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Frank Martela: Jos haluaa julkiseen keskus-
teluun osallistumalla tukea ihmisten kykyä 
vahvistaa omaa hyvinvointiaan, joutuu ot-
tamaan kantaa kolmeen dilemmaan tai jän-
nitteeseen.

Äkkiseltään voisi tuntua, että on pelkästään hyvä, jos 
pystyy tarjoamaan ihmisille erilaisia hyvinvointia odo-
tusarvoisesti vahvistavia työkaluja. Hyvinvointia edis-
tävien ajatusmallien ja tapojen rummuttaminen vaikut-
taisi siis oikealta teolta. Riski piilee siinä, että liika hy-
vinvoinnin ja onnellisuuden korostaminen tekee helposti 
onnellisuudesta normin. Syntyy käsitys – jopa velvoite – 
että ihmisen kuuluu olla onnellinen. Tämän seurauksena 
elämään vääjäämättömästi kuuluvien pahoinvoinnin 
hetkien kantamisesta tulee kaksinkertainen taakka: yksilö 
ei ole vain onneton vaan myös epäonnistunut yhteisön 
hänelle määräämässä elämäntehtävässä.

Tähän ansaan olemme länsimaissa vaarassa ajautua. 
Perittyjen arvojen kahleiden murtaminen ei vapautta-
nutkaan ihmisiä luomaan omia ”autenttisia” arvojaan, 
vaan ”menestys”, ”onnellisuus” ja ”oman edun tavoittelu” 
täyttävät arvotyhjiötä. Niistä on kasvanut modernin ajan 
tiedostamattomia – ja siksi kyseenalaistamattomia – elä-
mänpäämääriä. Tämä on ensimmäinen dilemma: miten 
puhua hyvinvoinnista ja tarjota sinänsä arvokkailta vai-
kuttavia hyvinvointia tukevia työkaluja vahvistamatta sa-
malla onnellisuuden normatiivisuutta?

Toinen dilemma kumpuaa empiiristen ihmistieteiden 
lähtökohtaisesta epävarmuudesta. Vaikka tutkimus on 
nostanut esiin erilaisia keinoja vahvistaa onnellisuutta, 
empiirisessä tutkimuksessa on aina otettava huomioon 
metodologiset varaukset esimerkiksi käsitteiden määrit-
telyssä ja operationalisoinnissa, tulosten yleistettävyy-
dessä ja relevanttien taustatekijöiden kontrolloinnissa. 
Psykologiaa parhaillaan ravisteleva toistettavuuskriisi on 
tästä hyvä muistutus. Kun joukko psykologian usein si-
teerattuja klassikkotutkimuksia toistettiin, yllättävän 
monessa tapauksessa uusinta tuotti eri tuloksen kuin al-
kuperäistutkimus. Yksittäiseen tutkimukseen ei kannata 
liikaa luottaa. Samaan aikaan tiedeyhteisö ei täytä yh-
teiskunnallista velvollisuuttaan, jos se ei suostu kommu-
nikoimaan saavutetuista tuloksista ennen ikuisesti pa-

kenevaa ”lopullista varmuutta”. Miten toisaalta palvella 
suurta yleisöä kertomalla heille tieteellisesti havaituista 
keinoista vahvistaa hyvinvointia ja toisaalta tuoda riittä-
västi esiin tuloksiin liittyviä epävarmuuksia?

Tämä kytkeytyy kolmanteen dilemmaan. Valistuneet, 
korkeakoulutetut hyvinvoinnin tavoittelijat ymmärtävät 
tieteen toimintalogiikkaa. He ovat valmiita perehtymään 
myös tulosten epävarmuuksia ja ristiriitoja kriittisemmin 
esittävään materiaaliin. Mutta miten tavoittaa yleisö, 
jonka median kulutustavat eivät johda heitä kriitti-
sempien lähteiden äärelle? Hekin etsivät vastauksia ky-
symyksiin hyvästä elämästä ja omasta hyvinvoinnistaan. 
Jos asioihin syvällisesti perehtynyt tutkija ei suostu tar-
joamaan vastauksia niissä medioissa ja siinä muodossa, 
joita he kuuntelevat, vastaukset haetaan niiltä, jotka ovat 
valmiita puhumaan asioista heidän haluamallaan tavalla.

