy
Antti Saarelainen, Itä-Suomen yliopisto
Vuonna 2017 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupungin 100 %
omistaman Helen Oy:n kehitysohjelman ja osana tätä ohjelmaa sulkea
Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksen. Päätöstä alusti pitkä valmistelutyö yhtiössä
sekä kansalaisjärjestöjen vuonna 2013 aloittama Hiilivapaa Helsinki -kampanja.
Päätöksellään kaupunginvaltuusto ohjasi osakeyhtiömuotoista ja kilpailluilla
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markkinoilla toimivaa yhtiötä voimakkaasti haluamaansa suuntaan.
Haastatteluaineiston perusteella yhtiö ei olisi lähtenyt kehityssuunnitelmassaan
valittuun suuntaan ilman poliittista ohjausta.
Vuonna 2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi kuntavaalien jälkeen kaupungin
uuden strategian, joka nopeutti tavoiteaikataulua kohti hiilineutraaliutta. Helen
oy:n kohdalla tämä tarkoitti Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksen sulkemista yli
viisi vuotta aikaisempaa suunnitelmaa nopeammin.
Väitöskirjani ensimmäisessä artikkelissa tarkastelen sitä, miten Helen Oy:n
poliittinen ohjaus soveltuu energiademokratian kehikkoon sekä ideaaleihin.
Energiademokratia on hybridikäsite, jossa yhdistyy aktivistien slogan ja
akateeminen tutkimuskäsite.
Aktivistitutkijat Kunze ja Becker (2014) ovat esittäneet energiademokratialle
neljä kriteeriä: 1) omistus 2) demokratia ja osallisuus 3) tuotettu lisäarvo ja
työllisyys 4) ekologisuus ja tehokkuus. Tutkielmassani olen kiinnostunut
energiantuotannon ja proseduraalisen oikeudenmukaisuuden linkittymisestä ja
kuntalaisten osallisuuden vahvistamisesta päätöksenteossa (Sovacool ym. 2015;
Smith 2003). Tässä tapauksessa kaupunkilaiset ovat osallisia välillisesti yhtiön
omistajina, kaupunkisuunnitteluun vaikuttavina kuntalaisina sekä
kaukolämmityksen kautta asiakkaina.
Tutkielman aineistona toimivat pro gradu tutkielmaa varten kerätyt
asiantuntijahaastattelut sekä kaupunginvaltuustossa ennen Helen Oy:n
kehitysohjelman hyväksymistä käyty keskustelu. Tätä aineistoa tukemaan tulen
keräämään haastatteluaineistoa vuoden 2021 päätöksestä. Johtopäätöksinä
Helen Oy:n tapauksen voidaan tietyin varauksin todeta toteuttavan Kunzen ja
Beckerin esittämiä energiademokratian kriteerejä:
Kaupunkiorganisaation sisällä osallistuminen nähdään ensisijaisesti
maankäyttöön liittyvänä kysymyksenä. Valittua biohakkeeseen perustuva
kehityspolkua voidaan kritisoida hakkeen kestävyydestä luonnon
monimuotoisuuden tai ilmastonmuutoksen näkökulmasta.
Osallistuminen energiapolitiikkaa käsittelevään keskusteluun vaatii
kaupunkilaisilta huomattavaa osaamista verrattuna jopa muuhun
kaupunkisuunniteluun osallistumiseen. Vaarana on vaikuttamisen ja
osallistumisen entistä voimakkaampi keskiluokkaistuminen.

Ekologista kestävyyttä velkakestävyyden ehdoilla?
Petro Leinonen, Tampereen yliopisto
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Euroopan komissio julkisti vuonna 2019 kunnianhimoisen vihreän kehityksen
ohjelman. Sen tavoitteena on muuttaa Euroopan talous laajamittaisten julkisten
ja yksityisten investointien avulla hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.
Vihreän kehityksen ohjelma on keinovalikoimaltaan laajempi ja
kunnianhimoisempi kuin aiempi EU:n ilmasto- ja energiapaketti, ja sen tavoitteet
ovat näkyvämmin esillä Euroopan komission talouspolitiikan koordinaatiossa.
Ohjelman kaavailtua rahoitusta on kuitenkin kritisoitu riittämättömäksi. Juopa
laajojen yhteiskunnallisten tavoitteiden ja niiden rahoituksen välillä liittyy
eurooppalaisen talouspolitiikan pidempään linjaan.
Mittavat investointitavoitteet ovat jännitteisessä suhteessa eurooppalaiseen
talouspoliittiseen ajatteluun ja sen institutionalisoituihin käytäntöihin, joiden
ytimessä on ollut julkisen talouden menokuri. Euroopan unionin talouspolitiikan
koordinaatiota on alusta pitäen rakennettu kilpailukykyä ja julkisen talouden
kestävyyttä koskevien huolien pohjalta, mikä on rajoittanut julkisen
investointipolitiikan liikkuma-alaa. Julkisen talouden velka- ja alijäämäkriteerit on
kirjattu EU:n perustamissopimukseen. Eurokriisin myötä velkakestävyyttä on
pyritty vahvistamaan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Vuonna 2013
voimaan astunut finanssipoliittinen sopimus on vahvistanut entisestään julkisen
talouden velkakestävyyden valvontaa osana jäsenmaiden kansallista
lainsäädäntöä. Kehitys on vahvistanut Euroopan komission roolia jäsenmaiden
talouspolitiikan ohjauksessa, koska komissio arvioi eurooppalaisen ohjausjakson
puitteissa alijäämätavoitteiden toteutumista.
Esitelmässäni tarkastelen EU:n ilmastopolitiikan suhdetta unionin
finanssipolitiikan ohjaukseen. Keskityn siihen, miten ilmastonmuutoksen
hillintään tarvittavat investointitarpeet on otettu huomioon komission
talouspolitiikan koordinaatiossa ja erittelen tämän suhteen muutosta 2010luvulta 2020-luvulle. Tarkastelen ilmasto- ja talouspolitiikan suhdetta
kapitalismin sääntelymuotojen muutoksia käsitteellistävän poliittisen talouden
tutkimuksen ja tätä tukevan valtioteoreettisen lähestymistavan avulla. Esitys
perustuu työn alla olevaan väitöskirja-artikkeliini.

Inklusiivisuustyö uusintavana työnä ja yhteismuotoutumisena
Susi Nousiainen, Lapin yliopisto
Moninaisuuden ja mukaanottamisen (engl. diversity and inclusion) johtaminen on
yksi suurista työelämän sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä tutkimus- ja
keskustelunaiheista. Ehdotan esitelmässäni tämän keskustelun fokuksen
muuttamista inkluusiosta kohti inklusiivisuudesta huolehtimista, Karen Baradin
yhteismuotoutumisen käsitteen kautta. Ajattelen että tämä näkökulman muutos
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auttaa käsittämään inklusiivisuudesta huolehtimisen uusintavana työnä,
erityisesti osana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden alueita. Niiden
toimivuudelle taas oleellista on intersektionaalinen ymmärrys.
Vaikka organisaation inklusiivisuutta voidaan ajatella keskeisenä työhyvinvoinnin
osa-alueena, resurssien budjetointi inklusiivisuudesta huolehtimiseen saattaa
olla epämääräistä. Kun inklusiivisuustyötä ajatellaan uusintavana
yhteismuotoutumisena, se vaikuttaa työnjakoon. Sukupuolitettua uusintavaa
työtä voi olla hoivaa sisältävä työ, jonka ajatellaan tapahtuvan naisten toimesta
heidän omalla ajallaan, koska hoivaaminen on luonnollistettu naistyypilliseksi
toiminnaksi. Samoin uusintavan työn alueelle sijoittuva inklusiivisuudesta
huolehtiminen valuu niille, joille se on luonnollistettu eri risteävien erojen kautta:
vähemmistöjen ongelmat vähemmistöjen edustajille, rasismi niille, joita se
koskettaa, jne. Organisaatioissa he tekevät inklusiivisuuteen liittyvän
huolenpitotyön silloin, kun sitä ei ole merkitty kenenkään muun työaikaan.
Yhteismuotoutumisen käsitteen kautta voidaan päästä käsiksi
inklusiivisuustyöhön tavalla, jossa ei inkluusiokeskustelun tavoin ole normin ja
ei-normin välistä subjekti-objekti-positiointia. Tätä kautta tulee helpommin
nähtäväksi kaikkien läsnäolo osana inklusiivisuutta, jolloin työnteon budjetointi
ainoastaan osalle ihmisiä, “niille joita se koskee”, ei näyttäydy enää järkevänä.
Ajattelen että tämä on oleellinen näkökulman positiointi silloin, kun
inklusiivisuutta halutaan johtaa organisaatiossa ilman, että läsnä olevat ihmiset
lokeroidaan “jo täällä oleviin neutralisoituihin” ja “inklusoitaviin toisiin”. Ehkä
sosiaalisesti kestävään inklusiivisuuden johtamiseen voidaan päästä
analysoimalla sitä, onko uusintavaan inklusiivisuustyöhön budjetoitu resursseja,
kuinka työ jaetaan kaikille, ja kenelle työ käytännössä valuu risteäviin eroihin
liittyvien rakenteiden kautta.
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27. URHEILU JA DEMOKRATIA
Koordinaattorit:
Marko Kananen, Erikoistutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, marko.kananen@xamk.fi
Kari Saari, Projektitutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, kari.saari@xamk.fi
Perjantai 25.3. klo 09–11.40
Liikuntapolitiikan ulossulkevat linjaukset
Eva Rönkkö, Jyväskylän yliopisto
Ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat suomalaisessa liikuntamaailmassa usein
näkymättömiä ja äänettömiä. Vaikka tämä väestöryhmä kasvaa, kohtaa
monikulttuurisuutta liikunnan foorumeilla niukasti. Liikunta-alan seminaareissa,
kirjallisuudessa tai ohjelmissa väestökirjon laajeneminen ei juurikaan näy.
Ulkomaalaistaustaisia liikunta-alan ammattilaisia kohtaa harvoin kuntien
liikuntapalveluissa, järjestöjen johtokunnissa tai urheiluopistojen palkkalistoilla.
Kilpaurheilua ja valmennusta lukuun ottamatta suomalainen liikuntakenttä
näyttää hyvin homogeeniselta.
Julkisuuskuvassa liikunta näyttäytyy myönteisenä, tasa-arvoisena ja kansalaisille
yhtäläisiä mahdollisuuksia tarjoavana toimintafoorumina. Liikuntakenttä ei ole
kuitenkaan erillissaareke, joten yhteiskunnalliset hierarkiat ja valtasuhteet
vaikuttavat siihen, missä valossa ulkomaalaistaustaista väestönosaa nähdään ja
mistä positiosta käsin liikuntatyötä tehdään. Maahanmuuttaja-kategoriaan
luokiteltujen ihmisten aktiviteeteista puhutaan institutionaalisten viitekehysten
kautta, jossa liikkumista tarkastellaan kotouttamisen näkökulmasta. Näin tälle
ihmisjoukolle rakentuu ulkopuolisen ja autettavan ryhmäidentiteetti, joka
häivyttää yksilölliset erot, tarpeet ja vahvuudet. Viimeisen vuosikymmenen
aikana yhä voimistuva puhe kotouttavasta liikunnasta herättää kysymään: onko
hallinnollinen kotouttamisen tavoite vastaus ulkomaalaistaustaisten ihmisten
yhdenvertaisuuden parantamiseksi vai onko vaikutus päinvastainen.
Tarkastelen puheenvuorossani valtion liikuntapolitiikan roolia
ulkomaalaistaustaisen väestön liikuntakysymysten paikantajana ja
yhdenvertaisuuden edistäjänä. Avaan esityksessäni, milloin ja miksi
suomalaiseen liikuntapolitiikkaan tuli maahanmuuttoon liittyvä monikulttuurinen
ulottuvuus, missä yhteyksissä liikunnassa on puhuttu

143

ulkomaalaistaustaisuudesta, millaisia tavoitteita on valtion liikuntapolitiikassa
ulkomaalaistaustaisteen väestöön liittyen asetettu. Esitys perustuu
Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa julkaisemani artikkeliin, jossa tarkastelin, miten
liikuntapoliittisissa asiakirjoissa sekä Liikunta & Tiede -lehdessä vuosina 1990–
2018 määriteltiin ulkomaalaistaustaisuutta. Hyödynnän esityksessäni myös
viimeistelyvaiheessa olevan etnografiseen väitöskirjatutkimukseni aineistoa,
jossa tutkin ulkomaalaistaustaisten naisten ryhmäliikuntaa ilmiönä.

Transsukupuolisten urheilijoiden sukupuolittunut mediakäsittely
Marko Kananen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tarkastelen esityksessä transsukupuolisten urheilijoiden mediakäsittelyä
binäärisen sukupuolijärjestyksen näkökulmasta. Milloin ja millä ehdoilla
transsukupuoliset urheilijat mahtuvat naisen ja/tai miehen normatiivisiin
malleihin ja milloin näitä malleja puolestaan käytetään heidän
ulossulkemiseensa? Esityksen aineistona ovat kahta transsukupuolista
ammattilaisottelijaa, nyrkkeilijä Patricio Manuelia ja vapaaottelija Fallon Foxia
käsittelevät mediatekstit. Sisällönanalyysin keskeiset tulokset alleviivaavat
urheilun sukupuolittuneisuutta. Siinä missä naisia ja naiseutta kontrolloidaan ja
suojellaan, korostuu miesten urheilussa vapaus. Tämän miehisen vapauden
negatiivisena kääntöpuolena on kuitenkin ajatus haavoittumattomasta kehosta
ja voittamisen pakosta. Urheilun sukupuolittunut pohjavire näkyy myös
transsukupuolisten urheilijoiden asemassa. Siinä missä Fallon Fox kohtaa
transfobiaa, väärinsukupuolittamista ja ”oikean naiseuden” ulkopuolelle
sulkemista, suhtaudutaan Patricio Manueliin huippu-urheilun piirissä lähinnä
välinpitämättömyydellä.

