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kuollein kaikista ihmisen aikaan-
saannoksista” (55). Mihinkähän sa-
nakirjan perinteeseen tämä viittaa? Sama 
kysymys heräsi jo lehdistötiedotteen 
ääressä, joka lupaa: teos ”ratkoo auki 
tietosanagenren totunnaisia konven-
tioita”. Ei varmaankaan sen kriittisen 
ensyklopedian perinteen, jossa todettiin 
jo sata vuotta sitten – ja tuolloinkin vielä 
vanhempiin kriittisiin klassikoihin vii-
taten, hakusanassa ’Ensyklopädie’: ”Aa-
vemainen detaljityö on nykyään syrjäyt-
tänyt epäilyn ja valistuksen. Usein täysin 
hengetön detaljityö” (F. Mauthner, Wör-
terbuch der Philosophie, München 1910). 
Ensyklopedialle on vaarassa paikoin käydä 
samoin.

Mutta hakuteosta lukiessaan 
lukija onneksi saa tuottaa omat 
kombinatoriikkansa teoksen raken-
tamiin puitteisiin, mihin varmaan 
perustuu uusien ja vanhojen sana-
kirjojen suosio. Katsotaanpa vaikka, 
millaisia lukevia ja kirjoittavia naisia 
Ensyklopediasta löytyy. Kuten to-

dettu, teos on pitkälti kirja lukemi-
sesta ja kirjoittamisesta. Mutta en-
syklopedista (fiktiivistä) minää eivät 
juuri kiinnosta maailmanhistorian 
lukevat ja kirjoittavat naiset. Hänen 
melankolista ja patoutunutta kai-
hoaan sekä läsnäoloaan maailmassa 
siivittävät erilaiset naiset tai miesläh-
töiset naisilmiöt:

Samantha Fox
Jenna Jameson
Marilyn 
ex-vaimo
Francis Picabian vaimo Gabrielle 
Buffet-Picabia
Medusa
’naisen pelko’
’naissukupuolen systemaattinen 
häväistys’
Westwoodin luomistyö
’naisiin menevä’
’niukkanaisisuus’ (vrt. runsasnai-
sisuus)
luksus tytön minimi vaatimukset 

Lähes pakkomielteiseksi muuttuvalla 
selailulla löydän sentään ainakin viisi 
tunnetusti kirjoittavaa naista, vaikkei 
kaikille ole hakusanaa (Erinna, 
Sapfo, Anita Loos, Vartio, Maria 
Montessori). ”Pillun haju sormissa” 
ei erityisesti kohdennu lukeviin tai 
lukemattomiin naisiin vaan kirjoit-
tavaan fiktiiviseen minään kirjoi-
tustilanteessa. Skolastisuudessaan 
toteamus suuntaa lukijan harhai-
levat ajatukset aivan muualle kuin 
jalkojen väliin: taannoisen sieniret-
kioppaan mainintaan sienistä, joiden 
ominaistuoksu on ”spermaattinen”. 

Ensyklopedia on kiltti ja kon-
servatiivinen kirja, joka ei riitele 
kenenkään kanssa – toisin kuin fi-
losofisesti ja poliittisesti radikaalit 
kirjalliset edeltäjänsä Diderot’n ja 
Mauthnerin jalanjäljissä.

Mika Pantzar

Asiantuntijuuden ylistys ja 
tietämättömyyden kirous 
Tommi Uschanov, Suuri kaalihuijaus. Kirjoituksia yhteiskunnallisesta 
tietämättömyydestä. Teos, Helsinki 2010. 256 s.

”Mutta entä jos yhteiskunnal-
lisen todellisuuden tajun puute 
onkin yleismaailmallinen ilmiö, 

joka on vain saanut Yhdysvalloissa 
räikeimmät ja näyttävimmät ilme-
nemismuotonsa?” (10) Näin kysyy 
Tommi Uschanov kriittiseen ajat-
teluun rohkaisevassa kirjassaan Suuri 
kaalihuijaus.

Kirjan varhainen työnimi ”Asian-
tuntijuuden ylistys” olisi kuvannut 
kirjan sisältöä mielestäni paljon osu-
vammin. ”Suurella kaalihuijauksella” 
kirjoittaja viittaa sitkeisiin yhteis-
kunnallisiin suusta suuhun leviäviin 
myytteihin, joiden falsifiointi järkiar-

gumenteilla on lähes mahdotonta. 
Alun perin kaalihuijauksessa oli ky-
symys itsepintaisesta huhusta, jonka 
mukaan Yhdysvaltain liittovaltion vi-
ranomaiset olisivat tuottaneet massii-
visesti juridista ja ohjeistavaa tekstiä 
kaalin myyntiin liittyen. Legenda 
on elänyt ja muuttunut 70 vuoden 
aikana erilaisina versioina. Saman-
laisia ei-falsifioituvia tarinoita meille 
kerrotaan esimerkiksi EU:n pyrki-
myksistä standardisoida kurkun käy-
ryyttä tai nuorison haluttomuudesta 
tehdä työtä.