Valitettavasti kokonaiseksi teollisuudenalaksi nous-
seessa hyvinvointibisneksessä toimii ”hyvinvointiguruja”, 
joiden julistamat ajatustavat ovat suorastaan haitallisia 
ihmisten hyvinvoinnille. Siksi koen tutkijoiden tekevän 
arvokasta työtä pyrkiessään tuomaan näille areenoille tie-
teellisesti koetellumpia vastauksia kuin muut toimijat, 
silloinkin kun tämä vaatii oman viestin pukemista ih-
misiä puhuttelevaan muotoon, vaikka se ei täyttäisikään 
kaikkia kriittisen lukijan vaatimuksia.

Sanna Tirkkonen: Katson aihettamme hieman eri-
laisesta näkökulmasta. Olen joskus todennut, että olisin 
mieluummin pahoinvoinnin kuin hyvinvoinnin filosofi. 
Tästä huolimatta tutkimukseni pohjavire on siinä mie-
lessä positiivinen, ettei tarkoitus ole kiinnittää yksilöitä 
sairauskeskeisiin kategorisointeihin tai ylläpitää sairauden 
kokemusta. Olennaisimpana pyrkimyksenäni on löytää 
ajattelutapoja, jotka mahdollistaisivat etääntymisen vai-
keista kokemuksista. Käsitys keinoista, joilla paremmin 
voiminen ajatellaan saavutettavan, poikkeaa kuitenkin 
yksinkertaistettuja toimintaohjeita ja elämänhallinta-
taitoja tarjoavista hyvinvointidiskursseista. Arvioiva suh-
tautuminen hyvinvointikeskusteluun sen sijaan kuuluu 
käyttämiini välineisiin.

Hyvinvointi on nykykeskusteluissa latautunut käsite. 
Esimerkiksi sen jakautumista ja periytyvyyttä käsitellään 
paljon. Hyvinvointipuhe herättää usein myös ahdistusta 
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Miten puhua hyvinvoinnista?
Hyvinvoinnista keskusteleminen filosofina tai tutkijana tuo mukanaan erilaisia jännitteitä. 
Miten osallistua julkiseen puheeseen vastuullisesti? Tarjotako ohjeita hyvinvoinnin 
edistämiseksi vai kriittisiä huomioita keskustelun oletuksista ja tieteen rajoituksista? 
Mitä etuoikeuksia ja velvollisuuksia tutkijan asemaan kuuluu? Dialogimuotoisessa 
kirjoituksessamme lähestymme näitä kysymyksiä eri suunnilta, mutta päädymme 
toteamaan myös yhtäläisyyksiä ajattelussamme.
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TW]OSPSKMWXE�XYXOMQYWXE�TSTYPEVM�
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ja riittämättömyyden tunteita, varsinkin kun hyvin voi-
minen esitetään nimenomaan yksilön elämäntapojen 
kokonaisuutena. Tarjolla on mitä moninaisimpia ohjeita 
ruokavaliosta, päivärutiineista, fyysisistä harjoituksista ja 
mielen hallinnasta lähtien.

Pitää myös miettiä, voiko kirjoittaa asioista, joista ei 
itsellä ole kokemusta, ja yrittää asettua toisen henkilön 
asemaan. Esimerkiksi Laura Lindstedtin Oneiron-ro-
maanin (2015) jälkipuinti herätti debatin kulttuurisesta 
omimisesta. Saman tyylinen pohdinta toistuu keskus-
telupalstoilla, joilla kyseenalaistetaan, kuka voi puhua 
mielenterveyshäiriöistä. Kuinka tutkija voi puhua jostain 
sellaisesta kuin depression tai psykoosin kokemus muut-
tamatta kokemusta olennaisesti? Kokemuksellisuudesta 
kiinnostuneen tutkijan onkin kysyttävä itseltään, koros-
taako toisen henkilön kokemuksen toiseutta vai esimer-
kiksi kokemuksen yhteisesti jaettuja rakenteita tai ehtoja. 
Epäilys voi kummuta myös siitä, että tutkija on jo etuoi-
keutetussa asemassa saadessaan äänensä kuuluville.