Maahanmuuttajanuoret ja jalkapallo – arjen vuorovaikutuksen roolit ja normit
kahdessa poikien jalkapallojoukkueessa
Kari Saari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vaikka urheilun merkitys kotoutumiselle ja maahanmuuttajien osallisuudelle on
laajalti tunnustettu, on urheilun kautta tapahtuvan kotoutumisen mekanismeista
ja kipupisteistä olemassa vain vähän tutkittua tietoa. Esitys pohjautuu ”OFFSIDE:
Pois paitsiosta – maahanmuuttaja nuoret ja jalkapallo” –tutkimushankkeen yhden
osa-aineiston alustavien tutkimustulosten esittelyyn. Tutkimuksen nyt esiteltävä
etnografinen aineisto (havainnoinnit ja haastattelut) on kerätty vuoden 2020–
2021 aikana kahden eri seuran 16- ja 17-vuotiaiden poikien B-
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juniorijoukkueissa. Analyysi tuo esiin erilaisia rooleja ja normeja, jotka ilmenevät
ja ohjaavat, erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten pelaajien arjen
vuorovaikutusta jalkapalloharrastuksessa. Päätavoitteena on kuvata ja jäsentää
teoreettisesti erilaisia maahanmuuttajanuorten kohtaamia inkluusion ja
ekskluusion muotoja, jotka ilmenevät tutkittujen esimerkkijoukkueiden
harjoitusten ja pelien näyttämöillä ja takahuoneissa (Goffman). Samoin aineiston
kautta kuvataan erilaisia taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja symbolisen
pääoman (Bourdieu) rooleja ja ilmentymiä joukkueiden arkitoiminnassa.
“Harkat oli neljästi viikossa ja matkaa 80 kilsaa suuntaansa” Syrjäiset reunakylät
nuorten urheiluharrastusmahdollisuuksien ja -mahdottomuuksien tiloina
Päivi Armila & Ari Sivenius, Itä-Suomen yliopisto

Esityksemme perustuu tutkimushankkeeseen, jonka lähtökohtana on syrjäisen
asuinpaikan liikunta- ja urheiluharrastusmahdollisuuksiin tuottama epäreiluus.
Tarkastelemme aihetta maamme harvaanasutuilla syrjäseuduilla asuvien nuorten
näkökulmasta: suomalaisten nuorten yleisestä liikunnallisuudesta ollaan
huolissaan, mutta on myös havaittu selkeä ero ja huoli siinä, miten pitkien
välimatkojen paikkakunnilla asuvat nuoret kärsivät vielä muita nuoria enemmän
erilaisista liikkumattomuuteen liittyvistä terveysongelmista. Tätä eroa on
selitetty sekä urheiluharrastustilojen ja ohjauksen/valmennuksen
olemattomuudella että samanikäisten urheiluharrastusporukoiden puuttumisella
paikoista, joissa nuoria on vähän ja matkat kodeista yhteisille harrastuspaikoille
pitkiä.
Tutkimuksemme ponnistaa aiemmissa hankkeissamme kootuista havainnoista ja
niiden analyyseista. Tiedämme jo, että kaikenlaista harrastustakuista ja ”Sinulla
on oikeus” -demokratiaohjelmista huolimatta syrjäseuduilta puuttuvat usein
nuorten yhteiseen tekemiseen tarkoitetut urheilutilat, ohjaukseen ja
valmentamiseen pätevät aikuiset sekä urheilu-uralle suuntaamisen
mahdollisuudet. Nuorille erilaisten harrastusten merkitys ja mieli syntyvät
yleensä mahdollisuudesta tehdä mukaviksi koettuja asioita yhdessä vertaisten
kanssa, eivätkä he välttämättä innostu niistä (yleensä yksin tekemiseen
perustuvista) yksinkertaisen arkiliikunnan mahdollisuuksista, joita sinänsä on
kaikkialla. Tästä eteenpäin tavoitteemme on lähteä konkreettiseen kenttätyöhön
osallistavan etnografian keinoin: paikantamaan liikunnan merkityksiä ja
mahdollisuutta syrjäseuduilla asuvien nuorten elämismaailmoissa, samoin kuin
luomaan tällaisia yhdessä heidän kanssaan. Tutkimushankkeella on näin sekä
sosiaalipedagoginen että liikuntasosiologinen intressi: yhtäältä sen tavoitteena
on synnyttää reunojen nuorten keskuuteen konkreettista ja mielekästä liikettä,
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mutta toisaalta tutkimuksen edetessä aihe mahdollistaa myös tietoteoreettisesti
syvemmän ruumiillisuuden fenomenologisen kuvaamisen ja käsitteellistämisen.
Koska kyseessä on vasta suunnitteluvaiheessa oleva hankekokonaisuus,
esityksemme tavoitteena on lähinnä tuoda se näkyväksi ja työryhmässä
käytävän keskustelun kohteeksi.
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28. VALTA LÄHEISSUHTEIDEN ARJESSA JA
MÄÄRITTELYISSÄ
Koordinaattorit:
Aino Luotonen, Helsingin yliopisto, aino.luotonen@helsinki.fi
Vaula Helin, Itä-Suomen yliopisto, vaula.helin@uef.fi
Ella Sihvonen, KELA, ella.sihvonen@kela.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.10

Terminologia: Suhteiden moninaisuutta tutkivan kompastuskivi, vallankäytön
väline vai reitti uuden ymmärryksen äärelle?
Nita Taivaloja, Helsingin yliopisto
Yksiavioisuuden ihanteesta irtautuvat suhdemuodot kuten polyamoria ja
avoimet suhteet ovat saaneet runsaasti medianäkyvyyttä Suomessa viime
vuosina ja erityisesti tämän vuoden alussa. Suhteiden moninaisuuden
englanninkielinen sanasto on vakiintunut osaksi kansainvälistä tutkimuskenttää
viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan, ja osa siitä on käännetty suomen
kielelle aktivismin piireissä. Suomalainen akateemisesti tuotettu tieto
monisuhteista on kuitenkin orastavaa ja terminologia vielä hajallaan, sillä
käsitteet saavat erilaisia merkityksiä eri ihmisten käyttämänä. Tutkijana joutuu
usein tekemään vaikeita valintoja aihepiiristä kirjoittaessa ja puhuessa.
Esityksessäni tarkastelen ihmissuhteiden moninaisuutta koskevan terminologian
asettamia haasteita tutkimuksen tekemiselle. Erilaiset käsitteet tunnetusti
mahdollistavat puhumisen tietystä ilmiöstä tai viiteryhmästä, mutta ne eivät
pysty tavoittamaan kaikkia niitä yksilöllisiä tapoja, joilla ihmiset rakentavat
identiteettejään tai solmivat suhteita toinen toisiinsa. Tutkijan näkökulmasta
terminologiset valinnat ovat vallankäyttöä, ja ne eivät aina resonoi koko
tutkittavan joukon arkikokemusten kanssa. Esimerkkien avulla pyrin
havainnollistamaan määrittelyyn liittyvän vallankäytön rajapintoja
tutkimuksessani: kuinka olla sensitiivisen aiheen äärellä tarpeeksi inklusiivinen ja
tutkittavan ryhmän itsemäärittelyoikeutta kunnioittava, ja samaan aikaan, kuinka
valjastaa sanat työkaluiksi, joilla tutkittavasta ilmiöstä voidaan rakentaa uutta
ymmärrystä ja siten uutta tietoa jalkautettavaksi yhteiskunnallisiin toimintoihin?
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Läheisyys, etäisyys ja valta LBTQ+ naisten eroon päättyneissä suhteissa:
sukupuoli sommittumana
Annukka Lahti, Itä-Suomen yliopisto
Kun haastattelemani eronneet LBTQ+ naiset (cis-, trans- ja gerderqueer naiset)
puhuivat naissuhteistaan, he kuvasivat usein suhteiden läheisyyttä, intiimiyttä ja
suhteiden helppoutta. Suhteissaan miesten kanssa naiset olivat usein kokeneet
jonkinlaista etäisyyttä kumppanien välillä, ’eri maailmoissa’ oloa. Nämä havainnot
herättivät paljon kysymyksiä sukupuolen merkityksestä (nais)suhteissa. Toinen
sukupuoleen liittyvä havainto koski joidenkin naissuhteiden epätasa-arvoista
lastenhoidon ja kotitöiden jakoa, joka muistutti heteroseksuaalisille suhteille
tyypillisiä hierarkkisia sukupuolittuneita käytäntöjä.
Sukupuolen merkitystä naissuhteissa on aiemmissa tutkimuksissa usein käsitelty
siitä näkökulmasta, miten näissä suhteissa toistetaan tai haastetaan
heterosuhteiden sukupuolittuneita käytäntöjä. Koska tämä näkökulma on
rajallinen, lähestyn tutkimuksessani sukupuolta affektiivisena sommittumana
(Linstead and Pullen, 2006; Kolehmainen, 2020; Schuller, 2020). Sen sijaan että
lähestyisin sukupuolta ikään kuin yksilön ’omaisuutena’ tai tiettyyn
sukupuolittuneeseen kehoon liittyvänä identiteetti, kyseenalaistan sukupuolen
ihmiskeskeisyyden. Tarkastelen sukupuolta ei-henkilökohtaisena kapasiteettina
ja prosessina, joka muotoutuu erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten
toimijoiden välisissä affektiivisissa, diskursiivisissa, materiaalisissa ja sosiaalisissa
kohtaamisissa ja yhteenliittymissä. Affektiivinen sukupuolisommittuma tuo
yhteen erilaisia elementtejä, esim. seksuaalisen halun, suhdeideaaleja,
sukupuolittuneita tiloja, kulttuurisia käsityksiä maskuliinisuudesta ja
feminiinisyydestä, kumppaneiden kiinnostuksen kohteita ja kulttuurisia
käytäntöjä. Analyysissäni kiinnitän huomiota sukupuolisommittumissa yhteen
tuleviin elementteihin ja niiden välisiin suhteisiin. Analysoin sekä kumppanien
välisen läheisyyden ja etäisyyden että (epätasa-arvoisen) kotitöiden jaon ja
lastenhoivan muotoutuvan osana näitä affektiivisia sukupuolisommittumia, jotka
kokoavat yhteen erilaisia sukupuolittuneita kehoja, tiloja, suhdeideaaleja ja
sosiaalisia prosesseja, luoden myös läheisyyttä ja etäisyyttä kumppanien välille.

Suomalaisten kommuunien läheissuhteet ja asumisen valta
Anna Heinonen, Helsingin yliopisto
Esityksessäni lähestyn asumisen rakenteita – asuntojen konkreettisia,
materiaalisia tiloja sekä asumisen yhteiskunnallista säätelyä – suomalaisissa
kommuunikodeissa elettyjen ihmissuhteiden muotoutumiseen olennaisesti
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sisältyvänä tekijänä. Yhdessä asuminen järjestää suhteet erityiseen tilalliseen
muotoon, jossa asunnon jakavat ihmiset asettuvat toistensa kanssa tiiviiseen
läheisyyteen arjen toistuvassa, rutiininomaisessa kulussa. Useimmat suomalaiset
kommuunit on rakennettu asuntoihin, joiden huonejako ja pohjapiirros
heijastavat modernia, funktionalistista käsitystä kodista ydinperheen
asuinpaikkana. Rakentaessaan suhteitaan asuntoihin kommuuniasujat
kyseenalaistavat asunnon tilaan rakennetun sisäisen logiikan ja muodostavat
uusia tapoja käyttää ja tehdä tilaa. Kodin tilassa eletyt ystävyys- ja
kämppissuhteet tekevät näkyväksi sekä asuntoihin rakennetun historiallisen
ajatuksen kodin sisäisestä intiimiydestä, että ystävyys- ja kämppissuhteita
säätelevät normit, jotka eivät taivu ongelmattomasti kodin tilalliseen
läheisyyteen ja kodin arkisiin käytäntöihin. Samaan aikaan suomalainen
omistusasumiseen kannustava asuntopolitiikka ja asumisen kulttuuri ohjailevat
sitä, minkälaisissa suhteissa ihmiset voivat suunnitella tulevaisuuden asumistaan.
Tilat kuitenkin muotoutuvat lopulta niiden käyttäjien ja niissä elettyjen
suhteiden kautta. Kommuuniasuntojen kautta hahmottuukin kamppailu, jossa
paitsi asumista ohjaavilla rakenteilla, myös rakenteita haastavilla moninaisilla
eletyillä suhteilla on valtaa toisiinsa ja siihen, miten koti määritellään.

Sukuhistorian loppu - “Neuvostoliittolaisista” läheissuhteista vaikenemisen
heijastuminen jälkipolvien koherenssin tunteeseen
Outi Kähäri & Elina Turjanmaa, Oulun yliopisto
Institutionaaliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat mahdollisuuksiin muistella ja
pitää yllä perhesuhteita transnationaalissa kontekstissa. Tässä tutkimuksessa
tarkastelemme perhesuhteiden muistelua inkeriläisissä suvuissa. Toisen
maailmansodan jälkeen länteen jääneet inkeriläiset olivat Neuvostoliiton
kansalaisia, jotka pelkäsivät palautuksia synnyinmaahan, jossa heihin oli
kohdistunut vainoja ja pakkosiirtoja. Suomessa puolestaan Neuvostoliitosta
paenneiden ja/tai siirrettyjen inkeriläisten olemassaolo koettiin rauhanehtojen
puitteissa vuosikymmeniä “poliittisesti kiusallisena” eikä heistä ollut saatavilla
virallista tietoa. Tämän lisäksi Neuvostoliiton kansalaisiin kohdistui Suomessa
syrjintää, joka edelleen vahvisti rajantakaisesta taustasta vaikenemista
jälkipolvien keskuudessa. Pohdimme tutkimuksessamme sukuhistoriaa
“salailevien” yhteisöllisten käytäntöjen merkitystä Suomessa asuvien
inkeriläisten ja heidän jälkeläistensä hyvinvoinnille. Tarkastelemme sukuhistorian
ja rajantakaisten läheissuhteiden vaikenemisesta johtuvia ylisukupolvisia
seurauksia koherenssin tunteen eli elämänhallinnan tunteen näkökulmasta.
Monimenetelmällinen tutkimuksemme pohjautuu vainoa ja/tai pakkomuuttoja
kokeneiden inkeriläisten lasten (toinen sukupolvi) ja lastenlasten (kolmas
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sukupolvi) elämäkertahaastatteluihin ja 156 lapsi-vanhempi-paria käsittävään
kyselyaineistoon. Tutkimuksemme osoittaa, että pakkomuuttoja kokeneiden
sukuhistoriasta vaikeneminen heijastuu heidän lastensa ja lastenlastensa
koherenssin tunteeseen. Kyselyyn vastanneiden toisen sukupolven inkeriläisten
kokemus vanhempiensa sukutaustasta vaikenemisesta on yhteydessä
heikompaan koherenssin tunteeseen toisessa sukupolvessa, mutta ei
kolmannessa sukupolvessa. Sen sijaan, kolmannen sukupolven heikko
koherenssin tunne on yhteydessä toisen sukupolven heikkoon koherenssin
tunteeseen. Elämäkertahaastatteluiden avulla analysoimme
yksityiskohtaisemmin sitä, miten toisen ja kolmannen sukupolven haastateltavat
kuvaavat sukuhistoriasta vaikenemisen vaikuttaneen heidän itsensä ja heidän
vanhempiensa elämään. Esitys pohjautuu valmisteilla olevaan artikkeliin
aiheesta.

“I Feel Many Contradictory Emotions” – Finnish Mothers’ Discursive Struggles
with Motherhood
Mirjam Raudasoja, Matilda Sorkkila, Aarno Laitila & Kaisa Aunola, Jyväskylän
yliopisto
Objective: The aim of the study was to facilitate the understanding and
interpretation of multiple aspects of working with mothers by examining Finnish
mothers’ mothering discourses and the interplay among these discourses.
Background: According to Relational Dialectics Theory, discourses are systems
of meaning that are co-produced in interaction. Although discursive research on
motherhood has identified various discourses, research on the interplay among
competing motherhood discourses is in its infancy.
Method: Qualitative questionnaire data from 479 Finnish mothers of infants
were analyzed using contrapuntal analysis. Mothers’ responses to three openended questions were analyzed inductively. Emerging themes were identified so
as to represent different motherhood discourses, and the power struggle among
discourses was addressed.
Results: Four discourses were identified. In the Equality discourse, parenting
was presented as ideally shared between co-parents, and equality between
family members and various family forms was promoted. In the Familistic
discourse, traditional stay-at-home mothering, good housekeeping, and the
unity of the family were emphasized. In the Intensive Mothering discourse, the
importance of the mother to her child was highlighted. In the Balance discourse,
the needs of all family members were presented as equally important, and
flexibility in parenting choices was promoted. The results demonstrated
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discursive struggles within mothers’ answers, suggesting that contemporary
Finnish motherhood is a contested terrain of competing ideologies.
Conclusion: The findings suggest that Finnish mothers’ mothering discourses are
multivocal and often competing. The results contribute to the current
understanding of motherhood ideologies and provide new insights to be utilized
in counseling and clinical practice.

