
66   YLIOPISTO 3|2012 YLIOPISTO 3|2012   67   66   YLIOPISTO 2|2012

kirjat

Siperiaan,  
Mongoliaan
Työuraan painottuvat elämäker
rat ovat usein puisevaa luettavaa 
niille, jotka eivät tunne alaa lä
hemmin. Erikoissanasto ja tie
teenalan vaiheita perusteellisesti 
kuvaavat selostukset voivat tehdä 
tekstistä raskaan. Tämä ongelma 
ei vaivaa Allan Tiitan kirjoit
tamaa J.G. Granön elämäker
taa. Teksti soljuu ja maantietei
lijä Granön elämäntyöstä syntyy 
kiinnostava kuva. 

Tutkimuskirjallisuuteen ja 
Granön kirjeenvaihtoon perus
tuva teos kuvaa sekä Granön 
tieteellistä uraa että hänen toi
mintaansa tietokirjailijana ja tut
kimusmatkailijana. Myös Granön 

ponnisteluja suomen kielen ja 
suomalaisen kulttuurin hyväksi 
käsitellään jokin verran. Yksityis
elämään ei sen sijaan muutamia 
perheeseen liittyviä mainintoja 
lukuun ottamatta juurikaan puu
tuta. 

Lukija pääsee mukaan Sipe
rian, Mongolian ja Altain tutki
musmatkoille ja seuraamaan Gra
nön poukkoilevaa akateemista 
uraa Helsingin, Tarton ja Turun 
yliopistoissa sekä saa rautaisan
noksen maantieteen oppihisto
riaa. Eloisat kuvaukset Granön 
kirjallisesta tuotannosta — ennen 
kaikkea Altaiklassikkoteoksesta 
— sekä sen saamasta vastaanotos
ta herättävät halun tutustua kir
joihin tarkemmin. 

Sinisten maisemien mies on 
poikkeuksellisen komeasti ku
vitettu elämäkertateos, onhan 
kirjan aiheena yksi suomalaisen 
maisema ja luontovalokuvauk
sen pioneereista. Kuvituksen on 
pääosin Granön omista kuvista 
koonnut Taneli Eskola, ja ku
vakokonaisuus muodostaakin 

Allan Tiitta
Sinisten  
maisemien mies. 
J.G Granön tutki-
jantie 1882–1956
SKS, 2011 
541 s, 44 e

Nykyrunouden 
pikkujättiläinen
Vastakaanon on uhittelevas
ta nimestään huolimatta varsin 
sympaattinen kirja. Uudempi 
kokeellinen runous, jota ei mo
dernismin ja postmodernismin 
tavoin ole vielä ehditty kesyttää 
valtakulttuurin ja viihteen ren

Vastakaanon. 
Suomalainen 
kokeellinen runous 
2000–2010
Toimittaneet  
Juri Joensuu,  
Marko Niemi,  
Harry Salmenniemi
Osuuskunta Poesia, 
2011
490 s, 24 e.

Talouskriisin  
tunkiolla
Talouskriisiä käsitteleviä teok
sia on ilmestynyt taajaan tahtiin. 
Esimerkiksi Esko Seppäsen Hul-
lun rahan tauti ja Timo Harakan 

Kurssi kohti 
konkurssia. 
Talouskriisin syyt ja 
seuraukset
Toimittaneet Yrjö 
Kallinen, Juha 
Koivisto, Lauri 
Lahikainen ja Antti 
Ronkainen 
Vastapaino, 2011
309 s, 33 e

sijasta teos keskittyy silti vankas
ti kokeellisen runon esittelyyn. 
Kirjan vahvin anti onkin ehdotto
masti se, että se tekee ensimmäis
tä kertaa mahdolliseksi saada 
yleiskuvan 2000luvun suoma
laisesta kokeellisesta runoudesta 
ilman kohtuutonta vaivannäköä. 
Kokeellinen, marginaaleissa elä
vä runous kukkii näet tyypillises
ti blogeissa ja omakustanteissa. 
Se koetaan uudenlaisen muoton
sa ja epätyypillisten aihepiiriensä 
tähden usein oudoksi. 

Vastakaanon toimii haku
teoksena, jonka pohjalta voi 
suunnistaa kohti erityisesti it
seään koskettavia aihepiirejä. l
JANI VANHALA

tekstin rinnalle oman tarinansa. 
Kuvat ovat laadukkaita ja miellyt
tävän selkeitä. l 
MARJO JÄÄSKÄ

giksi, tulee helposti mielletyksi 
puskista huuteluksi ja äkäisten 
nuorten miesten voimattomak
si pullisteluksi. Vastakaanonin 
selailu riisuu kuitenkin nopeasti 
ennakkooletuksista. 

