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tavasti toisi opiskeluun eloa ja mielek-
kyyttä, puhumattakaan siitä, miten
monipuolisemman kirjoitustaidon opet-
taminen jo yliopistossa auttaisi monia
myös yliopiston ulkopuolisessa työelä-
mässä. Tai siitä kuinka paljon
säästettäisiin pelkästään painatusku-
luissa, kun tutkimuksia opittaisiin tiivis-
tämään niin että luettavuus paranisi
tieteellisen arvon silti kärsimättä.

Eero Ojanen

KIRJOITTAMINEN JA TIEDE
Tämän lehden avaamaa ansiokasta
keskustelua kielen ja tieteen, etenkin
filosofian suhteesta voi laventaa myös
kirjoittamisen ja tieteen suhteeseen.

Kirjoittaminen on tieteenteossa ja
opiskelussa perin merkillinen asia:
toisaalta se on välttämätöntä, toisaalta
se selvästi näyttää olevan itse tieteelle
jotain aivan ulkoista.

Kirjoittamisen lajit voivat nousta
puheenaiheeksi, kun varttuneet tutkijat
kokeilevat esimerkiksi romaanimuotoa,
mutta vieläkään kirjoittamista ei liiem-
min opeteta akateemisten opintojen ja
tutkijantyön eräänä keskeisenä osa-
alueena. En tarkoita muodollista oikea-
kielisyyttä, en edes sujuvan asiaproosan
hallintaa, vaan persoonallista ja luovaa
kirjoittamista, jonka pitäisi olla tieteen
oppimisen itsestäänselvä osa.

Sekä dekonstruktion että retoriikan
uuden aallon yhteydessä on toki
filosofisestikin noussut esiin käsitys,
jonka mukaan kirjoittaminen ei ole
pelkkä ulkoinen väline. Keskustelu on
kuitenkin jäänyt usein pinnalliseksi.
Saatetaan sanoa, että tiede on “vain”
kirjoittamista, “vain” yksi kirjoittamisen
osa-alue, tekstin muoto siinä missä kaikki
muutkin. Tämä näyttäisi johtavan tie-
teen aseman heikentämiseen ja ennen
kaikkea relativismiin: totuus ja sen
etsintä muuttuu pelkäksi kirjoitteluksi.

Väitän päinvastaista. Jos jokin edistää
relativismia nykyaikaisessa tieteessä, niin
se on tieteen pirstoutuminen ja se yleinen
näkemys, ettei mitään laaja-alaisia koko-
naisuuksia enää olisi edes mahdollista
tavoittaa.

Tieteen ja kirjoittamisen radikaali
uudelleenarviointi päinvastoin avaisi
monen muun asian ohella mahdollisuuk-
sia myös uusien tieteellisten synteesien
ja kokonaisnäkemysten luomiseen.

Metodologian opinnot kuuluvat kaik-
kiin aineisiin, ja meillä onkin ties kuinka
monta eri tieteiden metodologian profes-
suuria. Silti meillä ei ole ainuttakaan
tieteellisen kirjoittamisen tutkimus-
laitosta, professuuria tai muutakaan
oppituolia.

Keskustelun eri metodologioiden
paremmuudesta tai kunkin konkreetti-
sen tutkimuksen metodisista valinnoista
ja teoreettisesta viitekehyksestä voisi
hyvin muuttaa keskusteluksi ja kiiste-
lyksi eri kirjoittamistapojen paremmuu-
desta ja kunkin tutkimuksen kirjalli-
sista ratkaisuista.

Jos lähdettäisiin siitä, että tieteellisen
tutkimuksen voi kirjoittaa muullakin
tavoin kuin perinteiseksi artikkeliksi tai
monografiaksi, tämä näkökulma luulta-
vasti avaisi myös sisällöllisesti paljon
uutta. Jo esseen käsitteen pohdinta ja
esseemuodon tietoinen opiskelu auttaisi
alkuun.

Monipuolisemman, luovemman ja
persoonallisen kirjoittamisen tuominen
tieteeseen olisi eräs vastaus haasteeseen,
joka näyttää olevan ilmassa monellakin
tieteenalalla: tieteen ja henkilökohtaisen
kokemuksen suhteen uudelleen-
arviointiin.

Siksi kirjoittamisen opettaminen luul-

YLIOPISTO AVIOLIITTO-
TERAPIAAN?
Psykoanalyysissa miehen ja naisen
ominaispiirteinä pidetään fallisuutta ja
kokemusta sisätilasta (kohtu). Anato-
miset eroavuudet heijastuvat jatkuvasti
psyykkisessä tapahtumisessa ja joka-
päiväisessä sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa. Aggressiivisuutta sekä pyrkimystä
valtaan ja hallintaan pidetään fallisina
ominaisuuksina. Hoivaavat, sisäänsä
sulkevat ja elämää ylläpitävät piirteet
liitetään sisätilaan.