Aikuisten horisontaaliset suhteet läheissuhteiden figuraatioissa: sisaruuden ja
ystävyyden limittyvät merkitykset
Aino Luotonen, Helsingin yliopisto
Esitys perustuu väitöskirjatutkimukseeni perheen perustamisvaihetta elävien
naisten ja miesten sisaruus- ja ystävyyssuhteista. Esittelen kahden
osatutkimuksen – sisaruussuhteita käsittelevän ja toisaalta ystävyyssuhteita
käsittelevän – päätulokset ja tarkastelen teoreettisten käsitteiden avulla
sisaruus- ja ystävyyssuhteiden merkitysten eroja ja yhtäläisyyksiä. Pääaineistoni
koostuu 32 yksilöhaastattelusta, joihin osallistui 16 naista ja 16 miestä, jotka
puolestaan muodostivat 16 avioparia. Niin sisaruussuhteet kuin
ystävyyssuhteetkin voivat olla merkittäviä horisontaalisia suhteita, jotka
tarjoavat esimerkiksi emotionaalista tukea, luottamusta ja läheisyyttä, käytännön
apua ja ehkä jopa hoivaa. Sisaruussuhteille ja ystävyyssuhteille annetut
myönteiset merkitykset ovatkin usein limittäisiä: aineistossani esimerkiksi sisarus
saattoi olla myös hyvä ystävä, ja toisaalta läheinen ystävä saattoi olla ’kuin sisko’.
Tarkastelen esityksessäni, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä sisaruus- ja
ystävyyssuhteille elettyinä suhteina muodostetaan haastatelupuheeessa.
Lähestyn teemaa Eliasin figuraation käsitteen avulla, tarkastellen suhteita osana
laajempaa läheissuhteiden muodostelmaa. Lisäksi hyödynnän mm. Simmelin
dyadin ja siinä syntyvän läheisyyden (intimacy) käsitettä. Sisaruussuhteissa on
suurta variaatiota esimerkiksi tapaamisten tiheyden ja emotionaalisen
läheisyyden suhteen. Sekä läheiset että etäiset tai jännitteiset sisaruussuhteet
kuitenkin kiinnittyvät sukulais- ja muiden läheissuhteiden figuraatioon, ja
esimerkiksi uuden ihmisen tulo figuraatioon voi aiheuttaa suuria muutoksia myös
sisarusten väliseen suhteeseen. Ystävyyssuhteissa puolestaan voi esiintyä
dyadista läheisyyttä, jolloin muut suhteet suljetaan ystävyyssuhteen
ulkopuolelle. Yksilölle sisaruussuhteella ja ystävyyssuhteella voi olla
samankaltainen merkitys. Sisaruussuhde asettuu kuitenkin osaksi
läheissuhteiden figuraatiota tiiviimmin ja erilaisella dynamiikalla kuin
ystävyyssuhde.
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29. VIHAPUHE SANANVAPAUDEN JA
DEMOKRATIAN UHKANA
Työryhmän puheenjohtajat:
Tuija Saresma, tuija.saresma@jyu.fi
Paula Haara
Aleksi Knuutila
Heidi Kosonen
Kaarina Nikunen
Reeta Pöyhtäri
Torstai 24.3. klo 14.30–18.10

Vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
Paula Haara & Reeta Pöyhtäri, Tampereen yliopisto
Paperi pohjaa Viha vallassa -tutkimukseen
(https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihavallassa), jossa
selvitettiin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavan vihapuheen
laajuutta, luonnetta ja vaikutuksia keväällä 2019 eduskuntavaalien aikaan.
Tutkimus osoittaa, että vihapuhe vähentää sen kohteiden osallistumista
politiikkaan ja julkiseen keskusteluun, mikä on demokratian kannalta vakava
huolenaihe.
Tutkimusaineisto koostuu kuntiin ja eduskuntaan lähetetyn kyselyn vastauksista
(n=1393), teemahaastatteluista sekä Twitteristä kerätystä aineistosta (noin
375 000 twiittiä). Kyselyn mukaan vihapuheen kohtaaminen on yleistä:
kolmasosa kuntapäättäjistä on ollut työnsä vuoksi vihapuheen kohteena.
Julkisuudessa oleminen ja sukupuoli vaikuttavat siihen, kuinka yleisesti
vihapuhetta kohdataan. Kaksi kolmasosaa päättäjistä arvioi vihapuheen
lisääntyneen viime vuosina. Vastaajat arvioivat, että vihapuheen taustalla voi olla
impulsiivista toimintaa, mutta sitä käytetään myös tietoisesti poliittiseen
painostukseen, jonka tavoitteena on jonkun henkilön tai poliittisen näkemyksen
vaientaminen.
Tutkimuksen perusteella vihapuhe vaikuttaa motivaatioon toimia politiikassa ja
saa jopa harkitsemaan politiikasta luopumista. Vihapuhetta kokeneista
kuntapäättäjistä 28 % kertoi halunsa osallistua päätöksentekoon vähentyneen.
Puolet kuntapäättäjistä kertoi, että vihapuheen kokeminen heikensi heidän
luottamustaan tuntemattomiin ihmisiin.
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Vihapuhe sukupuolittuneena poliittisena väkivaltana
Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto
Vihapuhe kaventaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja uhkaa
edustuksellista demokratiaa. Se on myös vahvasti sukupuolittunutta. Tässä
alustuksessa tarkastelen poliittisiin päättäjiin kohdistuvaa vihapuhetta
poliittisena väkivaltana. Analysoin Viha vallassa -tutkimushankkeessa kerättyä
aineistoa sukupuolen näkökulmasta ja intersektionaalisesti eli kiinnittäen
huomiota siihen, miten se kohdistuu poliittisen vallan suhteen marginalisoituihin
ihmisiin ja ihmisryhmiin, naisten lisäksi myös rodullistettuihin sekä kieli-,
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Analyysin keskiössä ovat vihapuhe
vallankäyttönä ja väkivaltana sekä siihen liittyvät tunteet ja affektit. Osoitan,
millä tavalla vihapuhe strategisena toimintana toimii – miten poliittisiin päättäjiin
kohdistettu vihapuhe uhkaa sananvapautta ja demokratiaa pyrkimällä
hiljentämään kohteensa.

Vihan verkot – vihapuheen tuottajien ja levittäjien online-toiminta
Aleksi Knuutila & Urho Tulonen, Jyväskylän yliopisto
Esityksessä tarkastellaan vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostoja,
motiiveja ja toimintatapoja, joita on selvitelty Vihan verkot -hankkeessa
(Valtioneuvoston kanslia, 2021–2022,
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihan-verkot).
Projektissa yhdistetään kvantitatiivisia (big data, verkostoanalyysi,
koneoppiminen) ja kvalitatiivisia (online-etnografia, teemahaastattelut,
verkkokeskustelujen temaattinen ja retorinen sisällönanalyysi) metodeja julkisen
sosiaalisen median keskustelujen tarkastelussa. Tässä esityksessä keskitytään
koneoppimisen avulla tuotettuun analyysiin ja internet-etnografiaan ja näiden
metodien avulla saatuja tutkimustuloksiin. Erityisesti kuvataan vihapuheen
tuottajien verkostoja sekä vihapuheen tuottamisen ja levittämisen käytäntöjä ja
toiminnan motiiveja. Tarkoitus on ymmärtää, mitkä sosiaaliset prosessit ja
verkon käytännöt mahdollistavat vihapuheen olemassaolon ja mahdollisesti
lisäävät sitä. Tällä tavoin pyritään löytämään keinoja vihapuheen demokratiaa
nakertavan vaikutuksen suitsimiseksi.
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Verkostojen merkitys vihapuhetta koskevien rikosilmoitusten taustalla?
Rekisteriaineistopohjainen arvio
Marko Juutinen, Poliisiammattikorkeakoulu
Tässä esityksessä tarkastellaan vihapuherikollisuutta poliisin rekisteriaineistoin
perusteella. Esitys pohjautuu Vihan verkot -hankkeen osana
Poliisiammattikorkeakoulussa tehtyyn tutkimukseen. Aineisto muodostuu
Poliisiammattikorkeakoulun viharikoksia koskevasta seuranta-aineistosta, johon
kuuluvat kaikki vuosien 2016 ja 2020 välillä poliisin tietoon tulleet
viharikosepäilyt. Kriminalisoitavaa vihapuhetta on mahdollista lähestyä kolmen
rikoslajin kautta - kunnianloukkausrikosten, kiihottamisrikosten sekä laittomien
uhkausten avulla. Kuinka paljon tällaisissa rikosilmoituksissa on epäiltyjen
tekijöiden keskinäisiä verkostoja ja onko mahdollista puhua verkostojohteisesta
vihapuherikollisuudesta? Verkostot määritellään tässä työssä aineistosta esiin
nouseville epäiltyjä tekijöitä kytkevillä muuttujilla: rikosilmoitukset ja
verkkoalustat. Tutkimushypoteeseja on kaksi: 1) Vihapuherikokset ovat
avainhenkilöjohteisia, 2) Vihapuherikokset ovat verkkoalustajohteisia.

Sosiaalinen media viidentenä valtana: saksalaisten ja suomalaisten
vastapuhekampanjojen strategista organisaatiota Facebookissa
Sabine Ylönen, Jyväskylän yliopisto
Sosiaalista mediaa kutsutaan myös viidenneksi vallaksi, joka muodostaa uuden
valvontaelimen ja voi siten täyttää demokraattisia funktioita (Bunz 2012).
Toisaalta sosiaalinen media on mahdollistanut vihamielisen keskustelun
leviämisen, jossa sananvapauteen viitaten normalisoidaan aikaisemmin
tabuisoidut sisällöt ja ilmaisut (Wodak 2018). Vastauksena valeuutisiin sekä
suoraan ja epäsuoraan vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa on kehitetty myös
järjestäytyneen vastapuheen muotoja vastustamaan aggressiivisen ja
vihamielisen puheen normalisointia (Laubenstein et al. 2018). Voidakseen
vaikuttaa keskusteluun sosiaalisen median kommenttisarakkeissa viidennen
vallan ominaisuudessa, vastapuheen on oltava näkyvissä myös määrällisesti.
Tässä vertailututkimuksessa analysoin #iamhere international -verkoston
saksalaisten ja suomalaisten Facebook-ryhmien toimintaa. Erityisesti keskityn
analysoimaan, millä tavalla toiminnan strateginen organisaatio ja digitaalisten
tekstilajien konventionalisoituminen vaikuttaa toiminnan intensiivisyyteen ja
jatkuvuuteen.
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Marginalisoidun kehon läsnäolo vastapuheen muotona
Susi Nousiainen, Lapin yliopisto
Heidi Kosonen, Jyväskylän yliopisto
Internetissä ja sosiaalisessa mediassa yleistynyt vihapuhe on intersektionaalinen
ilmiö, joka kohdistuu erilaisiin vähemmistöihin ja pyrkii näiden vaientamiseen.
Sosiaalisen median aktivistien käyttämässä, visuaalisuuden määrittämässä
Instagramissa vihapuhe pyrkii myös tietynlaisten käyttäjien ja kehojen
pyyhkimiseen pois näkyvistä. Tämä kohdistuu erityisesti marginaalikehoisiin
yksilöihiin, kuten lihaviin naisiin ja toimintarajoitteisiin yksilöihin, sekä
sukupuolinormeja haastaviin kehoihin. Verkkovihan ohella tietynlaisten kehojen
näkyvyyttä rajaavat myös alustan yhteisösäännöt, jotka sensuroivat
naistyypillisten kehojen ilmaisua ja lihavuus- ja vammaisaktivistien tilejä.
Tarkastelemme esityksessämme erityisesti Instagramissa toimivia suomalaisia
kehopositiivisuusaktivisteja, jotka käsittelevät päivityksissään kohtaamaansa
vihapuhetta ja haastavat Instagramin näkyvyyttä sääteleviä epätasa-arvoistavia
normeja. Esitämme, että heidän itserepresentaatioitaan voi tarkastella
vastapuheen muotona verkkovihalle ja kehoja ja niiden näkyvyyttä säätelevälle
biovallalle. Tarkastelemamme somevaikuttajat kyseenalaistavat ja venyttävät
normeja olemalla läsnä marginalisoituina kehoina. Tämä sekä aiheuttaa
verkkovihaa että vastustaa sitä. Jakamalla saamiaan vihakommentteja ja niiden
heissä aiheuttamia affekteja sekä postaamalla selfieitä he tekevät näkyviksi sekä
verkkovihan misogyniaa että Instagram-kulttuurin normeja. Tämä toimii tapana
keskustella julkisesti siitä, kenen kehot kuuluvat näkyviin julkisessa verkkotilassa
ja kenen eivät.
Lähestymme ruumiillista läsnäoloaan käyttävien kehopositiivisuusaktivistien
tuottamaa sisältöä kulttuurintutkimuksesta käsin ja diskurssianalyysin keinoin.
Tarkastelemme 10 Instagram-aktivistin käyttämiä visuaalisia ja tekstuaalisia
vastapuhestrategioita vihapuheen sekä Instagramin syrjivien alustasääntöjen
vastustamiseen ja niiden vaikutusten minimoimiseen. Pohdimme heidän
käyttämiään strategioita suhteessa vallitsevaan keskusteluun vihapuheesta ja
vastapuheesta.
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30. VÄKIVALTA, KONFLIKTIT JA VALTASUHTEET
SEKÄ VANHEMMUUS JA VALTA
Työryhmän vetäjät:
Marianne Notko, Jyväskylän yliopisto, marianne.notko@jyu.fi
Johanna Terävä, johanna.terava@jyu.fi
Marja Leena Böök, marja.leena.book@jyu.fi
Torstai 24.3. klo 14.30. –17.30

Koti, korona ja digitaalinen pakottava kontrolli
Sonja Tihveräinen & Marita Husso

Digitaalisten palveluiden ja etätyön yleistymisen myötä väkivallan, kontrollin ja
vahingoittamisen mahdollisuudet läheisissä suhteissa ovat lisääntyneet.
Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat voimistaneet monia väkivallan
riskitekijöitä, ja tuoneet lisähaasteita avun hakemiselle ja saamiselle (Cambell
2020; Husso ym. 2021; Lyons & Brewer 2020). Samalla julkisen ja yksityisen
raja on kodeissa hämärtynyt ja verkkovälitteisten ja kasvokkaisten
vahingoittamisen muotojen erottelu on tullut aiempaa haastavammaksi.
Alustuksessa tarkastelemme, miten digitalisaatio on vaikuttanut 1) kotona ja
arjessa tapahtuvaan sukupuolistuneeseen väkivaltaan sekä käsityksiimme
yksityisen ja julkisen rajoista, 2) väkivaltaan puuttumisen mahdollisuuksiin
hyvinvointipalveluissa sekä 3) väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin
käytäntöihin. Aineistona käytämme Koronaepidemian vaikutukset
lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ) -hankkeessa
kerättyjä turvakotien asiakkaiden verkkokyselyjä sekä turvakotien ja
väkivaltatyön avopalveluiden työntekijöiden fokusryhmähaastatteluja.
Analyysissa hyödynnämme digitaalisen osallisuuden ja pakottavan kontrollin
käsitteitä.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kotiin eristäytyminen korona-aikana on
mahdollistanut ja tehnyt näkyväksi pakottavan kontrollin ja vallankäytön tapoja,
jotka ovat vaikeuttaneet lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden avun hakemista ja
vastaanottamista. Teknologia on tehnyt monista asioista arjessa helpompia,
mutta samalla se on mahdollistanut uudenlaisia häirinnän, uhkailun, vakoilun,
eristämisen, valvonnan ja kontrollin muotoja (Dunlap 2010; Ybarra ym. 2017).
Lisäksi se on mahdollistanut myös jatkuvan, reaaliaikaisen pääsyn kumppanin ja

156

läheisten elämään sähköpostista sijaintietoihin ja tilitiedoista google-hakuihin
(Harris & Woodlock 2019; Hand ym. 2009). Alustuksessa esittelemme KOVÄhankkeen tuloksia ja jäsennämme digitalisaation vaikutuksia sukupuolistuneen ja
kotona tapahtuvan väkivallan muotoihin, niihin puuttumisen mahdollisuuksiin
sekä väkivaltainterventioiden toteuttamiseen.

