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tiiViStElMä

Luovuus edellyttää kriittisyyttä  Tämä näkökohta hukkuu toistu-
vasti niin yksilön tai ryhmien kekseliäästä ja neuvokkaasta toi-
minnasta keskusteltaessa kuin yhteis-, kansa- tai ihmiskunnan 
innovatiivisuudesta puhuttaessa  Suomalaisissa kouluissa periaat-
teena edistettävä ja käytännössäkin vallitseva luovan ja kriittisen 
ajattelun luonteva rinnakkaisuus tai limittäisyys eroaa silmiin-
pistävästi organisaatio- ja johtamisteorioissa ja niitä myötäilevissä 
kehittämisopeissa ja valmennusmalleissa tavattavasta epä- tai suo-
rastaan antikriittisestä luovuuden juhlinnasta  

Asian pohtimista ja käytännön elämän tarpeita ymmärtävää 
käsittelemistä kansalaiskeskustelussa eivät ainakaan edistä asian-
tuntijuuksien hämärtyminen, median viihteellistyminen, journa-
lismin kaventuminen ja vaikutusvaltaisia intressejä edustavien 
piirien kasvava taito samastaa erityiset pyyteet yleiseen etuun ja 
yhteiseen hyvään  Jotta mutkikas kokonaisuus selventyisi, sitä tu-
lee tutkia laaja-alaisesti ja historiallisesti mutta yleiskuvan tarken-
tamisen ohella myös konkreettisia tapausesimerkkejä tarkaten 

Ajatuspajojen ja niihin vertautuvien yhteiskunnallisten toimi-
joiden suomalaisittain melko lyhyt tarina tarjoaa mahdollisuuden 
täsmentää käsitystä julkisen elämän muutoksista  Think tankien 
määrittelevänä piirteenä on edesauttaa tiettyjen ajattelu- ja toi-
mintatapojen hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa  Vaihtelevuudes-
saankin niiden voi yleistää pyrkivän luomaan yhteyksiä tiedon-
tuotannon ja päätöksenteon välille  Ensimmäiset suomalaiset aja-
tushautomot juontuvat 60–70-luvuilta ja juurensa kauempaakin, 
mutta yleisnimellään ja erikoisryhmänään ne on tunnistettu vasta 
kymmenkunta vuotta 
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Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

Samaan aikaan on syntynyt lukuisia niitä lähelle tulevia vies-
tintä-, koulutus- ja valmennusyrityksiä, jotka myös pyrkivät julki-
seen ja ei-julkiseen vaikuttamiseen uusin oivalluksin ja toiminta-
suosituksin  Esimerkiksi HS-Kuukausiliite-sarjakuvana ilmestyvä 
Ajatushautomo satirisoi tällaista uusmuotoista medialobbausta  
Käsitteellä on ehkä yllättävästikin uutta vetovoimaa: eduskunnan 
tulevaisuusvaliokunta kutsuu itseään think tankiksi, samoin sen 
alaisena teollisuutta, taloutta ja hallintoa uudistava Sitra, siinä 
missä kansainvälisiin yhtiöihin perustetaan think tank -innovaatio-
yksiköitä 

Vasta kohisten saapuneista informaatioajasta ja tietotyöstä on 
joidenkin ajantulkkien mielestä jo siirrytty luovuutta, vuorovai-
kutus- ja tunnetaitoja kysyvään konseptiaikaan ja verkostotyöhön  
Toiset puhuvat konsulttidemokratiasta  Joka tapauksessa käsittei-
den ja sanojen luominen ja käyttely ovat immateriaalioikeusperus-
taisessa, palvelukeskeisessä, rahoitusinstrumenttivetoisessa ja tut-
kimustuotteistushakuisessa nykytaloudessa ratkaisevan tärkeässä 
asemassa  Tiedon hankinnan ja välittämisen vanhat ammatti-
ryhmät tutkijoista toimittajiin ja opettajista kirjastonhoitajiin ovat 
saaneet rinnalleen yksilö- ja yhteisömanageroinnin sekä promo-
toinnin ja maineenhallinnan eksperttejä  

Samalla nettivallankumous on tuonut kuuluville kannastaan 
vakuuttuneita oman elämänsä sankareita  Vastaavasti self-help-
buumi ja elämäntyyliotteen läpilyönti yleisviestimissäkin ovat aset-
taneet valokeilaan jaksamisensa kanssa kipuilevan, hyväksyntää ja 
kannustusta kaipaavan hahmon, jota viestimet keskittyvät hyvit-
telemään ja voimauttamaan erilaisia ammatti-innostajia kuullen  
Tämä kaikki on vähentänyt esimerkiksi tiedetaustaisten asiantun-
tijoitten ja tutkivien journalistien suhteellista valtaa  Mutta se on 
myös tehnyt entistä tärkeämpiä näistä kaiken aikaa uusiksi pilk-
koutuvan julkisen tilan avainpaikoilla harvinaistuvista punnitun 
ja perustellun tiedon lähettiläistä 

Raportti innovaatiopajoista sekä valmennus- ja kehittämis-
toiminnasta kartoittaa ajattelu- ja toimintamalliehdotuksilla vai-
kuttamaan pyrkivien tahojen historiaa ja nykytilaa  Se kiinnittää 
huomiota etenkin tutkimuksen, liike-elämän ja poliittisen päätök-
senteon välisissä suhteissa lobbaamiseen painottamalla kuitenkin 
julkisuudessa tapahtuvaa mielipiteenmuokkausta  
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Tiivistelmä

Teksti jakaantuu taustoittaviin osuuksiin (Aluksi ja Johdanto), 
yleisen aihepiirin kokoamiseen (II luku), tapaustutkimukseen (III 
luku) ja päätelmiin (joita seuraavat vielä kirjallisuusluettelo ja 
kaksi liitettä)  Raportti hahmottelee puuttuvaa kokonaiskuvaa 
think tank -tyyppisestä vaikuttajaviestinnästä meillä ja muualla  
Keskustelun virittämiseksi se kysyy ennen kaikkea, millaista on 
luovuuden ja kriittisyyden rinnakkaiselo Suomessa 2010-luvulla 

Aluksi-osuudessa kerrotaan lyhyesti yritysmaailmassa yleisty-
neiden filosofia- ja missio-ilmoitusten huonosti tunnetusta his-
toriasta  Samalla aloitetaan pohdinta nykyisen palveluvaltaisen 
elinkeinorakenteen määrittämästä, merkityksiin keskittyvästä ja 
uudennoksia havittelevasta enemmän tai vähemmän filosofisesta 
työstä  Lisäksi juonnetaan raportin yksittäinen pääkohde eli aja-
tuspalvelutarjoajien joukosta erottuvan filosofilähtöisen yrityksen 
nousu näkyväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi 

Johdanto keskittyy ’ajattelutaito’-käsitteen läpimurtoon maail-
malla arvostetussa suomalaisessa perus- ja keskiasteen opetuk-
sessa  Asian erittely pohjustaa pääluvuissa jatkuvasti esille nouse-
vaa kysymystä luovuuden ja kriittisyyden suhteista: täkäläisessä 
kasvatus- ja koulutusperinteessä ne ovat eläneet ja elävät yhä tie-
toisemmin toinen toisiinsa kietoutuneina ja toisiaan ruokkien  
Opinahjojen ja niitä ravitsevan tutkimuksen ja keskustelun näkö-
kulmasta muualla yhteiskunnassa viihtyvä, jopa tarkoituksellisesti 
vaalittu ja joskus aggressiivisestikin ajettu kritiikittömyys näyttää 
ilmiöltä, jota tulee yrittää ymmärtää mutta myös arvostella 

Johdantoa seuraa ajatuspajojen ja vastaavien kehittämisideoita 
tuottavien yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden historiaa 
ja nykyisiä laatupiirteitä käsittelevä II luku  Sen lukijalle valkenee 
entistä paremmin, mitä think tankit oikein ovat, miten ne jäsenty-
vät Suomessa pääpiirteittäin ja miten niitä lähelle tulevat nyky-
tilanteessa erilaiset tutkimus-, viestintä-, koulutus-, valmennus-, 
kehittämis-, konsultti- tai innovointiyritykset  Luvussa myös tar-
kennetaan katse lifestylen ja oma-avun tuloon lehtikentälle ja kirja-
alalle sekä laajemmin yleisiin puhe- ja ajatustapoihin  Tämä ulottu-
vuus vaatii Suomessakin nousussa olevan positiivisen psykologian 
tutkimusperinteen ja sitä paljon vanhemman ja laajemman myön-
teisen ajattelun ideologian tutkailua erikseen ja yhdessä  Luku pa-
laa ehtimiseen ja myös päättyy puntarointiin siitä, miten kriittiset 



8

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

taidot yleensä ja kritiikin yhteiskunnallinen tehtävä erityisesti voi-
vat elämäntaitoja, luovuutta, innostusta ja esiintymistä yksipuoli-
sesti korostavassa nykykulttuurissa 

Luvussa III otetaan lähitarkasteluun raportissa luodatuista jul-
kisuuden ja julkisen kanssakäymisen murroksista tapausesimerk-
kinä 2009 perustettu Filosofian Akatemia Oy (FA)  Ajatusmyl-
lyksi tunnustautumatonta yritystä ei tarvitse väkisin määritellä 
think tankiksi, mutta sen tarina asettuu parhaimpaan asiayhtey-
teensä tämän käsitteen ja ilmiön historiassa  FA pyrkii omien sa-
nojensa mukaan toimimaan tutkimuksen, yritysvalmennuksen ja 
poliittisen vaikuttamisen kentillä  Se haluaa rakentaa siltoja sekä 
esitellä yksilöitä ja yhteisöjä kehittäviä ajatus- ja toimintatapoja 
niin yleisesti yhteiskunnassa kuin myös työpaikoilla, kouluissa, 
tiedonvälityksessä ja hallinnossa  Se myös mielii omalla olemassa-
olollaan ja esimerkillään näyttää suuntaa innovatiiviselle yrittämi-
selle  FA on kohonnut nopeasti menestysfirmaksi, samaan aikaan 
kun sen kärkinimiä kuullaan taajaan valtamediassa monien alojen 
ja kysymysten asiantuntijoina ja päättäjäpiireissä varteenotettavina 
visionaareina ja uudistamiskumppaneina  Ei-julkisen asiakastyön 
ja päähahmojen omien akateemisten hankkeiden sijasta raportti 
keskittyy firman palvelutarjontaan suoraan liittyviin julkisiin 
teksteihin osana sen vaikutustoimintaa ja yhteistyökuvioita  Yritys 
on murtautunut esiin aivotutkimuksesta ja mielenfilosofiasta väi-
tetysti ammentavien ajanhallintataitojen ja ajattelutekniikoiden 
osaamiskeskuksena sekä motivaatiotutkimukseen ja positiiviseen 
psykologiaan varaavana intohimoisena innovaatio- ja innostamis-
talona  Valitettavasti analyysi filosofianakatemialaisten sanomi-
sista osoittaa vakavaa asiattomuutta ja harhaanjohtavaa markki-
nointia  Hyvin suuri määrä heidän kantojensa tueksi jakamistaan 
filosofisista ja akateemisista viittauksista on perättömiä tai olemat-
tomia  Lisäksi raskas ajatuksellinen velka kevyelle itse- ja yhteisö-
kehittämiselle myönnetään vain osittain 

Tulos antaa aiheen kantaa huolta elinkeinoelämän sisäisestä 
laadunvalvonnasta, julkisen keskustelun tilasta ja päätöksenteon 
ajattelemattomuudesta  Kriittisyyden vaje merkittäväksi vaikutta-
jaksi kohonneen yrityksen ulostuloissa ja niitä seuraavassa jul-
kisuudessa kertoo myös innovaatiopolitiikan sokeista pisteistä  



9

Tiivistelmä

Suomessa on nyt muutaman vuosikymmenen ajan luotettu yksi-
napaisen ja -suuntaisen kreatiivisuuden ja ketteryyden linjaan niin 
yksityisen kuin julkisenkin sektorin muutosjohtamisessa ja orga-
nisaatiokehittämisessä sekä ennen muuta uudentyyppisissä yksi-
tyinen–julkinen-kumppanuuksissa  Raportti antaa perusteet ky-
seenalaistaa tämän yleisen tendenssin ja trendin suotuisuuden  
Kouluissa kunniassaan pysyneet ja tuloksia tuottavat yhtaikaa luo-
vat ja kriittiset kansalaistaidot vaikuttavat huomattavasti lupaa-
vammalta tavalta vastata myös kansakunnan kohtalonkysymyk-
siin  Lähdekritiikistä ja kekseliäisyyteen yhdistyvästä kriittisyy-
destä ylisummaan ei voi luopua huonoitta seuraamuksitta 

Ajatuspajoilla voi olla verrattain vähäkriittisinäkin muunnel-
mina oma merkityksensä, kuten myös itseavulla ja elämäntapa-
journalismilla on omat funktionsa  Mutta erityistä satsausta kri-
tiikittömyyteen tai suoranaiseen kritiikinvastaisuuteen jatkaa vain 
vääristyneen luovuusnäkemyksen ja katteettoman positiivisuus-
ideologian sokaisema yksilö, yhteisö ja yhteiskunta  



 
 
 
 
 
 

AlUKSi – MEiDäN FilOSOFiAMME

tarkastellaan yritysten ja yhteisöjen tapaa esitellä ajattelumalliaan ja 
toimintakulttuuriaan sekä nykytalouden kasvavaa käsitteellis-filosofista 
ulottuvuutta ja kerrotaan, miksi raportti on tehty ja millä perusteella  

sen tapausesimerkki valittu
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Näinä aikoina suurin piirtein jokaisen johtavassa asemassa ole-
van odotetaan lausahtavan jotain syvämietteistä pohjimmai-

sista tarkoituksistaan  Hewlett-Packardin markkinointipomo Al 
Oliverio tokaisi 1983 Computerworldille, että ”filosofiamme mu-
kaan järjestelmät kuuluvat käyttäjille”  Toimitusjohtaja Ed Mc-
Cracken taas paljasti 1993 Silicon Graphicsin filosofiaksi sen, että 
”avain kilpailuedun saavuttamiseen ei ole kaaokseen reagoimista 
vaan tuon kaaoksen synnyttämistä, johon taas avain on innovaa-
tiojohtajuus ja kyky saada asiakkaat kokemaan tuotteet juuri heille 
suunnitellun tuntuisilta”  AT&T Solutionsin Rick Roscitt avautui 
vuorostaan CIOlle 1997 ulkoistusbuumista hyötyvän firmansa 
filoso fiasta: ”Etsimme suhteita, joissa meistä tulee käytännössä 
asiak kaan operoinnin jatke ”

Vaatetalon luonut Yvon Chouinard selvitti Patagonia Inc in fi-
losofiaa 2005 tunnelmoimalla surffaus- ja kiipeilyharrastuksiaan  
Niihin niveltyivät perehtyminen bisneskirjallisuuteen ja heittäyty-
minen zeniin sekä tuotanto-, imago-, elämän-, rahoitus- ja ympä-
ristöfilosofiaan  ”Kansalaisdemokratian tukemisen” yhdeksi filo-
sofiansa kulmakivistä mainitseva ekoajattelija Chouinard on oma 
lukunsa amerikkalaisen unelman toteuttajissa  Hänen sanoillaan 
on tavallista enemmän katetta, kun hän muistelee opettaneensa 
”Patagonian filosofian kursseilla” 

Suomi seuraa Kaliforniaa  Jollei hapuilla chouinardilaisia eri-
koisuuksia, noudatetaan yleistä kutyymia yhtä kaikki  Asettukoon 
näin lajitelma kotimaisia tapoja kuuluttaa yritystoiminnan ydintä:
 
Filosofiamme on kouluttaa henkilökuntaamme ja kehittää tuotantojärjes-
telmäämme siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme terävintä 
huippulaatua nopeasti ja kustannustehokkaasti   T-Print (1952–)

Filosofiamme on käyttää luovuuttamme jatkuvasti tekniikan rajojen avar-
tamiseen, auttaa asiakkaitamme ajamaan prosessejaan suuremmalla tark-
kuudella ja kustannustehokkaasti   PR Electronics (1970–)

Filosofiamme on toimia asiakkaamme luotettavana apuna kohderyhmien 
tavoittamisessa ja markkinointiviestin perille saattamisessa  Pitkäjänteisesti  
Asiakkuusmarkkinoinnin välineiden avulla rakennamme lisäksi asiakkait-
tesi lojaliteettia vuodesta toiseen   Smoy (1980–)
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Filosofiamme on että ”Tee se kerralla kuntoon”  Yksi vahvuutemme on että 
meillä on tarjota tuote joka käy kaikille va[l]uraudoille, toinen joka käy 
kaikille teräksille, ja kolmas joka käy kaikille hitsattaville alumiineille ja 
silumiineille  Palveluumme kuuluu [sic] aina henkilökohtaiset käynnit 
asiak kaan luona ja hitsausneuvonta myös puhelimitse   Jasper  (1986–)

Filosofiamme on jättää turha pyörittely pois ja mennä suoraan asiaan! 
Konkreettiset tosi elämän case-tapaukset ja käytännön harjoitukset varmis-
tavat sen, että sinä saat heti tietoa, jota voit soveltaa käytäntöön työssäsi  
Talentum Events (1990/2010–)

Filosofiamme on siis kartoittaa nykytilanne ja miettiä tarpeen mukainen 
valaistus, jonka jälkeen toteutamme sen   AD-Lux (1994–)

Filosofiamme on ”Top of the Pyramid”  Tuotteemme ovat [sic] muotoiltu 
julkiseen ja kotikäyttöön, missä asiakkaat arvostavat innovatiivisia tuottei-
tamme, erinomaisen hyvää laatua ja nopeaa palvelua   Silent Gliss (1952/1997–)

Filosofiamme on alusta asti ollut notkea tuotekehitys, ja uusia versioita si-
vustosta onkin julkaistu lähes päivittäin jatkuvasti käyttökokemusta paran-
taen   Autotie.fi (Netwheels) (2014–) (1999–) 

Filosofiamme on että mainos- ja markkinointiasioissa saat meiltä kaiken 
tarvitsemasi   Mainostalo Mainos-B (2000–)

Filosofiamme on, että järjestelmiä rakennetaan asiakasta varten tuottamaan 
asiakkaalle arvoa   Esri Finland (2004–)

Filosofiamme on rekrytoida rohkeasti ja usein myös laatikon ulkopuolelta  
Vain monipuolisen porukan avulla voimme palvella asiakkaitamme parhai-
ten ja luotsata viestintäalaa eteenpäin  Olemme tulevaisuuteen katsova toi-
misto  Maailman muuttuessa yhä kommunikatiivisemmaksi on selvää, että 
toimialalta vaaditaan erilaista osaamista kuin aiemmin   Ellun Kanat (2008–)

Filosofiamme on olla uuden ajan tuotantoyhtiö, joka mahdollistaa liikkuvan 
kuvan ja äänen välittämisen missä digitaalisessa kanavassa tahansa   Strand 
MediaLabs (2008–)

Filosofiamme on hyvin yksinkertainen: Haluamme antaa sinulle hyvän 
olon ja kauniin ihon ilman kemikaaleja   La Cosmetics Finland (2014–)
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Aluksi

Filosofiamme on, että vanhuksen paras paikka on oma koti  Digitaalisilla 
ratkaisuilla vanhusten kodeista voidaan tehdä palvelutalojen satelliittiyksi-
köitä   SOTE 360 (2015–)

Filosofiamme on: tehdä sinut onnelliseksi ja tyytyväiseksi, missä ja mitä 
ikinä teetkin!  LazydogShop (2015–)

Lainauksia ei esitetä ilkkumisen tai irvistelyn maalitauluiksi  Vielä 
vähemmän sitaatit avustavat siteerattujen firmojen soimaamisessa  
Yllä olevista vain Ellun Kanoihin palataan myöhemmin rapor-
tissa, eikä senkään koko toimenkuvaa ole määrä puida  Katkelmat 
kuvastavat tässä vain uutta maan tapaa: filosofiasta puhuminen 
bisnes- ja ylisummaan organisatorisissa yhteyksissä on Suomessa-
kin nykyään tuiki tavallista – jollei jo puolipakollista  Yhteen-
liittymä kuin yhteenliittymä ylpeilee ”filosofiallaan” jopa useam-
min kuin ”arvoillaan”  Se saattaa ollakin monelle kansalaiselle 
tavallisin tapa törmätä f-sanaan 

Yritysten ja yhteisöjen halu kertoa filosofiastaan on yllättävän 
nuori perinne  Nykykäytäntöön vertautuvalla lailla sitä lienee vaa-
littu vasta noin sata vuotta  Sitä aiemmin sanapari ”meidän filoso-
fiamme” tarkoitti tyypillisesti kansallista ominaistyyliä asioihin 
suhtautumisessa  Sillä kävi päinsä erottaa esimerkiksi ranskalai-
nen ajatusmalli saksalaisesta  Niinpä englantilainen filosofi Robert 
Greene (n  1678–1730) valitteli 1727, että ”kaikki filosofiamme 
juontuu paavinuskoisista maista, joissa rehottaa taikausko”  Hänen 
maanmiehensä, pappi Benjamin Parsons (1797–1855), taas puhui 
The Greatness of the British Empiressaan (1851) antiikin ja keskiajan 
etäisyydestä uuden ajan käytäntöihin  Kun kreikkalaisen aristo-
teelisuuden pitkä valtakausi yhdistyi ”ihmisten sosiaalisten olojen” 
tuskin lainkaan kohentuneeseen laatuun, moderni brittiläinen 
utilitarismi erosi siitä edukseen:

Meidän filosofiamme on toisenlaista  Olemme aina kääntämässä sitä 
jonkinlaiseksi eduksemme ja tekemässä tieteestämme kaikkien alojen ja 
luokkien palvelevaa ja varjelevaa enkeliä  Se on eräänlaista fyysistä kris-
tillisyyttä, sillä se ruokkii köyhät, vaatettaa alastomat, parantaa sairaat, 
käy vankilassa ja siunaa vieraan 
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Puheenparren nykymuotoon törmää 1917 ilmestyneessä kuvauk-
sessa clevelandilaisen Clothecraftin työpajoilta  Sen johtajistoon 
kuului Mary Barnett Gilson (1879–1959), joka tutki sittemmin 
kansantaloutta Chicagon yliopistossa  Hän kirjoitti: ”Filoso-
fiamme perustuu oletukseen elämästä kouluna, jossa kukaan, mei-
dät mukaan luettuina, ei ole saavuttanut valmistumiseen riittävää 
harjaantuneisuuden astetta tai kouliutuneisuutta  Filosofiamme 
perustuu myös teoriaan, jonka mukaan oikeudenmukaisuutta ja 
reilua peliä sekä yksilön oikeuksia voidaan turvata vain inhimilli-
sellä myötäelämisellä ja ymmärtämyksellä ” Barnett Gilson mai-
nitsee ”henkilökohtaisen työn” niin tehtaassa kuin kodeissakin  
Hän vannottaa, että tirehtöörien pitää olla kiinnostuneita työn-
tekijöistään  Tämä yritysfilosofiasta puhumisen tapa juontunee 
yhdysvaltalaiselta teknikko-liikkeenjohtamiskeksijältä Frederick 
Winslow Taylorilta (1856–1915), jonka ajatuksiin palataan jäljem-
pänä tässä raportissa 

Yksi ensimmäisistä tämänkaltaiseen otteeseen mielistyneistä ta-
hoista oli Yhdysvalloissa 1905 syntynyt liikemiesmoraalin ja yrit-
täjäkumppanuuden järjestö Rotary  Sen perustanut asianajaja Paul 
P  Harris (1868–1947) puhui emerituspuheenjohtajana 1921: ”In-
nostuksen luojat ovat tehneet hyvää työtä rotareissa ” Hän kuvaili, 
miten into saattoi ilmetä joko ylitsepursuavana ilakointina tai hil-
jaisena uurastuksena, joita kumpaakin tarvittiin terveyden, onnen, 
edistyksen, arvostuksen ja aseman saamiseksi  Maailma odotti ro-
tareilta paljon, eikä siltä ollut odotettavissa tunteilevaa kannustusta: 

Jos filosofiamme on kestämätön, se käy taatusti ilmi; jos vankkumattomat 
periaatteemme eivät näy todellisina tekoina, meidät kohtaa käytöksemme 
ansaitsema paheksunta  Rotarien menestys tai epäonnistuminen yrityk-
sessä tehdä tunnetuksi palveluihannettaan ympäri maailman riippuu sen 
toiminnan ajattelevaisuudesta, nöyryydestä ja määrätietoisuudesta 

Chrysler-autotehtaan johtoon kuulunut insinööri Fred M  Zeder 
(1886–1951) jatkoi tästä  Viitattuaan puheessaan 1941 maat ja tai-
vaat luoneen ”mestari-insinöörin” antamaan ja poliitikkojen lain-
säädäntötyön varjoonsa jättävään malliin hän tiivisti pääasiansa: 
”Missiomme on tehdä tästä maailmasta onnellisempi paikka elää  
Filosofiamme on rakentaa eikä romahduttaa, mennä eteenpäin 
eikä taaksepäin ”
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Yleensä company tai corporate philosophy on missionia laajempi 
käsite  ’Missio’ tiivistää yhteisön tai yhtiön tarkoituksen ja ta-
voitteet, ’filosofia’ kuvailee niitä yksityiskohtaisemmin  Toisaalta 
Herzlich toteaa, että ”väkevimmät missioväittämät” onnistuvat 
”osoittamaan ydinfilosofiat ja -uskomukset, jotka ohjaavat yritystä 
eteenpäin”  Osin päällekkäisten käsitteiden keskinäinen suhde ei 
siis ole ilmiselvä  Spiron mielestä filosofia ”tislaa [firma]n kulttuu-
rin tai ilmapiirin ryhmäksi ydinarvoja, jotka ruokkivat sen liike-
toimintakäytäntöjen kaikkia puolia”  Hänen mukaansa hyvä yri-
tysfilosofia ”opastaa työntekijöitä päätöksenteon risteyskohdissa, 
sopii hyvin brändäyksen apuvälineeksi ja yleisesti ottaen tekee 
työpaikasta yhteishenkisemmän”  Spiron haastatteleman konsul-
tin ja bisnesprofessorin David Ulrichin (s  1953) sanoin filosofia, 
missio(väittämä) ja eettinen säännöstö luovat toisiinsa limitty-
neinä ”yhtiölle muista markkinoilla erottuvan identiteetin”  Esi-
merkiksi Googlen missiona on ”järjestää maailman informaatio 
universaalisti saatavilla olevaksi ja hyödylliseksi” ja filosofiana 
”Nopea on hidasta parempi”, ”Verkkodemokratia toimii” ja ”Va-
kava voi olla puvuttakin”, kun taas sen eettiseen koodistoon kuu-
luu asiakaspalvelun, luottamuksellisuuden ja eturistiriitojen kanssa 
toimimisen periaatteita  Ulrich tiivistää, että jos eettiset säännöt 
ovat työnteon arvoja ja missio työn tarkoitusta, filosofia on työs-
kentelyä ohjaavia prinsiippejä  

Hull kuvailee filosofiaa mieluummin firman ”mielenmalliksi”  
Se on ”piilevä, sumea asenne, jolla [yritys] harjoittaa liiketoimiaan”  
Mutta vaikka filosofia ei noin vain taivu osaksi systeemiä, yrityk-
sen ”asiakaspalvelufilosofia siirtyy suoraan asiakaskokemukseksi”  
Tässä hän tulee lähelle Lazon & Corbinin jo 60-luvulla vaalimaa 
tapaa luonnehtia firman filosofiaa tekemistä ohjailevaksi ”mielen-
laaduksi tai asenteeksi”  Johto ja muu henkilöstö omaksuvat osin 
tiedostamattaankin yrityksen perustajien ajattelutavan  Filosofia 
on Lazon & Corbinin sanoin avuksi ”yhtiötoiminnan koko vir-
tauksen ohjailussa” 

Ehkä hieman yllättäen puhe yrityksen missiosta on yritysfilo-
sofiapuhetta nuorempaa perua  ”Teollisena konsulttina” ja ”teolli-
suussuhdeneuvonantajana” toiminut Sartorius kirjoitti 1957: ”Yh-
tiön filosofia selventää sen oman tavan ajatella missiotaan elä-
mässä ” Hän täsmensi, että hyvä organisaatio tarvitsee toimiakseen 
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silkan metodin sijaan ”elämänfilosofiaa”, pelkkien kaavioiden si-
jasta ”tavoite- ja menetelmäfilosofiaa”  Sartorius sanoi filosofian 
henkivän ”kypsyyttä ja arvostusta”  Se ei ollut mikään koriste, 
vaan osa päämääriä ja suunnitelmaa niihin pääsemiseksi  Sen 
ääneen sanominen firmalta tarkoitti samaa kuin ”Tässä me sei-
somme pystypäin”  Sartoriuksen mukaan filosofiaton yritys oli tar-
koitukseton ja sokea 

Vasta tämän jälkeen missio alkoi vähitellen ilmaantua yritysten 
itsekuvauksiin filosofian rinnalle  Yhdysvaltain ilmavoimat kertoi 
missiostaan 1959 ja mittaustekniikoita valvova National Bureau of 
Standards (1901–1988; nyk  National Institute of Standards and 
Technology) taas 1962, siinä missä The Bankers’ Magazine esitteli 
missiolaadintaa uutena käytäntönä 1964  Kunnolla se yleistyi vasta 
80-luvulla  Silloin myös ilmestyi ensimmäisiä tutkimuksia aihe-
piiristä  Capon & kumppanit totesivat vielä 1987, että heidän 
aineis tossaan 60 prosentilla korporaatioista oli muodollinen mis-
sioväittämä osana strategiasuunnitteluaan, eikä näistäkään ollut 
tutkijoiden mielestä kelvollisia kuin reilu neljännes  Falsey puoles-
taan raportoi 1989, että monissa hänen penkomissaan tapauksissa 
filosofia – joka usein yhdistyi myös credoon eli ”(perus)uskomuk-
seen” tai ”(pohja)vakaumukseen” – saattoi ”tehokkaasti luotsata 
firman läpi vaikeiden aikojen” ja maineenmenetyksen vaaran paik-
kojen  Hän tarjosi kirjaansa oppaaksi kaikille viestintäjohtajille ja 
pomoportaalle ylimalkaan 

Filosofien on turha suhtautua yliolkaisesti tällaisiin käytäntöi-
hin  F-sanaa käytetään laajasti erilaisissa yhteiskunnallisesti tär-
keissä yhteyksissä, joista alan ammattilaistenkin on syytä olla 
perillä  Varsinkin amerikaksi mutta myös monissa muissa kielissä 
sanan ”filosofia” vastineilla on myös arkinen sivumerkitys tai ta-
vallinenkin käyttötapa, jossa sillä tarkoitetaan ”ohjenuorastoa käy-
tännön asioissa”, ”järkevää, kärsivällistä tai tyyntä asennetta ikä-
vyyksien tai ärsyttävyyksien tullen”, ”yksilön tai ryhmän perusta-
vinta laatua olevia uskomuksia, käsityksiä tai asennoitumisia” tai 
yksinkertaisesti ”mitä tahansa uskomusta siitä, miten elää tai toi-
mia jossakin tilanteessa”  Etenkin yhdysvaltalaisesta politiikasta 
tuttu tottumus puhua ”minun filosofiastani [asiassa X tai tilan-
teessa Y]” on tehokkaasti leviämässä ympäri planeettaa 
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Lisäksi on hyvä tiedostaa näiden yleistyvien käytäntöjen yhteys 
tuontantorakenteitten ja päätoimialasuhteitten murroksiin  Ta-
valla tai toisella filosofinen askarointi periaatteiden, ideoiden, kon-
septioiden, ohjenuorien, missioiden, brändien, strategioiden, suun-
nitelmien ja muiden vastaavien tietopitoisten ja käsitekylläisten 
asioiden parissa oli niin sanotuissa kehittyneissä maissa vielä edel-
lisen vuosisadan lopullakin jotain toissijaiseksi tai lisukemaiseksi 
mieltyvää työtä  70-luvulla alkaneelle teoretisoinnille jälkiteolli-
sesta informaatioyhteiskunnasta alkoi vasta 1900-luvun viimeisinä 
vuosina ilmaantua vahvaa empiiristä tukea ja laajaa kokemuk-
sellista vastetta  

Yhdysvaltalaisen Richard Floridan (s  1957) populaarissa The 
Great Resetissä (2010) viitattiin taloudelliseen käänteeseen useilla 
limittäisillä käsitteillä  Toronton yliopiston johtamiskorkeakoulun 
professorina vaikuttavan innovaatio- ja yhdyskuntasuunnittelu-
tutkijan mukaan oltiin siirrytty ’teollisuusjärjestelmästä’ aivan eri-
laiseen ’ideavetoiseen tietotalouteen’, ’ideavetoisiin luoviin teolli-
suuksiin’, ’ideavetoiseen luovaan talouteen’, ’ideavetoiseen talou-
teen’ ja ’tietovetoiseen talouteen’, joka ”kävi yhä enenevässä mää-
rin tiedon, luovuuden ja ideoiden voimalla”  Käsitteestään ’luova 
luokka’ parhaimmin Suomessakin tunnettu ja hyvistä syistä kiis-
telty Florida nousi 1990 julkisuuteen kirjalla, joka teroitti innovaa-
tioiden syntyvän tutkimuksen ja tuotekehittelyn pitämisestä lä-
hellä valmistusta  Silloin hän moitti sekä ay-liikkeen ”vanhentu-
nutta filosofiaa” että vanhaa taylorilaista mallia eli väärää ”filoso-
fiaa”, jossa ”pomot hoitavat ajattelupuolen” ja ”välttämättömäksi 
pahaksi” nähdyt työläiset ovat ison koneen pieniä rattaita vailla 
mahdollisuutta ”ajatella ja käyttää älyään työssään”  Ennen luovan 
luokan alueellista keskittymistä ja vetovoimaa luotaavia teorioi-
taan Florida ehti tarjota amerikkalaisille Kauko-idän innovaatio-
läksyjä  Hän kertoi 1993, että toisin kuin USA:ssa uskottiin, japa-
nilaiseen ”johtamis”- ja ”tuotannonorganisointifilosofiaan” kuu-
luivat työntekijöiden huomattava sanavalta ja ajatusvastuu sekä 
esimerkiksi yhteisten tehdasruokaloiden tasa-arvoistava voima ja 
aloitejärjestelmien luoma vaikutusmahdollisuus  Florida jatkoi 
2004 erästä eteläkorealaisen elektroniikkamörssärin LG:n (s  1947) 
johtohenkilöä lainaten: ”Filosofiamme on olla yrittämättä tehdä 
kaikkea itse ”
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Palveluvaltaisuuden, teoreettisuuden, viestintä riippuvuuden ja 
asiantuntijatyökeskeisyyden kaltaisten ilmiöitten nousu on aina-
kin periaatteessa tehnyt ”filosofioiden” kanssa työskentelemisestä 
vauraissa maissa jo lähes rutiininomaista puuhaa  Käsitteitten val-
mistus ja elämysten luominen on suurelle osalle Suomenkin työ-
voimasta jo vähintään yhtä arkista kuin tavaroitten tai ainesten 
tuottaminen  Keikahdus on ollut nopea  Sanan laajimmassa mie-
lessä filosofiat ovat jokapäiväistyneet firmojen itsekuvausten lisäksi 
myös yhä usemman yrityksen tosiasiallisessa toimenkuvassa  

Filosofialla on kuitenkin vanha perusmerkityksensä kirjaimel-
lisesti viisauden (kreikaksi sofia eli σοφία) ystävää (kr  filos eli φίλος) 
tarkoittavana vakavana harrastuksena ja antiikin Kreikasta ja 
Roomasta juontavana akateemisena tutkimusalana  Perinteises ti 
jaotellen skolaarissa filosofiassa tutkaillaan totuutta ja tietoa (ale-
tiologia ja epistemologia), olemista ja olevaista (ontologia ja meta-
fysiikka), oikeaa ja hyvää (etiikka), aistimista ja kauneutta (este-
tiikka) sekä yhteisyyttä ja oikeudenmukaisuutta (yhteiskuntafilo-
sofia)  Osa-alueita on loputtomasti tieteen-, taiteen- ja uskonnon-
filoso fiasta kieli- ja mielenfilosofiaan  Harrastelijafilosofoijia kut-
suvat vapaamuotoisemmat ja avararajaisemmat syntyjen syvien 
miettiminen, elämän ihmetteleminen ja käytännöllisten pulmien 
ratkominen  Olennaista kunnon ammattilais- ja amatöörifiloso-
fiassa on käsitteisiin ja niiden rakenteisiin ja/tai historiaan tarken-
tuva kriittinen ja itsekriittinen erittely  Merkityksiin ja perustelui-
hin keskittyvä filosofinen ajattelu osoittaa halua ja taitoa keskus-
tella ja koetella, keksiä ja kehitellä, haluttomuutta niellä mitään 
purematta  Jo lapset ja nuoret ilmentävät tahtoa ja kykyä kaikille 
kansalaisille hyödylliseen ja nautinnolliseen yhdessä filosofointiin  
Pieni osa heistä erikoistuu filosofian opettajiksi ja tut kijoiksi  
Mutta jos siis katsotaan f-sanan jokapäiväistä käyttöä, kellä hy-
vänsä voi olla ”filosofia” elämässä  Kenellä tahansa saattaa olla tie-
tyissä asioissa turhista järkähtämätön ”filosofimainen” arvostelu-
kyky tai mielenlaatu  Filosofeilla sitä ei aina ole 

Filosofian kiehtova ja sopivasti avoin käsite sekä sen kulttuuri-
historiallisesti rikas traditio ovat joskus houkutelleet asiaan pereh-
tymättömiä ja taitojaan kartuttamattomia huvittelemaan näillä 
aarteilla tai käyttämään niitä hyödykseen  Nykyään filosofiasta ja 
filosofeista liikkuu maailmalla monenlaisia kaupunkitarinoita, 
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netti meemejä ja sinänsä kunniakkaan ”popularisoimisen” nimissä 
väsättyjä myyviä mutta heikkotekoisia yksinkertaistuksia  Niissä 
ei monesti ole jäljellä juuri mitään filosofisen ajattelun vaativuu-
desta tai kriittisyydestä, saati ymmärrystä filosofiasta halvoista ko-
pioista ja kehnoista väännelmistä edukseen erottuvana tutkivana 
perinteenä ja joukkona luovuttamattoman tärkeitä kansalaistai-
toja  Useat toistavat ja jakavat filosofiaa kuin metritavarana edes 
oivaltamatta käsittelevänsä nimenomaan filosofiaa  

Julkikuvaansa hiovien yhteisöjen tapa puhua filosofiastaan voi 
olla moneen muuhun f-sanan nykykäyttöön verrattuna ansiokas-
takin  Näin on ainakin silloin, kun yritetään ilmaista mahdolli-
simman tarkasti ja erottelukykyisesti organisaation erityisluonne 
ja tärkeinpänä pitämänsä ajatus  Mutta eroa perinteiseen filoso-
fiaan ei näissäkään yhteyksissä ole järkevää kokonaan kadottaa 
näkyvistä  Jos liike-elämän tai yhteisöviestinnän maailmassa ter-
millä ”filosofia” on kätevän käyttömääritelmän tai juhlallisen va-
kuutuksen rooli, filosofia professionaali- tai amatööripyrintönä 
yhdistyy pohjatietoihin perustuvaan ja vaivannäköä vaativaan 
älylliseen ponnisteluun  Jos yritysfilosofioissa f-sanalla luvataan 
mahdollisimman paljon, yliopistollinen filosofia ja antaumuksel-
linen harrastelijafilosofointi ennemminkin edellyttävät ja kysyvät 
loputtomasti  Jos bisneksen filosofia on osa brändiä ja markki-
nointia, filosofia filosofiana on kritiikkiä ja kriittistä käsitteen- ja 
teorian muodostusta 

Filosofipajasta vaikuttajaksi

Elinkeinoelämässä filosofia ei kuitenkaan rajoitu vain kutakuin-
kin kaikkia toimijoita yhdistävään tottumukseen tiivistää teke-
mistensä ydinsanoma, merkitys tai määränpää  On myös olemassa 
yrityksiä ja yhteisöjä, jotka sanovat tuottavansa filosofiaa tai vähin-
täänkin filosofisesti virittyneitä ideoita, ajattelua, tietoa, asiantun-
tija-analyyseja, tutkittua näkemystä ja innovaatioita  Tätä kasvavaa 
alaa ja sen filosofisia vaateita on syytä tutkia myös lähemmin  Tar-
kasteltavaksi tapaukseksi otettu Filosofian Akatemia Oy (2009–) 
on kohonnut parin viime vuoden aikana huomattavaksi toimijaksi 
niin yritysmaailmassa kuin myös mediassa ja julkisella sektorilla 
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Menestystä asiakashankinnassa eli nimenomaan bisneksenä 
kuvaa tehokkaimmin miljoonan euron liikevaihdon saavuttami-
nen viime vuonna  Pääsy kuultavaksi Taloussanomat-, Kauppa-
lehti- ja Ekonomi-palstoille ja LeadershipFinland-saitille sekä päät-
täjäksi Vuoden Kasvunrakentaja 2016 -palkintoraatiin kielivät 
kunnostautumisesta vertaisten keskuudessa  Niitäkin olennaisem-
pia ovat firman päähahmojen rankkaukset Speaker’s Forumissa ja 
kutsut Slushin lisäksi Helsinki Business Symposiumiin, Coaching 
to Successiin, Työn LUMOon, Twinkleen, Salesvationiin, TAT:n 
tapahtumiin, Sisäiset tarkastajat ry:n konferenssiin, HENRY ry:n 
paneeleihin, hyväntekeväisyysseminaariin Lupa Nauttia ja muihin 
liikemieskokoontumisiin  Koska edellä viitattiin – ja myöhem-
minkin raportissa viitataan – rotareihin, lisättäköön tähän huo-
mattuuteen myös panos Finlandia Hall Rotaryklubin kevättilai-
suuteen huhtikuussa 2016  HS-haastattelussa toukokuussa 2016 
Kämp Collection Hotelsin toimitusjohtaja Laura Tarkka (s  1970) 
kertoi, että nuoren polven yritysjohtajien Naqu-lukupiirissä oli sy-
vennytty filosofianakatemialaisten uuteen bisnesoppaaseen  Siitä 
oli kuulemma Tarkan vinkistä innostunut Kämp-ryhmän halli-
tuksen puheenjohtajanakin vaikuttava pääomasijoituskonserni 
CapManin (1989–) perustaja Ari Tolppanen (s  1953) 

Samalla Filosofian Akatemia (FA) on kasvattanut näkyvyyt-
tään kotimaisissa yleisviestimissä  Kun sen keulahahmojen Lauri 
Järvilehdon, Karoliina Jarengon, Emilia Lahden, Frank Martelan 
ja kumppanien avulla tehtiin firman viiden ensimmäisen toi-
mintavuoden aikana tuskin kymmentäkään palaa Yleisradion ka-
naville, kaikki on sittemmin muuttunut dramaattisesti  Touko-
kuussa 2013 Helsingin Sanomat nosti firman avainhenkilöineen 
valokeilaan  Vedenjakajavuonna 2014 HS julkaisi useita FA-teks-
tejä ja antoi Anja Snellmanin (s  1954) haastatella Lahtea HSTV:lle, 
samalla kun Järvilehto vieraili Liv-televisiokanavan sarjassa Pelasta 
perheemme, Supermarjo! Kiinnostus alkoi kasvaa kiihtyäkseen 
uudel le tasolle seuraavan vuoden mittaan  Muiden muassa Ilta-
Sanomat, Iltalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Keskisuomalainen, 
Oulu-Lehti, Olivia, Eeva, Me Naiset, Demi ja Gloria iloitsivat 2015 
filosofianakatemialaisten tekemisistä  HS teki jo kymmenen FA-
pitoista juttua, Radio Nova ja InspiRadio noteerasivat nekin  Al-
kaneena vuonna filosofianakatemilaiset ovat esiintyneet HS:n 
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palstoilla puolentusinaa kertaa  Yleisradiossa he ovat viimeisen rei-
lun kahden vuoden aikana päässeet esille yli kolmekymmentä ker-
taa, joista viimeisen vuoden osuus on yli 75 prosenttia  Yhdessä-
kään julkisen palvelun viestintäyhtiön ohjelmassa tai nettiartikke-
lissa FA:n toimiin ei ole suhtauduttu kriittisesti  YLE on ollut kau-
pallista mediaakin suopeampi: tarjottu julkisuus firmalle on ol-
lut puhdaspiirteisen myötä- ja usein intomielistä  Asenne huipen-
tui huhtikuussa 2016 Martelan kuulemiseen ainoana tutkijana 
”Suomi-tekoja”-suurhankkeen uutisjutussa sekä hänen ja Järvileh-
don kutsumiseen kampanjan Aamu-tv-avaukseen  Filosofian Aka-
temia Oy teeseineen ja vaateineen on tullut ryminällä laajimpaan 
suomalaiseen julkisuuteen 

Päälle päätteeksi FA:n tarjonta on alkanut yhä enemmän kiin-
nostaa myös julkisen vallan instituutioita lainsäädäntöelimestä 
hallintoon  Voisi myös puhua julkisen päätösvallan laitoksista, 
edustaahan mediamahti Yleisradio myös moninaista ei-yksityistä 
vaikutusvaltaa  Joka tapauksessa eduskunnan tulevaisuusvalio-
kunta lämpeni firman oppimisajatuksille jo 2013 ja syvensi FA-
suhdettaan 2014 myös työelämän ja talousajattelun uudistushank-
keissaan  Kolmessa näitä tuoreemmassa tapauksessa jäljet johtavat 
valtio varainministeriöön, joka on niin Muutoksentekijät-toimin-
nan kuin myös keskustelutapahtumia järjestämään ryhtyneen 
Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen ja hallinnonkehittämiseen kes-
kittyvän Uusi Kaiku -lehden taustatekijä  Neljäs merkille pantava 
tapaus on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa järjestetyt 
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2016  Viidentenä voi mainita 
Opetushallituksen johdolla valmistellun opetussuunnitelmauudis-
tustyön  Koska FA on ollut näkyvästi mukana kaikissa näissä, on 
paras katsoa kutakin tässä hieman tarkemmin  Ne perustelevat 
tarpeen tapaustutkimukseen 

Muutoksentekijät-verkosto kertoo nettisivuillaan tavoitelleensa 
keväästä 2014 lähtien Suomen etua ”uuden virkamieskulttuurin” 
kehittäjänä  Se leimaa pahaksi ”hallinnolliset rakenteet”, ”tiedon 
panttaamisen” ja ”yksin puurtamisen sankarikultin”  Hyvinä asioi-
naan se ajaa ”ilmiölähtöistä” valmistelua, ”jakamisen kulttuuria” 
ja ”moderneja työtapoja ja -välineitä”  Keulahahmo on 30 vuotta 
valtionhallinnossa työskennellyt valtiovarainministeriön kehit-
tämispäällikkö, KM Virpi Einola-Pekkinen, joka määrittelee 
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LinkedInissä erityisosaamisalueekseen kestävää tuottavuutta syn-
nyttävän innovaatio- ja suoritusjohtamisen  Viitalan haastattelussa 
2014 hän kertoi keskittyvänsä ”perinteisten työtapojen noudatta-
misen sijaan” niiden horjuttamiseen  ”Älykäs hallinto” ei rakenna 
esteitä  ”Mahdollistajana” se ”ymmärtää laajasti hallinnon ulko-
puolisia toimijoita” ja luo ”muutosagenttiuden avulla” moni-
tahoista yhteistoimintaa  Muutoksentekijät-blogissa hän hahmot-
teli ”uudistumisen välttämättömyyttä” avaran ajattelun voittona 
”osaoptimoinnista”  Kaivattuina uusrooleina Einola-Pekkinen esit-
teli ”yhteisömanagerin” ja ”intraprenöörin” lisäksi Martelan tu-
tuksi tekemän ”valonöörin” eli ”hyväsydämisen hipin” ja ”aikaan-
saavan insinöörin” yhdistelmän  Perään hän lainasi Lahden sanoja 
sisusta, joka ei kuulemma ole vain synnynnäinen ominaisuus vaan 
myös ”päätös toimia”  Samalla palstalla hän kehui elokuussa halli-
tusohjelmaa innostavaksi ja kannustavaksi 

Aktiivisiksi ollaan ryhdytty myös julkisissa tilapalveluissa  Se-
naatti-kiinteistöjen marraskuussa 2015 järjestämään Senaatti-  
Areena-tapahtumaan kutsuttiin puhujaksi Martela  Hänen esitel-
mänsä ”Sisäinen motivaatio tuloksellisen työn ajurina” kertoi Fi-
losofian Akatemia Oy:n yrityskehityskonseptista  Samaa sanomaa 
sai Jarenko levittää helmikuussa 2016 STM:n alaisen Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen yhdessä esimerkiksi Suomen Kuntaliiton 
kanssa järjestämien Vammaispalvelujen neuvottelupäivien kutsut-
tuna puhujana  Hänen esitelmänsä ”Työn ilo ja merkityksellinen 
elämä” huipensi tämänvuotisen tapahtuman 

Näitä tapauksia edelsi kansikuvajuttu VVM:n neljännesvuosi-
julkaisussa Uusi Kaiku. Valtion työelämän kehittämislehti. Nume-
roa 3/2014 koristivat kuvat Jarengosta, Martelasta ja Järvilehdosta, 
jotka ”puhaltavat innostuksen ilmapiiriä suomalaiseen työelä-
mään”  Intohimon, joukkokukoistuksen ja sisäisen motivaation 
teemat pääsivät nyt valtion itsensä ytimeen  Kanteen painettiin 
kapitaalikirjaimin firman päätuotteenaan markkinoima sattuvasti 
alkusointuisa kolminaisuus VAPAUS, VIRTAUS, VASTUU  
Toimitus kehotti lukijoita tutustumaan tapaan, jolla FA:ssa on 
”kääritty hihat joukkokukoistavan Suomen puolesta”  Se kertoi 
Valtiokonttorin myös rakentaneen verkkosivuilleen erityisen ”In-
nostusta työhön” -juttupaketin, jonka avauspuheenvuorossa kehi-
tyspäällikkö Liisa Virolainen pohjusti positiivisen psykologian 
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populaariesityksistä otettuja hyvinvointivinkkejä ja suositteli FA:n 
”mainiota” saittia ehdottomasti käyttämisen väärtinä kukoista-
misvälineenä  Lehdessä lähes jokaisen jutun sankareina nähtiin 
eri valmennusyritysten konsultit  Uusi Kaiku 3/14:n perusteella 
Suomen valtionhallintoa ei erota kalifornialaisesta itse- ja yritys-
kehitysviihteestä 

Järvilehto kutsuttiin 2013 mukaan eduskunnan ”uutta oppi-
mista” pohtivaan ryhmään  Näiltä pohjilta hän otti joulukuussa 
2015 osaa Opetushallituksen tukemaan ja Otavan Opiston toteut-
tamaan Ops-webinaarisarjaan  Aiemmin samana vuonna hän oli 
toiminut puheenjohtajana palkintoraadissa, kun Suomen eOppi-
miskeskus ry järjesti – yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, 
HAMK:in, Omnian, Otavan Opiston, Tekesin, Teknologiateolli-
suus ry:n, Tieke ry:n ja Tivia ry:n kanssa – eEemeli-kilpailun par-
haasta digioppimisratkaisusta  Tämän vuoden huhtikuussa jär-
jestetyssä Interaktiivisen Tekniikan Koulutuksen konferenssissa 
Järvilehto oli erilaisten julkisten päättäjien rinnalla yksi pääpuhu-
jista, kun keskusteltiin peruskoulun uudistamisesta ”21  vuosi-
sadan utopioiden ja 19  vuosisadan rakenteiden” ristivedossa  ITK-
tapahtuman järjestivät Hämeen kesäyliopisto, Tampereen yli-
opisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, HAMK, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Helsingin kaupungin Media-
keskus, Luokanopettajaliitto ry, Matemaattisten Aineiden Opet-
tajien Liitto MAOL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Tekes 

Näiden tapausten merkitystä ei pidä liioitella  Ymmärrettävästi 
julkisuudessa paljon esillä olleita kommentaattoreita lainaillaan 
tiuhaan ja kysytään tilaisuuksiin  Se ei sinänsä tarkoita, että hei-
dän viestinsä hyväksyttäisiin  Monissa tapauksissa sitaatti tai 
kutsu on järkevä tapa tuoda ajatuksia yhteisesti punnittavaksi ja 
koeteltavaksi  Mainittuja tilanteita kuitenkin yhdistää se, että yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen panostavan yksityisen yrityksen 
edustajia on liitetty toimintaan, jossa muuten ovat vauhdissa pää-
asiassa julkisen tai kolmannen sektorin tekijät  Rahaministeriön 
johtavien henkilöiden ihastuminen FA:n tuotteisiin (ja valmen-
nus- tai muuhunkin konsulttibisnekseen ylimalkaan) kertoo kui-
tenkin siitä, että edellä kuvattuja tapauksia ei ole liioin aihetta 
vähätellä  Voidaan puhua firman todellisesta läpimurrosta myös 
elinkeinoelämän ulkopuolella  On korkea aika katsoa tarkemmin, 
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mitä Filosofian Akatemia Oy:llä on tarjottavanaan suomalaiseen 
julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen elämään  Firman 
oma tapa hahmottaa asiaa näkyy kokonaisimmin Liitteessä 2  Se 
sisältää raportissa tärkeänä lähteenä käytetyn Järvilehdon haastat-
telun lyhentämättömänä hänen itse tarkistamassaan ja hyväksy-
mässään muodossa 

Tässä raportissa muotonsa saava selvitys paljastaa FA:n väittä-
missä huomattavan paljon moitittavaa aina lukuisista paikkansa-
pitämättömyyksistä moninaisiin harhaanjohtavuuksiin  Ilmisel-
västi filosofianakatemialaiset ovat aikaansaavaa ja lahjakasta vä-
keä  Heitä on aihetta onnitella menestyneestä liiketoiminnasta, 
onnistuneesta viestintästrategiasta ja etevästä vaikuttamistyöstä  
Heidän esittämiinsä mielipiteisiin ja käynnistämiinsä kampanjoi-
hin tutustuminen kuitenkin osoittaa vakavia puutteita ja virheitä 
tarjotuissa ajatuksissa ja puheissa sekä kyseenalaista arviointi-
kykyä niiden tilaajissa ja julkisissa kommentoijissa  Ei ole mikään 
ihme, vaan inhimillisesti katsoen hyvinkin ymmärrettävää, jos 
nopeasti jalkeille polkaistussa ja turhan lyhyessä ajassa laveaksi 
kasvatetussa toimeliaisuudessa on syntynyt kohtuuttomasti epä-
kelpoa ja lähitarkastelua kestämätöntä  Mutta on huolestuttavaa, 
jos ympäröivä yhteiskunta antaa täydet pisteet vauhdille ja jättää 
laadunarvioinnin sikseen 

En käytä sanaa ’filosofia’ kevyesti  Itse asiassa en mieluusti käytä sitä ol-
lenkaan  Se on aivan liian suuri sana  Mutta tavoitteilla ja itsekontrollilla 
johtamista sopii kuvata johtamisfiloso fiaksi 

Näin virkkoi 1973 itävaltalais-yhdysvaltalainen professori ja liik-
keenjohdon konsultoinnin guru Peter Drucker (1909–2005)  Nuo-
remmat organisaatiokehittäjät eivät monestikaan ole harrastaneet 
Druckerin tässä osoittamaa pidättyväisyyttä  Yhdysvaltalaisen bis-
neskirjailijan Stephen Coveyn (1932–2012) menestysteoksessa The 
7 Habits of Highly Effective People (1989) puhutaan esimerkiksi lose/
lose-, lose/win-, win-, no deal- ja win/win-filosofioista ja kreikkalais-
ten ethos-, pathos- ja logos-filosofiasta sekä linjataan: 

Johtajuus on ensisijaisesti oikean aivopuoliskon suurtehotoimintaa  Se on 
eräänlaista taidetta, se perustuu johonkin filosofiaan: siinä pitää kysyä 
elämän perimmäisiä kysymyksiä  
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Kevyimmän oma-apuhenkisen johtajuusopastelun ohessa esimer-
kiksi intialais-yhdysvaltalainen professori Nitin Nohria (s  1962) 
taas sovelsi 90-luvulla pragmatistista filosofiaa johtajuusteorioihin 
ja selitti jopa amerikkalaisten firmojen tuottavuuden laskua prag-
matistisuuden puutteella 

Niin ikään pragmatismin perinteestä filosofeina ammentavat 
filosofianakatemialaiset eivät ole kaivaneet firmalleen nicheä joh-
donkonsultointimarkkinaan filosofisen valmentamisen tai filoso-
fisten liidaustaitojen talona  Tällaiseen mahdollisuuteen ovat maa-
ilmalla antaneet aineksia esimerkiksi Hodgkinson, Cawthon, 
Evans, Robertson, LeBon, Walter ja Horne  FA:n differentia speci-
fica ei ole filosofisuus, eikä sen akateemisuuskaan aina nouse sitä 
ulottuvuutta korostavien tutkimusyritysten tasalle  Näiden paino-
tusten sijaan FA tarjoaa julkipuheittensa perusteella arvioiden so-
vinnaisempaa innostamista ja geneerisempää koutsausta  Firmalais-
ten filosofinen tausta ja omakohtaiset tutkijaksi hankkiutumiset 
näkyvät suorastaan oudon vähän sen julkipuheissa, vaikka ne tu-
levat varmasti esiin käytännön asiakastyössä vähintäänkin sä-
vyinä ja vireinä  Ehkä ne vielä pääsevät oikeuksiinsa julkisessa 
vaikutustyössä, nyt kun tunnettuus on hankittu tosiasiallisesti 
muin painotuksin 

FA ei liioin käytä ”Meidän filosofiamme on X” -puhetapaa  Eri 
yhteyksissä – kuten työministeriön ja Filosofisen Praktiikan verk-
kosivuilla – se puhuu sen sijaan lähetystehtävästään sanan nykyi-
sessä puolimaallisessa bisnesmerkityksessä: 

Filosofian Akatemian toiminnassa yhdistyvät filosofian tuhatvuotinen 
perinne sekä ajankohtainen tieteen aallonharjalla kulkeva huippututki-
mus  Mis siomme on tutkia ihmiselämän peruskysymyksiä ja tuottaa so-
velluksia, jotka nostavat merkittävästi ihmisten tuottavuutta, hyvinvoin-
tia ja elämänlaatua 

Jos jo pelkkä firman nimi, niin viimeistään tämä itsekuvaus sisäl-
tää julkisen keskustelun kävijöille ja kelle tahansa kansalaiselle 
asettuvan mahdollisen tehtävän punnita, kuinka hyvin yritys pi-
tää sanansa  Asialla olisi verraten vähän väliä, jos FA olisi pieni-
muotoinen ja/tai ei-julkinen palvelija  Silloin yhtiön kelvollisuu-
den arvioiminen kuuluisi ainoastaan sen omalle väelle, asiakkaille 
ja kumppaneille sekä epäselvyyksien tullen esimerkiksi hyvää 
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liike tapaa valvovalle kauppakamarille  Firma on kuitenkin kasvat-
tanut vahvasti näkyvyyttään sekä yleisissä että erityisissä viesti-
missä, varannut useaan otteeseen julkiseen tai julkispohjaiseen 
tukeen, ryhtynyt monenlaisiin partnerisuhteisiin myös ei-yksityis-
ten or ganisaatioiden kanssa ja omaksunut – tähän raporttiin sisäl-
tyvässä n & n -haastattelussa kertomallaan tavalla – yhdeksi pai-
nopistealueekseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen  Siksi sen 
markkinointiväitteitä ja kärkihenkilöidensä julkilausumia tulee 
puntaroida kriittisesti 

Jo ylimalkainenkin tutustuminen filosofianakatemialaisten jul-
kisiin esityksiin herättää epäilyksiä sen nyt yhteiskunnallisesti mer-
kittävillä paikoilla levittämää sanomaa kohtaan  n & n -sel vitys 
osoittaa valitettavasti, että tämä pintapuolinen vaikutelma vastaa 
todellisuutta  FA:n triplaläpimurtoa yritys-, media- ja yhteiskun-
taelämään ovat edesauttaneet hämäävät, harhauttavat ja vialliset 
teesit  Tämä tuntuu sekä surulliselta että tarpeettomalta  Yhtiö on 
varmastikin tuonut suomalaiselle yhteisövalmennusalalle uusia 
tuulia ja pystynyt luomaan autetuksi tulemisen kokemuksia sen 
tuotteita ostaneissa  Lisäksi osasta yhtiöläisiä saattaa hyvinkin tulla 
merkittäviä tieteilijöitä ja toisista taas muilla aloilla vaikutusvaltai-
sia hahmoja Suomessa ja ulkomailla  Tässä raportissa ei arvioida 
heidän akateemisia töitään eikä liioin heidän ei-julkisen asiakas-
työnsä laatua; ei ole tiedossa, että heissä tutkijoina tai FA:ssa vaik-
kapa henkilöstövirkistyspäivien ohjelmansuorittajina olisi valitta-
mista, mutta näitä seikkoja ei ole tässä edes pyritty selvittelemään  
Sen sijaan ruoditaan laajalle yleisölle ja päättäjille suunnattuja 
julkilausumia  Käy ilmi, että FA on valanut – tai sen tärkeimmät 
yksittäiset toimijat ovat valaneet – perustan mitä luultavimmin 
vielä entisestään kasvavalle yhteiskunnalliselle merkittävyydelleen 
kyseenalaisin keinoin  Kritiikki on jäänyt minimiin 

”Ei se hullu ole, joka narraa, vaan joka antaa itsensä narrata”, 
kuuluu kielentutkija A  V  Koskimiehen (1856–1929) kokoelmas-
saan 1906 esittämä versio alkuperältään tuntemattomasta suoma-
laisesta sananlaskusta  Edellisen sukupolven oppinut Elias Lönn-
rot (1802–1884) välitti sen 1842 vielä asussa ”Ei se hullu ole, joka 
anvo [eli anoo], waan joka antaa”  Jonkun korvissa mietelmä antaa 



27

Aluksi

kyynisesti luvan hoksaamattomien hyväksikäyttöön, mutta se 
neuvoo arvostamaan myös kohtuuttomuuteen saakka rohkeaa 
aloitteellisuutta  Nykyään kansanviisautta toistellaan mieluiten 
muodossa ”Ei se tyhmä ole, joka pyytää, vaan se joka maksaa ” 
Miten lentääkin, lause muistuttaa ennen kaikkea siitä, että syy-
päitä FA:nkin epäkriittiseen vastaanottoon ja sen ongelmien si-
vuuttamiseen ovat ulkopuoliset tahot, vaikka firman kommuni-
kaatiotaidot ovatkin tätä edesauttaneet  Aina voidaan moittia ja 
moralisoida yrityksen menettelytapoja, mutta vikapäitä ovat myös 
elinkeinoelämän sisäisen kontrollin toimimattomuus, julkisen sa-
nan hampaattomuus, hallinnollis-poliittisen eliitin valistumatto-
muus ja lopulta yksittäisten kansalaisten saamattomuus  Toivoa 
sopii, että tässä raportissa kuvattu tapaus auttaa parempaan kai-
killa näillä yhteiskunnan alueilla  Filosofian Akatemia Oy ja filo-
sofianakatemialaiset kohentavat varmasti tekemisiään, mutta pet-
raamista tarvitaan tiedotusvälineiden monin tavoin ansiokkailta, 
alipalkatuilta ja ylityöllistetyiltä edustajilta, valveutuneilta ja ah-
taalle pannuilta tutkijoilta ja vastuun painamilta päättäjiltä sekä 
kaikilta muiltakin kriittisen kansalaiskeskustelun kävijöiltä 

Ohjatkoon käsittelyä Chesterfieldin 4  jaarlin, Philip Dormer 
Stanhopen (1685–1763) eli tuttavallisemmin lordi Chesterfieldin 
sanat  Tarkkaan ottaen ne on ainakin julkaistu hänen nimissään  
Jos lainaus onkin epävarma, sellainen on vain tapana johtajuus-
jargonissa, kuten tässä raportissa käy ilmi  Esimerkiksi edellä lai-
nattu Zeder mahdutti lyhyeen puheeseensa sitaatit kahdelta histo-
rialliselta suurmieheltä, joista kummankaan ei tiedetä sanoneen 
sitä, mitä Chrysler-eksekutiivi sanoi heidän sanoneen  Samoin 
Einola-Pekkinen vetosi yhteen kuuluisaan ajattelijaan, joka ei  
liioin ollut lausunut sitä, mitä hän väitti tämän lausuneen  Noihin 
lainaamatta lainaamisen taidonnäytteisiin voi syventyä raportin 
Liitteessä 1  Zederiä vielä paljon onnettomampi mutta Einola- 
Pekkiseen suoraan liittyvä kotimainen manageriaalisiteeraamis-
tapa otetaan lähitarkasteluun jo sitä ennen  Nyt saakoon puheen-
vuoron Chesterfieldin viisas – tai hänen nimissään esiintyvät ano-
nyymit toimittajat:
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Filosofiamme aikeena ei ole tehdä ihmisestä mitään hapanta valvojaa, 
joka osoittelee toisten virheitä, vaan sen on määrä saada ihmiset rakasta-
maan hyveitään, toisin sanoen saattaa heidät ja hyveet tulemaan mai-
niosti toimeen keskenään, ja saada ihmiset pidättäytymään kaiken sel-
laisen tekemisestä ja sanomisesta, mikä voisi vähentää heidän keskinäistä 
ystävyyttään seuraavan kerran tavattaessa 