Jatkuvasti muotoaan ja sisäl-
töään muuttavia kansan suussa kul-

kevia myyttejä on lähes mahdotonta 
kumota tiedolla. Tästä pessimisti-
sestä lähtökohdasta huolimatta pe-
rusteltu usko tietoon ja sen kautta 
parempaan kehitykseen on Suuren 
kaalihuijauksen ydinsanoma: tieteel-
lisen tiedonmuodostuksen tehtävä 
on valistuksen perinteen mukaisesti 
tuoda valoa pimeyteen. Kirjassa on 
kaksi pääjaksoa, joista ensimmäinen 
pureutuu kansan yhteiskunnal-
liseen tietämättömyyteen ja toinen 
politiikan vähäiseen arvostukseen. 
Uschanov julkaisi muutama vuosi 
sitten paljon julkisuutta saaneen 
teoksen Mikä vasemmistoa vaivaa? 
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(2008), ja hänen uudempi kirjansa 
voidaan nähdä jatkona tälle työlle.

Järjettömät uskomukset
Kirjan alkuosa lähestyy kansan tie-
tämättömyyttä demokratian us-
komusjärjestelmien kautta. Argu-
mentin ytimen muodostavat Philip 
Conversen klassinen artikkeli ”The 
Nature of Belief Systems in Mass 
Publics” (1964) ja suomalaisten 
valtio-oppineiden havainnot mas-
sojen käyttäytymisen ja erityisesti 
uskomusten irrationaalisuudesta. 
Uschanoville poliittinen kannan-
muodostus näyttäytyy ensisijaisesti 
psykologisena ilmiönä ja vasta tois-
sijaisesti poliittisten ideologioiden 
kantamana. Kansalaiset (ja media) 
esittävät kannanottojaan lonkalta ja 
usein täysin epäjohdonmukaisesti 
kaikkeen muuhun kuin selkeisiin 
ideologioihin sitoutuen.

Miksi kansalaiset uskovat ly-
hyiden rangaistusten selittävän kas-
vavaa rikollisuutta Suomessa, vaikka 
evidenssi puhuu toista? Miksi laa-
jasti kuvitellaan nykynuorten olevan 
työstä vähemmän kiinnostuneita 
kuin aikaisemmin, vaikka työn tut-
kijat näkevät vastakkaisia piirteitä 
nuorten käyttäytymisessä? Kirja 
tarjoaa runsaasti esimerkkejä kansan 
tietämättömyydestä erityisesti poli-
tiikan kentältä. Suomessa vihreiden 
äänestäjistä melkein neljännes luuli 
vihreiden olleen oppositiossa Van-
hasen hallituksen aikana. Vastaava 
suhdeluku päti myös perussuo-
malaisia äänestäneiden joukossa. 
Melkein joka neljäs kuvitteli perus-
suomalaisten olleen hallituksessa1. 
Esimerkiksi kysymysten järjestystä 
tai sanallistamista muuttamalla vas-
taukset olisivat voineet radikaalisti 
muuttua.

Empiirisen evidenssin esiin-
tuominen on Uschanovin mukaan 
poliittisessa keskustelussa vaikeaa. 
Usein esimerkiksi tilastotieto kyseen-
alaistetaan vain sen takia, että tilas-
tollisessa analyysissa on aina tehtävä 
yksinkertaistuksia. Pahimmassa 
tapauksessa (kansan) poliittisessa 
keskustelussa tiedon vähäisyys tai 
vaikea hahmottaminen samastetaan 
tiedon mahdottomuuden kanssa. Po-

liittinen tietämättömyys näyttäytyy 
yllättävän samanlaisena elämän eri 
osa-alueilla. Esimerkiksi talouspo-
litiikassa pessimistit nähdään usein 
’realisteina’ ja vastaavasti optimistit 
ovat ’haihattelijoita’. Sauli Niinistö 
ja Mauno Koivisto ovat Suomen 
kuuluisimpia realisteja.

Kaikista ongelmallisinta on, kun 
tietyn ilmiön ymmärtämisessä koh-
taavat eri tieteen ja tiedon muodot. 
Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi 
valtion talouden kestävyysvaje tai 
metabolinen oireyhtymä. Kum-
paakaan ei voi lähestyä yhden tie-
dollisen monopolin tai yhden tieteen 
kautta. Molemmissa tapauksissa mie-
lipiteiden ja uskomusten kirjo alku-
tilanteesta ja oireyhtymästä on suuri. 
Myös käsitysten variaatio tuhon ja 
selviytymisen mekanismeista ja dy-
namiikasta on mittava. Ilmiöt muo-
dostavat kuitenkin keskeisen yhteis-
kunnallisen haasteen, johon kan-
nattaisi vastata enemmänkin tiedon 
kuin tietämättömyyden keinoin.