Toisinaan asiantuntijapuheen katsotaan vaientavan 
heidät, joita kokemus koskee. Ajatus kuitenkin pitää 
sisällään oletuksen, että tutkijapositio tekisi tutkijan 
immuuniksi mielenterveysongelmille – että ongelmat 
koskisivat vain joitakuita toisia. Päivi Rissasen väitös-
kirjatutkimus omakohtaisesta mielenterveysongelmien 
kokemisesta ja toipumisesta on esimerkki päinvastaisesta 
otteesta2. On kuitenkin ongelmallista edellyttää, että tut-
kijan tulisi aina tuoda esille oman mielenterveytensä ja 
sairautensa historia, tai että ilmiöstä voisi sanoa jotain 
filosofisesti ja tieteellisesti merkityksellistä vain henkilö-
kohtaisen kokemuksen välityksellä.

Ei ole yksiselitteistä, millä sanastolla ja mistä näkö-
kulmista terveydestä, hyvinvoinnista tai mielenterveyden 
järkkymisestä tulisi keskustella. Filosofian piiriin kuuluu 
eri selitysmallien oletusten tutkiminen. Filosofian teh-
tävänä ei kuitenkaan ole ainoastaan tutkia erityistieteitä 
vaan myös luoda sellaisia käsitteellisiä ja teoreettisia 
analyysin muotoja, joihin erityistieteiden näkökulmat 
eivät voi ulottua. Tällaisia ovat esimerkiksi inhimillisen 
eksistenssin – ja sen haavoittuvuuden – teemat. Filo-
sofian kriittisiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin lukeutuu 
myös julkisessa keskustelussa esiintyvien käsitysten ja 
paradigmojen analysoiminen ja näkyväksi tekeminen. 
Keskusteluun osallistumisen lisäksi on osoitettava sen 
ehdot. Tällöin voimme kysyä myös itseltämme, minkä-
laiset keskustelun oletukset ja ehdot olemme valmiita 
hyväksymään, ja haluammeko vastata tarjottuihin kysy-
myksenasetteluihin. Pohdittavaksi jää esimerkiksi, mitä 
hyvinvoinnilla eri yhteyksissä tarkoitetaan ja minkälaisen 
käsityksen ihmisten välisistä suhteista selitysmallit tar-
joavat.

FM: Nyt on noussut esiin monta kiperää dilemmaa, 
jotka vaikuttavat hyvinvoinnista puhumiseen asiantun-
tijan positiosta. Kiinnostus ei ole pelkästään teoreettista. 
Kaikkiin näihin dilemmoihin joutuu omalla toimin-
nallaan ottamaan kantaa aina, kun puhelin soi ja toi-
mittaja kysyy parin lauseen vastausta johonkin onnel-
lisuutta koskevaan kysymykseen. Onko hiljaisuus – ja 
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sen ennakoiminen, mille taholle tällöin tarjoaa saman 
areenan – vai puhuminen puutteineenkin tässä tilan-
teessa kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto?

ST: Niin, osa näistä kysymyksistä osuu tieteen po-
pularisointiin laajemminkin. Kaikki yleistajuistamista 
kokeilleet tietävät, miten vaikeaa on puhua monimutkai-
sista asioista selkeästi mutta aliarvioimatta kuulijoita ja 
keskustelukumppaneita.