Kiitokset

Raportin tekijät ovat filosofian ja tieteen yhteiskunnallisesta käy-
töstä kiinnostuneita filosofeja ja ajanilmöiden järkiperäistä yhteistä 
käsittelemistä kannattavia kansalaisia  Raportoijat kiittävät kirjal-
lisuudentutkija Sari Kivistöä sekä filosofeja Sami Pihlström ja 
Panu Raatikainen hyödyllisistä kommenteista käsikirjoitukseen  
Hyvästä palautteesta kuuluu myös kiitos niin & näin -lehden toi-
mitukselle, etenkin Jaakko Beltille, Elina Halttunen-Riikoselle, 
Ville Lähteelle, Jukka Mikkoselle, Anna Ovaskalle, Juho Ranta-
lalle, Tytti Rantaselle, Antti Salmiselle ja Noora Tienaholle  Eri-
tyisen runsaita ja merkittäviä huo mioita keskeneräisestä teksti-
versiosta tarjosi lisäksi eräs konsulttialalla vuosia toiminut hen-
kilö, joka halusi esittää näkemyksensä anonyymisti; häneen vii-
tataan tekstissä nimellä Anonyymi Konsultti  Kaikki virheet ja 
puutteet ovat tekijöiden vastuulla 



i 

JOHDANtO – KRiittiSEt  
KANSAlAiStAiDOt

paneudutaan ajattelutaitojen historiaan ja nykymerkitykseen yhtäältä 
kasvatuksellisena ilmiöpiirinä ja toisaalta kaupallisena markkinana  
sekä perehdytään suomalaisissa kouluissa korostuvaan luovuuden ja  
kriittisyyden väliseen vuorovaikutukseen kansalaiseksi varttumisessa
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Nykyaikainen demokratia perustuu valveutuneen ja aktiivi-
sen kansalaisen ihanteeseen  Tällaista tavoitetta kohti työs-

kennellään esimerkiksi Suomen maailmankuulussa koululaitok-
sessa, jossa arkista uurastusta siivittää näkemys kriittisillä ajattelu- 
ja kansalaistaidoilla varustetusta nuoresta ihmisestä  Lukion tuo-
reissa opetussuunnitelman perusteissa nämä painotukset näkyvät 
kirkkaasti filosofia-oppiaineen kuvauksessa:

Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa 
kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin mahdollisuuk-
siinsa selvittää vaikeitakin ongelmia  Filosofian opiskelu tukee opiskeli-
joiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta 
kunnioittaviksi kansalaisiksi 

Saman asiakirjan yleisessä, lukio-opetusta ja lukiossa oppimista 
kokonaisuutena tarkastelevassa osassa voidaan havaita vastaavaa 
filosofista korostusta  ”Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia 
työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän 
kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin il-
miöihin ” Lisäksi esimerkiksi äidinkielen opetuksessa mainitaan 
kieli-, luku-, vuorovaikutus- ja mediataitojen lisäksi tavan takaa 
myös tiedon hankkimisen ja arvioimisen sekä argumentoimisen 
taidot  Biologiaa käsiteltäessä viitataan ”ajattelu-, argumentointi- 
ja tutkimustaitoihin”, maantieteen kohdalla myös ”tiedonproses-
sointitaitoihin”  Vastaavia asioita tähdennetään vaikkapa fysiikan, 
kemian ja terveystiedon aineissa  ”Viestintä-” ja ”tulkintataidot” 
sisältyvät nekin tavoitteisiin  Läpilyövä linjaus saa oikeutuksensa 
lukion perustehtävän tiivistyksessä: ”Osallisuus ja demokraattinen 
toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansa-
laisuuteen ”

Lienee paras lisätä, että kautta linjan teroitetaan myös yrittämi-
sen ja yrittäjyyden arvoa osana samaa kansalaiskuntoisuutta  Etu-
sijan tässä yleistähtäyksessä saa kasvaminen ja harjaantuminen 
punnittujen ja perusteltujen vertailujen ja valintojen tekemiseen  
Noin 300-sivuisessa asiakirjassa käytetään sanaa ”kritiikki” tai 
”kriittinen” yhteensä 187 kertaa  Näistä maininnoista merkittävä 
osa liittyy lähde- ja mediakritiikkiin  Mutta Ops-perusteissa myös 
esimerkiksi musiikin opetusta pohjustetaan ’luovan ja kriittisen 
ajattelun taitojen’ käsitteellä  Vaikka kriittisyydessä korostetaankin 
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järkevästi ”tietoperustaisuutta” ja ”rakentavuutta” empatiaakaan 
unohtamatta, erityisesti kriittisyyden ja luovuuden yhteys raken-
tuu dokumentissa kiitettävän lujaksi  Lukion koko yleissivistävän 
tehtävän se ilmaisee päämäärällä, jossa ”kriittiseen ja itsenäiseen 
ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätun-
toisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi” 

Tässä huomataan yleisen sivistysperinteen ja filosofian erityisen 
annin välinen vastavuoroinen yhteys  Mitä erikoisia tai erillisiä 
funktioita filosofialla onkaan, sen yleinen merkitys kirkastuu 
avainroolina kriittisten kansalais- ja ajattelutaitojen ihanteissa ja 
käytännöissä  Täytyy alleviivata, että tämä näköala tarkoittaa 
myös kymnaasikeskeisyyden raukeamista, olkoonkin ettei tämä 
millään muotoa riitauta lukion erityisluonnetta  Suomessa on ilah-
duttavasti havahduttu siihen, että esimerkiksi kuuntelemisen, ke-
hittelemisen, koettelemisen, perustelemisen ja todistelemisen tai-
dot kuuluvat yhtäältä myös ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja 
toisaalta paljon nuoremmillekin kansalaisille 

Yhteiskunnassa tarvittavat taidolliset tavoitteet, kansalaisen taidot, jä-
sennetään viideksi taitoryhmäksi  Ajattelun taidot, Työskentelyn ja vuo-
rovaikutuksen taidot, Käden ja ilmaisun taidot, Osallistumisen ja vai-
kuttamisen taidot sekä Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot  Kan-
salaisen taidot määritellään asetuksella osaksi perusopetuksen yleisiä 
tavoitteita ja ne liitetään myös oppiainekokonaisuuksien ja oppiaineiden 
tavoitteisiin 

Näin kulkivat melko lailla laittamattomat lauseet perusopetuksen 
uudistamistyöryhmän keväällä 2010 valmistuneessa selvityksessä  
Ala- ja yläkoululaisten katsottiin olevan oikeutettuja mahdolli-
suuteen kartuttaa kansalaistaitojaan  Kysymys ei ollut korupu-
heesta tai muotivillityksestä  Samansuuntainen ote oli jo pitkään 
vankentunut suomalaisessa koululaitoksessa ja kasvatustieteessä  
Matematiikan opettaja Aatu Nykänen (1898–1974) saattaa olla en-
simmäisiä teemaa työstäneitä pedagogia-ammattilaisia  Hänen 
filosofisestikin sivistynyt väitöskirjansa Alkeisgeometrian opetuk-
sesta Suomessa erityisesti oppikirjojen kehitystä silmällä pitäen (1945) 
sivuaa kysymystä siitä, ”kehittääkö matematiikan opetus älyä sen 
yleisellä moniulotteisella alueella”  Hän viittaa ”havaitsemisky-
vyn, muistin, tarkkaavaisuuden ja ajattelutoiminnan” kaltaisiin 
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”perustoimintoihin”, joita matematiikassa harjaantuminen saattaa 
tukea  Nykänen toteaa, että kouluopetuksessakin on pyrittävä 
”yleiseen matemaattiseen sivistykseen”  Se ei hänestä ”riipu muis-
tiin painetun tiedon määrästä niin paljon kuin matemaattisen 
ajattelutaidon oppimisesta”  Nyt kun suomalaisten koululaisten 
korkeatasoisissa oppimistuloksissa huolta aiheuttaa nimenomaan 
matematiikan taitamisen rapautuminen, Nykäsen mietteitä voisi 
palauttaa pohdintaan  Monen kiinnostus aineeseen kasvaisi, jos 
sitä osattaisiin opettaa yleisen ajattelutaidon vahvistuksena 

”Oikeustieteellisen koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä on ju-
ridisen ajattelutaidon kehittäminen ” Näin totesi puolestaan Hel-
singin yliopiston yleisen oikeustieteen ja roomalaisen / kansain-
välisen yksityisoikeuden professorina 1940–1963 vaikuttanut Aatos 
Alanen (1894–1974) artikkelissaan Lakimies-lehdessä 1965  Hän sa-
masti tuon taidon ylimalkaan ”juristin taitoon” tai ”ars judicandiin 
laveassa mielessä ymmärrettynä”  Sen ytimessä oli yksittäis-
tapausten harkitseminen ja tarkasteleminen ”kokonaisuuden 
osana”  Alanen totesi, että ”inhimillisen tajunnan ahtaus” johti 
väkisinkin vain tietyn asiamäärän tajuamiseen kerrallaan  Tätä 
heikkoutta lievitti lakimieskoulutuksen vahvistama arvostelu-
kykyinen ajattelumalli, joka yhdistyi tarpeellisiin vakuuttavan ar-
gumentoinnin taitoihin ja myös parhaimmillaan erkani juristien 
synniksi usein luetusta ”liiallisesta abstraktisuudesta”  Alasen mu-
kaan ”oikeustiede liittyy elimellisesti ja läheisesti muuhun inhi-
milliseen kulttuuriin”  Se oli hänestä ”todellista käytännöllisen 
elämän filosofiaa”, jonka päätelmät ”kontrolloidaan ns  elävän elä-
män käytännöissä” 

Painotukset siirtyivät perusopetukseen  Peruskoulun opetus-
suunnitelmakomitean mietinnössä 1970 puhuttiin ”formaaleista” ja 
”materiaalisista” tavoitteista  Jos nuo sisällölliset päämäärät tarkoit-
tivat tiettyjen kykyjen ja valmiuksien saavuttamista, muodollisena 
maalina oli yleinen lasten tukeminen käsitteenmuodostuksessa ja 
käsitteitten käytössä, päättelemisessä, tietojen arvioinnissa, ongel-
manratkaisussa ja luovassa ajattelussa  Tähän korostukseen viittasi 
1980 hyväksyvästi tohtori Leena Aho (s  1938) tutkielmassaan 
luonnontiedeaineiden alkuopetuksen parantamisesta  Hän suosit-
teli ”elämyksellistä” ja ”rikastuttavaa” otetta lasten ohjaamiseen 
”aistimaaan ympäristöään” ja muotoili kannakseen, että ihmisen 
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tekee ihmiseksi ”ajattelun taito sekä kehittynyt kommunikoimisen 
taito”  Jyväskylän yliopiston professoriksi nimitetty tutkija otti 
painotuksen omakseen  Oltuaan jo 60-luvulta alkaen mukana en-
sin biologian ja sitten myös maantiedon ja ympäristöopin koulu-
kirjojen tekemisessä Aho osallistui myös teoksen Taitava koululai-
nen. Peruskoulun kansalaistaito (1989) laadintaan  Kansalaistaito-
oppiainetta luettiin kansa- ja peruskoulussa 1967–2000  Mainitta-
koon myös äidinkielen lehtori Anneli Vähäpassi (1941–1993), joka 
pohti 1982 Virittäjässä kirjoittamisen opetusta  Hän kertoi ohi-
mennen, kuinka maailmalla on kasvatustieteellisessä keskuste-
lussa korostettu ”kirjoittamis- ja ajattelutaidon kiinteää yhteyttä” 

Varsinainen buumi koitti 00-luvun alussa  Yhdysvaltalaisen 
kasvatuspsykologin Benjamin Bloomin (1913–1999) jo 50-luvulla 
erittelemät kasvatuksen tavoitteet nousivat silloin esiin nimen-
omaan ajattelutaidoiksi jäsennettyinä ja empiirisesti mitattavissa 
olevina valmiuksina  Hänen maanmiestensä ja kasvatustieteilijä-
kollegojensa David Krathwohlin (s  1921) ja Lorin W  Andersonin 
(s  1945) esimerkkiä usein seuraten myös Suomessa on lähdetty 
entistäkin innokkaammin pohtimaan ja tutkimaan erilaisia think-
ing skillsejä  Tutkimuksissa niiden käsitteellistäminen ja arvioimi-
nen on mutkikasta ja muuttuvaa  Edellä lainatut lukion uuden 
opetussuunnitelman perusteet ja perusopetuksen uudistamissel-
vitys osoittavat olennaisen: nyt taitoihin panostaminen voidaan 
ilmaista luontevan muotonsa löytäneenä käytännön tavoitteena 
selvällä suomen kielellä  Aina voidaan keskustella siitä, kuinka jär-
kevää on puhua selvityksen lailla myös ”itsetuntemuksesta” ja 
”vastuullisuudesta” nimenomaan taitoina, mutta asiayhteydessään 
nämäkin kärjistykset ymmärtää keinoksi tuoda taitopohjaisuus 
yleisenä periaatteena mukaan kaikkiin kouluaineisiin  Kriittiseksi 
ja luovaksi varttuminen vaatii harjoittelua  Onneksi se on tyypil-
lisesti mukavaa ja hauskaa 

Oletettavastikin suomalaisen koululaitoksen tuottamat, suo-
malaisten opettajien kätilöimät ja suomalaisten oppilaitten saa-
vuttamat ällistellyn erinomaiset tulokset kansainvälisissä vertai-
luissa ovat perustuneet oikeaan tasapainoon kriittisyyden ja luo-
vuuden omaksumisessa osana monipuolisia kansalaistaitoja  On 
hienoa, että tämä perinteinen mutta viime vuosina entistä parem-
min oivallettu ulottuvuus oppimisessa pystytään nykyään myös 
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artikuloimaan vakuuttavasti koulun suuntia viitoitettaessa  Kriit-
tisten valmiuksien kohentaminen on sosiaalistamista eli yhteis-
kuntaan yhdentämistä vain yhtä paljon kuin se on myös vapautta-
mista alamaisuudesta ja vapautumista ennakkoluuloista  Vaikka 
koulun soisikin antavan työelämävalmiuksia yleisten taitojen rin-
nalla, kansalaiset eivät jätä töihin lähtiessään arvostelukykyään 
kotiin  Jos valistus merkitsi preussilaisen filosofin Immanuel Kan-
tin (1724–1804) sanoin ”ihmisen ulospääsyä hänen itse itselleen 
aiheut tamastaan alaikäisyydestä”, sivistävässä opinahjossa täysi-
ikäistyvät nuoret rohkaistuvat ja kouliintuvat käyttämään omaa 
mutta perustaltaan jaettua ja yhteisesti ravittua järkeään  Minkä 
tahansa tiedon ja taidon oppimisen iloihin kuuluu irtiotto oppi-
mattomuudesta ja yltäminen oppimisen itsensä oppimiseen ja sen 
kaksin kertaisiin riemuihin 

Vastavoimat

Viimeistään Yhdysvaltain ja Ranskan vallankumouksista alkaen 
on länsimaissa uskottu kansansuvereniteettiin ja sen vaatimiin 
avoimeen tiedonsaantiin, vapaaseen lehdistöön ja vallanpitäjiä ku-
rissa pitäviin oppivaisiin kansalaisiin  Käsityksen puolesta onkin 
jouduttu kamppailemaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa  Ylei-
senä periaatteena on kuitenkin pysynyt kutakuinkin sama näkö-
kanta: kun hallitut tai päätöksenteon kohteet osaavat hankkia ja 
punnita tietoa, he pystyvät ohjaamaan hallitsijoita tai päättäjiä 
suuntaan, joka tarkentuu etuja sovitellen ja asiakokonaisuuksista 
ainakin verraten järkiperäisesti keskustellen  Näiden asioiden tai-
tamiseen suomalainen koulu kasvattaa nuorisoa 

Sillä on kuitenkin kilpailijansa  Ajattelutaidot kiinnostivat kas-
vatustieteilijöiden lisäksi myös kommunikaatio- ja organisaatio-
tutkijoita  Heihin kuului yksityisessä Denverin yliopistossa viestin-
nän professorina vaikuttanut yhdysvaltalainen George T  Varda-
man (1920–2002)  Hän ilmaisi 1959 huolensa ”kehittyneiden luku- 
ja ajattelutaitojen” puutteesta monimutkaistuvassa työelämässä, 
joka pakotti työntekijät ottamaan kotiläksyikseen vaativaa am-
mattikirjallisuutta  Vaikka hän keskittyikin kommunikoimisen 
”tehokkuuteen”, Vardaman sivusi kriittisyyden tarvetta, jota hän 
korosti 1968, 1970 ja 1973 ilmestyneissä yritysviestintäkirjoissaan  
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Denverissä yleisen puheviestinnän yksiköstä kauppakorkeakou-
lun johtamis- ja hallintokoulutuksen puolelle siirtynyt Vardaman 
laati 70–80-luvuilla esimerkiksi oppaat onnistuneesta kirjoitta-
misesta ja menestyksekkäästä presentoimisesta  Useimmat tässä 
suunnassa ajattelutaitoja käsitelleet tekijät ovat jättäneet kritiikin 
vähemmälle tai kokonaan pois luvaten silkkaa tehoa, vaikutusta ja 
tuottavuutta 

Omanlaisensa tapaus on yhdysvaltalainen johtajuuskonsultti 
Karl Albrecht (s  1941)  Hänen runsas tuotantonsa koostuu suora-
viivaisista itsekurssitus- ja yhteisökehittämismanuaaleista  Albrecht 
tunnetaan ehkä parhaiten Social Intelligencestaan (2007), jossa hän 
kuvasi muun muassa ”empatia”-, ”läsnäolo”- ja ”kokovartalotai-
doista” puhuen ’sosiaalisen älyn’ ja ’inhimillisen vuorovaikutuksen’ 
tutkailua ”uutena tieteenä menestyksestä”  Hän on laatinut oppaita 
myös organisaatioälystä, arkijärjestä, palveluhengestä, neuvottelu-
voimasta ja tavoitejohtajuudesta sekä Personal Powerin (1988) siitä, 
miten tahtomistensa tuntemisesta seuraa haluamansa saaminen  
Stress and the Manager (1981) ja The Creative Corporation (1987) on 
suomennettukin  Albrecht on kehittänyt Mindex-ajattelutyylierit-
telyt ja ”kolmannen aallon ajattelun” tekniikat kaikille niille, jotka 
haluavat saada enemmän irti älyllisistä kyvyistään  Hänen ajattelu-
taitoaiheen kannalta merkittävin työnsä onkin Brain Power (1980)  
Jo patinoituneen menestysnimekkeen tärkeydestä kielii siitä napa-
tun otteen sisällyttäminen USA:n työkoulutus- ja -kehittämis-
yhdistyksen ASDT:n (1944–) (nyk  ATD) yli neljännesvuosisata 
myöhemmin julkaisemaan kokoelmaan henkilöstöjohtajille hyö-
dyllistä tietoa ja harjoituksia  Albrechtin teos tasoitti tietä luke-
mattomille oppaille, jotka väittivät esittävänsä uusimman aivotut-
kimuksen löydökset kenen tahansa helposti hyödynnettäviksi 

Brain Powerissa luvataan opettaa luovaa ongelmanratkaisua ja 
päätöksentekoa  Se ottaa vauhtia yhtä hyvin Einsteinin ja Ediso-
nin kaltaisilta tieteen ja tekniikan kolosseilta kuin myös de Bonon 
tapaisilta aikansa bisnesnokkeluuden guruilta  Kirjan mukaan 
”uudet löydökset aivoista ja niiden toiminnoista” pohjustivat ”vasta 
kehiteltyjä käytännön tekniikoita selvän ajattelun taitojen opetta-
miseksi”  Sivuilla väräilee ”mielenkykyjemme potentiaalinen val-
lankumous”  Brain Power kehottaa tekemään ajattelusta itseis-
arvoisen aiheen  Se puhuttelee ennen kaikkea yrittäjiä ja johtajia, 
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jotta nämä ensin ”mahdollisimman yksinkertaisesti” muotoilisivat 
firmansa tai yhtiönsä strategian ja paneutuisivat sitten ajattelunsa 
kehittämiseen  Albrechtin sanoin yhdysvaltalainen koululaitos oli 
varsin hyvä ”kuolleen informaation joukkojakelujärjestelmä”  Sen 
sijaan ajattelutaitojen hankinnassa ja hyödyntämisessä opinahjot 
eivät osanneet evästää oppilaitaan 

Päästään kiehtovimpaan kohtaan muuten tavanomaisessa ja sit-
temmin väljähtyneessä nostatuksessa  Albrecht valittaa ”erityisesti 
kriittisen ajattelun taitojen” huonoa jamaa amerikkalaiskouluissa  
Siksi hän esittelee sekä ”päättäväisen uteliaille” tarkoitetun ”tehok-
kaan faktalöytimen” että ”kriittisen tarkkailun taitoihin” kuulu-
van ”roskatunnistimen”  Albrecht kyllä tekee myönnytyksiä reipas-
asenteista neuvontaa suosivalle lajityypille: hän harmittelee televi-
sion ja lehdistön ”hyvin skeptistä ja kriittistä raportointia” ja me-
diassa pyöriviä ”kielteisiä, morbideja, kriittisiä ja epämiellyttäviä 
viestejä”  Lisäksi hän varoittaa ”itsekriittisistä väitteistä” aivan 
”erityisen vahingollisena itsepuhunnan muotona” ja yhdistää itse-
kriittisyyden ”negatiivisuuteen, kyynisyyteen ja tappiomielisyy-
teen”  Niinpä Albrecht neuvoo: ”Vaali täysin positiivista mielen-
mallia ja pysy vastustuskykyisenä yhteiskuntaamme niin paljossa 
läpäisevälle negativismille: ajattele myönteisesti ja pidä siten yllä 
korkeaa onnellisuustasoa ” Brain Powerin erottaa kuitenkin sa-
manlaisia huolia ja vinkkejä sisältävistä oppaista sen tapa puhua 
yhtaikaa ”luovasta, loogisesta ja kriittisestä ajattelusta”  Tämä pai-
notus ohentuu ohentumistaan kritiikittömissä yksilö- ja yhtiö-
kehittämiskirjoissa 

Esimerkiksi brittiläisen psykologi-terapeutin Richard Nelson-
Jonesin (s  1936) Effective Thinking Skillsissä (1989/2004) kriittisyy-
teen kasvaminen vain vilahtaa  Kirja painottaa kannatettavasti 
uskallusta ajatella omin päin, mutta maalailee ennen muuta ta-
voitteita valita havaintonsa ja ajatuksensa ja vastata niistä, oppia 
olemaan ajattelematta, keskustelemaan itsensä kanssa, tekemään 
henkilökohtaisia ja bisnespäätöksiä, ehkäisemään ja hallitsemaan 
ongelmia, jäljittämään syitä sekä ennakoimaan ja luomaan tule-
vaisuutta  Se mainitsee erikseen onnistumisen tai menestymisen 
pelon  Vaikkei Nelson-Jones suorastaan mitään yleistä kritiikin 
vastaista puheenvuoroa esitä, hän kyllä esimerkiksi aivomyrskyi-
lyyn opastaessaan säätää, että kriittiset huomauttelut eivät kuulu 
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asiaan  Kirjan kokonaisuudesta voi hyvinkin saada sen käsityksen, 
että kritiikki häiritsee keksimistä ja elämistä ylisummaan 

Yhdysvaltalaisen bisnesprofessori-kirjailija-konsultti Michael 
LeBoeufin (s  1942) myötä siirrytäänkin jo kaikesta kriittisyydestä 
päästettyyn luovuuden ilosanomaan  Imagineeringissaan (1976) 
hän opasti siihen, miten luovuudella tehdään voittoa  Ajanhallin-
taan ohjeistavassa Working Smartissaan (1979) hän rinnasti kriitti-
sen henkilön ”päättämättömään, saamattomaan ’blääh’-yksilöön”  
Tuottavuusreseptissään The Productivity Challenge (1982) hän sanoi 
opiskelun opettavan ”erittelemään, arvioimaan ja kritisoimaan” 
muttei juuri koskaan luomaan  Omistaessaan 1985 kokonaisen kir-
jan ”maailman suurenmoisimmalle johtajuusperiaatteelle” – ”pal-
kitut hommat tulevat hoidetuiksi” – LeBoeuf mainitsi k-sanan 
vain kerran  Hän viittasi esihenkilöiden velvollisuuteen ”huo-
mauttaa virheistä ja tarvittavista korjauksista”, mutta ”[k]un sinun 
tarvitsee olla kriittinen, ole varovainen”  Itsetyöllistymisoppaassa 
The Perfect Business (1996) sana ”kriittinen” esiintyy enää sanan 
”ratkaiseva” synonyymina  How to Win Customers and Keep Them 
for Life (2000) taas palaa johtajan vastuuseen: ”Kun on pakko olla 
kriittinen, kehu työntekijää, kritisoi työtä ” Tähän se lisää, että 
asiakkaan heittäytyessä ”kriittiseksi”, firma saa siinä sivussa tar-
peellista tietoa, joten itseensä ei pidä ottaa  The Millionaire in You 
(2002) suositteleekin ”kriittistä ajattelua”, mutta LeBoeuf teroittaa, 
ettei tarkoita ”negatiivista ajattelua”, vaan kykyä pysäyttää kehnot 
myyntipuheet alkuunsa  Verrata voi vaikkapa Lumsdainen & 
kumppanien Creative Problem Solvingiin (1995), jossa kyllä puhu-
taan paljonkin kriittisyydestä jopa luovan ajattelun kumppanina, 
mutta keskitytään sen psykologisoimiseen (”antaa mukavan val-
lantunteen, eikö vain?”) ja toppuuttelemiseen  Päädytään sovin-
naiseen ”rakentavan kritiikin” puolustukseen ”kielteistä kritiik-
kiä” vastaan 

Selvennetään merkityksiä  Jos jätetään syrjään fysiikan ja lää-
ketieteen erikoismerkitykset, yhtä lailla englannin kielen laatusana 
critical kuin myös sen suomeen kotoutunut vastine ”kriittinen” 
sopivat karkeasti jakaen kolmeen käyttöön  Ensinnäkin ne mer-
kitsevät ”ohittamattoman tärkeää, olennaista tai käänteenteke-
vää” (englannissa usein pelkkä critical, suomessa tyypillisesti sa-
napari ”kriittisen tärkeää”)  Toiseksi ne tarkoittavat ”huolellisesti 



38

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

vertailevaa, tarkasti tutkivaa ja taitavasti arvioivaa”  Kolmanneksi 
ne ovat yhtä kuin ”moittiva, vikoja etsivä, epäilevä”  Moni-ilmei-
sen sanan johdoksineen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa suuria ym-
märtämisvaikeuksia kulloisessakin asiayhteydessään  Suomalai-
sissa kouluissa ei perehdytetä soimaamiseen, saatikka ilkeilyyn, 
kun ei edes katteettomaan epäluuloisuuteen tai aiheettomaan vir-
heisiin keskittymiseen  Kriittisyydestä puhutaan totta kai keskim-
mäisessä eli antaumuksellisen tutkailevaisuuden ja etevän arvoste-
lukykyisyyden mielessä  Ylimalkaan suomen kielessä tämä merki-
tys hallitsee, sillä ensimmäistä kaipaavat tilanteet korvataan taval-
lisesti ”elintärkeän” kaltaisilla ja viimeistä taas ”haukkuvan” ta-
paisilla kotoperäisillä ilmaisuilla  Amerikkalaisessa julkisuudessa 
yleisestikin mutta eritoten yksilö- ja yhtiömuutoskeskustelussa 
criticalin tapaa tyypillisesti ensimmäisessä eli myönteisessä ”si-
vuuttamattoman” myönteisessä merkityksessä ja aika ajoin viimei-
sessä eli kielteisessä ”tympeäksi, ponnettomaksi, pahantahtoiseksi” 
kärjistyneessä merkityksessä  Viime aikoina – englannin muut-
tuessa kolmanneksi kotimaiseksi – suomenkin adjektiiville ”kriit-
tinen” on alkanut sälyttyä tai koetettu sälyttää turhista motkotta-
van ja mistään innostumattoman sävyjä  Tämä kehitys on meikä-
läisen koulun opettaman sekä parhaan tieteen ja journalismin 
edustaman kritiikin yksi sopiva mutta laaja ja vaikea kohde  Asiaan 
palataan raportin myöhemmissä osissa 

Lukijaa kenties ihmetyttää viipyily bisnesoppaissa  Raportin 
kuluessa tarkentuu, miksi niiden on syytä kiinnostaa ketä tahansa 
kansalaista  Nyt riittää todeta, että kalifornialaistyyppinen kritii-
kin samastaminen luovuutta kalvavaan negatiivisuuteen nauttii 
häkellyttävää suosiota myös vaikutusvaltaisissa piireissä Suomessa  
Tässä on huomattava kehittämismanuaalien pyrkimys täydentää 
tai korvata oppilaitosten tarjontaa  Esimerkiksi juuri mainittu Per-
fect Business patistaa ”tulemaan hartaaksi oppijaksi ja tehokkaaksi 
viestijäksi”, jos haluaa, että ”tienausvoima kasvaa”  Tarvittavat opit 
tarjoaa sama kirja esi- ja jatko-osineen, toisin sanoen gurun seuraa-
minen  Yhdysvaltalaisissa kouluissa oppimis tulokset vaihtelevat 
rajusti ja kaikenlaisia täydentäviä tukia tarvitaan  Itsenäinen elä-
mänkokoinen oppiminen kannattaa kaikkialla muuallakin, ja hep-
poisetkin elämäntaitoteokset voivat hyödyttää tai ainakin huvittaa 
sopivan tarpeen tullen  Yhtä kaikki suomalaisissa luokkahuoneissa 
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oppijuuteen kuuluu kiinteästi yhtaikaa luova ja kriittinen taidok-
kuus  Sen turvin on hyvä puntaroida julkisuudessa esiintyviä väit-
teitä perusteluineen ja tarjota parempia tilalle  

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumia yhdessä pitkään johta-
nut kirjallisuustieteilijä-filosofi-kaksikko Sari Kivistö (s  1968) & 
Sami Pihlström (s  1969) kirjoitti Tieteessä Tapahtuussa 2015: ”Näh-
däksemme akateemisen kulttuurin pinnallistuminen, kaupallistu-
minen ja lyhytjänteisyys eivät kuitenkaan ole vain uutta kivaa 
iloista tiedettä, vaan ajan hengen suosima positiivinen pöhinä ja 
popularisoinnin korosta minen perustuvat arvoihin, joita on syytä 
vaka vasti kyseenalaistaa ” Tässä vähemmän osuvaa on populari-
soinnin liittäminen viallisuuksiin, onhan se sentään valistuksen ja 
modernin järkiperäisen keskusteluperinteen olennainen osatekijä  
Muuten kritiikki tapaa maalinsa  Myönteisen ajattelun ja viihteel-
lisyyden kasvava ja lujan tiedollisuuden laskeva osuus julkisesta 
puheesta voidaan johonkin määrään ymmärtää kansalaisten li-
sääntyneeksi kyvyksi sulattaa soopaa ja enentyneeksi tarpeeksi 
vaihtaa vapaalle, mutta tilanne käy huolestuttavaksi, jos pinnallis-
tumisen kritiikki kuitataan tilannetajuttomuudeksi ja tyylirikoksi  
Tosin tutkimustiedon tuottajilta jää useimmiten perehtymättä 
riittävästi tuohon lyhytsykkeiseen ”positiiviseen pöhinään” kye-
täkseen arvostelemaan sitä kyllin asiantuntevasti  Siihen tarttuva 
tieteilijä on arvattavammin sen harmittomaksi ajanvietteeksi ko-
kevaa tai siihen vähintäänkin hyvin ymmärtäväisesti suhtautuvaa 
lajia  Kivistö & Pihlström muistuttavat riemukkaasti venäläis- 
yhdysvaltalaisen Vladimir Nabokovin (1899–1977) 50-luvun no-
vellissa vilahtavasta ”huvimatkaviraston palkkaamasta ammatti-
innostajasta”  He jatkavat mallikkaasti: 

[E]rityinen ongelma on, että tieteen teke miseen tuodaan jatkuvasti lisää 
pinnallista jouk kueretoriikkaa, joka kaikkialla toistuessaan vesittyy no-
peasti sisällöltään ja jonka myötä tie teestä käytävä keskustelu kliseistyy 
muutamiin positiivisilta kuulostaviin iskulauseisiin  Pakon omainen in-
nostaminen ja innostuminen, tou hukkuus ja myönteisyyden kritiikittö-
myys on erotettava aidosta akateemisesta, tieteellisestä, intellektuaali-
sesta innostumisesta, joka voi olla myös hiljaista ja tapahtua yksinäisyy-
dessä, esi merkiksi kirjastossa tai tietokoneen ääressä 
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Pihlström & Kivistö muuntelivat kritiikkiään Vartijassa 2016  
”Kärsimyksen todellisuuden tunnustavaa eettistä näkökulmaa on 
pidettävä jatkuvasti yllä meidän aikamme jälkikapitalistisessa 
kulttuurissa, jossa ihmisten yhä enemmän odotetaan innostuvan 
ja ’voimaantuvan’ kaikenlaisista positiivisista kokemuksista”, he 
kirjoittivat  Tutkijakaksikon analyysissa ”elämän moraalinen va-
kavuus” ei palaudu ”myönteisten merkityksellisyys- tai tarkoituk-
senmukaisuuskokemusten hehkuttamiseen, johon positiivisuus-
uskovainen nykykulttuuri meitä usein yrittää pakottaa, vaan päin-
vastoin edellyttää merkityksettömyyden ja nimenomaan merki-
tyksettömän kärsimyksen todellisuuden tunnustamista”  Pihlströ-
min & Kivistön mukaan ontto ”positiivisuusretoriikka” saattaa 
”johtaa aidon myönteisyyden näköalojen hämärtymiseen ja sellai-
seen myönteisyyden pakottavaan ylivaltaan, joka peittää alleen 
muut äänet, tosiasiallisen pahoinvoinnin ja kärsimyksen”  He vä-
läyttävät taas kritiikin uhanalaistumisen näköalaa: ”Jos positiivi-
suudesta tulee normi, on vaarana, ettei kriittisyyttä ja kärsimyk-
sestä ’valittamista’ enää sosiaalisesti hyväksytä – onkin pakko olla 
myönteinen kaikkiin suuntiin tullakseen hyväksytyksi, mikä voi 
itsessään aiheuttaa lisää kärsimystä ”

On kaikki syy vaatia tieteilijöiltä ja toimittajilta kansalaisten 
tueksi ja vallan vahtimiseksi entistä monipuolisempaa kriittistä 
otetta  Vain sillä kyetään tutkimaan yleistyviä uusia tieto-, idea- 
tai ajatusvetoisia toimia ja toimijoita  Jos vaikuttajaviestijää ei erota 
markkinoijasta eikä kumpaakaan tutkijasta tai journalistisesta ai-
kalaistarkkailijasta, yhteiskunnallinen tahdonmuodostus sumen-
tuu ja kansanvaltainen päätöksenteko vaarantuu  Luulottelematta 
kulttuurista tiedon tuottamista ja tulkintakiistaa yksipuiseksi ke-
hityskuluksi taikka sosiaalis-taloudellista voimavara- ja näkyvyys-
mittelöä siivosti hallittavaksi ilmiöksi voi silti tavoitella läpinä-
kyvämpää, asiallisempaa ja reilumpaa kamppailua käsitteistä ja 
käytännöistä 

Hillityn etukenon markkinointiväittämissa ymmärtää osaksi 
asiakashankintaa  Mutta paikkansapitävyys esittely- ja myynti-
puheissa – lajityyppilisät ja taiteelliset vapaudet hyväksyenkin – ei 
ole harhainen vaatimus  Omakehu tai PR-puhe on eri asia kuin 
pitävä kuvaus  Summittainen hehkutus tai nostattava tunnelman-
luonti kätkee monesti sekä karut tosiasiat että määrämittaisen 
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oman intressin edistämisen  Jokin sellainen kuin yleinen etu 
näyttää kaikesta abstraktiudestaan huolimatta olevan asia, jota yk-
sityisine ja yhteisine pyyteineen varustetut yksilöt eivät sittenkään 
mielisi iäksi hyvästellä  Tämän osoittavat vaikkapa autojen pako-
kaasupäästöhuijauksen tai rengastestivilpin aiheuttamat yleiset 
tunnot kansalaisissa  Moni koki erityistä myötämieltä rehellisiä 
yrittäjiä kohtaan 

Yksittäisen kansalaisen hämmennys niin sanotun informaatio-
tulvan, valeviestimien, harhaanjohtavan mainonnan, käsittämät-
tömän hallintoslangin ja muun tulkintatarmoa syövän jos epäsuo-
rasti vahvistavankin aineksen äärellä muistuttaa koululaitoksen 
aiheellisesta valppaudesta  Kriittiset taidot ovat kansalaiselle pe-
rustavaa laatua oleva evästys omien etujen tunnistamiseen, toisten 
etujen ymmärtämiseen ja yleisen edun tajuamiseen  Opettajien 
lisäksi erityinen vastuu jää viranomaisten ja toimittajien kontolle  
Kaikki tietävät, miten tiukoissa paikoissa pedagogian ammattilai-
set työskentelevät tätä nykyä aina päiväkodeista, peruskoulusta ja 
keskiasteen instituutioista kansan-, tiede- ja taidekorkeakouluihin 
saakka  He tekevät arvokasta ja rankkaa työtä, jossa ei vaurastuta 
aineellisesti ja jonka hedelmät eivät heti näy julkisuudessa 

Kaikille katseille alttiimpaa mutta yhtä lailla lukratiivisuudesta 
riisuttua on toimittajantyö  Reportterit saattavatkin olla oman 
alansa mullistuksissa ja paineissa kykenemättömiä auttamaan lu-
kijoita, kuuntelijoita ja katselijoita kriittisyyteen  Lähes kaikessa 
journalismissa näkyy oireita lukijoiden houkuttamisen ja viihdyt-
tämisen noususta yhä yleisemmiksi imperatiiveiksi: kolumnimai-
nen ja itseapumallinen kirjoittaminen valtaa alaa  Niinpä juttu 
saatetaan tehdä mieluummin jonkun yleisöä kiinnostavaksi arvel-
lun ja sen kannustamiseen pystyvän hahmon kuin varsinaisen 
asian tuntijan kanssa  Etusijan saa helposti räväkkä persoona, jolla 
on vahva mielipide jostain ilmiöstä ja mieluusti myös sitä sivuava 
kokemus tai tarina  Rutkasti käyttöä näyttäisi viestimissä olevan 
nopeille ja suruttomille yksinkertaistajille, joilta saa yksilökohtaisia 
neuvoja ja yhteisömittaisia rohtoja  Kansalaisella on siksi kaksin 
verroin hankalampaa päästä jyvälle kulloisenkin asian eri puolista  
Vakavia tilanteita syntyy, kun erilaiset näennäisekspertiisiä tarjoa-
vat tahot saavat viestinsä läpi median lisäksi myös yhteisten asioit-
ten hoitamisessa  Tämä kuvaa nykyisiä olosuhteita Suomessakin 
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Yhtenäiskulttuuria ei ole tiukasti ottaen ollutkaan  Käsite on 
yhteiskuntasopimuksen kaltainen rakennelma, joka auttaa ajatte-
lemaan kulttuurimuutoksia  Jos huomauttaa uskosta sen harhaan, 
edustaa tuskin vielä terävintä aikalaisanalyysia  Yhtenäiskult-
tuurilla on Suomessa ollut hyvinkin selvä ja perusteltu merkitys 
tiedontuotannon ja -välityksen asiayhteyksissä vähintäänkin 
30-luvulta lähtien: erittäin laaja osuus väestöstä on suurin piirtein 
luottanut siihen, mitä yliopistot, STT, Yleisradio ja Helsingin Sa-
nomat kertovat maailmasta  Puutteineenkin ne ovat tarjonneet 
korkeatasoista ja monipuolista tietoa kansalaisille  Muut tutki-
muslaitokset ja suurviestimet ovat täydentäneet kokonaiskuvan, 
jota pienet välineet ovat korjailleet, syventäneet ja moninaistaneet  
Tähän voi lisätä Otavan, Tammen, WSOY:n ja muiden perinteis-
ten kustannusalan markkinajohtajien sekä Akateemisen Kirja-
kaupan ja harvojen merkittävien kilpailijoittensa aikoinaan laatu-
tietoisen tarjonnan 

Mediakentän uusjaon, IT-kumouksen ja kansalaisjournalismin 
nousun myötä asetelma murtui  Ylen tv-uutiset keräävät edelleen 
erittäin suuria katsojalukuja, eikä HS:nkaan levikki ole pieni, 
mutta kansalaisten ulottuville on ilmaantunut myös joukko vaih-
toehtoisia, matalakynnyksisempiä ja väitetysti vuorovaikutteisia 
tiedonlähteitä  Vanhat viestimet yrittävät pysyä perässä  Kentän 
sirpaleisuudessa on jälleen lisäsyy panostaa kouluissa mediakri-
tiikkiin erityisesti ja pitävien kokonaisuuksien lähdekriittiseen 
muodostamiseen yleensä  Suomen kirjakauppaliiton mukaan vuo-
den 2015 viisi myydyintä tietoteosta olivat aikuisten värityskirjoja  
Muita suosittuja tietokirjoiksi luokiteltavia nimekkeitä ovat kok-
kaus-, kuntoilu- ja elämäntapaniteet  Suurten kustantamojen tie-
tokirjallisuuskatalogit ovat kaventuneet viime vuosikymmeninä 
drastisesti  Vaikka pienet kustantajat paikkaavat aukkoa, myyjien 
hyllyillä komeilee enimmäkseen vain suosituinta kevyttarjontaa  
Niin uutis- ja ajankohtais- kuin tietokirja-alaltakin on kadonnut 
voimavaroja: luotettavasti tutkittuja, pätevästi toimitettuja ja huo-
lellisesti ilmaistuja kokonaisuuksia näkee julkisuudessa harvak-
seltaan  Sekä ajan että viitseliään tarkistamisen, etevän toimitta-
misen ja taitavan kielenkäytön ammattitaidon puutteessa tehty 
ja jaettu keskentekoinen informaatioaines sälyttää kokoamis- ja 
koetteluvastuun yhä enemmän opettajille ja oppilaille 
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Yliopistojen monopoli ajatusten valmistamisessa on kadonnut  
Akateemisten tutkijoiden asemaa ja kykyä aktiiviseen osallistumi-
seen eivät auta nykyhallituksen koulutus- ja tutkimusleikkaukset 
tai ministereiden sivistystä halveksivat mediakommentit  Kansa-
laiset saavat kyllä informaatiota suurin määrin ja vähin vaivoin, 
mutta tietouden seulominen ja koetteleminen on paljon vaativampi 
tehtävä, jota ei monesti edes tunnisteta tietojen haalimisen välttä-
mättömäksi osaksi  Huoleen on aihetta, jos toimittajat – eritoten 
laajimmin seuratussa ja luotettavimmaksi vuosi vuoden jälkeen 
koetussa Yleisradiossa – eivät ehdi tai muutoin kykene tällaiseen 
arviointiin ja tarkistukseen, asialliseen lähdekritiikkiin  Entistä ar-
veluttavammaksi tilanne käy, jos poliitikot ja virkahenkilöt ilmen-
tävät vastaavaa epäkriittisyyttä erilaisten tietovaateiden äärellä 

Monille tahoille tiedon ja mielipiteen tai tutkimuksen ja mai-
noksen sekoittumisesta on ainakin lyhytaikaista etua  Yritys, lob-
bari, politrukki tai maailmanselitykseensä palavasti uskova yksi-
tyisajattelija ei häiriinny vaan päinvastoin hyötyy asiantuntijuu-
den ja asiapohjaisuuden hämärtymisestä  Kun Suomen tietotoi-
miston ja muutaman kansallisen Besserwisser-hahmon kumarta-
misen sijasta jokainen saa olla omakseen uskomansa mielipiteen 
ylpeä omistaja ja koetun totuutensa yhtä arka kuin aggressiivinen-
kin puolustaja, uudet patruunat spin doctoreineen käyttävät tilai-
suutta hyväkseen ohjaillakseen julkista sanaa itselleen suosiolli-
seksi  Teknokraateille maistuu hämäävä doublespeak siinä missä 
parodikoille mehevä double-talk. Yksilötasolla viihtyvä ja yksin-
kertaistuksia käyttelevä puhe tai kirjoitus säästää kiireisen tiedot-
tajan, kyynisen viestintäkonsultin tai laiskan toimittajan aikaa ja 
vaivaa  Jos tutkija ei osaa ilmaista tuntemaansa asiakokonaisuutta 
muutoin kuin akateemisen kankeasti tuotetulla ja tilkesanoilla 
höystetyllä skolaarilla slangilla, auttajia ja välittäjiä on jo tarjolla 
kilvaksi saakka  Näiden kommunikaatioammattilaisten puheen-
parsiin taas vaikuttavat omanlaisensa reunaehdot, kuten oletukset 
vastaanottajien mieltymyksistä ja kulloinkin huudossa olevat usein 
tyhjät trendisanat  Hiotumpi lause voi silti onttonakin vakuuttaa, 
ainakin jos perinteinen asiaviestintä köyhtyy, yksipuolistuu ja jät-
tää omat sanomisensa puolivillaisiksi  Ehkä jo turhan usein van-
han liiton toimituksissa ajatellaan, että pitelemätön mediaseu-
raaja kuitenkin muodostaa kokonaiskuvan asiasta kuin asiasta 
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monikanavaisesti, holhousta kavahtavana oman elämänsä sanka-
rina  Oli miten oli, tietoon ja totuudellisuuteen varaava koululai-
tos ei näytä jäävän tarkoituksettomaksi 

Jotkin kaupalliset viestintätalot keskittyvät jo kainostelemat - 
ta totuutta etsivän tai välittävän pyrinnön sijasta osatotuuksilla 
vaikuttamiseen, valheiden valkopesuun ja vilungin peittelyyn  Te-
kir Oy ilmoittaa kotisivuillaan olevansa ”arvostettu maineenhal-
linnan ja vaativan viestinnän konsulttiyhtiö”  Se lupaa tehdä työtä 
”uteliaasti, kriittisesti ja tinkimättömällä asenteella”  Se on tar-
peesta riippuen julkisuuden tyrskyissä kieppuvan avuntarvitsijan 
pelastaja, valmentaja tai asiantuntija-avustaja: ”Ojennamme aut-
tavan kätemme yrityksille, jotka ovat kiperissä tilanteissa tai vaa-
rassa ajautua sellaisiin  Autamme asiakasta ehkäisemään maine-
vaurioiden syntymisen  Valmennamme asiakkaitamme esiinty-
mään mediassa vetoavalla ja luottamusta rakentavalla tavalla  Tar-
joamme mediavalmennuksia ja sosiaalisen median koulutuksia  
Teemme huolellisesti suunniteltua viestintää, jonka tavoitteena on 
parempi ja vakaampi maine  Kaikki maineenhallinnan keinot 
ovat käytössämme  Maine on liiketoiminnan ytimessä ” Tekirin 
tarina on suomalaisen yhteiskunnan ja julkisen elämän millen-
niaarinen murros in nuce ja with a twist  Se on 2001 perustetusta 
siivousfirmasta 2008 mainostoimistoksi muutettu ja erityiskonsul-
tointiin päätynyt yritys, jota luotsaa 80–90-lukujen ihailtu jour-
nalisti Harri Saukkomaa (s  1957)  Huonon huudon poistoon ja 
hyvän nimen palautukseen keskittyvä palveluntarjoaja on opasta-
nut muun muassa kaivosyhtiö Talvivaaraa voittamaan median ja 
kansan myötätunnon puolelleen 

Saukkomaa istuu vakiojäsenenä Yle TV1:n Pressiklubissa 
(2005–)  Roolitus kuvastaa nykytilanteen mutkikkuutta  Yleis-
radio ikään kuin osoittaa tällä ja monilla muilla vastaavilla kiinni-
tyksillään – kuten viihdetalo Aller Median johtoon kuuluvan Pauli 
Aalto-Setälän kutsumisella Radio Suomen Pyöreä pöytä -keskuste-
lujen vetäjäksi – ettei se ole mikään muusta maailmanmenosta ul-
kopuolinen tai erillinen, muita kaukaa ja korkealta mittaileva val-
vontayksikkö  Tositeeveeohjelmillaan ja elämäntapa nettijutuillaan 
se ilmaisee haluavansa niin sanotusti kasvaa ja elää yleisönsä mu-
kana ja tasalla  Näiden eleiden myötä vahvistuu entisestään sen 
perinteisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja uudentyyppisten 
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kriittisten mediatuotteiden painoarvo  On hyvin paljon väliä sillä, 
miten YLE käsittelee asioita  Pressiklubin tasosta ja tyylistä voi olla 
monta mieltä, mutta sen peruskonsepti vakuuttaa edelleen: par-
haaseen katseluaikaan käydään läpi viikolla tapah tunutta ja sanot-
tua, vaaditaan tarkennusta asioihin ja ainakin vihjataan tarpeesta 
penkoa niitä tarkemminkin  Jos Pressiklubissa tai muilla merkittä-
villä yhteisillä areenoilla joku puhuu läpiä päähänsä, tästä on syytä 
taittaa peistä julkisesti Pressiklubin ja muiden sananvaihdon vii-
toittajien entisestään väkevöittämin valmiuksin  Se on paras tehdä 
mahdollisimman tietopohjaisesti mutta kernaasti siinä samassa 
myös julkista debattia uudeksikin luoden 

Voidaan ehdottaa hyvää keinoa suhtautua eri tahoilta kansalai-
siin kohdistuviin tietopuolisiin väittämiin ja ajatusmallisuosituk-
siin  Kun poliitikko, virkahenkilö, bisnespomo, poptähti, urhei-
lija, taiteilija, tieteilijä, toimittaja, opettaja, vanhempi tai muu 
mielipidevaikuttaja lausuu ajatuksiaan lyhyesti twiitaten, postaten, 
kommentoiden tai kolumnoiden taikka kokonaisen kirjankin mit-
taisesti, kelpaa kysyä, sopivatko hänen kantansa yhteen edellä 
kuvattujen koulun kasvatus- ja sosiaalistamispäämäärien kanssa  
Kun joukkotiedotusvälineet sosiaalinen media mukaan lukien vä-
littävät yhteisöjen tai yksilöiden näkemyksiä ostettuina ilmoituk-
sina, toimitettuina juttuina tai suorina väitteinä, kannattaa tarkata, 
täyttyykö kriittisyyden tunnusmerkistö  Tällaisesta asenteesta ovat 
syntyneet esimerkiksi Faktabaari.fi- ja Debattibaari.fi-sivustot 
mutta myös lukemattomat kriittiset toimitteet aina 1700-luvulta 
alkaen  Ne vaikuttavat olevan yleisesti ottaen samaa maata kuin 
aikuistuvia kansalaisia moniulotteisiin ja luoviin kritiikkitaitoihin 
valmistava suomalainen koulu  Jos julkinen toimija asiaansa ajaes-
saan onnistuu välttämään kriittisyyden tai suorastaan vähättele-
mään sitä ja tulemaan tästä monin tavoin palkituksi, herää kysy-
mys, miksi kummassa lapsia ja nuoria ollenkaan yhteiskunnallis-
tetaan ja emansipoidaan kriittisillä ihanteilla ja käytännöillä  Niin 
kauan kuin kritiikki katsotaan yhteisesti välttämättömäksi tur-
vaksi jokaiselle kansalaiselle ja pakolliseksi oppimisen juonteeksi 
sitä tulee myös käyttää julkisuudessa säästelemättömästi 

Luovaan toimintaan kuuluvat kriittiset kansalais- ja ajattelu-
taidot  Tämä kanta viitoittaa suomalaista koululaitosta ja yhteis-
kuntaa laajemminkin  Kuitenkin julkista tilaa täyttävät entistä 
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enemmän erilaiset epä- ja antikriittisyyden muodot  Puppua, hut-
tua, pulppia, hömppää, kuraa ja lokaa tulvii koteihin, työpaikoille 
ja muille kokemuksen kasvupaikoille  Ei kukaan lienekään kriit-
tinen 24/7  Lähes jokainen tunnustaa rentoutumisen, hölmöilyn 
ja alamittaisenkin viihteen tarpeellisuuden  Harva vain päättelee 
tästä, että kriittisyydestä voidaan joustaa ja luistaa kaikin kohdin  
Päinvastainen päätelmä on pätevämpi: historiallisiksi saavutuk-
siksi katsottavissa olevat mahdollisuudet vaihtaa vapaalle ja ahmia 
ajanvietetuotteita tekevät kritiikistä koko ajan kallisarvoisempaa  
Kun on sen aika ja paikka, sen on syytä olla terässä ja auttaa luo-
maan parempaa 



ii 

tAUStA  
– AJAtUSPAJOiStA MYöNtEiSYYS-  
JA iNNOVAAtiOKONSUlttEiHiN,  
itSEAPUUN JA EläMäNtYYli-

JOURNAliSMiiN

kartoitetaan laajaa nykyhetkistä elämänmuotoa hallitsevaa 
maisemaa, jossa päättäjiä, kansalaisia ja kansakuntia pyritään 
ohjaamaan tiettyihin ajatuksellisesti, tiedollisesti ja tieteellisesti 

perusteltuihin suuntiin sekä tarkastellaan tämän yleis-
katsauksen osana avaintoimijoina eritoten think tankeja, 
niitä muistuttavia tutkimus- tai valmennuskonsultointi-
yrityksiä, mediaa ja kumppanuusjärjestelyjä yksilöllisen  

ja yhteis kunnallisen kekseliäisyyden ja hyvinvoinnin  
kohottamiseksi



48

ii.1 AJAtUSHAUtOMOiDEN HiStORiAA

Sisäiseen aatoskammioonne [think tank] kerrostuu pajahilsettä  Ja siitä-
hän täytyy päästä eroon! Muutoin se täyttää ennen pitkää kaiken tuu-
maustilan tuossa mainitussa kammiossa  Maailman parhaita mietepaja-
hilseenpoistajia ovat raitis ilma, hyvä kaveruus, uudet näköalat, uudet 
ideat, sanalla sanoen jokin erilainen! Ja juuri sitä me Duluthin rotarit 
tarjoamme teille täällä Duluthissa  Tulkaa hakemaan oma uusien ajatus-
ten ja tuoreen tarmon pakettinne tämän vuoden kokouskaupungista, 
suloisesta Duluthista, koko maanosan kesäkeskuksesta!

Näin reimasti kuului ilmoitus yhdysvaltalaisessa The National 
Rotarianissa 1912  Pikkukaupungin klubilaiset houkuttelivat luki-
joita järjestön vuosikokoontumiseen Keskilänteen  Kuten jo mai-
nittiin, rotarien tarkoituksena oli ystävyyden ja siveellisyyden vaa-
limisen ohessa nostattaa innostuksen filosofiaa  Rotary Interna-
tionalin ja sen Suomeenkin 20-luvulla rantautuneiden paikallis-
yksikköjen piti luoda yhteyksiä, edistää kansainvälistä yhteisym-
märrystä ja palvella yhteisöä  Nimensä lyhentäneessä pää-äänen-
kannattajassa The Rotarianissa kirjoitettiin 1982, että kattojärjestön 
aluejohtajien neuvoa antavaa ryhmää saattoi luonnehtia rotareiden 
think tankiksi  Sana pantiin lainausmerkkeihin: termi oli vasta 
yleistymässä  Rotary-järjestön oma raati vastasi lehden mukaan 
toiminnan ”tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta”  Huvittavaa tai ei, 
monien nykyisten think tankien puhetavoissa on piirteitä sekä 
tästä uusasiallisesta kerskasta että 70 vuotta aiemmin julkaistun 
puffin intoilusta 

Rotarilehden lainattujen vuosikertojen 1912 ja 1982 väliin virit-
tyy ratkaiseva siivu ajatuspajojen käsitehistoriaa  Think tank (usein 
think-tank tai thinktank) oli alkuaan puhekielinen ilmaus pää-
kopalle ja kallon luiden sisällä aivo-selkäydinnesteessä kelluvalle 
ruumiinosalle  ”Mitä enemmän töitä mies tekee, sen parempi hä-
nen ruumiilleen, ja vastaavasti kehittyy myös hänen aatoskam-
mionsa”, linjasi The Rotarianin joulunumero 1913 

Merkitys alkoi muuttua vuosisadan puolimaissa  Historian pro-
fessori Gordon A  Craig (1913–2005) ja politologian professori 
Gabriel A  Almond (1911–2002) nimitettiin lukuvuodeksi 1956–
1957 vanhemmiksi tutkijoiksi Center for Advanced Study in the 
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Behavioral Sciencesiin (CASBS) (1954–)  Käyttäytymistutkimus-
keskus aloitti Fordin autotehtailijasuvun perustaman yleishyödyl-
lisen nimikkosäätiön Ford Foundationin (1936–) tuella Kalifor-
nian Stanfordissa  Kilpailevan Princetonin yliopiston alumnilehti 
saattoi vain naljailla, ällistellä ja ihailla: 

Tämä kukkulan laella lähellä Stanfordin yliopistoa sijaitseva epätavalli-
nen laitos, joka tunnetaan tutkijapiireissä nimellä Think-Tank, edellyttää 
vuosittaisilta vierailevilta tutkijoiltaan yksinomaan sitä, että he istuske-
levat huolellisesti valittujen muitten yhteiskuntatieteilijöitten muodosta-
man ryhmän kanssa ja ajattelevat 

Oxford English Dictionaryn tieto termin vasta 1958 saamasta nykyi-
sestä päämerkityksestä yhteiskunnallisia ydinkysymyksiä käsitte-
levänä elimenä, laitoksena tai firmana heittää siis ainakin parilla 
vuodella  Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin tällaisia toimijoita 
ryhdyttiin kutsumaan tavanomaisesti ajatuspajoiksi  Think tankin 
vanha perusmerkitys sinnitteli ja jatkui paikoin tietokoneittenkin 
kuvaamisessa aivojen kaltaisiksi ajatussäiliöiksi  Abstraktimmin 
nimitystä soviteltiin monesti ennemminkin lyhytkestoisiin ko-
koontumisiin ja hankkeisiin kuin pysyviin instituutioihin  Usein 
toistuva ja yritysjohtajia ilmeisesti mairitteleva väite, että sanapari 
levisi yleiseen käyttöön ennen muuta II maailmansodan aikaisesta 
sotilasslangista, jossa sitä olisi käytetty strategiakokoushuoneista 
karttapöytineen kaikkineen, ei näytä saavan tukea kirjallisuudesta  
Konkreettisen paikan merkitys kylläkin korostui käsitteessä sekä 
ennen että jälkeen sen, kun satavuotias Popular Science opasti 1970 
tee-se-itse-nikkareita rakentamaan vanerilevyistä oman ajatustyötä 
virvoittavan, aikakauslehtien sivuilla vuoratun ja kätevästi sisään 
ryömittävän pentagoninmuotoisen think tankin nimeltä Meditator 

Chicagon yliopiston valtiotieteen professori Leo Strauss (1899–
1973) käytti termiä 1966 antiikkikommentaarissaan pitkälti stanfor-
dilaiseen malliin  Kun hän viittasi kreikkalaisen näytelmäkirjaili-
jan Aristofaneen (n  446–n  386 eaa ) Pilvet-komediaan, jossa tu-
tustutaan pienessä majassa eli frontisterionissa (Φροντιστήριον) ko-
koontuviin, kuuluisan filosofin Sokrateen (469/70–399 eaa ) joh-
tamiin ”viisaisiin sieluihin”, hän englanninsi talon think-tankiksi  
Aristofanes-käännöksissä siitä on käytetty sanoja thinking-shop 
(”ajattelupaja”), meditation-hall (”mietiskelysali”) ja thoughthery 
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(”ajattelimo”)  Klassisen kreikan termi juontui ajattelemista tar-
koittavasta teonsanasta fronein (φρονεῖν), josta saadaan myös ”ajat-
telija” eli frontistis (φροντιστής)  Sokrateen oppilaan oppilas Aristo-
teles (384–322 eaa ) korosti fronesis-tyyppisen (φρόνησις) käytän-
nöllisen järkeilyn ja tietämyksen eroa teoreettiseen tietoon, episte-
meen (ἐπιστήμη)  Kun ne käännettiin sittemmin latinaksi, fronesis 
käytännön viisautena sai vastineen prudentia ja episteme tiedolli-
sena viisautena vastineen scientia. Aristofaneella fronesis tarkoittaa 
huvittavuuteen saakka syvällistä pohdiskelua  Kantasana fren 
(φρήν) viittaa ajatuskykyyn tai sieluun tai mieleen tai järkeen ja 
tämän oletettuun pääpaikkaan ruumiissa: niinpä frontisterion on 
yhtä kuin merkille pantavien älyn tyyssijojen tyyssija  Virnuilussa 
stanfordilaiselle ajatuspyhätölle voi erottaa aristofanelaista naurua  
Mutta jo pian Straussin kirjan jälkeen sanapari alkoi saada vaka-
vasti otettavan kaiun 

Vähin erin think tank yleistyi poliittisiin päättäjiin vetoavien, 
vaihtelevan laatuisia raportteja julkaisevien tahojen nimitykseksi  
Käsitteen merkitys muuntui anatomisesta ajatussäiliöstä tai elekt-
ronisesta laitteesta ideapapereita, aloitteita ja selvityksiä suolta-
vaksi organisaatioksi  Tuol loinkin se viittasi usein tiettyyn raken-
nukseen  Termi sopi 1968 aikakauslehti Lifen jutussa systeemi-
analyytikkona, peliteoreetikkona ja kylmän sodan pelotestrategina 
tunnetun Herman Kahnin (1922–1983) perustamaan Hudson-  
instituuttiin (1961–)  New York Cityn pohjoispuolella Kahnin ko-
titalon lähellä sijaitsevaan huvilaan majoittunut ajatuspaja teetti 
analyyseja nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisista talouspoli-
tiikoista esimerkiksi Daniel Bellin (1919–2011) ja Raymond Aronin 
(1905–1983) kaltaisilla yhteiskuntatutkijoilla  Konservatiivinen aja-
tushautomo jatkaa edelleen turvallisuustaloudellista vaikutustyö-
tään USA:n politiikassa ja yrityselämässä  ”Amerikkalaisia perus-
arvoja” eli ”bisnestä ja kapitalismia” puolustaneen Kahnin aiempi 
työnantaja oli ilmavoimien ja sotateollisuuden piirissä luotu ja 
pian voittoa tavoittelemattomaksi kehitys- ja tutkimuslaitokseksi 
linjautunut RAND Corporation (1948–)  Sitä pidetään edelleen 
yhtenä maailman tunnetuimmista think tankeista  Vasta tultuaan 
yhdistetyksi RANDiin ilmeisesti 60-luvun alkupuolelta lähtien 
käsite vähitellen irtautui Stanfordin CASBS:n kaltaisista yliopis-
tollisista erikoisyksiköistä  Se kiinnittyi jo aiemmin perustettujen 



51

Tausta

Carnegie Endowment for International Peacen (1910–) ja Brookings 
Instituten (1916–) tapaisiin poliittisen elämän tutkailijoihin ja 
tarkkai lijoihin  Näitä kahta pidetään erityisen maltillisina, asialli-
sina ja tutkivina ajatushautomoina 

Brookings, Carnegie ja RAND mainitaan yhä yleisesti merkit-
tävistä nykyisistä think tankeista puhuttaessa  Yhdysvaltalaiset 
Council on Foreign Relations (1921–), Center for Strategic and 
International Studies (1962–) ja Peterson Institute for International 
Economics (1981–) kuuluvat myös alansa mahtaviin  Mikään ei 
kuitenkaan pärjää kokemuksessa brittiläiselle Royal United Ser-
vices Institutelle (1831–)  Ajatushautomokäsite kattaa esimerkiksi 
sellaisen skolaarin keskittymän kuin Tukholman kansainvälisen 
rauhantutkimusinstituutin SIPRI:n (1966–) mutta myös ja ennen 
kaikkea Hudson-instituutista muistuttavia paremminkin lobbauk-
seen kuin tutkimukseen yhdistettäviä toimijoita  Hajanaisuutta 
osoittaa, että esimerkiksi Amnesty International (1961–), Human 
Rights Watch (1978–) ja Transparency International (1993–) saate-
taan lukea joukkoon  Tuoreessa esittelyteoksessa jopa YK:n (1945–) 
itsenäinen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (1945–) 
kuvataan ”filosofisesti kallellaan” olevaksi think tankiksi, koska se 
selvittää ja asettaa eettisiä normeja ja sen johto viittilöi Comeniuk-
seen, Kantiin, Comteen ja muihin ajattelijoihin  UNESCO on 
kuitenkin historialtaan, kooltaan ja toimintatavoiltaan jotain aivan 
muuta kuin niin ikään think tankiksi katsottu ja filosofivetoinen 
Future of Humanity Institute (2005–), joka syntyi Oxfordin yli-
opiston filosofisen tiedekunnan kylkeen  Sitä lähelle tulee jo 
uusis ta muutosjohtamuksellis-myönteisyysajattelupitoisista tuu-
lista kertova, lontoolaisten yliopistojen yhteyteen perustettu ja it-
seään ”poliittiseksi ja filosofiseksi vaihtoehtoajatuspajaksi” kutsuva 
Dare To Think (2013–)  Se pitää lähetystehtävänään ”synnyttää 
positiivista muutosta” informoimalla päättäjiä tärkeistä asioista  
Kenttä on monenkirjava 

Maailmassa arvioitiin olevan 2015 yhteensä 6 846 ajatuspajaa  
Lukeman tarjoaa yksityisen Pennsylvanian yliopiston yhteydessä 
toimiva yksikkö nimeltä Think Tanks and Civil Societies Program 
(1989–)  Se aloitti ensin ajatushautomo Foreign Policy Research 
Instituten (1955–) osana mutta siirtyi 2008 yliopistolle  TTCSP:n 
perustaja-johtaja, ajatushautomoista 1995 väitellyt McGann on 



52

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

laatinut työryhmineen kymmenen vuoden ajan Global Go To 
Think Thank Index- eli GGTTTI-raportteja  Niistä selviää, että 
think tankien määrä laski 2014 (6 618) edellisvuoteen verrattuna 
(6 826) ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen, kun se oli USA:ssa vä-
hitellen yli kaksinkertaistunut 80-luvulta 2010-luvulle  Nykyisistä 
maailman 6 846 myllystä yhdeksän kymmenestä on perustettu 
50-luvulla tai myöhemmin: niistä toimii 1 931 Pohjois-Amerikassa, 
1 770 Euroopassa, 1 262 Aasiassa, 774 Keski- ja Etelä-Amerikassa, 
615 Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 398 Lähi-idässä ja Pohjois-
Afrikassa sekä 96 Australiassa ja Oseaniassa  Yhdysvaltalaisista 
ajatusmyllyistä neljänneksen kotipaikkana on pääkaupunki Wa-
shington ja yli puolella emoinstituutionaan yliopisto  

TTCSP jaottelee think tankit seitsemään ryhmään  i) Riippu-
mattomat ja itsenäiset eivät ole minkään yhden eturyhmän tai 
rahoittajan vallassa, kun taas ii) itsenäisehköjen (quasi indepen-
dent) taustalla valtaa käyttää jokin vahva intressipiiri tai lahjoit-
taja  iii) Valtionhallintoon muodollisesti kuuluvat ja iv) siihen käy-
tännössä kiinnittyvät eli valtiollisehkot (quasi governmental) eroa-
vat v) yliopistoliitännäisistä ja vi) puoluesidonnaisista sekä vii) 
liikevoittoa tavoittelevista yritys(ten )ajatuspajoista  McGannin 
edustaman yksikön määritelmä ajatushautomoille kuuluu: ”Julkis-
poliittisen tutkimuksen, analyysin ja toiminnan organisaatio, joka 
luo politiikkasuuntautunutta tutkimusta, analyysia ja neuvontaa, 
jotta päättäjät ja julkiso voivat tehdä asioista perillä olevia julkis-
poliittisia päätöksiä ” TTCSP:n moton mukaan ne auttavat ylittä-
mään tiedon ja politiikan välistä kuilua 