Yhteisvanhemmuuden toimijuudet ja puhujapositiot erotilanteessa
Johanna Terävä & Marja Leena Böök

Vanhempien ero tuottaa monia muutoksia perheenjäsenten arkeen ja
ihmissuhteiden dynamiikkaan. Esimerkiksi vanhemmuus saa uudenlaisia
muotoja, rooleja ja tehtäviä. Eron jälkeistä yhteisvanhemmuutta (co-parenting) on
Suomessa toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Yhteisvanhemmuudella tarkoitetaan
tässä kahden aikuisen välistä sitoutunutta toimintaa lapsen hoivaan,
kasvatukseen ja vastuunjakoon (Feinberg 2003). Parhaimmillaan
yhteisvanhemmuuden on todettu tuottavan hyvinvointia sekä lapselle että
vanhemmille.
Tässä tarkastelemme yhteisvanhemmuutta eron kokeneiden tai eroprosessin
keskellä olevien vanhempien puheessa. Lähestymistapa tutkimuksessamme on
konstruktionistinen. Tuomme esille vanhempien haastatteluaineiston pohjalta
sitä, millaisia asemia (positioita), toimijuuksia ja merkityksiä vanhemmat
tuottavat puheessaan suhteessa yhteisvanhemmuuteen ja toiseen vanhempaan.
Vanhempien haastatteluaineisto (N=32) koottiin vuosina 2016–2020
yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto ry:n kanssa. Tutkimukseen osallistuneet
vapaaehtoiset eron kokeneet vanhemmat (16 äitiä ja 16 isää) tavoitettiin pääosin
Ensi- ja turvakotien liiton verkostojen kautta. Ensi- ja turvakotien liiton
työntekijät toteuttivat yksilöhaastattelut tutkijoiden laatiman haastattelurungon
avulla. Analyysissä hyödynnämme narratiivista orientaatiota ja positiontiteoriaa.
Tulosten mukaan vanhemmat tuottivat kahdenlaista toimijuutta (heikkoa ja
vahvaa) sekä kuudenlaisia puhujapositioita kerronnassaan. Näitä olivat
yhteistyökumppanit, taistelijat, uhrit, vastuunkantajat, luovuttajat ja sopeutujat,
joista tuomme esimerkkejä esityksessämme.

Moniammatillinen yhteistyö lähisuhdeväkivallan kohtaamisessa ja siihen
puuttumisessa
Marianne Notko, Jyväskylän yliopisto
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Marita Husso, Tampereen yliopisto
Sisko Piippo, Itä-Suomen yliopisto
Monica Fagerlund, Helsingin yliopisto
Jarmo Houtsonen, Poliisiammattikorkeakoulu

Lähisuhdeväkivallan uhrien, tekijöiden ja todistajien moniammatillinen
kohtaaminen sosiaali- ja terveysaloilla sekä poliisin työssä sisältää useita
haasteita. Eri alojen toimijoilla on väkivaltaan erilaisia näkökulmia, toisistaan
poikkeavia ydintehtäviä, institutionaalisia käytäntöjä sekä organisatorisia
rakenteita. Tutkimuksessamme tarkastelemme suomalaisten sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten ja poliisien moniammatillista yhteistyötä sekä
erityisesti käytäntöjä ja käsityksiä erilaisissa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä
interventioissa. Aineistonamme on 16 fokusryhmähaastattelua, joihin osallistui
yhteensä 67 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja poliisia. Tutkimus on
toteutettu osana EU-rahoitteista Enhancing Professional Skills and Raising
Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services
(EPRAS) -hanketta vuosina 2017–2019. Hankkeen tavoitteena oli mm. kartoittaa
lähisuhdeväkivaltaan liittyviä käsityksiä, kokemuksia ja käytäntöjä sekä
koulutustarpeita. Tulostemme mukaan onnistuneen moniammatillisen
yhteistyön edellytyksinä ovat riittävä ja ajantasainen koulutus
lähisuhdeväkivallasta ilmiönä, tieto eri toimijoiden tehtävistä, vastuista ja
velvollisuuksista sekä joustava suhtautuminen moniammatillisen yhteistyön
muotoihin. Eri toimijoiden väliset hyvät henkilösuhteet edesauttavat yhteistyötä,
mutta haasteina ilmenevät toimintojen liiallinen henkilöityminen. Riskiksi
muodostuu painopisteen kohdentuminen yksilöiden vuorovaikutukseen
organisaatioiden rakenteellisten kysymysten sijaan. Hyvät tavoitteet voivat
kariutua organisatorisiin raja-aitoihin ja toimijoiden päämäärien eriävyyksiin.
Tuloksellisen väkivaltaan puuttumisen edellytyksenä ovatkin avoin käytäntöjen
tarkastelu ja muu vuoropuhelu eri toimijoiden välillä, ajantasaisen ja jatkuvan
koulutuksen mahdollistaminen kaikille ammattilaisille sekä rakenteellisten
ongelmakohtien ratkaiseminen.
Pienten lasten vanhempien työnjaon käytännöt ja koronapandemia kriittisenä
hetkenä
Johanna Närvi, Petteri Eerola, Johanna Lammi-Taskula & Johanna Terävä
Ensimmäisen lapsen syntymä on parisuhteessa ”kriittinen hetki” (Neale ym.
2012), jonka myötä aiemmin tasainenkin työnjako puolisoiden välillä usein
muuttuu epätasaisemmaksi. Kotityö- ja lastenhoitovastuu sekä erityisesti
”metatyö” painottuvat äideille, vaikka isät ovat vuosikymmenten kuluessa
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lisänneet etenkin lasten kanssa viettämäänsä aikaa. Työnjakoon vaikuttavat
muun muassa vanhempien työtilanteet sekä sukupuolistuneet käsitykset
vanhemmuudesta. Kun äidit käyttävät valtaosan pitkistä perhevapaista,
vanhemmille muodostuu hoivan käytäntöjä, joita on usein vaikea myöhemmin
muuttaa. Toisaalta esimerkiksi vanhemman työhön paluu ja toisen vanhemman
perhevapaa tai uuden lapsen syntymä voivat olla kriittisiä hetkiä, jolloin
joudutaan neuvottelemaan uudenlaisesta työnjaosta. Myös koronapandemian
on arveltu voivan muuttaa vanhempien työnjakoa, mutta tutkimustulokset ovat
osoittaneet sukupuolten tasa-arvon kannalta eri suuntaisia vaikutuksia.
Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten pienten lasten vanhemmat
jakavat lapseen ja kotitöihin liittyviä vastuita, millaisia muutoksia vastuissa
tapahtuu lapsen varhaisvuosina ja millaisia tekijöitä muutosten taustalla
on. Kiinnitämme huomiota erilaisiin ”kriittisiin hetkiin”, yhtenä
niistä koronapandemian mahdollisiin seurauksiin työnjaossa. Aineistona
käytämme pitkittäishaastatteluaineistoa, jossa samoja vanhempia haastateltiin
kolmesti: ennen koronapandemiaa (lapsi alle 2- ja 4vuotias) sekä koronapandemian ”toisen aallon” aikana (lapsi 5-vuotias). Perheitä
aineistossa on 29 ja haastatteluja kaikkiaan 87. Haastattelut tehtiin
osana STN:n rahoittamaa CHILDCARE-tutkimushanketta.
Aineiston analyysi on käynnissä. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että
koronakriisin alkuvaiheessa joissakin perheissä tapahtui väliaikaisia
muutoksia sukupuolistuneessa työnjaossa mutta pidemmällä aikavälillä
vanhempien työnjaon käytännöissä korostuu jatkuvuus. Käytännöissä voi silti
tapahtua vanhemmuuteen liittyvien vastuiden osa-alueilla erisuuntaisia ja asteisia muutoksia, joiden taustalla on lukuisia perhetilanteeseen,
työmarkkinoihin tai esimerkiksi terveydentilaan kytkeytyviä tekijöitä. Nämä
”kriittiset hetket” voivat johtaa uusiin neuvotteluihin vanhempien työnjaosta.
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31. VÄSYMISEN SOSIOLOGIAA
Työryhmän puheenjohtajat:
Helena Hirvonen, helena.m.hirvonen@uef.fi
Eeva Jokinen, eeva.jokinen@uef.fi
Laura Mankki, laura.mankki@uef.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.10
Väsymisen hallinta ja ikään ja sukupuoleen liittyvät haavoittuvuudet naisten
asiantuntijatyössä
Maija Korhonen, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Siivonen, Turun yliopisto
Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto
Kati Luostarinen, Itä-Suomen yliopisto
Nykyinen ihannetyöntekijä on samanaikaisesti tehokas huippusuoriutuja, jolla on
halu jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja parempaan suoriutumiseen.
Huippusuorittava työntekijä on myös haavoittuvuuksistaan tietoinen ja
tokenemistaitoinen toimija, joka säätelee työhön liittyviä tunteitaan ja
mielialojaan, kontrolloi väsymistään ja selviytyy vastoinkäymisistä voittajana.
Esityksessä tartumme työntekijäsubjektia koskevaan ajankohtaiseen
yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Lähestymme aihetta kriittisen
tutkimuksen näkökulmasta, jossa sinnikkään ja haavoittuvuuksiaan reflektoivan
työntekijäihanteen on tulkittu ilmentävän uusliberalistista hallinnan tapaa.
Keskitymme erityisesti postfeminististä diskurssia kritisoiviin näkemyksiin,
joiden mukaan huippusuorittaminen, sinnikkyys ja väsymisen hallinta asettuvat
ja yksilöityvät työelämässä erityisesti naisten vastuulle. Valotamme tätä ilmiötä
tutkimushankkeissamme haastateltujen eri ikäisten naistyöntekijöiden
suorittamis-, jaksamis- ja uupumuspuheen kautta.
Haastateltuja naisia yhdistää asiantuntijatyö miesvaltaisella alalla maskuliiniseksi
miellettävissä organisaatioissa. Heidän esimerkkiensä kautta pohdimme, miten
organisaatioissa koettu ikä- ja sukupuolisyrjintä kääntyy yksilön vioiksi ja
kehittymishaasteiksi. Asiantuntijanaisten vikoina näyttäytyvät vääränlaiset,
feminiinisiksi mielletyt ajattelu- ja toimintatavat, väärä sukupuoli ja
vääränikäisyys sekä nuorena että keski-ikäisenä. Työn ongelmien kääntyessä
yksilön puutteiksi sukupuoleen, ikään ja näiden risteymiin liittyvistä
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haavoittuvuuksista samoin kuin väsymisen kontrolloinnista tulee itsehallinnan
kohteita. Itsehoidollisten strategioiden avulla naiset pyrkivät tokenemaan paitsi
väsymyksestä ja uupumuksesta, myös kohtaamastaan vähättelystä ja syrjinnästä.
Esitämme, että naisten tavat tunnistaa, reflektoida ja kontrolloida väsymistä
asiantuntijatyössä ovat työelämää koskevaa tietämistä ja tuntemista, joka tekee
näkyväksi työssä jaksamisen ja väsymisen ikä- ja sukupuolisidonnaisia
kytkentöjä.

Uupuneen upseerin ruumiillinen vastarinta
Suvi Kouri
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on pureutua suomalaisten upseerien
kokemuksiin työuupumuksesta sekä tarkastella uupumusta sotilaan ruumiillisena
vastarintana. Mediassa on viime vuosina noussut aika ajoin otsikoihin upseerien
keskuudessa lisääntyvä työuupumus. Useammassa viimeaikaisessa
tutkimuksessa ja kyselyssä on käynyt ilmi, että upseerien suurimpia
huolenaiheita työssään on oma työssä jaksaminen sekä työn henkisen rasituksen
lisääntyminen. Upseeriliitto on yhdessä Akavan kanssa vaatinut 1970-luvulta
peräisin olevan ammattisotilaiden työaikalain päivittämistä, jotta työssä
uupumista voitaisiin paremmin ehkäistä. Lausunnoissaan Upseeriliitto ja Akava
korostavat riittävän palautumisen ja levon tärkeyttä sekä parempaa tukea työn
ja perheen yhteensovittamiseen.
Niin organisaation sisältä kuin sen ulkopuolelta tulevat vaatimukset nykypäivän
upseerille ovat moninaiset ja osittain ristiriitaiset. Perinteiseen sotilaan
maskuliiniseen ideaaliin ovat liittyneet niin fyysinen vahvuus, rationaalisuus,
päättäväisyys kuin tunteiden tukahduttaminen ja niiden poissaolo. Esimerkiksi
surun, pelon ja herkkyyden näyttäminen on nähty helposti osoituksena
heikkoudesta ja siitä, ettei sotilas taistelukentän vaativissa olosuhteissa kykenisi
säilyttämään toimintakykyään. Niin rauhanajan työssä kuin kriisinhallinnan
tehtävissä upseerit tarvitsevat kuitenkin yhä enemmän myös tunnetaitoja ja
palveluasennetta, joita peräänkuulutetaan nykyisessä työelämässä kasvavissa
määrin.
Upseerin keho edustaa puolustusvoimia ja sen imagoa. Upseerit tuottavat
kehollaan affekteja kansalaisille, kuten turvallisuudentunnetta ja luottamusta.
Sotilaan työn fyysinen ulottuvuus on perinteisesti liitetty taistelukentän
vaatimuksiin, mutta uuden työn mukaiset ihanteet lisäävät ja muuttavat ruumiin
merkityksiä myös upseerin tehtävässä. Ihannetyöntekijän kehon odotetaan
viestivän menestystä, kurinalaisuutta, tehokkuutta ja suorituskykyä. Tällainen
ruumis ei enää tarvitse ulkoista kontrollointia, vaan kertoo itsekontrollista.
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Upseerin työn ruumiillisuus jatkaa sen sukupuolittamista niin fyysiseen
kyvykkyyteen kuin tunteisiin liittyvien sukupuolistereotypioiden kautta, jotka
kohtelevat eri tavalla miehiä ja naisia.
Työuupumukseen yritetään usein puuttua yksilöpsykologisin keinoin, vaikka
juurisyyt olisivat paikannettavissa rakenteellisiin tai kulttuurisiin tekijöihin.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on paikantaa niitä ulottuvuuksia, jotka
asevoimien kulttuurissa ja sotiluudessa altistavat upseerit työuupumukselle.
Työuupumuksen tarkastelu yksilötason ruumiillisena vastarintana osallistuu
myös puolustusvoimien vaikenemisen kulttuurin purkamiseen, kun uupunut
ruumis tuo näkyviin normit, ristiriidat, vaatimukset ja ongelmat sekä haastaa
tiettyjen normien oikeutusta ja tarpeellisuutta.