Uskomus ja varmuus
Uschanovin mukaan syviin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin voidaan 
vaikuttaa tiedolla, tiedon jakami-
sella ja erilaisten tiedon kenttien 
kohtaamisilla. Myös epävarmuuden 
tunnistaminen ja tunnustaminen 
kuuluu yleissivistykseen. Usko yleis-
sivistyksen merkitykseen onkin 
yksi kirjan ankkureita. Uschanovin 
mukaan politiikan kentässä Suomi 
eroaa monista maista siinä, että 
täysin sivistymättömien kansalaisten 
määrä on pieni. Tätä tukee myös 
Pisa-tutkimus, jossa Suomen me-
nestyminen johtuu pitkälti siitä, että 
Suomessa kaikkein huonoimmatkin 
koululaiset ovat verrattain hyviä.

Vähäinen tieto ruokkii suurta 
varmuutta – kaikilla aloilla. 
Uschanov löytää politiikasta vas-
taavan ilmiön: ne joiden uskomukset 
ovat todennäköisimmin vääriä, 
ovat kaikkein varmimpia kannan-
otoistaan. Tieteen ja teknologian 
tutkimuksessa tätä ilmiötä kutsutaan 
sanalla ”varmuusloukku” (certainty 
trough).2 Esimerkiksi tekniseen 
tietoon luottavaisimmin suhtautuvat 
ne, jotka tuntevat sitä pinnallisesti. 

Ne jotka eivät tiedä tekniikasta 
juuri mitään ja ne jotka tuntevat 
tekniikkaa parhaiten, ovat tiedon 
suhteen epävarmempia.

Ydinvoimalainsinöörit, tietoko-
neohjelmoijat ja ohjusjärjestelmiä 
kehittävät sotilaat ovat hyvin tie-
toisia riskeistä ja aidosta epävarmuu-
desta, jota uusimpaan tekniikkaan 
kuuluu. Vastaavasti näiden teknisten 
järjestelmien käyttäjät ja markki-
namiehet vähättelevät systemaatti-
sesti riskejä. Tutkimustuloksen voisi 
laajentaa koko yhteiskuntaa kos-
kevaksi. Mitä lähempänä (ja kau-
empana) tiedon tuotantoa ollaan, 
sitä enemmän korostuu tiedollinen 
epävarmuus ja nöyryys uuden tiedon 
edessä. Vastaavasti tiedon välittäjät 
– esimerkiksi opettajat, poliitikot, 
journalistit ja konsultit – korostavat 
tiedon varmuutta. Mitä enemmän 
välitys on tiedon monistamista ja 
mitä vähemmän se on tulkintaa, sitä 
varmemmaksi tieto muuttuu.

Tiedon kivettyminen voi liittyä 
moneen seikkaan. Ensinnäkin 
siihen, että tiedon tuottajille sal-
litaan epävarmuuden esiintuominen 
mutta välittäjälle ei (työnjaollinen 
periaate); toiseksi siihen, että tiedon 
tuottajat tuntevat paremmin epä-
varmuuden lähteet (tiedollinen läh-
tökohta); kolmanneksi siihen, että 
tiedon tuottaminen ei ole institutio-
naalisesti ja teknisesti yhtä automati-
soitua ja tuotteistettua – edes tieto-
yhteiskunnassa – kuin tiedon välitys 
(tekninen lähtökohta). Olivatpa syyt 
mitkä tahansa, tietoyhteiskunnalle 
ominainen tiedon välityksen voimis-
tuminen voi olla tieteelliselle tiedolle 
ominaisen itsekorjaavuuden heiken-
tymistä edistävä seikka.

Suuren kaalihuijauksen kirjoittaja 
inhoaa väärää tietoa, mutta vielä 
enemmän hän inhoaa väärän ja kat-
teettoman tiedon levittäjiä. Kirjan 
lopun pohdinnat nettiaktivismista 
ovat puhuttelevia, joskin itselleni 
myös eniten kritiikkiä synnyttäviä. 
”Vastamielinen vihakirjoittelu” 
edustaa Uschanovin mukaan pienen 
enemmistöksi itseään luulevan vä-
hemmistön kirjoittelua. En kui-
tenkaan ole ihan varma, kuinka 
moni luulee tällaisen mielipidekir-
joittelun edustavan yhtään mitään 
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muuta kuin lähinnä taiteellista itse-
ilmaisua, samanlaista kuin seinien 
töhriminen tai kaduilla huutele-
minen. Siinä missä voidaan kyseen-
alaistaa ajatus ”massojen viisaudesta” 
(crowd sourcing), voidaan kyseen-
alaistaa massojen tyhmyys nettikäyt-
täytymisen pohjalta. Miksi pitäisi 
edes kuvitella, että nettiaktivismissa 
ilmenevä vihakirjoittelu edustaisi 
mitään muuta kuin tarkoituksellista 
hämmentämistä?