Vielä 1969 konservatiivisessa floridalaisessa lehdessä Insight on 
the Newsissä valiteltiin ilmiön tunnistamattomuutta  Kuulemma 
edes yhdysvaltalaiset politiikan, talouden ja teollisuuden ”avain-
henkilöt” eivät tunteneet koko käsitettä  Todettiin, että vasemmis-
tolaiset kyllä mellastivat tällaisine pajoineen, jotka syytivät tila-
päispainatteita ja kiskoivat sopivista naruista saadakseen yleiseen 
tiedonvälitykseen solutetuksi lemmikki-ideologioitaan  Jo tuolloin 
ja yhä edelleen tyypillinen ajatushautomo on kuitenkin varmem-
min valtiota ja hallituksen väliintuloja kuin vauraitten etuja vas-
taan  Esimerkiksi ranskalaiset filosofiset journalistit Lenglet & 
Vilain kärjistivät pamfletissaan 2011 think tankit kansanvallan 
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uhkaksi oikealta  Yhdysvaltalainen sosiologian professori Thomas 
Medvetz arvioi 2012 tilannetta maltillisemmin mutta karusti: 

Sponsorien ja kuluttajien (erityisesti poliitikkojen ja journalistien) miel-
tymyksiin räätälöityjä politiikkasuosituksia julkaisevat ajatushautomot 
ovat omiaan työntämään riippumattomimpia sosiologeja syrjään poliit-
tisesta suunnittelusta käydyssä keskustelussa ja vetämään toisia kohti tek-
nokraattisempaa tyyliä poliittis-intellektuaalisessa osallistumisessa 

Oikeusministeriön tuumaustankkiselvityksestä 2005 ei vielä 
erottanut pientäkään huolta  Työ tehtiin Matti Vanhasen (kesk ) 
(s  1955) punamultahallituksen ”kansalaisvaikuttamisen politiik-
kaohjelman” osana ”edustuksellisen demokratian kehittämiseksi”  
Ajatuspajoissa ei siksi kai nähty vähäistäkään pulmaa kansan-
vallalle tai kansalaisdialogille: 

Keskustelun tulisi olla muutakin kuin uusien esitysten tyrmäämistä tai 
pelkkää reagointia toisten esittämiin ehdotuksiin  Olisi kyettävä esit-
tämään harkittuja, tutkittuun tai muuten selvitettyyn tietoon perustu-
via uusia ja perusteltuja näkemyksiä ja vaihtoehtoja  […] Tiedämme 
taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten muutosten vain kiihtyvän  Siksi 
tarvitaan ajattelua, tutkimusta, suunnittelua, keskustelua, jotta politii-
kassakin voitaisiin punnita tulevaisuuden haasteita ja vaikuttaa niihin; 
ei vain kohdata tämän päivän ongelmia 

Monin tavoin asiallinenkin selvitys tavoittaa näillä kohdin ajatus-
hautomomaisen tyylin  Think  tankien erityistarvetta ei perustella, 
vaan ladellaan erilaisia hyvältä kuulostavia tavoitteita ja ilmoi-
tetaan sen enemmittä todisteluitta nämä uudentyyppiset toimijat 
noiden päämäärien toteuttajiksi  Kansalaiset saattavat kokea vai-
kutusmahdollisuutensa vähäisiksi edustuksellisessa demokratiassa, 
mutta voi kysyä, missä mielessä ajatuspajat lisäisivät niitä  Sel-
vityksessä mainitaan, että 60-luvun USA:ssa monet think tankit 
pyrkivät nimenomaan vastustamaan ”radikaaleiksi ja kapitalis-
min vastaisiksi” koettuja yliopistoja tutkijoineen  Silti 2000-luvun 
tilanteessa tunnistetaan teknokraattiseen tyyliin tällaisten ten-
denssien sijaan vain yleinen, epämääräinen ja neutraali ”yhteiskun-
tien monimutkaistuminen”  Selonteko jää epäkriittiseksi apolo-
giaksi ajatuspajamallin maahantuonnille 
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Pääkirjoitustoimittaja Olli Kivinen (1939–2014) oli kaivannut 
”ajatusmyllyjä” HS-yliössään  jo marraskuussa 2001  Oikeusoppi-
nutta Peter Ekholmia (1956–2014) ja politologi Tuomas Forsbergiä 
(s  1967) seuraten hän katsoi, että Euroopan yhdentyminen ja 
globalisaatio lisäsivät tarvetta ”maamme päämäärien ja aseman” 
uuden laiseen tutkailuun  Pysyvän aivoriihen kaltaiset think tankit 
eivät Kivisestä kilpailisi perinteisten tiedontuottajien, virkavallan 
tai olemassa olevien ”pohdiskelukeskusten” kanssa, vaan muodos-
taisivat ”painostusryhmistä vapaan ja nopean” yleishyödyllisen 
systeemin  Ne ”kansantajuistaisivat” ja ”yksinkertaistaisivat” asioi ta 
”riippumattomina” ja ”kevyinä organisaatioina”  Kivinen korosti 
yhteyttä journalismiin ja huomautti epätieteellisyyden haitoista-
kin, mutta hän hyväksyi ajantasaista toiminnan ”käsikirjaa” ra-
kentaville ja vaihtoehtoja selvittäville ajatusmyllyille niin speku-
loinnin kuin hairahduksetkin 

Ministeriöselvityksessä 2005 pitäydyttiin vielä lainasanassa edes 
yrittämättä kääntää sitä  Sana ”ajatushautomo” on vakiintunut 
vasta 2008 alkaen, samoin rinnakkaismuoto ”ajatuspaja”  HS ker-
toi 1999 vielä ”ajatustankeista” ja ”-pankeista”  Ruotsiksi on pu-
huttu yleisesti 80-luvulta alkaen pajapohjaisesti tankesmedjasta, 
saksaksi 70-luvulta lähtien samamerkityksisesti Ideenschmiedestä, 
mutta myös tehdasmaisempi Ideen- tai Denkfabrik käy laatuun  
Hollanniksi englanninkielinen ilmaus kääntyy kätevimmin denk-
tankiksi, tanskaksi tænketankiksi ja norjaksi tenkjetankiksi  Rans-
kassa suositaan 60-luvulta alkaen vaalittua laboratoire d’ idéesiä  
Laboratoriotermiin turvaudutaan usein espanjassakin, jos kohta 
hyödynnetään mieluusti, kuten slaavilaisissakin kielissä, kierto-
ilmauksia asiantuntija- tai tutkijaryhmistä  Myös portugaliksi 
puhutaan yleisimmin grupo de reflexãoista  Unkarissakin osa toi-
mijoista haluaa olla kutatóközponteja, ”tutkimuskeskuksia”, mutta 
yleissana agytröszt tarkoittaa ”aivoyhteenliittymää”  Se vastaa vi-
ron ajutrustia, ajatusfirmaa  Muista virolaisista vastineista mõtte-
koja, -koda ja -kojad merkitsevät mietekotaa, -taloa ja -kamaria  
Merkillisen hyvin nimityksissä on lujittunut vaikutelma riippu-
mattomasta ja pyyteettömästä pohtijuudesta 

Myönteistä kaikua termissä lisää tapa kehua sillä monipuolisia 
ajattelijoita  Chicagon slummeissa työskennellyttä nuorta antro-
pologia ja tulevaa UCLA-professoria Frederick Ericksonia (s  1941) 
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kutsuttiin kenties ensimmäisenä jo 1965 ”yhdenmiehenthink-
tankiksi”  Saman kunnian saivat yhdysvaltalainen elektroniik-
kainsinööri Gordon B  Thompson 1968 ja malesialainen poliitikko 
Hamzah Abu Samah (1924–2012) 1972  Kun edellä mainitulta, jo 
1968 samoin luonnehditulta Kahnilta julkaistiin 1973 mieteko-
koelma alaotsikkonaan ”megatonnillinen ideoita one-man think-
tankilta”, käsite kiinnittyi vahvemmin samaan aikaan asemansa 
vakiinnuttaneisiin ajatuspajoihin  Näin on nimitetty myös sekä 
konservatiivista The Heritage Foundationia (1973–) 1977–2013 joh-
tanutta Ed Feulneria (s  1941) että ruotsalaisdiplomaatti Arvid 
Pardoa (1914–1999): hän toimi USA:n hallintoon yhdennetyssä, 
puolueettomana pidetyssä ja laajalti arvostetussa Wilson Centerissä 
(1968–), jossa HS:n pääkirjoitustoimittaja, VTM Matti Kallio-
koski (s  1970) vietti tutkijavaihdossa puoli vuotta 2015  Kuu-
luisimpiin journalistitaustaisista yhdenmiehenajatushautomoiksi 
kutsutuista vaikuttajista kuului Länsi-Saksan sosiaalidemokraat-
tien taustavoima Egon Bahr (1922–2015) 

Tieteestä politiikkaan siirtyneistä samalla epävirallisella arvo-
nimellä palkituista tunnetuin on ulkoministeriksi noussut Henry 
Kissinger (s  1923)  Epiteetin ovat saaneet myös yliopistolla pysy-
neet vaikutusvaltaiset hahmot, brittihallitusta II maailmansodan 
aikana konsultoinut fyysikko Frederick Lindemann (lordi Cher-
well) (1886–1957), libertaarisen ajatuspajan Institute of Economic 
Affairsin (1955–) vakiopuhujiin kuulunut ekonomistinobelisti 
Milton Friedman (1912–2006) ja Aluksi-osuudessa tavattu Peter 
Drucker  Maailmanpankin (1944–) ja Kansainvälisen valuutta-
rahaston IMF:n (1945–) luomiseen keskeisesti osallistunut talous-
tohtori-virkamies Harry Dexter White (1892–1948) sekä keksijät 
Geoffrey Pyke (1893–1948) ja Buckminster Fuller (1895–1983) on 
nimetty samoin  Harvemmin on kuultu yhdennaisenajatteli-
moista, mutta äänioikeustaistelija Belle Case La Folletten (1859–
1905) ohella one-woman think tankiksi on sanottu esimerkiksi 
taloustieteilijä-sijoittaja Esther Dysonia (s  1951) ja mediavaikuttaja 
Paula Kergeriä (s  1957)  Yhdenhengenajatuspajoiksi on niin ikään 
ristitty esimerkiksi tutkimusmatkailija-poliitikko Walter Raleigh 
(n  1552–1618), vaalitutkija Richard M  Scammon (1915–2001), kau-
punkisuunnittelija William H  Whyte (1917–1999) ja astronautti 
Buzz Aldrin (s  1930) sekä taiteilijoista Daniel Defoe (1660–1730) 
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ja Pablo Picasso (1881–1973) ja filosofeista Edmund Burke (1729–
1797) ja G  W  Leibniz (1646–1716)  Myös gangsteri Meyer Lansky 
(1902–1983) sai tarkkailijoilta tämän tittelin 

Suomessa Vihreä Lanka nimitti ”yhden miehen think tankiksi” 
2007 kansanedustaja, VTL Osmo Soininvaaraa (s  1951) (vihr) ja 
”yhden miehen ajatushautomoksi” 2009 vasemmistolaista yhteis-
kuntakriitikkoa, valt  yo  Otto Bruunia (s  2001)  Demareiden ex-
kansanedustaja, VTT Arja Alho (s  1954) kuvaili blogissaan 2008 
itseään ”yhden naisen think tankiksi”  Toimittajataustainen euro-
parlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (s  1945) (sd) taas on pitänyt 
2014 alkaen Kalevassa samannimistä kolumnia  Entinen kokoo-
muspääministeri ja nykyinen EU-komissaari, YTM Jyrki Katai-
nen (s  1971), sanoi HS:n haastattelussa 2014 kansanedustaja, HTL 
Harri Jaskarista (s  1964) (kok ), että hän on ”yhden miehen think 
tank”  Kenties suomalaisen ajatushautomohistorian nuoruudesta 
kertoo se, että kaikki mainitut Bruunia lukuun ottamatta ovat 
poliitikkoja  Ja hänkin oli sentään sitoutumattoman vasemmiston 
ääniharava HYY-vaaleissa 2009 

Mutta myös heinolalainen yrittäjä Raimo A  Vauhkonen (s  
1946) kertoo verkkosivuillaan olevansa ”yhden miehen ’ajatuspaja 
ja bisneshautomo’”  Hotelli- ja ravintola-alalla 60-luvulta lähtien 
työskennellyt, alan johto- ja suunnittelutehtäviä 80-luvulta hoita-
nut, vapaaksi konsultiksi 00-luvulla ryhtynyt ja tapahtuma- ja 
musiikkituotantoon 2010-luvulla keskittynyt konkari lupaa Kehi-
tyskeskus Ramis Oy:nsä (1991–) nimissä: ”Tervetuloa luomaan 
omaa menestystarinaasi ” Tähän kaupallisen asiakaspalvelun suun-
taan ovat siirtyneet monet think tankit, joiden konseptia taas ovat 
lähestyneet useat firmat 

Olennaisena reunaehtona ajatuspajoille ja niitä muistuttaville 
yrityksille voidaan pitää yhteiskunnallista vaikuttamista joko ylei-
sesti ajattelu- ja toimintatapoihin tai erityisesti päätöksentekoon  
Yksityisen Pennsylvanian yliopiston sosiologian professori Ivar 
Berg (s  1943) liitti jo 1993 think tank -käsitteen akateemisten yksi-
köiden kiihtyvään yhtiömäistymiseen ja hiipuvaan tutkimus-
laitosmaisuuteen  Kansalaisten näkökulmasta tiedotusvälineissä 
esiintyvää ajatushautomon edustajaa saattaa olla hankala hah-
mottaa  Hänet nähdään helposti osana yksityisten tutkimuslaitos-
ten, self-help-kirjallisuuden ja julkisuudessa kommentteja jakavien 
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konsulttien värikästä maisemaa  Kaikkien niiden tarjoaman ku-
van maailmasta voi sanoa haastavan koulujen, yliopistojen ja vi-
ranomaistahojen sekä perinteisten tiedotusvälineitten ja vakiintu-
neitten järjestöjen kanavoimat käsitykset 

Vastakkainasettelua kuitenkin liudentaa näiden vanhempien ja 
kansalaisille tutuksi tulleiden tietolähteiden muuttuminen mo-
nissa suhteissa tulokkaitten kaltaisiksi  Mediapuhetapojen ja verk-
kosivustoimagonrakennuksen valossa erot hälvenevät  Raportin 
käsikirjoitusta kommentoinut Anonyymi Konsultti valitti ammat-
tikuntansa niputtumista samaan sarjaan astrologisilta haiskahta-
vien oma-aputehtailijoiden kanssa, eikä hän liioin nähnyt mielek-
kääksi ajatusta tutkimuksen haastamisesta  Kun lobbari informoi 
päättäjiä eturyhmänsä kannoista ja konsultti myy asiantuntija-
työtä yksityisille tai julkisille asiakkaille, ne ovat asiallisuuden ei-
vätkä asiattomuuden asialla, kunnes toisin todistetaan  Konsultit 
soveltavat kyllä tutkimusta, ja kaupallis-tekninen korkeakoulutus 
valmistaa nykyään melko suoraan tuotantotaloudellis-tietotekni-
sesti sivistyneitä liikkeenjohdon tai teknisen hallinnon konsult-
teja  Raportissa vain on tavoitteena kuvata tilannetta, jossa kansa-
lainen hahmottaa entistä vaivalloisemmin sen, minkälaiseen asian-
tuntemukseen julkisuudessa vedotaan  Laajasta konsulttialasta 
välittömimmin kuvaan kuuluvat luonnollisesti julkisuuteen vah-
vimmin kanavoituvat ja yhteiskuntaa väkevimmin muuttavat opit 
ja käytännön sovellukset 

Käsitteen uusimmat muunnelmat

Optimistisimmissa ICT-lähtöisissä osallistumisteorioissa koko aja-
tus kansalaisista tarkkailemassa vallanpitäjiä ja tiedonhaltijoita 
näyttää vanhentuneelta  Peña-Lópezin antologiassa Innovating 
Government (2011) luonnostelemaan tapaan ”Politiikka 2 0” poh-
jaa kenen tahansa levitettävissä, jaettavissa ja muunneltavissa ole-
viin (eikä enää ideologisesti paketoituihin ja suljettuihin) ideoihin, 
avoimeen ja valtaisaan dataan, rakenne- ja laitosrajat murtavaan 
kaikkien osanottoon horisontaalis-pluraaliin vuorovaikutukseen, 
valtavirtamediat ohittavaan monilähtöis-monikohteiseen ja al-
haalta nousevaan vertaisviestintään: ”Ideologian rakentaminen, 
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keskustelun virittäminen, tavoitteiden asettaminen, kampanjoi-
minen ja hallitseminen tulevat yhdeksi jatkumoksi tosiaikaisin 
palauttein ”

Tässä mallissa ”tunnustetaan kansalainen luotettavana (ja käyt-
tökelpoisena) henkilönä, yhdenhengenajatuspajana ja yhdenhen-
gentiedotusvälineenä”  Jos analyysi kuulostaa atomistisen netti-
keskustelun glorifioinnilta, toisessa 2011 ilmestyneessä artikkelis-
saan Peña-López tasapainottaa tulkintaa  Politologi ja nettitutkija 
epäilee, että yksilöitä valtauttava informaatioyhteiskunta kyllä li-
sää ennennäkemättömästi vapautta toimia, luoda, puhua ja ve-
dota, mutta ”voi myös olla totta, ettei hallinta – valtana muuttaa 
järjestelmää – ole koskaan ollut yhtä kaukana kansalaisten ulottu-
vilta”  Digikumous saattaa tuottaa vanhan rahavallan tilalle uusia 
tietotaitokuiluja  Peña-López muistuttaa kuitenkin, että pelkkä 
tottuneisuus ICT:n käytössä ei tee kesää: tarvitaan uusia media-
lukutaitoja instituutioiden ja yksilöiden digisanomisten totuus- ja 
epätotuusperkuussa  Hän lisääkin, että ’e-demokratiassa’ e:tä tär-
keämpää on d eli ”osallistuminen, sitoutuminen, yhteistoiminta, 
yhdessä tekeminen… kaiken kaikkiaan demokratia sanan puh-
taimmassa merkityksessä” 

Hallinnon ja politiikan viimeaikaisista mullistuksista merkittä-
vimpiin kuuluu 70-luvun Yhdysvalloissa syntyneen uuden julkis-
johtamisopin eli new public managementin (NPM) tulo Euroop-
paan 80-luvulta alkaen ja vuosituhannenvaihteessa vauhdittuen  
Sen ytimeen kuuluva tehokkuuden ja taloudellisen tuloksellisuu-
den ihannointi alalla kuin alalla ja yksikössä kuin yksikössä sointuu 
hyvin myös yksittäiseen kansalaiseen kohdistuviin ja sisäistettä-
viksi tarkoitettuihin kunnostus- ja muokkauspaineisiin  Niin kut-
sutun ’uuden työn’ hengessä jokaisen odotetaan ainakin symboli-
sesti yhtiöittävän ja brändäävän itsensä, jotta näyttäisi otolliselta 
verkostoitumiskumppanilta ja sijoituskohteelta  Työelämätutkija 
Jussi Vähämäki (s  1954) kirjoitti 2007: ”Syvällisen paneutumisen 
ja keskittymisen sijaan on opeteltava surfaamaan aallon har jal- 
la  Liiallinen sitoutuminen määrättyyn työhön ja koulutukseen 
kasvattaa riskejä  Tärkeiksi tulevat vuorovaikutus- ja kommu-
nikaatiokyvyt, sopeutuminen tilanteeseen kuin tilanteeseen, 
mahdollisuuksien hyväksikäyttö ja muutoksen sietäminen ” Hän 
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selitti, että opportunismia ja kyynisyyttä ruokkivissa ja uuden-
laista sosiaaliturvaa kaipaavissa oloissa työntekijän ”on oltava kiin-
nostunut kaikesta välittämättä mistään” 

2010-luvulla käsitteestä tuli ajatushautomovetoisen kehittämis-
retoriikan lemmikki  Eduskunnan alaisen think tankin Sitran sa-
noin ’uusi työ’ on ”joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, 
verkottunutta, kokeilevaa ja purskeista”  Yhtaikaa moniroolisesti 
tehtävänä se vaati ’uutta työkulttuuria’, joka riippui uskalluksesta 
yrittää ja epäonnistuakin: ”Tämä ei tarkoita vain vastuunkantoa 
vaan myös vapautta ja merkityksellisyyttä  Työ voi olla myös haus-
kaa ” Kriittisyydestä ei sanota mitään  Samoin sujui 2011 Ellun 
Kanojen ”Uusi Työ” -projekti ”vuorovaikutuksen paikkoja” luo-
neine Dialogi-nimisine ”ratkaisuineen”  Firma on kokeillut ajatus-
pajamallia ja kehuu nyt olevansa ”newyorkilaisen innovaatioyritys 
Futurethinkin Pohjoismaiden kumppani”  Se käyttää asiakkai-
neen ”maailman laajinta innovaatiotyökalupakkia, jonka avulla 
haastetaan vanhoja ajattelumalleja, tunnistetaan uusia mahdolli-
suuksia liiketoiminnalle ja käännetään ideat toiminnaksi” 

Ajatushautomoita on yleisesti kiitetty uusien avausten tuomi-
sesta mukaan julkiseen keskusteluun ja yhteiseen käsittelyyn  
Niillä voikin olla annettavaa  Ajattelemiseen keskittyminen moni-
mutkaisessa ja kiihkeäsykkeisessä yhteiskunnassa kuulostaa kan-
natettavalta  Ajatuspajan järjestämässä tilaisuudessa tutkija, yrit-
täjä ja poliitikko pääsevät hellittämään ensisijaisista rooleistaan: 
saattaa aueta mahdollisuuksia tuoreisiin näkemyksiin ja odotta-
mattoman hedelmälliseen vaihtoon  Kun kaksi yksityistä yhdys-
valtalaista tutkimusyliopistoa, stlouisilainen Washington ja dur-
hamilainen Duke, järjestivät lokakuussa 2015 think tankin, ne 
selittivät tapahtuman eroa konferenssiin tai symposiumiin: 

Nyt kokoontuivat tietyn asian erilaisten ulottuvuuksien asiantuntijat 
keskustelemaan, kiistelemään ja näyttämään tietä eteenpäin  Tässä think 
tankissa kohtasivat tutkijat, hallinnoijat, innovoijat, sijoittajat ja opiske-
lijat  Etusijalla oli heidän välinen vaihdantansa  Tapahtuma inspiroi ja 
antoi tietoa siitä, miten opettaa yhteiskunnallista muutosta niin, että 
vahvistetaan sekä sosiaalisia innovaatioita että kansalaisten sitoutumista 
korkeakoulutusliikehdintään 
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Tutkijoiden, toimittajien ja valveutuneitten kansalaisten on 
kuitenkin päättäväisesti seurattava, mihin saavutuksiin ja kytken-
töihin näissä yhteyksissä päästään  Alan toimijoilta itsetoimivasti 
sujuva tekemistensä suitsutus sekä proaktiivisuuden ja -sosiaali-
suuden, pre-emptiivisyyden ja positiivisuuden retoriikka peittävät 
joskus päivänvaloa arkailevia koplauksia ja usein vaatimattomia 
tuloksia  Ajatushautomonimi viittaa ajatustyöhön ja ajattelemisen 
arvoisiin tuotoksiin  Vaikka toimialaksi ja toimenkuvaksi esitet-
täisiin mieluummin jotain muuta, ajatuspaja sopii käsitteenä hy-
vin kattamaan avaran uuden työn kentän, jolla häärii monenlaista 
kokeilijaa hankeorganisaatioista kasvuyrityksiin  Ajatuspalveluja 
tuottavat toimijat tuotoksineen ansaitsevat kritiikkiä  Siksi aivo-
myrskyily, ideanikkarointi ja ajatteluvalmennus on asetettava his-
toriallisiin ja yhteiskunnallisiin asiayhteyksiinsä  Ne heijastelevat 
tuotantorakenteiden ja työelämän käännettä: palveluvaltaisuu-
teen, immateriaalipääomakeskeisyyteen ja finanssivetoisuuteen 
johtanut kehitys rikkaissa, julkista sääntelyä purkaneissa demokra-
tioissa viime vuosikymmeninä näkyy kulutuksen, individualis-
min, tietotyön, viestinnän, viihteen, markkinoinnin ja manageria-
lismin nousuna ja limittymisenä niin tutkimukseen kuin tiedon-
välitykseen  Jo tavattu Drucker alkoi 50-luvulla puhua ’tietotyöstä’ 
nousevana työn muotona: ”Nykypäivän yhteiskunnassa ja talou-
dessa tuottava työ on näkemystä, tietoa ja käsitteitä soveltavaa 
työtä – ennemminkin mieleen kuin käteen perustuvaa työtä ”

Ajatushautomot ja ajatuksia tai ajattelupalveluja myyvät yrityk-
set voivat osaltaan auttaa kansalaisia ja heidän yhteenliittymiään 
suunnistautumaan moniselitteisessä ja muuttuvassa maailmassa  
Mutta ne ovat herkästi vähintään yhtä paljossa osa ongelmaa kuin 
sen ratkaisua (tästäkin puheenparresta tulee raportissa tarkempi 
selko)  Ajatuspajat ja viisauskonsultit ovat yleensä niin hyviä ajan-
mukaisessa viestinnässä ja kulloinkin puhaltavien tuulten hais-
telussa, että niiltä ei kannata odottaa niinkään vastarintaa kuin 
enemmän tai vähemmän nokkelaa ja näppärää sopeutumista vaih-
tuviin virtauksiin  Tämän enempää ei ole mielekästä yleistää  
Vaikka alan toimijat ovatkin aatteellisesti niin Suomessa kuin 
maailmallakin valtaosin jotain keskustaliberaalin ja oikeistokon-
servatiivin väliltä, ne poikkeavat toisistaan voimavaroiltaan, asian-
tuntemukseltaan ja otteeltaan 
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Tutkimus ajatushautomoista on päässyt vauhtiin 2000-luvun 
jälkipuoliskolla  Yhtenä aiheen akateemisista ruotijoista Medvetz 
luonnehti sitä vielä 2008 ”esiin nousevaksi alaksi”  Kanadalainen 
apulaisprofessori McLevey pystyi 2015 jo kokoamaan yhteen vaih-
televia lähestymistapoja ja tekemään eroja ajatushautomoiden 
kesken  Tutkija sijoittaa think tankien tuottaman yhteiskuntatie-
teellisen tiedon institutionaalisten alojen välisille ”leveille raja- 
alueille”  Hän puhuu ”entistä näkyvämmistä toimijoista Kanadan 
poliittisissa ja älyllisissä ympyröissä”  Siinä missä etelänaapurissa 
think tankeiksi nykyään kutsuttavilla vaikuttamiskonttoreilla on 
satavuotiset perinteet, Pohjois-Amerikan toisessa suuressa maassa 
– niin kuin pääasiassa muuallakin maailmassa, kuten Suomessa – 
niitä on syntynyt vasta 70-luvulta lähtien  McLeveyn mukaan hä-
nen kotimaansa ajatuspajat ovat tyypillisesti ekonomisteja kuhise-
via konservatiivisen ajatusmallin edistäjiä  Lomittuvatpa ne osaksi 
elinkeinoelämän ja päätöksenteon eliittejä tai toimivatpa itsenäi-
semmin, ne pyrkivät tyypillisesti määrällisyyden ja yleistajuisuu-
den leimaamaan ”toimintasuuntautuneeseen yhteiskuntatutki-
mukseen”  Yhdysvaltojen presidenttivaltainen ja virkakoneiston 
vaihtumiseen varaava systeemi suosii usein vauraitten hautomoiden 
ja muiden tahojen suoraa lobbaamista  Kanadan parlamentarismi, 
pysyvä virkakunta ja puoluekuri taas ohjaavat monesti valtion 
tues ta riippuvia think tankeja epäsuoraan vaikuttamiseen, esitys-
listojen uudistamiseen, mediayhteyksiin ja toiminnan hyväksyttä-
väksi tekemiseen jyrkkyyttä välttämällä ja poliittisen kentän laita-
mia kaihtamalla  Löydöksiä kannattaa puntaroida Suomessakin 

McLeveyn erittelyssä ajatusputiikit eroavat toisistaan kolmessa 
erityisessä ulottuvuudessa  Ensinnäkin ulostulojen odotettuus 
vaihtelee  Jotkut pajat korostavat johdonmukaisuutta ja yksinker-
taisuutta sanomassaan, toiset uskovat irtautuvansa ideologisuu-
delta kalskahtavasta arvattavuudesta, onhan maailman sotkuisuu-
den vaatima neutraaliksi tekeytyvä pragmaattinen tapauskohtai-
suus osa niiden riippumattomuuskeskeistä omakuvaa  Toiseksi: 
osa think tankeista painottaa tutkimusotteensa riippumatto-
muutta viestintätavoistaan, siinä missä toiset yhdentävät tutkimis- 
ja viestimisstrategiansa koko toimintaa värittäväksi kokonaisuu-
deksi  Kolmanneksi jotkut tähdentävät tavoittelevansa ajamilleen 
asioil le itseisarvoista julkisuutta ja alleviivaavat julkisen keskustelun 
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ratkaisevuutta demokraattisen yhteiselämän säätelyssä, kun taas 
toiset suhtautuvat julkisuuteen välineellisemmin keinona vaikut-
taa asioihin 

Tässä analyysissa ei liitetä ajatuspajoja osaksi hallinnon, elin-
keinoelämän, tutkimuksen ja julkisuuden murroksia  McLevey ei 
vertaile niitä samaan tapaan asioita, tietoja ja taitoja käsitteleviin 
mutta niitä selvemmin liiketoimintaperiaatteita noudattaviin 
konsulttiyrityksiin  

Keväällä 2016 ilmestyneessä tuoreimmassa GGTTTI-rapor-
tissa kannetaan huolta ajatuspajojen tilasta ja tulevaisuudesta  
Vaikka niiden määrä on kääntynyt nousuun, lainataan amerikka-
laistoimittaja Amanda Bennettin (s  1952) pohdintaa think tankeista 
kenties jo pelinsä pelanneina toimijoina  Lokakuussa 2015 Wash-
ington Postissa ilmestyneessä jutussa arvioitiin, että Massachusetts 
Avenuen varren monimiljoonataalabudjetein ja tuhansin työnteki-
jöin toimivat vaikutusvaltaisimmat ajatusmyllyt horjuivat blogien, 
somen, YouTuben, TED-puheiden, täsmämittausten ja uusyritys-
ten maailmassa  Bennettin haastattelemien McGannin ja muiden 
asiantuntijoiden mukaan ”ideoiden markkinoilla oli tungosta” ja 
”ei-perinteisin keinoin toimijat ajattelijat” veivät yleisön huomion, 
eikä laadunvalvonta vielä toiminut  Huolellisimpaan tutkittuun 
tietoon luottavat mutta mediapaineissa tekemisiään nopeuttavat 
ajattelimot tunsivat jo riskit: twiittaava tuumaustankki uhkasi 
muuttua osaksi käsitys kakofoniaa ja infosekamelskaa  Sulavimmat 
pystyivät hankkimaan seuraajia niin raporteilleen kuin nettisivuil-
leen, -lehdilleen, -televisioilleen ja -radioilleen, mutta vaikuttami-
sen arviointi näytti muuttuneen peruuttamattoman hankalaksi  

TTCSP ja brasilialainen ajatushautomo Fundação Getúlio 
Vargas (1944–) vastasivat uhkiin järjestämällä joulukuussa 2015 
Philadelphiassa huippukokouksen ”Think Tank Innovation”   Sen 
hengessä uusin GGTTTI pitää sisällöllistä ja muodollista kekse-
liäisyyttä ehtona asiaan- ja kuvaankuuluvana pysymiselle  Kun 
”ylösotetuilla päätöksentekijöillä on vain puoli tuntia lukemis-
aikaa päivässä”, valtaosa pajoista ratkaisee pulman erikoistumalla 
yhden asian esilläpitoon ja yksinkertaistamalla politiikkasuosituk-
siaan  Nykyisessä informaatiopaljouden leimaamassa toiminta-
ympäristössä tieto ”on joutavaa, jollei se päädy oikeassa muodossa 
oikeaan aikaan oikeisiin käsiin”  McGann huomioi ”katoavan 
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pdf:n” ilmiön: Maailmanpankin tutkijat kertovat, että heidän 
tässä formaatissa ilmaiseksi jaetuista julkaisuistaan lähes kolmas-
osaa ei ollut kukaan koskaan ladannut netistä, ja muutaman sadan 
latauksen arvoisesta suosiostakin nautti vain 13 prosenttia pdf- 
tarjonnasta  Samaan aikaan uudet tutkimusyritykset puffasivat 
monilähteisten tietomassojen erittelypalveluita, mitä McGann 
kommentoi lähes alistuneesti: ”Big data -analyysi saattaa olla tu-
levaisuuden think tank ” Mutta seurantaraportti kurkottaa opti-
mismiin  Innovatiivisiksi tyypillisesti esittäytyvät tahot joko lait-
tavat itse itseään jatkuvasti uuteen uskoon tai seuraavat muita 
suunnannäyttäjiä luomis-, viestimis-, vaikuttamis- ja tutkimis-
otteiden rukkaamisessa globaaleilla ajatusmarkkinoilla:

Mediaorganisaatiot, kannatusryhmät, konsulttifirmat ja asianajotoimis-
tot kilpailevat kaikki kiireisten päättäjien huomiosta ja perinteisesti aja-
tushautomoille varatusta julkispoliittisesta tilasta  Jotta säilyisi painok-
kaana keskellä politiikkaideoiden merta, tarvitsee jatkuvaa innovointia, 
tehokasta viestintästrategiaa, tujakkaa poliittista vaikutusvaltaa ja ennen 
kaikkea ankaraa ja oikea-aikaista tutkimusta 

Kansalaisten kannalta katsottuna tämä merkitsee viestimiskilvan 
todistajaksi joutumista usein näennäisin vuorovaikutusmahdol-
lisuuksin  Nykytilannetta tiedontuotannossa leimaa Suomessa-
kin julkisten tai puolijulkisten toimijoiden yhteistyö yksityisten 
partnerien kanssa  Esimerkeiksi käyvät yhtä hyvin liikepankkien 
ekonomistien käyttäminen asiantuntijoina julkisen palvelun uutis-
toimituksissa kuin myös tutkimusyksiköiden kumppanuudet kon-
sulttitoimintaa harjoittavien yhtiöiden kanssa  Päätöksentekijät, 
kasvattajat ja kansalaiset saavat pysyä valppaina, jos mielivät säi-
lyttää terävänä kykynsä arvioida erilaisten yhteistyöhankkeitten 
taustoja, tavoitteita ja tuloksia 
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ii.2 KONSUltOiNNiN JA  
MANAgEROiNNiN KENtäStä 

Viimeistään 90-luvun alussa erityisesti Yhdysvalloissa ja Britan-
niassa mutta muuallakin teollisuusmaissa tihentyivät pyrkimykset 
muuttaa valtion ja kuntien hallintoa yksityiseltä sektorilta tuttujen 
tehokkuusajattelun, tulosvastuun ja tuottavuuden yleispätevin 
normein  Syntyivät termit ”uusi julkisjohtaminen”, ”markkinape-
rustainen hallinto” ja ”yrittäjähenkinen hallitseminen”  Käänteen 
tärkeimpiin tutkijoihin kuuluva kanadalainen Denis Saint-Martin 
(s  1962) yhdistää kaikki nämä termit kattokäsitteellä ’uusi mana-
gerialismi’  Se kuvaa tiettyä ”ideologiaa, filosofiaa, kulttuuria, tek-
niikoiden ja käytäntöjen joukkoa”  Pohjimmiltaan uskotaan, että 
”on olemassa jotain sellaista kuin ’johtaminen’, yleistä, puhtaasti 
välineellistä toimintaa, joka koostuu tukusta niin julkiselle kuin 
yksityissektorillekin sovellettavissa olevia periaatteita”  Prikulleen 
näin näyttää uskovan johtamiskonsulttien suuri enemmistö 

Taustalla vaikutti uusoikeiston usko sääntelyn purkamisen, ul-
koistamisen, yksityistämisen ja yhtiömäistämisen kauttaaltaan siu-
nauksellisiin vaikutuksiin  Thatcherilaisuuden ja reaganilaisuuden 
jälkeen myös keskustavasemmistopuolueet kokivat valtio koneis-
ton byrokraattiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan vanhentuneeksi  
Uuden julkisjohtamisen eli new public managementin (NPM) 
voittokulkua Suomessa selvitetään perusteellisesti Ville Yliaskan 
(s  1978) tuoreessa väitöskirjassa  70-luvulta alkaen se tuotti uusia 
valtiomahteja  Siirryttiin Heiskalan & Kantolan 2010 kuvaamaan 
manageristiseen ’konsultokratiaan’ eli organisaatioita muutos-
johtavien eksperttien leimaamaan asian tuntijavaltaan  Myös Saint-
Martin puhui 2000 konsulttivallasta ”managerialistista valtiota” 
eritellessään  Mutta käsitteen loivat britti Hood & australialainen 
Jackson jo kirjassaan Administrative Argument (1991) 

Konsulttivaltaisuuteen siirtymisestä huomauttaminen ei mer-
kitse yksittäisten neuvonantajien tuomitsemista, asiantuntijuuden 
väheksymistä tai erikoistuneen suunnittelutarpeen tajuamatto-
muutta  Ehkä riittää muistuttaa, että laajalti arvostetulla filosofia-
taustaisella tietokirjailijalla Tommi Uschanovilla (s  1975) on 
fir ma nimeltä Acephalus Consulting (2008–)  Se tosin keskittyy 
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käännöstoimintaan mutta painottaa konsultoimiskäsitteessä asian-
tuntijatyötä  Monella muullakin filosofilla ja tutkijalla on ko-
kemusta kaupalliselta neuvonantoalalta  Konsultokratiateema ei 
mustamaalaa yrittäjyyttä vaan tunnistaa ja arvioi olennaisia ta-
louspoliittisia käänteitä  Realiteettia ei käy kiistäminen: viimeisen 
parinkymmenen vuoden aikana niin yksityiset kuin julkisetkin 
organisaatiot ovat hankkineet erityiskysymysten ja erikoistoimin-
tojen asiantuntemusta ostopalveluna 

Ulkoistaminen tarkoittaa toimintojen siirtämistä taloon kuulu-
mattomille eksperteille laadun ja tuottavuuden parantamiseksi  
Usein halutaan myös delegoida riskejä ja pysyä kilpailu- ja uskot-
tavuussyistä palvelu-uusinnoskehityksen tasalla  Ulkoistamisen 
odotetaan myös lisäävän organisaation kykyä keskittyä päätoi-
menkuvaansa  Säästääkseen henkilöstökuluissa monet julkiset or-
ganisaatiot teettävät töitä ostopalveluna  Ei-ydintoimintojen asian-
tuntemuksen ostaminen ulkopuolelta nähdäänkin laajasti ratio-
naaliseksi  Julkisella sektorilla kysymys on ollut jo 90-luvulla ta-
vallisten siivouksen, kiinteistön- ja puutarhanhoidon, kahvilapal-
velujen ja kirjankustantamisen tapaisten funktioiden outsourcingin 
ulottamisesta yhä uudemmille aloille  Palmerin & Hardyn Think-
ing about Managementissä (2000/2004) kokonaisten henkilöstö-
hallintojohtamisosastojen ulkoistus kelpasi vielä esimerkiksi har-
vinaisen laajasta ostopalveluvaltaistamisesta  Kuten Anonyymi 
Konsulttikin huomauttaa, jostain syystä menokuripaine tuntuu 
henkilöstöpuolella muttei niinkään toisessa kohtaa tuloslaskel-
maa: joskus konsulteilla on pysyvämpi rooli toiminnassa kuin va-
kituisilla työntekijöillä 

Konsultokratiassa valtaa siirtyy johdonneuvontateollisuudelle  
Sitä hallitsevat monikansalliset suuryhtiöt, joiden edun mukaista 
on saattaa yhä uusia hallinnon tehostamisohjelmia toteutukseen  
Kansainvälisyyttään konsulttifirmat pystyvät Grierin sanoin vie-
mään yhtaikaa useisiin eri kulttuureihin ja tilanteisiin sekä ”käsi-
tysten ja periaatteiden yhdenmukaisuutta” että ”kielen ja käytäntö-
jen yhdenmukaisuutta”  Toisaalta ne ovat riippuvaisia asiakkaistaan 
eli julkisen, yksityisen ja julkis-yksityisen investointivallan hal-
tijoista  Anonyymin Konsultin mukaan edes epäsuoraa lobbaus - 
ta tuskin voi sanoa alalla yleiseksi toimenkuvaksi  Sen sijaan on-
gelma voi olla työn yhteiskunnallisten aspektien sivuuttaminen 
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keskityttäessä teknisiin kohennuksiin: ”Tuotetaan tietoa ja paran-
netaan toimintaa rahaa vastaan, olipa asiakkaan toiminta sitten 
minkälaista tahansa ” Toisten mielestä juuri se on konsulttimah-
din ydin: ostopalveluiden valtuuttajat vähentävät vastuutaan käyt-
tämällä eksperttifirmoja, joilta ei liiketoiminnan harjoittajina pe-
rätä vastuuta ainakaan sosiaalisen ajattelun vähentymisestä  Ano-
nyymi Konsulttikin myöntää, että ”kaksisuuntaisessa valtasuh-
teessa” vastuut voivat hämärtyä siinä missä yhteistyön tarkoitus-
kin: ”Joskus asiakas ei oikein tiedä, mitä se tilaa, ja konsultti yrit-
tää parhaan ymmärryksensä mukaan tehdä jotain sellaista, mitä 
luulee asiakkaan tilanneen ” Hän ei ”usko, että kovinkaan moni 
konsultti on siinä määrin kyyninen, että pitäisi tätä toimintansa 
ensisijaisena päämääränä”  Mutta ”oma valta-asema voi betonoitua 
sivutuotteena” toiminnassa, jossa yksittäistä konsulttia ”motivoi-
vat lähinnä mielenkiintoiset projektit ja niissä onnistuminen”  
Hän pohtii:

Vallan siirtyminen tapahtuu siis varkain  Asiakkaan kannalta on joissa-
kin asioissa helpompi ulkoistaa ajattelu konsulteille  Teknisissä seikoissa 
tämä on harmitontakin  Mutta mitä lähemmäksi tullaan organisaation 
perustoimintaa, sen suurempi riski vallan siirtymiseen on  Think-tankit 
konsulttialan reunailmiöinä ovat tässä varmaan keskimäärin konsultti-
yrityksiä tavoitteellisempia, ilmeisimmin ne ajatuspajat, jotka muodosta-
vat poliittisen liikkeensä ’tutkimushaaran’  Oma pohdintansa on, kuinka 
paljon valtasiirtymästä on hyväksyttävää tai jopa toivottavaa  Bisnespuo-
lella kumppaniverkostot vähentävät vallan keskittymistä kansainvälisiin 
monoliitteihin, kuten IBM:lle tai Microsoftille  Kansan vallasta legiti-
moituvan julkisen vallan tilanne onkin sitten paljon problemaattisempi 

Hallinnonkehittäjistä osa on maalannut historiallisen tehtävänsä 
leveällä pensselillä  Osbornen & Taeblerin Reinventing Govern-
ment (1992) väitti osoittavansa ”kolmannen tien” konservatiivisuu-
den ja liberalismin tuolla puolen  Tavoitteena oli ”välittävä [caring] 
hallitseminen”, joka oli kuitenkin bisnestyyliin tehostettua ja tuot-
toisaa  Avainsanoja ”yrittäjähenkisessä” julkisessa johtamisessa ja 
julkisissa managereissa olivat nyt keskusjohtoisuuden purkaminen 
sekä valinta, kilpailu ja voimaannuttaminen tai valtauttaminen  
Sääntöjen sijalle nousivat missiot ja ohjelmien sijaan ongelman-
ratkaisu  Retoriikka puri tietenkin oikealla mutta se upposi myös 
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vasemmalla  Vaikka ”kolmatta tietä” oli käytetty kaikesta mah-
dollisesta pitkin 1900-lukua, Osbornen & Taeblerin versio ruokki 
pian alkanutta brittiversiota third waysta  Kuten Shah & Malik 
esittivät 2012, uuden julkisjohtamisen muutosmanagerointistrate-
giat esimerkiksi ”strategisen suorituskyvyn mittauk sineen” jatkui-
vat varsin saumattomasti konservatiivi Margaret Thatcherin (1925–
2013) kaudelta ”New Labour” -puolueen Tony Blairin (s  1953) ’kol-
matta tietä’ hehkuttaneeseen hallintoon  NPM ei ole vieläkään 
kadonnut, tutkijat todistelevat  Pautz taas osoitti yksityiskohtai-
sesti 2012, että sekä Blairin tapa uudistaa työväenpuoluetta että 
hänen kollegoidensa vastaava remontti Saksan sosiaalidemokraat-
tiselle puolueelle sopivat erittäin hyvin yhteen useiden ajatushau-
tomoiden 90-luvulla tarjoamien reseptien kanssa 

Kuusela & Ylönen puhuivat 2013 epäpoliittisten strategien käy-
tön leimaamasta nykytilanteesta ’konsulttidemokratiana’  Sitä ei-
vät niinkään määrittele selvityshenkilöiden yksittäiset raportit tai 
neuvonantajavetoiset täsmähankkeet  Valtiomahtia on uusjaettu 
puolueiden ja edunvalvojajärjestöjen lisäksi yksityisille yrityksille, 
jotka ohjaavat hallintoa ja politiikkaa – niin virkakuntaa kuin po-
liitikkojakin – samalla kun virkahenkilöstöä supistetaan ja alire-
sursoidaan  Suomessa 215 000 ihmistä teki vielä 1988 töitä valtiolle, 
mutta 2004 enää 124 000  Yliopistojen itsenäistämisen jälkeen 2010 
valtiolla huhkivien määrä väheni vielä reilusti  Kuten YLE uuti soi 
keväällä 2015, nykyisellä 78 000 työntekijällä heltisi ykkössija EU:n 
privatisoimiskilvassa: valtiolaisten 4,5 % osuudellaan koko työvoi-
masta Suomi pesee 5–11 prosentin vaihteluväliin asettuvat muut 
unionimaat  Uuden mahtijärjestelyn olennaisena uutuu tena ovat 
avoimuutta heikentävät liikesalaisuudet valtion ja sitä virkavas-
tuutta konsultoivien yhtiöiden välillä  Konsulttidemokratiaan siir-
tymistä kuvanneet Kuusela & Ylönen viittaavat valtion ”tyhjenty-
miseen ajattelusta”  Kuin vahinkoon vamman lisäten he osoittivat 
jatkotyössään 2015, että julkisen sektorin ulkoistuksista tai yhtiöi-
tyksistä ei useinkaan ole saatu haviteltua hyötyä  

Konsultokratian lyhyt historia Suomessa voidaan virittää kah-
den tämän vuosikymmenen tapauksen varaan  Vaikka ilmiö juon-
taa paljon kauempaa, se tuli korkeimmalla mahdollisella profiililla 
ja valtakunnanlööppitasoisesti esiin hallitusohjelmatyössä 2010  
Kokoomuksen ja keskustan hallitseman Vanhasen II hallituksen 
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(2007–2010) viime kuukausina YLE uutisoi, että maailman joh-
tava liikkeenjohdon konsultointiyhtiö, yhdysvaltalainen McKin-
sey & Company (1926–), oli saanut Suomelta toimeksiannon  Se 
pestattiin ideoimaan eduskuntavaalien 2011 jälkeen tarvittavaa hal-
litusohjelmaa  Työ oli osa valtioneuvoston kanslian hallinnoimaa 
”hallitusohjelmaan sisältöjä” tuottavaa ”kasvuhanketta” eli ”aja-
tusriihtä”  YLE:n helmikuisen uutisen mukaan McKinsey oli jo 
laatinut ”kolme yleisluontoista muistiota”, joiden hintaa ei ollut 
kerrottu  Heti perään YLE uutisoi, että hallitus oli maksanut kon-
sulttipalvelustaan yhteensä 15 000 euroa  Se sai kommentin SDP:n 
varapuheenjohtajalta Maria Guzeninalta (s  1969): ”[O]nko niin, 
että Kepu ostaakin nyt valtion varoilla itselleen vaaliohjelman?”

Pääministeri Juha Sipilän (s  1961) johtama nykyinen keskustan, 
kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama hallitus otti 
vuorostaan ohjelmaansa selvityksen Suomen suhteesta Pohjois-
Atlantin liittoon (1949–)  Ulkoministeriön julkaisema Arvio Suo-
men mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista ilmestyi kesäkuussa 
2016 tekijöinään Mats Bergquist (s  1938), François Heisbourg (s  
1949), René Nyberg (s  1946) ja Teija Tiilikainen (s  1964)  Heistä 
vain valtiotieteen tohtori Tiilikaisella on tutkijakoulutus, ja hän-
kin työskentelee think tankiksi toisinaan luetun UPI:n johtajana  
Ruotsin entisen Suomen-suurlähettilään Bergquistin lisäksi myös 
Nybergillä on diplomaattitausta, mutta hän eläköityi 2013 Suomen 
teollisuuden idäntoimiston, konsulttiyritys East Officen toimitus-
johtajana  Luxemburgilaiseen diplomaattiperheeseen Britanniassa 
syntynyt Heisbourg taas johtaa lontoolaista International Institute 
for Strategic Studiesia (s  1958) (IISS), jota kuvataan usein tutki-
muslaitokseksi mutta pidetään yleisesti think tankina  Aseteolli-
suuden palveluksessa 90-luvulla ja ranskalaisen ajatuspajan Fon-
dation de la recherche strategiquen (1992–) johdossa 00-luvulla 
toiminut Heisbourg johtaa myös Naton rauhankumppanuusohjel-
man (1993–) vaikutuksesta perustettua Geneva Centre for Security 
Policya (1995–), joka esittäytyy säätiöksi mutta iloitsi julkisesti hel-
mikuussa 2014 noustuaan GGTTTI-rankkauksessa ”seurattavien” 
ajatushautomoiden joukkoon  Heisbourg pääsi syyskuussa 2002 
julkisuuteen, kun hän esitteli IISS:n tuoretta raporttia todeten, että 
Irakilla ”on tietysti ja taatusti biologisia ja kemiallisia aseita”  Leh-
tihaastattelussa helmikuussa 2003 hän otti kantaa alkamaisillaan 
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olevaa Irakin sotaa vastaan  Hallituksen tilaamaa Arviota on ylei-
sesti kiitetty asiantuntevaksi ja ajattelevaiseksi, eikä sen laatuun 
tässä puututa 

Nämä tapaukset on valittu suuren huomio- ja symboliarvonsa 
takia  Varmastikin konsultokratian todellista luonnetta olisi selvi-
teltävä vähemmän julkisista ja pidemmälle menevistä julkinen–
yksityinen-kumppanuuksista  Lisäksi on helppo sanoa, että Mc-
Kinseylta saatiin pikkurahalla kenties hyödyllistäkin apua kuin 
tunnustuksena konsulttitalon 2007 tekemästä Suomen talouden 
erittelystä ja pohjustuksena sen esimerkiksi 2012 työ- ja elinkeino-
ministeriölle tuottamalle tulevaisuusanalyysille  Tai että Nato-
selvityksen kaltainen työ on periaatteessa taatusti paikallaan hoi-
taa monikulttuuris-moniammatillisesti vaihtelevin käytännön 
kytkennöin ja kokemuksin  Yhtä kaikki tapaukset käyvät kon-
sulttivallan kasvun virstanpylväiksi 

Koikkalainen kiinnitti 2012 huomiota hallinnan teorian ja 
käytännön muutoksissa vaihtuneisiin viitepisteisiin  ”Poliittis-hal-
linnollisen elämän yhteydet” valtio-opin, julkisoikeuden, sosiolo-
gian, sosiaalipolitiikan, kansantaloustieteen sekä poliittisen histo-
rian ja poliittisen filosofian tieteenaloihin ovat managerialismin 
voittokulussa höllentyneet ja osin vaihtuneet liiketalous- ja hallin-
totiede- sekä organisaatiososiologiasuhteilla  Tähän voisi lisätä 
viime vuosina suosiotaan kasvattaneen organisaatiopsykologian  
Koikkalainen puhuu perinteisten, tiedepoliittisestikin heikenty-
neiden di sipliinien ja lähestymistapojen edustajien ”neuvottomuu-
desta” nykytilanteessa  Valtion, kansalaisuuden, perustuslain, suve-
reniteetin ja erilaisten ”-kratioiden” sijalle ovat hivuttautuneet ’ver-
kosto’, ’so siaalinen pääoma’, ’missio / visio / strategia’, ’kumppa-
nuus’ ja ’tuloksellisuus / tehokkuus / taloudellisuus’  Koikkalainen 
kehottaa erittelemään käsitesiirtymiä, sillä merkittävä osa muutok-
sista ”tapahtuu kielessä”  Konsulttivetoinen valikoiva ja arvottava, 
”poliittisia ongelmia ei-poliittisin keinoin” ratkova managerihal-
linta suosii hyvinkin ”jo valmiiksi verkostoituneita” ja ”huipuiksi” 
tunnustettuja  Suuryritysten johtamisen esimerkkiä painottava 
managerialismi keskittää valtaa ja ohittaa yleensä ’kansalaisen’ kä-
sitteen, oikeutetun opposition mahdollisuuden ja intressiristiriidat 

Kotimaisena esimerkkinä Koikkalainen mainitsi Sitran yliasia-
miehen ja entisen Nokia-johtajan Mikko Kososen (s  1957) yhdessä 
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Sitra-tutkija Timo Hämäläisen ja ranskalaisen suuryritysstrategia-
NPM-gurun Yves L  Dozin laatiman artikkelin  Kosonen & Doz 
olivat 2008 tehneet kirjan parhaiden firmojen ’strategisesta ket-
teryydestä’ uutena kilpailuetuna  Pari vuotta myöhemmin kol-
mikko tarjosi samaa ratkaisua julkishallintoon  Yhteispaperiin 
sisältyvä lyhyt pohdinta yksityisen ja julkisen sektorin eroista al-
kaa vakuutuksella siitä, että ne jäävät yhtäläisyyksien varjoon  
Olennaisinta on ”volatiili” toimintaympäristö, joka ei tunne kan-
sallisia tai institutionaalisia rajoja  Se vaatii ehkäisemään ”rigidi-
teettejä” ja mahdollistamaan ”fluiditeettiä”  Konsulttivallan on-
gelmista ei puhuta mitään 

NPM:n ehkä vaikutusvaltaisin varhainen taustateksti Govern-
ment Management (1987) mahtuu Koikkalaisen katsauksen loppu-
viitteeseen ja ansaitsee tässä huomiota  Se on Uuden-Seelannin hal-
lituksen lavea selvitys, jossa ovat lähes profeetallisesti mukana useat 
vasta 2000-luvulla rutiiniksi muuttuneet termit ja sanankäänteet  
Pääministeri David Langen (1942–2005) ja valtiovarainministeri 
Roger Douglasin (s  1937) johtama työväenpuolueen hallitus to-
teutti maassa 80-luvun lopulla rajuihin yksityistämisiin sidotun 
ja läpilyövään yritysmalliin nojanneen hallinnonuudistuksen  
Kansanvallan sijasta Government Management puhuu ”hallituksen 
ja kansalaisten kumppanuudesta”  Kaikki alkaa julkisen vallan ”lä-
pitunkevasta ja monitahoisesta vaikutuksesta talou teen” ja vertaile-
vasta näkökulmasta ”erilaisten institutionaalisten järjestelyjen” tai 
”systeemisten optioiden” paremmuuteen  Hallitusmahti koordinoi 
”muutospolitiikkaohjelmia” ja huomioi tasapuolisuus- ja kohtuus- 
eli ”ekviteettiasiat”  Selvitys ruotii yksilön hyvinvointia ja insentii-
vejä, joiden vaikutuksesta ”yhteiskuntamme organisoi itsensä saa-
dakseen asioita aikaan”  Individualistista oman edun tavoittelua 
lähtökohtana pitävä poliitikkojen ohjausopas korostaa, että ”[p]ää-
tösvastuu siitä, hyväksytäänkö muutos ja edetäänko uusien, yliver-
taisempien yhteiskunnallisten järjestelyjen rakentamiseen, jää yksi-
löiden varaan”  Ihanteeksi nousee ”yhteiskunta, joka on halukas 
ottamaan riskejä ja järjestämään itsensä sen mukaisesti”  Tilaisuuk-
siin tarttuvana ja sattumia hyödyntävänä se on ”innovatiivinen” 

Liikkeenjohdon konsultoinnin malliin julkisvallan vastuiden ja 
toimintojen supistaminen kuvataan strategisena taitona ”sopeutua 
rakentavasti muutokseen”  Ulkoistusterminä on vielä ”alihankinta” 
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mutta tavoitteena jo kustannustehokkuus  Markkinatalous ideali-
soidaan ”sopusointuiseksi yhteistyöksi”: kilpailua (competition) ei 
pidä käsittää ”liialliseksi kilvaksi [rivalry]” vaan ”löytämismene-
telmäksi kuluttajatarpeiden parempien vastaamistapojen jatku-
vassa etsinnässä”  Elintaso juontuu yksilöiden lahjoista ja ponnis-
telusta  Demokratiaan viitataan vasta, kun ryhdytään pohtimaan 
sosiaalisia esityksiä ”ennakkoluulojen” sijasta ”moraalisen ja poliit-
tisen filosofian kontekstissa”  Hallinnonrukkausdokumentti toteaa 
oppineesti, että eri väitteiden filosofinen selvennys sivuaa viimeis-
tään päätelmiin siirryttäessä arvoarvostelmia  Se korostaa ”plura-
listista yhteiskuntaa” ja lopulta demokratiaakin, joskin ohuim-
massa ”mies per ääni” -merkityksessä  Marxismi mainitaan ajatte-
lumallina, josta erkaannutaan yksilölähtöisyyden suuntaan, mutta 
torjutaan myös venäläis-yhdysvaltalaisen Ayn Randin (1905–1982) 
nimeen ankkuroituva ”vain omaa itseä” painottava libertarismi  
Välittäväksi kannaksi nousee ”ihmisten hyvinvoinnista” huolehti-
minen ”koko ryhmälle hyväksyttävissä” olevalla tavalla mutta ole-
mattomiin ”kollektiviteetteihin” uskomatta ja yksilöpreferenssejä 
palvellen  Sosiaalipolitiikka ei kuitenkaan kata kaikkea ja käy-
täntö kysyy kompromisseja  ”Talous ihmisen” ja ”sopimusihmisen” 
tyyppien sijaan uusiseelantilaiset uudistajat nostavat ”interaktiivi-
sen persoonan”, joka on ”rationaalinen, altruistinen ja opportunis-
tinen”  Niistä soisi koostuvan myös valtion eli ”yhteishyväksi pak-
kovaltaa käyttelevän yksilöiden kokoontuman” 

Rationaalisuudesta rationalisointiin

Kuusela & Ylönen erottavat Suomessa toimivasta noin 4 000 kon-
sulttiyrityksestä neljä ryhmää  Insinööri- ja it-painotteisten teknis-
ten neuvojien lisäksi on organisaatiokehittämisfasilitoijia, tausta-
tutkimus- tai arviointiohjaajia ja politiikkalinjaajia  Ajatushauto-
mot edustavat tutkijoille tämän karkean jaon neljättä luokkaa eli 
konsultteja, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksen-
tekoon  He huomauttavat, että julkisuudessa nähdään useimmiten 
ei-poliittisiksi esittäytyviä toimijoita (kuten Demos) tai eturyhmä-
tahoja (kuten EVA)  Puolueita lähellä olevat ajatuspajat koetaan 
ilmeisesti liian puolueellisiksi kommentoijiksi  Kuusela & Ylönen 
keskittyvät hautomoiden sijaan julkisuudelta suojassa toimiviin 
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toisen ja kolmannen tyypin strategisiin ja usein suuriin konsultti-
yhtiöihin  Juuri lontoolaisten PricewaterhouseCoopersin (1849–) 
ja Ernest & Youngin (1849–) sekä dublinilaisen Accenturen (1989–) 
ja pariisilaisen Capgeminin (1967–) kaltaiset maailmantitaanit sekä 
niiden erikokoiset ulko- ja kotimaiset vastineet ovat ottaneet nyky-
Suomessa hoidettavakseen virkamiesten ja poliitikkojen tehtäviä 

Samaan aikaan neuvonannosta, valmennuksesta, organisaatio-
kehittämisestä ja johtamistaitopreppauksesta on tullut entistä nä-
kyvämpi yritys- ja julkisen elämän ilmiö sekä voimakkaasti kas-
vava palvelusektorin lohko  Sagerin mukaan liikkeenjohdon kon-
sultointi oli USA:ssa 2013 jo 40 miljardin dollarin kasvumarkkina  
Wondran mukaan coachingin arvioitiin samoihin aikoihin tuot-
tavan maailmanlaajuisesti kolmatta miljardia dollaria vuodessa; 
Kentuckyssa 1992 perustettu Coach Training Institute sanoo kou-
luttaneensa yli 50 000 valmentajaa  Vaikka kirjavan alan juu - 
ria tavataan hakea firenzeläisen oppineen diplomaatin Niccolò 
Machiavellin (1469–1527) Ruhtinas-teoksesta (Il principe, 1523), sen 
moderni lähtökohta on Aluksi-osuudessa mainitun Frederick 
Winslow Taylorin ajattelussa ja toiminnassa teollisen toiminnan 
menetelmälliseksi virtaviivaistamiseksi  Hänen käyntikortissaan 
luki tittelinä ”Konsultoiva insinööri” ja määritteenä ”Erikoisuu-
tena työpaikan johtamisen ja tuotantokustannusten systemati-
sointi”  Hän pyrki saattamaan kaiken tekemisen tehtaissa järjes-
telmälliseksi ja tehokkaaksi 

Taylorin pääteos oli The Principles of Scientific Management 
(1911)  Se tähdensi, että siihenastisen johtamisen ”filosofiana” oli 
ollut jättää lopullinen vastuu työstä tekijälle  Johto ei päässyt saat-
tamaan tulosta ”tieteen ja taiteen” tai ”tietojen ja taitojen” mukai-
seksi  Taylor puhui ”läheisen, intiimin, henkilökohtaisen” ja jopa 
”ystävällisen” ja ”sydämellisen yhteistyön” puolesta työläisen ja 
johdon välillä  Hän mainitsi myös motivaation ja yksilöllisyyden  
Työntekijää ei pitänyt pakottaa eikä jättää oman onnensa nojaan  
Tässä suhteessa tyypillisesti hypertekniseksi, mekaaniseksi ja yk-
sinomaan tuotannoin ehdoilla eteneväksi esitetty taylorilainen ma-
nageerauksen ”teoria tai filosofia” sopi yhteen monien nykyään sen 
vastavoimaksi esittäytyvien johtamismallien kanssa  Taylorin voi 
sanoa laittaneen alkuun edellä käsitellyn tavan käyttää käsitettä 
’filosofia’ firmojen toimintaa ohjaavista hänen sanoillaan ”laveista 
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yleisistä periaatteista”  Tieteellisyys tässä tarkoitti ”lakeja peukalo-
sääntöjen sijaan”  Consult-sanaperheen jäseniä ei kirjassa esiinny 

”Taylorismi” yhdistettiin alun alkaen sarjatuotannon suunnit-
teluun ja nopeuttamiseen  Se yleistyi äärimmäisen tehokkuusajat-
telun synonyymiksi  Termi sekoittui usein ”fordismiin” eli Taylorin 
maanmiehen ja virkaveljen Henry Fordin (1863–1947) autotehtai-
den liukuhihnasysteemiin  Työläiset sitoutettiin sinänsä puudut-
tavaan työhön tavallista hieman paremmilla palkoilla  Taylorin, 
jos Fordinkin, eräänlainen eurooppalainen versio oli ranskalainen 
insinööri ja kaivosalan suuryhtiön johtaja Henri Fayol (1841–1925), 
jonka taylorilaisuuteenkin viittaileva pääteos tutki 1916 ”teollista 
ja yleistä administrointia”  Siitä puuttui ”filosofian” ja ”ajattelun” 
korotus osaksi johtamisprinsiippejä  Kuin revanssina siinä kannet-
tiin ohimennen mutta painokkaasti huolta esimieskoulutuksen 
yksioikoisesti teknis-matemaattisesta luonteesta ja puolustettiin 
kirjallisuuteen, historiaan ja filosofiaan ulottuvaa pohjasivistystä  
Lisäksi hahmoteltiin kannustamista korostaen kokonaisnäkemys, 
jota jälkimaailma – suomalainen johtamisoppien historioitsija 
Hannele Seeck mukaan lukien – on pitänyt ensimmäisenä yhden 
kokeneen johtajan managerifilosofiana 

Kolmas vaikutusvaltainen teoreetikko oli australialainen Elton 
Mayo (1880–1949)  Hän aloitti psykologian ja filosofian opettajana 
sosiologis-antropologisin painotuksin, kunnes siirtyi Harvard Bu-
siness Schoolin teollisuustutkimuksen professoriksi (1926–1947)  
Hän pohti 1933 ”teollisen sivilisaation inhimillisiä ongelmia” ja tuo-
tantotapojen historiallisille murroksille ”luonteenomaisia filoso-
fioita” ja ”hienovaraisia moraalisia muutoksia”  Itsensä demokratia- 
ja vapausajattelijaksi mieltänyt Mayo esitti 1945, että ”spontaani, 
riippumaton, itseohjautuva elämä” oli yksilön ”arvon ja arvokkuu-
den” valossa sopivinta ”filosofiaa” myös työolojen parantamiseen 

Huolimatta Taylorin tittelivalinnasta consulting-termi johdoksi-
neen ei siis nouse hänen teoksissaan pääosaan  Sama pätee Fordiin, 
Fayoliin ja Mayoon  Kuten heillä kaikilla, myös Suomessa konsul-
tointi rajautui pitkään lähinnä terveydenhuoltoon  Vielä Nyky-
suomen sanakirjan kolmannessa painoksessa 60-luvulla ”konsul-
taatio” määritellään neuvon kysymiseksi, pyynnöksi tai neuvonpi-
doksi ”vars  potilaan hoitoa koskevasta kahden t  useamman lää-
kärin neuvottelusta”  Vasta vuosikymmenen lopulla käsite laajeni 
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kattamaan aluksi erityisesti kaavoituksen ja liikennesuunnittelun 
kaltaiset insinööri- ja arkkitehtityöt  30-luvun USA:ssa itsenäisty-
nyt konsultointiala alkoi silti murtautua esiin Suomessakin 50-lu-
vun lopulla  Liikkeenjohdon konsulttien yhdistys perustettiin 
60-luvun alussa  Sen voimahahmo, viipurilaissyntyinen ekonomi 
T  K  Ritvala (1923–1986), arvioi Talouselämässä 1966, että maassa 
oli satakunta konsulttia, joista joka neljäs oli ulkomaalainen 