Vaikkei hyväksyisikään psykoana-
lyyttista “anatomia on kohtalo” -teesiä,
fallos ja sisätila on hyvä käsitepari
ajateltavaksi. Muiden psykoanalyyttisten
käsitteiden tavoin näitäkin käsitteitä
voi käyttää — ja käytetäänkin — varsin
väljästi.

Yleisnerojen aika on tieteessä ohitse.
Kuuluakseen nykypäivänä tieteen
terävimpään kärkeen täytyy erikoistua
hyvin kapealle erikoisalalle; täytyy
tietää “yhä enemmän yhä vähemmästä”.
Totuutta tavoitellaan uusinta tekno-
logiaa hyödyntävien kontrolloitujen
kokeiden avulla. Aikamme ihanteiden
mukaan totuuden fragmentit täytyisi
tavoittaa vielä varsin nopeasti.

Tieteelliseen keskusteluun kuuluvassa
argumentoinnissa on väistämättä ag-

gressiiviset puolensa. Tiedemiestä tai
“intellektuellia” pidetään helposti
besserwisserinä jolla on käytössä huo-
mattava arsenaali vaikeasti avautuvia
käsitejärjestelmiä, ja joka ottaa asiak-
seen oikoa toisten epätieteellisiä usko-
muksia.

Ei tarvita kovin vilkasta psykoana-
lyyttista mielikuvitusta, jotta nykypäivän
tiede terävine kärkineen ja aggressiivisine
argumentointeineen toisi mieleen falli-
suuden. Humen giljotiinin ja metafori-
sen käsittelytavan rajoitukset unohtaen
aikamme tiedettä voisi luonnehtia
pakonomaisuuden sävyttämäksi
fallisuudeksi. Samassa hengenvedossa
voi ryhtyä kaipailemaan menneiden
aikojen tiedeihanteita.

Entisaikojen tiedemies meritoitui
vuosikausia kestäneen lukemisen, ajat-
telun ja tiedeyhteisössä käytyjen keskus-
telujen myötä. Laaja-alaisen sivistyksen
ja elämänkokemuksen pohjalta sikisi
suuria kokonaisuuksia kattavia tutkiel-
mia. Nykyään kokonaisesityksiä uskal-
tautuvat julkaisemaan lähinnä seniilei-
nä  pidetyt, eläkkeelle jääneet professorit.

Kun tiedemies määrittelee tavoitteek-
seen pyrkimyksen “kohottaa yleistä tie-
toisuutta tärkeinä pitämistään asioista
ja tarjota tapoja puheenalaistaa…
prosesseja” (Risto Heiskala) tai “auttaa
yksityistä ihmistä yhdistämään oman
elämänsä vaikeudet yleisiin asioihin, jotta
he voisivat ottaa niihin kantaa ja toimia
rationaalisesti” (Pekka Sulkunen), tieteen
anatomia on lähempänä sisätilaa kuin
fallosta. Tiedemiehen tehtävä muistuttaa
näin nähtynä vanhemman tehtävää,
joka on tehdä ympäröivää todellisuutta
ymmärrettävämmäksi lapselle. Erona
on kuitenkin se, että tutkija jäsentää
todellisuutta olennaisesti myös itseään
varten. Tällaisessa tiedekäsityksessä
painopiste on tiedemiehen sisätilassa
(aivoissa) tapahtuvissa ajatteluproses-
seissa ja vuorovaikutuksessa muiden
kanssa.

Vähemmän on myös esillä eräs tieteen
olennainen piirre: tiedemiesten keski-
näinen ajatusten kehittely ja henkistä
pääomaa tuottava yhteinen pohdiskelu.
Psykoanalyysin kielellä tätä sanottaisiin
yhteiseksi assosioinniksi.

Jos ei halua ryhtyä falliseen vastak-
kainasetteluun ja määritellä nykyajan
tiedettä falliseksi, sisätilan kieltäväksi
Ikarokseksi, joutuu ajattelemaan ristirii-
taa: kuinka yliopisto voi kouluttaa sekä
hyviä tutkijoita että hyviä opettajia,
ja osallistua vielä yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

Psykoanalyysin mukaan fallisuuden
ja sisätila-kokemuksen sävyttämien
kumppanien yhdessäolon mahdollistaa
genitaalinen asenne. Genitaalisuus on
komplementaarisuutta, jossa huomioi-
daan toisen erityislaatuinen suhtautu-
mistapa. Näin molempien osapuolten
mieltymykset tulevat huomioonotetuiksi.

Sivistysyliopiston ihanteiden ja tehok-
kaan tutkijakoulutuksen välisen risti-
riidan ratkaisemisessakin voidaan
hyödyntää arkikokemusta. Kysykäämme
siis itseltämme: kuinka ratkaisen aviol-
liset ongelmatilanteet?

Vesa Talvitie
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