Suomalaisen nykyrunou
den läpileikkaus onnistuu oi
keuttamaan olemassaolonsa 
hyvin vakuuttavasti. Teos sisäl
tää peräti viisi esipuhetta, jois
ta erityisesti Maaria Pääjärven 
viimeaikaiseen runous ja kri
tiikkikeskusteluun pureutuva 
näkökulma sekä Kristian Blom-
bergin konkreettisia lukuohjeita 
ehdottava esittely tulevat todelli
seen tarpeeseen. 

Teoreettisen lähestymistavan 

Pysy skarppina tiedeuutisten avulla, verkostoidu monialaisesti  
alumni tapahtumissa ja ole jatkossakin yhteydessä yliopistoon.

Valitse alumnitoiminnan muoto, joka sopii juuri sinulle –  
voit osallistua keskusteluun verkossa, viettää kulttuuri-iltoja  
Alumniyhdistyksen kanssa tai osallistua tiedekuntasi tapahtumiin!

Ota alumniudesta kaikki hyöty irti ja tule mukaan!

WWW.HELSINKI.FI/ALUMNI

TULE  TAKAISIN ALUMNI!
Mitä suurempi alumniyhteisö, sen vahvempi yliopisto
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Lähetä enintään 2 000 merkin pituiset mielipiteet 

sähköpostitse:  yliopisto-lehti@helsinki.fi  puheenvuoro

Esitä peruskysymys
Yhteiskuntatieteiden metodologia lienee vierasta pankkiirille.
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jörn Wahlroos opetti haastattelussaan 
(HS 12.2.2012) tasavallan presidentti Tarja 
Haloselle tutkimuksellisen lähestymista

van perusteita. Wahlroosin opit kiinnostavat var
masti yhteiskunta ja humanististen tieteiden tut
kijoita. Siksi hänen varsin rajoittunut ajattelunsa 
ansaitsee metodologisen kommentin.

Presidentti esitti uudenvuodenpuheessaan, 
että tuloerojen kasvun myötä myös terveyse
rot ovat kasvaneet Suomessa, ja tähän Wahlroos 
tarttui. Tilastotieteen peruskurssilla opetetaan, 
että korrelaatio ja syyyhteys ovat kaksi eri asiaa. 
Wahlroosin mukaan Halosen mainitsema yhteys 
on korrelaatio, jolla on selitys: syrjäytyneet eivät 
panosta terveytensä hoitamiseen, joten syy heik
kenevälle terveydelle ei ole tulonjaon muuttumi
nen. Hän kirjoittaa: ”Taustalla on yhteinen muut
tuja, joka on joko yksilöiden piittaamattomuus tai 

syrjäytyminen.”
Wahlroosin lausuma on ongelmallinen ni

menomaan selittämisen näkökulmasta. Jos ja kun 
terveyseroja kasvattaa piittaamattomuus tai syr
jäytyminen, on kysyttävä miksi näin on tapahtu
nut? Ja miksi 1990luvun talouskriisistä alkanut 
muutos on ajoittunut näin? Mikä on tehnyt tänä 
aikana ihmisistä aikaisempaa piittaamattomam
pia terveydestään ja miksi syrjäytyneiden määrä 
on kasvanut? Näihin kysymyksiin ei ole Wahlroo
sin puutteellisella tarkastelutavalla mahdollista 
vastata.

Yhteiskuntatieteen ja historiantutkimuksen 
metodisiin perussääntöihin kuuluu, että havait
tuja muutoksia voidaan selittää vain liittämällä ne 
muihin empiirisesti esille saatuihin samanaikai
siin yhteiskunnallisiin muutoksiin. 

Wahlroos kyllä yhdistää terveyserojen kasvun 
piittaamattomuuteen ja syrjäytymiseen, mutta 
jättää selityksen kannalta ratkaisevan perusky
symyksen esittämättä: mikä aiheutti muutokset 
juuri tuona aikana? Taustalla olevat yleisemmät 
tekijät, jotka hän nimeää selittäjiksi, jäävät auki. 
Selitys jää puolitiehen.

Kun punnitaan sosiaaliryhmien terveyserojen 
syitä, erittäin relevantti ja eri tieteenalojen laajas
ti kartoittama taustatekijä on yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden lisääntyminen 1990luvun pank
kikriisin jälkeen. Ilmiö ei ole yksin suomalainen, 
vaan samansuuntaista tutkimustietoa on saata
villa muistakin maista. On hyvä muistaa sekin, 
että yhteiskunnallisten muutosten tutkimukses
sa selitykset eivät ole luonnontieteen mallin mu
kaisesti kausaalisia, vaan kuten Erik Allardt on 
esittänyt, selityksissä pyritään mahdollisimman 
korkeaan todennäköisyyteen. Tähän ylletään par
haiten, kun selitys kattaa kaikki relevantit tutki
muksellisesti todennetut faktat eikä muutosten 
analyysiä jätetä Wahlroosin tavoin kesken. l

JUKKA KEKKONEN

KirJoittaJa on oiKeuSHiStorian Ja rooMalaiSen  

oiKeuDen ProFeSSori HelSinGin YlioPiStoSSa.