Oma lukunsa kehityksessä on rationalisoinnin nousu yleismaa-
ilmalliseksi teemaksi sotien välisenä aikana  20-luvulla kuumen-
nut keskustelu yhdistyi niin Taylorin kuin Fordinkin ajatuksiin, 
vaikka sekä näiden miesten että muiden ajatukset modernista 
tehostustarpeesta erosivat toisistaan  Nykynäkökulmasta arvelut-
tavan yksioikoiselta kuulostava rationaalistaminen yhdistettiin 
60-luvulle saakka edistyksellisiin johtajiin utooppisine visioineen  
Ranskalainen filosofi Simone Weil (1909–1943) esitti kuitenkin kri-
tiikkiä artikkelissaan ”La rationalisation” (1937)  Lukuisat sillä ni-
mellä tunnetut metodit vetosivat vahvasti tieteeseen, mutta hän 
piti käsitettä epämääräisenä  Weilin sanoin 1800-luvun lopun his-
toriallinen uutuus oli tieteen soveltaminen inhimillisen työvoiman 
hyödyntämiseen  Hän letkautti, että itse tieteellisestä koulutuksesta 
laistanut Taylor oli tehnyt siitä suuren numeron  Weilin mukaan 
vahtikoiramainen nykyrationalisointi jatkoi taylorismin linjaa  
Omistajien näkökulmasta ”tuotanto täydellistettiin” toi siaan seu-
raavien ”innovaatioiden” mukaiseksi, kun taas työläisiä kiinnosti 
valtamallin hyväksyttävyys  Weil torjui jo Taylorin esittämät väit-
teen yleisen edun tai kaiken kansan pyyteiden vaalimisesta  Hän 
puhui mittaamisen monomaniasta ja laaduttoman enentämisen 
eetoksesta  Hän viittasi ”psykotekniikkaan” uutena villityksenä, 
joka sanoi hakevansa ”parhaita mahdollisia psykologisia olosuh-
teita eri töille”  Weilin mukaan se antoi jälleen johtajille mahdol-
lisuuden vedota hyviin tarkoituksiin ja tieteen auktoriteettiin  
Hän töksäytti, että valtiotyönantajan on yhtä helppo tuputtaa 
mitä tahansa säännöstä tieteellisenä kuin yksityispatruunan on os-
taa asiaansa kaiuttava tutkija 

Tässä analyysissa huomio kiinnittyy muun muassa käsittee-
seen ’innovaatio’  Sen luomisesta on useimmiten kiitetty itävalta-
laista taloustieteilijää Joseph Schumpeteria (1883–1950), joka Yh-
dysvaltoihin 1932 muutettuaan julkaisi 1939 teoriansa keksintöjä 
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(inventions) laajemmasta tavasta ”yhdistellä tekijät uudella lailla” 
tuotannossa niin, että seuraa kansantaloudellista sekä sosiaalista, 
kulttuurista ja spirituaalista muutosvaikutusta  Hän totesi, että 
”rationalisointi” tuotantokustannusten minimointina ei poikinut 
”uut ta ekonomista tilaa” eikä ”perustavaa laatua olevia uutuuksia”  
Schumpeter puhui ”johdonmukaisesta talouselämän filosofiasta”, 
joka voisi tuottaa ”innovaatioita” eli mahdollistaa ”käsityksemme 
mukaisia Uusi Ihmisiä pystyttämässä Uusia Firmoja” ja ”luomassa 
kokonaan uusia asioita”  Schumpeter ohitti ”tieto-opillisen kysy-
myksen ’teorian’ ja ’tosiasioiden’ välisestä suhteesta” mutta haki 
teoreettisen, historiallisen ja tilastollisen ulottuvuuden yhdistävää 
otetta ja uutta ”Teoreettista Normaalia” syrjäyttämässä vanhaa  
Hän katsoi kapitalismin yhdistyvän selviömäisesti demokratisoi-
tumiseen ja ”moraaliseen edistykseen”  Tunnetuimmassa teokses-
saan Capitalism, Socialism and Democracy (1943) Schumpeter to-
kaisi rutiineja rikkovien innovaatioiden muuttuneen jo rutiiniksi  
”Luovan tuhon” harvinaistuminen ja laajentuvan älymystön tyy-
tymättömyys kätkivät sisäänsä kapitalismin häviämisen siemenet  
Nyt hän käytti termiä ”rationalisointi” psykologisena terminä: se 
tarkoitti käyttäytymisen todellisten virikkeiden peittämistä seli-
tyksillä, jotka sopivat käyttäytyjän ja selittelijän arvomaailmaan  
Taipumuksen yleistyminen kieli Schumpeterille kapitalismin elin-
voiman ehtymisestä 

Suomessakin rationalisoinnista puhuttiin jo 30-luvun alkupuo-
lella sahamiesten yhdistyksessä ja Pellervo-seurassa  Sota-ajan tuo-
tantotalouden järkeistäminen nosti kuitenkin käsitteen koko kan-
sakunnan aiheeksi  Kirjailija Mika Waltarin (1908–1979) kynästä 
syntyi hallituksen kustanne Hyvin harkittu – puoliksi tehty. Ratio-
nalisointi aseena tuotantotaistelussa (1942)  Saman vuoden Kansan-
taloudellinen Aikakauskirja antoi Teknillisen korkeakoulun profes-
sorin Bruno Suvirannan (1893–1967) kirjoittaa rationalisoinnista 
”nykyhetken avainkysymyksenä” ja Arabian tehtaitten toimitus-
johtajan Carl-Gustaf Herlitzin (1882–1961) täydentää teeman ”aat-
teellisesta puolesta”  Niin ikään 1942 pantiin pystyyn Teollisuuden 
Työteholiitto  Se sai 1948 uuden nimen Rastor, jossa kaikuivat 
RAtionalisointi, STandardisointi ja ORganisointi  Rastorista tuli 
yritysten omistama osakeyhtiö 1950  Toimitusjohtajaksi ryhtyi vii-
purilaislähtöinen diplomi-insinööri L  I  Suurla (1921–1998), joka 
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jatkoi tehtävässään aina 70-luvun lopulle  Rastor oli pitkään suo-
malaisen elinkeinoelämän keskeinen toimija  Se harjoitti rakennut-
tajakonsultointia ja toimistotarvikebisnestä, kurssitti ja selvitti esi-
merkiksi käyttäytymistieteitten ja yritystoiminnan yhtymäkohtia 

Johtajuuskoulutus pääsi vauhtiin samoihin aikoin kuin Rastor  
Työnantajajärjestöt perustivat 1946 Teollisuuden työnjohto-opis-
ton, joka muutti 60-luvulla nimensä Johtamistaidon opistoksi 
(JTO) ja 2012 Management Institute of Finlandiksi (MIF)  Tutki-
muksia ja tietokirjallisuutta aiheesta syntyi vähitellen  Taylorin 
teos suomennettiin jo 1914 ja Druckerin The Practice of Manage-
ment (1954) 1959  Teollisista organisaatioista 1958 väitellyt Paavo 
Koli (1921–1969) tuli 1959 Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosio-
logian professoriksi ja eteni Tampereen yliopistoksi 1966 muuttu-
neen opinahjon rehtoriksikin  Hän laati uraauurtavan esityksen 
Organisaatio ja johtajuus. Johdatus hallinnon sosiolo giaan (1960)  
Suomessa oli satunnaisesti puhuttu ”yhteiskunnallisesta val-
mennuksesta” jo 40-luvulla  Kilpaurheilun yhteyteen kehittynyt 
’henkinen valmennus’ alkoi yleistyä vasta 70-luvulla Gallweyn  
ja kumppaneitten johdolla  Johtamistaidon valmennus taas löi 
läpi 80- ja työnohjauksellinen tai elämäntaidollinen coaching 
00-luvulla 

Rastorin 60-luvun toiminnasta juontavat Jaakko Pöyry -kon-
sernin juuret ja paljon muutakin nykyisestä konsultti- ja koutsaus-
alasta  Rastor oli alusta alkaen tuottelias kustantamo  Se julkaisi 
useita lehtiä, kuten Tehostajaa (1943–1968), Tehokas Yritystä (1975–
1980) ja Tietoviestiä (1982–)  Dipl  ins , KTM Ilpo Lingon tultua 
vetovastuuseen 1977 Rastor aloitti itsekehitysoppaitten sarjan  
Kahdeksassa niteessä 1980–1985 avustettiin laihdutuksessa, stres-
sinkestossa, potentiaalintoteutuksessa, kuuntelemisessa, työihmis-
suhteissa, keskittymisessä, kanssakäyntityyleissä ja pomonkäsit-
telyssäkin  Kirjoittajat olivat yhdysvaltalaisia bisnesmiehiä, kon-
sultteja, organisaatiokäyttäytymisprofessoreita ja valmentajia, 
paitsi meditointiniteen tehnyt ruotsalaistoimittaja Hans Gran-
qvist (1924–2015) 

Viimeistään tämän kirjasarjan myötä Suomi oli siirretty myö-
häismodernin itse- ja yrityskehityspuheen aikakauteen  Meikä-
läisenä erityispiirteenä tässä kehityksessä on ollut tuntuva filosofi-
nen juonne  Paljon julkisuudessa läpi 80-luvun ollut ja suosituksi 
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puhujaksi noussut dosentti Esa Saarinen (s  1951) perusti 1989 
Muutostehdas Oy:n  Hän julkaisi Ensto Oy:n toimitusjohtajan 
Ensio Miettisen (1929–2010) kanssa Muutostekijän (1990), ”luovan 
organisaation” puolustuspuheenvuoron  Jostain syystä tätä vaiku-
tusvaltaista teosta ei edes mainita Seeckin historiikissa  90-luvulta 
alkaen Saarinen on harjoittanut yhteisöjen henkilöstökehitys- ja 
valmennustyötä sekä johdon konsultointia esimerkiksi Nokiassa  
Hän polkaisi 1997 KTM Heikki Peltolan (s  1952) kanssa pystyyn 
Nostetuotanto Oy:n  Samana vuonna kun Saarinen julkaisi Suo-
men MM-kultaa voittaneen jääkiekkomaajoukkueen ruotsalaisen 
valmentajan Curt Lindströmin (s  1940) johtamistavasta kirjan 
Poppamies (1995), hän aloitti Pafos-seminaarit: niitä on järjestetty 
yhteensä 45 kertaa yli 5 000 ihmiselle  00-luvulta alkaen hän on 
keskittynyt julkaisuissaan johtamiseen ja ’systeemiälyyn’ yhdessä 
peli- ja organisaatioteoriaan erikoistuneen professori Raimo P  
Hämäläisen (s  1948) kanssa 

Saarisen oppilas Pekka Himanen (s  1973) perusti Sofos Oy:n 
1994  Samana vuonna hänestä tuli filosofian tohtori vielä tuolloin 
nuorimpana suomalaisena väittelijänä  Nuoren lupauksen laaja- 
alainen ja moninainen kysyntä kannusti yhtiöitymään  90-luvulla 
Himanen teki useita tilaustöitä Sitralle, 2000-luvulle Tekesille ja 
2010-luvun alussa hallitukselle  Maailmalla kiinnostusta herättä-
nyt Hakkerietiikka (2001) vei Himasen yhteishankkeisiin espanja-
laisen sosiologin Manuel Castellsin (s  1942) kanssa  Lisäksi hän 
laittoi 2006 liikkeelle voittoa tavoittelemattoman Kansainvälisen 
ihmisarvon foorumin yhdessä Norjan kruununprinssi Haakonin 
(s  1973) ja yhdysvaltalaisen konsultin John Hope Bryantin (s  1966) 
kanssa  Kaikessa yksilöllisyyskorostuksessaankin Himanen on toi-
minut yhteiskuntavisionäärinä ja yhteisökehittäjänä 

Kalifornialaisen yksilötreenauksen toi Suomeen Writer’s Studio 
Oy:n 1990 luonut radio- ja tv-toimittaja Jari Sarasvuo (s  1965)  
Hän ei suinkaan ole filosofi, mutta hänen läpimurtonsa tapahtui 
Saarisen alustamassa 90-luvun puhujahurmoksessa: Talouselämä 
kuvasi kaksikkoa 1998 ”upean elämän saarnamiehiksi”  Yhdys-
valtalainen innostuspuhuja ja menestyskirjailija Tony Robbins 
(s  1960) mentorinaan Sarasvuo piti bestsellerinsä Sisäinen sankari 
(1996) pohjustamia massavalmennustapahtumia vuosikymme-
nen puolivälin jälkeen, kunnes hän muunsi miljoonabisneksensä 
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yksilöidympää koutsausta, konsultointia, kehitystä, muutosjohta-
mista ja henkilökohtaista kasvua tarjoavaksi Trainer’s Houseksi 
(1998–) entistä menestyksellisemmin tuloksin  Uusia kirjoja tuli 
tasaiseen tahtiin: puhutuin niistä oli Huomiotalous (2005)  Samana 
vuonna näytelmäkirjailija Juha Jokela (s  1970) teki tv-satiirin 
konsultti yhtiö Cogito Oy:stä  Espoon kaupunginteatterille val-
mistuneet kappaleet Esitystalous (2010) ja Esitystalous 2 (2013) sy-
vensivät po litiikan, bisneksen ja karismaattisen bullshitin uuden 
liiton ku vausta  Näissä yhdisteltiin vapaasti Saarisen, Sarasvuon ja 
Himasen kovinkin erilaisia tapauksia  Kahteen muuhun verrat-
tuna vaisuna puhujana tunnettu Himanen joutui 2007 alkaen jul-
kisuuden hampaisiin kalliina pidetyistä tilausselvityksistään 

Edellä viitattu lähde Anonyymi Konsultti pitää harmillisena 
konsulttitoiminnan yhdistymistä julkisuudessa melkeinpä mihin 
tahansa valmennustoimintaan  Valtaosalle alan ammattilaisista 
työ on lopultakin ”suhteellisen harmaata puurtamista loogisten ja 
projektinhallinnallisten kysymysten parissa”  Siihen verrattuna 
”motivaatiopuhujilta tuttu ’pelastetaan maailma kolmella Power-
Point-bulletilla’ -paatos on jotain aivan muuta”  Hän väittääkin, 
että inspirointi ja tsemppaus on ”suurimmalle osalle konsulteista 
yhtä kaukaista kuin toimittajalle ja tutkijallekin”  Raportissa pai-
nottuu kuitenkin universaaliksi käynyt vähäperusteinen mutta 
sitäkin pompöösimpi yhtiöeksekutiivien, yhteisöliiderien sekä 
valtio- ja kuntapäättäjien opastaminen muuttuvan maailman 
paineisiin: tämä puhetapa on yleistynyt mediassa ja yhdistynyt 
yksilömuokkaustrendiin  Vaikka konsultti keskittyisi tekniseen 
ongelman ratkaisuun julkisuuden tuolla puolen, hän joutuu toi-
menkuvansa takia edustamaan asiantuntijavallan kaksiteräisyyttä  
Samaan aikaan kun vankka tietäjyys ja tuntijuus nousee arvos-
saan, kohoavat myös näennäisekspertiisin näkyvyys ja vaikutus-
mahdollisuudet 

Muutostekijässä taylorismi saa konnan roolin  Se nähdään yksi-
lönvapauden ja luovuuden viholliseksi  Jäykän, kahlitsevan, latis-
tavan, yksilöllistä älyä ja yhteistä iloa kuristavan järjestelmävallan 
symboliksi otetaan kuitenkin tehtaan sijasta ministeriö  Painotus 
liittää kirjan uuden julkisjohtamisen läpimurtoon  Huomattavan 
tiuhaan Miettinen & Saarinen ottavat onkeensa Tayloria ja tämän 
johtamismalleja arvostelleelta Peter Druckerilta  Kuten Yliaska 
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muistuttaa, 30-luvulta 00-luvulle kestäneen kirjailijan, mielipide-
vaikuttajan ja konsultin uran tehnyt Drucker oli hyvinvointival-
tion tehottomaksi leimaamisen takuumies  

Druckerin pitkän linjan sanomana pysyi, että sosiaalivaltiol-
linen eli amerikaksi ”sosialistinen byrokratia” oli huonon johta-
misen ja asiainhoidon (mismanagement) tyyssija  Hän puhui 
1969/1992 hyvinvointivaltion ”fiaskosta”  Se oli povannut jotain 
muuta kuin sinänsä mukavat vauraan teollisen yhteiskunnan so-
siaalipalvelut ja -etuudet: 

Se lupasi luoda uuden ja onnellisen yhteiskunnan  Se lupasi vapauttaa 
luovat energiat 

Näin lausuttiin uuden julkisjohtamisen syntysanat  Drucker täs-
mensi 1993, että 1880-luvun bismarckilaisuudesta vähin erin alka-
nut hyvinvointivaltio oli sekä kasvanut megavaltioksi että vinou-
tunut nanny stateksi: hänestä valtio sai olla sosiaalivakuuttaja 
mutta ei sosiaalityöntekijä eikä -pakottaja  Hallitusten heiluminen 
sosiaali sektorilla ”tekijänä” ja ”johtajana” ei käynyt laatuun, vaan 
niiden piti pysyä politiikantekijöinä  Lyhyen ja pitkän aikavä lin 
tavoitteiden mukaisesta tasapainoisesta johtamisesta nousevat in-
novaatiot ja ”tiedon saattaminen tuottavaksi” edellyttivät Drucke-
rin mukaan ”muutosmahdollisuuksien systeemistä hyväksikäyt-
töä”  Hänen 1985 lausuminsa sanoin hyvinvointiyhteiskunta tuli 
vaihtaa yrittäjähenkiyhteiskuntaan  Ajanmerkeistä hän luki, että 
”toivoa on merkittävän paljon” 

Druckerin mukaan on nimetty kaksi korkeakoulua Yhdysval-
loissa ja yksi Kiinassa  Näistä hänen työpaikkanaan vuosikymme-
niä toimineeseen Claremontin yliopistoon liitetty opinahjo on 
Peter F  Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Manage-
ment  Sille läheisenä kumppanina toimiva The Drucker Institute 
kutsuu itseään think tankiksi  Ajatuspajan tarkoituksena on ”antaa 
virikkeitä tehokkaaseen johtamiseen ja eettiseen johtajuuteen kai-
killa yhteiskunnan lohkoilla” 
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ii.3 AJAtUSPAJOiStA tUtKiMUSYRitYKSiiN  
JA iNNOVAAtiOtOiMiStOiHiN

Suomessa on ollut laskutavasta riippuen viitisentoista tai parikym-
mentä ajatushautomoa  Useimmiten Elinkeinoelämän valtuus-
kunta EVA (1974–) katsotaan niistä vanhimmaksi  Se sanoo ole-
vansa ”ns  think tankille tyypillisesti analyyttinen ja tarvittaessa 
provokatiivinenkin”  EVA selvittää, arvioi, tuottaa tietoa ja virittää 
keskustelua  Se kokee omakseen ”keskustelijan, haastajan ja uni-
lukkarin roolin suomalaisessa yhteiskunnassa”  EVA korostaa, että 
muista elinkeinoelämän yhteenliittymistä poiketen se ”ei ole varsi-
nainen etujärjestö”  Tätä ajatuspajaa johtaa yhteiskuntatieteiden 
maisteri Matti Apunen (s  1960)  Hänen taustansa elokuvaharras-
tajana, tiedotusopista 1990 gradunsa tehneenä Image- ja Aamu-
lehti-päätoimittajana ja yhä jatkuva sivutoimensa Helsingin Sano-
mien kolumnistina kuvastavat kulttuurisen pääoman ja viestintä-
taitojen merkitystä ajatushautomotoiminnassa 

00-luvun varsinainen buumi tuotti ajatuspajatermillä edelleen 
parhaiten tunnetut toimijat  Näitä ovat Demos Helsinki (2005–), 
Kalevi Sorsa -säätiö (2005–), Visio (2005–), e2 (2006–), Vasemmis-
tofoorumi (2006–) ja Magma (2008–) sekä jo hiipunut Lokus 
(2006–2013)  Tulokkaisiin kuuluvat Suomen Toivo (2010–), Libera 
(2011–), Ajatushautomo Tänk (2011–), Suomen Perusta (2012–) 
sekä uusimpina Feministinen Ajatuspaja Hattu (2015–) ja Tankes-
medjan Agenda (2016–)  Riippumattomaksi julistautuvaa De-
mosta johtaa ekonomi Tuuli Kaskinen (s  1978), SDP:lle läheistä 
Sorsa-säätiötä poliittisen historian dosentti Mikko Majander (s  
1964), vihreitä lähellä olevaa Visiota historianopettaja-kaupungin-
valtuutettu Ville Ylikahri (s  1975) ja k<eskustalle läheistä e2:a 
politologitohtorit Karina Jutila, Ville Pitkänen (s  1977) ja Jussi 
Westinen (s  1984)  Lokuksen puheenjohtaja oli pol. mag. Björn 
Wallén (s  1961)  Vasemmistoliitolle läheistä Vasemmistofoorumia 
luotsaa tiedotusopin dosentti Jukka Pietiläinen (s  1966), RKP:n 
perustamaa Agendaa Ylen ajankohtaistoimittajana työskennellyt 
ped. mag. Mattias Fagerholm ja sitä lähellä olevaa Magmaa aate- 
ja oppihistorian dosentti Nils Erik Forsgård (s  1968), kokoo-
mukselle läheistä Toivoa sosiologian maisteri Markku Pyykkölä 



81

Tausta

(s  1950) ja historian dosentti Martti Häikiö (s  1949), sitoutumat-
tomuuttaan korostavia Liberaa kansantaloustieteen tohtori Heikki 
Pursiainen (s  1974) ja samoin linjautuvaa Tänkiä kansantalous-
tieteen maisteri Markus Kanerva  Perussuomalaisia lähellä oleva 
Suomen Perusta toimii historian maisteri Simo Grönroosin ja riip-
pumattomaksi esittäytyvä Hattu YTT Saara Särmän (s  1975), 
YTM Rosa Meriläisen (s  1975) ja tiedotusopista 2008 valmistu-
neen toimittajan Johanna Vehkoon (s  1976) johdolla 

Kentällä ovat käväisseet tällä vuosikymmenellä myös sosiolo-
gian maisteri Veikko Erannin Aivorieha (2011–2012) ja sosiaali-
politiikan maisterin Iikko Lovion (s  1983) Kommon (2012–2014)  
Lisäksi myös viestintä- ja mainostoimisto Ellun Kanat (2008–) on 
pitänyt samannimistä ajatuspajaa  Oma lukunsa on Suomen Itse-
näisyyden Juhlarahasto Sitra (1967–),  josta HS-pääkirjoitustoi-
mittaja Antti Blåfield (s  1953) lohkaisi toukokuussa 2006 ex-pää-
ministeri Esko Ahon (s  1954) (kesk) yliasiamieskaudella (2004–
2008), että se ”ei haluaisi enää olla mikään ajatusmylly” vaan ”in-
novaattori”  Think tankiksi tämä Sutisen 2008 kuvaamaan tapaan 
valtion omistamat Nokian osakkeet 1992 saanut ja niillä pian äk-
kirikastunut ”vaikuttaja”, ”kokoonkutsuja” ja ”tekijä” silti itseään 
nimittää  Joskus suomalaisiin ajatuspajoihin lasketaan myös esi-
merkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (1946–), Rauhan 
ja konfliktin tutkimuslaitos TAPRI (1969–), Ulkopoliittinen ins-
tituutti UPI (1961–), WIDER/UNU-WIDER-instituutti (1985–), 
Pan-Eurooppa instituutti PEI (1988–) ja Pohjoisen ulottuvuuden 
instituutti NDI (2009–)  Kokoontumisten kutsumisesta think-
tankeiksi tarjoavat esimerkit toukokuussa 2014 Jyväskylässä pidetty 
tapahtuma ”Diskurssia kaikille” ja syyskuussa 2015 Oulussa järjes-
tetty digitalisaatioaiheinen globaalifoorumi ”Shaping the Future” 

Perinteisellä poliittisella akselilla EVA ja Libera asettuvat 
oikeal le, Sorsa-säätiö ja Vasemmistofoorumi vasemmalle ja e2 kes-
kelle, mutta muuten tyypittely on hankalaa  Agendan Fagerholm 
arvioi Åbu Underrättelserille huhtikuussa 2016, että Magma keskit-
tyy kapeammin ruotsiin ja suomenruotsalaisuuteen, kun taas uutta 
tankesmedjaa kiinnostaa myös esimerkiksi sote-uudistus, mutta 
kumpikin korostaa liberaaliuttaan  Tässä raportissa ei voida ruotia 
suomalaisten ajatuspajojen yksilöityä historiaa, tarkempia tausta-
kytköksiä tai tuotantoa  Julkaisuista riittäköön tiivis esimerkistö  
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EVA tuottaa lyhyitä analyyseja ja arvioita, joista uusimpia on 
Boreniuksen osakkaan Janne Juuselan (s  1970) verosuunnittelua 
puolustava, veronkierron mittaluokkaa vähättelevä ja verovilppi-
kohua tyynnyttelevä 10-sivuinen esitys toukokuulta 2016, sekä 
mittavampia kirjoja, joista tuore osoitus on tuotantotaloustutki-
mus- ja konsulttivoimin syntynyt julkispainotteisen terveyden-
huollon kritiikki Seitsemän syytä sairauteen (2016)  Libera julkaisi 
2016 kolmikymmensivuisen analyysin asuntomarkkinoiden vah-
vemmaksi markkinaistamiseksi ja viime vuonna 248-sivuisen 
Talouspoliittisen manifestin  Demos toi 2016 jakoon hallituksen 
valtuuttaman 82-sivuisen kokeilurahoitusraportin ja 2015 Tekesin 
tilaaman 63-sivuisen cleantech-raportin Solved-firman kanssa teh-
tynä yhteistyönä  Uuden talouden, elämänhallinnan ja perustulon 
teemoilla esiin murtautunut Tänk ei ole pariin vuoteen saanut 
kokoon kirjasia, eikä kotisivuillakaan suuremmin tapahdu  Hil-
jaisehkosti aloittanut Hattu on ainakin toistaiseksi keskittynyt 
tapahtumiin  Ellun Kanojen 2012 alkanut kustannustoiminta hui-
pentui 2015 perinteitä sekoittavaan ympäristöpoliittisen väitöskir-
jan julkaisemiseen  Sarjalle ”Mitä tapahtuu” on lupailtu jatkoa 

Magma laittoi 2015 jakoon ekonomisti Roger Wessmanin (s  
1966) 26-sivuisen tutkielman Suomen kansantalouden selviämi-
sestä Nokian luhistumisen jälkeen  Kuluvana vuonna se toi luet-
tavaksi 120-sivuisen tutkielman suomenruotsalaisesta kulttuuri-
politiikasta  Agendan ensijulkaisut olivat bisnestohtori-konsultti 
Jan Stenin 22-sivuinen vihko Yritysystävällisen Suomen puolesta ja 
156-sivuinen toimite terveydenhuollon tilasta ja tulevaisuudesta  
e2:lta ilmestyi 2016 suomalaista keskusteluilmapiiriä kartoittavan 
kyselytutkimuksen 16-sivuinen yhteenveto ja edellisvuonna vas-
taavia julkaisuja ruokaturvasta ja biotaloudesta  Suomen Perusta 
julkaisi 2015 puolensataa sivua paksun raportin ”siirtolaiskriisistä” 
ja tiedetoimittaja Marko Hamilon (s  1968) 29-sivuisen ruodinnan 
”punavihreästä kuplasta”, 2016 taas eläke-ekonomisti Koskenkylän 
72-sivuisen pohdinnan EMU:n tulevaisuudesta  Viime vuosina 
Suomen Toivo on saanut kokoon kirjat esimerkiksi oikeistopopu-
lismista ja vanhuspalveluista, Kalevi Sorsa -säätiö muuan muassa 
artikkelin Turkissa vallitsevasta pakolaistilanteesta ja kirjan yrit-
täjähenkisestä valtiosta sekä Vasemmistofoorumi aloitteen EU-
velkasovittelusta ja tiiviin perusopetusraportin  Visio on julkaissut 
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vain vähän 2010-luvulla ja keskittynyt järjestämään tilaisuuksia, 
joita muutkin think tankit virittelevät  Pääsääntöisesti kaikki pajat 
tarjoavat ilmaisia pdf- tai muun muotoisia sähkölukupaketteja ja 
suoraan selaimelta nautittavia blogipostauksia tai hieman laajem-
pia juttuja 

Merkittävä seikka on think tankin yhteisömalli  Mainituista 
EVA, Demos, Visio, e2, Vasemmistofoorumi, Magma, Hattu, 
Agenda ja ETLA ovat yhdistysmuotoisia tai -taustaisia, kuten oli-
vat Svenska Folkskolans Vänner r f :n Lokos ja Kommon ry:n 
Kommon  Kalevi Sorsa -säätiö taas on nimensä mukainen puoli-
julkinen laitos ja Suomen Toivo, Libera ja Suomen Perusta sää-
tiöitä tai säätiöpohjaisia nekin  Raportissa ei ole selvitetty ajatus-
pajojen rahoitusta  Voi todeta, että opetus- ja kulttuuriministeriö 
jakoi 2016 ”päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta 
tekevien yhteisöjen ja tutkimuslaitosten toimintaan” tarkoitetuista 
varoista ajatuspajatoimintaan e2:n taustalla olevalle Edistysmieli-
sen tutkimuksen ry:lle 150 000, Suomen Toivon takaiselle Kansal-
liselle Kulttuurisäätiölle 147 000, Suomen Perustalle 105 000, Ka-
levi Sorsa -säätiölle 100 000, Vision emoyhdistykselle Vihreälle 
Sivistysliitolle 36 000, Vasemmistofoorumille 25 000 ja Agendan 
taustayhdistys Svenska Bildningsförbundetille 27 000 euroa  Ko-
konaispotti 600 000 on pysynyt samana vuodesta 2013, vaalitulos-
perustaiset jakosuhteetkin pääpiirteittäin  Tähän ositukseen kuu-
lumaton Magma nautti YLE:n mukaan jo 2012 yhteensä noin 
800 000 euron rahoituksesta, josta lähes 40 prosenttia tuli Svenska 
Kulturfondenilta ja loput muilta suurilta suomenruotsalaisilta sää-
tiöiltä  Tänk toimii projektirahoitteisesti  Sitra taas on eduskun-
nan valvoma rahasto, jonka toiminta pohjautuu peruspääomaan 
ja pääomasijoittamiseen  Tamperelaista Hattua lukuun ottamatta 
kaikki mainitut ovat helsinkiläisiä  Niin ikään Helsingissä toimi-
van UPI:n omistaa Suomen valtio, UNU-WIDERin puolestaan 
YK  TAPRI on osa Tampereen ja PEI Turun yliopistoa, kun taas 
NDI on Aallon koordinoima avoin yliopistoverkosto  

Joukosta poikkeaa selvimmin ja raportin kannalta mielen-
kiintoisimmin helsinkiläinen Ellun Kanat  Se on nimikko-osake-
yhtiönsä sisäinen rakennelma  Myös Aivorieha oli yrityspoh-
jainen: helsinkiläinen Eranti oli jo 2006 perustanut Haavetuo-
tanto-firman, jonka alaksi määriteltiin ”konsultointi, suunnittelu, 
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koulutus, internet-ratkaisut, sisällöntuotanto, viestintä, editointi, 
strateginen suunnittelu, konseptointi ja ajatuspajatoiminta”  Se 
muutti 2011 nimensä Aivoriehaksi ja teki yhteistyötä Vasemmisto-
foorumin kanssa  Samana vuonna Eranti valmistui sosiologiksi  
Sen enempää Aivoriehaa kuin Ellun Kanojen ajatuspajaulottu-
vuutta voi tuskin pitää varsinaisesti bisneksen tekemisenä 

Ajatuspajamallin vie liiketoiminnaksi ideaosuuskuntamuotoi-
nen yrittäjyys  Nimellä Tiimi-instituutti aloitti 90-luvun puoli-
välissä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (1994–) erityinen yri-
tyshautomo- ja yrittäjyysvalmennushanke  Opettaja Timo Parta-
sen johdolla ja ”Platonin innoittamana” se otti pian nimekseen 
Tiimiakatemia  Opetusministeriö palkitsi 2000 hyvin käyntiin 
lähteneen erilliskokeilun ”koulutuksen laatuyksikkönä”  Saman-
tapaisia malleja otettiin käyttöön Kotkassa (BisnesAkatemia) ja 
Kokkolassa (Oiva-Akatemia)  Jyväskylässä toimivat Tiimiakate-
mian ansiosta paraikaa esimerkiksi Ideaosuuskunta Aito, Idea-
osuuskunta Dynaamia, Idealeka, Driimi, Stiimi, Osuuskunta Ni-
mion ja Osuuskunta Millio  Näiden kaikkien itseymmärrystä ku-
vaa kohtuullisen hyvin kahdeksannen firman, Bisneran, kuvaus 
toiminnastaan: ”Luotettava, tehokas ja freesi ratkaisu  Toimin-
taamme leimaavat palava intohimo kehittää toimintaamme yhä 
asiakasystävällisemmäksi sekä halu kasvaa yhdessä asiakkaamme 
kanssa  Paitsi että haluamme rakentaa omaa tulevaisuuttamme, 
haluamme omalla toiminnallamme edistää myös Tiimiakatemian 
ja kanssaoppijoidemme matkaa kohti alati suurempia onnistumi-
sia! Olemme tutkimusmatkailijoita, jotka raivaavat oman pol-
kunsa valaisten tien kohti parempaa tulevaisuutta ” Tämän perus-
teella ei tiedä, tarjoaako Bisnera kattolumenluontia, pedikyriaa, 
tilintarkastusta vai kaikkia näitä ja paljon enemmänkin  Sen pe-
rustoiminta on kuitenkin markkinoinnin tehostus 

Tiimiakatemia on synnyttänyt paljon kokeiluja  Jyväskylässä 
toimivat aikoinaan muiden muassa Ideaosuuskunta Bronco (2004–
2009), Ideaosuuskunta Jofi (2004–2012), Ideaosuuskunta Cashmir 
(2008–2012), Ideaosuuskunta Goala (2009–2014), Ideaosuuskun ta 
Solideal (2009–2014), Ideaosuuskunta Made (2010–2014) ja Idea-
osuuskunta Priima (2011–2015)  Erikseen voi mainita Ideaosuus-
kunta Mainion (2009–2013), joka muun muassa osallistui ”Rauta-
lammin kunnan kehittämiseen” paikallisen elinkeinoasiamiehen 



85

Tausta

aloitteesta  Lappeenrantalainen Ideaosuuskunta Loiste (2012–2015) 
ja savonlinnalainen Ideaosuuskunta Fides Solutions (2007–2012) 
kertovat mallin houkuttelevuudesta  Edelleen aktiivisia firmoja 
ovat salolainen Ideaosuuskunta Idea-Miilu (2012–) sekä jyväskylä-
läiset Ideaosuuskunta Wire (2015–) ja Ideaosuuskunta Into (2013–), 
joka myy valo- ja videokuvausta, pitopalvelua ja ”synnytystä” eli 
”ideointityökaluja”  Pääasiassa kysymys on markkinointiapua 
tarjoavista firmoista 

Ellun Kanat ei ehkä limity ajatuspajojen tarinaan niinkään sillä 
sanalla kutsutun erikoisulottuvuutensa vaan yleis- tai perusliike-
toimintansa ansiosta  Viestintätoimistojen ja think tankien mo-
lemminpuolinen lähentyminen kuuluu julkisuuden, politiikan ja 
vaikuttamisen viimeaikaiseen kehitykseen  Hyvä esimerkki on 
Ahjo Communications / AC-Sanafor Oy (1996–)  Se linjaa koti-
sivuillaan: ”Jokaisella toimialalla on rajattu määrä henkilöitä ja 
organisaatioita, joita muut kuuntelevat ja seuraavat ” Viestintä-
toimisto viittaa näin thought leadershipiin, vertaisten keskuudessa 
hankittuun asiantuntija-asemaan  Termillä tarkoitettiin pitkään 
yleisen mielipiteen merkittävistä muokkaajista nimenomaan leh-
tiä, mutta se on viime vuosina yleistynyt yhtäältä julkisuudessa 
taajaan kuultujen kommentaattoreiden ja toisaalta tietyn alan eks-
perttien viidakkorummuttamien auktoriteettien nimitykseksi  
AC:n myyntipuheessa he muovaavat yhdessä asiakkaan kanssa tä-
män kilpailijoista erottavan ajatuksen, jota sitten käytetään väli-
neenä strategian laadintaan, asemoitumiseen ja tavoitteelliseen 
viestintään  Firma lupaa: ”Me luomme ajatusjohtajia ”

Ajatuspajoja ja niiden kaltaisia viestintä- tai muita konsultti-
yrityksiä lähelle tulevat myös avoimesti skolaariuttaan korostavat 
asiantuntijayhtiöt  Paljon puhutun ja nousevaksi trendiksi sano-
tun akateemisen yrittäjyyden yhtenä virstanpylväänä Tekniikan 
akateemiset TEK, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto ja 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut perustivat 2015 yhdessä Aka-
teemiset yrittäjät AKY:n, joka hyväksyttiin tammikuussa 2016 
elinkeinoelämän suuriin edunvalvojiin kuuluvan Suomen Yrit-
täjien toimialajärjestöksi  Korkeakoulutaustalta ponnistava voi 
tietysti tehdä millaista bisnestä hyvänsä  Kääntäen: akateemisuut-
taan korostavaa yritystä saattaa johtaa ja palvella hyvin eritaustai-
sia henkilöitä  Nyky-Suomessa käsite ’tutkimusyritys’ tarkoittaa 
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tyypillisesti markkinatutkimuksia tekeviä firmoja  Näihin erikois-
tunut Innolink Research (1999–) kehuu olevansa ”Suomen ylivoi-
maisesti nopeimmin kasvava tutkimusyritys”  Se lisää tarjoavansa 
”organisaatioille taloudellisen menestymisen ja toiminnan kehittä-
misen kannalta tärkeää tietoa sekä saadun tutkimustiedon pohjalta 
räätälöityjä konsultointi- ja valmennuspalveluita”  Innolink Re-
search kutsuu sisäistä henkilöstökehitysyksikköään Innolink Aka-
temiaksi  Firman toimitusjohtaja ja tutkimuspäällikkö ovat kasva-
tustieteiden maistereita ja siis vailla tutkijakoulutusta  Niin ikään 
maisterivoimin pyörivä AC ei käytä ”tutkimusyritys”-termiä 

Sellaiseksi linjautuu Innolinkin tapaan Kuulas Research Agency 
Oy (1999–)  Se lupaa ”psykologisesta tiedosta mitattavaa ja tuotta-
vaa kasvua yrityksille” asettautumalla ”strategisen kuluttajaym-
märryksen kumppaniksi”  Tarjolla on ”täysi valikoima korkea-
luokkaista kvalitatiivista tutkimusta räätälöitynä yrityksesi tarpei-
siin”  Toimitusjohtaja onkin sosiaalipsykologian dosentti alaise-
naan liuta maistereita  Käytännössä Kuulas tekee ”yksilöhaastat-
teluja, fokusryhmähaastatteluja, online-yhteisötutkimuksia, ha-
vainnointitutkimuksia, videoetnografiaa ja kauppa-, käyttäjä- ja 
kävijähaastatteluja” muun muassa brändin rakentamiseksi, mark-
kinoinnin suunnittelemiseksi, mainonnan testaamiseksi tai tuot-
teen kehittämiseksi tietenkään innovaatioita unohtamatta  Se vä-
läyttää nojaavansa psykologeiksi tai sosiaalipsykologeiksi koulutet-
tujen ammattilaisten nopeaan työhön: ”Tutkimus syntyy tarvit-
taessa vaikka yhden illan aikana, raportti seuraavana päivänä ”

”Tutkimme nykyhetkeä ja ennakoimme tulevaisuutta”, tiivistää 
puolestaan 15/30 Research Oy (2001–)  Markkinointinäkymien li-
säksi se sanoo kartoittavansa ”yhteiskunnan kokonais kuvan”, siinä 
missä myös lähiluotauksen ”yksittäisten ihmisten elämästä”  Firma 
lupaa ”tutkimuksia, joista puhutaan” ja ”asioita, jotka helpottavat 
sinun ja asiakkaidesi elämää”  Se takaa ”rennon toimintailmapii-
rin” intohimosta tinkimättä ja lähtökohtanaan ”tulevaisuudenkes-
tävä kasvu, ihmisläheisyys ja hyvä meininki”  Kaikkea syntyy aina 
tekstistä ja grafiikasta videoihin, esityksiin ja sarjakuviinkin  Jos 
valitsee 15/30:n, varaa kauppa-, kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijöi-
den, muotoiluosaajien ja ”konseptoinnin erikoisjoukkojen” palve-
luksiin  Akateemisuus firman väessä rajoittuu kuitenkin muuta-
maan maisteriin  ”Trendi- ja tulevaisuustutkimuksen” merkeissä 
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tarjotaan inspiroivia raportteja, ulkomaistakin dataa ja mahdolli-
suus ”nähdä maailma uusin tavoin”  

Matalampaa profiilia on pitänyt esimerkiksi HM&V Research 
Oy (2008–2016)  Se on ollut sitäkin vaikutusvaltaisempi ”kehit-
tämiskumppani” niin yksityisille kuin (etenkin sisaryrityksensä 
HMV PublicPartnerin kanssa) julkisillekin asiakkailleen eri pro-
jekteissa  Tietoteknisten ”asiantuntijajärjestelmien” edelläkävijä nä 
tunnetun, Tieto- ja NovoGroup-yhtiöiden perustaman emoyhtiö 
HMV:n (1986–2016) kantavia voimia olivat nykyään Aalto-yli-
opiston logistiikan ja markkinoinnin professori Ari P  J  Vepsäläi-
nen ja diplomi-insinööri Tapio Huomo  KTM Jari Kupiainen tuli 
mukaan tutkimusyritystoiminnan vahvistuessa 2008  Helmi-
kuussa 2016 uutisoitiin, että tamperelainen Solita (1996–) ostaa 
HMV-yhtiöt  Se on suurimpia suomalaisia julkishallinnon digi-
palvelutoimittajia asiakkainaan esimerkiksi oikeus- ja ulkoasiain-
ministeriöt, Liikennevirasto, Suomen tulli ja Tekes  Solitan pe-
rusti Tampereen yliopistossa 1987 tietojenkäsittelyopin gradunsa 
tehnyt FM Heikki Halme, joka siirtyi 2009 hallituksen puheen-
johtajaksi ja muualle 2013, kun IT-konsulttitalon osti pääomasijoi-
tusyhtiö Vaaka Partners (1989/2010–)  KTM Jari Niskan johdolla 
2009 toiminut Solita ei käytä tutkimusyritystermiä vaan sanoo 
olevansa ”digitaalisen liiketoiminnan” ja ”tiedolla johtamisen” 
(business intelligence) asiantuntijayhtiö  ”Tutkimuksen” vetovoi-
maan luottavat pääsääntöisesti pienemmät tekijät 

Nero Partners (2005–) kertoo olevansa ”kuuden intohimoisen 
tutkijan perustama tutkimusyritys”  Näin vahva toisteisuus t-sanas-
tossa jo paljastaakin, ettei kukaan puolitusinasta ole tohtori  Hy-
vittävää tai ei, yksi partnereista on ”ihmismielen ymmärtäjänä 
aivan omaa luokkaansa” ja toinen taas ässä ”luovassa ajattelussa”  
Nero on ”erikoistunut eri vaiheissa olevien tuote- ja palvelukon-
septien kehittämiseen innovaatiomenetelmiä sekä ihmisten koke-
muksellisuuteen perustuvaa tutkimusta hyödyntämällä”  ”Uuden 
ajan tutkimusyritykseksi” julistautui vuorostaan Feelback (2001–) 
sulautettuaan itseensä 2015 Add Value Research Oy:n  Akatee-
misuuden puutteessa korostetaan yhdistelmää ”teknologista ja 
tutkimusosaamista”  Tarjolla on ”laadukkaita asiakaskohtaamis-
ten seurantajärjestelmiä” sekä ”analyyseja ja parempaa ymmär-
rystä”  Asiakkaat kaipaavat kuulemma ”kokonaiskuvaa” pirstan 
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sijasta  Feelback kehaisee olevansa maan viiden suurimman tutki-
mustalon joukossa  Henkilöstöä on puolensataa ja liikevaihto 
muutamissa miljoonissa 

Näitä kaikkia vanhempi ja erikoistuneempi Sponsor Insight 
(1996–) pitää missionaan ”kasvattaa sponsoroinnin arvostusta ja 
ymmärrystä”  Firma mainitsee asiakkaikseen sponsorien ja mana-
gerien lisäksi urheiluliitot ja tapahtumat  ”Yhdentoista hengen 
tiimissämme on osaaminen niin mediamittaukseen ja tiedonke-
ruuseen – kuin tulosten analysointiin ja asiakaskonsultointiin ” 
Vuotta aiemmin aloitti pohjoismainen Oxford Research (1995–), 
joka kuuluu kansainväliseen The Oxford Groupiin (1987–)  Se to-
sin rantautui Suomeen vasta 2012  Kun Oxford Group puhuu 
valmennuksesta suorastaan välttäen ”tutkimus”-sanaa, Oxford 
Research hehkuttaa ”monipuolista akateemista osaamistaan, joka 
hyödyntää sekä teoreettisia että metodologisia kompetensseja”  
Tämä heijastaa tietävyyden ja tutkivuuden markkinointivoimaa 
Suomessa mutta myös peittää näkyvistä sen, ettei edellinen eikä 
nykyinenkään toimitusjohtaja ole tutkijakoulutettu  ”Ymmär-
rämme oikean tiedon roolin ja arvon”, toteaa Oxford Research ja 
tarjoaa yhteiskunta- ja taloustieteellisiä arviointeja ja analyysia 
sekä strategista konsultointia  Asiakkaikseen se listaa ”ministeriöt, 
aluehallinnon, seudulliset elinkeinoyhtiöt, kunnat ja kaupungit 
sekä yritykset ja asiantuntijaorganisaatiot”  Oxford Research ta-
voittelee tiedolla ”parempaa yhteiskuntaa” 

Markkinatutkimuksella on kuitenkin jo pitkät perinteet Suo-
messa  Sosiaalipolitiikasta 1970 gradunsa tehneen Raimo Hanno-
sen perustama Otantatutkimus Oy (1980–) mainitsee toteutta-
neensa jo ”yli 4 500” onnistunutta tutkimushanketta eri toimi-
aloilla  Leipälajinaan se synnyttää ”asiakasymmärrystä” ja erittelee 
”asiakaskäyttäytymistä”  Tämän lisäksi kuvaan kuuluvat laitteiden 
ja palveluiden käytettävyystutkimukset  Tunnetuimpia nimen-
omaan käytettävyyden tutkimiseen erikoistuneita yrityksiä Suo-
messa ovat Adage Oy (2001–) ja Sininen Meteoriitti Oy (2001–)  
TNS Gallup juontaa puolestaan juurensa mielipidetutkimuksen 
pioneeri yhtiöstä Suomen Gallupista (1945–2001)  Nimi vaihtui 
2001, kun siirryttiin osaksi kansainvälistä konsernia  Markkina-
tutkimusta korostava espoolainen TNS Gallup lupaa ”avaimet 
kasvuun” painottamatta akateemista prestiisiä 
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Helsingissä pääpaikkaansa pitävä Taloustutkimus (1971–) kuu-
luu myös perinteisiin mielipide- ja markkinatutkimusalan yrittä-
jiin  Sen tutkimusjohtajakaksikko on yhteiskuntatieteen maiste-
reita Tampereen yliopistosta, josta ovat valmistuneet myös kolme 
tutkimuspäällikköä, kaksi maisteria ja yksi tohtori  Siihen verrat-
tuna vielä tulokkaaksi mieltyvä jyväskyläläinen On-Time Research 
Solutions Oy (2013–) ”kehittää uuden aikakauden työkaluja kyse-
lytutkimusten toteuttamiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen 
ja hyödyntämiseen”  Akateemisia kredentiaaleja ei ole  Markki-
nointitutkimukseen painottuu M3 Researchin (2003–) ja M-Brai-
nin (1999–) työ  Pohjoismainen M3 Research kuvailee itseään ”laa-
dukasta dataa” tuottavaksi ”asiantuntijayritykseksi”  Suomen- 
yksikköä johtaa kauppatieteen maisteri  Kansainvälinen ”tieto-
palveluyritys” M-Brain taas lupaa ”aitoja oivalluksia” tarjotessaan 
”media-, liiketoiminta- ja markkinatietoratkaisuja, strategisia ana-
lyyseja ja neuvontapalveluja, konsultointipalveluja sekä verkossa 
toimivia tietotyökaluja ja teknologiaa”  Akateemisuudella ei kers-
kuta: tutkimusjohtajaa ei ole, teknologiajohtaja on tietojenkäsittely-
tieteen maisteri  M-Brain vakuuttaa seuraavansa ”satoja miljoonia 
verkkolähteitä, yli 2 000 printtimedialähdettä ja yli sataa televisio- 
ja radiouutislähetystä vuorokauden ympäri” yli 70 kielialueelta  
Kurantti satsauskohde on big data. Mutta teknologian lisäksi luo-
tetaan ”ihmisälyyn”: firmalla on maailmalla ”450 analyytikkoa” 

Erikoisempi tapaus on jyväskyläläinen Mediatum Oy (2005–)  
Paitsi viestintä-, sen alana on myös ”mainetutkimus”  Konsepti 
perustuu yrittäjä-toimitusjohtajana vaikuttavan, kristillisestä vies-
tinnästä Jyväskylässä 2003 väitelleen tohtori Taisto Lehikoisen ”yli 
25 vuoden kokemukseen” tutkimisesta ja viestimisestä  Esimer-
kiksi THL, JHL, Jyväskylän yliopisto, Veikkaus, Sydänliitto, puo-
lustusvoimat ja poliisi ovat kuulemma ostaneet Mediatumin pal-
velutuotteita: ”Kerromme, millainen on yhteisönne maine ja sidos-
ryhmäsuhteiden tila sekä toimiiko viestintäjärjestelmänne tehok-
kaimmalla tavalla  Ja tietysti sen, miten näitä voidaan juuri teillä 
parhaiten kehittää ”

Tohtoritasoisella ekspertiisillä ylpeilee myös Tempo Economics 
(2007–)  Se sanoo olevansa ”konsultti- ja tutkimusyritys, joka on 
perustettu tuomaan uusi näkökulma asiantuntijapalveluiden mark-
kinoille”  Kaikki pohjautuu ”monikymmenvuotiseen kokemukseen 
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sekä tutkittuun tietoon”  Kuten firma tiivistää, ”[t]ästä yhdistel-
mästä syntyy käyttämämme termi akateeminen konsultointi”  
Jos tämä kuulostaa laveudessaan rannattomalta, Tempon tosi-
asiallinen toimintakenttä on hyvinkin eriytynyt: se auttaa asiak-
kaitaan ”kilpailulainsäädännön soveltamisessa ja julkishallinnon 
kehittämisessä” sekä ”liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemi-
sessa”  Yrityksen puoleen kääntyvät ”erityisesti keskeiset ministe-
riöt”  Kauppatieteilijävetoisen Tempon tutkimusjohtajana vai-
kuttaa yhdyskuntasuunnitteluun perehtynyt maantieteilijä, FL 
Mikko Valtakari 

Käsitehistoriallisesti puhuen ’markkinatutkimus’ hahmottui 
Suomessa omaksi ilmiökseen jo sotien jälkeen  Markkinatutkimus 
Oy toimikin 1946–2002 kyselybisneksen yhtenä edelläkävijänä, 
ja alaa myös opetettiin Kauppakorkeakoulussa jo 40-luvulla  
Uudem pi käsite ’markkinointitutkimus’ pääsi ainakin laajempaan 
käyttöön vasta hitaasti 70-luvulta lähtien  Kun ’mielipidetutki-
mus’ tuli tutuksi jo viimeistään 50- ja ’asiakastutkimus’ viimeis-
tään 60-luvulla,’kyselytutkimus’ ja ’kuluttajatutkimus’ löivät läpi 
vasta 70-luvulta alkaen  Tietotyön ja asiantuntija- tai tutkimus-
yritysmallin läpimurto viime vuosikymmeninä on ollut omiaan 
hämärtämään eroa tutkimus- ja liiketoiminnan välillä 

Opetusministeriö julkaisikin 2003 pelisäännöt ”tutkimusläh-
töiselle yritystoiminnalle” yliopistomaailmassa  Lähtökohtana oli 
akateemisen ”innovaatiotoiminnan” nousu: ”Yliopistojen tulee 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä tutkimus-
tulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi edistää 
uusien tutkimuslähtöisten yritysten syntymistä ja kehittymistä ta-
valla, joka sopii yliopiston tavoitteisiin, tehtäviin ja strategioihin  
Yliopiston voimavaroilla ei saa tukea yksityistä elinkeino- ja liike-
toimintaa valtion maksuperustelain ja kilpailusäännösten vastai-
sesti  Yliopiston omiin sopimussuhteisiin liittyvien velvoitteiden ja 
vastuiden tarkkaan määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota tutki-
muslähtöisen yritystoiminnan yhteydessä kolmella tavalla: hin-
noittelussa, hallinnoinnissa ja myönnettävissä käyttöoikeuksissa ” 
Punchline kuului: ”Henkilöstön ja opiskelijoiden yritystoiminta ei 
saa kilpaileva[na] toimintana haitata yliopiston toimintaa ”

Kansalaisyhteiskunnan ja julkisuuden puolelta asiaa katsottaes - 
sa voi olla hankalampi jäsentää tilannetta  Tuo mainittu ”vuoro- 
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vaikutus muun yhteiskunnan kanssa” on mutkikas asiakokonai-
suus, pohditaanpa sitten yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten 
taikka tutkimusyritysten tapauksia  Kansalaisten ei ole aina lain-
kaan vaivatonta saada selville, missä kulkevat yleisten ja erityisten 
etujen väliset rajat tai kenen lauluja kulloinkin lauletaan 

Raportin tekijöille palautetta antanut Anonyymi Konsultti pu-
hui tieteellisen tutkimuksen ja konsulttibisneksen peruserosta  
Vaikka yliopistojen tulostavoitteistus, toimistohenkilökunnan 
alasajo, pakkosäästökuurit ja rahanhaun alinomaisuus ovatkin ka-
ventaneet tutkijoiden liikkumatilaa, heidän työssään painottuu 
edelleen ajan ja tarmon varaaminen teorioiden hiomiseen, yleisiin 
keskusteluihin ja ”tuottamattomiin ajatuksiin”  Kritiikki saa si-
jansa  Juuri tämä mahdollistaa myös akateemisilta toimijoilta ny-
kyään kuumeisesti kaivatut tuotteistukset: rauhassa kypsytelty 
saattaa luoda perustaa kaupalliseenkin toimintaan  ”Konsultti 
taas toimii eräänlaisena jo olemassa olevan tiedon jälleenmyyjänä  
Tai teoriapohjan ja yritys- ja yksilötason kokemuksen yhdistä-
jänä ” Kaikki kaikessa on osaltaan teoriasta mutta suuremmalta 
osuudeltaan kokemuksesta nouseva kompetenssi eli nopeastikin 
selviävä kyky hoitaa toimeksianto  Anonyymi Konsultti jatkaa:

Teoriakirjoja luetaan tuolloin tällöin, mutta lähinnä silloinkin sillä sil-
mällä, antaako se aikaisempaan teoriapohjaan verrattuna jotakin suhteel-
lisen helposti ulosmitattavaa asiakashyötyä  Puhumattakaan nyt siitä, 
että teorioita olisi hirveästi aikaa alkaa väsätä itse  Kun tehdään vaikka 
menetelmiin liittyvää tuotekehitystä, harva alalla lähtisi kuvaamaan sitä 
tutkimukseksi  Pienillä tai keskisuurillakaan konsulttitoimistoilla ei ole 
aikaa tutkia  Eikä pidäkään  Korkeintaan toteutetaan pienimuotoisia ja 
kevyitä kyselyjä  Arkikokemus ja alan käytäntö sanovat, että konsultointi 
on kompetenssikauppaa, ei tutkimustoimintaa  Asia erikseen ovat ensin-
näkin kaupalliset tutkimuslaitokset, kuten Gartner, joilla tutkimukset 
ovat ydinliiketoimintaa, myytäviä tuotteita  Tai toisekseen kansainväli-
set household-nimet, kuten McKinsey, joiden tutkimustoimintaa voi 
ehkä kuvata ’ajatusjohtajuudella’ lunastetuksi markkina hyödyksi  Kum-
massakaan ei yleensä tieteen tapaan muodosteta uutta teoriaa, vaan eri-
tellään jonkin jo suhteellisen vakiintuneen kaupallisen toimialan tilaa ja 
ennakoidaan sen tu levaisuutta 

Edellä olleet huomautukset suomalaisista tutkimusyrityksistä ei-
vät koske niiden asiakastyön laatua  Tohtorinhattu ei sentään liene 
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hyvän tilaustyön tai projektin mallikkaan hoitamisen vält tämätön 
edellytys  Tutkijakoulutuksen puuttumisista ja markkinoinnilli-
sista itsekuvauksista mainittiin vain osana uuden ’tutkimusyritys’-
käsitteen hahmottumista 

Kekseliääseen ja ketterään uusinnoskulttuuriin

Periaatteessa kirkkaita eroja kuitenkin sumentaa ainakin julkisuu-
dessa niin yritysten kuin yliopistojen markkinointipuheet huip-
puuksista ja niin yksityisen kuin julkisenkin mahdin toistelu in-
novaatioiden ratkaisevuudesta kansantaloudelle ja kansakun-
nalle  Kutakuinkin jokainen edellä esitelty tutkimusyritys-termiä 
itsestään käyttävä yhtiö turvautuu i-sanaan palvelukuvauksissaan  
Käsitettä on käytetty Suomessa jo pitkään, nykyisenkaltainen ”in-
novoinnin johtamiseen” keskittyvä käyttötapakin oli esillä jo ai-
nakin 70-luvun puolimaissa  Viimeistään Jalavan & Virtasen 
yleisesitys Laatu, innovaatio ja projekti (1996) toi sanan lähitermei-
neen ilmeisen lähtemättömästi osaksi työelämän ja koko yhteis-
kunnan ”kehittämistä”  Innovatiivisuuden suosio on vain kasva-
nut koko ajan tällä vuosituhannella  Helsingin yliopiston omis-
tama Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (2011–) todistaa korkeim-
man tutkimuksen ja opetuksen halusta pysyä mukana 

Jo 1983 ”teknologian edistämiskeskukseksi” perustettu valtion 
virasto sai 2014 uudeksi viralliseksi nimekseen Innovaatiorahoitus-
keskus Tekes  Sen painopisteisiin kuuluu ”elinkeinoelämän kanssa 
verkottunut tutkimus”  Tämä tarkoittaa yliopistollisten yksiköi-
den ja muiden tutkimuslaitosten ”kehittämiä ratkaisuja liiketoi-
minnan tarpeisiin”  Tekes sanoo kaupallistamisen lisäksi tuke-
vansa ”tutkimusta, joka valmistelee ideaa uudeksi liiketoimin-
naksi”  ”Haemme visionäärejä”, se lupaa  Ajatushautomokonsepti 
voi olla osa tätä havittelua: Tekes rahoittaa esimerkiksi Satakun-
nan ammattikorkeakoulussa 2015–2016 toteutettavaa hanketta 
”Muutosjohtamisesta menestystä think tank -oppimisen keinoin”  
Siinä sovelletaan learning camp -mallia, kun harjoitellaan ”yritys-
ten yhteisoppimiseen think tank -yhteisön tukemana perustuvia 
interventioita muutosjohtamisen kehittämiseksi”  

Sitra kutsui itseään viimeksi tammikuisessa lehdistötiedottees-
saan 2016 ”riippumattomaksi julkiseksi ajatuspajaksi”  Se tarkensi 
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olevansa ”tulevaisuussuuntautunut organisaatio, joka rakentaa 
menestyksellistä Suomea huomispäivän maailmaa varten”  Cas-
tellsin & Himasen 2002 ilmestyneeseen informaatioyhteiskunta-
kirjaan sisältyvässä luvussa ”Innovation about Innovating” tode-
taan, että ”Tekes ja Sitra muodostavat yhdistelmän, joka auttaa 
innovoimista ratkaisevissa alkuvaiheissaan”  Sitraa kuvataan ”Suo-
men suurimmaksi pääomasijoittajaksi [venture capitalist]” ja ”uusia 
ideoita innovoivaksi ajatushautomoksi (sillä oli tärkeä rooli Teke-
sin luomisideassa) ja ajatuksia herättävän tutkimuksen rahoitta-
jaksi”  Kirjoittajien sanoin ”Sitran erikoisuutena on olla ’julkinen 
kapitalisti’ ja ’julkinen ajatuspaja’”  Castellsin & Himasen inno-
vaatioteoreettisen työn rahoitti innovaatioinnovaattori Sitra 

Ajatuspaja kuuluu tähän asetelmaan yhtäältä tutkimusmaail-
man ja toisaalta yrityselämän, poliittisen päätöksenteon ja arkielä-
män välisenä rakennelmana  Kuten Sitran tapaus osoittaa, käsite 
on suurin piirtein yhtä utuinen kuin nykyinen yritysten ja yhtei-
söjen toimintaympäristökin  Innovaatiokeskustelussa tämän kat-
sotaan kuuluvan asiaan: muutos ei olisi muutosta, jos tiedettäisiin, 
millaisena se tulee ja mihin se vie  Ajatusmalliltaan avaramieliset 
ja konseptiltaan avoimet toimijat viihtyvät näissä oloissa  Sama 
painotus tosin vie mahdollisuuden perustellulta arvostelulta ja luo-
vaksi osoitettavissa olevalta luovuudelta 

Yle Radio 1:n kulttuuriohjelma Kultakuume koetti tammi-
kuussa 2013 saada ajatushautomoiden eroja esille kysymällä niiltä 
perusteltua vastausta ”hyväksi yhteiseksi päämääräksi Suomelle”  
Ne julkaistiin tiivistetysti YLE:n verkkosivuilla  Vastanneista Ka-
levi Sorsa -säätiö visioi ”luovasti luokatonta Suomea”, Vasemmisto-
foorumi ekovastuullista ja globaalireilua ”vapaata ja tasa-arvoista 
yhteiskuntaa”, Suomen Toivo ”sosiaalisesti vastuullista markkina-
taloutta” ja Visio ”hiilineutraaliutta kaikilla elämän osa-alueilla”, 
Magma ”uteliaisuutta, itsevarmuutta ja yritteliäisyyttä”  Lisäksi 
Kommon tiivisti tavoitteeksi ”onnellisuuden, oikeudenmukaisuu-
den ja osallisuuden” ja Ellun Kanat ”yhden Suomen”, mutta Libera 
vastasi, ettei yksilövastuuseen siirtyneessä yhteiskunnassa kansa-
kuntamaaleja enää ”määritellä kollektiivisesti ja ylhäältäpäin”  Ku-
ten studiokeskusteluun kutsutut kommentaattorit totesivat, näi-
hin verrattuna vain e2:n vastaus ”harppaus biotalouteen” toi esille 
konkreettisen idean tai haudotun ajatuksen  Muut keskittyivät 
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yleistason hyvää tarkoittaviin muotoiluihin  Keskustalaisen ajatus-
verstaan ehdotus näkyikin vahvasti Sipilän hallituksen strategia-
painotuksissa vain puolitoista vuotta myöhemmin 

Mutta tähän pitää lisätä kaksi näkökohtaa  Ensinnäkään aja-
tuspajojen yleistä mielipidevaikuttamista ei voi vähätellä: on hy-
vinkin tärkeää seurata, millä täsmällisillä tavoilla ne muotoilevat 
ajan tärkeimmät kysymykset  Toisaalta: yleisyyshakuisuutta tai 
täsmäkäytännöllisyyden välttelyä vastauksissa voi pitää osoituk-
sena siitä, että think tankit ovat – pikemmin kuin erillisiä ideasuol-
tamoita – enemmän tai vähemmän limittyneitä itsessään ajatus-
hautomo-konsulttitoimisto-sävytetyiksi kehittyneeseen poliitti-
seen keskusteluun, hallintokielenkäyttöön ja yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon  Tähän yhteyteen sopivat puolueita tai eturyh-
miä lähellä olevien ajatuspajojen jatkoksi kuvaan tulleet moninai-
set pikemminkin tutkimus- ja konsulttiyhtiöiksi hahmottuvat toi-
mijat sitä mukaa kuin think tankit ovat käyneet yhä firmahenki-
semmiksi ja organisaatiokehityksellisemmiksi 

Espoossa toimi aikoinaan ATK-laitteisto- ja ohjelmistokonsul-
tointiyritys Ajatuspaja Oy (1992–2004)  Se todennäköisesti vaihtoi 
nimensä ajatushautomobuumin takia 4Field Oy:ksi (2004–2008)  
Käsitteen uutta kutsuvuutta heijastelevat pikkufirmoista Huitti-
sissa toimiva Huhtamon Ajatuspaja Oy (2014–), Helsingissä vai-
kuttava Ajatuspaja Tuuma Oy (2015–) ja Forssassa perustettu Aja-
tuspaja Käräjä Oy (2010–)  Välittäväksi tapaukseksi sopinee hel-
sinkiläinen Ajatus Partners Avoin Yhtiö (2008–), joka tarjoaa ”yh-
teiskuntatieteellistä ja humanistista sekä teknistä tutkimusta ja 
kehittämistä sekä teknistä testausta ja analysointia” 