Terveyskeskustyön kuormittavuus ja yleislääkäreiden ammatillinen toimijuus
Inka Laisi
Tutkin väitöskirjassani yleislääketieteeseen erikoistuvien ja terveyskeskuksessa
työskentelevien lääkäreiden ammatillista toimijuutta. Nuoret
terveyskeskuslääkärit ovat tuoneet julkiseen keskusteluun huolensa
perusterveydenhuollon heikosta tilasta ja lääkäreiden uupumuksesta.
Terveyskeskuslääkäreiden tyytymättömyys ja siirtyminen muille sektoreille on
noussut esille myös sote-uudistukseen liittyvässä keskustelussa. Lääkäreiden
työtä leimaa jatkuva kiire, pakkotahtisuus ja henkilöresurssien riittämättömyys,
vaikka samalla heidän tulisi vastata hoitosuositusten ja potilaskeskeisyyden
asettamiin vaatimuksiin. Työkuormaa on kasvattanut entisestään pitkään
jatkunut koronapandemia. Lääkärit ovat väsyneitä.
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella yleislääketieteeseen erikoistuvien
lääkäreiden ammatillista toimijuutta sosiokulttuurisesta ja subjektikeskeisestä
näkökulmasta. Tutkimuksessani kysyn, miten lääkärit neuvottelevat, tulkitsevat
ja rajaavat ammatillista toimijuuttaan sekä miten erikoistumiskoulutuksessa näitä
tapoja käsitellään. Olen kiinnostunut myös siitä, millaista toimijuutta työn
materiaaliset ulottuvuudet mahdollistavat. Lähestyn lääkäreitä ruumiillisina
subjekteina ja pyrin tunnistamaan myös profession sisäisiä valta-asetelmia, jotka
aiheuttavat haavoittuvuuksia. Käytän aineistona erikoistumiskoulutuksen
yhteydessä tehtyä havainnointia, koulutuksen ennakkotehtäviä, haastatteluja ja
media-aineistoa.
Tutkimusten mukaan työn pakkotahtisuus, vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja
yksinäisyys lisäävät työuupumuksen riskiä. Esityksessäni keskityn erityisesti
ensimmäisen artikkelini teemoihin, joita ovat yksinäisyys ja autonomia
terveyskeskuslääkärin työssä.
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Väsyminen affektiivisena vastarintana
Laura Mankki
Viime vuosina sosiaali- ja terveysalan resurssiniukkuutta ja siitä johtuvaa
kroonista työntekijöiden työuupumusta on pyritty paikkaamaan työehtojen
parantamisen sijaan muun muassa johtamisen avulla (Hoppania et al. 2018).
LEWOGE- hankkeessa olemme tutkineet Lean-johtamismallia yhtenä tällaisena
uutena tapana järjestää sote-työtä tehokkaammalla tavalla. Lean-johtamisessa ja
sen jalkauttamisessa sote-alalle yhdistetään kiinnostavalla tavalla perinteistä
teknokraatista taylorismia ja jonkinlaista pehmeää johtamista, jossa ihmisten
erilaiset kyvyt sosiaalisuuteen, tuntemiseen, suhteiden luomiseen ja
innostumiseen pyritään valjastamaan biokapitalistisen arvon tuotantoon.
Johtamismallit voidaan näin ollen nähdä myös koneistoina, joilla säännellään ja
kesytetään työorganisaatiossa vallitsevia tunteita ja tunnetiloja.
Aiemmassa tutkimuksessa (Rikala 2013) on jo havaittu, että työssä uupuneet
kuitenkin myös vastustavat eri tavoin uupumista ja erityisesti niiden
yksilökeskeisiä diagnooseja. Uupumisen on katsottu johtuvan pikemminkin
olosuhteiden lisäksi jatkuvasta kamppailusta ja sinnittelystä tilanteen
parantamiseksi. Tässä paperissa tarkastelleen Lean-koulutusetnografiaan (ja
haastatteluihin) pohjaten sitä millaisia affektiivisia vastarinnan konstellaatioita ja
ilmaisuja kehkeytyy, kun työntekijä ei meinaakaan jaksaa enää innostua, luoda ja
kannatella suhteita tai olla sosiaalinen töissä, tai kun häneltä evätään
mahdollisuus näihin. Pohdin, millaisissa kohdissa tehostamisen rajat tulevat
vastaan ja sitä, miten johtamisella pyritään kesyttämään sote-alalla vallitsevaa
työntekijöiden väsymistä ja sen kriittisiä ilmaisuja. Pohdin miten väsymistä voisi
hahmottaa parantamisen tai kesyttämisen sijaan (kriittisenä) tietämisenä
(Jokinen 1996) ja affektiivisena vastarintana (Hynes 2013) joka ei mukaudu
uusiin johtamismalleihin ja tehokkuuden vaatimuksiin vaan läikkyy aina yli.

Väsynyt kätilö - Synnytyksen, kätilöiden ja sairaalan rytmien eriaikaisuus
kätilöiden kertomuksissa
Johanna Sarlio-Nieminen
Sairaalatyö on ympärivuorokautista. Spontaanit synnytykset käynnistyvät
kotona omia aikojansa ja synnyttäjät saapuvat synnytysosastolle ilmoitettuaan
etukäteen tulostaan sairaalaan. Käynnistetytkin synnytykset kehkeytyvät
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käyntiin eri tahtiin ja synnyttäjät siirtyvät käynnistysosastolta synnytysosastolle,
kun on aika asettua paikkaan, jossa syntymä tapahtuu.
Ympärivuorokautisesti toimivan synnytysosaston institutionaalinen työrytmi
muodostuu kolmen erilaisen työvuoron, aamun, illan ja yön rytmeistä, jotka
ketjuuntuvat jatkumoksi niiden välissä olevien vuoronvaihtoraporttien kautta.
Edellinen kätilö saattelee jatkajansa synnyttäjän äärelle synnytyshuoneessa,
jossa synnytys etenee omalla yksilöllisellä rytmillään, mutta usein myös
medikaalisella tempon lisäämisellä. Esityksessäni hyödynnän Henri Lefebvren
rytmianalyysia synnytyksen, kätilöiden ja sairaalan erirytmisyyden ja kätilöiden
koetun väsymyksen tarkastelussa.
Väitöskirjatutkimukseni aineisto on kerätty muistelutyö-menetelmällä ja se
koostuu tutkimukseen osallistuneiden yhdentoista kätilön kirjoittamista
kertomuksista (n=52) sekä niiden kollektiivisesta analyysistä (n= 12 sessiota).
Yövuoro-teemasta kirjoitetut tekstit ovat tämän esityksen keskiössä.

Aivojen väsymisen hallinta ja politisointi
Venla Okkonen
Franco ’Bifo’ Berardi rinnastaa työntekijöiden aivojen jatkuvan kuormittamisen
planeetan ekologisten resurssien riistämiseen ja esittää, että uusliberaali
jatkuvan kasvun ideologia on johtanut pisteeseen, jossa sekä luonnonvarat että
aivojen kapasiteetti ovat kulumassa loppuun. Elämän kiihtymisen sekä
neuraalisen hyperstimulaation maailmassa kokemusta luonnehtii
ylikuormittumisesta kielivä psyykkinen oirehdinta, kuten ahdistus ja lopulta
voimien loppuun kuluessa masennus.
Kognitiivisessa kapitalismissa aivot näyttävätkin olevan jatkuvien hallintaan
pyrkivien interventioiden kohde, tuotannon hauras resurssi, joka uhkaa kiihtyä
liikaa, ylikuormittua ja ehtyä. Tässä esitelmässä kysytään, miten työn, aivojen ja
niiden väsymisen suhteet hahmottuvat suomalaisissa mediateksteissä. Miltä
työelämän ongelmat ja niiden ratkaisut näyttävät, kun niitä jäsennetään
neurotieteistä ammentavalla kielellä? Kuten Catherine Malabou on esittänyt,
kaikki näkemykset aivoista ovat itsessään poliittisia ja avaavat mahdollisuuksia
joko normittamiseen perustuvaan hallintaan tai olemassaolon ja itsen
uudelleenkuvittelemiseen.
Aivojen muovattavuutta, plastisuutta on tutkimuksissa havaittu käytettävän
diskursiivisena resurssina, jonka avulla ihmisiä voidaan vastuutta jatkuvaan
itsestä ja omasta työkyvystä huolehtimiseen. Plastisuuden uusliberaalissa
tulkinnassa ihminen vaikuttaakin olevan itse vastuussa omien aivojensa
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kehityksen suunnasta, joka uhkaa jatkuvasti ohjautua tuhoisiin uomiin
välinpitämättömyyden, kiireen ja stressin vaikutuksesta. Tiedostamalla aivojen
plastisuuden, itseään luovan potentiaalin, voimme kuitenkin Malaboun mukaan
myös kuvitella uusia olemisen tapoja, mahdollisuuden kieltäytyä työelämän
joustavuuden ja tottelemisen vaatimuksista.
Alustavien havaintojen perusteella näyttääkin siltä, että mediakeskustelussa
neurotieteistä ammentava puhe työelämästä sisältää mahdollisuuksia varsin
joustaviin poliittisiin tulkintoihin. Pohdin, voiko väsymyksen biologisointi
plastisten aivojen normaaliksi reaktioksi mahdollistaa työskentelevän ihmisen
ympäristöönsä kytkeytyneen, arjen virroissa ja rytmeissä muovautuvan luonteen
tunnistamisen tavalla, joka avaa toisin tekemisen mahdollisuuksia. Tuodessaan
esille stressin aivojen kudoksia tuhoavan vaikutuksen media voi paitsi vahvistaa
yksilön itsevastuullisuutta myös avata hegemonisten tulkintojen katveessa tilaa
kysyä, millainen olisi aivoille aidosti suotuisa työelämä, joka ei lyhytnäköisesti
riistäisi aivojen kapasiteettia. Esitelmässä kaivetaan tätä aivopuheen
vallankumouksellista potentiaalia self-helpin sivulauseista perustuen tekeillä
olevaan väitöskirjaan hyvinvoinnin optimoinnista työelämässä.
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32. YHTEISKUNTATEORIA
Koordinaattorit:
Olli Herranen, Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, olli.herranen@helsinki.fi
Olli Pyyhtinen, Apulaisprofessori, Tampereen yliopisto, olli.pyyhtinen@tuni.fi
Perjantai 25.3. klo 09.00–12.00
Maksimointi totuutena taloudesta? Pierre Bourdieun formaalista
talouskäsityksestä
Sauli Havu, Tampereen yliopisto
Esityksessä tarkastelen kriittisesti Pierre Bourdieun käsitystä taloudesta.
Bourdieu on tunnettu taloudellisten analogioiden laajentamisesta perinteisesti
taloutena pidetyn alueen ulkopuolelle. Hän vaatiikin luopumista ”dikotomiasta
taloudellisen ja ei-taloudellisen välillä” (Bourdieu 1972/2000, 375). Bourdieun
mukaan ”talous, jota talousteoria kuvaa, on vain erityistapaus kokonaisessa
universumissa talouksia, jotka kaikki ovat taistelukenttiä, jotka eroavat toisistaan
sillä perusteella, mistä niissä on kyse, sillä perusteella, mitä niukkuuksia niihin
sisältyy, sekä sillä perusteella, että niillä toimivat eri pääomat” (Bourdieu 1980,
86). Tästä seuraa, että Bourdieun mukaan kaikkia käytäntöjä voidaan tarkastella
taloudellisina käytäntöinä suuntautuneina kohti ”materiaalisen tai symbolisen
voiton maksimointia” (Bourdieu 1972/2000, 375), vaikka useimmissa
tapauksissa suuntautuminen ei ole tietoista. Bourdieulle talous siis tarkoittaa
joko tietoista tai tiedostamatonta maksimointia niukkuuden olosuhteissa: hän
määrittää talouden käsitteen formaalisti (vrt. Polanyi 1977). Esikapitalistisissa
yhteiskunnissa taloudellisia suhteita ei kuitenkaan ”käsitetä taloudellisina eivätkä
ne konstituoidu taloudellisina” (Bourdieu 1972/2000, 59): ”Esikapitalistinen
talous perustuu pohjimmiltaan sen kieltämiseen, mitä me pidämme taloutena”
(Bourdieu 1994, 191). Esikapitalistiset yhteiskunnat ”työskentelevät
epätoivoisesti kieltääkseen, että ihmisten välisiä suhteita hallitsisi kyynisyys”,
näiden suhteiden ”objektiivinen totuus” (Bourdieu 2017, 67). Sen sijaan eräs
”eurooppalaisten yhteiskuntien” kehityksen erityispiirre on, että ne ovat ”askel
askeleelta ylittäneet tämän kieltämisen” ja ”tunnustaneet eksplisiittisesti
taloudellisilla toimilla olevan […] ne taloudelliset määränpäät, joita kohti ne olivat
alusta alkaen orientoituneet” (Bourdieu 1997/2001, 34). Vasta kapitalistisessa
yhteiskunnassa voidaan ”avoimesti tunnustaa taloudelliset päämäärät”, kuten
”intresseihin perustuva laskenta ja kilpailu” (Bourdieu 1977, 35–36). Formaalin
talouskäsityksensä vuoksi Bourdieu tahtomattaankin asettaa maksimointiin
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perustuvan kilpailullisen markkinavaihdon alkuperäiseksi totuudeksi taloudesta.
Pohdin esitelmässäni, mitä nähdäkseni ongelmallisia yhteiskunta- ja
kapitalismiteoreettisia seurauksia Bourdieun talouskäsityksellä on.

Relationaalinen rakennesosiologia
Olli Herranen, Helsingin yliopisto
Esitys perustuu kirjaprojektiini The Invisible Order. The Relational Approach to
Social Institutions (Palgrave 2022), jossa keskustelen yhteiskunnallisten
suhteiden teoriasta ja jossa suhteet – relaatiot – otetaan sosiologisen
rakenneteorian lähtökohdaksi.
Väitteeni mukaan rakenteiden ymmärtäminen relationaalisena ilmiönä ohittaa
niihin liitetyt tyypilliset leimakirveet, kuten rakenteiden näkeminen yhtäältä
itsessään substantiaalisena metafyysisenä oliona, toisaalta asiana, joka tekee
toimijoista automaattisesti tahdottomia typeryksiä. Suhteisiin perustuva
lähtökohta selittää rakenteiden usein mystiseksi jäävät ominaisuudet, jotka
kohdataan – Durkheimin muotoilua lainatakseni – objektiivisina suhteessa
meihin itseemme. Tämä toimii lähtökohtana tarkastelulle, jonka mukaan ihmisten
historiallisen kollektiivisen toiminnan seurauksena syntyneet suhteet voivat
omata sellaista rakenteellista dynamiikkaa, joka karkaa niiden puitteissa
toimivien hallinnasta. Tämä dynamiikka on hahmotettavissa esimerkiksi
kapitalistisen kilpailun ja sen tuottamien pakkojen välityksellä, sekä
byrokraattisissa apparaateissa.
Demokraattinen päätöksenteko on tapa ottaa nämä hallinnasta riistäytyneet
yhteiskuntasuhteet takaisin tietoiseen kontrolliin. Efektiivisten demokraattisten
käytäntöjen kannalta on kuitenkin oleellista, että kykenemme tunnistamaan,
millaiset rakenteelliset dynamiikat yhteiskunnissa ovat vallalla. Esitän, että näitä
dynamiikkoja pitää lähestyä kahta klassisessa sosiologiassa tunnistettua reittiä:
yhteiskunnallisen integraation ja yhteiskunnallisten ristiriitojen jatkuvan
vuorovaikutuksen välityksellä.
Sosiaalisten suhteiden kolmannet
Olli Pyyhtinen, Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatutkimuksessa sosiaaliset suhteet tavataan ymmärtää kaksinapaisina,
egon ja alterin välisinä. Tästä poiketen esitelmä kehittelee eräänlaista

167

sosiologista trialektiikkaa, joka käsittää suhteet kolminapaisina ja painottaa
”kolmansien” merkitystä. Kolmas ei ole mitään lisättyä tai ulkoista kahden
väliselle suhteelle vaan sen mahdollisuusehto. Jokainen kahdenvälinen suhde
edellyttää kolmatta joko välittäjänä tai ulossuljettuna, samalla kun kolmas voi
toimia vain suhteessa kahteen. Esitelmä on myös itse eräänlainen ”kolmas”, sillä
se välittää toisilleen kaksi ”kolmansia” käsittelevää toisistaan erillisiä
teoriatraditiota: yhtäältä sosiologiset ja fenomenologiset näkökulmat kolmansiin
persoonina ja toisaalta filosofiset, mediateoreettiset ja posthumanistiset
näkökulmat enemmän-kuin-inhimillisiin, materiaalisiin kolmansiin.