Toimittajilta kuulee toisinaan, että tutkijat eivät 
aina uskalla antaa haastatteluja, jos oman tutkimuksen 
otsikko ei täysin vastaa puheenaihetta, vaikka tutkijan 
osaaminen riittäisi erinomaisesti asian tieteelliseen ja 
kriittiseen käsittelyyn. Joskus myös itsesensuuri saattaa 
estää osallistumasta yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Tutkijan huolena voi olla se, että tiedeyhteisö paheksuu 
haastattelun antamista ja asiantuntijana esiintymistä. 
”Asiantuntijana esiintyminen” pitää sisällään oletuksen, 
että henkilö nimenomaan imitoisi asiantuntijaa. Koska 
haastattelu on aina vuorovaikutustilanne, sen kulkua ei 
voi täysin hallita. Puheeksi voi tulla useitakin sellaisia 
asioita, joita oma tutkimus ei suoraan käsittele tai joiden 
käsittely ei ole käynyt läpi vertaisarviointia.

Usein törmätään myös eri näkemyksiin siitä, mitä 
tutkimuksen kriittinen tehtävä merkitsee. Yleensä sillä 
tarkoitetaan tiedeyhteisön koettelemaa tietoa, vertaisar-
viointia tai väitösprosessia. Toiset ymmärtävät sen myös 
yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumisena, käsitysten 
ravistelemisena ja julkisen keskustelun herättämisenä. 
Filosofialla on monesti myös hyvin henkilökohtainen 
merkitys, jolloin vaikuttamisen voi ymmärtää yksilöiden 
tasolla.

FM: Miten tehdä erottelu sen välillä, mistä asioista 
puhuu tieteellisenä asiantuntijana ja mistä vain ”asiaan 
perehtyneenä kansalaisena”? Olen esimerkiksi juuri nyt 
nähnyt tärkeäksi pohtia Trumpin valtaannousun syitä 
julkisesti, vaikka akateeminen tutkimukseni ei liity siihen 

mitenkään. Kansalaisena koen, että en voi olla asiasta 
hiljaa, koska taustalla olevat ilmiöt  – autoritarismin 
kaipuu, kansanryhmien demonisointi, totuudesta piit-
taamaton politiikka, eriarvoistuminen – ovat uhka koko 
demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle.

Hyvinvoinnista puhuessani asiantuntijan vastuu 
painaa enemmän harteilla ja minua askarruttaa erityisesti 
alussa mainittu jännite. Miten kertoa keinoista, joiden 
kuvittelee voivan auttaa ihmisiä voimaan paremmin, te-
kemättä hyvinvoinnista normia?

Olen pyrkinyt lievittämään tätä jännitettä puhumalla 
keinoista vahvistaa hyvinvointia samalla korostaen, että 
onnellisuus ei ole ihmisen elämän ainoa päämäärä. On 
toki kiva olla onnellinen, mutta hyvään elämään kuuluu 
muitakin itseisarvoisen tärkeitä ulottuvuuksia kuten 
autenttisuus, merkityksellisyys tai moraalisuus. Ja itse 
asiassa paradoksaalisesti ihminen on todennäköisemmin 
onnellinen, jos hän keskittyy muiden ulottuvuuksien 
tavoittelemiseen pelkän onnellisuuden maksimoinnin si-
jasta. Onnellisuus on huono päämäärä elämälle. Tämän 
viestin olen toistanut eri luennoillani ja puheenvuo-
roissani kirjaimellisesti tuhansille eri ihmisille – vaikka 
samanaikaisesti olen kertonut heille myös mielestäni kes-
keisistä hyvinvoinnin lähteistä.

ST: Ohjeiden antamisessa on samoja ongelmia kuin 
soveltavassa etiikassa yleensäkin. Jotta voitaisiin tietää, 
missä tapauksissa ohjeet olisivat päteviä, tulisi määritellä 
tarkasti premissit, jotka puolestaan kaventavat johto-
päätösten yleispätevyyttä. Herää siis kysymys, keitä ohje 
voi koskea, kun ihmisten elämäntilanteet ovat niin eri-
laisia. Voi myös olla eettisesti hyvin ongelmallista tarjota 
elämänfilosofian pohjalta vastauksia kysymyksiin, jotka 
kokijalle saattavat yhdistyä rajankäyntiin elämän ja kuo-
leman välillä.