Laajemminkin ajattelussa näyttää olevan bisnesmagnetismia  
Jos helsinkiläiset innovaatiokonsultaatiofirma Oy International 
Thinking Organization Ltd (1989–), mielipidemittauksiin erikois-
tunut Konsulttitoimisto Tärkeä Ajatus Oy (1991–) ja mainos- ja 
viestintäyritys Helsingin Think International Communications 
Oy (1997–) olivat aikoinaan outoja lintuja, parvi on sankentunut 
ja laji yleistynyt  Tästä todistavat tamperelainen mainos- ja kon-
sulttifirma Think Creative Finland Oy (2013–), pirkkalalainen 
konsulttifirma Think Lean Oy (2014–), tervolalainen konsultti-
firma Open New Thinking Work Methods Oy (2011–), vaasalai-
nen yritysviestintäfirma Kultainen Ajatus (2001–), heinolalainen 
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konsulttifirma Fresh Thinking Committee Partners (2012–), oulu-
lainen IT-konsulttifirma Ajatus Innovations Oy (2013–), imatra-
lainen koulutus- ja valmennusyhtiö Ajatus Oy (2013–), hyrynsal-
melainen koulutus- ja valmennusyritys Sininen Ajatus (2016–) 
sekä pääkaupungin digisuunnittelu- ja konsulttifirma Think Di-
gital Oy (2012–), konsulttifirma Think Solutions Oy (2014–), oh-
jelmisto- ja konsulttifirma Think Bigger Avoin Yhtiö (2007–), tie-
topalvelu- ja ohjelmistokonsultointifirma Ajatusjohtaja Tuotannot 
Oy, (2014–), konsulttifirma Helsingin Johto ja Ajatus Oy (2010–) 
ja viestintäfirma Kirkas Ajatus Oy (2013–)  Nämä ovat pitäneet 
pintansa, toisin kuin tunnetumpi Ajatus Kirjat Oy (1991–2001), 
joka jatkoi fuusion jälkeen vielä osana Gummerusta (2001–2009)  
Kirja-ala riutuu, mutta viestintä- ja IT-konsultaatiolle vaikuttaa 
riittävän kysyntää 

Suuntaa näyttävät maailmanjätit  Esimerkiksi konsulttikolossi 
Ernst & Youngilla on 80-luvulta juontava talousennusteiden teke-
miseen keskittynyt Item Club -niminen ajatuspaja  E&Y perusti 
sen lisäksi 2008 Performance-nimisen ajatushautomon, jonka on 
määrä edistää yritysten suorituskykyä ja innovatiivisuutta  Asialla 
ensimmäisinä olleet ovat jo ehtineet muihin sanastoihin  Yhdys-
valtalaisen toimistotuoteyhtiön Xeroxin (1906–) Kaliforniaan 1970 
perustama tutkimuksen ja tuotekehityksen (research & develop-
ment) erikoisosasto PARC tunnettiin viimeistään 70-luvun puoli-
tiessä yleisesti think tankina  Sen vanavedessä japanilainen Canon 
(s  1937) käynnisti 1980 Canon Research Center American ”tietoko-
neteknologista perustutkimusta tekeväksi think tankiksi”  Itsenäi-
seksi tytäryhtiöksi 2003 muuttunut PARC sanoo nykyään ajatus-
pajuuden sijasta olevansa ”läpimurtobisnestä” tekevä R&D-firma 

Moni alahirmu Siemens (1847–) taas loi 2010 Innovation Think 
Tankin tuottamaan erilaisten tietotaitojen ja kulttuurienvälisten 
koh taamisten voimasta syntyviä monialaisia ja yhteistoiminnalli-
sia uuden noksia  Konkreettisen ongelmanratkaisun osana paino-
tetaan kaikkien osallistuvien mielipidettä ja kokemuksia  Keino-
valikoimaan kuuluvat verkottuminen ja innovaatioleirit  Toi nen 
saksalaismörssäri, autonvalmistaja Volkswagen (1937–) kutsui 
maaliskuussa 2015 itseään kokonaisuudessaan ”innovaatio-think-
tankiksi”  Puoli vuotta myöhemmin kuultiin ensiuutiset siitä, että 
sen kekseliäisyydestä ja luovuudesta aimo annos oli ohjautunut 
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päästötesteissä huijaamiseen  Yhtä kaikki vanhasta ja jo virtty-
neeltä näyttävästä thinktankiydestä on tullut uudella lailla tärkeä 
nyt entistä useammin osana innovaatioita janoavaa elinkeino-
elämää  Niin on myös Suomessa  Esimerkiksi edellä mainittu BI-
yritys Solita kehuu erilaisia ThinkTank-ryhmiään osana liike-
toimintaansa  Samaten Tampereella toimiva koulurakentamiseen 
erikoistunut Finnish Education Group Oy (2011–) taas sai alkunsa 
arkkitehtuurikilpailuvoitosta 2008 ja sitä seuranneesta Think-
Tank-nimellä kulkeneesta yrityshaudonnasta 

Yhteiskunnallisesti tarkastellen kehitys noudattaa washingto-
nilaisen informaatioteknologiaa painottavan ITIF-ajatushauto-
mon (2006–) mukaan siirtymää uuskeynesiläisestä ja uusklassi-
sesta taloustieteestä ”innovaatioekonomiaan”  Kuvaan kuuluvat 
julkiset innovaatiot, joita korostaa esimerkiksi ”arvokonservatiivi-
nen” ja ”ratkaisukeskeinen” teksasilainen IPI-paja (1987–)  Kum-
mankin suunnan paineet tuottavat erilaisia yksityinen–julkinen-
kumppanuuksia ja uusia tilaisuuksia lobbaukseen 

”Innovaatiosta on tullut iskusana, joka lupaa dramaattisia 
muutoksia melkeinpä kaikilla yrittämisen osa-alueilla”, alustivat 
Enderle & Murphy 2015 kokoamansa tutkijatoimitteen  Bisnes-
eetikkoja kun ovat, heidän mukaansa keskustelusta olivat jääneet 
uupumaan innovoinnin moraalifilosofiset kysymykset  Antolo-
giaan mahtuikin myös markkinauskoisuuden arvostelua  Tyy-
pillisempi teos on vaikkapa teknologiainnovaatioprofessori De-
schampsin & liikkeenjohdon konsultin Nelsonin Innovation Go-
vernance (2014), joka neuvoo pomoporrasta ”rakentamaan tarkoi-
tusta, suuntaa ja keskittymistä innovointiin”  Deschamps & Nel-
son varaavat sanan ”kritiikki” eri johdoksineen melkein kokonaan 
”ratkaisevan tärkeää” tarkoittavaan käyttöön  Poikkeuksena on 
kuvaus tekno logian käyttöönotto-ohjelmasta, jossa ”osallistujat 
voivat tarjota, arvostella ja parannella konsepteja” 

Vastaavasti toimii bisneslehti Forbesin tuottajan Rich Karlgaar-
din (s  1954) The Soft Edge (2014)  Sen mukaan ”disruptiivisessa” 
nyky-ympäristössä firmojen innovoinnin pitää olla ”kertaluontei-
sen tapahtuman sijasta jatkuvaa, sisäänrakennettua, itsetoimivaa 
vastaamista haasteisiin ja muutoksiin”  Ovelan strategian ja sen 
tuikean täytäntöönpanon lisäksi yritysten menestystekijäksi oli-
vat nousemassa arvot  Karlgaard vertaa innovatiivisuutta ”elävän 
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organismin terveeseen immuunivasteeseen”, mutta kriittisyydelle 
hän ei keksi mitään muuta käyttöä kuin omien opetustensa kuvaa-
misen kriittisen tärkeiksi  Kaava on yleinen 

Tekesin raportissa Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla (2014) 
”kriittinen”-sanaperhe vilahtaa vain yleisestä muutosvastahakoi-
suudesta puhuttaessa  Muuten teos valaa uskoa työntekijöiden val-
miuteen ymmärtää ja hyväksyä työpaikkojensa ”muutosilmiöt” ja 
”kehittämistoimenpiteet”  Sen mukaan prosessi- ja organisointi-
uudistusten lisäksi pitäisi satsata tuote-, palvelu- ja markkinointi- 
uusinnoksiin: tarvittiin sekä ”mikrokehittämistä” että ”läpimur-
toinnovaatioita”  Organisaatiomyllerryksissä uupui usein muutos-
johtamistaitoa ja vastuunjakoa  Julkisen puolen töissä viihdyttiin 
muttei tuotettu tarpeeksi uutuuksia, ja yksityiselläkin puolella vit-
kasteltiin digimurrokseen havahtumisessa  Yleisesti puhuen suo-
malaiset olivat Tekesin mukaan liiaksi ”sitoutuneita teollisen yh-
teiskunnan arvoihin” kyetäkseen ”kokonaisvaltaiseen ja syste-
maattiseen innovaatioajatteluun”  Hallitus oli kuitenkin Työ-
elämä2020-hankkeellaan osoittanut oikeaa ohjausvoimaa  Sen oli 
määrä luoda niin tuloksellisuutta kuin työelämän laatuakin 

I-sanan läpilyönnistä länsimaisessa ajattelussa kertoo kenties 
vahvimmin sen kelpaaminen monille filosofeillekin  Ryderin väi-
töskirjassa lasten ja nuorten filosofointia tarkasteltiin 1985 oman-
laisenaan innovaationa  Brittifilosofi John Marenbom (s  1955) toi-
mitti 2013 tutkija-antologian keskiajan ajattelusta korostamalla 
otsikossa ”jatkuvuutta” ja ”innovaatiota”  Teoksen artikkeleissa 
tämä tarkoitti normaalia perustutkimusta siitä, missä mielessä tuo 
tai tämä filosofi osin jatkoi näitä ja noita traditioita ja osin loi uusia 
perinteitä  Kanadalaisen Robert A  Esten kasvatusfilosofiseen väi-
töskirjaan perustuva teos Raising the Alarm (2013) on puolestaan 
erikoinen yritys puolustaa filosofisen ajattelun osuutta innovaa-
tioiden hahmottamisessa ja tavoittelussa  Työn tutkimukselli-
suutta verottaa kirjan toimiminen hänen oman Vector-nimisen 
innovaatiopalveluyrityksensä apuvälineenä  Taloudesta ja filoso-
fiasta tietokirjoja tehnyt Crocker puolestaan kiinnitti 2012 huo-
miota siihen, että ”tekniikan filosofia” ja Britanniassa 70-luvulta 
alkava moderni ”innovaatiotutkimus” eivät ole löytäneet toisiaan  
Innovaatioista yleensä puhutaankin historia-, talous-, johtamis- ja 
politiikkatieteiden kohteena  Viimeistään suljetun tuotekehittelyn 
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sijasta vuorovaikutukseen ja jakamiseen sekä hallitusten, yritysten 
ja kansalaisten yhteispeliin perustuvan ’avoimen innovaation’ kä-
sitteen yleistyttyä 00-luvulla on jouduttu pohtimaan teknologian 
ja teknologisten uutuuksien vaikutusta ihmisyyteen kokonaisuu-
dessaan  Omaa yhdentävää näkökulmaansa Crocker kutsuu käte-
västi ”systeemiverkostoteknologiajohtamisfilosofiaksi”  Filosofista-
kin pohjakoulutusta saanut ja NASA:ssa teknologiajohtamisen 
väitöskirjaansa tekevä Pirtle taas selosti artikkelissaan 2013, että 
insinööritieteissä innovaatiot käsitettiin pitkään suoraviivaisesti 
perustutkimuksesta avautuvien käytännöllisten ongelmien ratkai-
suiksi, joilta melkeinpä uskonnollisesti odotettiin kaikenlaista 
yleishyödyllistä  Hän totesi erikseen perinteisen tieteenfilosofian 
jälkijättöisyyden mainiten tosin nimeltä vain argentiinalais-kana-
dalaisen veteraanin Mario Bungen (s  1919)  Pirtlen mukaan piti 
herätä ymmärtämään innovaatioiden keskinäisriippuvuuksista 
koostuva mutkikkuus  ”Teknisten haasteiden” sijaan painottuvat 
”poliittiset intressit”  Innovaatioita tehdään kilpailullisia olosuh-
teita luomalla sekä hallintoa että yksityinen–akateeminen–julki-
nen-yhteistyösuhteita tehostamalla 

Nämä esimerkit kuvatkoot filosofisia näkökulmia innovaatioon  
Niitä kaikkia huomattavasti olennaisemmalta vaikuttaa enemmän 
tai vähemmän filosofisesti virittynyt kriittinen kansalaiskeskus-
telu innovaatiopolitiikan intresseistä, taustoista, muodoista ja si-
sällöistä  Tekesillä ja Sitralla ei näytä ainakaan olevan kiinnostusta 
sen käymiseen tai kriittisyyden tukemiseen osana innovaatio-
luovuutta  Osiossa II 1 mainitussa Sitra-johtaja Kososen yhdessä 
Dozin kanssa tekemässä bisnesoppaassa Fast Strategy (2008) sana 
”kriittinen” esiintyy vain kerran merkityksessä ”kriittisesti ar-
vioiva”  Tekijät toteavat, että ylisuuret asema- tai valtaerot haittaa-
vat kykyä käydä yritysten sisäistä kriittistä keskustelua  Kirja itse 
on omiaan luomaan vaikutelmaa kritiikistä haittatekijänä  On 
syytä myös tarkentaa katse Kososen & Dozin pääkäsitteeseen 
”ketterä” (agile)  Kovin moni Sitran kanssa yhteistyötä tekevä tai 
sen auktoriteettiaseman tunnustava taho käyttää yhä sanaa mant-
rana  Sen sitkeä kertautuvuus asettaa kyseenalaiseksi suomalaisen 
innovaatiopolitiikan innovatiivisuuden 
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Ylikansallisiin mahtiyhtiöihin tutkijana ja konsulttina eri-
koistunut Doz esitteli termin paikallistajua ja globaalia näkemystä 
limittämään kehottavassa The Multinational Missionissan (1987)  
Hän teroitti, että valmistus- ja kehitysjärjestelmät eivät saaneet 
rajoittaa yhtiöiden ”ketteryyttä vastata markkinoitten vaatimuk-
siin”  Partneriuksien avulla arvonluontiin opastavassa Alliance 
Advantagessaan (1998) hän neuvoi päihittämään vastustajat ”no-
peudella ja ketteryydellä”  Kirja kehotti yhdistämään strategisiin 
etuihin kokonaisvaltaisen organisationaaliagiliteetin: ”Pienem-
mät, ketterämmät yritykset, joilla on matalammat välilliset hallin-
nointikulut, joustavammat työllistämissäännöt ja omistaja-johta-
jat, voivat kukoistaa, siinä missä isommat eivät olisi kilpailukykyi-
siä ” Erikseen mainittiin, että esimerkiksi General Motorsin tytär-
yhtiö Saturn ja IBM:n puoli-itsenäinen Independent Business Unit 
tarjosivat esimerkin suuryhtiöiden tavasta jäljitellä pienempiään 
välttääkseen ”strategisen halvaantumisen” 

Tässä mielessä yhteisteos Kososen kanssa jatkaa Dozin jo pari 
vuosikymmentä aiemmin kehittelemää linjaa  Eikä hän ole luopu-
nut siitä Fast Strategyn jälkeenkään  Kirjassaan Managing Global 
Innovation (2012) Doz korostaa ”ketteryyttä ja joustavuutta avain-
asioina” tilanteessa, jota luonnehtivat ”tiedon kasvava hajanaisuus, 
syklien lyhentyminen ja lisääntyvä tehostustarve”  Innovaatiover-
kostoa ei rakennettu tiilestä ja laastista vaan ymmärryksestä ”tie-
totyypeistä” ja ”vaihtuvista tietovaatimuksista”  Piti yltää ”kette-
rään malliin” ja ”ketterästi ja tasapainoisesti optimoituun jalanjäl-
keen”: ”toimeliaalta, ylläkkövalmiilta ja kokemukselliselta” yrityk-
seltä oli lupa odottaa ”joustavaa, nopeaa ja ketterää innovointia”  
Doz muistutti pienten ”ketterien ja yrittäjähenkisten” firmojen 
näyttävän mallia ”hitaille ja byrokraattisille” yhtiöille, kun ”käsi-
tettiin, rakennettiin ja hiottiin globaalia innovaatiokyvykkyyttä”  
Ranskalaisen kotisivu StrategicAgility.com kertoo hänen kehittele-
vän Kososen ja Nira Adlerin kanssa kirjaa The Agile Leader. Ehkä 
sitä ovat hidastaneet Joinerin & Josephsin Leadership Agility 
(2007), Appelon Developing Agile Leaders (2010), Gladisin The 
Agile Leader (2011), Medinillan Agile Management (2012) ja Adam-
sin Agile Leadership (2015) 
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Luovan ja kekseliään, jatkuvasti muuttuvaa markkinaa sukke-
lasti ja vikkelästi myötäilevän strategisuuden sijaan tämä vaikuttaa 
lähinnä ulkomaailman unohtaneelta yhden idean seuraamisel - 
ta  Kaiken huipuksi Doz varaa mainitsematta jääviin lähteisiin  
Muun muassa Harvard Graduate Schoolin professorina ja oman 
Levinson-instituuttinsa vetäjänä vaikuttaneen yhdysvaltalaisen or-
ganisaatiopsykologin Harry Levinsonin (1922–2012) Executivessa 
(1968/1981) jo linjataan, että ”[o]rganisaatioiden, jotka pyrkivät pi-
tämään pintansa, täytyy toimia aggressiivisen ketterästi”  Kirja 
varoittaa hätäilystä ja kehottaa ymmärtämään ”demokratian hi-
taita, epäloogisia ja tunnekylläisiä tapahtumakulkuja”  Kaikessa 
liika-arvostelevaisuuden toppuuttelussaankin Levinson ylistää 
kritiikkiä – kuin olisi istunut suomalaisen koulun pulpetissa – 
”yritykseksi oppia parhain tieto ja ajattelu maailmassa” 

Aiemminkin osattiin  Business Man’s Publishing Companyn 
lehdessä Business kehuttiin 1913 agiliteettia  Puhe oli irlantilaista 
sukujuurta olevista yhdysvaltalaisista, jotka toimitteen mukaan 
toivat amerikkalaiseen kaupantekoon kaivattua särmää  Jos ang-
losaksit olivat ”varovaisempia ja vanhoillisempia”, keltit olivat ”op-
timistisia” sekä ”nopeita, ketteriä, uskaliaita”  Ekonomisti Wayne 
C  Nason (1874–1934) taas totesi seutusuunnittelusta puhuessaan 
1923, että leikit ja pelit olivat arvokkaita, koska ne tarjosivat vasta-
painon ruumiilliselle työlle ja ”kehitt[i]vät aloitekykyä, kette-
ryyttä, itsekuria, johtajuutta, ryhmätyötä ja valmiutta yhteistoi-
mintaan”  Etenkin USA:ssa psykofyysistä laatusanaa agile käytet-
tiin useinkin viime vuosisadan alkukymmeninä kohteliaissa ja 
kehaisevissa luonnehdinnoissa ikääntyneistä mutta riuskoina ja 
välkkyinä pysyneistä liikemiehistä  Hieman uudella lailla virnui-
levaa sävyä ja kasvavaa panostusta mentaaliseen puoleen kaikui 
sanassa, kun vakuutusyhtiölehti Changing Times letkautti ajan il-
miöitä kepeästi kommentoivalla palstallaan 1958, että ”[e]i syytä 
huoleen: kyllä ketterä amerikkalainen bisnesmieli keksii aina jon-
kin uuden kotkotuksen ” 

Yleisavaimen tapaan käsite alkoi toimia 60-luvulta alkaen  Stan-
tonin & Buskirkin Management of the Sales Forcessa (1964) linja-
taan: ”Ketterä ja oikein suunnistautuva hallinnoija saa lahjansa 
joutuisasti toimimaan melkeinpä missä tahansa johtajuustilan-
teessa ” Insinööri Paul E  Torgersen (1931–2015) rinnasti vuorostaan 
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A Concept of Organizationissaan (1969) ”voiman ja ketteryyden”, 
”viestintätaitojen” ja ”itsekontrollin ja päättäväisyyden” yleiset joh-
tajuuskyvyn ulottuvuudet  

Itse- ja etuoikeutettu pohjateksti Dozin ketteryysteorialle on 
USA:n armeijan kenttäkäsikirja Operations FM–105 (1982)  Siinä 
agiliteetti nostetaan yhdeksi ”IlmaMaa-taisteludoktriinin” neljästä 
”operationaalisesta käsitteestä”, joiden nojalla taistellaan ja tak-
tikoidaan  Koska tavoitteena on ”tuhota vastavoima”, tarvitaan 
aloitteen säilyttämistä ja hyödyntämistä, kaikkien toimien synk-
ronointia, syvään käyviä iskuja ja ketteryyttä käydä vastustajan 
heikkouksien kimppuun  ”Sodan periaatteista” ja ”klassisista ja 
moderneista teorioista” vauhtia ottava ja kiinalaista filosofia Sun 
Tzuta (n  544–n  496 eaa ) lainaava manuaali määrittelee jämptisti: 
”Ketteryys edellyttää joustavia organisaatioita ja nopeaälyisiä, 
joustavia johtajia, jotka osaavat toimia vihollista äkimmin ” Flek-
sibiliteetti nousee perusrakenteesta, varusteista ja järjestelmistä  Se 
vaatii ”sopivaa sotilaiden ja varusteiden yhdistelmää”  Missio, vi-
hollinen, maasto, joukot ja käytettävissä oleva aika tiivistävät or-
ganisoinnin ja uudelleenorganisoinnin johtotähdet  Ripeä ”jaloil-
laan ajattelu” on kykyä ”reagoida pikaisesti muuttuviin oloihin” 

Hyvä tiedustelu, mielikuvituksekas suunnittelu, joustavat operaatiotek-
niikat ja vauhdikkaasti reagoivat taktiset yksiköt ovat välttämättömiä 
ylivertaisen agiliteetin saavuttamiseksi  Komennuskäskyt, aloitteellisuus, 
manööveritaito ja valmius käyttää joutuin hyväksi hetkellisiä etuja edis-
tävät kaikki ketteryyttä  […] Tehokas agiliteeti voi johtaa vihollisen vä-
hittäiseen tuhoutumiseen 

Mihinkään näistä Doz ei viittaa kirjoissaan  Jos vertailu sotimis-
ohjeisiin tuntuu kaukaa haetulta, voi lukea Fast Strategysta: 

Kun epävarmuus on äärimmäistä ja ympäristön monimutkaisuus mit-
taamatonta, sovinnaiset strategianluonnin ja päätöksenteon mallit eivät 
enää päde  […] Lainataksemme sotilaallista vertausta: läpimurto voidaan 
saavuttaa ainakin kahdella tavalla  Ensinnäkin ylivertaisella tieduste-
lulla, joka selvittää vihollisen joukkojensiirtosuunnitelmat, liitoskohdat 
ja mahdolliset aukot marssiosastojen välillä, logistiikan pullonkaulat jne  
Tämä on kaukokatseisuutta, ennakkokaavailua, joka ottaa huomioon 
vihollisen seuraavat siirrot […] Mutta kun tiedustelu ei tuota riittävästi 
näköalaa tulevaan, vaan kaikki muuttuu vauhdikkaasti ja mutkikkaasti, 
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läpimurto voidaan myös saavuttaa satunnaistunnustelemalla vihollisen 
asemia pitkin rintamalinjaa ja luottamalla yksinkertaiseen sääntöön kes-
kittyä omiin voimiin ja hyökätä sinne, missä vihollisen reagointi tunnus-
televiin koetteluihin on heikointa 

Tämä ei ole ohimenevä rinnastus  Kosonen & Doz vahvistavat 
toisaalla kirjassa, että resurssit on kohdennettava tarvittaessa hy-
vinkin ”äkkinäisesti ja voimallisesti […] niin kuin sotilaallisten 
lä pimurtojen hyödyntäminen vaatii voimavarojen mättämistä lä-
pimurron aiheuttamaan aukkoon etulinjassa”  Bisnesstrategia on 
ainakin mahtikonglomeraateilla jo sinänsä sodan jatkamista toi-
sin keinoin, mutta Dozin teoksissa militaaririnnastuksia tapaa 
tavallistakin enemmän  Alliance Advantage vertaa yritysten vai-
kuttajaverkoston valtakeskittymiä solmukohtiin ja niitä risteys- 
kohtien sotilaalliseen hallintaan  Managing the Global Corporation 
(1989/2001) kuvaa Unileverin markkinatoimia USA:n sotilas-
doktriinin kuuluisalla termillä ”pre-emptiivinen isku”  Ennen Do-
zia myös Hunt & Blair kirjoittivat 1985 ketteryydestä eritellessään 
”johtajuutta tulevaisuuden taistelukentillä” 

Jostain syystä juuri tätä visiointia ja teoretisointia on Suomessa 
tuettu valtaisilla rahamäärillä ja palkittu korkealla arvoasemalla  
Kesäkuussa 2016 Kosonen sai luetella Helsingin Sanomissa jopa sote-
mietteensä merkkinä sitralaisuuden läpimurrosta kaikille yhteis-
kuntapolitiikan rintamille  Kun Dozin ketteryys-mantraa vaalivat 
Doziakin toisteisemmin lukuisat suomalaiset johtajat, päättäjät ja 
valmentajat, ei luovuuden edistys vaikuta kovin kaukokatseiselta 

Sanotun valossa Dozin omistusoikeus käsitteeseen on kyseen-
alainen  Hän on yksi monista sen hyödyntäjistä  Magatin An Agile 
Servant (1989) kohotti ketteryyden (julkispohjaisen, filantrooppi-
sen ja yhteisöä palvelevan) johtajuuden ydinominaisuudeksi  Teo-
riaksi ilmiö korottui brittikonsultti Kiddin Agile Manufacturin-
gissä (1994): nykyaikaisessa markkinakilvassa joustavuus, sopeu-
tuvuus ja monialaisuus tarvitsivat lisätekijäkseen ketteryyttä, joka 
oli ”peruskäsite yhdennettäessä organisaatiota, ihmisiä ja teknolo-
giaa”  Omaa tietotyöyhtiötään Manufacturing Knowlegde Inc iä 
johtanut Kidd koetti opettaa vaihtamaan ”filosofiaamme”: tieto-
konepohjainen teknologia oli ”tuotantokoneiden” sijasta taitojen 
ja systeemiajattelun palveluksessa  Amosin Transforming to Agility 
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(1998) rakensikin Kiddin eikä Dozin varaan  Eivätkä Goldmanin 
Agile Competitors (1995), Montgomeryn & Levinen The Transition 
to Agile Manufacturing (1996), Metesin työryhmän Agile Network-
ing (1998), Goransonin The Agile Virtual Enterprise (1999) ja 
D’Innocenzon & Cullenin The Agile Manager’s Guide to Coaching 
to Maximize Performance (1999) viittaa kumpaankaan 

Kuin revanssina Kososen & Dozin Fast Strategy (2008) ei ase-
moi itseään aiempaan kirjoitteluun  Ehkä se olisi synnyttänyt te-
kijöille kiusallisia mielikuvia hidastelusta: agiliteetti tarkoitti heille 
nimenomaan nopeutta  He puhuttelivat johtajia, jotka ”tarjoavat 
johtamisfilosofian” ja roolittavat tiimit  Yleinen ”yhtiövisio” tai 
”markkinaan kiinnittymisen filosofia” täsmentyi uudistusaloitteita 
ohjaavan ja sitoutumiskriteereitä muotoilevan johdon vuorovaikut-
taessa muiden tahojen kanssa juoksevuuden (fluidity) varmistaen 
ja jähmeyden (rigidity) ehkäisten  Huvittavasti Hämäläinen, Ko-
sonen & Doz kirjoittivat 2011 ”eksperttikielestä korkealaatuisen 
dialogin esteenä”  Puheen yhdenmukaistuminen ehkäisi poikkea-
vien näkökulmien avautumista, liiallinen omaperäisyys johti ym-
märtämättömyyksiin  He suosittelivat lääkkeeksi ”universaalim-
paa, abstraktimpaa ja rikaskäsitteisempää kieltä”  Doz & Brannen 
olivatkin 2010 nimenneet kielenkäytön varsinaiseksi ”kasvun ja 
strategisen ketteryyden” koetinkiveksi: ”köyhäkäsitteistä ja erityis-
yhteyksistä kieltä” hyödyntävät firmat jäivät herkästi hahmotus-
tapansa loukkuun, siinä missä runsaampi ja ”kontekstiherkempi” 
kieli tuki toimintakykyä ja agiliteettia  Ajatus sinänsä on lupaava, 
mutta se törmää yhtäältä agilityn typerryttävään toistoon ja toi-
saalta kritiikistä vaikenemiseen  Kososen myötä jo virttyneestä 
ketteryydestä on tullut edelleen hallitseva tunnussana suomalai-
sessa 2010-luvun toimintaympäristössä  Jos se onkin jo väljähtynyt 
bisnesmaailmassa, se näyttää yhä voittavan puolelleen kannatusta 
julkista sektoria väitetysti kehittämään pyrkivien keskuudessa 

Kriittisyyden väistämisestä on lyhyt matka sen vähättelyyn  
Australialaisen eksekutiivitreenarin Mattisken kreatiivisuusopas sa-
noi 2010 kriittisyyden tappavan luovuuden  Hänen maanmiehensä 
ja kollegansa, ”yli 300 kirjaa kirjoittanut” Gerard ”The Art of Ser-
vice Inc ” Blokdijk puolestaan yritti 2015 jopa leipoa ”kriittisestä 
ajattelustakin” yhden tavan ”voittaa” ja ”päästä huipulle”  Itse opus 
vain on vinksahtaneen tekoälyn luoma häkellyttävä litania väärin 
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kirjoitettuja sanoja  Verkko- ja mobiilisovellusekspertti McClain 
luonnehti Blokdijkin aiempaa opasta IT-infrastruktuureista ”kam-
mottavaksi” ja ”huonoimmaksi koskaan lukemakseen”  Saman 
tekijän tarttuminen kriittisyysteemaan ei ehkä anna järkevää pe-
rustetta katsoa kaikkea julkista järjenkäyttöä tuhoon tuomituksi  
Yhtä kaikki tällaiset kriittisyyden hukkaputki-ilmiöt, piilevinä tai 
avoimina, äärimmäisinä tai maltillisempina, ovat itsessään yhteis-
kunnallisesti olennaisia kritiikin kohteita, kuten tämän raportin 
Johdannon kouluesimerkki osoittaa 

Konservatiivinen yhdysvaltalainen antiikintutkija Bruce S  
Thornton (s  1953) oli oikeilla jäljillä kirjassaan Greek Ways (2000)  
Hän totesi, että antiikin kreikkalaisten ainutlaatuisin piirre, ”joka 
enemmän kuin mikään muu selittää heidän innovatiivisen välk-
kyytensä, oli ’kriittinen henki’”  Thornton selitti: ”[H]e tekivät 
kaikesta kohtaamastaan ajattelun kohteen keskusteltavaksi ja eri-
teltäväksi vapaina uskonnon tai hallituksen pidättelystä  […] Vain 
kreikkalaiset nostivat esille järkiperäisen ruodinnan ja ’kritiikin’  
Heidän uteliaisuutensa, heidän herpaantumaton kyselevyytensä, 
heidän pyrkimyksensä selittää inhimillinen olemassaolo järkevästi 
ja yhtenäisesti ja tavoittaa kokemuksessa merkitystä ovat lähtökoh-
tana kaikille muille heihin liittämillemme älyllisille saavutuksille: 
logiikalle, fysiikalle, kritiikille, historialle, filosofialle, retoriikalle, 
dialektiikalle, dialogille, tragedialle, analyysille ja Dickensin Rouva 
Grandrindia niin kovasti hermostuttaneille ’-ologioille’: ne kaikki 
ovat kreikan sanoja ja muodollistettuja ilmaisuja asiasta, jota 
voimme kutsua ’kriittiseksi itsetietoisuudeksi’ ”

Liikasuuruuden ongelmat vain jäytävät selitystä  Kokonaisen 
kulttuurin ja sivilisaation juontaminen uteliaisuudesta on kohtuu-
tonta, vaikka sen voikin ymmärtää retoriseksi keinoksi  Ylimal-
kaan Thorntonin yksilöpsykologinen sekä modernin sääntelyval-
lan vastustuksen ja innovaatiohenkisyyden antiikkiin anakronis-
tisesti siirtävä tulkinta on väärällään  Tästä huolimatta siinä on 
nykyajalle harvinaista itua, koska se poikkeaa perusteetta yleisty-
neestä kritiikin ja kekseliäisyyden eroa painottavasta tai sen usein 
huomaamatta olettavasta kannasta sekä korostaa ajattelevaisen 
julkisen keskustelun luovuttamatonta osaa demokratiassa  Thorn-
ton on hyvinkin oikeassa siinä, että kreikkalaista ajatteluvalmiutta, 
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oppimishalua, puntarointikykyä ja tiedonhalua luonnehti nimen-
omaan kriittisyyden ja luovuuden yhteispeli  Nykyisessä innovaa-
tiokeskustelussa päästään harvoin likikään tämän tason oivalluk-
siin, joihin kuitenkin esimerkiksi suomalainen koululaitos nojaa 
koko ajan arkisessa työssään  ’Oppivan organisaation’ keskustelu-
perinteessä sitä tullaan toisinaan lähelle, kuten vaikkapa Belardon 
Innovation Through Learningissa (2002)  Myös käytännönläheisissä 
Grothen Innovation versus Adaptabilityssä (2009) ja Wagnerin Cre-
ating Innovatorsissa (2012) toteutuu kriittisyyden ja luovuuden vas-
tavuoroinen välitys valtavirtavastakkainasettelua ansiokkaammin  
Samaa voi sanoa Isaksenin & kumppaneiden Creative Approaches 
to Problem Solvingista (1994), jonka toisen painoksen alaotsikko 
kuului A Framework for Change (2000) ja kolmannen A Framework 
for Innovation and Change (2010)  Matkaa on kuitenkin siihen, että 
asiaa pohdittaisiin myös poliittiselta ja sosiaaliselta kannalta 

Pakkopositiivisuus

Yhteiskunnallisen debatin viipyessä on melkeinpä omaksi alak-
seen myös Suomessa erottumassa usean yhteisön erikoisuudekseen 
mainitsema innovaatiokonsultointi  Omanlaisekseen airueksi so-
pii helsinkiläinen yhdistys Ratkaisukeskeinen tutkimus- ja inno-
vaatio (2014–)  RATI ry haluaa verkkosivujensa mukaan ”edistää 
ratkaisu- ja voimavarakeskeisten, systeemisten, perheterapeuttis-
ten ja yleisemminkin postmodernien psykoterapioiden ja työtapo-
jen tutkimusta, kehittämistä, koulutusta, hoitokäytäntöjä ja sovel-
tamista eri aloille”  Kuvastakoon esimerkki tapaa, jolla innovaatio-
puhe yhdistyy nykyään eräänlaiseen yleistettyyn myönteisyysajat-
teluun  Siinä huomio kiinnittyy positiivisuusideologian itsensä 
luvalla sanoen vähemmän innovatiiviseen toisteisuuteen tai suora-
naiseen hokemaluonteeseen 

Imatralainen Innotiimi (1984–) on innovaatioon vetoamisen 
konkari  Sen pääala on ”työorganisaatioiden koulutus ja konsul-
tointi” ja ”organisaatioiden ja ihmisten kehittäminen”  Matemaa-
tikko Kari Helinin perustaman valmennustalon ”toimintafiloso-
fian taustalla on ajatus vapauttaa ja kohdentaa yhteisöenergia”  
Innotiimi syntyikin Helinin luoman, hiljaiset ihmisen palavereissa 
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puhumaan laittaneen Tuplatiimi-tekniikan pohjalta  Sittemmin 
Myers–Briggsin tyyppi-indikaattorista innostuttuaan hän kehit-
teli oman sähköisen ”Luontaiset Taipumukset” -työkalunsa ajat-
telutyylien tunnistamiseksi  Innotiimin näkyvimmistä hahmoista 
Nokialla pitkään vaikuttanut diplomi-insinööri Juha Saarenpää 
sanoo olevansa ”arvopohjainen valmentaja” ja ”intuitiooni luot-
tava toteuttaja”, jota siivittää ”aito sisäinen halua auttaa muita ih-
misiä menestymään elämässään”  Veikko Mantere puolestaan on 
”luovan ongelmanratkaisun” veteraani, joka tekee ”konsultoinnin 
ohessa väitöskirjaa organisaatioiden innovatiivisuuden kehittämi-
sestä”  Juha Lipponen taas kehuu saaneensa patentin puolelle sadalle 
keksinnölleen, siinä missä tekniikan tohtori Jarno Poskela korostaa 
julkaisseensa tukun kansainvälisiä artikkeleita  DI, KTM Mikko 
Lehtonen kertoo tekevänsä väitöskirjaa projektipäälliköistä organi-
saatiomuutoksissa  Saarenpään sanoin menestys syntyy mission ja 
passion kohtaamisesta  Hän kertoo syventyneensä viime vuosina 
sisäiseen motivaatioon ja transformatiiviseen johtajuuteen 

Kaikki innovaatiota toimenkuvassaan painottavista toimijoista 
eivät suinkaan etsiydy korkealentoiseen puheenparteen  Ne vain 
saattavat hyödyntää termin nostetta ja kansakunnallista kohtalok-
kuutta: esimerkiksi helsinkiläinen Technologos Oy (1988–) otti 
2008 käyttöön rinnakkaisnimen Suomalainen Innovaatio  Jo van-
hastaan i-sanaan olivat luottaneet etunenässä turkulainen Tekno-
Innovaatio (1985–), tamperelainen Logistic Innovaatio (1992–) ja 
lohjalainen T:mi Sosiaalialan innovaatio ja kehitys (1994–)  Joku-
nen muukin firma näyttää ammentavan otollisesta merkitysken-
tästä, kuten esimerkiksi lahtelainen HTV-Innovaatio (2001–), ro-
vaniemeläinen LaaKa Innovaatio (2004–), espoolainen AI Inno-
vaatio (2007–), lempääläläinen Tuontiliike Innovaatio (2008–), 
tamperelainen Innovaatio Oy Uusi Tehdas (2009–), espoolainen 
KK Innovaatio (2012–) ja kangasniemeläinen Niemi Innovaatio 
(2016–) osoittavat  Osoituksena toisenkin suuntaisesta liikahte-
lusta Turussa toiminut konsulttiyritys Stratecom Think Tank Oy 
(2000–2013) taas muutti nimensä MRe Consultingiksi (2013–) 

Kuten ’bisnessykleistä’ alkunsa saaneeseen käsitteeseen hyvin 
sopii, vähintään reilu puoli tusinaa innovaatiota 90-luvulta tai 
myöhemmin alkaen nimessään hyödyntänyttä suomalaista firmaa 
on jo ehtinyt kaatumaankin  Edelleen aktiivisista ehkä kiintoisin 
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on helsinkiläinen Konsultointi Kestävä Innovaatio Oy (2014–)  Se 
on Antti Hautamäen (s  1949) uusin hanke  Filosofina, loogikkona 
ja kognitiotieteilijänä aloittanut tutkija erikoistui 90-luvun alussa 
kuntien IT-uudistuksiin ja laajemmin uusiin ”palvelustrategioihin”: 
hänestä sukeutui vähitellen Suomen johtavia julkisen sektorin 
muutosjohtamisteoreetikkoja  Hautamäki vaikutti 00-luvulla kes-
keisesti Sitran innovaatio-ohjelmassa ja sen muokkaamisessa eril-
lisohjelmattomaksi universaaliksi innovoimisen edistämistyöksi ja 
-puheeksi  Lopulta hän emeritoitui 2013 Jyväskylän yliopiston eril-
lislaitokseksi 2002 perustetun Agora Centerin professorina  Erit-
täin tuotteliaana kirjoittana tunnetun Hautamäen konsulttiyritys 
nojaa hänen teoksistaan suorimmin Sitra-raporttiin Kestävä inno-
vointi (2008)  Uusia omia teoksia ei ole saatu sitten 2011 julkaistu-
jen ja edelleen innovaatioaiheisten Agora-raporttien, mutta Hau-
tamäki osallistui Demoksen jäsenenä 2012–2014 toimiessaan aja-
tuspajan raportteihin  Blogikirjoituksessaan helmikuussa 2015 hän 
päivitti näkemyksiään uudennoksista:

Innovaatiot syntyvät parhaiten avoimessa ja yksilöä kunnioittavassa il-
mapiirissä, joka on ominaista juuri demokraattisille maille  […] Olemme 
siirtyneet globaalisti verkostomaisesti toimivaan yhteiskuntaan, jossa 
vallitsevat horisontaaliset rakenteet  Siellä erilaiset toimijat – pienet ja 
isot – luovat kumppanuuksia ja tekevät yhteistyötä  Avainkäsitteenä on 
ekosysteemi, jota ei ohjata ylhäältä käsin  Sen kehitys perustuu spontaa-
nisuuteen ja yhdessä kehittymiseen ja luomiseen (co-evolution ja co-crea-
tion)  Mitä enemmän yhteiskunta verkottuu ja muuttuu horisontaali-
seksi, sitä huonommin toimivat keskitetyt ja ylhäältä johdetut järjestel-
mät ja ratkaisut  Monet aasialaiset yhteiskunnat ovat esimoderneja, joissa 
yksilöt ovat heikossa asemassa ja valta on perheillä ja klaaneilla  Kiinassa 
nämä esimodernit piirteet ovat saaneet erikoisen muodon ns  kaaderi-
demokratiana, jossa paikalliset kaaderit johtavat alueensa kehitystä  Luu-
lisi että meille suomalaisille Neuvostoliitto ja sen romahdus olisi opetta-
nut tervettä kritiikkiä ylhäältä johdettuja yhteiskuntia kohtaan 

Tässä Hautamäki palasi kaiketikin sekä nuoruutensa radikaali-
vasemmistolaiseen että myöhempään liberalistiseen eetokseen - 
sa  Ihailunsa Yhdysvaltoja kohtaan sittemmin monesti esiin tuonut 
Hautamäki toisti nytkin, että ”osavaltioiden ja toimijoiden autono-
miaan” perustuvan USA:n ”innovaatiokeskittymät” ammentavat 
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yksilön vapaudesta yleensä ja ”kokeilemisesta, luovuudesta ja ris-
kinotosta” erityisesti 

Huomionarvoista Hautamäen ja useimpien muidenkin innovaa-
tioista kirjoittavien ajattelussa on kriittisyyden poissaolo  Yksi seli-
tys sille voisi olla erilaisista aivoriihitekniikoista – kuten Innotiimin 
Tuplatiimistä – tuttu sääntö, että ideoita synnytettäessä kritisointi 
on kielletty  Oli miten oli, Hautamäen blogin kuvaus innovatiivi-
suudesta sopisi mainiosti moniin finanssikriisiä jouduttaneisiin 
pankkiireihin ja konsultteihin  Hänen kirjassaan 2008 ei liioin ole 
mitään käyttöä kriittiselle asenteelle  Siinä nimenomaan todetaan, 
samalla kun tarjotaan uusia ”hajautetun innovoinnin ja kansain-
välistymisen” reseptejä, ettei tähänastisen innovaatiopolitiikan 
”kritisoimisessa ole mitään mieltä”  Sen sijaan kritiikin kritisointi 
on Hautamäestä niin kiireellinen tehtävä, että se vaatii erityisen 
ponsilausuman:

Kun tulen Suomeen käymään oltuani pidempään Yhdysvalloissa, silmiin 
pistää ihmisten negatiivisuus  Kaikki aloitteellisuus ja innostus leima-
taan tyhmäksi: pitää olla kriittinen ja epäillä kaikkea  Tällä ylenmää-
räisellä negatiivisuudella tapetaan luovuus ja yrittäjyys 

Kritiikin väittäminen kielteiseksi ja sen leimaaminen innovaatio-
vihamieliseksi ovat kaksi erillistä mutta toisiinsa limittyvää koo-
kasta ja raskasta sekä toistuvasti perustelematta jäävää väitettä 
näissä yhteyksissä  Viimeksi samanlaisia jutteli maaliskuussa 2016 
HS-kolumnissaan juontaja-yritysvalmentaja Henkka Hyppönen 
(s  1972)  Filosofian tutkijan kynästä sama oivalluksena tarjoiltu 
vanha virsi kuulostaa jos mahdollista vielä pöllämystyttäväm-
mältä  Suomalaista asenneilmastoa voi ehkä hyvinkin luonnehtia 
intoa suitsivaksi ja epäileväiseksikin  Tästä ei kuitenkaan seuraa 
kriittisyyden samastuminen negatiivisuuteen tai sen murhaava 
rooli jonkinlaisena anti-innovaattorina ja myrkkynä luovalle yrit-
teliäisyydelle  Jos näin olisi, suomalainen koulu ei kai sitä sentään 
korostaisi  Tämän Hautamäki näyttää puolittain tiedostavankin  
Kun hän haluaa blogipostauksessaan puolustaa demokratiaa, hän 
antaa yhdeksi esimerkiksi tämän saamattomaksi haukutun valta-
järjestelyn päätöksentekokykyisyydestä peruskoulun luomisen 
Suomeen 70-luvulla  Sen penkille joutaisi palata monikin kriitti-
syyden ja luovuuden yhteyden kadottanut kehittäjä  
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ii.4 ”VANHAN KiERRätYStä” JA  
”YHtEiNEN tAHtOtilA”

n & n:n haastatteleman sosiaalityön emeritaprofessorin Leena Erä-
saaren (s  1948) mielestä pitäisi ajatushautomoiden sijaan puhua 
sanahautomoista  Suuri osa ajatuspajoista toimii lähellä poliittisia 
puolueita  Eräsaari on itsekin ollut mukana think tankissa, joka 
tuottaa kirjoja ja tutkimuksia  Hän kuului Vasemmistofoorumin 
2012 valmistuneen ”Hyvinvointipalveluhankkeen” ohjausryhmään 

Sen ajatushautomon tutkimukset kävivät läpi normaalit tieteellisen 
työn arviointikäytännöt  Erona vain oli nopea aikataulu, jolla tekstiä 
tuotettiin 

Joku painottaisi erona tilaustutkimuksellisuutta ja tutkimuksen 
kehystämistä  Yhtä kaikki osa ajatuspajoista ei Eräsaaren mukaan 
eroa kevyen sarjan julkipuhetta tuottavista konsulteista  Heiltä tu-
lee tyhjä puhe buzzista, pöhinästä ja innovatiivisuudesta 

Totta kai siitä, että tehdään yhdessä tulee tuottoisa olo, toisin kun jos 
tutkija yksikseen hautoo jotakin yliopiston nurkassa 

Eräsaaren mukaan usein käy niin, että hallinto- tai vaikka edus-
kuntatyötä piristämään palkataan konsulttifirma tai ajatushauto-
mon kaltainen taho  Se tuottaa niitä ajatuksia, joita tilaaja haluaa-
kin kuulla 

Yhdysvaltalainen biologi Philip J  Regal (s  1939) kirjoitti 1990 
kirjan ajattelutaidoista ja arvostelukyvystä  Hän uumoili, että ”ti-
lattujen ideoitten menestyksekäs levittäminen suoran poliittisen 
kontrollin ulottumattomissa” voi hyvinkin tulla leimaamaan yh-
teiskunnallista elämää hänen kotimaassaan  Absoluuttisen hallit-
sijan sijaan tilaajina toimivat ”useat poliittiset tai filosofiset ajatus-
pajat”: palkatut hehkuttajat ”työstivät ideologiaa ja propagoivat 
yliopistolliseen ja yleiseen ajatteluun vaikuttavia käsityksiä”  Regal 
lisäsi, että monia think tankeja rahoittivat perin isokenkäiset ja 
kovin pitkäkäsivartiset ihmiset 

Nykyään jo klassisen henkilökuvan tällaisesta taustahah-
mos ta laati 1980 Regalin maannainen, tutkiva journalisti Karen 
Rothmyer  Hän kertoi, kuinka pankki-, öljy- ja alumiinialalla 
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satu maisesti rikastuneen sukunsa nokkamies Richard Mellon 
Scaife (1932–2014) syyti suuria summia osiossa II 1 tavattuun The 
Heritage Foundationiin  Se oli murtautumassa yleisön tietoisuu-
teen republikaanipresidenttiehdokas Ronald Reaganin (1911–2004) 
vaalikampanjaan sopineen kaksikymmentäosaisen ja kolmituhat-
sivuisen Mandate for Leadershipin (1981–) julkaisijana  Laitaoikeis-
tolaisen kirjan hallinnollisiin suosituksiin tartuttiinkin hanakasti 
uuden presidentin hallinnossa  Nykyisin Washingtonin vaikutus-
valtaisimpiin laskettu ajatuspaja on jatkanut samannimistä sarjaa 
aina uuden päämiehen astuessa virkaan  Rothmyer kuvaili Heri-
tage-säätiötä ”uusoikeiston kenties mediasuuntautuneimmaksi 
tutkimustahoksi, joka tuotti päätöksentekijöille ja uutisvälineille 
raportteja ja julkaisuja tasaisena kymenä”  Scaife itse ei puhunut 
lehdistölle tavoitteistaan  Kun Rothmyer eräässä tilaisuudessa ky-
syi häneltä, miksi tämä rahoittaa avokätisesti uusoikeistoa, vastaus 
kuului: You fucking communist, get out of here!

Mitään näin selväpiirteistä yhteenottoa tutkivan journalismin 
ja äärioikeistolaisten mahtikeskittymien välillä ei useinkaan enää 
tavata  Ajatushautomoiden rahoitus ei ole välttämättä muuttunut 
80-luvun jälkeen kaikin osin läpinäkyvämmäksi  Mutta suurin 
ero tuolloiseen tilanteeseen on yleisen viestintäkentän muutos  
Ajatuspajatyyppiset toimijat osaavat nykyään puhua tavoilla, joita 
journalistit harvemmin arvostelevat ja yhä useammin suorastaan 
noudattavat  Think-tankeja pidättäydytään moittimasta, koska 
kritiikki itsessään osoittaa nykyisessä mediailmapiirissä pessimis-
tisyyttä, jäykkyyttä, totisuutta, kaunamieltä ja muutosvastarintaa  
”Muutosvastarinta on aina vaarallisinta”, sai tanskalaisen Reputa-
tion-mainostoimiston perustaja ja omistaja Alexander Peitersen 
sanoa HS-haastattelussa elokuussa 2014  ”Meillä on yksi suuri on-
gelma yhteiskunnassa ja se on muutosvastarinta”, totesi puolestaan 
valtiovarainministeri Alexander Stubb (s  1968) kokoomuslaiselle 
Verkkouutisetille syyskuussa 2015  Lukijoista ja ilmoittajista kil-
pailevissa valtalehdissä uskotaan, että lukijat kaipaavat lähinnä 
henkilövetoista ja pehmeästi terapoivaa kirjoittelua  Vähintäänkin 
niitä arvellaan tarvittavan runsaasti heti hiukankin painavammin 
uutis aineksen tai -analyysin vastapainoksi  Toimitettuja ajankoh-
taisartikkeleita ei aina erotakaan mainoksista tai yritysten entistä 
taitavammista tavoista kehua itseään ja vedota asiakkaisiin 
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Yksityinen–julkinen-rajaa sekoittavalla tavalla YLE näyttää 
usein olevan kaupallisia toimijoita kerkeämpi asiankin viihteellis-
täjä ja keventäjä  Toisaalta harva ei-julkisen uutismediankaan asia-
kas – vaikkapa HS-tilaaja tai Kymmenen Uutisten katsoja – haluaa 
maksaa yleistetystä epäkriittisyydestä, positiivisuudesta tai mark-
kinointitempauksista  Human interest -jutun tai loppukevennyk-
sen kuuluu yhä erottua muusta tarjonnasta, jonka ajoittaista heik-
kotasoisuutta katsotaan hyvittävän perinteisen laatujournalismin 
voimannäytöt  Suuri joukko kuluttajia on edelleen valmis maksa-
maan kriittisestä ja tutkivasta otteesta  Lukija voi ihmetellä, kuinka 
vaikkapa Susanna Reinbothin tai nyttemmin jo virkahenkilöuralle 
lähteneen Susanna Niinivaaran tapaiset kriittiset HS-toimittajat 
kestävät oman välineensä viihteellistymistä  Todennäköisesti niin 
tekijät kuin lukijatkin sietävät muutosta – ja tilaisuuden tullen 
nauttivatkin siitä – niin kauan kuin sitä tasapainottaa vahva pa-
nostus tiukkaan asiaan ja huolellisesti tutkittuihin juttuihin  Kri-
tiikitön vain osaa uida kriittisen sekaan harvan sitä huomaamat-
takaan  Nähtäväksi jää, pysyvätkö sen enempää toimittajat kuin 
mediaseuraajat villisti vaihtelevien asiantuntijakriteerien tasalla 

Tutkija-nimekkeen käytössä Eräsaari ei ole tiukka: ”Minun eh-
toni on, että jos kutsuu itseään tutkijaksi, pitää sitten käyttäytyä 
kuin tutkija ” Emerita kantaa kuitenkin huolta tieteellisistä toisin-
ajattelijoista, joita vastaan saatetaan nostaa esiin titteli- tai tausta-
asioita, kun ei kestetä normaaleja tieteellisiä näkemyseroja  

Eräsaari muistuttaa myös, että nykypäivän yliopistoissakin har-
rastetaan tiedon ostamista ja myymistä  

Aina ei ole selvää, täyttävätkö asiat tieteenfilosofisia ehtoja  Joskus käy 
niin, että tulokset julkistetaan vain, jos tulos miellyttää rahoittajia  Käy-
tännössä tämä ei yliopistolla vetele  Ei ole tiedettä, jos suostuu tällaiseen, 
eikä silloin tekijä ole mikään tutkija  Yliopistoon liittyy tai ainakin pi-
täisi liittyä eettinen koodisto kuten sosiaalityöntekijöille ja lääkäreille 

Nyt ei kuitenkaan keskustella ensisijaisesti tutkimusetiikan selvä-
piirteisistä rikkomuksista vaan hämärärajaisesta uusmuotoisesta 
tutkijuudesta ja tutkimuksesta  Esimerkiksi tai erityisesti ajatus-
paja Demos Helsinki on kunnostautunut tutkimus- ja tutkija-
termien suruttomassa käytössä: sen aloittamisvuonna 2005 filo-
sofian perustutkinnon suorittanut Aleksi Neuvonen sai jo virka- 
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nimekkeen ”tutkimusjohtaja”  Demoksen ”tutkijoina” esiintyneet 
henkilöt ovat tyypillisesti olleet korkeintaan maistereita ja sen 
”tutkimukset” ohkaisia selvityksiä tai ideapapereita  Turhaa vaati-
mattomuutta vähensi osaltaan valtio: kuten osiossa II 3 kävi ilmi, 
opetus- ja kultuuriministeriö jakaa puolueita lähellä oleville sää-
tiöille tukea ”päätöksentekoa tukevaan yhteiskunnalliseen tutki-
mukseen”  Juttua varten haastatellun Neuvosen sanottiin edusta-
van riippumatonta ”Demos Helsinki -tutkimuslaitosta”  Ajatus-
hautomotermi oli tuolloin vasta vakiintumassa ja OKM vielä 
pelkkä opetusministeriö 

Termien löyhästä käytöstä käy arkiseksi esimerkiksi vaikkapa 
HS:n ”Raha”-osaston juttu helmikuussa 2015 ylitöitten laskutta-
misesta  Kahdesta kuullusta asiantuntijasta toinen oli Tampereen 
yliopiston yhteydessä toimivan Työelämän tutkimuskeskuksen 
psykologian professori Saija Mauno  Toisena haastateltu Tapani 
Riekki esiteltiin sanoin ”Filosofian [A]katemian tutkija ja koulut-
taja”  Jostain syystä psykologian tohtoria ei siis nimetty Helsingin 
yliopiston tutkijaksi  Jos hän oli itse valinnut epiteettinsä lehtilau-
suntoa varten, hän joko halusi näkyvyyttä Filosofian Akatemian 
myymille tuotteille tai koki, että HS:lle tuli annettua kommentti 
pikemminkin firman hankkeissa vaikuttavana asiantuntijana kuin 
yliopistotutkijana  Joka tapauksessa arvovaltaisen lehden toimitus 
käytännössä häivytti näkyvistä tärkeitä eksperttiyden eroja 

Yliopistojen muuttuminen ympäröivän yhteiskunnan tapaan 
kaupallisempaan suuntaan on kuitenkin eri asia kuin varta vasten 
voittoon, julkisuuteen tai vaikuttamiseen pyrkivien täsmätieto-
tuotteiden valmistus  Vaikka akateemiseen maailmaan sopisivat-
kin markkinoinnista tutut tavat ja puheenparret nykyään parem-
min kuin esimerkiksi 70-luvulla, tästä ei seuraa, että korkeakoulut 
olisivat samalla viivalla ajatushautomoiden tai konsulttiyhtiöiden 
kanssa  Tiedeyhteisön vertaiskritiikkiin perustuvalle itseäänkor-
jaavuudelle ei ole vastinetta hätkähdyttämään, tehostamaan tai 
vaurastuttamaan pyrkivässä käyttöajatusbisneksessä 

Tutkijakonkari Eräsaaren silmissä konsultit tuottavat lähinnä 
uusia termejä, sanoja uudiskäyttöön  Saadaan uusina esiintyviä 
vanhoja ideoita, jotka joissain tapauksissa ovat olleet käytössä pit-
kään  ”Ajatushautomot eivät kerro, jos jokin käytäntö on ollut jo 
ennen  Keksitään vain uusi sana ja siitä luodaan ’uusi’ käytäntö ” 
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Eräsaari lisää, että harva sosiaalityön ja -politiikan alan ajatus on 
varsinaisesti uusi 

Jos nyt ajatellaan tätä ajatusta osallistavasta sosiaaliturvasta, että sosiaali-
etuuksista pitäisi tehdä vastikkeellista, niin eihän siinä ole mitään uutta  
Sosiaalietuuksien saaminen on jo nyt vastikkeellista: on täytettävä lap-
puja ja osoitettava, ettei tuloja ole  Osallistavan sosiaaliturvan idea on 
mitätön 

Think tankeja tutkinut valtiotieteen tohtori Anu Kettunen (s  1980) 
liittää ajatushautomot suopeammin ”muutostrendien” tunnista-
miseen  Nyt kun toimijoita on tullut kentälle enemmän kuin niitä 
vielä kymmenen vuotta sitten oli, ajattelunkin voi odottaa moni-
puolistuvan 

Ajatuspajojen tuottamien raporttien taso vaihtelee  ”Kannattaa 
pohtia, kuka asiaa katsoo ja mihin tarkoitukseen jokin raportti on 
tilattu”, Kettunen jatkaa n & n:lle  Hänestä tilannetta on hyvä 
seurata: 

Eivät ajatushautomoiden tekemät selvitykset ole automaattisesti parem-
pia kuin virkamiestyönä tehdyt  Nyt kun ajatushautomoita on enem-
män, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuka on tilaustyön takana ja 
miltä ajatushautomoilta aina tilataan raportteja 

Varovaisissa arvioissaankin tutkija näkee toiminnan hedelmälli-
seksi  Hän ottaa esimerkiksi crowdsourcingin käsitteen ja ilmiön 
hivuttautumisen valtajulkisuuteen: 

Alun perin joukkoistamisesta puhui Demos Helsinki, sitten siitä pu-
huttiin Sitrassa ja sitten eduskunnassa  Ajatushautomoilla on kyllä vai-
kutusta 

Tämä ei tarkkaan ottaen pidä kutiaan  Yhdysvalloissa 2006 syn-
tyneen käsitteen esitteli suomalaisessa julkisessa sanassa helmi-
kuussa 2007 tuolloin markkinointitoimisto Dagmarissa työsken-
nellyt ja ”someguruksi” luonnehdittu Sami Salmenkivi  Sitä so-
velsi heti muiden muassa biologi ja IT-spesialisti Mikko Heik-
kinen kirjoittaessaan luonnonseurantaprojekteista blogissaan  De-
mos ehätti mukaan keskusteluun 2010 monen muunkin talon väel lä 
kansoitetussa Oivallus-yhteishankkeessa  Sitra puuttui peliin sa-
moihin aikoihin, kun tiedotusopin doktorandi Tanja Aitamurto 
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laati eduskunnalle raportin Crowdsourcing for Democracy. A New 
Era in Policy-Making (2012)  Väljemmin on mahdollista sanoa, 
että Demos lisäsi joukkoistamisen näkyvyyttä julkisuudessa ja laa-
jensi siitä tietoisten piiriä 

Kettusta kiinnostaa ajatuspajojen tapa muotoilla sanomansa 
päättäjien tartuttavaksi  Hän ei katso tässä voitavan vaalia vain 
halpahintaisia keinoja: ”Ajatuspajojen uskottavuutta lisää se, jos ne 
pystyvät olemaan kriittisiä  Silloin pitää tarkastella niiden rahoi-
tusta ja muita kytköksiä  Voi katsoa, onko ajatuspaja pelkästään 
valtionrahoituksen varassa vai onko sillä monipuolinen rahoitus-
pohja  Ajatuspajalla on mahdollisuus olla kriittinen, jos raportteja 
tilataan muualtakin kuin eduskunnasta, eikä tarvitse pelätä val-
tiorahoituksen loppumista ”

Tässäkin Kettusen painotus on hieman erikoinen  Ikään kuin 
julkisen tuen nauttiminen tekisi epäkriittiseksi ja yksityisen, puo-
lijulkisen tai ainakin monijulkisen rahoituksen saaminen vahvis-
taisi kriittisyyttä  Yhtä kaikki hän on varmasti oikeassa teroittaes-
saan n & n:lle tarvetta huomioida yleinen rahoituspohja sekä eri-
tyiset transaktiot ja täsmälliset kytkyt  Toinen asia on sitten se, 
että raportteja tehdään myös julkiseen keskusteluun, joka ei sen-
tään ole kenenkään tilaajatahon kokonaan hallittavissa 

Ajatuspajat yhdistetään muualla mutkattomammin aula- tai 
käytäväpolitiikkaan  Ranskalainen maantieteen professori Cynt-
hia Ghorra-Gobin arvioi 2009 ajatushautomoita yhdysvaltalaisena 
ilmiönä, joka Ranskassa vielä nähtiin ”institutionaaliseksi uutuu-
deksi”  Hänen mukaansa ajatuspajat olivat USA:ssa väkisinkin 
jonkinasteisen ”vaikutusvallan” käyttelijöitä  Ghorra-Gobinin sa-
noin valtio ei Yhdysvalloissa ole ”tila, jossa työstyy yleinen etu, ja 
jossa pitää puoliaan kansalaisten keskinäinen tasa-arvo”  Valtio 
nähdään sen sijaan 50 osavaltion välisen ykseyden takaavaksi insti-
tuutioksi, jonka erityistehtävänä on toimia ”erilaisten virtausten ja 
monien poliittisten lobbyjen erotuomarina”  Siksi think tankitkin 
käsitetään yhdysvaltalaisessa poliittisessa elämässä ”ammattimai-
siksi painostusryhmiksi muitten eturyhmien joukossa” 

Saksassakin Denkfabrikit nousivat viimeistään 90-luvulla mer-
kittäviksi vallankäyttäjiksi ja politiikan muotoilijoiksi  Mutta ne 
toimivat pääasiassa julkisella tuella säätiömuotoisesti  Kuten Vihreä 
Lanka kertoi, vihreää puoluetta lähellä oleva Heinrich Böll -sää tiö 
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(1997–) sai 2007 yhteensä 36,5 miljoonan euron budjetistaan mil-
joonan EU:lta ja loput Saksan valtiolta parlamenttipaikka lukunsa 
perusteella  Lehteen haastatellun johtajansa Ralf Füchsin (s  1951) 
mukaan poliittinen ajatustehdas oli ”osa vihreää poliittista per-
hettä mutta hyvin itsenäinen sellainen”  Sen toimenkuvaan kuului 
uusien puolue-edustajien koulutus mutta myös riippumattomuu-
den vaaliminen: ”Ei kannata yrittää alkaa puoluekouluksi eksklu-
siivisesti vihreille, tuottavampaa ja luovempaa on olla yhteistyössä 
eri tahoihin ” HB-säätiö myös jakoi apurahoja opiskelijoille ja tut-
kijoille, arkistoi vihreiden historiaa, teki koti- ja ulkomailla yhteis-
työtä vapaan lehdistön ja kansalaisjärjestöjen kanssa, verkotti eri-
laisia poliittisia toimijoita järjestämällä tilaisuuksia ja tuotti taus-
tapapereita EU-vihreille  Friedrich Ebert -säätiö (1925/1954–) so-
siaali demokraattipuoluekytkyineen ja Konrad Adenauer -säätiö 
(1955–) kristillisdemokraattipuoluesiteineen toimivat yli kolmin-
kertaisin resurssein 

Ranskalaistoimittaja Courtois katsoi 2012, että Ranskan noin 
160 erikokoista ja -laatuista réservois des idéesiä olivat kaukana yh-
dysvaltalaisten think tankien tai niiden saksalaistenkaan vastineit-
ten vaikutusvallasta  Esimerkiksi liberaali Montaigne-instituutti 
(2000–) oli tuottanut kuutisenkymmentä raporttia kahdeksassa 
vuodessa ja saanut paljon julkisuutta  Mutta tämäkin kolmen mil-
joonan euron vuosibudjetilla toimiva ranskalaisittain rikas ajatus-
hautomo oli itänaapurin ja rapakontakaisiin serkkuihinsa verrat-
tuna pikkutekijä  Courtois huomautti, kuinka sekä oikeistolaisiksi 
että vasemmistolaisiksi hahmottuvat ajatuspajat jaksoivat koko 
ajan vakuuttaa määrittelevänsä ja miettivänsä milloin minkäkin 
asian – ja loppujen lopuksi kaiken mahdollisen – uudelleen  Hänen 
haastattelemansa politiikan tutkija Pascal Perrineau liitti labora-
toire des idéesien suosion riutuviin puolueisiin, jotka olivat muuttu-
neet ideariihistä ”byrokraattisiksi koneistoiksi”  Politologin sil-
missä samaan suuntaan veivät yliopistokriisi ja akateemisten tutki-
joitten ahdinko  Hän arveli, että poliitikoihin ja toimittajiin veto-
ava muka-uusien asioitten paketointi yksinkertaiseen muotoon 
selitti tuumaustankkien suosion mutta samalla kertoi niiden ei 
niinkään uudistavasta vaan ennemminkin välittäjä- ja viestijäroo-
lista  Think tankeilta oli Perrineaun mukaan turha odottaa uudis-
tuksia, sillä ulkopuoliksi asiantuntijoiksi itsekin tunnustautuen ne 
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eivät niveltyneet yhtaikaa poliittiseen sfääriin ja kansalaisyhteis-
kuntaan 

Belgialainen kulttuurilehti La revue nouvelle (1945–) julkaisi 
myöhemmin samana vuonna teemanumeron ajatushautomoista  
Louvainin katolisen yliopiston sosiologian professori Luc Van 
Campenhoudt (s  1947) avasi paketin viittaamalla yhtäältä po-
pulismin ja toisaalta asiantuntijamahdin ongelmiin kansanvallan 
kannalta  Populismissa kansa tietää oman parhaansa, mutta siirtää 
vastuutaan kansan ääntä käytteleväksi katsotulle karismaattiselle 
johtajalle  Ekspertokratiassa kansa ei tiedä parastaan, joten järki-
peräinen suunnittelu ja päätöksenteko jäävät erikoistuntijoiden 
vastuulle  Kumpikin ohittaa demokratian ihanteen, jossa vallan 
jakavat kaikki kansalaiset keskenään tasa-arvoisena joukkona  
Heidät sivuuttaviin elitismin muotoihin on Van Campenhoudtin 
mukaan laskettava siis sekä populistiset että asiantuntija-auktori-
teettia ylikorostavat ideologiat ja käytännöt 