How to theorize housing: an actor-centered perspective
Hannu Ruonavaara, University of Turku
This is a programmatic paper arguing for an actor-centered theorization in
sociology of housing. When doing research on “housing” sociologists are actually
dealing with a large number of research objects that have to do with the
presence or absence of physical structures in and by which people seek shelter,
perform their daily activities, socialize with family and friends, show their status
and identity. Each of the research topics can be theorized separately, there is no
such one theoretical object as “housing”. The question is what kind of theory is
appropriate for the job. There are four types of issues that sociologist are
dealing with: action/interaction, institutions, structures and meanings. The
sociologist can start in any of these but s/he has to account also for others. Here
the starting point is action/interaction. This is justified with a simple argument:
society happens only through activity of and interaction between actors, both
individual and collective. While this can be seen as rather conventional, so is also
the understanding of action: action refers here to meaningful acts (and
omissions) that an actor performs in order to accomplish something. For this
view, it is important to think about the kinds of meanings that housing might
have. The paper suggests a threefold typology of meanings for housing: as an
object with practical value for satisfying ‘material’ housing needs, an object with
symbolic value for satisfying need for recognition and status and an object
having economic value for the resident and the owner. In reality, these
meanings are overlapping in many ways – but this sketch of a theory is intended
be an ideal typical one, an aid in thinking theoretically about housing.

Teoria–menetelmä-paketit nykysosiologiassa
Mikko J. Virtanen, Helsingin yliopisto
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Esittelen alustuksessani teoria–menetelmä-paketiksi (TMP) nimetyn analyyttisen
työkalun. Kuvaan myös sen konkreettista käyttöä valotta-malla suomalaisen
nykysosiologian TMP-kokonaisuuksia.
TMP-työkalu auttaa tunnistamaan tutkimusten erilaisia metateo-reettisia
ankkureita ja metodologisia painotuksia sekä tutkimusteorioi-den ja
menetelmien käyttötapoja. Sosiologisessa laadullisessa nykytut-kimuksessa ei
yleensä avata teoreettisten ennakko-oletusten, käsitteis-tön ja
tutkimusmenetelmän välisiä suhteita seikkaperäisesti. Teorioiden ja
menetelmien roolia tutkimusprosessissa ei myöskään pyritä lyömään etukäteen
lukkoon. Joustavan teorioiden ja menetelmien käytön perus-teltuna tavoitteena
on pyrkimys säilyttää tutkimustyön aineistolähtöi-syys. Samalla eri
tutkimustapoihin on kuitenkin muodostunut vakiin-tuneita käytäntöjä yhdistellä
teorioita ja menetelmiä. Varsinaisten oh-jeistusten sijasta vakiintumista tapahtuu
ennen kaikkea kantatutkimus-ten ympärille, joiden muotoa tutkimustyössä
pyritään seuraamaan.
TMP toimii tarkasteluvälineenä, jonka avulla voidaan nostaa esil-le usein
piiloisiksi jääviä teoria–menetelmä-painotuksia ja teorioiden ja menetelmien
keskinäissuhteita. Välineen käyttö parantaa näin ollen tutkimusprosessien
refleksiivisyyttä. Sen avulla voidaan myös luonneh-tia eri tutkimustavoille
tyypillisiä tapoja sovittaa teorioita ja menetelmiä yhteen sekä vertailla näitä
tapoja keskenään.
Esittelen TMP-työkalun käyttöä valottamalla suomalaisessa ny-kysosiologiassa
hyödynnettyjä teoria–menetelmä-paketteja. Nostan samalla esille erilaisia TMPargumentaatioita eli artikkeleiden tutki-musnarratiiveissa esiintyviä teorioiden,
menetelmien ja niiden välisten suhteiden luonnehdintoja. Tarkasteluni aineistona
toimii Sosiologia-lehdessä viimeisen viiden vuoden aikana julkaistut artikkelit.
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33. YKSINOIKEUSJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN
TULEVAISUUS YHTEISKUNNASSA
Koordinaattorit:
Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
johanna.jarvinen-tassopoulos@thl.fi
Virve Marionneau, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, CEACG,
virve.marionneau@helsinki.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–17.40
Yksityisen voitontavoittelun torjunnan pitkä kaari suomalaisessa
rahapelijärjestelmässä
Riitta Matilainen, EHYT ry
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry teetti Taloustutkimuksella joulukuussa 2021
kansalaiskyselyn (n=1006), jonka mukaan 63 prosenttia vastanneista toivoi
suomalaisen nykyrahapelijärjestelmän eli Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän
(”monopolin”) jatkuvan. Kyselyyn vastanneista 24 prosenttia sen sijaan toivoi
Suomeen lisenssimallia, joka tarkoittaisi sitä, että rahapelejä voisivat tarjota eri
peliyhtiöt (myös ulkomaiset). Tällöin valtio keräisi veroa ja lisenssimaksuja näiltä
rahapeliyhtiöiltä. Kantaa kysymykseen ei osannut sanoa 13 prosenttia.
Kansalaiset edelleen kannattavat rahapeliyksinoikeusjärjestelmää, mutta
lisenssijärjestelmään siirtymisestä on siitä huolimatta tullut varteenotettava
poliittinen vaihtoehto.
Esityksessä keskitytään yksinoikeusjärjestelmän ja siihen oleellisesti liittyvän
yksityisen voitontavoittelun torjumisen pitkään historialliseen kaareen. Etsin
esityksessäni vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi jo 1700-luvulla Ruotsin
valtakunnassa haluttiin estää yksityinen voitontavoittelu rahapelien avulla?
Miten yksityinen voitontavoittelu nähtiin 1800-luvulla? Mitkä olivat
pääargumentit suomalaista yksinoikeusjärjestelmää perustettaessa 1920–1940luvuilla? Miltä nämä argumentit näyttävät verrattuna muihin verrokkimaihin,
esim. Ruotsiin tai Iso-Britanniaan? Miksi ja miten yksityisen voitontavoittelun
salliminen eli (pörssi)yhtiöiden tulo rahapelien järjestäjäksi on tullut yhdeksi
mahdolliseksi ja jopa tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi rahapelaamista
koskevissa diskursseissa ja käytännöissä? Resonoivatko 1700–1900-lukujen
diskurssit edelleen yksinoikeusjärjestelmäymmärryksessämme?
Esitys perustuu suomalaista ja ulkomaista (lähinnä ruotsalaista)
rahapelijärjestelmää koskevaan (historiapainotteiseen) tutkimuskirjallisuuteen,
lakien ja asetuksien luentaan sekä erilaisiin päättäjien, ministeriöiden ja
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järjestöjen tuottamiin dokumentteihin ja kyselyihin sekä media- ja
somekeskusteluihin.
An initial analysis of the first wave of a qualitative longitudinal interview study
with Finnish gamblers
Michael Egerer, HY/CEACG
The availability of gambling plays a considerable role in gambling consumption.
Yet, the impact of availability changes in one type of game on the overall game
portfolio and ensuing developments in kind and degree of gambling harm are so
far only remotely understood. The comprehension of the underlying
mechanisms between availability and gambling consumption as well as the wider
impacts on the community remain limited. In December 2021, Finland’s second
casino opened in the city of Tampere. A qualitative longitudinal study aims at
surveying this change in quantity and character of gambling availability.
25 Finnish gamblers (8 women, 17 men) have been interviewed for the first
wave of the longitudinal study. Eight participants were residents of Tampere
and the surrounding district (i.e. Pirkanmaa), and the remaining were recruited
from rest of Finland. The initial analysis followed a quasi-inductive approach,
inspecting the transcribed interviews looking for reoccurring themes and
surprising responses.
The main preliminary findings of the initial analysis are the following: For most
of the respondents, the casino is a remote gambling space – remote in a
geographical, but more so the temporal sense. Recalling the gambling tables in
nightclubs are a reoccurring, nearly nostalgic theme especially for the older
respondents. Finally, gambling as a contextual activity links particularly with
personal relationships, forms of belonging, and other hobbies.
Yksinoikeus ja kilpailukyky globaaleilla markkinoilla
Johanna Järvinen-Tassopoulos, THL
Internetissä rahapeliyhtiöiden välinen kilpailu on kovaa. Euroopan unionissa ei
ole rahapelitoimintaa koskevaa yhteistä lainsäädäntöä, vaan jäsenvaltiot ovat
voineet säätää rahapelaamista ja rahapelitoimintaa koskevia lakeja ja asetuksia
erilaisin yhteiskunnallisin perustein. Tästä johtuen internetissä rahapelejä tarjoaa
erityyppisissä omistuksissa olevia rahapeliyhtiöitä, joiden toimiluvat on hankittu
Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Kansainvälisten rahapeliyhtiöiden toimiminen
internetissä on johtanut siihen, että Euroopassa yksinoikeusjärjestelmän ylläpito
ei ole enää kannattavaa.

171

Esitykseni perustuu tutkimukseeni, jota varten olen tehnyt haastatteluja
Veikkauksen, Valtioneuvoston kanslian ja eri ministeriöiden edustajien parissa.
Hyödynnän haastattelupuheen analyysissa Chantal Mouffen (2005) ajatuksia
”antagonismista” ja ”agonismista” sekä yhteiskunnallisista ja poliittisista
”kollektiivisista identiteeteistä”. Haastattelujen perusteella tutkin, kuinka eri
intressejä edustavat haastateltavat suhtautuvat yksinoikeusjärjestelmään ja sen
tavoitteisiin, rahapeliteollisuuden haasteisiin sekä rahapelihaittojen ehkäisyyn ja
vähentämiseen.
Tutkimukseni tarkoituksena oli alun perin selvittää, mitä valtion omistajaohjaus
merkitsee erityistehtäväyhtiön kannalta, ja kuinka se vaikuttaa
rahapelitoimintaan ja -politiikkaan. Esityksessäni keskityn tarkastelemaan,
kuinka haastateltavat puhuvat kilpailukyvystä ja yksinoikeudesta, minkälaisia
ryhmiä haastateltavat muodostavat mielipiteineen, ja löytyykö
yksinoikeusjärjestelmän tulevaisuudesta yhteisymmärrystä.
Oy Kannabis Ab - Kannabismarkkinoiden sääntely Euroopassa ja Suomessa
Virve Marionneau, HY/CEACG
Kotimaisten kyselytutkimusten mukaan kannabistuotteiden käyttö on
lisääntynyt ja asenteet kannabista kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi
etenkin nuorten keskuudessa. Vuonna 2018 tehdyssä väestökyselyssä 24
prosenttia suomalaisista oli kokeillut kannabista. Vertailun vuoksi vuonna 1992
luku oli vain kuusi prosenttia. Vastaavia havaintoja on tehty kansainvälisessä
tutkimuksessa.
Euroopassa Euroopan komissiolla ei ole kompetenssia huumepolitiikassa. Sen
sijaan jäsenvaltiot voivat itsenäisesti päättää huumausaineiden, ml. kannabiksen
regulaatiosta. Jäsenmaiden kannabispolitiikka perustuu kahteen pääasialliseen
kysymykseen: Kannabiksen käytön ja hallussapidon laillisuus (ml. lääketieteellinen
ja viihdekäyttö) sekä kannabiksen viljelyn laillisuus. Suomessa ainoastaan
kannabiksen lääketieteellinen käyttö on sallittu vuonna 2006 eritysluvalla.
Kiinnostus kannabiksen muun käytön tai viljelyn laillistamiseen saattaa kuitenkin
lisääntyä myös Suomessa käytön yleistyessä. Kansainvälisten tutkimusten
mukaan laillistettu ja säännelty kannabisteollisuus tuottaa paitsi verotuloja, myös
osaltaan ehkäisee laittomien markkinoiden toimintamahdollisuuksia.
Kannabiksen sääntely ei noudata dualistista kieltolaki/laissez-faire -mallia, vaan
näiden väliin jää useita sääntelymahdollisuuksia, ml. depenalisaatio,
dekriminalisaatio, sekä kaupallinen lisenointi ja monopolimalli. Tässä esityksessä
hahmottelen kannabikseen liittyvää politiikkaa eri Euroopan maissa, ja vertaan
Suomen tilannetta Euroopassa tapahtuvaan kehitykseen. Lopuksi pohdin
mahdollisen kannabiksen vähittäismyyntimonopolin perustamista Suomessa ja
siihen liittyviä kysymyksiä.
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Alkoholin etämyynti
Janne Nikkinen, HY/CEACG
Alkoholia tarjoavat julkiset monopolit ovat vastuussa kaksiosaisesta tehtävästä:
niiden tulee samanaikaisesti suojella kansanterveyttä rajoittamalla kulutusta ja
kerätä varoja julkistaloudelle. Pohjoismaissa alkoholimonopolien asemaa
kansanterveyden ja julkistalouden ”moottoreina” uhkaa rajat ylittävä kauppa
Europan unionin sisämarkkina-alueella. Rajat ylittävä kauppa heikentää
monopolien oikeutusta. Tässä esityksessä tarkastellaan, millaista rajat ylittävää
alkoholimyyntiä Pohjoismaiden markkinoille tarjotaan, ja millaisia vaikutuksia
tällä kaupalla on kansanterveyden, julkistalouden ja lainsäädännön näkökulmista.
Alkoholin verotus vaihtelee suuresti EU:n jäsenvaltioissa, mutta yleisesti ottaen
verotus on hyvin alhaista (useat jäsenmaat eivät verota viiniä ollenkaan).
Protektionististen argumenttien mukaan alhaiset veroprosentit ovat
välttämättömiä EU:n viljelijöiden kilpailukyvyn takia. Suuri osa alkoholin
kulutuksesta EU:ssa on kuitenkin tilastoimatonta (arviolta 25 %) ja sen
työllistävää vaikutusta on vaikea arvioida. Lisäksi internetin kautta tapahtuva
tilastoimaton myynti sisältää huolenaiheita kuten tuoteväärennökset ja
puutteelliset ikärajatarkistukset (DEEP SEAS-FAR SEAS Workshop Summary
2021). On kuitenkin kyseenalaista, ovatko huolet aiheellisia. Ei voida esimerkiksi
suoraan sanoa, että internetin kautta tapahtuva tilastoimaton myynti olisi
suunnattu erityisesti alaikäisille aikuisten sijasta. EU:n sisällä on myös suurta
vaihtelua alkoholinkäytössä (esimerkiksi korvikealkoholin käyttö on yleisempää
Itä-Euroopassa). Korkea alkoholin verotus on tunnusomaista Pohjoismaille,
mutta vain yksi instrumentti alkoholihaittojen vähentämisessä. EU:n tasolla
politiikkavaihtoehdot voivat poiketa hyvinkin paljon yksittäisen jäsenmaan
kohdalla soveltuvista. Yleisellä tasolla elektroniset jäljitysmenetelmät (”track &
trace”) jotka seuraavat alkoholia tuotannosta kuluttajalle EU:ssa voivat parantaa
tilastointia. Tarkastelen Suomen kohdalla, onko alkoholipolitiikassa ylikorostettu
verotusta suhteessa muihin mahdollisiin alkoholihaittoja vähentäviin
instrumentteihin (Babor et al. 2002). Ensinnäkin kysymystä voi arvioida
hallitusohjelmiin kirjattujen tavoitteiden valossa. Toisena arviointikohteena on
hallituksen esitys alkoholilain muuttamiseksi (HE 100/2017) sisältäen
yksityiskohtaiset alkoholipolitiikan perustelut. Kolmanneksi EU:n PILOTmenettely tarjoaa materiaalia arviointiin. Edelliset yhdessä muodostavat
analysoitavan materiaalin.
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34. YLIOPISTOT JA DEMOKRATIA
Työryhmän puheenjohtajat:
Hanna Kuusela, Tampereen yliopisto, hanna.kuusela@tuni.fi
Mikko Poutanen, Tampereen yliopisto, mikko.poutanen@tuni.fi
Tuomas Tervasmäki, Tampereen yliopisto, tuomas.tervasmaki@tuni.fi
Torstai 24.3. klo 14.30–18.10
Muuttuvat professorien rekrytoinnit – tenure track -rekrytointien strateginen
painotus ja akateemisen profession muutos
Taru Siekkinen, Elias Pekkola & Emmi-Niina Kujala
Yliopistojen henkilöstöpolitiikka muuttui Suomessa uuden yliopistolain jälkeen
suomalaisista yliopistoista tuli työnantajia ja niiden henkilöstöjohtaminen
muuttui strategiseksi. Yliopistot ovat lähentyneet yksityisiä sektoreita; niiden
tehokkuuspyrkimykset, johtamisen muutos keskitetyksi ja työntekijöiden jatkuva
suoriutumisen arviointi perustuvat muun muassa uuden julkisjohtamisen (New
Public Management, NPM) sekä managerialismin trendeille. (esim. Siekkinen
2019.)
Yliopistot ovat Suomessakin siirtyneet rekrytoimaan professorejaan kilpailullisen
tenure track - urapolun kautta. Tenure track on (tavallisesti) kolmiportainen
urapolku kohti professuuria, ja se sisältää syklistä suoriutumisen arviointia.
Näissä rekrytoinneissa painottuvat yliopiston strategiset painopisteet sekä
yksilön ”potentiaali”, eli käytännössä tutkimusmeriitit ja (subjektiivinen?) arvio
henkilön akateemisen uran nousujohteisuudesta. (Pekkola ym. 2019; 2020).
Tässä esityksessä tarkastellaan professorien rekrytointeja suomalaisissa
yliopistoissa, joiden muutoksella saattaa olla pitkäkantoisia vaikutuksia
akateemiselle professiolle sekä myös yliopistojen sisäiselle dynamiikalle.
Tutkimuspainotteisuus ja subjektiivinen potentiaalin arviointi saattavat suosia
miehiä rekrytoinneissa, sekä jättää vähemmälle huomiolle yliopiston muut
tärkeät funktiot; opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. (Pekkola ym.
2020).