Voidaan tietenkin erottaa käsitteellisesti esimerkiksi 
suositukset, ohjeet, moraalikoodistojen tarjoaminen ja 

”Tutkijat eivät uskalla antaa 
haastatteluja, jos oman tutki-
muksen otsikko ei täysin vastaa 
puheenaihetta.”



2/2017  niin & näin   57 

normatiivinen arviointi. Vaikkei antaisikaan suosituksia 
tai ohjeita, tutkimukseen kuuluva arviointi ja valikointi 
on aina normatiivista. Kaikki väittämät tai ohjeistukset 
eivät myöskään ole samanarvoisia tai yhtä hyviä, ja niitä 
miettiessään ei voi välttyä normatiiviselta puntaroinnilta. 
Koska filosofia perustuu argumentaatioon, tutkija ei voi 
olettaa olevansa neutraali. Mahdollinen lukija tai kuulija, 
ehkä hänen omaisensa tai kenties hoitotaho, arvioivat 
myös minkälainen tieto soveltuu henkilön tilanteeseen.

FM: Olen samaa mieltä, ettei tutkijan tule kuvitella 
olevansa neutraalissa asemassa. Mitkä neuvot tai ohjeet 
toimivat kenellekin, riippuu pitkälti ihmisten elämänti-
lanteesta. Tutkija on aina enemmän tai vähemmän oman 
kulttuuritaustansa, tiettyjen teoreettisten näkemysten ja 
oman tutkimusalansa ääneen lausumattomien ennakko-
oletusten vanki. Tästä huolimatta koen, että ohjeistusten 
antamatta jättäminenkin on ongelmallista. Jos uskon 
löytäneeni keinon auttaa monia ihmisiä, kun olen tarkas-
tellut asiaa parhaan oman ymmärrykseni ja käytettävissä 
olevan tieteellisen tutkimuksen valossa, ja jos minulla on 
vielä kanava kertoa löydöksestäni tuhansille ihmisille, 
tuntuisi moraalisesti väärältä olla hiljaa.

Tiede on itseäänkorjaavaa. Tiedostan, että osa tänä 
päivänä antamistani ohjeista varmasti myöhemmin osoit-
tautuu paikkansapitämättömiksi. Esimerkiksi kirjassani 
Tahdonvoiman käyttöohje (2013) kerroin tahdonvoiman 
väsymisilmiöstä eli siitä, kuinka mielenhallintaa vaativan 
tehtävän tekeminen heikentää samaa hallintakykyä seu-
raavassa, hyvinkin erilaisessa tehtävässä. Aiheesta oli jul-
kaistu useita kymmeniä tutkimuksia psykologian alan 
johtavissa journaaleissa. Nyttemmin ilmiöön on kohdis-
tettu vakavaa kritiikkiä, kun osa kokeista ei toistettaessa 
ole tuottanut samoja tuloksia. Tällä hetkellä on avoin 
kysymys, mitkä osat teoriasta säilyvät ja mistä joudutaan 
luopumaan. Silti haluan uskoa, että oli parempi kirjoittaa 
teos kuin jättää se kirjoittamatta. Vaikka muutamat tar-
joamistani neuvoista tai väitteistä osoittautuisivat myö-
hemmin pätemättömiksi, ihmiset päätynevät käyttämään 
jäsentelyjä ja ohjeita, jotka he saavat omassa elämässään 
toimimaan. Siten kirjan vaikutus sen lukeneiden elämään 
on kokonaisuudessaan enemmän myönteinen kuin kiel-
teinen.

On turvallisempaa kieltäytyä antamasta suosituksia ja 
neuvoja, koska kaikki ohjeet eivät varmasti osu maaliinsa. 
Mutta elämä tapahtuu tässä ja nyt. Ihmiset painiskelevat 
omaa elämäänsä koskevien kysymysten kanssa tänään, ja 
monet etsivät vastauksia ohjeiden muodossa. Jos jätän 
kirjani kirjoittamatta tai kirjoitustapa ei liian varovaisuu-
tensa takia puhuttele ihmisiä, rajoitan tavoitettavien luki-
joiden joukkoa, jonka elämään teos voisi vaikuttaa. Tar-
vitaan erilaisia toimijoita : jotkut voivat jakaa suoremmin 
ohjeita, toiset ottaa kriittisemmän position. Tieteeseen 
ankkuroituvassa mutta melko suoria ohjeistuksia tarjoa-
vassa positiossa koen itse pystyväni antamaan eniten, 
vaikka tiedänkin näin altistavani itseni kritiikille liialli-
sesta yksinkertaistamisesta. Hyväksyn tämän kritiikin, 
mutta koen silti velvollisuudekseni pyrkiä puhumaan asi-
oista kiinnostavasti tavoittaakseni teksteilläni sellaisia ih-