Analyysista uupuvat tiettyjen populismin ja ekspertismin muo-
tojen lomittumiset  Asiantuntijuudessa ei pitäisi sinänsä olla mi-
tään vikaa, kuten ei ole liioin kyvyssä puhua laajalle yleisölle ym-
märrettävällä tavalla  Vaikeuksiin joudutaan, jos asiantuntemuk-
sen ehdot höllentyvät liikaa julkisuudessa, jossa yksinkertaistavia 
puhetapoja eivät tasapainota asioitten tosiasialliselle mutkikkuu-
delle ja monitahoisuudelle oikeutta tekevät otteet  Nykytilannetta 
esimerkiksi Suomessa luonnehtii se, että viestintäalan murros ja 
elintapojen muutokset ovat kaventanut korkeatasoisen kriittisen 
journalismin alaa ja vaikuttavuutta  Ekspertteinä voivat esiintyä 
hyvin kyseenalaisin perustein asiantuntijoiksi esitetyt tahot  Eri-
laiset huonosti perustellut tai täysin perättömät väittämät kiertävät 
mediassa kuin totuuksina  Ne katteettomiksi tietävät tutkijat eivät 
niihin välttämättä puutu kiireen, leimautumisen, henkilöön me-
nevien kiistojen tai muiden syiden takia 

Van Campenhoudtin jälkeen La revue nouvellen teemakokonai-
suudessa pääsi ääneen saman yliopiston ja saman alan emerituspro-
fessori Albert Bastenier (s  1940)  Hän kyseenalaisti ajatusmyllyjen 
asiantuntijuuden perustan  Think tankien korostunut asema kertoi 
eliitin halusta hankkia myöntymys kansan nimissä käyttämälleen 
vallalle  Hämärtyi käsitys demokratiasta jatkuvana tapahtumakul-
kuna ja kamppailuna  Tapaustutkimuksessaan maahanmuuton 
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kustannuksia selvittäneestä belgialaisesta Itinera-pajasta (2006–) 
Bastenier näki vain vähän riippumatonta osallistumista poliittisen 
elämän tutkailemiseen mutta sen sijaan suurestikin uusliberaalia 
lobbaustyötä  Sosiologin mukaan tällaiset think tankit eivät lisän-
neet yhteiskunnallisen keskustelun älyllisyyttä, vaan ne pyrkivät 
tarjoamaan itselleen edullisen kehikon päätöksentekijöiden koko 
kansaa koskeville ratkaisuille 

Näiden tutkijaveteraanien näkökannat on helppo leimata van-
hanaikaisiksi  Lisäksi voi kysyä, kuinka paljossa ne ovat La revue 
nouvellen esimerkillistämän edistyksellis-vapaamielisen katoli-
suuden haaran mukaisia ja sellaisina kaiken think tankeihinkin 
kohdistuvan kritiikin väärtejä  Ei ihme, jos katolisen yliopiston 
sattuu sotkemaan vaikkapa konservatiiviseen yhdysvaltalaiseen 
Witherspoon-instituuttiin (2006–), ”yhteen maan arvovaltaisim-
mista think tankeista”, joka ”poliittis-filosofisena ajatuspajana puo-
lustaa ja edistää filosofiassa katolisia opetuksia”  Kuvaileehan iki-
vanha akateemisuuden edustaja Université de Louvain itseään ko-
tisivuillaan viestintäkonsulttiranskaksi: ”Niin oman maailmansa 
kuin muodostaakin, UCL suhtautuu avoimesti muuhun maail-
maan  Se on muistamisen ja aloitteellisuuden, kulttuurin juhlista-
misen ja keksimisen, aikaan saamisen ja paremmaksi panemisen 
asialla ” Mutta siinä missä Louvainin yliopiston päätoimiala on 
tutkimus ja opetus ja La revue nouvellen kriittinen aikalaiskeskus-
telu, Witherspoonilla ja muilla ajatusputiikeilla se on vaikuttami-
nen  Tätä eroa ei pitäisi julkisuudessa kaikin keinoin sotkea vaan 
koko ajan selventää 

Mediatutkimuksen erikoistutkija Katja Valaskivi (s  1968) Tam-
pereen yliopistolta näkee n & n -haastattelussa ajatushautomot 
osaksi yleistä yhteiskunnallista trendiä  Julkisten järjestelmien 
tuottamaa tietoa pidetään tätä nykyä huonompana kuin tietoa, 
joka on peräisin yksityisistä yrityksistä 

Valaskivi on kirjoittanut yhdessä Johanna Sumialan (s  1971) 
kanssa artikkelin, jossa he tutkivat Suomessa, Aalto-yliopiston 
Otaniemessä yhden start-up-tapahtuman uutisointia ja puheta-
poja  Valaskiven mukaan innovaatiousko on edistysuskon seuraaja 

”Think tankit ovat osa konsulttidemokratian maailmaa  Ne vai-
kuttavat puolueettomilta, vaikka ne juuri ovat kiinni rahoituk-
sesta”, Valaskivi sanoo Kuuselan & Ylösen analyysia mukaillen 
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Tutkijan sanoin innovaatiousko antaa meidän ymmärtää, että 
innovaatiot ovat ihmisiä suurempia  

Ikään kuin ihmiskunta voisi syödä ja säästää maapallon samaan aikaan  
Että jokin keksintö pelastaa maapallon ja meidät vääjäämättömältä tu-
holta viime hetkellä 

Innovaatiouskoa seuraa Valaskiven mukaan start-up-puhe, jolla 
edistetään yritystoimintaa julkisten organisaatioiden kärsiessä  

Valaskivi puhuu ajalle tyypillisestä tavasta tehdä asioita: ”Eri 
tahot sitoutetaan ajattelemaan tietyllä tavalla, ja näin luodaan yh-
teinen tahtotila ” Tutkija tuskin vain pilan päiten käyttää 00-lu-
vulla yleistynyttä mutta monien kansalaisten korvia yhä pahasti 
särkevää yhdyssanaa  Itse asiassa jo Santalaisen & kumppanien 
kirjassa Tulosjohtaminen (1982) esiintyvä ”tahtotila” kuuluu sa-
massa opuksessa myös käytetyn ”muutosvastarinnan” kanssa ny-
kyisen kaikkialle tulvehtivan ja vasiten sisällyksettömän valmen-
nuskonsulttikielen kauneimpiin kukkasiin 

Valaskivi tutkii tällä hetkellä Suomen maabrändihanketta, 
jossa on mukana ajatushautomo Demos ja muita konsultteja  Va-
laskivi kertoo, että 20 vuotta aikaisemmin tehtiin sama prosessi, 
mutta silloin se tehtiin virkamiestyönä 

Kysyin sellaisilta, jotka ovat olleet molemmissa projekteissa mukana, 
miksi nyt päädyttiin konsulttityön käyttöön  He vastasivat, että ei ollut 
mahdollisuutta irrottaa virkamiestä  Maabrändityöstä maksettiin eri ar-
vioiden mukaan 300 000–500 000 euroa  Saisikin olla aikamoinen vir-
kamies, jolle maksettaisiin tuon suuruinen palkka kahdessa vuodessa  
Vaikka julkisista menoista säästettäisiin, on ideologisesti mahdotonta 
teettää työtä virkamiehillä 
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ii.5 Self-help JA lifestyle

Mieli on alati toimelias, synnyttävä voima, joka valvomattomana tai 
harhaanjohdettuna tuottaa harmia yhtä helposti ja ilmeisesti kuin mikä 
tahansa tietämättömästi käsitelty voima  Järjestelmällisesti ja viisaasti 
ohjattuna se on kaikkien ihmisten käytössä olevaa kyvykkyyttä hyvään, 
jolla voi kasvattaa tehokkuuttaan ja onnellisuuttaan ja avustaa muitakin 
kasvattamaan omiaan 

Sanat ovat luonnontutkijanakin vaikuttaneen kirjailijan ja MIT:n 
kasvatin Stanton Davis Kirkhamin (1868–1944) The Philosophy of 
Self-Helpistä (1912)  Toisin kuin voisi luulla satavuotiaasta teok-
sesta, se tuntuu hyvin ajankohtaiselta, kun katsoo nyt suosituim-
pia ”tietokirjoiksi” luokiteltuja nimekkeitä  Kirkham puhui sen 
puolesta, että uusin psykologinen tutkimus on otettava jokaihmi-
sen arkiseksi käytännön avuksi ”mielenkontrollissa”  Sitä oli täy-
dennettävä etiikalla ja yleisemminkin filosofialla, jotta itse- tai 
oma-avun erottelukyky paranee ja huono spekulaatio vähenee  
Kyynisyyden välttämiseksi tarvittiin lisäksi Jeesus- muttei välttä-
mättä teologiakeskeistä uskontoa  Kirkhamin mielestä tuli ”omis-
taa tarmomme sen säätelemiseen, mikä oli säädeltävissä, ja lakata 
haaskaamasta energiaa siihen, mitä ei voi hallita”  Piti hankkiutua 
eroon ”vääristä käsitteistä” ja tavoitella niistä vapaita ”normaaleja 
suhteita” ja ”normaalia mielenasennetta”  Kirkhamille terveys oli 
pohjimmiltaan mielentila ja kaikki edistys riippuvaista asennoitu-
misesta  Menestys bisneksessä riippui kaikille tutuista asioista, 
”rehellisyydestä, älykkyydestä, ahkeruudesta ja tehokkuudesta”  
Kun näihin lisättiin hänen neuvomaansa ”ajatuskontrollia” ja 
”itse luottamusta”, saavutettiin menestymisen edellyttämä ”päte-
vyys”  Koska köyhyys ”seurasi epäpätevyydestä” eli avuttomuu-
desta ”voittaa oman luonteensa viat”, vaadittiin vain halua yrittää 

Suomalaisetkin viestimet on vallannut monimuotoisuudes-
saankin toisteinen ja tunnistettava itseapukirjoittelu  Se hallitsee 
suurta osaa tietokirjamyynnistä  Akateemisen Kirjakaupan filo-
sofiaosastolla käväisevä alaa tuntematon henkilö saa siitä helposti 
oudon käsityksen, kun tarjontaa hallitsevat yksilö- ja yhteisö- 
kehittämisoppaat  Kuten Hallamaa raportoi Ylkkärissä lokakuussa 
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2011, ”suomenkielisiä self-help-kirjoja on viime vuosina puskenut 
markkinoille kolminkertainen määrä 1990-lukuun verrattuna, yli 
900 nimekettä  [USA:ssa] ala on paisunut 11 miljardin dollarin 
(8,2 mrd euroa) suuruiseksi[ ]” Hän nosti erikseen esiin australia-
laisen tv-julkkiksen Rhonda Byrnern (s  1945) 45 kielelle käänne-
tyn ja yli 21 miljoonaa myyneen The Secretin (2006)  Se ja sen 
kolme jatko-osaa on suomennettu ja mennyt kuin kuumille ki-
ville  Viimeisin vietti hyvän osan vuodesta 2011 Suomen suosi-
tuimpien ei-kaunokirjallisten teosten TOP 5:ssä 

Hallamaa jakoi oma-apukirjallisuuden kolmeen pääluokkaan: 
henkisen kasvun, kovien koettelemusten ja menestysvinkkien ni-
teet  Kanerva puolestaan lisäsi HS-NYTissä joulukuussa 2014 self-
helpin osa-alueita luetellessaan ”kevyen popularisoivan psyko-
logiakirjallisuuden, new age -hengellisyyden ja rakkaus- ja pari-
suhdekirjallisuuden” joukkoon myös ”bisneskirjallisuuden”  Ku-
ten Hallamaa kokosi, psykologisoiva ulottuvuus sukseeoppaisiin 
rakentui vasta 60-luvulla  Etiikan lippu liehuu, tai ainakin hyvän 
ihmisen ja tekemisen viitepiste näkyy niissä aika ajoin  Halla-
maan asiasta kuulema kulttuuripsykologian dosentti Juhani Iha-
nus (s  1954) arvioi, että yhteiskunta- ja kulttuurierittelyyn ryhty-
mätön self-help oli ”ideologialtaan pääosin sopeuttavaa”  WSOY:n 
kustannuspäällikkö puolestaan totesi: ”Tietenkin pyrimme teke-
mään kirjoja, jotka tuottavat meille voittoa, ei tappiota ”

Self-help ei kuitenkaan ole pelkästään yksi enemmän tai vähem-
män tunnistettava kirjallisuudenlaji vaan myös ajattelu- ja ilmaisu-
tapa, joka on levinnyt oma-apunimekeiden piiristä kutakuinkin 
kaikkeen vähänkin laajemmalle yleisölle suunnattuun julkiseen 
tekstiin ja puheeseen  Aihetta tutkinut filosofi Nora Hämäläinen 
(s  1978) kertoi Ylioppilaslehti-haastattelussa huhtikuussa 2015 ha-
vahtuneensa 00-luvun puolimaissa Hufvudstadsbladetin sivuille 
hivuttautuneeseen uuteen hahmoon: vallanpitäjien ja asiantunti-
joiden rinnalle ilmaantui ”minä”  Äkkiä palstoilla oli yhä enem-
män ”ongelmalähtöistä, populaaripsykologista materiaalia, jonka 
keskeisin anti oli: Miten juuri minun elämästäni tulisi vielä pa-
rempi”  Tutkittuaan asiaa tutkija päätyi liittämään ilmiön tiettyi-
hin yhteiskunnallisiin trendeihin 

Hämäläinen on lähestynyt aihepiiriä tutkien ja ymmärtäen eikä 
hyökäten tai hyväksyen  Niin ikään 2015 julkaistussa artikkelissaan 
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hän toteaa, että oma-avun kovaa ydintä olevat ”rakkaus oppaat 
ovat yksi paikka, jossa yhteiskuntamme puhuu rakkaudesta”  
Tälle realiteetille Hämäläinen erottaa kolme tehtävää  Ensinnäkin 
lemmenmanuaalit ”luovat tilan pohtia” ihmissuhteita ihmisille, 
joille sellaista ei arjessa muuten avautuisi  Lisäksi ne antavat ”kä-
sitteitä ja malleja oman kokemuksen jäsentämiseen” ja näiden mu-
kana mahdollisuuden pärjätä paremmin ongelmissa  Lopulta ne 
tietyssä yhteneväisyydessäänkin esittelevät ”erilaisia näkemyksiä” 
tai kokonaista ”kultturisten vaihtoehtojen kirjoa” uusien hahmo-
tusten pohjaksi  Hämäläinen korostaa, että oppaiden lukijoista 
moni haluaa paremminkin mielekkään lisän elämäniloiseen poh-
dintaansa kuin pelastuksen toivottomuuteensa  Pilkkaa ja tuomit-
semista välttävä ote johtaa uskaliaan pitkälle oma-avun oikeutuk-
sen suuntaan  Self-helpin tutkijan työnä on selvitellä, miksi se on 
päässyt suosioon ja jokapäiväiseksi ilmiöksi  Asian mahdollisiin 
taloudellis-sosiaalisiin syihinkin – keskiluokan tilanteen heikke-
nemiseen ja yhteisöllisyyden rapautumiseen – viittaava Hämäläi-
nen tähdentää kuitenkin vain tarvetta nähdä psykologisoivan ja 
terapoivan ihmiskäsityksen nousussa hyvät ja huonot puolet  Sa-
malla hän tulee antaneeksi eväitä kritiikkiin 

Ei ole sattumaa, että Hämäläinen kertoo Ylkkärille aiheensa ja 
huolensa tai kiinnostuksensa nousseen lehteä lukemalla  Suoma-
laiset ovat tunnetusti lehdenlukija- ja -tilaajakansaa, ja siksi me-
dian myllerrykset ovat maassa vahvasti lähes kaikkia koskettavia 
asioita  HS:n siirtyminen tabloidiformaattiin 2013 puhutti miljoo-
nia  Osaa sen perinteisen annin vähentymistä surreista on lohdut-
tanut kasvava ei-painettu tarjonta: HSTV-nettipalvelussa ainakin 
politiikan toimituksen esimiehen tehtävistä 2015 pääkirjoitustoi-
mitukseen siirtyneen Marko Junkkarin toisinaan parituntiset, 
uutis juttuja syventävät videohaastattelut ovatkin lohdullinen esi-
merkki hyvän journalismin kyvystä pysyä elossa ankarissa talou-
dellisissa paineissa  Toivoa sopii, etteivät tämänkaltaiset osoitukset 
verkko ekstrojen täysipainoisuudesta entisestään kavenna perinteis-
ten lehtijuttujen alaa  Suomalaiset ovat tottuneet kunnolliseen 
tiedon välitykseen, asialliseen uutisointiin ja perusteelliseen kom-
mentaariin  YLE:n jokailtainen pitkä päälähetys on edelleen suo-
situin uutisohjelma  Myös viihdeohjelmista kaikkiin suosituim-
piin kuuluvat niin asiapohjalta ponnistava hulluttelu Uutisvuoto 
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(1998–) kuin myös rennosti hekotteleva Hyvät ja huonot uutiset 
(2012–) ja sarkastisen viiltävä Noin viikon uutiset (2014–), jotka 
kaikki perustuvat lähdekritiikin mahdollisuuteen  Kansalaisista ei 
selvästikään ole yhdentekevää, mitä miljoona- tai tuhatpainoksin 
leviävissä lehdissä lukee tai mitä laajasti seuratuissa tv- tai radio-
ohjelmissa tai klikatuimmilla nettisivustoilla sanotaan 

Tampereen yliopistossa hiljan hyväksytyssä gradussa kuvaillaan 
laman ja media-alan rakennemuutoksen vaikutuksia journalis-
miin  Tekijä Jokisen mukaan on siirrytty suuren yleisön yhteisiksi 
ajateltujen asioitten käsittelemisestä entistä enemmän eriytyneiden 
lukijaryhmien puhuttelemiseen  Perinteiset sanomalehdetkin koet-
tavat entistä vaikeammaksi käyvän mainoshankinnan ohessa pysyä 
perillä ihmisten ilmeisen joustaviksi käyneistä mediakulutustottu-
muksista  Tapaustutkimuksessa selvitellään, kuinka Aamulehti on 
koettanut vastata tilanteeseen ”tuomalla lehden sivuille palvelujour-
nalismia uutisjournalismin sekaan”  Lavealla elämäntapa- ja ku-
luttajakonseptilla haetaan kosketusta ihmisten arkeen  Lukijoita 
haastatellut Jokinen kertoo näiden hyväksyvän kevyen, jopa höm-
päksi koetun aineksen limittymisen yleisesti merkittävään uuti-
sointiin ja kommentointiin  ”Hengähdystauon” lisäksi ne synnytti-
vät vaikutelman välittäen ja tukien rinnalla kulkevasta viestimestä 

Kuten Keller & Berry toteavat, palvelujournalistiset painotuk-
set pääsivät Yhdysvalloissa esiin jo 70- ja kukoistukseen 80-lu-
vulla  Virtaus toi tullessaan lukijoitten ohjeistamisen, kannusta-
misen ja paapomisen sekä parhaitten kulutuskohteitten listat ja 
oma-aputerveysvinkit, jotka saapuivat Suomeen jälkijunitse  Tren-
din voi juontaa kauempaakin  Tiedotustutkija Lee kuvaili taan-
noin melko anakronistisesti New Yorkerin pitkäaikaisen toimitta-
jan Donald Ogden Stewartin (1894–1980) 20-luvun kirjoituksia 
”palvelujournalismin ja itseapuopastuksen” mestarillisiksi paro-
dioiksi  Käsite ’palvelujournalismi’ – tai ’kuluttajajournalismi’, 
jota myös alkuaan käytettiin – näet luotiin vasta 70-luvulta 

Self-help-käsite taas on vanhempaa perua  Termi mainitaan jopa 
suurenmoisen yhdysvaltalaisen kirjailija-filosofin Ralph Waldo 
Emersonin (1803–1882) 1800-luvun alkupuoliskon esseissä  Skot-
lantilainen yhteiskuntakriitikko Samuel Smiles (1812–1904) julkaisi 
jo 1859 henkisen kasvun oppaansa nimellä Self-Help  Se ei suin-
kaan ollut yksilöterapiaa vaan edistykselliseen yhteiskunnalliseen 
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katsantoon nojaava aktiivisen kansalaisen kurssi  Historioitsija 
Rodrick on tutkinut itsensä kehittämisen ja parantamisen teemaa 
ja teoksia viktoriaanisessa Britanniassa  Hän jakaa 1800-lukulaisen 
self-helpin kahtia: yhtäällä uskottiin vapaaseen, järki peräiseen ja 
luokattomaan yhteiskuntaan osallistumisen demokraattiseen ihan-
teeseen, toisaalla vetäydyttiin omahyväisesti sisäisen itsekunnioi-
tuksen sfääriin sosiaalisten ja poliittisten ristiriitojen tuolle puolen  
Nämä tulkinnat itse itsensä vaalimisesta ja petraamisesta ottelivat 
etusijasta ja lomittuivat vaihtelevasti 

Oppikirja personallisessa magnetismissä: itsensä hillitseminen ja 
luonteensa kehittäminen: olosuhteiden parantaminen: tie varallisuu-
teen ja hyvinvointiin kuului Helsingissä 1922 julkaistun kirjan ko-
mea nimi  Tekijänä oli tuntemattomaksi jäänyt ranskaksi kirjoit-
tava Victor Turnbull  Paljon kuuluisampi tapaus oli ranskalainen 
Émile Coué (1857–1926), joka lanseerasi itseavituksen menetel-
mäksi ”autosuggestion”  Sen mukaan kuului muun muassa tois-
tella itselleen mantramaisesti, että on hyvä ja pystyy mihin vain  
Soveltavan psykologian 1913 perustanut Coué vakuutti itse itsensä 
vannottelun johtavan kaikinpuoliseen ja pysyvään kohentumi-
seen  Hänen teoksiaan suomennettiin 20-luvulla  Yhdysvaltalai-
nen Dale Carnegie (1888–1965) jätti kuitenkin varjoonsa muut 
yrittäjät itselvalmentelun saralla  

Myyntimiehestä itseoppineeksi puhetaito-opettajaksi sukeutu-
neen Carnegien How to Win Friends and Influence People (1936) 
ilmestyi suomeksi tuoreeltaan  Jatko-osa kantoi nimeä How to Stop 
Worrying and Start Living (1948) ) Niiden niksit kuuluvat edelleen 
positiivisen ajattelun siunauksellisuuteen luottavien opastajien ar-
senaaliin  Yhdysvaltain älylliseen ja kulttuurihistoriaan pereh-
tynyt Missourin yliopiston professori Steven Watts laati hiljan 
hyvän esityksen Carnegien roolista amerikkalaisena menestys- ja 
oma-apulähettiläänä  Hän kuvaa tämän systemaattista valmistau-
tumista tehtäväänsä: Carnegie luki maanantai-, tiistai ja perjantai-
iltapäivisin laajasti tietokirjallisuutta, erityisesti toisen käden koon-
noksia  Ystävän sanoin hän ”halusi kaiken tiivistettynä”  Carne-
gien esikuvia oli Hillisin Great Books as Life Teachers (1902)  Muo-
tiin tulevan New Thoughtin lupaus terveydellisestä ja aineellisesta 
yltäkylläisyydestä sille, joka vain tarmokkaasti niitä tavoittelisi, 
ei jättänyt häntä rauhaan  Carnegie puhui jokaisen ihmisen 
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omistamasta ”ajatustehtaasta” (thought factory)  Hänen erityinen 
toimintasuosituksensa oli ihmisten huomioiva ja kiittäväinen koh-
telu, mitä Watts pitää moralistisesta nuukuudesta ja kunnollisuu-
den ihanteesta irtautumisena  Conwellin, Hubbardin, Allenin, 
Mardenin ja Youngin töissä näkyvä yhdistelmä ajattelunhallintaa 
ja menestysnäkymiä tuli Carnegienkin johtotähdeksi  Hän katsoi, 
että uusin psykologia auttaa pääsemään eroon esimerkiksi alem-
muuskompleksista  Wattsin mukaan Carnegie häämöttää niin ny-
kyisen itseavun kuin pykälää tieteellisemmän psykologisen opas-
telun takaa  

Smilesin jälkeenkin itseapumallia on voitu käyttää edistyksel-
lisen yhteiskuntakritiikin välineenä  Ääriesimerkki voisi olla Ka-
nadan oikeistohallituksen suoraan inspiroima vasemmistotoimite 
People’s Citizenship Guide (2011)  Mutta kenties osuvampaa on vii-
tata professori Donald P  Lazeren teokseen Reading and Writing for 
Civic Literacy. The Critical Citizen’s Guide to Argumentative Rheto-
ric (2005)  Se ja muut vastaavat, epäsuoremminkin yhteiskunnal-
liseen osallistumiseen harjaannuttavat kriittisen ajattelun ja epä-
muodollisen päättelyn oppaat nojaavat osittain self-helpin iskeviin 
ja tepsivyystähdättyihin muotoihin, vaikka ottavatkin etäisyyttä 
näiden yksinkertaistavuudesta ja yltiöindividualistisesta ajatus-
maailmasta  Yksi etevimmistä itseaputyyppisen menestysideo-
logian kriitikoista on Arizonan osavaltionyliopiston englannin 
emeritusprofessori John D  Ramage (s  1945), joka sattumoisin on 
laatinut useita hyviä kirjoittamis- ja ajattelemisoppaita  Hänen 
tapauk sensa kielii siitä, että niin oma-avun kuin organisaatioke-
hittämisenkin aihepiirien ruotiminen hyötyy perehtymisestä to-
distelu- ja perustelutaitoihin  Ramagen korostetusti ideologia-
kriittistä otetta ei liioin voi pitää ideologisesti arvattavana, koska 
se ei ammenna marxilaisesta tai vasemmistolaisesta ajatteluperin-
teestä  Hän hahmotteli lähestymistapansa Burnsin, Caweltin, 
Hofstadterin, Huberin, Meyerin, Weissin ja Wyllien uraauurta-
vista myönteisyys- ja menestyskritiikeistä, Huczynskin Manage-
ment Gurusista (1993), Burken retorisesta analyysista ja omista ko-
kemuksistaan tutkijana, administraattorina ja kansalaisena 

Ramagen Twentieth-Century American Success Rhetoric (2005) 
puuttui sukseepuheen kaikkiallisuuteen  Akateemisetkaan pii rit 
eivät olleet siitä vaikuttumattomia  Kun hän joutui 90-luvulla 
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yliopistohallintotehtäviensä takia matkustamaan ja kokoustamaan 
paljon, Ramage havahtui, että lennoilla ihmiset lukivat lähes aina 
erilaisia ”miten-tulen-paremmaksi-siinä-ja-siinä”-oppaita, samaan 
aikaan kun opetusviranomaiset palkkasivat Aluksi-osuudessa ja 
II 2:ssa mainitun Coveyn kaltaisilta johtamisguruilta mallinsa ot-
taneita organisaatiokehittäjiä  Ramage totesi, että hänen kol-
legoitaan ilmiö ei useinkaan kiinnostanut, sillä tutkija tuppaa kes-
kittymään toisen tutkijan sanomisiin, eikä osaa ottaa vakavasti 
pop-julkisuudessa tai aulapolitiikoitse vaikutustaan kasvattavia 
notkeita muutoskonsultteja  Samaan aikaan tutkijat saattoivat 
naii visti hämmästellä tai miedosti harmitella vallansiirtoa lai-
toksilta ja tiedekunnilta keskushallintoon  Ramage piirsi kaarta 
USA:ssa yhä vahvan Christian Science -liikkeen perustajiin kuu-
luneen Mary Baker Eddyn (1821–1910) positiivisuus- ja terveysväit-
tämistä kongressiedustaja Bruce Bartonin (1886–1936) tapaan pitää 
Jeesusta ”ensimmäisenä bisnes-eksekutiivina” aina Latter Day 
Saint -kirkon taustasta obskyyrille oppituolille nousseen Coveyn 
tapauk siin monine seuraajineen itse- ja yhteisömuokkaajina  ”Yk-
sityiset voitot edeltävät julkisia voittoja  Tapahtumakulkua ei saa 
kammetuksi toisensuuntaiseksi, kuten ei satoakaan voi korjata en-
nen kylvöä  Kaikki kulkee sisältä ulospäin”, perusteli mainitun 
palo puhuja-Robbinsin agentin avulla guruksi noussut Covey muu-
tosten yksilölähtöisyyttä  Filosofiaakaan pelkäämätön Ramage 
kuvailee, kuinka itse- ja yhteisökehitysmuoti on vesittänyt prag-
matistiklassikko John Deweyn (1859–1952) tärkeän käsitteen  Se 
mieltää ’itsetoteutuksen’ palvelukseksi, joita erilliset yksilöt teke-
vät kiinteäksi kohteeksi ymmärretyn minuutensa puolesta, eikä 
enää ymmärrä deweyläistä ihannetta, jossa itseys on toimijan toi-
mintaa ja toimijuutta sitä kaiken aikaa ehdollistavissa tilanteissa 

Mittelö oma-avun tavoitteista on vahvasti kallistunut sisäistä 
sankaruutta painottavan ja yhteiskunnalliset epäkohdat sivuutta-
van tulkinnan hyväksi  Edellä mainittu Kirkham opasti jo 1912 
”sopusointuisiin suhteisiin” varoittamalla, että ”kriittinen tottu-
mus oli kohtalokasta” harmoniselle yhteiselolle: ”Sopikaamme, 
että keskitymme omiin asioihimme, emmekä koskaan kritisoi 
muuten kuin rakastavasti ja auttaaksemme toista auttamaan it-
seään – yksinkertaisesti siksi, että niin on paras tehdä ”
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Varsinainen itseaputeollisuus syntyi vasta 70-luvulta alkaen  
Siitä pitäen käsite on yhdistynyt nimenomaan epäpoliittiseen tai 
vallitsevat olot epäsuorasti vahvistavaan, itsensä hoitamisesta ja ke-
hittämisestä kiinnostunutta yksilöä hellivään tai hätistelevään aja-
tusmaailmaan  Keskellä hurjinta 90-lukulaista self-help-huumaa, 
yhdysvaltalaiset demokratia-aktivistit Moore Lappé & Du Bois 
yrittivät maltillisesti hillitä ”liikkeen” hurmahenkeä: ”Itseapubest-
sellerit valmentavat meitä löytämän itsemme itsetutkiskellen […] 
ja työstämällä rakkauden ja hallinnan aihelmia lähisuhteissamme  
Monet näistä tekniikoista saattavatkin parantaa elämämme laa-
tua, mutta ne eivät yksinkertaisesti riitä tuottamaan haluamaamme 
yksilöllistä onnea tai haluamaamme yhteiskuntaa ” Kirjoittajat 
vannoivat yhteisiin asioihin osallistumisen nimeen  Viesti meni 
kenties perille joillekin lukijoille, mutta seuraavien vuosikymmen-
ten kehitys todistaa jollei yksilöitten niin ainakin oma-apuliikkeen 
itsensä kyvystä ”julkiseen sekaantumiseen”  Ainakin se on menes-
tyksellisesti osannut kaupata itsekehitystä yhteisökehityksenä ja 
oma-apua poliittisena konsultaationa  Viimeistään sosiologi Mc-
Geen Self-Help Inc.istä (2005) lähtien itseapua on ollut mahdoton 
hahmottaa kokonaisuutena ilman osiossa II 3 mainitun ’uuden 
työn’ asiayhteyttä  Välttääkseen moralisointia McGee painotti 
oma-avun suosion syynä mieluummin markkinoiden mullistusta 
kuin itseparantelijoiden itsekeskeisyyttä: yksilöt yrittivät pysyä 
työelämän uudistusten tasalla ja kehittää itseään kuin muutoskon-
sultti organisaatiota  Ramagen tapaan hänkin keskittyi Coveyyn, 
mutta ammensi myös amerikkalaisen self-made manin ”ideologi-
sen rakennelman” uskonhuuruisesta historiasta 

Ylkkärin jutussa Hämäläinenkin korosti mediamurroksen si-
jasta yleisen puheen uutta fokusta  Erilaisten terapioiden kohteeksi 
hahmottuvaan minään keskittyvä psykologinen ihmiskäsitys lyö 
hänestä kättä utilitaristiselle hyvän maksimoinnille  Mitä hataram-
paa tarinaa tarjotaan, sitä varmemmin sitä saattelee mukatieteelli-
nen sävy  Hämäläinen yhdistää McGeen malliin paisuvan itseapu-
kulttuurin työpaikkojen jatkuvaan kehittämiseen, jossa alati uusin 
konstein koulitaan työntekijöistä ensiluokkaisia elämänhallitsi-
joita, stressinsietäjiä, joustajia ja sopeutujia  ”Yritys valmennuksen 
ja self-helpin raja on jo pitkään ollut häilyvä”, toteaa puolestaan 
Hallamaa 
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Oululainen Suomen Yrittäjien Opintokeskus Kasvuvalmennus 
Oy (2010–) kurssittaa liikkeenharjoittajia markkinoinnin taita-
jiksi  Yhden koulutuspaketin nimenä 2013 oli ”Päivässä verkko-
guruksi”  Voimahahmo Jani Marttanen (s  1979) kertoo perus-
taneensa lehden 13-, tehneensä ensimmäiset nettivut 15-, tienan-
neensa saittirakentamisella 17- ja rakentaneensa ensimmäisen 
verkkokaupan 18-vuotiaana  Hän kuitenkin päätyi valmentajaksi 
kouluttautumalla Tiimiakatemian lisäksi suurimpiin menestys-
koutsausnimiin kuuluvan kalifornialaisen Tony Robbinsin ja hä-
nen kanadalaisen vastineensa T  Harv Ekerin (s  1954) opissa  
Osios sa II 3 tavattu Sarasvuonkin opettaja Robbins tunnetaan 
Unlimited Powereineen (1987) ja Awaken the Giant Withineineen 
(1991) myös itseapuguruna, joksi Secrets of the Millionaire Mindin 
(2005) julkaissutta Ekeriäkin on kutsuttu  Marttanen itse ei kir-
joita vaan puhuu: ”Haluan olla siivittämässä ja innostamassa mui-
takin haluamaan ja saamaan enemmän ja enemmän parempaa!”

Kasvuvalmennuksen 2013 julkaisemassa rekrytointi-ilmoituk-
sessa kävivät silti ilmi hänen suosikkinsa  ”Kun kokoonnumme 
yhteen leipomaan isompaa kakkua, emmekä jakamaan nykyistä, 
on yhteistyöllemme hyvät eväät”, opintokeskus tiedotti ja kehotti 
lukemaan Robbinsin Unleash the Power Withinin (1999) lisäksi 
seuraavia pohjoisamerikkalaisia nimekkeitä: Jim Collins (s  1958): 
Hyvästä paras (2001/suom  2002), Tim Ferriss (s  1977): 4 tunnin 
työviikko (2007/2008), Robert Kiyosaki (s  1947): Rikas isä, köyhä 
isä (1997/2004), Seth Godin (s  1960): Kaikki markkinoijat ovat 
valehtelijoita (2005/2008), Echart Tolle (s  1947): Läsnäolon taito 
(1997/2002), Napoleon Hill (1883–1970): Ajattele oikein ja menesty 
(1936/2007) ja Joseph Murphy (1898–1981): Alitajuntasi voima 
(1963/1994)  Listan täydensi Byrnen Salaisuus. Jos Carnegien 
manttelinperijä Hill ja irlantilaissyntyinen pastori Murphy edus-
tavat historallista new thoughtia, Byrne kuuluu nykyajan uusajat-
telun virittäjiin  Lajitelma osoittaa, kuinka markkinointimaail-
massa ei katsota inspiroivan aineksen laatua tai taustaa vaan mah-
dollista toimivuutta ja tehoa  Samalla se kertoo itse- ja yrityskehi-
tyksen limittymisestä  Suomalaisina lukuvinkkeinä Kasvuval-
mennus ehdotti Sarasvuon sankarikirjan lisäksi vain yhtä  Kun-
nian sai Positiivarit Oy:stä (1982–) ja Onnistujien Klubista (1992–) 
tutun Juhani Töytärin (s  1953) ja mainonnan, yrityskoulutuksen 
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ja valmennuksen konkarin Tom Lundbergin (s  1953) tsemppaus-
henkinen Asiakaspalvelun pikkujättiläinen (2010) 

HS-NYTille Hämäläinen puhui oma-avun nousun ja lama-
ajan oletetusta yhteydestä  Hän ymmärsi kuitenkin jälleen itse-
apua tarvitsevia tai sillä huvittelevia: ”Koko self-help-kulttuuri on 
kaupallista, mutta niin on kaikki muukin nyky-yhteiskunnassa 
[…] Hengellisen rihkaman shoppailu voi myös olla eräänlaista 
leikkimistä  Tuskin kovin moni aikuinen ihminen luulee, että 
yksisarvisia on oikeasti olemassa ” Ylkkärille Hämäläinen silti tii-
visti, että pahinta on itseapupsykologiseerauksen lomittuminen 
yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyyn 

Oma-avun otteet ja näkökulmat nivoutuvat uutisjournalismiin 
ja ylimalkaan julkisen kirjoittamisen muotoihin  Kannattaa kuulla, 
miten kanadalainen toimittaja Michael Enright (s  1943) kertoi 
70-luvulla suositun Quest-aikakauslehden lopettamisesta 1984  Se 
ajettiin alas lukijoitten pitkästyttyä: ”Kaavoihin kangistunut pal-
velu- ja itseapujournalismi oli [jo 80-luvun alussa] käymässä tyl-
säksi ” Suomeen moinen ote ei ollut vielä ehtinyt kuin häthätää 
naistenlehtiin 

Tähän voidaan lisätä niin median omistuksen keskittymisestä 
kuin mediankäytön osittumisista juontuvat yhdenmukaistumis-
paineet  Kansalaisten tiedonsaannin kannalta on vakavaa, että 
yleisten välineitten toimittamistyössä ei esimerkiksi enää pidetä 
tapana antaa tilaa jatkokysymyksille  Ilmoituksia ja vakuutuksia 
saattelevat kyllä kommentit, mutta perusteluitten tiukkaamisesta 
on ilmeisesti tullut joko epäkohteliasta tai mutkistavaa  On mah-
dollista tulkita kuluttajapalveluhenkisyyden ja itseavun pelastu-
neen journalistisina virtauksina liittoutumalla uudelleen  Ne sai-
vat uuden mahdollisuuden, kun uutisjournalismi ja perinteiset 
asiatiedotusvälineet vastasivat alan kannattavuussyöksyyn etsi-
mällä lisälukijoita itsensä hoitamiseen panostavasta vauraasta 
myöhäismodernista keskiluokasta  USA Todayn (1982–) ja metron 
(1995–) kaltaiset minisanomalehdet sekä etenkin netti ovat syven-
täneet perinteisten lehtitalojen kriisiä  Ratkaisua on haettu luki-
joitten palvelemisesta, heitä hellästi sysivästä ja hemmottelevasta 
oma-aputyyppisestä otteesta ja sille ominaisista aihelmista 

Yhdysvaltalaisen tiedotustutkijan Fürsichin tapaan lienee jär-
kevintä kuvata tällaisten toimituksellis-kirjallisten otteitten koti- 
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kenttää ”elämäntyylijournalismiksi”  Sen kulmakiviä ovat makua 
kasvattava ja olemassa olevia sosioekonomisia eroja hyvinkin vah-
vistava arvottaminen, elämäntapaa kouliva neuvominen ja iloiseen 
itseensä sijoittamiseen kannustava konsumerismi  Fürsich ei suin-
kaan kirjoita tuomitakseen tätä valtavirraksi nopeasti muuttu-
nutta toimitteitten valmistusreseptiä  Hän huomauttaa omalla 
alallaan sinnittelevästä eronteosta: valistunutta kansalaisuutta tu-
keva asiajournalismi tavataan yhä erottaa hävytöntä yksilönautis-
kelua palvovasta lifestyle-journalismista  Fürsichiä kiinnostaa näi-
den välisen vuorovaikutuksen tutkiminen  Hänen mielestään 
elämän tapatoimittaminen on tuonut oikeudellis-valtiollisesti jär-
keiltyyn kansalaisuuteen uusia kulttuurisia ulottuvuuksia  Joku 
sanoisi, että muutos muistuttaa samanaikaista siirtymää manage-
rialistiseen hallintaan 

Emeritusprofessori Hachten on kommentoinut muutosta huo-
lestuneemmin äänenpainoin  Hän kuvailee monien viestimien loi-
tontumista public affairs -uutisista kohti self-help- ja personoituja 
uutisia terveydestä, itsekehityksestä tai ”mistä tahansa päivänpolt-
tavasta, joka saattaisi vedota laajaan yleisöön”  Hachten puhuu 
”pehmeiden uutisten” tavasta vallata alaa ”muulta kiireellisemmältä 
uutisainekselta”  Hän kuitenkin arvioi hyvää vanhan liiton perus-
journalismia tarvittavan edelleen, jopa enemmän kuin koskaan 

Tilannetta ei pidäkään liiaksi yksinkertaistaa  Ihmiset näyttä-
vät kestävän huttua rohkeankin suurina annoksina ja korkeina pi-
toisuuksina  Nykyajan eläjille vaikuttaa muodostuneen tarve elä-
mäntyyliainekseen lehdissä siinä missä jo 70-luvulla syntyneeseen 
mutta vasta 00-luvulta valtavirraksi tulleeseen tositelevisioonkin  
Tärkeää on tarkata, missä määrin viihde hämärtää olennaisia 
asioi ta ja erotteluja  Sikäli kuin julkisen sanan painopisteen muu-
tos self-helpiin ja palvelu- tai elämäntapajournalismiin haittaa kan-
salaisten tiedonhankintaa ja päätöksentekoa, sitä ei voi sivuuttaa 
harmittomana ajanvietteenä 

Hämäläisen silmissä tässä ollaan jo pitkällä  Katteettomia vi-
sioita esimerkiksi positiivisen ajattelun kyvystä ratkoa työttö-
myyttä tai kestävyysvajetta toistellaan faktoina, eikä niitä osata, 
uskalleta tai viitsitä riitauttaa  ”On šokeeraavaa, että tätä myydään 
ihan ohimennen ja aika korkealta tasolta  Siinä on tämmöinen 
hömppäuskonnollisväritteinen viitekehys ”
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Kevyestä sävystään huolimatta tätä ei ole syytä pitää minään 
ylimalkaisena heittona  Suomessa pelkästään Sarasvuon tapauk-
sen tulisi ohjata tutkailemaan tarkemminkin itse- ja yrityskehittä-
misteollisuuden yhteyksiä Yhdysvalloissa täysimittaisena toimi-
vaan uskonnolliseen konsultointiin ja koutsaukseen  Myös Ylkkä-
rin haastattelema Ihanus kiinnitti huomiota self-helpin tyyliin 
eräänlaisena psykopuhemausteisena hartauskirjallisuutena  Re-
portteri Hallamaa mainitsi samassa menestyksen teologian yhtenä 
merkittävänä osallisena nykyisessä itseapubuumissa  Kun oma-
avun etevimpiin oikeuttajiin kuulunut Kirkham opetti sata vuotta 
sitten filosofisesti tarkistettua ”soveltavaa psykologiaansa”, hän 
neuvoi ”ajattelemaan myönteisiä ja terveitä ajatuksia sairaiden ja 
kielteisten” sijasta  Elämänmuutoksessa uskonnosta tuli ”jumalal-
lisen energiamme hyväksikäyttöä hengellisessä elämässämme”  Se 
laittoi ”ajatusmyllymme” tai ”ajatustehtaamme” (thought-mill) 
pyörimään  Kirkham muotoili missionsa: 

Meidän täytyy siirtää psykologia luentosaleista käytäntöön, etiikka op-
pikirjasta oikeaksi ajatteluksi, filosofia teoriasta viisaaksi itsehallinnaksi 
ja uskonto rukouskirjasta jatkuvaksi Jumalan läsnäolon toteutumiseksi 
meissä, sillä tätä on käytännöllinen uskominen 
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ii.6 MYöNtEiSYYDEN PAKEttiRAtKAiSUt

Ajatushautomoiden tehtäviä osin omineiden valmennuskonsultaa-
tiofirmojen otteet muistuttavat viihteellisten itse- ja yhteisökehit-
tämiskirjojen neuvoja ja harjoituksia  Erityisellä arvosijalla on kiel-
teisyydestä varoittaminen  Negatiivisten ajatusten välttämisellä tai 
vieromisella yksilöitä treenaavat ja yhtiöitä trimmaavat palvelun-
tarjoajat haluavat korostaa etenemistä ja edistymistä vaikeuksiin 
juuttumisen ja vanhaan takertumisen sijasta  On kuitenkin ero-
tettava kaksi asiaa  Yhtäällä on positiivisen psykologian vielä uusi 
tutkimusala ja toisaalla positiivisen ajattelun vanhempi mutta löy-
hempi liike tai ryväs liikehdintöjä 

Sanapari ”positiivinen psykologia” yhdistyi noin puolitoista 
vuosisataa lähinnä ranskalaisen filosofin ja yhteiskuntateoreetikon 
Auguste Comten (1798–1857) tuotantoon  Vasta parikymmentä 
vuotta sitten se sai nykyisen merkityksensä kansainvälisenä aka-
teemisena, puoliakateemisena ja epäakateemisena ilmiönä  Com-
ten hahmotuksessa maailmassa oli edetty ikivanhan teologisen 
kauden jälkeen metafyysisen vaiheen kautta 1800-luvusta alkavaan 
positiiviseen ajanjaksoon  Viimeisintä tasoa luonnehti kokeellisen 
tieteen valta-asema  Comten puheita positiivisesta tieteestä ja vas-
taavasti muun muassa positiivisesta filosofiasta, sosiologiasta, psy-
kologiasta, politiikasta ja kasvatustieteestä luonnehditaan nykyään 
useimmiten termillä ”positivismi”  Hänen jälkeensä ”positiivinen 
psykologia” tarkoitti kutakuinkin samaa kuin ”tieteellinen psyko-
logia” tai ”luonnontieteellinen psykologia” erotuksena ennen 
kaikkea psykologiasta filosofian vanhana osa-alueena mutta joskus 
myös psykologiasta populaarimmin suuntautuneena alana 

Kun yhdysvaltalainen Martin P  Seligman (s  1942) ja jugosla-
vialaissyntyinen, unkarilaissukuinen ja USA:han 50-luvulla aset-
tunut Mihaly Csikszentmihalyi (s  1934) vaativat 1998 positiivisen 
psykologian tutkimusta, he eivät viitanneet Comteen  Psykologi-
kaksikon lähestymistapa oli sikäli comtelainen tai vähintään lin-
jassa positiivisuuskäsitteen jälkicomtelaisen merkityksen kanssa, 
että he halusivat kokeellista selvyyttä huonosti tutkittuihin asioi-
hin  Mutta toisin kuin Comte, he eivät tarkoittaneet avainsanal- 
la ”positiivinen” ensisijaisesti selvitettyä ja näyttöön perustuvaa 
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varmuutta, vaan arkikielestä tuttua myönteisyyttä  Mielen sai-
rauksiin, ongelmiin ja häiriöihin keskittynyt moderni psykologia 
oli jättänyt tyydytyksen, onnen ja hyvän elämän kesannolle  
Niinpä he seurasivat tapaa, jolla heidän kollegansa ja maanmie-
hensä Abraham H  Maslow (1908–1970) oli 50-luvulta alkaen pu-
hunut tarpeesta tutkia ”täysin toimintakykyisen” ja ”itseään to-
teuttavan” ihmisen psyykeä hurmaantumisen kaltaisten ”huippu-
kokemusten” valossa  Maslow käytti jo termiä ”positiivinen psyko-
logia”, joka kuitenkin levisi yleiseen ja ohjelmalliseen käyttöön 
vasta Seligmanilta ja Csikszentmihalyilta 

Akateemisena alana ”positiivinen psykologia” ymmärtää yleensä 
täydentävänsä muuta tai perinteistä psykologiatiedettä  Se ei sulje 
pois surun, vihan tai muiden ”negatiivisiksi” miellettyjen tuntei-
den todellisuutta tai kiintoisuutta, mutta se painottaa tarvetta 
tehdä oikeutta ei-kielteisille tunteille ja tiloille  Vaikka positiivinen 
psykologia voikin olla psykologista perustutkimusta tukevaa laa-
tua, tyypillisimmin se hahmottuu soveltavaksi alaksi, jota kiin-
nostaa avustaa yksilöiden elämänlaadun parantamisessa  Monissa 
sen nimissä tehdyissä tai siihen vetoavissa tutkimuksissa väitetään-
kin, että positiiviset tunteet ja kokemukset ovat yhteydessä parem-
piin saavutuksiin ja onnellisempaan elämään  Näitä löydöksiä yk-
sinkertaistavat julkisuudessa etenkin yksityisessä Pennsylvanian 
yliopistossa Seligmanin perustaman MAPP-täydennyskoulutusoh-
jelman suorittaneet ja usein valmennuskonsultteina työskentelevät 
henkilöt  Mutta myös varsinaiset positiivisen psykologian tutkijat 
ovat omienkin sanojensa mukaan olleet monesti varomattomia 
yleistävissä väitteissään 

Tuore kokoelma Positive Psychology on the College Campus (2015) 
kuvastaa näitä näkökohtia  Sen alkusanoissa vakuutetaan, ettei 
alalla suinkaan ”kannusteta jättämään huomiotta ongelmia tai 
heikkouksia”  Sen sijaan ”puolletaan jonkin tilanteen usein lai-
minlyödyn, hyvin toimivan puolen tutkimista”  Luvataan, että 
”käyttämällä tepsiviä [powerful] positiiviseen psykologiaan kyt-
keytyviä strategioita ja rakennelmia […] saatetaan päästä parem-
piin asemiin kohdattaessa todellisia instituutio- ja yksilötason 
haasteita”  Verraten usein varsinkin ei-akateemisissa yhteyksissä 
tällaisista puheenparsista katoavat ehdollisen ilmaisun (”saattaa”) 
tunnusmerkit  Mutta antologiankin muodollisesti varovaisehko 
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ote on vahvasti manageriaalinen ja kevyestä yhteisökehittämis-
kirjoittelusta tuttu 

Akateemisena alana positiivinen psykologia on siis nuori mutta 
nousussa  Rantautumisesta Suomeen kertoo psykologian emeri-
tusprofessorin Markku Ojasen (s  1944) yleisesityksen Positiivinen 
psykologia (2007) yltäminen toiseen painokseen 2014  Seligmania 
seuraava selitysmalli ja tulkintatyyli valikoituivat jopa 2011 sota-
ajan lottien kokemuksia tarkastelevan kasvatustieteen väitöskirjan 
johtolangaksi  Tiedeyhteisön itsekritiikin asiana on ruotia tutki-
musohjelman ja sen metodien, taustaoletusten ja sitoumusten laa-
tua  Tässä mielessä positiivinen psykologia on tutkimista siinä 
missä muutkin akateemisen psykologian alueet  Uutena lähes-
tymistapana se henkii toisinaan silmiinpistävää intoa tai uhoa, ja 
se myös kerää osakseen kritiikkiä vakiintuneempia suuntauksia 
enemmän, mutta näissä suhteissa tilanne ei olennaisesti poikkea 
tieteen vakiokäytännöistä  Positiivisen psykologian yliopistolliset 
edustajat pyrkivät hyväksyttämään alansa ja tapansa julkaisemalla 
ja keskustelemalla sielu- ja kognitiotieteellisillä foorumeilla 

Ongelmat erottuvat laajemmasta yhteiskunnallisesta katsan-
nosta  Seligman tutki jo 60-luvulla ”opittua avuttomuutta” muun 
muassa koirilla tehdyin kokein  Hän havaitsi käyttäytymismal-
lin, jota leimasivat toistuvan kivun tai muun kertautuvan epä-
miellyttävän ärsytyksen aiheuttamat passiivisuus ja neuvotto-
muus  Löydöstä on käytetty muun muassa kidutusmenetelmien 
kehittämisessä  Coalition for an Ethical Psychology -järjestön mu-
kaan Seligman on jatkanut kyseenalaista yhteistyötään sotilaiden 
kanssa, vaikka hän on USA:n psykologiyhdistyksen APA:n tavoin 
tuominnut epäeettiset kuulustelumetodit  Seligman esimerkiksi 
luennoi 2000-luvulla avuttomuudesta CIA:n ja ilmavoimien jär-
jestämissä tilaisuuksissa  Armeija myönsi 2010 hänen johtamalleen 
positiivisen psykologian tutkimuskeskukselle 31 miljoonan dolla-
rin kilpailuttamattoman määrärahan sitkeyden ja sinnikkyyden 
tutkimiseen  Resilienssi kuuluu tämän hetken kuumiin teemoi-
hin, jota vaikkapa HS:n lifestyle-sivut käsittelevät yhtä intoutu-
neesti kuin mindfullnessia  Suosiota ei ainakaan jarruta mahdolli-
suus puhua yhtä hyvin takaiskuista palautuvista yksilöistä kuin 
yhtiöistäkin 
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Positiivisen psykologian nimissä on kehitetty koulutusuudis-
tuksia muun muassa Britannian oikeistohallituksen päätöksellä  
Pääministeri David Cameronin (s  1966) neuvonantajana toiminut 
James O’Shaugnessy alkoi 2012 vetää yksityisessä Wellington 
Collegessa räätälöityihin ”onnellisuusopetusohjelmiin” pohjautu-
vaa kokeilua muutamissa julkisissa kouluissa  Esimerkiksi LSE:n 
professorin, ”onnellisuustaloustieteilijänä” tunnetun Richard La-
yardin (s  1934) ajatuksiin mutta vähän kaikkeen muuhunkin poh-
jaten lapsille piti opettaa itseluottamusta, lujuutta, lannistumatto-
muutta, optimismia ja mindfulnessia  Konservatiivipuolueen hom-
mista oman ”tutkimusta, strategiaa ja tempauksia” tarjoavan yri-
tyksensä Mayforth Consultingin johtoon siirtynyt O’Shaugnessy 
kertoi Telegraphin haastattelussa, että kokeilu oli kaukana ”onko 
sinulla kaikki hyvin” -pehmoilusta ja muusta hötöstä  Nimen-
omaan Seligmanin armeijayhteistyöhön viitaten hän kehui han-
ketta sekä tieteelliseksi että ”kovaksi lähestymistavaksi”  Welling-
tonissa 2013 vieraillut Seligman vahvistikin Telegraphin mukaan, 
että armeija turvautui positiiviseen psykologiaan saadakseen soti-
laansa mentaalisesti yhtä lailla kuin fyysisestikin teräkuntoon  
Hän suositteli tekniikoitaan opettajankoulutukseen, josta ne luon-
tevimmin siirtyisivät koulunuorisonkin käyttöön 

Positiivisen psykologian edustajat vaalivat usein sanankäänteitä 
ja tyylilajeja, jotka mahtuvat huonosti tieteellisen varovaisuuden 
ja maltillisuuden piiriin  Paitsi ”tiedeperustaisina”, perinteisen tie-
dekustantamon nimeke Positive Psychology on the College Campus 
puhuu valmennushenkisesti ”korkeakoulutuksen tarpeita” tyydyt-
tävistä näkökulmista ja strategioista ”virkistävinä” ja ”arvokkaina”  
Alkusanoissa torjutaan ajatus positiivisesta psykologiasta ”myön-
teisen ajattelun” päivitettynä versiona, koska sekä ”paljon osu-
vampi” että ”voimaannuttavampi” kuvaus alasta on ”tutkimus ja 
tiede tekijöistä, jotka liittyvät menestyksen luomiseen”  Painotuk-
set voi ymmärtää alkusanalajityypin sanelemiksi, kun pyritään 
luomaan henkeä ja nostattamaan tunnelmia artikkelivalikoiman 
saatteeksi  Takakannessa puhutaan jopa ”kohottavista” näköaloista 
ja ”innovatiivisista” strategioista, jotka ”kohentavat sekä henkilö-
kohtaista kehitystä että koulutuksellisia kokemuksia”  Eleet kui-
tenkin myös todistavat alan erityispiirteistä: nuorelle tutkimus-
suunnalle sinänsä sovinnaista taajaa tieteen nimeen vannomista 
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säestävät jo omalaatuisemmin käytännöllisen tehon vakuuttelu, 
laajan sovellettavuuden uskottelu ja suotuisaan muodonmuutok-
seen houkuttelu  Positiivisen psykologian akateemiseenkin itse-
ymmärrykseen kuuluu mitä ilmeisimmin myönteisen ilmapiirin ja 
hyvien tulosten hehkutus  Sen mukaisesti Suomessakin nimettiin 
aihetta esittelevä antologia Positiivisen psykologian voimaksi (2014) 

Yhtä kaikki positiivisen psykologian hiljattain virinneestä ja 
nopeasti laajentuneesta tutkimusperinteestä on tähdellistä vähin-
täänkin ajatuksen tasolla erottaa tiedeyhteisön ulkopuolinen posi-
tiivisen psykologisoinnin tai myönteisen ajattelun liike  Moni- ja 
seka-aineksisen ilmiöpiirin tekee yleisessä tiedon tuottamisen ja 
välittämisen asiayhteydessä pulmalliseksi tieteellisen itse- ja ver-
taiskritiikin tapaisen laadunvalvonnan puute  Positiivisen ajatte-
lun ei-akateemisessa liikehdinnässä saatetaan käyttää akateemisen 
positiivisen psykologian tuloksia tai niiden luotettavasti tai epä-
luotettavasti popularisoituja muunnelmia, mutta tutkivan pyy-
teen ja asennoitumisen sijalla tai edellä vaikuttavat muut kiinnos-
tukset ja toisenlaiset suhtautumiset 

Myönteisen ajattelun liike ei ole vanha mutta laskutavasta riip-
puen sentään yli 50 tai yli 100 vuotta positiivisen psykologian tut-
kimusta vanhempi  Sen alun voi ajoittaa Yhdysvalloissa 1800-luvun 
viimeisellä neljänneksellä vaikuttaneeseen ”uuden ajattelun” (New 
Thought) virtaukseen  Mesmeristipastori Phineas Quimbyn (1802–
1866) vanavedessä virinneessä puoliuskonnollisessa aatesuunnassa 
uskottiin myönteisten ajatusten laajoihin terveysvaikutuksiin ja 
yhteiskunnallisiin hyötyihin, suorastaan kauaskantoiseen lunasta-
vaan tai pelastavaan voimaan  Avainkäsite lausutaan ehkä ensim-
mäisiä kertoja ohjelmallisessa mielessä ääneen huonosti muistetun 
Henry Woodin (1834–1909) kirjassa Studies in the Thought World 
(1898): ”[P]ositiivisen ajattelun kohottavasta voimasta on nyt tu-
lossa suurenmoinen ja laajentuva inspiraatio ” Woodin mukaan 
aiemmin mystisenä pidetty ilmiö oli muuttumassa sekä tieteen tu-
kemaksi että arkisen käytännölliseksi asiaksi  Kun Positive Psycho-
logy on the College Campus haluaa alleviivata, ettei sen asiana ole 
saattaa vanhaa positiivisen ajattelun traditiota ajan tasalle, sen ei 
ehkä olisi kannattanut käyttää tieteellisyyden, käytännöllisyyden 
ja kohottavuuden woodilaista iskusanayhdistelmää  Avoimemmin 



136

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

valmennuskonsulttihenkisessä Positiivisen psykologian voimassa 
tämä yhteys ei haitanne 

Viimeistään kanadalaissyntyisen Grenville Kleiserin (1868–
1935) kirjassa How to Develop Self-Confidence in Speech and Manner 
(1912) olivat koossa positiivisen ajattelun perustuntomerkit aina 
itseaputyyppisestä otsikointi- ja esitystyylistä lähtien  Kleiserin sa-
noin myönteinen ajattelu oli ”selvää”, ”rakentavaa”, ”uutta luovaa” 
ja ”alati avartuvia käyttöaloja paljastavaa”, kun taas kielteinen ajat-
telu oli ”väärän” lisäksi ”tuhoisaa”, ”halvaannuttavaa”, ”lohdu-
tonta”, ”pelkoa lietsovaa” ja ”epäonnistumiseen johdattavaa”  Edel-
lisessä alaluvussa kuultu Kirkham sopii 1912 ilmestyneine teok-
sineen hyvin oma-avun, uusajattelun ja positiivisuuden lähetti-
lääksi  Viime vuosisadan toiselta kymmenluvulta alkaen positiivi-
sen ajattelun nimissä on julkaistu valtavasti itsetuntoistavia opas-
kirjoja, pamfletteja ja tietokirjantapaisia  Onkin syytä mainita, 
että kuuluisin itsensä kehittämisen opas, Carnegien How to Win 
Friends and Influence People (1936), ei rakennu positiivisuuden ilo-
sanoman varaan  Siihen kuitenkin sisältyy esimerkki kahdesta esi-
miestyylistä: ”moittimisen kielteisiä vaikutuksia” kuvastava tapa 
antaa palautetta alaisille esitetään huonommaksi kuin lem peämpi, 
työntekijän nolaukselta säästävä kommentointi, jolla on ”myöntei-
siä vaikutuksia”  Tällaiset niksit kuuluvat edelleen positiivisen 
ajattelun siunauksellisuuteen luottavien opastajien arsenaaliin  
Asian ottivat varhain omakseen muun muassa rotarit: The Rotari-
anissa linjattiin 1946: 

Anna positiivisen ajattelun ohjata  […] Kielteisillä asioilla on alati vä-
henevää voimaa, jos niitä vastaan laitetaan johdonmukaisesti myönteisiä 
asioita, sanoja ja tekoja 

Positiivisen ajattelun löyhälle liikkeelle on tunnusomaista myön-
teisen ajattelun tai asenteen tarjoaminen patenttilääkkeeksi mitä 
moninaisimpiin ongelmiin  Pähkinänkuoressa sen opetus kuu-
luu: positiivinen ajatustapa toimii hyvinvoinnin, menestyksen, 
kukoistuksen tai muun epäämättömän kannatettavalta kuulosta-
van tai ainakin pahoinvointia, epäonnistumista ja nuupahdusta 
otollisemmilta vaikuttavien asioitten moottorina, peräti primus 
motorina  Toisinaan uskotellaan, että hyvät asiat ovat automaatti-
nen seuraus positiivisesta asenteesta  Katsotaan, että viime kädessä 
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kukoistus ja hyvä elämä riippuvat pelkästään tai ainakin ensisijai-
sesti yksilön asenteesta, eivät niinkään esimerkiksi olosuhteista tai 
rakenteista 

Positiivisen ajattelun ei-akateeminen liike ja positiivisen psyko-
logian tutkimussuuntaus ovat olleet ja ovat yhä toisinaan ja pai-
koitellen lähekkäisiä, jopa limittäisiä  Myönteisen ajattelun asia-
miehiin kuulunut yhdysvaltalaispsykiatri William Samuel Sadler 
(1875–1969) edisti sitä itseapuoppaan sijasta mielenterveydellisessä 
tutkielmassaan The Physiology of Faith and Fear (1912)  Hän kehotti 
”positiivisen ajattelun” hengessä torjumaan huolestuneisuutta 
luottamusta vaalimalla  Yliopistoviraton Sadler tosin yhdistyy jäl-
kikatsannossa pikemminkin self-helpin kuin tieteen historiaan  
Positiivisen ajattelun nykyisen päämuodon esitteli pastori Norman 
Vincent Peale (1898–1993) Positiivisen psykologian voimaan jälleen 
yhdistyvässä teoksessaan The Power of Positive Thinking (1952)  Hä-
nellä oli kaksi yliopistotutkintoa ja oma massayleisö 1935 aloitta-
neen radio-ohjelmansa The Art of Living ansiosta  Life-aikakaus-
lehti kuvaili häntä 1953 yhtenä vaikuttavista saarnaajista, jotka 
olivat ”tuomassa amerikkalaisia takaisin kirkkoihin”  Pealella oli 
miljoonien radiokuuntelijoiden ja parin miljoonaan tv-katsojan 
lisäksi nyt 200 000 kirjan ostanutta lukijaa 

Myönteisen asennoitumisen liikehtijät voidaan jakaa kahteen 
tyyppiin  Positiivisen ajattelun valmentajakonsultti on tehnyt 
asias taan elinkeinon ja tarjoaa järjestelmällisesti sitä palvelutuot-
teiksi muunnettuna ja ositettuna ratkaisuksi joko henkilökohtai-
siin tai yhteisöllisiin ongelmiin taikka molempiin, toisin sanoen 
yhtä hyvin yksilöiden kuin yhteiskunnankin pulmiin  Hän saattaa 
olla tutkija, markkinoija tai sekä–että mutta ainakin varma asias-
taan tai sen iskukyvystä  Myönteisen ajattelun lähettiläs taas toimii 
silkasta innostuksesta ja julistaa positiivisuuden sanomaa spontaa-
nisti vailla hyötymistarkoituksia  Positiivisuusyrittäjä etsii asiak-
kaita, kun taas lähettiläs-sanansaattaja harjoittaa elämänfiloso-
fiaansa kiinnostuneena hengenheimolaisistaan tai sielunsisaruksis-
taan  Todellisuus ei eriydy näin siististi: yhdessä toimijassa voivat 
yhdistyä molemmat tyypit  Vaikka yrittäjälle onkin tärkeää erot-
taa itsensä lähettiläästä, jonka luonnetta hän herkästi ivaa itses-
tään irrottaen pilipali- tai naminami-positiivisuudeksi, hän voi 
hyvinkin olla omassa eksperttiroolissaan intoa täynnä ja vaalia 
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myönteisyyttä myös elämänasenteenaan  Vaikka myönteisen ajat-
telun missionaari saattaa olla hetkittäin rasittava henkilö, hänen 
tapauksensa tuskin ansaitsee julkista kritiikkiä  Positiviteetti-
myyjällä sen sijaan on yhteiskunnallisesti merkittävä ja siksi arvos-
telua ansaitseva tehtäväala  Toimenkuvassaan ja liikeideassaan tä-
män tyypin edustajat tulevat lähelle joustavaksi osoittautunutta 
ajatuspajamallia 