Ajankäytön priorisointia kiihdytetyssä yliopistossa
Mikko Poutanen
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Tiukemmin tietotalouksien kilpailukykyyn kytketyissä suomalaissa yliopistoissa
aikaresurssista on tullut entistä kallisarvoisempaa ja kilpailtua.
Korkeakoulupolitiikka itsessään kiihdyttää akateemisen työn syklejä, kasvattaen
akateemisen työn epävarmuutta ja pakottaa aktiiviseen priorisointiin. Etenkin
yliopistotyön ulkopuolelta asetetut aikarajoitteet tai uudistukset kiihdyttävät
akateemista työtä. Kun tähän vielä lisätään organisaatiomuutos, kuten
yliopistofuusio, on selvää, että yliopistolaisen aika ei riitä kaikkeen. tämä johtaa
haasteisiin sovittaa yhteen oma työ sekä muu kuitenkin merkityksellinen
toiminta yliopistossa. Tampereen yliopiston fuusioon suunnattu kyselytutkimus
sekä haastattelut antavan kuvan fuusioprosessista, jonka jatkuva kiire aiheutti
epävarmuutta ja arvaamattomuutta sekä ymmärrettävää passivoitumista ja
omaan työhön keskittymistä selviytymiskeinona. Tätä voidaan pitää uhkana
erityisesti yliopistodemokratian kannalta.
Academic labour in a postsocialist university
Iuliia Gataulina
Transnational processes of neoliberalization of academia has become a
prominent topic in the scholarship on university politics and governance as well
a field of struggle for academic communities across the world. While
neoliberalization of universities is a transnational phenomenon, there are
differences how neoliberal transition “resides” within a variety of political and
economic contexts. In my research, I am tracing the forces that make up
contemporary Russian university assemblage, i.e. in the context of what may be
referred to as the neoliberal transition of post-socialist university politics.
The research has been informed by the assemblage theorizing and non-local
ethnography. This particular chapter draft of the doctoral thesis looks into a
multiplicity of material and semiotic components shaping academic labour.
Analysis shows how transnational neoliberal mechanisms of competitiveness,
audit and surveillance are increasingly used in Russian universities and
restructure research and educational activities through ranking systems and
“effective contracts”. I further investigate how such changes correspond to
subject positions at universities: while some people comply with the changes
stressing its fairness in post-Soviet realities, others underline its negative affect
on quality of research and education and create spaces of resistance.
Imaginaries of various temporalities and specialities are evoked in forming these
subjectivities: models for the future university are enabled by connections to
either the Soviet or the Western.
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Suuruuden ekonomia ja ymmärrys osallisuudesta yliopiston johtamisessa
Arja Haapakorpi (TAU); Minna Leinonen (TAU); Katriina Tapanila (TAU); OiliHelena Ylijoki (TAU); Annukka Jauhiainen (UTU); Arto Jauhiainen (UTU); Anne
Laiho (UTU) & Raakel Plamper (UTU)
Suuruuden ekonomia on noussut viime vuosikymmeninä hallitsevaksi yliopiston
organisoitumisen periaatteeksi. Se on linjassa managerialismin kanssa, joka
tarkoittaa yliopistokontekstissa sitä, että yliopiston johdolle annetaan oikeus ja
valta kontrolloida ja säädellä tutkimusta ja opetusta akateemisen yhteisön sijaan,
sekä taloudellisen tuottavuuden ja kilpailullisuuden korostumista (esim. Gordon
& Whitchurch 2010; Carvalho & Videira 2019; Shepherd 2018). Yliopistojen
yhdistymisten ohella suomalaisissa yliopistoissa on toteutettu fuusioita
yhdistämällä tieteenaloja suuriksi hallinnollisiksi yksiköiksi, joita edelleen
kuitenkin kutsutaan tiedekunniksi. Siten kysymys ei ole vain määrällisestä vaan
myös laadullisesta suuruuden ekonomiasta. Tavoitteena on ollut lisätä
tiedekuntien tehokkuutta ja vahvistaa yliopistojen asemaa rankingeissa.
Yliopiston sisäisissä fuusioissa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, miten hyvän
työn tekemisen ja osallisuuden edellytykset on mahdollista säilyttää näissä
suurissa yksiköissä, jotka sisältävät monenlaisia tieteenalakulttuureita, arvoja ja
toimintalogiikoita. Johtamisen kautta luodaan edellytyksiä akateemisen työn
tekemiselle ja osallisuuden kokemiselle yliopistossa.
Tarkastelemme yliopiston johdon näkemyksiä liittyen suuruuden ekonomiaan
perustuvaan johtamistapaan, sen etuihin ja haittoihin. Kysymme, miten
yliopiston johto ymmärtää yliopistohenkilöstön osallisuuden ja vaikuttamisen
tavat ja mahdollisuudet muuttuneessa yliopistossa. Pohdimme, mitä seurauksia
näillä ymmärryksillä on.
Esitys pohjautuu vuosina 2021–2022 toteutettavaan Yliopiston muutos ja
akateemisen työn tasa-arvot-tutkimushankkeeseen, jossa haastatellaan
yliopiston johtoa ja yliopistohenkilöstöä kolmessa suomalaisessa yliopistossa.
Tarkastelemme tässä esityksessä alustavia havaintoja yliopistojohdon
haastatteluista. Ne sisältävät yhteensä 10 dekaanin ja hallinnollisen johdon
haastattelua, jotka edustavat kuutta eri tiedekuntaa näissä kolmessa
yliopistossa.
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Yliopistotyön katvealueet
Tiina Nikkola
Esityksessäni kokoan yhteen “Työyhteisön pohjavirtaukset” - tutkimushankkeeni
tuloksia sekä luonnostelen sen pohjalta ponnistavan uuden tutkimushankkeen
“Kielletyt tunteet koulutusorganisaatiossa” lähtökohtakysymyksiä. Ihmisyhteisöt
- myös demokratia ainakin pintapuolisesti rationaalisesti toimivassa yliopistossa
- rakentuvat osaltaan myös yksilöllisten tunteiden varaan. Jotkut tunteet voivat
kuitenkin tuntua työyhteisössä sopimattomilta ja jopa kielletyltä ilmaista tai edes
kokea. Tällaisia ovat esimerkiksi kateus, turhautuminen ja viha.
Tutkimushankkeideni ytimessä on ajatus katvealueista eli näkymättömistä
tunteista. Niitä tarkastelemalla tavoitteena on tehdä näkyväksi ilmiöitä, joita on
muilla keinoin vaikea havaita, ja jotka jäävät usein vaille huomiota. Tällaiset
katvealueet muokkaavat työn arkea, kokemuksia omasta työstä sekä yhteisöön
kuulumisen mahdollisuuksista. Kielletyt tunteet, kuten viha, kateus ja kyräily
yliopisto-organisaatiossa, ovat tulokulmia, joiden avulla päästään käsiksi
työelämän katvealueiden rakentumiseen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole lisätä
tunnepuhetta, vaan asettaa se kontekstiinsa kysymällä, mistä se laajemmin
kertoo. Tunteet ovat aina myös yhteisöllinen, jopa poliittinen kysymys. Hyvin
yksityisetkin tunteet ovat usein jaettuja, vaikka niistä ei puhuta. Samalla tunteet
antavat tietyn tyyppiselle poliittiselle ja yhteiskunnalliselle järjestykselle
kiinnekohdan. Ei ole siis yhdentekevää, miten tunteista puhutaan tai jätetään
puhumatta ja miten niiden jakaminen on mahdollista. Tunteiden ilmaisun avulla
yhteisöissä ja yhteiskunnassa luodaan hyväksyttävyyden rajoja ja sosiaalista
kontrollia. Millä tavalla tunneilmaisua sallitaan ja hallinnoidaan yliopistossa?
Mitkä ovat kiellettyjä tunteita ja miksi?

Suomen viimeaikaisten korkeakoulupoliittisten innovaatio- ja
yrittäjyysdiskurssien tarkastelua
Marko Ampuja
Viime vuosikymmenten aikana läntisten teollisuusmaiden tiede- ja
korkeakoulupolitiikka on nivoutunut yhä voimakkaammin osaksi
innovaatiopolitiikkaa ja kansallisen kilpailukyvyn tavoitteita. Tämä kehitys on
koskenut myös Suomea, mutta 2010-luvulle tultaessa innovaatio ja ”kansallisen
innovaatiojärjestelmän” käsite menettivät keskeisen asemansa maamme eri
politiikkasektoreita organisoivana politiikkaideana, yhdessä tutkimus- ja
kehitystoiminnan rahoituksen leikkausten kanssa. Samalla, kuten työryhmän
kuvauksessa todetaan, yliopistoille on kuitenkin sälytetty yhä enemmän vastuuta
toimimisesta ”kansantalouden menestyksekkään kehityksen moottoreina” ja

177

edellytetty niiden palvelevan entistä intensiivisemmin ulkoisia sidosryhmiä eli
käytännössä yrityksiä ja liike-elämää.
Tarkastelen tähän teemaan liittyen esityksessäni Opetus-ja kulttuuriministeriön
(OKM) julkaisemien, yliopistoja ja korkeakouluja käsittelevien
politiikkadokumenttien innovaatio – ja yrittäjyysdiskursseja vuosien 2015 ja
2019 välillä. Tätä fokusta perustelee se, että samaan aikaan kun ”kansallista
innovaatiojärjestelmää” koskeva aktiivinen elinkeinopolitiikka menetti
liikevoimaansa, vastuuta innovaatiotoiminnan kehittämisestä sysättiin yhä
enemmän juuri OKM:lle ja sen alaisuudessa toimiville instituutioille. Siten esitys
tarkastelee sitä, millä tavoin suomalaista tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa
ohjaavat ideat muuttuivat 2010-luvun loppuvuosina, pääministeri Juha Sipilän
keskusta-oikeistolaisen hallituksen aikana ja ”kansallisen innovaatiojärjestelmää”
koskevan ajattelun hiipuessa.
Esitykseni havainnollistaa sitä, miten OKM:n viimeaikaisia (innovaatiota
koskevia) politiikkadiskursseja hallitsee aiempaa markkinakeskeisempi
yrittäjyyspainotus, joka pitkälti unohtaa yliopistojen tehtävien moninaisuuden.
Siksi tähän strategiaan liittyy merkittäviä ongelmia ja ”diskursiivisia hiljaisuuksia”,
jotka ovat kärjistäneet institutionaalisia ristiriitoja etenkin yliopistoissa. Nämä
ongelmat kielivät siitä, että yhä yksipuolisemmat politiikkaideat ohjaavat
suomalaisen tiede- ja korkeakoulupolitiikan nykyistä kehittämistä, ja jotka
yksipuolisuudessaan heikentävät yliopistodemokratian lisäksi myös yliopistojen
kykyä vastata koko yhteiskuntajärjestelmää uhkaaviin epädemokraattisiin
kehityskulkuihin.

Yliopistodemokratia korkeakoulupolitiikan fantasmaattisissa kehyksissä
Tuomas Tervasmäki
Korkeakoulupolitiikkaa jäsennetään vahvasti tietotalouden viitekehyksestä
käsin. Tietotaloudessa keskeinen ajatus on, että globaalissa kilpailussa
pärjätäkseen kansallisvaltioiden on ylläpidettävä kilpailukykyään kasvattamalla
korkeasti koulutetun työvoiman määrää ja lisäämällä innovaatiokykyä etenkin
teknologisen kehityksen saralla (Hunter 2013; Kaidesoja & Kauppinen 2018).
Yliopistojen tehokkuutta ja kilpailukykyä on tavoiteltu uuden julkisjohtamisen
opeilla, eli keskittämällä valtaa yliopistoyhteisöltä keskusjohdolle ja
vahvistamalla tulosohjausta ja arviointimekanismeja (Kallio ym. 2020).
Julkisjohtamisen reformit ovat kuitenkin usein epäonnistuneet lupaansa
tehokkuuden tuottamisessa (Yliaska 2014). Tehokas asiantuntijatyö näyttäisi
pikemminkin edellyttävän vahvaa autonomiaa ja vaikutusmahdollisuuksia (Ståhle
& Ainamo 2012). Poliittisen sosiologian näkökulmasta kiintoisa kysymys on,
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miten tällainen poliittinen järjestys pyritään oikeuttamaan ja tekemään
houkuttelevaksi?
Poliittisessa diskurssiteoriassa (Mouffe 1993; Stavrakakis 1999; Glynos 2011)
on korostettu tunteisiin ja affekteihin vetoavien fantasmaattisten narratiivien
merkitystä poliittisessa retoriikassa. Tapaustutkimuksena analysoin
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön (2017–2019) retoriikkaa kiinnittäen
huomiota etenkin yliopistodemokratiaa, eli yliopistoyhteisön itsehallintoa,
koskeviin merkityksenantoihin. Jäsennän näiden määrittelyiden ideologisia
perustoja ja merkitystä osana korkeakoulupoliittista hallintaa.