misiä, jotka eivät kriittisempää akateemista tekstiä tulisi 
lukeneeksi.

ST: Jäin miettimään ohjeiden antamisen ja roh-
keuden välistä suhdetta. Tässä voi tehdä erottelun ih-
misten henkilökohtaiseen elämään liittyvien ohjeiden 
ja laajempien yhteiskunnallisten kannanottojen välillä. 
Pidän haitallisena sitä, että ongelmat palautetaan ainoas- 
taan yksilöön, mutta en näe lainkaan ongelmallisena 
ottaa kantaa yhteiskunnallisen tason kysymyksiin. Ih-
minen harvoin alkaa kasvissyöjäksi tai kuluttaa vä-
hemmän siksi, että on olemassa normatiivinen ohje. En 
ole myöskään varma, etteikö ihminen tietäisi itse, mikä 
on hänen hyvinvoinnilleen olennaista. Hyvinvointia 
koskevat valinnat eivät perustu vain saatavilla olevaan 
tietoon vaan myös moninaisiin tunne- ja tilanneteki-
jöihin. Uskon, että ihminen tekee johtopäätöksiä omasta 
elämästään myös sen mukaan, mitä yhteiskunnallinen 
tilanne, rakenteet ja ilmapiiri mahdollistavat. Tämän kal-
tainen arvoliberalismiin yhdistetty ajattelu tosin herättää 
vastareaktioita silloin, kun kaikki eivät allekirjoita samoja 
yleisen tason tavoitteita.

FM: Rakenteet tosiaan ohjaavat ihmisten käytöstä 
enemmän kuin usein tiedostammekaan. Siksi on tärkeää 
vastustaa sellaista ajattelua, jossa yksilön ongelmat psyko-
logisoidaan ja ratkaisuja etsitään vain hänen oman asen-
teensa muuttamisesta.

ST: Panin myös merkille, että me molemmat kiin-
nitimme huomiota ihmistieteiden epävarmuuteen: kä-
sitteellisiin ja menetelmällisiin ongelmiin sekä tutkijan 
asemaan. Tiedon neutraaliuden kyseenalaistamisen ja 
oman aseman tiedostamisen lisäksi tutkijapositiossa on 
myös kysymys siitä, miten ja millä oletuksilla filosofisia 
keskusteluja käydään. Olen huomannut omien tutkimus-
kysymysteni olevan sellaisia, ettei niihin vastaaminen tai 
tutkimuksen edelleen kehittäminen onnistu asettumalla 
liian etäälle tutkittavasta ilmiöstä.

FM: Itsekin haluaisin välttää yläpuolelle asettumista. 
Ehkä tavoittelen kommunikaation tapaa, joka tarjoaisi 
työkaluja ihmisille. En siis esittäisi normatiivisia ohjeita 
siitä, miten elämä kuuluu elää, vaan ennemminkin heit-
täisin ihmisten eteen erilaisia näkökulmia ja ideoita hen-
gessä: ”Kokeilepa yhtä näistä ja katso, toimisiko se omassa 
elämässäsi.” Ja näin onnistuisin laajentamaan ajatuksel-
listen ja toiminnallisten työkalujen valikoimaa, jonka 
avulla ihminen voi kohdata oman elämänsä vaikeuk- 
sia. Tämä voi välillä vaatia oman auktoriteetin kyseen-
alaistamista, jotta ihmiset eivät ottaisi ”tutkijan” mielipi-
teitä liian valmiina totuuksina.
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