Positiivisen ajattelun historia Suomessa on helppo tiivistää  
Carnegien kirja käännettiin jo tuoreeltaan 1938, mutta Pealen teos 
vasta 1989  Liike alkoikin voimistua 90-luvun mittaan  Teologi-
taustaisesta perheneuvojasta yksityiseksi konsultiksi ryhtyneen 
Pekka Hämäläisen kirjaa Myönteisyyden mahtava voima (1993) seu-
rasivat VTM Tero J  Kauppisen Sinetit (1995), hoitotieteen dosentti 
Jari Kylmän Toivon dynamiikka (1996), kasvatustieteitä opiskelleen 
Timo Lampikosken Toteuta toiveesi, onnistu elämässäsi (1996) ja 
psykiatri Ben Furmanin Ei koskaan liian myöhäistä saada onnelli-
nen lapsuus (1997)  Nämä ja psykologi Keijo Tahkokallion Ajattele 
myönteisesti (1998) käyvät esimerkeiksi populaareista positiivisuu-
den oppaista  Seligmanin Optimistin käsikirja ilmestyi suomeksi 
1999  Tunnetuista kouluttajista esimerkiksi ”filosofista konsultoin-
tia” tarjoavan Bene-yrityksen vetäjä Mari Aulanko ja taitovalmen-
tajayrittäjä Ritva Enäkoski ovat pitäneet esillä positiivisen ajatte-
lun etuja  Psykologitutkintoa vailla oleva mutta alan täydennys-
koulutusta hankkinut Enäkoski toimii 2014 perustetun Suomen 
positiivisen psykologian yhdistyksen puheenjohtajana  Vastaavasti 
Positiivisen psykologian voiman toimittaja Lotta Uusitalo-Malmi-
vaara on kasvatus- eikä sielutieteilijä  Kansainvälinen positiivisen 
psykologian kattojärjestö aloitti 2007 

Oma juonteensa suomalaisessa lähihistoriassa on kulkenut eri-
koisena filosofiviestijuoksuna  Esa Saarisen Anna itsellesi lupa ku-
koistaa (1996) esitteli useita myönteisyysliikkeen ja positiivisen 
psykologian jakamia ideoita  Myöhemmin Saarinen tiivisti Raimo 
P  Hämäläisen kanssa, että heidän kehittelemänsä ’systeemiäly’ 
ei keskity niinkään vähentämään virheitä kuin lisäämään ”oikein 
ja hyvin sujuvaa”  He kirjoittivat 2010 lähestymistapansa vastaa-
van sävyltään positiivisen psykologian ja positiivisen organisaatio-
tutkimuksen otteita: ”Aloitteemme pyrkii antamaan positiivista 
voimaa kohoamisen prosessille ” Uusitalo-Malmivaara nimittää 
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Positiivisen psykologian voimaan esipuheen kirjoittanutta, psykolo-
giaa opiskelematonta Saarista ”täydellisesti aikaansa edellä” ol-
leeksi ”positiivisen psykologian pioneeriksi”  Samassa antologiassa 
myös sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen kutsuu Saarista 
”eittämättä ensimmäiseksi” positiiviseksi psykologiksi, joka olisi 
Yhdysvaltoihin osuneena ”jouduttunut ainakin vuosikymme-
nellä” alan tuloa  Kauniit ja hauskat tunnustukset tekevät kun-
niaa Saarisen uraauurtavalle panokselle työhyvinvointiasioissa 
yleensä ja in nostamisessa erityisesti  Samalla ne osoittavat täsmä-
taustojen ja -asian tuntemusten verraten vähäpätöisen roolin posi-
tiivisen psykologian käytännöllisessä edistämisessä 

Pekka Himanen julkaisi 2010 teoksen Kukoistuksen käsikirjoi-
tus. Hänen ajatuksissaan moderni sosiaalivaltio keskittyi vain kor-
jaamaan vahinkoja pystymättä avustamaan paremman huomisen 
rakentamisessa  Himasen seuraava teos Sininen kirja (2012) totesi-
kin, että ”[h]yvinvointivaltio reagoi aiheutuneisiin ongelmiin”  
Uudistetussa muodossaan hyvinvointia edistettäisiin systemaatti-
sesti koulutuksessa sekä johtamis- ja työkulttuurissa autonomi-
suutta, sosiaalisuutta ja merkityksellisyyttä tukemalla  Vain tällä 
tavoin arvokkuuskokemusta tuottava hyvinvointi voi Himasen 
mukaan saada seurakseen myös kukoistuksen arvolähteen eli tyy-
dytyksen ”itsensä täydemmin toteuttamisesta”  Menneisyyteen 
katsova yksipuolisesti hyvinvointia lähestyvä, vaurioita paikkai-
leva hyvinvointivaltio ei osannut tukea tulevaista kukoistusta  
Turhaan ei Sininen kirja ottanut vauhtia Seligmanin positiivisesta 
psykologiasta ja Csikszentmihalyin flow-teoriasta 

Väite vain oli hyvin outo  Ilmainen koulutusjärjestelmäm - 
me lienee ilmeisin vastaesimerkki kansalaisten tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin panostamisesta, mutta myös lasten (ja joskus ai-
kuistenkin) terveystarkastukset keskittyvät ennaltaehkäisyyn, ter-
veiden elämäntapojen levittämiseen  Hyvinvointivaltio tukee mo-
nenlaisia liikunnallisia ja muita kulttuurisia harrastusmahdolli-
suuksia, joiden tarkoitus ei suinkaan ole korjata ilmenneitä ongel-
mia, vaan antaa mahdollisuudet hyvään elämään nyt ja tulevai-
suudessa  Kun muka uuteen pystymätöntä järjestelmää halutaan 
uudistaa, tämä on tyypillisesti tarkoittanut sen karsimista  Kui-
tenkin juuri karsinta johtaa keskittymään vain akuutteihin ta-
pauksiin, siinä missä hyvinvointivaltiolta luovuutta kaipaavien 



140

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

odottaisi vaativan sille päinvastoin toiminta-alan laajentamista  
Jos hyvinvointivaltion jokin muunnelma on erityisissä hankaluuk-
sissa eteenpäin katsomisessa, se on juuri rahoitukseltaan, ajaltaan 
ja vallaltaan kavennettu malli  Himanen hyötyi Seligmanilta 
omaksumansa retorisen keinon uutuudesta Suomessa  Jos hyvin-
vointivaltion ongelmana muka oli jo syntyneiden vahinkojen hal-
linta eikä uuteen kurkottaminen, siihen luonnollinen ratkaisu oli 
tietenkin Himasen tätä varten räätälöimä, poliittiset kysymykset 
sivummalle sysäävä kukoistusstrategia  Hänen saamansa kritiik-
kikään ei ole pidätellyt myönteisyyspuhetta, vaan se on jatkunut 
nimenomaan vastahangassa kukoistuksen väitetysti hukkaaviin 
vanhentuneisiin rakenteisiin 

Myönteisen ajattelun liikkeen piirissä liikkuu tyypillisesti ylei-
seen elämänviisauteen vetoavia ihmisiä  Mutta heidän rinnallaan 
on myös tieteeseen yleensä ja positiivisen psykologian tutkimuk-
seen erityisesti viittaavia valmentajakonsultteja  Nämä ovat on-
nistuneet herättämään luottamuksen ja lunastamaan paikkansa 
suomalaisessa julkisuudessa ja maan poliittisen eliitin sydämissä  
Trendi on vahvistunut viime vuosina  

Mitä enemmän positiivinen ajattelu laajentuu yksilön elämän-
tilanteeseen pureutumisesta yleiseksi poliittiseksi ohjelmaksi, sitä 
ilmeisemmäksi sen ongelmat käyvät  Kun myönteisyyden asian-
ajajat ovat ryhtyneet teroittamaan positiivisen ajattelun merkitystä 
yksilön sijaan tai lisäksi yhteiskunnalle, positiivinen ajattelu on 
vääjäämättä muuttunut poliittiseksi ohjelmaksi  Toimijat eivät itse 
välttämättä ymmärrä valintojensa ideologista luonnetta ja saattavat 
uskoa edustavansa universaalia ja objektiivista hyvää  Tässä he tu-
levat lähelle managerialistista ajatusmallia ja kehittämistoimintaa  

Joidenkin tietojen mukaan Peale innoitti myös Brandeisin yli-
opiston professorin Maslow’n keskittymään positiivisen psykolo-
gian tutkimukseen  Niin tai näin, Maslow antoi myönteisyydelle ja 
esimerkiksi ilahtumisen ja hyvän olon kokemusten tärkeydelle tut-
kimuksellista arvovaltaa  Alan nykytoimijoista Harvardin yliopis-
ton psykiatrian professori George E  Vaillant (s  1934) kuitenkin 
arvioi hiljattain, että tämän päivän positiivinen psykologia on ”pi-
tävän teorian” kehittelyssään ja ”empiirisen todistusaineiston” ker-
ryttämisessään toista maata kuin ”Maslow’n ’humanismin’ […] ja 
Pealen ’myönteisen ajattelun voiman’ höttöinen maailma”  Hänestä 
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rakastamisen ja rakastettuna olemisen kyky oli ”positiivisten tun-
teiden kulmakivi” ja toipumisessa tarvittavan ”tahattoman sopeu-
tumisen” kantava voima  Hän tukeutui  etenkin Seligmaniin, joka 
taas tukee Vaillantin hankkeita 

Halu tehdä pesäeroa on ymmärrettävä  Viis metodologisista 
eroista, yhdistäviä linkkejä on silti muitakin kuin edelläkävijyys 
käsitteissä ja tutkimuskohteissa  Tärkein on Maslow’n asema or-
ganisaatiotutkimuksessa: Miettinen & Saarinenkin muistuttivat, 
että hänen Motivation and Personalitynsa (1954) oli bisnes pomojen 
suosikkilukemista  Myöhäisteos Eupsychian Management (1965) 
perustui psykologin kenttätutkimuksiin kalifornialaisella elektro-
niikkatehtaalla  Tayloria, Fayolia ja Mayoa mainitsematta Maslow 
arvostelee siinä Druckerin varhaisteoksia, jotka osoittavat ”tietä-
mättömyyttä psykopatologiasta”  Inhimilliset heikkoudet huo-
noista oikuista ”yleiseen ilkeämielisyyteen” tulee ottaa vakavasti, 
jotta voitaisiin edetä ”terveelliseen” organisaatioon ja käskyttämi-
sestä ”valistuneeseen tai demokraattiseen johtamiseen”  Maslow’n 
sanoin kaikki ovat mieluummin ”alkuunpanijoita kuin passiivisia 
avustajia, työkaluja, aalloilla kelluvia korkkeja”  Hän totesi, että 
”valtava tutkimusten joukko on osoittanut, kuinka myötätuntoi-
set, avuliaat, ystävälliset, altruistiset, demokraattiset työnjohtajat 
ja esimiehet tuottavat kaikin tavoin parempia tuloksia”  Vaikka 
Maslow korostaakin ”itsetoteutuksen filosofiaa” osana ”eupsyyk-
kistä” eli ”hyvämielistä” managerointikäsitystään, hän kuvailee 
”jo kauan sitten” lopettaneensa maailmanparannuksen yksilö-
psykoterapialla  Tästä ”epäkäytännöllisestä” välineestä hän siirtyi 
ensin kasvatuspsykologiaan ja viimein työelämän kehittämiseen  
Osoituksena siitä, että organisaatiopsykologia on tullut vahvasti 
mukaan managerialistiseen ajatteluun, Maslow'n teoksen uuden 
laitoksen kanteen saatiin 1998 Druckerin suosituslainaus  Se vih-
jasi soveltavia psykologeja odottavista kehittämistöistä 

Positiivisen psykologian edustajilta onkin ilmestynyt monia 
matalan kynnyksen itse- ja yrityskehitysmanuaaleja  Csikszentmi-
halyi ei ole lähtenyt suoraviivaisimmalle opastelutielle, mutta hän 
on kyllä soveltanut kuuluisinta flow-käsitettään kaikkeen mahdol-
liseen  Flow (1990) tyytyi mainitsemaan, että flow-managementiä 
oli jo kehitelty firman eksekutiivien viihtymiseksi töissä ja heidän 
alaistensa motivoimiseksi viihtymään omissaan  Good Workissään 
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(2001) Csikszentmihalyi moitti ”tavoitejohtamista”, jossa pää-
asiana oli voittojen maksimointi ja bonusten kerryttäminen  Vas-
talääke oli arvatenkin flow-johtaminen  Good Businessissään (2003) 
hän kuvaili tiedettä ja bisnestä aineellisten ja henkisten yhteisö-
tarpeiden päätoimittajiksi ja hyvää bisnestä yhdistelmäksi liike-
taloudellista menestystä ja ”laajempiin sosiaalisiin tavoitteisiin si-
toutumista”  Flow and the Foundation of Positive Psychologyssaan 
(2014) Csikszentmihalyi kehaisi, että Good Business on käännetty 
yhdeksälle kielelle ja ”johtanut konkreettisiin positiivisiin vaiku-
tuksiin useissa bisnes organisaatioissa” 

Seligman itse on julkaissut useita kevyitä oppaita  Hänen kah-
den vanhan kirjansa alaotsikot mukautuvat oma-avusta tuttuun 
puhetapaan: ”Kuinka muutat mielesi ja elämäsi” (1991) ja ”Käyt-
tämällä uutta positiivista psykologiaa toteutat lupaavuutesi pitkä-
kestoisesti täydellistyneenä” (2002)  Uudemman teoksen koko 
nimen voi parafraseerata ”Kukoistakaa  Visionaarinen uusi ym-
märrys onnellisuudesta ja hyvinvoinnista” (2011)  Vastaavasti suo-
rasuomentaen professori Kennon Sheldonin suuren yleisön kirja 
on ”Optimaalinen ihminen” (2004), professori Carol Dweckin (s  
1946) ”Mielenasetus  Uusi menestyspsykologia” (2006), professori 
Barbara L  Fredricksonin (s  1964) ”Positiivisuus” (2009) ja pro-
fessori Sonja Lyubomirskyn (s  1966) ”Miten tulla onnelliseksi” 
(2008)  Näihin voi lisätä ”positiivisen organisaatiotutkimuksen” 
kärkinimen Jane E  Duttonin (s  1951) oppaan ”Energisoi työ-
paikkasi” (2003) ja toimitteen ”Miten tulla positiiviseksi johta-
jaksi” (2014) sekä tohtori Angela Duckworthin (s  1970) oma-
apuniteen ”Sinnikkyys  Intohimon ja itsepintaisuuden voima” 
(2016)  Näiden painotusten valossa on mahdotonta vaalia jyrkkää 
rajaa tieteellisyyttään korostavan positiivisen psykologian ja oma-
apuun tai valmennuskonsulttipalveluun yhdistyvän positiivisen 
ajattelun välillä 

Suomessa Ojanen markkinoi itseään populaareista aiheista esi-
telmöivänä ja konsultoivana ”onnellisuusprofessorina”  Tutkimuk-
sen, työnohjauksen ja yhteisöhyvinvointipalvelun koplaaminen voi 
sujua luontevasti ja synergeettisesti, mutta se ei auta rajaamaan 
positiivista psykologiaa kunnianarvoiseksi skolaariksi ponnistuk-
seksi, hajuraon päähän halvoista kopioista ja asiattomista sovel-
luksista  Jos positiivinen sielu-, tajunta- tai neurotiede sekoittuu 



143

Tausta

mihin tahansa myönteisyysvalmennukseen, vikaa on myös tutki-
joissa  Kun Seligmanin MAPP-täydennyskoulutuksessa toisensa 
tavanneet human resources -eksekutiivit Greenberg & Maymin yh-
distivät voimansa ”kääntääkseen tutkimukset käytännön sovelluk-
siksi koutsaamiamme johtajia, yrittäjiä ja tiimejä varten”, tulok-
sena oli 2013 julkaistu suorasukainen opaskirja ”Tee voittoa posi-
tiivisuudella”  Siinä tavataan kaikki arvattava mutta häpeilemättö-
myydessään hätkähdyttävä ’resilientistä liideristä’ peukalosääntöi-
hin mallia ”Älä vastusta vastarintaa”, ”Kolme asiaa, jotka voin 
panna alkuun jo tänään” ja Don’t fire poor performers, fire them up. 
Anteeksipyytelemättömän kannustelun keskellä tähdennetään, 
että positiivinen psykologia ei ole positiivista ajattelua  Se on ”uusi 
tiede”  Tämän vilpittömämmin ei voisi sanoakaan, että positiivi-
nen psykologia on sidoksissa sovelluksiinsa 



144

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

ii.7 POSitiiViSUUSPAiNOtUKSEN ONgElMAt 

Suositun tietokirjailijan, kemistitohtorista terveystoimittajaksi ja 
yhteiskuntakriitikoksi ryhtyneen Barbara Ehrenreichin (s  1941) 
täyslaidallinen positiivisuuden kulttuuria vastaan Bright-Sided. 
How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined 
America (2009) väitti pinnistetyn kestomyönteisyyden jäytävän 
spontaanisuutta  Positiivisen psykologian tutkimusohjelmien ar-
vostelemisen sijaan Ehrenreich kuitenkin keskittyi kulttuuri-
kritiikkiin  Akateemisilla kentillä kysytään tai ainakin voidaan 
kysyä perusteita ja arvioida vakavasti esitettyjä tutkimustuloksia  
Vaikka yhteiskunnallisesti merkittävä ja arveluttava ilmiö onkin 
ensisijaisemmin tai ainakin ilmiselvemmin myönteisesti psykolo-
gisoivan ajattelun liike yleistyneenä ja kritiikitöntä myötätuntoa 
nauttivana konsultointina, myös positiivisen psykologian tutkimus 
on joutunut normaalit uuden alan legitimointivaiheen vaikeudet 
ylittäviin kiipeleihin  Tiedetoimittaja Azar summasikin 2011, että 
positiivisen psykologian eteneminen oli käynyt vaivalloisemmaksi  

Positiivisella psykologialla on nelitahoinen demarkaatio-ongel - 
ma  Kahdella suunnalla sen pääedustajat ovat yrittäneet tehdä vä-
lejään hyvinkin selväksi, kun taas kahdella muulla suunnalla he 
ovat jättäneet suuret linjanvedot ja koettaneet tulla toimeen ei-
kenenkään-maalla  Ensinnäkin positiivinen psykologia haluaa ir-
tautua siihen herkästi yhdistyvästä mutta vanhentuneeksi leimaa-
mastaan humanistisesta psykologiasta  Toiseksi se tahtoo eroon 
epätieteellisenä pitämästään myönteisen ajattelun tai itseavun tar-
jonnasta  Kolmanneksi positiivinen psykologia myöntää uskon-
nollisuuden erityisen sijan vähintäänkin tarpeellisena kontekstina 
ei-kielteisten tunteiden tutkimisen kannalta, mutta se ei sentään 
mielellään samastuisi uskonnolliseen traditioon tai hengellisiin 
käytäntöihin  Neljänneksi se tahtoo ajoittain korostaa myönteisten 
psyykkisten tai emotionaalisten ilmiöitten ja niihin keskittymisen 
suotuisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta se ei kaipaa ideolo-
gian tai poliittisen liikkeen leimaa  Kaikilla näillä neljällä rinta-
malla positiivinen psykologia osoittautuu pulmallisemmaksi kuin 
minä se innokkaimpien tukijoidensa puheissa kuvataan 
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Seligmanin & Csikszentmihalyin alkuperäisessä ohjelman-
julistuksessa uusi ajattelumalli teki pesäeroa humanistiseksi luon-
nehdittuun psykologiaan  Suuntauksen kärkinimiksi korotetaan 
yleensä yhdysvaltalaiset professorit Carl Rogers (1902–1987) ja jo 
tavattu Maslow  Heidän lisäkseen on mainittava kolmas amerik-
kalainen psykologiprofessori, itse käsitteen ’humanistinen psyko-
logia’ esitellyt Gordon Allport (1897–1967)  Psyyketieteen uuden 
aika kauden avanneet Seligman & Csikszentmihalyi totesivat, 
että Rogersin ja kumppaneiden perinteen vikana oli teoreettinen 
ylimalkaisuus ja kokeellisen tutkimusnäytön puute  Tämä väite on 
sittemmin toistunut yhä uudestaan positiiviseen psykologiaan va-
raavien tutkijoiden ja kouluttajien puheissa  Sen piirissä toimivien 
itseymmärrykseen kuuluu olennaisena osana vapautuminen epä- 
tai esitieteellisestä ihmistoimijan kyvykkyyksien ymmärtämisestä 
niiden kurinalaiseen testaamiseen ja tiedeperustaiseen soveltami-
seen  Tosiasiassa positiivisen psykologian luonnetta kuvaa kokeel-
lisuuspainotuksen lisäksi ennemminkin humanistisen psykolo-
gian herätteiden täysimääräinen hyödyntäminen tyypillisesti il-
man sen pohtivaa ja (itse)kriittistä ulottuvuutta  Esimerkiksi On 
Becoming a Personissaan (1961) Rogers totesi, että hänestä vielä 
pahempaa kuin kohtuutonkin kritiikki oli ”kritiikittömistä ja 
kyselemättömistä ’opetuslapsista’ seurannut vahinko”  Hän totesi 
esittäneensä omat ajatuksena ”aina koettelevaan tapaan”, toisten 
puntaroitavaksi  Tästä asenteesta on todella pitkä matka monien 
positiivisten psykologien uhmakkaisiin tiedevaateisiin ja heidän 
itseäänonnittelevaan suhtautumiseen alansa läpilyöntiin  

Rajankäynti positiivisen ajattelun liikkeen ja oma-apukirjal-
lisuuden tai elämisvalmennuksen kanssa on noudattanut samaa 
mallia  Seligman & Csikszentmihalyi nimittäin syyttivät huma-
nistisia psykologeja siitä, että kirjakauppojen psykologiaosastot 
olivat täynnä heppoisesti terapeuttisia kotikonstikoonnoksia  Hei-
dän alansa klassikoiden harjoittama liian köykäinen ajattelu oli 
johtanut psykologian löystymiseen ja yhdistymiseen kovalla todis-
tusaineistolla pohjustamattomiin virkistysvinkkeihin  Väitteessä 
olikin esityshetkellään mahdollisen hypoteesin ainekset  Mutta 
kuten positiivisen psykologian lyhyt historia on osoittanut sen har-
joittajien liikkuvan valikoivasti ja monesti ilmeisen huomaamat-
taan myös alan humanistisen perinteen apajilla, se myös kertoo 
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pitkälle menevästä limittymisestä entisestään vahvistuneeseen self-
help-teollisuuteen ja myönteisen ajattelun tieteellisesti katsoen 
köykäisimpiinkin muotoihin  Seligmanin ja Csikszentmihalyin 
omista ja oppilaidensa keveistä yksilö- ja yhtiökehitysoppaista 
mainittiin jo edellisessä osiossa  Perustajakaksikko on myös pys-
tyttänyt ”soveltavan positiivisen psykologian” täydennyskoulutus-
ohjelman, johon pääseviltä ei vaadita minkäänlaista käyttäytymis-
tieteellistä taustaa  Esimerkiksi Maslow'n The Psychology of Science 
(1966) ei tyydy varoittamaan ”inhimilliset arvot” sivuuttaviin tie-
teilijöihin liittyvästä ”kaiken tieteen teknologisoivan moraalitto-
muuden” riskistä  Se myös mainitsee ”pelkän henkilökohtaisen 
kokemuksen epäkriittisen ja itsekkään ylentämisen” ja ”epäskepti-
sen intoilun” vaarat  Jos positiivipsykologit ovatkin vieneet hu-
manistiedeltäjiensä teemoja esseistä laboratorioon, he ovat myös 
unohtaneet näiden vaateet tieteellisen kritiikin ulottumisesta niin 
perustutkimuksen kuin käytännön sovellustenkin epäilemiseen 

Esimerkiksi Youssef & Luthans teroittivat 2011 hajurakoa ”kon-
sultteihin”  Heidän mielestään ”johtajien sydämiin intuitiivisesti 
vetovat myönteiset vastaukset ja käytännölliset neuvot työpaikan 
henkilöstö- ja johtajuushaasteissa” kärsivät yleensä muiden muoti-
oikkujen tapaan sekä teoreettisesta että empiirisestä tuettomuu-
desta  Silti heidänkin mukaansa myös positiivinen psykologia ”ko-
rostaa itsetiedostuksen, -arvioinnin ja -kehittämisen avulla synty-
vän positiivisuuden sisäistämistä”  Heillä on lisäksi antaa populaa-
reista itseapukirjoista lukuvinkiksi Wagnerin & Harterin 12 Ele-
ments of Great Managing (2006)  Tämän Gallup-kustanteen tois-
tuva nojaaminen esimerkiksi pian käsiteltävään Losadan työhön 
jäytää suosituksen mielekkyyttä 

Samoin Jayawickreme & Forgeard varoittelevat Positive Psychol-
ogy in Higher Educationissä (2013) ”positiivisen psykologian oma-
apukirjoista”  Näin muotoillessaan he tulevat myöntäneeksi mo-
nia muita kollegoitaan avoimemmin sidoksen oppialansa ja sitä 
muistuttavan kevyesti terapoivan opaslajityypin välillä  Kuten As-
pinwall 2011 Azarin haastattelussa, hekin tuomitsevat erikseen 
”maagista ajattelua” edustavan ja osiossa II 5 tavatun Byrnen The 
Secret -sarjoineen (2006): ”Opiskelijoille pitää selvästi opettaa, että 
positiivisen psykologian ainutlaatuiset kontribuutiot onnen ja 
hyvinvoinnin ymmärtämiseen tulevat empiirisistä löydöksistä ja 
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sitoutumisesta tieteelliseen menetelmään ” Mutta Jayawickreme & 
Forgeard kehuvat psykoterapeutti-motivaattori Richard Carlsonin 
(1961–2006) tapaa ottaa tutkimusta mukaan Don’t Sweat the Small 
Stuff… and It’s All Small Stuff iinsa (2006)  Suhde self-helpiin jää 
jännitteiseksi  Positiivisen psykologian suurimpiin auktoriteettei-
hin – Csikszentmihalyin sanoin ”tähtiin” – kuuluva Lyubomirsky 
kirjoittaa The How of Happinessissään (2008), että ”tarinani on tut-
kivan tieteilijän, ei kliinikon, elämisvalmentajan tai oma-apu-
gurun tarina”  Kirjan alaotsikko kuitenkin viittaa Karlgaardin 
bisnesoppaan Life 2.0:n (2004) alarubriikin the Where of Happines-
siin: tästä alkaen se on mitä puhtainta itse- ja yhteisökehittämistä  
Jopa yleensä epäkriittinen Journal of Happiness Studies arvioi sen 
hulppein väittein ryyditetyksi ”itseapugurun” työksi  Vastaavasti 
Seligmanin Flourish sai kiinalais-kanadalaisen positiivisen psyko-
logian sanansaattajan, emeritusprofessori Paul Wongin kuvaa-
maan sitä niin empiirisesti kuin teoreettisestikin heikoksi, ”posi-
tiivisuusvinoutumasta” kärsiväksi ”oma-apumyyntipuheeksi” te-
kijälleen, joka jo oli julkis- ja bisnesvallan suosikki  Nämä reaktiot 
kertovat alaa rasittavista mutta sitä toivottavasti parempaan autta-
vista näkemyseroista 

Uskonnollisuuden ja spirituaalisuuden suhde positiiviseen psy-
kologiaan on vahva ja ilmeisen jännittyneessä suhteessa sen kärjek-
käisiin tieteellisyysvakuutuksiin  Juuri mainittu Wong on domi-
nikaanipappi  Kuten Csikszentmihalyi myönsi esimerkiksi muis-
teluksessaan 2011, uusi suuntaus pääsi liikkeelle Templeton-säätiön 
tuella  Sen ensimmäinen 100 000 dollarin tutkijapalkinnon saaja 
oli Fredrickson, jota säätiö on sittemmin tukenut paljon suurem-
milla summilla  Seligmanin lisäksi isoja Templeton-tukia ovat 
päässeet hyödyntämään alan kärkinimistä esimerkiksi William 
Damon (s  1944) ja Robert A  Emmons (s  1958)  Koko kolmikolla 
uskonto ja hengellisyys esiintyvät myönteisessä valossa, positiivi-
sen psykologian tukirakenteena  Säätiö on kiistänyt ajavansa mi-
tään katsomuksellista tai poliittista esityslistaa ja keskittyvänsä 
vapaan tutkimuksen edistämiseen  Sitä ovat syyttäneet epätieteel-
lisestä uskonnon ja tutkimuksen naittamisesta esimerkiksi biologi 
Richard Dawkins (s  1941) ja kognitiotieteilijä Daniel Dennett  
(s  1942), joiden uusateistiset kampanjat kenties vinouttavat heidän 
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arvioitaan  Yhtä kaikki vakavia huolia Templetonin vaikutuksesta 
ovat ilmaisseet myös maltillisemmat tarkkailijat 

Vähemmälle on jäänyt Seligmanin avoin tunnustus omasta us-
konnollisesta kutsumuksestaan ja hänen Authentic Happinessinsa 
paino uskonnon terveysvaikutuksille  Csikszentmihalyi myötäi-
lee Good Businessissään (2003) uskovaisten bisnesjohtajien kerto-
muksia kunnollisuudestaan ja kiittää rahoituksesta Templeton-
säätiötä ja John Templetonia (1912–2006), jota hän lainaakin 
tekstissä peräti kuusi kertaa  Ehkä ensimmäisenä Seligmanin po-
pularisoimaa ’kukoistus’-käsitettä käytti nykytavalla tv-evanke-
lista Robert Tilton (s  1949)  Hänen God’s Law of Successinsa (1983) 
innosti epäonnistumattomattomaan kasvuun, jossa oltiin ”terveitä 
ja vauraita ja kukoistavia ja rehottavia”  Alaluvussa II 5 tavattu 
McGee korostaa menestyksen teologian avainroolia koko itseapu-
teollisuudessa 

Esimerkiksi positiivisen psykologian ja uskonnon sidoksesta 
käy psykologi Thomas G  Planten (s  1960) työ  Toimitettuaan 
Faith and Healthin (2001) hän kokosi viime vuonna Religion, Spi-
rituality, and Positive Psychologyn (2012)  Kumpikin keskittyy ”us-
kon psykologisiin hedelmiin”  Santa Claran jesuiittayliopiston pro-
fessorina vaikuttava Plante esiintyi 2002 julkisuudessa tyynnytte-
lemässä tilastollisilla suhteellistuksilla katolilaisten pappien pedo-
filiapaljastuksia ja niitä saatellutta ”hysteriaa”  Itse hän on tutkinut 
esimerkiksi uskomisen suotuista vaikutusta raitistumiseen  Myös 
tuore Faith from a Positive Psychology Perspective (2015) kertoo 
vastaavista uskon ”todellisista vaikutuksista ihmisten elämään” 
muistaen mainita myös fundamentalismin havaituista haitoista  
Fredrickson työskenteli 2009–2010 Templeton-stipendiaattina 
hankkeessa ”Uskonnollinen ja psykologinen hyvinvointi” Bosto-
nin yliopiston Danielsen-instituutissa, joka korostaa ”hengellisiä, 
uskonnollisia ja eksistentiaalisia näköaloja” hoitamisessa  Lyubo-
mirskyn How of Happinesskin vahvistaa, että hyviä asioita tapah-
tuu, ”jos valitset uskonnon ja spirituaalisuuden aktiviteeteiksesi, 
joilla lisäät ja ylläpidät onnellisuuttasi”  Painopiste on yksilön va-
linnanvarassa ja mahtiuttamisessa 

Vakavin demarkaatio- eli rajanveto-ongelma positiivisella psy-
kologialla on yhteiskunnallisissa kysymyksissä  Siihen nivelty - 
vät myös kaikki kolme äsken hahmoteltua ulottuvuutta  Vielä 
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uudehkon ja jatkuvasti valtaansa kasvattavan psykologian suun-
tauksen edustajat eivät yleensä ole katsoneet aiheelliseksi osallistua 
kes kusteluun alansa ideologisista sitoumuksista tai seuraamuk-
sista  Tätä positiivista psykologiaa määrittävää ulottuvuutta täytyy 
tässä työstää hieman muita sitä pohjustavia ja siihen lopulta sisäl-
tyviä enemmän  New York Cityn teknologiakorkeakoulun apu-
laisprofessorin Jill Bellin Pegagogies of Happiness (2012) vaati ihmis-
tieteilijöitä havahtumaan uuden koulukunnan poliittis-yhteiskun-
nalliseen vaikuttavuuteen  Hän kiinnitti erityistä huomiota tiet-
tyyn eripuraan: positiiviset psykologit esittävät työnsä mielellään 
kaikkia hyödyttäväksi, mutta luottavat siinä toisensuuntaisiin eli 
yksilökeskeisiin, välineellisiin, kontekstittomiin, dialogittomiin, 
epäreflektiivisiin, konservatiivisiin ja korjaaviin otteisiin  Tulok-
sena on vallitsevien olojen ”säilyttäminen ja palveleminen”  Yleis- 
kritiikkinsä lisäksi Belli pureutuu ”positiivisen kasvatuksen” ni-
missä ajettuihin koulu-uudistuksiin ja eritoten seligmanilaiseen 
sotilaskoulutusohjelmaan  Hänen mukaansa positiivista psykolo-
giaa ja sen tarjoamaa onnea tai ’yksilöllistä resilienssiä’ vastaan on 
pidettävä esillä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä 

Muun muassa Bellin kritiikki ihmissuhteiden instrumentali-
soimisesta vaikuttaa osuvalta  Kuten osiossa II 5 tuli puheeksi, jo 
Carnegie opasti ihmisten hyvään kohteluun kohtelijalle itselleen 
koituvan edun vuoksi  Positiivisen psykologian suuruuksista Fred-
rickson opetti itseapukirjassaan 2008, että ”ystävällisyyden tietoi-
nen tehostaminen voi kasvattaa positiivisuuttasi”, joka ”tuottaa 
menestystä yhtä lailla kuin kieliikin siitä”  Alalla on yritetty todis-
taa toisten huomioimisen moninainen edullisuus  Pisimmälle tässä 
menee Emmons, joka ”kiitollisuuden uutta tiedettä” esittelevässä 
THANKS!issaan (2007) kokoaa, että kiitolliset ”vähemmän to-
dennäköisesti” kadehtivat, haalivat onnellistuakseen ”aineellisia 
omistuksia” tai mittailevat niillä menestystä  He kyllä ”nautti - 
vat omistuksistaan siinä missä toisetkin mutta sijoittavat vain 
enemmän muuhun”  Kiitolliset ovat ”huolekkaita materialisteja”   
Emmons kehottaa harjoittelemaan tietoista kiittämistä, joka ”vä-
hentää sen parjaamista, mitä itsellä on”  THANKS!iakin itseapui-
sempi Gratitude Works (2013) neuvoo ”21-päiväisen ohjelman”, 
jolla voi yltää ”tunteelliseen vaurauteen”  Siihen pääsevä ei ”vält-
tämättä” ole ”rahallisesti vauras”, mutta menestyjää kiitollisuus 
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auttaa ”juhlimaan menestystä”  Jos taas ei menesty, kiitollisuus ”an-
taa perspektiiviä” vaikeisiin tilanteisiin, jotta ne eivät pääse ”mää-
rittelemään meitä”  Emmons väläyttää poliittista silmäänsä: ”Tai-
pumus syyttää toisia voi olla kiitollisuuden paha este ” Esimerk-
kinä hän mainitsee Irakin jalkapallojoukkueen, jonka kiittämät-
tömyys USA:n vapautusarmeijalle loukkasi amerikkalaisia  Kiitol-
lisuuden puute ”heikentää siteitämme toisiin”, joten kiittämättö-
myydellä on ”kielteiset seuraamukset” koko ”yhteiskunnalle” 

Artikkelissaan 2016 Belli puuttui positiivisen psykologian ho-
kemaan tieteellisyydestään ja ’interventioidensa’ onnistumisista  
Samaa retoriikkaa toistava ’mitattu minuus’ -villitys erilaisine on-
nellisuussovelluksineen puhuu pelkin numeroin mittapuiden pe-
rusteluihin tai kytkentöihin menemättä  Belli pui Lyubomirskyn 
The How of Happinessin oheistuotteena julkaistua iPad-applikaa-
tiota Live Happya sekä Happierin, Mappinessin, Moodscopen ja Su-
perBetterin tapaisia tieteellisinä myytyjä hyvinvoinnin ja digion-
nen seuranta-appseja  Hän pitää niitä normaaliuden ja itsetarkkai-
lun vipuvarsina  Positiivinen psykologia kiinnittyy Bellin mukaan 
self-helpiin eritoten siksi, että sekin asettaa yksilön parantelun koh-
teeksi, välineellistää sosiaaliset suhteet yksilöä palvelemaan ja ha-
kee olemassa olevaa eriarvoisuutta pönkittäviä oppimisratkaisuja  
Hän muistuttaa brittiläisen kulttuurintutkimuksen professorin 
Sara Ahmedin (s  1969) huomauttaneen 2010, että ala nojaa ”itse-
tuntemisen läpinäkyvyyteen” eli ihmisten muka selvään kykyyn 
kertoa tunteistaan  Jos onni käsitetään halutuksi asiaksi, koehen-
kilöitten tai haastateltavien osaksi ei koidu ”elämäntilanteiden eva-
luointi vaan elämäntilanteiden evaluointi arvopitoisin käsittein” 

Oma-avun ja positiivisen psykologian onnellisuusideologiaa on 
arvostellut myös Michel Foucault’n (1926–1984) ajattelusta am-
mentava sosiologi Sam Binkley  Hänestä niin itseavun kuin sen 
tieteellisyyshakuisten muunnelmien taustalla on poliittinen halu 
saada kansalaiskäsitys irti ”hyväntahtoisen valtion hyväntekijöistä” 
ja kohti kaikesta kilpailevia ja kaiken voimavaroikseen kääntäviä 
”inhimillisen pääoman liikkuvia lähteitä”  Suomessa aihe pääsi 
mukaan HS-NYTin joulukuussa 2014 julkaistuun juttuun oma-
apubuumista  Mainittiin Bellin tapaan self-helpin yksilösuun-
tautuneisuus ja otettiin Binkleyn malliin vauhtia myös ’itsehallin-
nan’ eli ’itse itsemme kontrolloimisen’ foucaultlaisista teemoista  
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”Näennäisestä tsemppareiden vapaudesta tuleekin hallinnan vä-
line”, toimittaja Kanerva kirjoitti 

Teemaan puuttui Tukholman yliopistossa organisaatioteorian 
professorina vaikuttava Carl Cederström (s  1980) The Wellness 
Syndromessaan (2015)  Yhteisteos lontoolaisen CASS-kauppakor-
keakoulun organisaatiokäyttäytymisen professorin André Spicerin 
kanssa pureutuu huolestuttavaan ilmiöön: ”Elämämme kaikkiin 
puoliin ujuttautuneesta kuntoisuudesta on tullut ideologia, joka 
tarjoaa paketillisen käsityksiä ja uskomuksia ” Pääkäsite wellness 
tarkoittaa hankittua, vaalittua ja ihanteeksi saatettua hyvän olon, 
elinvoiman, suorituskyvyn, menestyksen ja kukoistuksen koko-
naisuutta  YLE:n elokuussa 2015 jututtama Cederström pitäytyi 
englanninkieliseen termiin: välfärdstatista eli hyvinvointivaltiosta 
oli jo siirrytty wellnessstatiin  Hän selitti kirjansa tarkastelevan 
niin yhteiskunnan kuin yksilöiden omista kasvavista vaateista 
nousevaa ahdistavaa ja ennen pitkää epäonnistumiseen johtavaa 
tarvetta olla ”onnellinen, hyvin treenattu ja menestyksekäs”  Kai-
ken yksilöön palauttava nykymeno erkaantui Cederströmin mu-
kaan terveydestä perusarvona: sen tilalla oli oman loistokunnon 
esittelemisen uusi normi, johon yltämättömiä syrjittiin ja rangais-
tiin  Yhteiskuntapoliittisiin terveyseroihin ei tarvinnut kiinnittää 
huomiota: riitti, että ilmaistiin ällötystä tai sääliä wellnessistään 
huolehtimattomia kohtaan  Cederström & Spicer kertoivat USA:n 
yliopistoissa yleistyneistä kuntoisuussopimuksista, joissa opiskelija 
sitoutuu ”ruumiin, mielen ja sielun kohentamiseen tähtäävään elä-
mäntyyliin” hänet ”puhtoiseksi” koulivalle ”wellness-yhteisön filo-
sofialle kuuliaisena”  Yksilökeskeisyysepäilyt kierretään viittaa-
malla kukoistavien yksilöiden mahdollisuuteen ”antaa positiivinen 
panoksensa yhteisölle”  Tutkijoiden mukaan Seligman on ”yksi-
löys-ilosanomineen” ja kukoistusideologioineen Pealen ”suora seu-
raaja” ja perimmältään samaa maata samaa maata kuin taikausko-
itseapu Byrnen The Secreteineen  Wellness Syndromen herkulli-
suutta lisää arvostelun tuleminen vielä luvussa II 5 tavatun Rama-
gen menestyskritiikkiäkin odottamattomammasta suunnasta 

Wellnessistä on viime aikoina puhunut muiden muassa yhdysval-
talainen tähtikonsultti Daniel H  Pink (s  1964)  Oikeustieteen toh-
toriksi valmistuttuaan 1991 hän työskenteli demokraattihallinnon 
työministerin Robert Reichin (s  1946) avustajana ja varapresidentti 
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Al Goren (s  1948) puheenkirjoittajana  Yrittäjäksi heittäytynyt 
Pink teki ensin opaskirjan itsetyöllistämisestä 2001 ja sen jälkeen 
johtajille luovuusoppaan, joka väitti kehityksen jo kulkeneen ”in-
formaatioajasta” ”konseptiaikaan” ja ”tietotyöstä” ”empatiatyö-
hön”  A Whole New Mind (2005) teki suuren numeron Seligmanin 
uudesta psykologiasta ja sen merkityksestä työelämällekin  Ura-
suunnitteluopasta 2008 seurasi jättimenestys Drive (2011) eli ma-
nagerimanuaali ”sisäismotivaatiosta”  Toisten liikkeelle saamista 
käsitteli myös uusin To Sell Is Human (2012)  ”Motivaatio ja kun-
toisuus ovat toisiinsa kiinnikasvaneita”, Pink lausui 2015 Washing-
tonissa George Mason -yliopiston järjestämässä työelämän kehit-
tämiskonferenssissa ”Leading to Well-Being”  Wellness on kiin-
nostanut laajasti positiivisen psykologian tutkijoitakin  Heistä 
huomattavimpiin kuuluneen Michiganin yliopiston psykologian 
professorin Christopher Petersonin (1950–2012) perusteoksessa A 
Primer in Positive Psychology (2006) on siitä oma lukunsa 

Brittitutkija William Daviesin The Happiness Industry (2015) 
edustaa taas perinnetietoista politologiaa mutta keskittyy yksilön 
”henkiseen hyvinvointiin” uutena talouspoliittisenakin asiana  
The Limits of Neoliberalismissaan (2014) ’yhteisestä hyvästä’ piit-
taamatonta, ”kritiikinvastaista” ja ”antipoliittista” nykypolitiik-
kaa” eritellyt Davies tuo filosofiset ja poliittiset peruskysymykset 
takaisin niistä tyhjentyneisiin talouskeskusteluihin ja kulutuskäy-
täntöihin keskelle mittailun esineeksi otettua nyky-yhteiskuntaa ja 
kilpailuun viritettyä valtiota  ”Kun positiivinen psykologia ja on-
nellisuusmittaus ovat läpäisseet poliittisen ja taloudellisen kulttuu-
rimme 90-luvulta lähtien, päättäjien ja johtajien tapaa omaksua 
hyvinvoinnin ja onnellisuuden käsitteet aiheuttaa levottomuutta  
Tiede uhkaa päätyä syyttämään ja lääkitsemään kurjuudesta kär-
siviä yksilöitä piittaamatta kurjistamisen syistä ” Daviesin sanoin 
”poliittisia ja aineellisia ongelmia riittää viljalti käsiteltäväksi, en-
nen kuin keskitämme huomiomme niitä kokevien yksilöllisiin 
mentaalisiin ja neuraalisiin tiloihin”  Bellin tapaan hän toteaa, että 
”mielialaseurantateknologiat, tuntemusanalyysialgoritmit ja stres-
sinpoistolääkitystekniikat laitetaan palvelemaan tiettyjä poliittisia 
ja taloudellisia etuja”, sen sijaan että ”ne lahjoitettaisiin meille 
oman aristoteelisen kukoistuksemme ansiosta”  Positiivisen psyko-
logian gurut tarjoavat turhaan monen kaipaamaa pelastusta 
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itsekeskeisyydestä ja konsumerismista  Davies viittaa onnellisuus-
tieteen uutuusvaateisiin ja lupauksiin ylittää menneisyys poliitti-
sine ristiriitoineen  Uusi keskipiste viimeistään sosiaali-insinööri 
Jeremy Benthamin (1748–1832) valmistamassa hapatuksessa on ai-
vot: ”Subjektiivisen affektin kova tiede on ulottuvillamme, ja olisi 
hullua valjastamatta sitä johtamisen, lääkinnän, itsevun, markki-
noinnin ja käytösmuutosohjelmien käyttöön”, sillä – niin meille 
väitetään – ”moraalin ja politiikan ydinkysymykset saadaan rat-
kaistua ihmistuntemusten tieteellä”  Davies ei kiistä ”onnen eet-
tistä merkitystä” tai ”jatkuvan surun” kärsimystä, mutta muistut-
taa sosiaalisen kontrollin ”usein koituvan yksityiseksi voitoksi”  

Davies kirjoitti keväällä 2015 myös The Guardianissa onnelli-
suusmittauksia vastaan  Hän aloitti Yhdistyneiden arabiemiiri- 
kuntien pääkaupungin Dubain syksyn 2014 happiness index -kam-
panjasta, jonka tarkoitus oli interaktiivisin älylaittein saada kan-
salaiset kertomaan tunteistaan ja nostamaan maa maailman kym-
menen onnellisimman valtion joukkoon  Benthamilainen psyko-
metrian käyttö politiikan muovailussa oli noussut suosituksi aree-
naksi innovoida joskus hyvin tarkoituksin, toisinaan vain karmi-
vasti: ”Ongelma piilee siinä, että onnenmittailu luisuu aivan liian 
helposti yhteiskunnallisen valvonnan välineeksi ” Poliittiset vai-
kuttamistavat, kuten ei-mielekkään työn vähentäminen, jäävät 
säännönmukaisesti kakkoseksi, jos on mahdollisuus valita jokin 
uusmuotoinen käyttäytymis- tai lääkintäväliintulo  Edellisessä 
osiossa mainitun Layardin vinkki kustantaa julkisin varoin kog-
nitiivis-behavioriaalista terapiaa mielenterveyshäiriöisten saami-
seksi takaisin töihin lähestyy Daviesin mukaan ehdotusta antaa 
sitä pakolla tai etuuksien menettämisen uhalla, jolloin välittämi-
sestä tulisi heikon rankaisemista  Hyvinvointi määrittyi jo täyttä 
päätä epäluotettaviksi katsottujen ihmisten omat kertomukset ohit-
tavalla teknologialla: ”Demokraattiselle politiikalle tämä on tu-
hoisaa  Meidän pitää hyväksyä, että ihmisillä on usein syitä onneen 
tai murheeseen, ja nuo syyt ovat yhtä tärkeitä kuin tunteet  Tämän 
tajuaminen saisi meidät keskittymään instituutioihin, jotka anta-
vat ihmisten äänen kuulua niin yksilöinä kuin ryhmi näkin, ja vä-
hemmän sensaatioiden ja sentimenttien oikkuihin ” Davies kysyi, 
mitä Dubain menestys kertoo onnentieteen ”piilevästä poliittisesta 
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näkemyksestä”  Ja mitä maailman talousfoorumin johtajille mind-
fullnessista luennoiva munkki 

Kritiikki ei ole hakuammuntaa  Nimenomaan Layard on tun-
nustuksellinen Bentham-fani  Aristoteles-tutkimuksen auktori-
teetteihin kuuluva filosofian professori Martha Nussbaum (s  1947) 
ei ainoastaan kuvaillut 2008 etenkin positiivisen psykologian 
tuntumassa työskennelleen israelilais-yhdysvaltalaisen psykolo-
gian ja behavioraalitaloustieteilijän Daniel Kahnemannin (s  1934) 
’tyytyväisyys’-käsitettä Bentham-henkiseksi  Hän myös luonnehti 
Seligmanin ”eudaimonilaiseksi” mainostamaa ja Aristoteleella rat-
sastavaa ajattelua yleensä ja onnenkukoistusta erikseen ”ei-kreik-
kalaiseksi”  Seligmanilainen hyvän olon ja fiiliksen korostaminen 
ja hyvinvoinnin käsittäminen yksinkertaisesti ”mielentilojen” poh-
jalta oli Nussbaumista ylisummaan epäilyksenalaista  Hänestä 
koko ’subjektiivisen hyvinvoinnin’ kuvio oli käsitteellisesti niin 
sotkuinen, ettei sillä pitäisi lainkaan operoida  Positiivisen psyko-
logian piirissä tästä ei ole kannettu huolta 

Itsekritiikistä näennäis- ja antikritiikkiin

Yleisemmin voi erottaa merkkejä itsekriittisyydestä  Esimerkiksi 
filosofitaustainen brittiläinen moniperinneterapeutti ja elämis-
valmentaja Tim LeBon (s  1961) lausuu positiivisen psykologian 
oppaassaan Achieve Your Potential (2014) harvinaisesti: ”Muista: 
positiivinen psykologia on erehtyväistä ” Vertailun vuoksi Positii-
visen psykologian voiman toimittanut Uusitalo-Malmivaara kirjoit-
taa, että positiivisen psykologian tutkimukset ovat ”lapsenkenkäi-
sinäkin mullistavia ja osoittavat lähivuosina, miksi positiivisia 
tunnetiloja kokevat ihmiset todella elävät terveempinä ja pitem-
pään”  Hän myös kuvaa Seligmania ”suureksi auktoriteetiksi, jonka 
kädenjälki näkyy lukuisissa tieteen sovelluksissa”  Onneksi antolo-
giaan sisältyy professori Ojasen kooste positiivisen psykologian kri-
tiikeistä: puutteineenkin säällinen esitys nostaa toimitteen tasoa  
Toisaalta ratkaisu on oireellinen: sen sijaan että kritiikki olisi luon-
teva osa kaikkien artikkelien kannanmuodostusta, se on eriytetty 
omaksi sektiokseen  Tässä suhteessa edukseen eroavassa Kumpulai-
sen & kumppanien osuudessa huomioidaan Nussbaumin kritiikki, 
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mutta vastataan siihen lähinnä lainaamalla lisää tämän kritisoi-
maa Seligmania  Katsotaan Ojasen koonnosta 

Populaareja kultturikriittisiä teoksia laatineen yhdysvaltalais-
uusiseelantilaisen psykologin Schumakerin In Search of Happiness 
(2005) iskee Ojasen sanoin tieteen sijasta sen sovelluksiin  Hän 
kuvailee teoksen keskittymistä positiivisuuspsykologian ristiriitoi-
hin muttei mainitse sen pääpontimena olevaa konsumerismin kri-
tiikkiä  Ehrenreichin Bright-Sidedin nimellä Smile or Die ilmesty-
nyttä brittiversiota hän myötäilee gurujen riepottelemisesta, fals-
kien kasvutarinoiden pilkasta ja yhteiskunnallisesta arveluttavuu-
den korostamisesta  ”Minäkin olin kerran kadoksissa ja epäilysten 
riivaama ihminen, mutta katsokaa nyt minua”, Ojanen mukailee  
Heldin journaaliartikkelia vuodelta 2004 hän lukee humanistisen 
psykologian maineenpalautuksena, eikä korosta sen pääteesiä ih-
misten syyllistämisestä  Lilienfeldin Philosophy Todayn sivuille 
2009 postaamaa puheenvuoroa hän kuvaa paremmin keskitty-
väksi yksilöllisten erojen vähättelyyn  Positiivisen psykologian 
kontekstintajua moittivasta McNultyn & Finchamin artikkelista 
2011 hän sanoo, että ”kärkevä arvio tuntuu oudolta”  Ojanen kui-
tenkin viittaa hyväksyvästi samana vuonna ilmestyneeseen Bruck-
nerin ”onnellisuusvelvollisuus”-kulttuurikritiikkiin ja tavoittaa 
hyvin brittijournalisti Burkemanin The Antidoten (2012) ydinväit-
teen, jonka mukaan ”halu poistaa epävarmuus, turvattomuus, 
epäonnistuminen tai onnettomuus tuottaa niitä”  Ojanen suo pai-
noa Bolierin työryhmän 2013 meta-analyysille positiivisen psyko-
logian sovellusten raportoiduista vaikuttavuuksista  Kuten jäljem-
pänä nähdään, hän kuitenkin liioittelee sen antamaa tukea alalle 

Ojanen kokoaa kritiikit  Ne soimaavat positiivista psykologiaa 
katteettomista uutuusvaateista, yksilöerojen ohittamisesta, myön-
teisyyden ylikorostuksesta, sovellusten ennenaikaisuudesta, tu-
losten varomattomasta yleistelystä ja liioista lupauksista  Ojanen 
pitää näitä ”todellisina vaaroina”  Hän kuitenkin sanoo, että posi-
tiivisuuspainotuksen tajuaa, kun katsoo vaikkapa vanhojen oppi-
kirjojen synkkää keskittymistä vaikeuksiin, ja että yleistykset ra-
sittavat kaikkia ihmistieteitä  Ojanen vierittää liioittelusyytöksen 
”positiivisen ajattelun ideologian” ja ”positiivisuuskultin” niskoille: 
tieteilijät eivät sentään harrasta ”gurujen, epämääräisten ohjaajien 
ja konsulttien rahankeruuta”  Hän kuitenkin myöntää, että myös 
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”tutkija voi myydä sielunsa sille, joka maksaa hänelle riittävästi”  
Ojanen muotoilee, että ”positiivinen psykologia voi palvella yritys-
ten etuja työntekijöiden kustannuksella” ja mukauttaa vallitseviin 
oloihin ja enemmistön näkemyksiin  Hän kannattaa vaikean ja pa-
han pitämistä mukana kuvassa viitaten Baumeisterin & kumppa-
nien 2001 julkaisemiin tuloksiin, joiden nojalla menetykset har-
mittavat ihmisiä enemmän kuin saamiset ilahduttavat  ”Kielteisellä 
palautteella on suurempi vaikutus kuin hyvällä  Kuitenkin paha 
näkyy ja kuuluu juuri sen vuoksi, että elämäntilanteemme painot-
tuu yleensä myönteiseen ” Ojanen puhuu ”merkillisestä optimis-
mista” ihmiskunnan säilymisen takeena  Hän kertoo päässeensä 
1966 USA:ssa Allportin oppilaan Olaf Millertin (s  1924) oppiin 
ja ottaneensa väitökseensä 1975 mukaan mielisairaalapotilaitten 
sanomisia elämäntyytyväisyydestään, olleensa muutenkin positii-
vinen psykologia jo ennen käsitteen läpimurtoa  Hän ei mainitse 
Allportin humanismia tai sitä, että Millert oli kristillisen psykolo-
gian merkkihahmoja  Ojanen itse on antanut uskonnollisesta kut-
sumuksestaan hiljattain haastattelun Kirkko & Kaupunkiin  Kat-
sauksensa hän päättää kritiikkimyönteisesti: 

Vieroksun erityisesti epämääräistä puhetta tunneälystä ja itsetunnosta 
[…] ][sekä] jatkuvaa löysää puhetta asenteista 

Näitä Ojasen vieromia asioita silti hehkutetaan Positiivisen psyko-
logian voimassakin  Ei voi kuitenkaan väittää alan yleisesti kieltäy-
tyneen itsekritiikistä  Tuore kolmeosainen haastattelusarja Positive 
Psychologists on Positive Psychology uteli ansiokkaasti usean alan 
vaikuttajan käsityksiä kertyneestä kritiikistä  Vastaukset tosin jät-
tivät liikaa toivomisen varaa  Ensimmäisessä osassa kuulluilta saa-
tiin asiasta kommentit ohiolaisen yksityisen Hiram Collegen psy-
kologian apulaisprofessorilta Acacia Parksilta (s  1982) ja Leiceste-
rin yliopiston vierailevalta psykologian professorilta Alex Linleylta 
(s  1973)  Parks viittasi tutkimusten nopeaan soveltamiseen: entä 
jos data-analyysissa on virhe tai samaa tulosta ei saadakaan toi-
sesta otoksesta? Muuten hän sanoi, että ”populaareissa viestimissä” 
sanoma helposti ”ymmärretään väärin”, joten pitää olla varovainen 
sanomisissaan  Kun tätä vertaa Parksin Psychology Todaylle laati-
maan sarjaan ”The Science of Self-Help”, huolet vaikuttavat hie-
man pinnistetyiltä  Juttuketju näet lupasi ”kriittisen katsauksen” 
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aihepiiriin, mutta lässähti totemukseen: ”Jos nyt kerta kaikkiaan 
pitää jostain itseapulähestymistavasta, jonka pelkää olevan käär-
meöljyä, ei pidä liikoja huolehtia, ellei sitten aio käyttää vain ja 
ainoastaan sitä ” Linley taas sanoi, että positiivinen psykologia ei 
ottanut tarpeeksi huomioon humanistista psykologiaa (mutta nyt 
ottaa), ei halunnut olla tekemisissä minkään kielteisen kanssa 
(mutta tältä vain näytti) ja perustutkimusta käytäntöön kokeile-
vat toimivat turhankin ripeästi (mutta tälle ei voi mitään)  Kun 
katsoo Linleyn omaa itseapukirjaa From Average to A+ (2008), 
siinä sivuutetaan Maslow ja Rogers yhdellä lauseella, omistetaan 
kokonainen luku ”negatiivisuusvinoumallemme” ja sovellellaan 
täyttä häkää 

Kakkososassa Portlandin yliopistossa psykologiaa opettava toh-
tori Robert Biswas-Diener (s  1972) myöntää positiivisen psyko-
logian olevan ”yksilön onnenetsinnän myymistä”  Siksi hänestä 
”sosiaalinen muutos” jää alalla vähiin  Näin hän ryhtyy kehumaan 
omaa toimitettaan Positive Psychology of Social Change (2011), jossa 
Edinburghin yliopiston politiikan tutkija Neil Thin pääsee moit-
timaan positiivista psykologiaa etnosentrismistä ja sosiaali-insi-
nöörauksesta  Itse asiassa Biswas-Diener antaa ilmeisen virikkeen 
suomalaiseenkin antologiaan: ”Miksei kaikkiin toimitteisiin lai-
teta ainakin yhtä lukua, jossa esitetään kritiikkiä koko nimekettä 
kohtaa?” Sitten pääsee ääneen Meksikoon soveltavan positiivisen 
psykologian täydennyskoulutusyksikön luonut, nykyään valmen-
tajakonsulttina toimiva Margarita Tarragona  Hän kiistää väitteet 
ruusunpunaisesta haaveilusta alallaan ja harmittelee Seligmanin 
henkilöön käynyttä arvostelua, kunnes myöntää, että moitteet yk-
silökeskeisyyden liioittelusta ja ”kontekstierojen” yksinkertaistami-
sesta ovat kohdallaan  Sen sijaan hän torjuu arvostelun ”sosiaalisen 
eriarvoisuuden sivuuttamisesta tai peittelemisestä”, sillä onneen 
keskittyminen auttaa köyhiäkin  Onnellistumismalleja tyrkyttä-
viksi sosiaali-insinööreiksi ei Tarragonasta pidä kuitenkaan ryhtyä 

Sheldon puolestaan valittaa tieteellisen tiukkuuden puutetta ja 
mahdollista liikatoiveikkuutta ihmisluonnosta  Lisäksi hänestä 
synnynnäisen hyvyysväitteen kanssa pitää olla varovainen, siinä 
missä elämisvalmentajat kaipaisivat lupajärjestelmää huijarien 
pysäyttämiseksi  Melbournen yliopiston kasvatustieteen apulais-
professori Dianne Vella-Brodrick katsoo vuorostaan positiivisen 
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psykologian liian eristäytyneeksi  Oma lukunsa on edellä maini-
tun Wongin haastattelu  Hän luettelee yksilöpainotuksen liialli-
suuden, kulttuurisen kontekstin ja yleismaailmallisen ihmisen 
osaa koskevan korostuksen puutteet sekä yksinkertaisen loppu-
tuloksiin keskittymisen ja negatiivisuuden funktionaalisen lupauk-
sen ohittamisen haitat  Mutta lisäksi hän letkauttaa, että positii-
visen psykologian pitäisi irtautua perustajakeskeisyydestään ja 
muutoinkin edetä ”egon tyydyttämisestä” korkeampaan ”itset-
ranssendensiin”  Madridin Complutense-yliopiston psykopato-
logian professori Carmelo Vásquez jatkaa puhumalla tieteellisen 
ankaruuden puutteesta psykometrisiin takeisiin pääsemiseksi, 
alan asianajajen ”innostuksen vastustamisesta ja sääntelemisestä”, 
perustutkimuksen puolustamisesta katteettomia sovelluksia ja 
”kaupallisia intressejä” vastaan  Väite positiivisesta psykologiasta 
yksilön etujen maksimoinnin ”kapitalistisena psykologiana” on 
Vásquezin mielestä ”absurdi”, koska se huolehtii talouden merki-
tyksestä hyvinvoinnissa  Euroamerikkalaiskeskeisyys on hänestä 
järkevämpää kritiikkiä 

Haastattelusarjan kolmannessa osassa melbournelainen psyko-
logian tohtori Peggy Kern patistaa lukemaan muutakin kuin po-
sitiivista psykologiaa  Vain sillä tavoin pääsee oikeiden asioiden 
tekemisen kuplasta ja uskaltaa myös koetella alan esityksiä  Niin 
ikään Melbournen yliopiston psykologi, professori Lea Waters hy-
väksyy näpäytyksen länsimaakeskeisyydestä: ”Taidan tuoda tul-
lessani piiloisen kyseenalaistamattoman filosofian oikeudestamme 
kukoistaa, tärkeydestä voida hyvin ja käsityksestä yksilön rehotta-
misesta ” Hän myös kaipaa laadullisia menetelmiä alalle 

Cambridgen yliopiston psykologian emeritaprofessori Felicia A  
Huppert taas pitää oikeutettuna kritiikkiä ”aivan liian yksilökes-
keisestä” otteesta  Lisäksi hän mainitsee kyvyttömyydestä tunnis-
taa esimerkiksi Marie Jahodan (1907–2001) tai Alice Isenin (1942–
2012) tärkeitä avauksia ennen vuotta 1998  Ottawan yliopiston 
psykologian apulaisprofessori Veronika Huta huomauttaa hänkin, 
että sovelluksissa toisinaan hätilöidään, yksinkertaistetaan liikaa, 
unohdetaan optimismin haitat määrätilanteissa ja toimitaan tur-
han länsimaa-, itse- tai suorituskeskeisesti tai persoonakohtaisesti  
UCLA:n psykologian professori Shelly Gable lisää, että kaikki 
tiede ei millään alalla ole aina hyvää eli säntillistä, teoriapohjaista, 
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tasapuolista ja niin prosessiin kuin lopputuloksiin keskittyvää  Po-
sitiivisessa psykologiassa olisi tarvetta korostaa tällaisen työn eroa 
huonoon tutkimukseen  Ylimalkaan Gablen mielestä tulee ”olla 
paljon kriittisempiä tutkimukseen viittaamisessa, siitä keskustele-
misessa, sen esittelemisessä opiskelijoille ja yleisölle”  Niin ikään 
myönteiset löydökset olisi sovitettava ”laajempaan kuvaan inhi-
millisestä kokemuksesta” kärsimyksineen päivineen  Tasapainoa 
ja realismia kaivattiin lisää ” 

Kootusti voi sanoa, että positiivisen psykologian tutkijoita hait-
taa selvästikin alan tutkimuksen varomaton ja äkkinäinen sovel-
telu  Moni heistä laittaa kuitenkin mielellään syyn yhteisönsä lai-
tamilla vaikuttavien koutsien tai muiden palveluntarjoajien tai 
alaa pahantahtoisesti arvioivien kriitikoiden syyksi  He eivät näytä 
valmiilta puimaan monen eturivin tutkijan kaksoisroolia teo-
riatestaajana ja käytäntösoveltajan tai manuaalimaakarina  Eikä 
ajatus positiivisen psykologian yhteiskunnallisista ongelmista näytä 
lainkaan – Biswas-Dienerin poikkeuksellisista sanoista huolimatta 
– avautuvan heille tai vaivaavan heitä, ellei oteta lukuun kulttuu-
rista kapeutta ja yksilökeskeisyyttä 

Tämä ei ole ihme  Alan perustajien kannat näissä asioissa ovat 
hätkähdyttäviä  Csikszentmihalyi luonnosteli 2011 positiivisen 
psykologian tulevaisuutta yksilötason väliintulojen jatkumiseksi 
myös ryhmä- ja instituutiotasojen puuttumisten rinnalla  Hän 
mainitsi esimerkiksi valtioitten hyvinvointiosoittimet, kunnes 
maalaili kuvaa ”positiivisesta yhteiskuntatieteestä”, jossa yhteis-
kunnallisia oloja – perheessä, kouluissa, työpaikoilla, kulttuuri-
laitoksissa ja yhteisössä – parannettiin yksilöiden hyvinvoinnin 
kohentamiseksi ”epäsuorasti mutta laajamittaisemmin”  Csiks-
zentmihalyi jatkoi: ”Voidaan argumentoida, että eksistentiaalisia 
olo ja parantamalla pystymme saavuttamaan positiivisen psykolo-
gian tavoitteet yhtä hyvin, ellemme paremminkin kuin keskitty-
mällä optimismin, toivon tai kiitollisuuden kaltaisiin yksilöllisiin 
piirteisiin ” Tätä voisi kai tervehtiä kauan kaivattuna ymmärryk-
senä siitä, että yhteiskunnan muuttaminen olisi poliittisesti tolkul-
lisempaa kuin yksilömuodonmuutosten propagointi, mutta en-
nemminkin se kuulostaa harkinnan toissijaisuudelta  Csikszent-
mihalyin mukaan työelämän sovelluksissa oltiin pisimmällä ja 
kouluissakin jo vauhdissa  Hän linjasi vielä, että ”positiiviseen 
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tulevaisuuteen” johdattivat myönteisten tunteiden voima, ”tois-
ten ihmisten merkittävyys” (viitaten positiivisen psykologian yh-
teisön tiiviyteen) ja toisten puolesta toimimisen merkitys ja tarkoi-
tus  Nämä edistivät ”positiivista inhimillistä kehitystä” ja ”globaa-
lia hyvinvointia” 