179

35. YMPÄRISTÖ JA HYVINVOINTI – YKSILÖT,
YHTEISÖT JA INSTITUUTIOT MODERNIEN
TERVEYSHAASTEIDEN EDESSÄ
Paneelin puheenjohtajat:
Eerika Finell, Akatemia-tutkija, Tampereen yliopisto, eerika.finell@tuni.fi
Suvi Kaikkonen, Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, suvi.kaikkonen@helsinki.fi
Perjantai 25.3. klo 09–12.00

Selittämättömät pitkittynet oireet sosiaalisena ilmiönä – kuntoutuksen
näkökulma
Johanna Korkeamäki, Kuntoutussäätiö
Pitkittyneiden, lääketieteellisesti selittämättömien oireiden (MUS/MUPS)
taustamekanismeista tai hoidosta ei ole yksimielisyyttä. Käytännössä
pitkittyneet oireet kattavat monia erilaisia oireyhtymiä ja sairauksia, joilla on
enemmän tai vähemmän kiistelty asema lääketieteessä. Potilaiden kokemuksiin
pitkittyneistä oireista liittyy usein avun hakemista moninaisista
terveyspalveluista ja pettymystä terveydenhuoltoon. Suomessa pitkittyneitä
oireita koskevan hoidon yhtenäistämistä ja kehittämistä lähestytään tällä
hetkellä ensisijaisesti toiminnallisten häiriöiden käsitteen ja sen psykososiaalisen
kuntouttamisen kautta. Pitkittyneet oireet ovat monin tavoin esimerkki
yhteiskunnan lääketieteellistymisestä ja vaikeuksista kohdata ihminen oireineen
kokonaisvaltaisesti terveydenhuollossa.
Tässä esityksessä tarkastellaan, millaisena sosiaalisena ilmiönä pitkittyneet oireet
näyttäytyvät ja millaista rajanvetoa oireita kokevat potilaat ja heidän
kuntoutuksestaan vastaavat ammattilaiset tekevät sairauksien, oireyhtymien ja
toiminnallisten häiriöiden suhteen. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana Kelan
toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilun arviointitutkimusta (2020–2022), ja
se koostuu kuntoutukseen osallistuneiden ja heitä ohjaajien
kuntoutusammattilaisten haastatteluista (n = 30). Tulokset havainnollistavat
pitkittyneiden ja selittämättömien oireiden kohtaamisen haasteita
terveydenhuollon näkökulmasta ja kuvaavat potilaiden kokemuksia avun
saamisen hankaluuksista. Ristiriidat erilaisissa selitysmalleissa ja tulkinnoissa
voivat olla hankalia kuntoutujan toimijuuden ja toipumisen näkökulmasta.
Tutkimuksen tuloksia peilataan sekä yhteiskunnan lääketieteellistymistä
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koskevaan keskusteluun että terveyden biopsykososiaaliseen malliin erityisesti
kuntoutuksen näkökulmasta.

Epävarmuus ja sen hallinta - rehtoreiden kokemuksia sisäilmaongelmaisessa
koulussa
Eerika Finell, Itä-Suomen yliopisto
Suomalaista sisäilmaongelmakeskustelua on leimannut jo pitkään
vastakkainasettelu eri toimijoiden ja näkemysten välillä. Usein määrittävä tekijä
ympäristöuhissa on kuitenkin epävarmuus. Ympäristöuhat ovat usein
näkymättömiä tai vaikeasti hahmotettavia, niiden seuraukset voivat olla
hankalasti todennettavia ja niiden vaikutukset saattavat tulla esiin vasta vuosien
kuluessa. On tyypillistä, että myös viranomaisten ja muiden auktoriteettien
näkemykset voivat erota toisistaan. Tämä paperi esittelee analyysin 20
yläkoulun rehtorin epävarmuuden kokemuksista, jotka liittyvät heidän
koulussansa todettuun tai epäiltyyn sisäilmaongelmaan. Koulut on valittu
Kouluterveyskyselyn avulla niiden suomalaisten koulujen joukosta, joissa
oppilaat arvioivat sisäilmanlaadun erityisen heikoksi. Aineisto on kerätty
haastattelemalla ja nyt esiteltävä alustava analyysi on tehty teema-analyysillä.
Janice Penrodin määritelmää mukaillen rehtoreiden epävarmuuden kokemukset
jäsentyvät kuvauksina tilanteista, joissa he eivät usko voivansa vaikuttaa
asiantilaan ja/tai he ovat epävarmoja siitä, kuinka toimia ja mitä seurauksia
toiminnalla saattaa olla. Epävarmuus koskee rakennukseen liittyviä tekijöitä,
henkilökunnan, oppilaiden ja omaa terveyttä, erilaisia poikkeusjärjestelyitä ja
koko ilmiötä. Epävarmuuden kuvausten lisäksi, rehtorit kuvaavat useita eri
strategioita, joilla he pyrkivät toisaalta elämään epävarmuuden kanssa ja
toisaalta hallitsemaan sitä ja sen seurauksia. Tämä epävarmuuden kanssa
eläminen ja sen asettamien raamien sisällä johtaminen nousee keskiöön
rehtoreiden kokemuksissa sisäilmaongelmaisista kouluista.

Oireilun rakentaminen sisäilmasta johtuvaksi lääkärin vastaanotolla –
keskustelunanalyyttinen näkökulma
Suvi Kaikkonen, Helsingin yliopisto
Sisäilmaongelmaan oireensa liittävän potilaan etu olisi pystyä kertomaan oireista
lääkärin vastaanotolla tavalla, joka antaa lääkärillekin mahdollisuuden nähdä
yhteys oireilun ja rakennuksen sisäilman välillä. Potilas ei kuitenkaan voi
yksikantaan väittää oireilun johtuvan sisäilmasta, sillä lääkärin vastaanotolla
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vallitsee normatiivinen työnjako, jonka mukaan potilaan tehtävä on ennen
kaikkea kertoa olosuhteistaan ja oireistaan, ja lääkäri sen sijaan vastaa
diagnostisesta päättelystä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen niitä keinoja, joilla
potilaat pyrkivät rakentamaan terveysongelmastaan ”sisäilmakeissiä”
esittäessään lääkärikäyntinsä syyn vastaanoton alussa. Tutkimuksen
menetelmänä ja samalla teoreettisena viitekehyksenä toimii mikroanalyyttinen
keskustelunanalyysi. Aineistona on 75 sisäilmapotilaan videoitua vastaanottoa.
Osoitan, että potilaat rakentavat sisäilmakeissiä pääosin hyvin epäsuorin keinoin.
He tuovat esille sisäilmavaihtoehtoa tukevan evidenssin ja esittävät itsensä
moraalisesti luotettavina potilaina samalla, kun välttävät suoraan väittämästä
kausaalisuhdetta oireidensa ja ympäristönsä välillä tai ottamasta kantaa
rakennusten kuntoon.
Ennen kaikkea potilaat pyrkivät osoittamaan ajallisen yhteyden oireiden
alkamisen ja heidän elinympäristössään tapahtuneen muutoksen, useimmiten
työpaikan vaihdon välillä, sillä he pitävät tätä vahvimpana evidenssinä oireiden
sisäilmaperäisyydestä. Jos tällainen vahva kertomus ei ole mahdollinen, potilaat
osoittavat yhteyden pienemmässä mittakaavassa (esim. oireiden alkaminen
loman tai viikonlopun jälkeen) tai muin keinoin esittävät, että oireilu ja
rakennuksessa oleilu on systemaattisesti yhtäaikaista. Jos potilaan keissin
uskottavuus on uhattuna, sitä pyritään vahvistamaan esimerkiksi selonteoilla ja
viittauksilla kolmansiin osapuoliin. Keissi pyritään laatimaan siten, että se esittää
potilaan rationaalisena ja maltillisena yksilönä, joka ei tarkkaile itseään liikaa ja
näe vaaroja siellä missä niitä ei ole, vaan pystyy kompetentisti arvioimaan
tilannettaan.
Mittava vuorovaikutustyö, jolla potilaat pyrkivät vakuuttamaan lääkärin
ongelmansa ”oikeasta” tulkintakehyksestä, osoittaa, että potilaat suuntautuvat
sisäilmaoireiluun kiistanalaisena. Potilaan toiminnan kautta sisäilmaoireilu
rakentuu lääkärille tulon syiden joukossa erityistapaukseksi. Yleensä
vastaanotolla potilas voi vain kuvailla oireitaan, mutta kiistanalaisen vaivan
kohdalla tarvitaan paljon muutakin vuorovaikutustyötä.

Ympäristötrauma: ”Monet vuosikymmenet on siitä kun se on menetetty, niin yhä
se viiltelee niin pahasti”
Outi Autti, Oulun yliopisto
Tarkastelen miten etenkin äkilliset muutokset fyysisessä elinympäristössä voivat
uhata ihmisen hyvinvointia. Jeffrey Alexanderin (2004) kulttuurisen trauman
käsitteeseen nojaten kutsun muutokseen liittyvää pitkäkestoista oireilua
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ympäristötraumaksi (Autti 2022): sen laukaisee fyysistä ympäristöä muuttava
tapahtuma, joka loukkaa henkilökohtaista paikkasuhdetta, mutta laajenee
herkästi muillekin elämän osa-alueille. Tutkin ympäristötrauman ilmenemistä ja
sen piirteitä Kemijoen ja Iijoen varrella keräämäni kvalitatiivisen
haastatteluaineiston avulla. Haastattelemani ihmiset ovat kokeneet
vesivoimarakentamisen seurauksena dramaattisia muutoksia fyysisessä,
kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Tutkin sitä, miten kertojat ovat
kokeneet ympäristönsä muutokset, miten niihin on suhtauduttu perheissä ja
yhteisöissä sekä sitä, millaisia hyvinvointivaikutuksia ympäristömuutoksilla on
koettu olevan. Jokien patoaminen horjutti asukkaiden hyvinvointia aiheuttaen
pitkään jatkunutta masennusta, unettomuutta ja ahdistusta. Aineistoni osoittaa,
että ympäristötraumaa leimaa katkonaisuus, hiljaisuus ja viive. Se voi siirtyä
eteenpäin seuraavalle sukupolvelle ja yhteisön jäsenten välillä sosiaalisesti
välitetyssä prosessissa. Rakennetuilla jokialueilla ympäristötrauma on ollut
patoutunutta, ja vasta viime vuosina sille on löytynyt tilaa ja ymmärrystä
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimus tuo uutta tietoa ympäristön
merkityksestä ihmisen elämään ja kokemuksiin ja avaa samalla keskustelua
yhteiskunnallisen traumatutkimuksen tarpeellisuudesta.

Sisäilmapotilaiden kielteiset ja ambivalentit kokemukset samanmielisen lääkärin
vastaanotoista
Suvi Kaikkonen, Helsingin yliopisto
Marjo Savijärvi, Helsingin yliopisto
Eerika Finell, Itä-Suomen yliopisto
Valtaosa kiistanalaisista oireista kärsivien potilaiden lääkärikokemuksia
käsittelevästä tutkimuksesta keskittyy tilanteisiin, joissa potilaan ja lääkärin
näkemys oireilun syistä eriää. Näistä tutkimuksista tiedämme, että näkemysten
erilaisuus on merkittävä este potilastyytyväisyydelle ja hoidon onnistumiselle.
Potilaiden onkin osoitettu etsivän sellaista lääkäriä, joka jakaa heidän
näkemyksensä. Tässä tutkimuksessa keskitymme vastaanottoihin, joilla lääkäri
jakaa potilaan näkemyksen siitä, että oireilu liittyy sisäilmaan. Selvitämme,
millaisia kokemuksia potilaat raportoivat näiden vastaanottojen jälkeen ja
millaiseksi potilaan oma toimijuus näissä kokemuksissa hahmottuu. Keskitymme
kokemuksiin, jotka eivät ole myönteisiä huolimatta lääkärin samanmielisyydestä.
Menetelmänä toimii teema-analyysi ja aineistona on 57 sisäilmaoireista kärsivän
potilaan vastaanoton jälkeistä puhelinhaastattelua.
Tulokset osoittavat, että samanmielisyys oireiden syistä ei tarkoita yksinomaan
tyytyväistä potilasta ja myönteistä kokemusta, vaikka valtaosa potilaista onkin
tyytyväisiä ja helpottuneita siitä, että heidän näkemyksensä oireista sai
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vahvistuksen. Myönteisten kokemusten lisäksi potilaat raportoivat
neljäntyyppisiä ambivalentteja tai kielteisiä kokemuksia.
1) Olen helpottunut mutta shokissa. Lääkärin vahvistus oireilulle on potilaille paitsi
iso helpotus, myös vaikeita tunteita herättävänä raskas uutinen, joka vaatii
prosessointia. 2) Olen kahden vaiheilla. Oireilun mahdollisen sisäilmaperäisyyden
reflektointi ei pääty lääkärin samanmieliseen lausuntoon. Potilaat punnitsevat
kriittisesti myös samanmielisen lääkärin näkemystä ja sen suhdetta omaan
ymmärrykseensä myös vastaanoton jälkeen. 3) Olen neuvoton. Pelkällä ongelman
sisäilmaperäisyyden legitimoinnilla ei välttämättä ole potilaalle arvoa ensinkään,
jos potilas kokee jäävänsä avutta ongelman ratkaisemisessa käytännössä. 4) Olen
luottavainen epävarmuuden keskellä. Sisäilmaan liitetyn oireilun ratkaiseminen on
monimutkainen ja hidas prosessi, jossa moni asia on epävarma. Potilaat
ilmaisivat kuitenkin luottavansa lääkäriin. He ovat joustavia ja yhteistyöhakuisia
etsiessään eri osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja.
Tutkimus monipuolistaa kuvaa kiistanalaisista oireista kärsivien potilaiden
terveydenhuoltokokemuksista ja toimijuuden ilmentymistä. Teemat näyttävät,
että potilaalle samanmielisyys lääkärin kanssa on ennemminkin lähtöpiste
tilanteen ratkaisemiselle kuin päätepiste tai ratkaisu sinänsä.

The Role of Experts in Occupational Disease Litigation on Indoor Mold Injury
Sami Torssonen, Turun yliopisto
This paper investigates the treatment of indoor mold injury in Finnish
occupational insurance since the 2000s. It applies a historical approach to
occupational compensation statistics, medical and guidline documents, and
rulings of the Finnish Insurance Court. It shows that some Finnish experts’ views
concerning the health effects of indoor mold changed drastically in the period
studied: In the 2000s, prominent expert documents emphasized the ill effects of
mold, whereas in the 2010s, the same symptoms were increasingly interpreted
as being of uncertain provenance, psychological, or neurological. This shift made
it more difficult for workers to secure compensation for occupational mold
injuries.