Suuri kaalihuijaus käsittelee yh-
teiskunnallista tietämättömyyttä 
lähinnä laajan valtio-opillisen tutki-
muskirjallisuuden valossa. Valistu-
neella politiikalla ja poliitikolla on 

tässä kirjassa tärkeä tehtävänsä. Teos 
pureutuu laajasti jaettujen väärien 
uskomusten ja konventionaalisten 
viisauksien alkuperään ja syihin raik-
kaalla tavalla. Kirjoittaja tunnistaa 
omat ennakkokäsityksensä ja antaa 
avoimesti tunnustusta muillekin va-
listuksen sanansaattajille. Omien 
sanojensa mukaan hän kuuluu yh-
teiskunnallisessa keskustelussa viileän 
ja harkitsevan filosofian puoltajiin 
samalla kun hän asemoi itsensä eri-
laisten kilpailevien ja mahdollisesti 
ristiriitaisten maailman mieltämis-
tapojen selkeyttäjänä. Hän ei pelkää 
ottaa kantaa väärien ja oikeiden 
mieltämistapojen välillä.
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”Yhden välittömyys on Yhden yksin-
kertaista yhteyttä Yhteen, yhtä lailla 
kuin se on Yhden absoluuttista yhtey- 
dettömyyttä.” (159)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel on 
suuri klassikkofilosofi, ja siksi häneen 
viitataan ja hänen ajatuksiaan refe-
roidaan paljon mutta hänen tuo-
tantoaan luetaan vähän. Vuoden 
alussa Summalta ilmestynyt Ilmari 
Jauhiaisen suomentama Logiikan 
tiede I havainnollistaa mainiosti syitä 
tähän: vaikeaselkoisuudessa Hegel 
on maineensa veroinen. Sen sijaan 
lähes kaikki muu Hegelin tekstissä 
yllättää. 

Yli kolmensadan sivun mittaisella 
teoksella on svengaavan megalomaa-
ninen alaotsikko Oppi olemisesta, 
ja se on ensimmäinen osa Hegelin 
kolmiosaisesta magnum opuksesta. Li-
säksi Logiikan tieteen kokonaisuuteen 

sisältyy vielä Oppi olemuksesta ja 
Oppi käsitteestä. Toisin kuin nimen ja 
vaikeaselkoisuuden perusteella voisi 
kuvitella, Logiikan tiede on kaikkea 
muuta kuin tylsää luettavaa. Tästä 
alkavat teoksen tarjoamat yllätykset. 
Oppi olemisesta ei ole kuivaa eikä 
läpitunkemattoman akateemista op-
pineisuuden osoittelua vaan todel-
lista, elävää ja omalla tavallaan radi-
kaalia ajattelua. Kirjoitustyylissä on 
monin paikoin älykkäästi irvailevaa 
terävyyttä, joka tuo ensimmäiseksi 
mieleen Hegeliin vastahankaisesti 
suhtautuneen Søren Kierkegaardin 
– Kierkegaard tosin oli lukenut He-
gelinsä kehnosti jos ollenkaan. He-
gelin logiikka on kylläkin tiukan 
systemaattista, muttei missään ni-
messä mekaanista tai reduktiivista 
analyysiä. Hegel ei taivuta maailmaa 
mielteidensä mukaiseksi vaan pyrkii 
ruotimaan käsitteiden toimintaa 

todellisuudessa. Vaikka Logiikan 
tiede I:ssä on suhteellisen vähän ha-
vainnollisia esimerkkejä, Hegelin 
mukaan jo logiikan tieteellinen 
metodi itsessään käy yksiin koh-
teensa kanssa, mikä tekee tästä logii-
kasta objektiivista:

”[Tässä seurattu logiikan metodi] 
ei mitenkään eroa kohteestaan eikä 
sisällöstään; sillä juuri sisältö itses-
sään eli dialektiikka, joka sillä on siinä 
itsessään, vie sitä eteenpäin.” (62)

Hegelin logiikka on toki tekstinä tie-
dostetusti ja tarkoituksellisesti äärim-
mäisen abstraktia. Toisaalta Logiikan 
tieteen käsitteiden dialektiikka käy 
Hegelin mukaan välttämättä yksiin 
itse asian eli todellisuuden kanssa. 
Hegel jopa katsoo tarkoittamansa 
logiikan olevan ihmiselle ominainen 
luonto, joka määrittää kaikkia ko-
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Logiikan tieteen dialektinen vääntö
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