K O L U M N I

liopistouudistuksen jälkeen on noussut keskustelu, jossa 
peräänkuulutetaan lukukausimaksuja suomalaisiin yliopis
toihin. Perusteluna esitetään muun muassa sitä, että kurs

sien ilmaisuus ei haasta opettajia tekemään riittävän hyviä kursseja. 
Maksullisuuden nähdään puolestaan edistävän parempien kurs sien 
järjestämistä ja motivoivan niin opettajia kuin opiskelijoitakin.

On ymmärrettävää, että yliopistojen osittainen autonomia on 
johtanut pohdintaan lukukausimaksuista. Se on yksi keino, jolla 
yliopistot keräävät rahoituksensa. Kurssien muuttaminen maksul
liseksi ei kuitenkaan johda automaattisesti opetuksen laadun para
nemiseen. 

Naapurimaamme Ruotsi on hyvä esimerkki maksullisuuden 
problemaattisuudesta. Opet
tajan ja opiskelijan suhde on 
muuttunut opetussuhteesta 
palvelusuhteeksi, jossa opis
kelijalla on oikeus vaatia tiet
tyä palvelua. Se näkyy myös 
siinä, että kurssipalaute on 
muuttunut osin asiakaspa-
lautteeksi. Opiskelijat voivat 
esittää rankkaakin kritiikkiä 
kurssisisällöstä. Maksulli
suuden seurauksena opiske
lijoiden toiveita toteutetaan 
sisällön kustannuksella.

Japanissa koulutuksen 
maksullisuus on puolestaan 
johtanut siihen, että maan 

yliopistot on rankattu paremmuusjärjestykseen. Hyviksi mainos
tettuja opinahjoja on vain kourallinen, ja muista saadulla loppu
tutkinnolla on huono kaiku. Monet hakeutuvat ulkomaille opiske
lemaan. Työnantajan korvissa esimerkiksi suomalaisen yliopiston 
nimi ei sano välttämättä mitään. Parhaassa tapauksessa se kertoo 
opiskelijan uskalluksesta. Omanlaista kansainvälisyyttä tämäkin.

Lukukausimaksujen sijasta yliopistot voisivat pohtia, miten il
maisesta yliopistokoulutuksestamme tehdään maailmanlaajuinen 
myyntiartikkeli. Miksi ilmaisuuden pitäisi merkitä tasapäisyyttä tai 
huonolaatuisuutta, kun se voi merkitä myös demokratiaa ja tasaar
voa? Ilmaisen koulutuksen edut yksittäisiin huonoihin kursseihin 
suhteutettuna ovat moninkertaiset. l

KirJoittaJa tYÖSKentelee Centre For FaSHion StuDieSiSSa  

tuKHolMan YlioPiStoSSa.

Maksullista koulutusta

ANNAMARI VÄNSKÄ
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kirjat

David McNal-
lyn analyysi 
provosoi.

Luoton loppu olivat nasevia selvi
tyksiä kriisin syistä. Kurssi kohti 
konkurssia menee silti kärkipai
kalle omalla listallani. 

Kirjoittajat ovat huipputut
kijoita, jotka ovat entuudestaan 
kirjoittaneet lukuisia kansain
välistä taloutta koskevia teoksia. 
Usein kokoelmakatsaukset ovat 
sekavia, mutta tässä tapauksessa 
moniäänisyys toimii. Tutkijat lä
hestyvät kriisiä niin historiallise
na kuin ajankohtaisena ilmiönä, 
niin kapitalismin kriisinä kuin 
globalisaation jätöksenä. 

Kauttaaltaan artikkeleissa 
yhdistyvät tiukka teoreettinen 
ote, historiallinen tietoisuus ja 
terävä nykytilanteen analyysi. 
Juuri tämä synteesi nostaa kirjan 
monien muiden analyysien yli.

Moni kokoelman kirjoitta
jista katsoo kriisin olevan lähes 
väistämätön seuraus kapitalis
tisen järjestelmän toiminnasta, 
joka luo kriisejä tasaisin väliajoin 
ja perustuu uskoon itseään kor
jaavasta mekanismista. Kirjassa 
esitetään myös taloustieteilijöi
den vaihtoehtoisia ratkaisuja ja 
kehitysmalleja, jotka poliitikoilta 
näyttävät olevan hukassa. 

Laadukkaasta kokoelmasta 
voi erikseen mainita David Mc-
Nallyn nykylamaa käsittelevän 
pitkän analyysin, joka laajenee 
kauas aiheensa ulkopuolelle ja 
toimii provosoivana lähivuosi
kymmenien taloushistoriana. l
LEIF SUNDSTRÖM