Seligman puolestaan on tehnyt selväksi positiivisen psykolo-
gian historiallisen mission  Hän kuvasi Authentic Happinessissaan 
’luonnetta’ selityspohjaksi, joka suistettiin vanhasta valta-asemas-
taan 1800-luvun lopulla  Seligmanin tarinassa Chicagossa kevät 
1886 käänsi yleiset ajattelutavat uuteen uskoon  Työläiset olivat 
toukokuun alussa vaatineet 8-tuntista työpäivää, marssineet 80 000 
hengellä läpi kaupungin ja ryhtyneet 400 000 ihmisen lakkoon  
Yhteenotto virkavallan kanssa Haymarketilla johti seitsemän po-
liisin ja neljän työläisen kuolemaan  Vangituista kahdeksasta viisi 
tuomittiin kuolemaan, neljä teloitettiin, yksi teki itsemurhan, 
mutta kolmen saama elinkautinen kumottiin armahduksella 1893  
Seligmanin mukaan tapaus ”laukaisi uudet selitystavat”: painopiste 
siirtyi ”yksilöiden luonteenheikkouksista rakenteellisiin ongel-
miin”  Hän tiivisti, että ”syntyi egalitaarisuusperiaatteen siivittämä 
yhteiskuntatiede”  Seligmanin historiografiassa tämä linja eteni 
aina behaviorismiin saakka  Loppu on historiaa: ”Niinpä uskon-
kin, että on koittanut aika nostaa kuolleista ’luonne’ inhimillisen 
käyttäytymisen tieteellisen tutkimuksen keskeiseksi käsitteeksi ”

Näistä avoimista poliittisista kannanotoista huolimatta Selig-
manin positiivisen kukoistuksen sanomaan on Suomessa suhtau-
duttu pääasiassa neutraalina tutkittuna tietona  Raportin Johdan-
nossa tuli puheeksi avainsanan ”kritiikki” moni-ilmeisyys  Tässä 
on syytä korostaa, että kenelläkään positiivisen psykologian nä-
kyvistä edustajista ei ole tapanaan käyttää sanaa critical juuri 
muussa merkityksessä kuin ”ratkaisevan tärkeä”  Esimerkiksi Dut-
tonin Energize Your Workplacessa (2003) ja Lyubomirskyn The 
How of Happinessissa (2008) sana ”kriittinen” esiintyy ainoastaan 
sen-ja-sen tarmoa ja onnea lisäävän toimen tai askeleen tai aines-
osan laatumääreenä  Sheldonin Optimal Human Beingissä (2004) 
sanoilla critical ja criticism eri johdoksineen on sentään ajoittain 
tietopohjaisesta keskustelusta tuttu merkityksensä jonkin asian ver-
tailevana ja koettelevana tarkasteluna  Dweckin Mindsetiä (2007) 
voi kiittää tästä vielä enemmänkin  Mutta kokonaisuudessaan vaje 
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on selvä  Ehkä räikeimmin se tulee esiin Pennsylvanian yliopis-
toon kuuluvan Whartonin kauppakorkeakoulun psykologian pro-
fesssorin Adam Grantin (s  1981) läpimurtoteoksessa Give and Take 
(2013)  Todistellessaan erinäisiä yksittäistutkimuksia yhdistellen, 
kuinka ”antajat” ovat turvallisempia, tuloksellisempia ja tuotta-
vampia yhteisöilleen kuin ”ottajat”, se tulee yhdistäneeksi kriitti-
syyden ”epämiellyttävään” ihmistyyppiin  Kovapintaisten ja kil-
pailuhenkisten kriitikko-ottajien vastavoimaksi nousevat miellyt-
tävät, lämpimät ja kohteliaat antajat, jotka pystyvät yhteistyöhön 
ja sopusointuun 

Seligmanin yhdessä Petersonin kanssa kirjoittamassa Character 
Strengths and Virtuesissa (2004) ”kriittinen ajattelu” laskettiin vielä 
hyveiden joukkoon yhdessä ”avomielisyyden” kanssa  Sama teema 
oli idullaan jo Seligmanin Authentic Happinessissa (2002)  Hänen 
Learned Optimisminsa (2011) suorastaan kehuskelee kirjoittajansa 
tavalla kuulemma aina toivottaa tervetulleeksi kriittisyys psykolo-
giassa yleensä ja häneen kohdistuvana erityisesti 

Mutta Flourishissa (2013) seurasi roima rajanveto  Yhdelle puo-
len jakolinjaa pantiin ”myönteinen mieliala”, ”laajempi tarkkaa-
vaisuus”, ”holistisempi ajattelu” ja ”luovempi ajattelu”, toiselle taas 
”kielteinen mieliala”, ”kriittisempi ajattelu” ja ”analyyttisempi 
ajattelu”  Vaikka negatiivinen tuumaustapa oli ”oikeissa paikoissa” 
tärkeää siinä missä positivinenkin, Seligmanin mielestä ”koulut 
painottivat aivan liian usein kriittistä ajattelua ja ohjeiden seuraa-
mista mieluummin kuin luovaa ajattelua ja uusien juttujen oppi-
mista”  Tässä kannassaan hän lähenee ”positiivisen psykologian 
liikkeen neroksi” kutsumansa Fredricksonin Positivitya (2009)  
Siinä sana ”kriittinen” tavataan Duttonin ja Lyubomirskyn mal-
liin lähes pelkästään toisessa perusmerkityksessään, kun nuo ja 
nuo asiat ovat kirjoittajasta kriittisen välttämättömiä myönteisyy-
den lisäämisessä  Näiden tapausten lisäksi se kohdataan jopa kon-
nan roolissa, kun toivottua ”joustavaa” ja ”resilienttiä” asennetta 
vastaan asetetaan ei-toivottava ”kriittinen” ja ”itseensäkäpertyvä” 
suhtautumistapa  

Johonkin mittaan saakka tällaista asennetta voi ymmärtää 
psykologipiireissä, koska depressioihin tiedetään liittyvän ajoit-
tain kohtuutonta itsesoimausta ja -syyttelyä  Todennäköisemmin 
taustalla vaikuttavat sukseemanuaalien perinnäistavat  Aluksi-  
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osuudessa ja osiossa II 5 tavattu kehittämisguru Covey käyttää  
7 Habitsissään (1989) hänkin critical-sanaa lähinnä merkityksessä 
”todella tärkeä”, mutta hän myös yhdistää kriittisyyden kyyniseen 
sarkastisuuteen ja pilkkaavaan huumoriin psykologisoiden ne 
kaikki yritykseksi ”olla paljastamatta sisäistä hellyyttä”  Self-
help-niksien toimittamisessa kirjoiksi luultavasti suositaan pin-
nistettyä reippautta, johon kriittisyyden katsotaan istuvan huo-
nosti  Kun on tarkoitus jakaa vinkkejä, lukijassa heräävä ja vahvis-
tuva kriittinen impulssi saattaa haitata huonosti perustellun sano-
man perillemenoa 

Yhtä kaikki tässä sotketaan pahasti käsitteet tai vähintäänkin 
ripustaudutaan kyseenalaisesti hyvin yksipuoliseen käsitykseen 
kaihdettavasta asiasta  Kun kriittisyys yhdistetään arveluttavasti 
kielteisyyteen ja käsittämättömästi kuuliaiseen käskyjen tottele-
miseen, ei liene ihme, jos se ei näytä voivan liittoutua luovuuden 
tai oppivaisuuden kanssa  Seligmanin ja Fredricksonin kaltaisten 
auktoriteettien kanta ei voisi olla suuremmassa ristiriidassa esimer-
kiksi tämän raportin johdannossa esitellyn suomalaisen kouluajat-
telun kanssa 

Kritiikki-sanaston puutetta paikkaa vain kriittisyyden itsensä 
ajoittainen epäileminen valitettavana kielteisyytenä  Tässä tullaan 
lähelle populaarista psykoterapiasta tuttua tekniikkaa: Firestonen 
& kumppanien Conquer Your Inner Voice (2002) opetti, kuinka 
”sisäiset itsekritiikit käännetään” ulkoisiksi väitteiksi, jotta ne voi-
daan ”paljastaa karkeiksi liioitteluiksi, epäreiluiksi vertailuiksi tai 
silkoiksi valheiksi, joita ne toden totta ovatkin” 

Toinen mahdollisuus on näennäiskritiikki: myyntimenestys-
mentori Corbinin Illuminate (2010) opasti ”positiivisiin työympä-
ristöihin” havahduttamalla lukijansa tarpeeseen tunnustaa myös 
kielteisten asioiden todellisuus  ”Tarvitsemme kriittistä ajattelua, 
totuuden kohtaamista pelkäämätöntä ajattelua”, se sanoo lupaa-
vasti  Corbin samastaa sen kuitenkin kielteiseen ajatteluun, jonka 
tehtävä on tuottaa positiivisia tuloksia ”kenen tahansa työhön ja 
elämään”  ”Lukemattomien yksilöiden kokemuksista” ammentaen 
hän joutuu väitteensä – ”Emme tarvitse enempää positiivista ajat-
telua” – takia viittaamaan taustaansa napoleonhilliläisen ”posi-
tiivisen mielenasenteen filosofian” tukijana  Hän vakuuttaa, että 
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”myönteisellä ajattelulla on paikkansa työn maailmassa”  Aiem-
massa kirjassaan Psyched on Service (2001) Corbin oli pauhannut 
positiivisesta bisneskulttuurista ja varannut ”negatiiviselle” vain 
kielteisen merkityksen: ”kriittinen” esiintyy vain merkityksessä 
tähdellinen 

Illuminatesta kopin ottanut Kashdanin & Biswas-Dienerin 
sukseemanuaali The Power of Negative Emotion (2014/2015) ei tun-
nusta velkaansa Corbinille  ”Kaikkien tunteiden hyödyllisyyttä” 
korostavan teoksen tekijöillä ei kuitenkaan ole juuri sanottavaa 
kriittisyyden puolesta  Kun he sinänsä kiitettävästi puoltavat sillä 
ryyditettyjä aivomyrskyjä ja ihmettelevät niiden epäsuosittuutta, 
Kashdan & Biswas-Diener väittävät saksalais-brittiläisen psykolo-
gin Hans Eysenckin (1916–1997) suositelleen niiden ”rajusti kriit-
tisiä” muunnelmia  Viitteettä jäävän viittauksen on kauniisti tul-
kiten tarkoitus osua tämän poikaan, Lontoon yliopiston emeritus-
professoriin Michael Eysenckiin (s  1944)  Hän kysyi Psychology for 
AS Levelissään (2000), kuinka luotettavia voivat olla kritiikittö-
män brainstormingin tulokset  Lumesitaattiin sortumista raskaut-
tavammin Kashdanin & Biswas-Dienerin kirja pääsee vain puoli-
tiehen irti kaltaistensa tyylistä: se kyllä viittaa paijausta ja muka-
vuutta vaativan ”lohtuluokan” nousuun 90-luvulla ja ottaa hetkel-
lisestä etäisyyttä ”itseapugurujen” ja ”koutsien” konsteista, mutta 
päätyy kymmenien kaltaistensa tapaan tarjoamaan ”tieteeseen 
perustuvaa” ohjausta ’onnellisuus’-käsitteen tilalle ehdottamalleen 
wholenessille  

Näennäiskritiikkiä edustaa myös lääkäri-bestselleristi Paul 
Pearsallin (s  1942) kirja nimeltä ”Viimeinen oma-apukirja, jota 
koskaan tarvitset”  Se kuvaili 2011 isolla pensselillä ”tyytyväisten 
kuluttajien yhteiskuntaa”, jossa kuitenkaan ”mikään laihdutus-, 
seksi- tai ihmissuhdeopas ei auta löytämään” varsinaista hyvää 
elämää  Pearsallin sanoin ”todellinen oma-apu edellyttää psykolo-
gian maailman kummankin – tieteellisen ja populaarin – puolen 
huomioimista ja loputonta faktoina tarjottujen asioitten kyseen-
alaistamista”  Välähdyksistään huolimatta hänen oma kirjansa ei 
ole itseapuniteitä kummempi  Myös yksityisen Emory-yliopiston 
johtamisapulaisprofessori Hessin oppivan organisaation puolus-
tuksessa Learn or Diessa (2014) kannatettava panostus ”kriittisiin 
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ajattelukaluihin” vesittyy kritiikittömästä suhtautumisesta positii-
visen psykologian kuuluisimminkin kiistettyihin opinkappaleisiin  
Samoin Grantin eräänlainen täyskäännöskirja, toisinajattelijuutta 
myös yritysmaailmassa kannattava The Originals (2016), suosittaa 
kyllä kiitettävästi ja johdonmukaisestikin kriittisen palautteen sal-
limista organisaatioissa ja ohimennen myös kriittisyyttä olennai-
sena elementtinä luovuudessa  Mutta hänen tapansa suositella lu-
kijalleen nyt Give and Takessa demonisoimiaan ”epämiellyttäviä” 
liittolaisia kielii paitsi itsekritiikin puutteesta myös koko erottelun 
pintapuolisuudesta ja itse asian vajaisevasta ymmärtämisestä  Ohi-
mennen tieteilijöidenkin kriittisiin käytäntöihin viittaava Grant 
perustaa argumenttinsa Bridgewater-sijoitusyhtiön luoneen miljar-
döörin Ray Dalion (s  1949) tapaan kannattaa uppiniskaisuutta  
Kriittisyys ei kuitenkaan ole hapan asenne tai muukaan psyykki-
sen profiilin osatekijä vaan julkisesti osoitettava taito 

Azarin haastattelussa 2011 Lyubomirsky toivotti kritiikin terve-
tulleeksi  Hän uskoi sen vahvistavan positiivista psykologiaa, joka 
oli päässyt yksinkertaistumaan liiaksi mediassa  Lyubomirsky piti 
selvänä, etteivät kaikki psykologiset työkalut sovi kaikille  Hä-
nestä ala oli saavuttanut päätavoitteensa ja valmis yhdistettäväksi 
muuhun psykologiaan  Myös Csikszentmihalyi sanoi Azarille kai-
paavansa yhdentymistä: ”Erillisyys helpottaa itseään onnittelemi-
sessa vellomista ja positiivisen psykologian äärilaidalla olevien hy-
mynaamaihmisten seuraamista  Juuri sitä me emme halua ” Sa-
mana vuonna ilmestyneessä muisteluksessaan konkari totesi, ettei 
ollut Seligmanin kanssa ikinä ajatellut lähtevänsä taistelemaan 
muuta psykologiaa vastaan  Nämä kritiikkiä kohteliaasti arvosta-
vat repliikit osoittavat itsekriittisyysvajetta  Kuten edellä on nähty, 
Lyubomirsky ja Csikszentmihalyi ovat kumpikin menneet hyvin 
pitkälle epäkriittisten sovellusten suuntaan 

Toistettavuuskysymyksistä kukoistussuhteeseen

Viime aikoina tiedeuutisissa on välähdellyt niin sanottu ”uusit-
tavuuskohu”  Virginialaisen voittoa tavoittelemattoman järjestön 
Center for Open Sciencen käynnistämä laaja, satoja tutkijoi - 
ta joukkouttamalla toteutettu ”reprodusibiliteettiprojekti” jul-
kaisi psykologiaa koskevat tuloksensa arvovaltaisessa Sciencessa 
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heinäkuussa 2015  Virginian yliopiston psykologian oppituolin 
haltija Brian Nosek & kumppanit olivat yrittäneet toistaa kolmen 
alan lehden vuosikerrassa 2008 julkaistut kokeelliset tutkimukset  
Noin sadasta niissä raportoidusta löydöksestä he pystyivät repro-
dusoimaan vain alle puolet  Koeuusinnat tuottivat isossa osassa 
tapauksista alkuperäistä heikompaa näyttöä raportoidulle tulok-
selle  Nosek työryhmineen totesi, että yksittäisiä tutkijoita vetää 
alati vaihtuva uutuus eikä uusiutuvuus: ”[I]nnovaatio osoittaa 
mahdollisia teitä, toistettavuus todennäköisiä teitä ”

Hankkeen tulokset eivät koskeneet positiivista vaan yleensä psy-
kologiaa  Elokuusa 2015 Nature esitteli sitä suosiollisesti, kun taas 
Psychology Today valitti tuoreeltaan tutkimuksen harhaanjohtavaa 
kuvaa alan epäluotettavuudesta, mutta hyväksyi sentään kehotuk-
sen parantaa tutkimuskäytäntöjä  Lokakuussa American Psycholo-
gist ja psykologiyhdistys APA kehuivat Nosekin ryhmän työtä, 
vaikka huomauttivatkin, että media luuli suotta psykologian ole-
van erityisesti tuuliajolla  Virginalaisen James Madison -yliopiston 
sosiologian apulaisprofessori Jenny L  Davis oli jo syyskuussa kiin-
nittänyt blogissaan huomiota Nosekin raportin tilastotieteellisiin 
ongelmiin, jotka olivat pääosassa, kun harvardilainen tutkija-
kolmikko esitti sille vastineensa Sciencessa maaliskuussa 2016  Sen 
mukaan toistettavuustutkijoiden olisi käyttämällään menetel-
mällä pitänyt päätyä korkeaan uusittavuusasteeseen  Nosekin 
ryhmä torjui kritiikin ja sai sivustatukea monilta tarkkailijoilta  

Yleinen ”reprodusibiliteettikohu” paisui erityistapauksesta  Jo 
kesällä 2014 Carter & McCullough asettivat kyseenalaiseksi yhden 
kokeellisen psykologian viime vuosikymmenien tunnetuimmista 
löydöksistä: käsityksen itsekontrollista rajallisena voima varana  
Positiivisen psykologian tutkijoihin laskettu Roy F  Baumeister 
(s  1953) väitti 1998 todistaneensa, että tahdonvoima ammentaa 
aina rajallisesta varannosta  Sen hupeneminen tietyissä tilanteissa 
merkitsi ”minän ehtymistä” ja itsehallinnan heikentymistä  
Baumeister ja useat muut tutkijat ovat sittemmin tehneet kymme-
niä uusia kokeita, joissa on vahvistettu päätelmää mentaalienergiaa 
ehdyttävien asetelmien kielteisistä vaikutuksista itsekontrolliin  
Carterin & McCulloughin meta-analyysi totesi, että tuhansia viit-
tauksia kerännyt ja satoja sovelluksia inspiroinut ego depletion 
saattoi olla olematon ilmiö  Tämä ei ollut mikään tiedeyhteisön 
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sisäinen koitos: Baumeisterin itseapukirja Willpower (2011) oli le-
vittänyt perussanomaa laajalle  Templetonin miljoonastipendiaat-
tina hän kehotti säätiön verkkohaastattelussa vanhempia satsaa-
maan lasten tahdonvoimaan: ”Se on hyväksi heille ja koko yhteis-
kunnalle  […] vanhalla viktoriaanisella luonteen rakennuksella on 
oma pätevyytensä ” Äkkiä ajatukset tahdonvoiman vahvistami-
sesta lihaksen tapaan kotikonstein ja kenen tahansa nouseminen 
oikkujaan väkevämmäksi näyttivätkin nojaavan toiveajatteluun  
Psychological Sciencessa julkaistavaksi odotellut toistettavuustutki-
mustulokset on jo uutisoitu Slatessa tyrmääviksi  Baumeister on 
valittanut koeuusinnoissa tehtyjä muutoksia alkuperäisiin järjeste-
lyihin ja me todeihin ja ilmoittanut tekevänsä itse uudet tutkimuk-
set ensi vuoden aikana 

Raportin asiana ei ole ottaa kantaa psykologian laajaan yleiseen 
toistettavuuskohuun eikä egoehtymääkään koskevaan uusitta-
vuuskiistaan  Niiden merkitys tässä on ilmeinen: ne muistuttavat 
tieteellisen varovaisuuden eli näytön yliarvioimattomuuden ja 
itsekritikiin hyveistä, joita rikotaan tyypillisesti pienen mittakaa-
van positiivisia löydöksiä raportoivissa tutkimuksissa julkaistavuu-
den varmistamiseksi, puhumattakaan samoista löydöksistä kerto-
vista populaareista tiedelehdistä, saati niihin varaavista oma-apu-
kirjoista ja näistä tehdyistä esittelyistä ja haastatteluista  Naturen 
toimittaja Baker sanoi Slaten vieraana huhtikuussa 2016 reprodu-
sibiliteettikohun johtavan tieteen parantumiseen  Tämä saattaa pi-
tää paikkansa, mutta vähintäänkin sen soisi ehkäisevän tutkimus-
tulosten raportoimisen, uutisoimisen ja soveltamisen ylilyöntejä  
Uusim pien reprodusibiliteettitutkimusten valossa tutkimustietoon 
tulee suhtautua entistäkin varovammin 

Myönteisyyksiin keskittyvän sielutieteen kannalta kiehtovin 
reaktio Nosekin ryhmän raporttiin oli Biswas-Dienerin blogikir-
joitus lokakuulta 2015  Hän tunnusti ongelmat varsin järkevästi, 
vaikka saman tien siirtyikin uskomaan tulevan tutkimuksen kuin 
itsetoimivasti pelastavan vielä nuoren positiivisen psykologian  Bis-
was-Diener muistutti, että Toronton yliopiston psykologian apu-
laisprofessori Uli Schimmack esitteli taannoin R-indexiksi kutsu-
mansa tilastollisen arviointivälineen eräänlaisena ”psykologiatie-
teen ’doping-testinä’”  Hän päätyi Journal of Positive Psychologyn 
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kohdalla kouluarvosanaan C (eli 7), jolla tasolla se on Schimmackin 
mukaan pysynytkin  Biswas-Diener ruoski itseään ja kollegoitaan: 
”Uusittavuudesta tulee kriittinen väline sen ymmär tämisessä, mi-
ten väliintulot hoidetaan parhain päin paikallisissa oloissa  […] 
Silti yksittäistutkimuksen vetovoimaa on vaikea vastustaa: olen 
itsekin syyllistynyt keskittymään seksikkäiden tutkimusten vii-
leisiin tuloksiin ” Mahdollisesti hän viittasi esimerkiksi Linleyn 
kanssa toimittamaansa The Strengths Bookiin (2010), jonka ala-
otsikko kehottaa: Be Confident, Be Successful, Enjoy Better Rela-
tionships by Realising the Best of You. Siinä opetetaan esimerkiksi 
vahvoiksi innovaatiossa ja ”nopeassa ja helpossa päätöksenteossa” 

Positiivinen psykologia on useimpiin muihin psykologian pe-
rinteisiin verrattuna erityisen kärkäs soveltamaan, tarjoamaan itse-
apumuunnelmia, esittämään vahvoja väittämiä ja lupaamaan lii-
koja  Reprodusibiliteettikysymykset eivät aseta sen ylenpalttista 
itsemarkkinoimisintoa hyvään valoon  Suomessa positiivisen psy-
kologian yhteisö on ollut haluton setvimään julkisesti tämäntyyp-
pisiä yleisiä tai periaatteellisia ongelmia 

Siirrytään suoraviivaisempiin kärhämiin  Fredricksonin oma-
apukirjaa Positivity (2008) saatteli Seligmanin nerokehaisun lisäksi 
Daniel ”tunneäly” Golemanin (s  1946) kommentti: ”Pomminvar-
mat menetelmät elämämme muuntamiseksi jonkinnäköisistä rat-
kiriemukkaiksi ” Tekijä itse lupasi, ettei lukija enää ajattele hyviä 
tuntemuksiaan entiseen tapaan  Kaltaistensa perusmalliin sen-ja-
sen salaisuuksia paljastava ja siitä-ja-siitä voimavarasta herutta-
mista suositteleva kirja kuvaili, kuinka myönteisyysmittareilla kor-
keita tuloksia saavat ihmiset olivat juuri noita ”joustavampia ja 
sinnikkäämpiä”, eivät niinkään ”kriittisiä” eli Positivityn kielellä 
innostumattoman kielteisiä tai ”itse itsensä imaisseita”, vain ”omaa 
kantaansa puolustelevia”  Sen enempää se ei kritiikistä puhu, vaan 
se esittelee myönteistuntojen ”tieteellisesti testattua puolta”  Sekä 
kokonaisen pääluvun että alaotsikkopaikan teoksesta haukkaa 
”positiviteettisuhde” eli myönteisten ja kielteisten tunteiden koke-
misosamäärä  Fredrickson kertoo tutustuneensa chileläiseen psyko-
logiin ja yrityskonsulttiin Marcial Losadaan (s  1939): ”Tuntikau-
palla vilkkaasti keskusteltuamme hän väitti rohkeasti: hän voisi 
matemaattisen työnsä pohjalta paikantaa tarkan myönteisyys- 
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suhdeluvun, joka erottaisi kukoistavat kukoistamattomista”  Temp-
leton-säätiön tuella järjestyneen opetusvapaan aikana hän ”uppou-
tui Marcialin esittelemään dynaamisten järjestelmien tieteeseen” 

Fredricksonin & Losadan yhteisartikkeli ”Positiivinen affekti 
ja inhimillisen kukoistuksen kompleksinen dynamiikka” (2005) 
johtavassa journaalissa American Psychologistissa nousikin positii-
visen psykologian avaintekstiksi  Se edusti yhtäältä kovan tieteen 
näyttöä myönteisyyden kannatettavuudelle ja toisaalta alan laa-
jassa julkisuudessa tehokkaimmin levinneintä väittämää: ihmiset 
al kavat voida parhaimmin, kun heidän elämässään on myönteisiä 
asioi ta kolme kertaa enemmän kuin kielteisiä  Paperissaan he pää-
tyivät tarkkaan lukuun 2,9013:1, jonka Fredrickson pyöristi Posi-
tivity-menestysoppaassaan muotoon 3:1  Artikkeliin viitattiin sa-
toja kertoja seuraavan vajaan kymmenen vuoden aikana  Kesällä 
2013 The Chronicle of Higher Education kertoi ensimmäisenä, että 
koko väite kukoistussuhteesta perustui matemaattiseen hölyn-
pölyyn ja oli muutenkin kyseenalainen  American Psychologist oli 
julkaisemassa kauan viipyneen kritiikin alansa klassikoksi muo-
dostuneesta artikkelista  Aiheesta uutisoi pian myös The Scientist, 
mutta verkkoväline Narrative.ly selosti lokakuussa tapahtuman 
taustat perusteellisimmin 

Syksyllä 2011 viisikymmentävuotias brittiläinen tietojenkäsitte-
lyopin maisteri Nick Brown aloitteli täydennyskoulutustaan Itä-
Lontoon yliopiston positiivisen psykologian opinto-ohjelmassa  
Entinen verkko-operaattori oli päättänyt vaihtaa alaa eksisten-
tiaaliseksi elämisvalmentajaksi  Hän törmäsi heti 3:1-suhteeseen ja 
haistoi palaneen käryä  Kirjavien vaiheiden jälkeen hän yhytti 
yhdysvaltalaiset humanistisen psykologian emeritusprofessorin 
Harris L  Friedmanin ja matematiikan ja fysiikan professorin 
Alan Sokalin (s  1955)  Herrat tapasivat vain kerran Lontoossa, 
mutta he tekivät etäyhteistyönä kuuluisalle artikkelille kommen-
tin, jonka American Psychologist kieltäytyi ensin julkaisemasta, 
kunnes taipui ymmärtämään, että sen julkitulo jossain toisessa 
lehdessä olisi sille vielä kiusallisempaa  Brown, Friedman ja Sokal 
osoittivat Fredricksonin & Losadan käyttämän, väittämäänsä 
pohjustavan matematiikan mahdottomaksi  Mutta he myös huo-
mauttivat useista käsitteellisistä ja sisällöllisistä ongelmista ar-
tikkelissa  Losada vetäytyi keskustelusta lehtitietojen mukaan 
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konsulttikiireisiinsä vedoten, mutta Fredricksonin vastine julkais-
tiin kritiikin jäljessä  Hän todisteli, että ”Losadan nyt kyseenalais-
tetusta matemaattisesta mallinnuksesta riisuttunakin on yhä vah-
vaa näyttöä siitä, että korkeammat positiivisuussuhteet ennustavat 
kukoistavaa mielenterveyttä ja muita edullisia seuraamuksia”  
American Psychologist päätyi vetämään artikkelin osittain takaisin  
”Mallinnuselementin” ja positiivisuussuhdevaihteluvälin 2,9–11,6 
pätemättömyys todettiin, mutta muun katsottiin yhä pätevän 

Tieteellisten artikkelien takaisinvetoja tarkkaava verkkoloki 
RetractionWatch kysyi syyskuussa 2013 asiasta tarkemmin Soka-
lilta  Hänen mukaansa vastineesta ja American Psychologistin il-
moituksesta ei käynyt riittävän selväksi, mistä vetäydytään ja mitä 
yhä väitetään  Kun Fredrickson puhuu ”lisätutkimusten tarpeesta”, 
Sokal toteaa, että ”mikään aineisto ei mitenkään voisi tajota mi-
tään näyttöä mistään epälineaarisuudesta ’kukoistuksen’ ja positi-
viteettisuhteen välillä”  Ennen kaikkea Sokalia ihmetytti ”hupsun 
paperin” läpimeno yhteisössä ja laatujournaalissa: ”Missä olivat 
positiivisen psykologian alan johtohahmot? […] Olivatko kaikki 
yhtä hyväuskoisia?” Narrative.lylle hän jatkoi lokakuussa: ”Jos 
[Fredrickson] olisi perehtynyt kymmenesosaankaan siitä, mihin 
sanoo perehtyneensä, hän olisi heti nähnyt Losadan läpi ” Fried-
man puolestaan kertoi kysyneensä mielipidettä Seligmanilta, joka 
kiisti itse koskaan kannattaneensa ”[positiivisuus]suhdetta täsmä-
lukuna”  Yleistä tukea teorialle hän antoi esimerkiksi Flourishis-
saan  Guardianin haastattelussa tammikuussa 2014 Sokal nosti 
esiin tapauksen yleisen yhteiskunnallisen merkityksen:

Tämä teoria [inhimillisestä kukoistuksesta positiivisuussuhteen tietyssä 
vaihteluvälissä] ei ole ollut iso tapaus vain akateemisissa piireissä, vaan 
on olemassa kokonainen valmennusteollisuus ja vaikutukset liike-elä-
mässä ja kaupallisissa oppilaitoksissa  Pelissä on paljon rahaa  

Alan Sokalin postmodernismihuuhaan paljastamisoperaatiosta 
1996 tunnettu nimi kriitikoiden joukossa saattaa jonkun mielestä 
tehdä kritiikistä tarkoitushakuista ja pahantahtoista  Siksi on 
hyvä lisätä, että myös positiiviseen psykologiaan vähintäänkin ra-
kentavasti suhtautuva Birminghamin yliopiston kasvatustieteen 
professori Kristján Kristjánsson toteaa tuoreessa kirjassaan olen-
naisesti saman asian mutta Brownin, Sokalin ja Friedmanin 
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yksittäis tapausnuhteisiin verrattuna laajemmin  Tieteellisestä näy-
töstä meteliä pitävää suuntausta nakertaa hänenkin mukaansa em-
piirisen evidenssin puute  Kanadalaisen Guelphin yliopiston psy-
kologian apulaisprofessori Jeffery Yen taas kokosi jo 2010 huomat-
tavan joukon vertaisarvioituja positiivisen psykologian kritiikkejä, 
joita vastaan on asettunut kaiken aikaa vahvistuva ja ilmeisen hy-
vin mediassa uppoava alan tieteellisyyden vakuuttelu  Kritiikkei-
hin on tyypillisesti vastattu vain pakon edessä, kuten Fredrickso-
nin ta pauksessa  Jos Sokal oli nimeään kantaneessa 90-luvun ju-
pakassa vähintään puolittain arveluttavalla asialla, kun hän pyrki 
tekemään naurunalaisiksi itselleen tuntemattomia yhteiskunta-
teoreettisia otteita ja näiden portinvartijoita, positiivisen psykolo-
gian kriitikkona hän tekee mitä pitää ja parhaiten osaa  Matema-
tiikan ja fysiikan professorin taidoilla, kokemuksella ja arvoval-
lalla hän on osallistunut sellaisen tutkimuksen kriittiseen koette-
lemiseen, jossa on nimenomaan pyritty ratsastamaan eksakteihin 
tieteisiin palautuvalla kovalla näytöllä  Toisaalta Fredrickson tilasi 
itse oman Sokal-kohtelunsa kirjoittamalla Positivityssaan vailla 
turhia kriittisiä estoja:

Niin kuin nolla astetta Celsiusta on erityinen numero termodynamiikssa, 
3:1-positiivisuussuhde saattaa hyvin olla inhimillisen psykologian maa-
ginen numero 

Fredricksonin kuvailema 3:1-taikasuhde yhdistetään usein Wash-
ingtonin (osavaltion) yliopiston psykologian emeritusprofessorin 
John Gottmanin (s  1942) 5:1-suhteeseen  Hänen mukaansa hy-
vissä parisuhteissa myönteisiä vuorovaikutuksia täytyy olla viisi 
jokaista kielteistä interaktiota kohti  Guardianille Gottman to-
teaa, että tutkittujen itse antamat raportit tuntemuksistaan ovat 
tutkijoille helposti saatavaa dataa, ja hyvinvointitutkimuksissa 
varsin luotettaviakin, mutta erottelu ”kukoistavien” ja ”nuupah-
tavien” välillä ei ota huomioon, että ”saattaa olla kaikenlaisia kult-
tuurisia ja henkilökohtaisia syitä, miksi yksilö tai ryhmä saattaa 
haluta kiistää kielteiset tunteensa tai vähätellä myönteisiäkin tun-
temuksiaan” 

Guardianin mukaan positiivisen psykologian syntyaika osui 
”optimistiseen jaksoon Yhdysvaltojen historiassa”  Talouden kas-
vaessa ja geopoliittisen vallan uhkuessa Seligmankin innostui 
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toteamaan, että ”voimme näyttää maailmalle, mitkä teot johtavat 
hyvinvointiin, myönteisiin yksilöihin, kukoistaviin yhteisöihin ja 
oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan”  Uuden koulukunnan johta-
jista kaikki tekivät opasmuotoiset kirjat vahvoin tiedevaatein, 
mutta lehden mukaan erot self-helpiin olivat pienemmät kuin yh-
täläisyydet: Fredricksonin Positivityn sanoin ”myönteisyys avaa 
mielesi luonnollisesti niin kuin päivänvalo aukaisee vesililjan”  
Kirjoja saatteli tekijöilleen tuottoisa luentokiertue: Guardian ker-
too, että Seligman saattoi veloittaa puolensataatuhatta dollaria 
kerralta  Brown totesi haastattelussa, että American Psychologist oli 
vaihtanut kriitikkokolmikon kommentaarin otsikosta sanat ”älyl-
linen huijaus” termiin ”toiveajattelu”  Osittaisen retraktion jälkeen 
Positivityn painokset ovat ilmestyneet ilman alkuperäistä Losada-
pohjaista lukua  Fredricson totesi Guardianille, että tietyn vahvui-
sen positiivisuusyliotteen saavuttavat ”käännekohdat ovat kyllä 
empiirisin perustein erittäinkin todennäköisiä”  Brownin mukaan 
”hän pystyy lähinnä osoittamaan, että korkeammat lukemat ovat 
alhaisia parempia” 

Syyskuussa 2014 American Psychologist julkaisi peräti seitsemän 
uutta tekstiä Fredricksonin tapauksesta  Ensinnäkin Brownin, 
Friedmanin & Sokalin vastineenvastineessa kerrattiin heidän jul-
kisuudessa jo esittämänsä kritiikki Fredricksonin epäselvää pu-
heittensa perumista ja perusteetonta kannastaan kiinnipitämistä 
kohtaan  Sitten Guastello puolusti kommentissaan mahdollisuutta 
käyttää epälineaarisia malleja empiirisessä psykologisessa tutki-
muksessa  Samaa viestittivät Aalto-yliopiston strategisen markki-
noinnin apulaisprofessori Jukka Luoma ja systeemiälyprofessorit 
Hämäläinen & Saarinen, jotka myös muistuttivat huomautta-
neensa jo 2008 Losadan mallin ongelmista, vaikka tiimien posi-
tiviteetti–negativiteetti-suhdetta kelpasi heistä edelleen tutkia  
Lefevbre & Schwartz esittivätkin oman mielestään paremman 
vaihtoehtonsa 3:1-suhteen mallintamiseksi  Musau piti Fredrickso-
nin & Losadan saamaa murska-arvostelua liioiteltuna, kun taas 
Nickerson hyväksyi sen mainiten myös siinä täsmentämättömis - 
tä muista käsitteellisistä ongelmista alkuperäisesssä artikkelissa  
Brownin, Friedmanin & Sokalin loppupuheenvuorossa Nickerso-
nin kommenttia kiitettiin, siinä missä Musaun repliikki osoitet-
tiin perusteettomaksi ja Lefevbren & Schwartzin malli yritykseksi 
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”selittää olematon asia” ja epäonnistumiseksi siinäkin, eikä Guas-
tellon kirjoituksesta katsottu seuraavan mitään erityistä käsillä ol-
leeseen tapaukseen  Aalto-kolmikon kanssa kriitikot olivat yhtä 
mieltä matemaattisten ongelmien yhteydestä käsitteellisiin ja me-
todologisiin pulmiin mutta ”ällistyneitä” suomalaisten tavasta vä-
hätellä mallin istuvuutta empiiriseen aineistoon ja korostaa sen 
sopivuutta mallin omaan tarkoitukseen  

Fredricksonin ja hänen tukijoittensa hanke todisti Brownin, 
Friedmanin & Sokalin mielestä ”romanttisesta skientismistä”  
Kaipuussaan ”kovan tieteen” takeisiin omille käsityksilleen monet 
näyttivät sortuvan hakemaan yksinkertaisia näennäistieteellisiä 
todistuksia mutkikkaille ilmiöille  He muistuttivat Seligmanin & 
Csikszentmihalyin korskeasta tavasta kohottautua ”romanttiseksi” 
ja itseaputasoiseksi leimaamansa humanistisen psykologian ylä-
puolelle  Vain kymmenkunta vuotta juhlavan linjauksen jälkeen 
kirjakaupat olivat täynnä muun muassa 3:1-suhdetta tieteellisenä 
löydöksenä kuuluttavia oma-apuoppaita  Brown, Friedman & So-
kal päättelivät: ”Koska inhimillinen käyttäytyminen on lopulta-
kin mutkikasta ja vaikeaa ymmärtää, jää valitettavasti tietymättö-
miin, johtuuko kuvattujen puutteiden hidas tunnistaminen liial-
lisesta luottamisesta vertaisarviointiprosessiin, haluttomuudesta 
aiheuttaa hankaluuksia valtaeduille, yleisestä kriittisen ajattelun 
puutteesta positiivisessa psykologiassa vai jostain muusta tekijästä  
Toivomme, että paljastuksemme ratkaisevan positiivisuussuhteen 
ongelmista näyttää perimmältään toteen tieteen onnistumisen it-
seäänkorjaavana pyrintönä, vaikka olisimmekin paljon mieluum-
min suoneet, ettei työtämme olisi alkuunkaan tarvittu ”

Johtopäätöksessä kiistatonta on ainakin krittisen ajattelun va-
jaus Seligmanin & Csikszentmihalyin perustamassa uudessa ja 
vaikutusvaltaisessa tutkimus-, opetus- ja valmennusperinteessä  
Edellä jo mainittiin koko ”kritiikki”-sanaperheen suoranaisesta 
hylkimisestä sen piirissä  Kenties parhaimmin asian osoittaa syk-
syllä 2015 kärjistynyt tapaus  

Mentaalikontrastoinnista geeniekspressioon

Professorina sekä New Yorkin että Hampurin yliopistoissa työs-
kentelevä psykologi Gabriele Oettingen (s  1953) julkaisi oman 
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tieteellistä pohjaansa korostavan itseapukirjan Rethinking Positive 
Thinking (2014)  Se esittäytyi ”myönteisen ajattelun” kritiikkinä: 
Oettingenin mukaan empiiriset tutkimukset osoittivat, että aja-
tukset, joissa henkilö näkee sielunsa silmin itsensä tavoitteensa 
saavut taneena, haittasivat tosiasiassa noiden päämäärien tosiasial-
lista tavoittamista  Ratkaisuksi tutkija esitti ”henkisen vastakohta-
asettelun” tekniikkaa  Siinä itselle asetettua maalia koeteltiin ar-
vioimalla siihen pääsemistä estäviä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä  
Oettingen kertoi empiirisiin kokeisiinsa vedoten, että näin mene-
telleet koehenkilöt pääsivät parempiin tuloksiin kuin haaveilleen 
antautuneet, pelkkiä esteitä miettineet tai kielteisiä ja myönteisiä 
piirteitä punninneet verrokkinsa  Niinpä erityistä metodia nimeltä 
WOOP (wish=toive, outcome=tulos, obsctacle=este ja plan=suun-
nitelma) saattoi suositella kelle hyvänsä  Se lupasi parempaa syö-
mistä, lisää liikuntaa, parempaa parisuhdetta, kohentunutta opis-
kelua ja stressittömämpää työtä 

Kirjassaan Oettingen torjui nimeltä mainiten Byrnen Secretin 
ja Chicken Soup for the Soul -kirjasarjan haitallisina pidäkkeettö-
mässä optimismissaan  Hän itse halusi korjata Seligmaninkin esit-
telemää mallia myönteisen odotuksen ja hyvän suorituksen suh-
teesta: odotus kyllä lisäsi yritystä ja auttoi saavuttamisessakin, 
mutta se jätti optimismin erittelyn puolitiehen  Historiallista ym-
märrystään Oettingen väläytti yhdistämällä nykyamerikkalaiseen 
”optimismin palvontaan” yhtä hyvin englantilaisen kirjailijan 
Samuel Johnsonin (1798–1784) kuin myös Rooman keisarin ja stoa-
laisfilosofin Marcus Aureliuksen (121–180 jaa )  Kirjansa jälkeen 
hän on esimerkiksi toimittanut miehensä Peter Gollwitzerin (s  
1950) kanssa antologian itsesäätelystä tärkeänä taitona nuorille  Te-
hokkaana välineenä siinä suositellaan ”henkisen vastakohta-aset-
telun ja toimeenpanotarkoituksen” opettamista 

Jo ennen kirjan ilmestymistä lokakuussa tekijää kehui New York 
Timesissa helmikuussa 2014 markkinointipsykologi Alter  Hän ko-
rosti löydöstä: fantasiat ”turruttavat menestystahdon”  Alter mai-
nitsi Oettingenin julkaisseen artikkelin siitäkin, että ylioptimis-
tisia talouslupauksia USA:n presidenttien virkaanastujaispuheissa 
oli seurannut vastaavaa taloudellista takapakkia  Osoittautui 
pian, että Alter oli Oettingenin työtoveri New Yorkin yliopistossa  
Intialainen Psychological Studieskin arvioi kirjan suopeasti  Sen 
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mukaan esimerkiksi Byrnen Secretissä ilmenevä ”optimismin 
kultti” joutui nyt koetteille ja toiveajattelu vaihtui tosiasialliseen 
tavoittamiseen  Meni läpi Oettingenin vakuutus siitä, että het-
keksi alas istuminen ja omien toiveiden estelyn tunnistaminen 
muuttaisi kaiken  Lehden sanoin kirja oli ”rohkea yritys”, ”vasta-
virtatyö”, joka oli tiukasti sidottu tutkimustietoon  Oettingen ei 
kritiikistään huolimatta kadottanut näkyvistä myönteisyyden 
etuja, saati elävän elämän tuntua  Ainoina epäilyn sanoina kritii-
kissä olivat huomautukset vasta-ajattelun sovellusalasta  

Pennsylvanian yliopistosta emeritoitunut ja Groningenin yli-
opistossa terveyspsykologian professorina vaikuttava James C  
Coyne (s  1947) puuttui asiaan yleistiedelehti Plos Onen blogissaan 
MindTheBrain syyskuussa 2015  Pitkälle junamatkalle lukemiseksi 
varattu Rethinking Positive Thinking ei ollutkaan kaivattu kriitti-
nen analyysi myönteisen ajattelun ideologiasta vaan sen näppärä 
näennäiskriittinen uuspaketointi: se opetti, että ”positiiviset fan-
tasiat eivät riitä, mutta sen sijaan riittää, kun suo niiden tavoitta-
mista estäville asioille ja tarvittaville jatkotoimille yksinkertaista ja 
pinnallista harkintaa”  Tämä viittasi Oettingenin ”mentaaliseksi 
kontrastoinniksi” kutsumaan menetelmään, jolla siirtyä haikai-
lusta todellisuudentajuun  Coyne huomauttaa, että konsti WOOP-
muistisääntöineen lainasi viitteittä kognitiivisen behavioraalitera-
pian piirissä 00-luvun alussa vaikutustutkittua Stop & Think -me-
netelmää  ”Totta kai auttaa, jos on realistinen ja saa aikaan toimi-
van suunnitelman, mutta emme me tarvitse itseapukirjaa tätä 
meille kertomaan”, Coyne tokaisi  Tieteellisyysväitteiden kanssa 
epäsuhdassa oli jo se, että Oettingen siteeraa lähes pelkästään 
omia tutkimuksiaan, jotka koostuvat usein ”väkinäisistä laborato-
riotesteistä heikoin löydöksin”  Coynen mukaan tämä ”ei ole tie-
teellisten löytöjen kääntämistä käytännöllisen elämän strategioiksi 
vaan oma-aputuotteen myymistä tieteikkäämpänä [tai tieteisem-
pänä; sciencey] kuin muut”  Hän huomautti, että 70-luvulla muo-
dikas kiinnostus haaveista saavutusmotivaation ennustajina oli 
psykologiassa hyvästä syystä hiipunut: ”Miksi meidän pitäisi aja-
tella, että fantasiat, jotka on saatu pinnistetyissä harjoitteissa, oli-
sivat kovin ennustusvoimaisia kaukana tulevaisuudessa ja monille 
muille vaikutuksille alttiina oleville asioille?” 
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Coyne toteaa Oettingenin pääviestin menneen hälyttävällä ta-
valla läpi mediassa  Suuret mediakanavat – Wall Street Journal, 
USA Today, New York Times, Sunday Magazine, New Yorker, The 
Guardian, The Atlantic, Psychology Today ja Huffington Post – ”tois-
tivat typerryttävästi yhtä ja samaa sanomaa” myönteisten kuvitel-
mien tuhoisuudesta minkään saavuttamisessa  Hänen omat epäi-
lyksensä kirjan ”rajuista väitteistä” herätti ennen muuta toistuva 
viittaus laihdutuskeinoihin  Oettingen oli jo 1991 julkaissut tulok-
sia, joiden mukaan hänen tutkimistaan laihduttajista ruusuisim-
pia unelmia hellineet onnistuivat huonoimmin  Yhdenvuoden-
dieettinsä alussa eniten myönteisfantasioineet saivat keskimäärin 
12 kiloa vähemmän laihdutetuksi kuin realistisemmin suuntautu-
neet verrokkinsa  Ero on Coynen mukaan silmiinpistävän suuri  
Esimerkiksi 2015 ilmestynyt meta-analyysi laihdutustapojen te-
hosta kertoi, että erityiseen painonpudotusohjelmaan osallistuneet 
olivat puolen vuoden jälkeen alle 2 kiloa edellä verrokkejaan, mutta 
vuoden täyttyessä tämäkin pieni ero oli kadonnut  Oettingen 
esitti toisin sanoen epäsuoran lupauksen oman konstinsa kyvystä 
päihittää alaa hallitsevat laihdutuspalveluntarjoajat 12–0 

Coyne perehtyi Oettingenin 1991 valmistuneeseen tutkimuk-
seen  Se osoittautui 25 henkilöllä tehdyksi niin pieneksi satunnais-
tetuksi kokeeksi, ettei sen pohjalta voinut lainkaan ennustaa vai-
kutusvoimakkuuksia  Korkeintaan pystyisi perustelemaan tarpeen 
laajamittaisemmalle jatkotutkimukselle  Mutta pienen joukon ja-
kaminen kolmeen eritasoryhmään ensin fantasia- ja sitten odotus-
pisteiden perusteella vei jo uskottavuuden tutkimukselta, josta 
puuttui satunnaistus fantasioille ja ilmeni ylisovitusta useissa riip-
pumattomissa muuttujissa  Coynen mukaan tulos oli ”pelkkiä nu-
meroita muttei ollenkaan tiedettä”  Hän kiitti populaarin Slaten 
maaliskuussa 2015 julkaisemaa artikkelia, jonka mukaan oli aika 
lopettaa lihavien patistelu laihoiksi, koska 97 % hoikistuvista palaa 
entiseen painoonsa kolmessa vuodessa  Eikä hänestä ollut perus-
teita epäillä Linden Obesityssa 2005 julkaisemia tutkimustuloksia, 
joiden mukaan epärealistiset odotukset eivät yhdisty vahvasti laih-
tumistuloksiin  Coynesta ihmiset piti jättää rauhaan, siinä missä 
Oettingen ”antaa heille syyn pahaan mieleen ja esittää, että WOOP 
muka pelastaisi heidät”  He saattavat ”säilyttää arvokkuutensa 



176

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

ostamalla tämän kirjan  Ja jolleivät he onnistu sittenkään, he 
eivät vain ole kylliksi yhdentäneet teoksen harjoituksia omaan 
elämäänsä” 

Coynen mukaan Rethinkingin aggressiivinen promokampanja 
tasapainotti kuvaa spontaanista innostuksesta  Se johdatti ”hämä-
rille rajalinjoille tieteen, tieteilijyyspohjaisen itsepromotoinnin ja 
kaupallisen voiton välillä”  Hän kysyi, onko ”positiivisen psykolo-
gian itseapukirjojen taustalla oleva tiede” vinoutunut niin, että 
journaalijulkaisujen tehtävänä on auttaa ”kaupallisten tuotteiden, 
kuten työpajojen ja valmennusten, tekemisessä tuottoisammiksi”  
Coyne pohdiskeli, tarvittaisiinko suorastaan ”rutiininomaisia etu-
ristiriitalausekkeita tieteellisiin julkaisuihin ihmisiltä, jotka teke-
vät myös oma-aputeoksia” 

Joulukuussa hän jatkoi Oettingenin tarinaa jo melko usko-
mattomalla jatko-osalla  Coyne oli kiinnittänyt huomiota Wiki-
pediaan ilmaantuneeseen hakusana-artikkeliin mental contrastin-
gista  Sen lähdeviitteet osuivat Oettingenin julkaisuihin  Osoittau-
tui, että hakusanan oli laatinut Oettingenin poika ja työtoveri An-
ton Gollwitzer, joka teki myös WOOPista hakusanan ”tieteellisenä 
strategiana”  Wilkipedia poisti artikkelit  Coyne moitti Oettinge-
nia ja muitakin positiivisen psykologian edustajia siitä, että he ta-
paavat antaa uuden nimen valikoidulle osalle tuttujen ilmiöiden 
vanhempaa tutkimusta ja näin ohjaamaan jatkokeskustelua omiin 
esityksiinsä  Hänen toinen esimerkkinsä oli Duckworthin grit eli 
sinnikkyys  Tässä Coyne ei huomaa, että tieteen edistymisenkin 
yksi tunnusmerkki on käsitteellinen uudistuminen  Mutta hän on 
oikeassa epäkriittisen valikoivuuden, liioiteltujen uutuusväitteiden 
ja mielipide- tai ajatusjohtajuustaktiikan arveluttavuudesta 

Coyne on noussut 2010-luvulla positiivisen psykologian laajan 
ilmiöpiirin kenties merkittävimmäksi kriitikoksi  Kaikki alkoi 
2007 hänen oman työryhmänsä negatiivisesta löydöksestä: myön-
teinen asenne ei purrut syöpään  Reutersin haastattelussa elo-
kuussa 2010 Coyne sanoi, että taisteluhenki ei vaikuta syöpä-
ennusteeseen  Hyvä puoli asiassa oli se, että potilaitten ei tarvin-
nut yrittää ”omaksua” itselleen sopimatonta roolia tai syyttää it-
seään tilansa huonontumisesta  Pohjoismaalaisia potilaita käsit-
televä uusi tutkimus perustui Coynen mukaan laajaan otokseen 
ja pitkäaikaiseen seurantaan  Lähes 60 000 henkilön ulospäin 
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suuntautuneisuuden ja neuroottisuuden tasot mitattiin 70-luvun 
puolimaissa  Seuraavan 30 vuoden aikana heistä yli 4 500 sai syö-
vän, johon 1 548 myös kuoli  Tutkijat eivät löytäneet persoonalli-
suuspiirteiden ja taudin alkamisen tai siihen kuolemisen väliltä 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä  Coynen mukaan elämänlaatua 
saattoi auttaa esimerkiksi potilastukiryhmätoiminta, mutta kai-
killa oli oikeus myös raivoon 

Azarin haastattelussa 2011 Coyne huomautti FedExin, Ado-
ben ja IBM:n kaltaisten yhtiöiden palkkaamista ”onnellisuus- 
valmentajista”  Samassa kuultu Seligman vakuutti alan tutkijoiden 
olleen hyvin varovaisia väittämissään  Hän kuitenkin perusteli 
oman sotilaitten resilienssikoulutusohjelmaansa Fredricksonin 
3:1:lla  Azar jututti psykologiprofessori Julie Noremia, joka oli jul-
kaissut kirjan The Positive Power of Negative Thinking (2001)  Hä-
nen mukaansa optimistisuus sopii vain tietyille ihmisille, kun taas 
toiset tarvitsevat pessimismiä puolustuksekseen  Australialaisen 
psykologian professorin Joseph Forgasin tutkimuksessa 2009 koe-
henkilöitten ”lievästi kielteinen mieliala ja surullisuus” yhdistyivät 
valppau teen ja tarkkaavaisuuteen  Huonotuulisuus vaikutti olevan 
tarpeen hyvä uskoisuuden hillitsemiseksi  Yhdysvaltalaisista leh-
distä New York Post liitti tuloksen evoluutiopsykologi Paul W  
Andrewsin Scientific Americanissa puolustamaan ajatukseen, jonka 
mukaan masennuskin voi olla järkeenkäypä reaktio huonoon ti-
lanteeseen ja merkki täysjärkisyydestä  Azar mainitsee näiden si-
jasta Woodin & kumppaneitten 2009 ilmestyneen artikkelin, jossa 
osoitettiin, että itselle – osiossa II 5 tavatun Couén tapaan – osoi-
tetut kan nustushout mallia ”Olen rakastettava” tekivät itsekun-
nioituksen puutteesta kärsivät koehenkilöt entistäkin onnetto-
mammaksi ja itseään ihailevatkin vain vähän voimaantuneem-
miksi  Edellä mai nittu Held sanoi Azarille positiivisen psykolo-
gian ”syyttävän uhria” ”Ihmiset voivat tuntea itsensä lyödyiksi, 
jos he eivät kykenekään kääntämään elämäänsä päälaelleen”, 
säesti Coyne  

Hän on käynyt omaa kiistaansa Fredricksonin kanssa  Tämä 
oli elokuussa 2013 julkassut työryhmineen PNAS-tiedelehdessä ar-
tikkelin, jossa väitettiin, että nautintokeskeisen ”hedonisen” hy-
vinvoinnin profiiliin sopivat ihmiset pystyttiin erottamaan merki-
tyskeskeisen ”eudaimonisen” hyvinvoinnin mukaan ohjautuvista 
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ihmisistä geeniekspressioiden tasolla  Tietoisessa kokemuksessa 
usein sekoittuvat kaksi erilaista hyvän olon tyyppiä näyttivät 
erottuvan molekyylibiologisessa analyysissa perintöaineksessa ja 
sen säätelydynamiikassa  Solun sisäisiä tapahtumia tarkastelles - 
sa voitiin tutkia, miten DNA:n sisältämä emäs-koodi kopioituu 
RNA:ksi ja edelleen sen ohjaamaksi proteiiniksi moninaisine toi-
minnallisine vaikutuksineen  Coynen kritiikki julkaistiin jo mar-
raskuussa  Sen mukaan artikkelissa oli käsitteellisten pulmien li-
säksi liikaa sisällöllisiä ongelmia, kuten pieni ja yksipuolinen otos, 
omaraporttipainotteisuus ja tarkasteluun otettujen geenien mieli-
valtainen valikoima (53 geeniä noin 20 000 mahdollisesta)  Koko 
ajatus tietyn hyvinvointiulottuvuuden vaikutuksista terveysvai-
kutteisiin geeneihin jäi epäselväksi  Fredrickson vastasi yhdessä 
UCLA:n lääketieteen professorin Stephen W  Colen kanssa kiis-
täen moitteiden osuvuuden 

Coyne palasi kuitenkin asiaan PNASin palstoilla syyskuussa 
2014 nyt yhdessä psykologian apulaisprofessorin Douglas A  Mac-
Donaldin ja geenitutkija Manoj P  Samantan sekä toisesta Fred-
rickson-kohusta tuttujen Brownin ja Friedmanin kanssa  Kriitikot 
huomauttivat, että geeniekspressiolöydöksistä oli uutisoitu esimer-
kiksi CNN-televisiokanavalla ja Economist-lehdessä: oli syntynyt 
laajalle levinnyt kuva siitä, että koska tietyt terveydelle olennaiset 
perintötekijät voitiin yhdistää kahteen eri hyvinvointityyppiin, ih-
miset saattoivat väärällä autuudenetsintätavalla vaarantaa toimin-
takykynsä  Suosittu aikakausjulkaisu The Atlantic tiivistikin elo-
kuussa 2013, että ”merkitys on onnea terveellisempää”  Onnelliset 
mutta elämän tarkoituksesta hajulla olemattomat ihmiset vastasi-
vat geeniekspressiomalliensa valossa kroonisesti sairaita lajitove-
reitaan  Fredrickson sai selittää: ”Ongelma ei ole hedonistisen on-
nen määrä, vaan se, ettei sitä vastaa eudaimoninen hyvinvointi  
On mahtavaa, kun ne käyvät yhtä jalkaa  Mutta jos on odotta-
mattoman paljon hedonistista hyvinvointia, tulee esiin tämä ad-
versiivista sukua oleva geenimalli ” Myös New York Times puhui 
kepeästi ”perintötekijöittemme mieltämmekin ylevämmästä mo-
raalitunnosta” 

Jälleen Fredrickson oli hakemassa kovan tieteen näyttöä erot-
teluilleen väärällä ja oikealla tavalla elävistä ihmistä  Kriitikko-
viisikko ei moittinut tavoitetta selventää epigenetiikan keinoin 
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käyttäytymisen ja kokemuksen ilmeisen kiistattomasti määräävää 
vaikutusta geeniekspressioon  Mutta heidän mukaansa jo Fred-
ricksonin ryhmän Seligmanilta omaksuttu hedonisen ja eudai-
monisen hyvinvoinnin erottelu horjuu, koska se ei kata hyvinvoin-
tikäsitysten historiallisesta kirjosta ja loogisista mahdollisuuksista 
kuin pienen osan  Lisäksi ei täsmennetty, puhuttiinko ohimene-
västä tilasta, joka sopisi selvästi paremmin hedoniseen malliin, vai 
pysyvämmästä piirteestä, joka taas istuisi eudaimoniseen  Tilamal-
lin molekyylibiologian tutkimus edellyttäisi ainesnäytteen ottami-
sen ja hyvinvoinnin mittaamisen yhtäaikaisuutta  Yksityiskohtai-
semmin Coyne & kumppanit tarttuivat alkuperäistutkimuksen 
ongelmiin mittauksissa, tilastollisessa analyysissa ja löydösten tul-
kinnassa  ”Kun ottaa huomioon Fredrickson et al.in huomiota he-
rättävät väitteet ja löydösten saaman huomion populaareissa vies-
timissä, meistä on tuiki tähdellistä, että tutkijat, käytännön toimi-
jat ja maallikot tiedostavat puutteet tutkimuksessa, joka erityisesti 
tilastollisissa erittelyissä näyttää arvailleen tyhjästä olemattomia 
vaikutuksia ” He käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja puhuivat koko 
positiivisen psykologian tarpeesta tulla vastuullisesti mukaan 
terveystutkimuksen ja -keskustelun kentille: ei saanut tarjota fals-
kia toivoa eikä tuottaa hoitovirheenkaltaista haittaa 

Cole & Fredrickson puolustautuivat saman tien  He kehuivat 
kriitikkojensa ”kiinnostusta alan varjelemiseen vääriä väitteitä 
vastaan” ja ”halua perustaa arvionsa aineistomme uuteen analyy-
siin”  Kaksikko kuitenkin katsoi näiden tehneen uusintaerittelyssä 
tilastollisia virheitä, jotka kaatoivat esitetyt kärjekkäät päätelmät  
Vastaamatta lainkaan käsitteellisiin soimauksiin Cole & Fred-
rickson koettivat riitauttaa arvostelijoittensa teknisen pätevyyden  
Vielä New York Timesissa elokuussa 2013 Colellakaan ei ollut vai-
keuksia liikkua metodisista ja matemaattisista ongelmista puhdis-
tettujen sisältöjen tyylilajissa: ”Geenimme osaavat tehdä eron tar-
koituksellisen ja pinnallisemman elämän välillä silloinkin, kun 
tietoinen mielemme ei siihen pysty ” Ja hän antautui tuolloin myös 
konseptuaalisiin kysymyksiin: ”Tarkoitus on joustava käsite, eikä 
se vaadi välttämättä mitään itsekieltoa vaan ainoastaan sitä, että 
’ajattelee jotakuta toista ensin’ tai ’pitää suurempana jotain tavoi-
tetta’ kuin välitöntä tyydyttymistä  Vanhempana oleminen, osal-
listuminen luoviin taiteisiin tai jopa treenaamisen aloittaminen, 
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jotta voisi elää kauemmin ja nähdä omat lastenlapsensa, voivat 
viedä kohti eudaimoniaa  Tämä saattaa vieläpä edesauttaa geenejä 
vastaamaan suotuisammin tapaan elää elämää ”

PNAS-debatti herätti keskustelua muuallakin  Neuropsykolo-
gitohtori Dale Barr suomi blogissaan marraskuussa 2014 Fredrick-
sonin ryhmän alkuperäistä tutkimusta kovin sanoin  3:11-kohua 
RetractionWatchissa vuotta aiemmin selvitellyt Glasgow’n yliopis-
ton psykologian ja sosiaalisen vuorovaikutuksen lehtori syytti sitä 
sopimattomasta tilastollisen t-testin käyttämisestä normaalijakau-
tuneiden satunnaismuuttujien keskiarvojen koetteluun  Lisäksi 
Barr pyrki osoittamaan, että Fredricksonin & kumppanien ke-
räämä aineisto ei selviä sopivammasta tilastollisten olettamiensa 
testauksesta 

Kiistan tuomaroimisen kannalta vähintäänkin mielenkiintoista 
on positiivisen psykologian yhteisön sisällä syntyneen antologian 
Genetics of Psychological Well-Beingin (2015) varovaisuus asiassa  Sii-
hen osallistuneet Bartels & Baselmans toteavat ensin, että hedoni-
sella ja eudaimonisella hyvinvoinnilla ”näyttäisi olevan” eriävät 
geeniekspressionsa  Sitten he myöntävät, että asiaa pitäisi tulkita 
varovasti  Tämän jälkeen he kuvaavat sitä ”kiistanalaiseksi”  Lo-
puksi he jättävät koko erottelun avoimeksi: ”Kysymys siis kuuluu, 
voidaanko päästä sopiviin psykometrisiin oloihin, jotta nähtäisiin 
kaksi filosofista hyvinvointimääritelmää kahtena itsenäisenä ra-
kennelmana ” Tällaisesta otteesta on pitkä matka positiivisten 
psykologien haastatteluissa, itseapuoppaissa ja usein journaaleissa 
tai monografioissakin käyttämiin epäilyistä ja epävarmuuksista 
riisuttuihin puhetapoihin 

Meta-analyysista myönteisyysideologian avainpiirteisiin

Nykyään erityisesti kriittistä ajattelua ja argumentointia opettava 
Coyne on uuttanut positiivisen psykologian arvosteluistaan yleisiä 
periaatteita  Blogissaan elokuussa 2015 hän totesi, että tutkimus-
tulosten raportointia, uutisointia ja soveltamista arvioitaessa olisi 
ensinnäkin muistettava pienimuotoisten positiivisten tutkimus-
ten, väärän positiivisen löydöksen ja vahvistusvinoumat  Pitäisi 
käyttää critical appraisalin ja AMSTAR-checklistin kaltaisia työka-
luja epäilyttävien piirteiden toteamiseksi  Mutta Coynen mielestä 
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tällainen tarkkuus ja tarkistavuus eivät kuitenkaan riitä  Täytyy 
myös ”kiinnittää huomiota institutionaalisiin yhteyksiin”, kuten 
journaalien julkaisupäätöksentekoon ja professoreiden paineisiin 
julkaista paljon ja tietyillä kanavilla  Lisäksi tuli huomioida tutki-
joiden saama hyöty läpimurroiksi väitetyistä ja uutisarvoisiksi kat-
sotuista tutkimuksista  Motivaatio- ja julkaisuvinoumat kuuluivat 
kuvaan  Hän jatkoi:

Emme saata ymmärtää sitä, mikä kelpuutetaan tieteeksi positiivisessa 
psykologiassa, ellemme tajua positiivisen psykologian yhteisön konteks-
tia, positiiviseen psykologiaan yhdistyvää monen miljoonan dollarin 
teollisuutta ja tämän yhteisön ja tuon teollisuuden tarjoamia yllykkeitä 
niille, jotka väittävät tuottavansa positiivisen psykologian tiedettä  Tie-
teeksi katsottavuutta muokkaavat tuhansien palvelujaan kilpailukykyi-
sesti markkinoivien positiivisen psykologian valmentajien tarpeet  Kout-
sit ovat itsessään markkina positiivisen psykologian ’tieteelle’: he promo-
toivat ’tieteeseen perustuvia’ tuotteitaan ja palvelujaan yksityis- ja yritys-
asiakkaille  Kummallakin tasolla tärkeitä ovat väittämät positiivisen 
psykologian brändiä vailla olevia kilpailijoita tieteikkäämmästä annista 

Coynen asenteellisuudesta ei ole pienintäkään epäilystä  Hän 
näyttää vastustavan positiivista psykologiaa ja siihen varsin tiiviisti 
kytkemäänsä myönteisen ajattelun ideologiaa kutakuinkin kai-
kissa ilmenemismuodoissaan  Hän esimerkiksi repi täyden hirte-
hishuumorin irti siitä, että positiivisen psykologian neljännessä 
maailmankongressissa Floridassa heinäkuussa 2015 yhtenä pää-
puhujana esiintyi terveystieteen tohtori ja oman näennäistieteelli-
sen Institute of HearthMathinsa ”tutkimusjohtajana” esiintyvä 
Rollin McCraty  Coynen kritiikkiä ei kuitenkaan käy palauttami-
nen vieroksuvaan suhtautumistapaan  Hän on esittänyt perustel-
tua arvostelua, josta kiintoisimpiin esimerkkeihin kuuluu blogi-
postauspari syksyltä 2014  Coyne aloittaa lokakuisen kirjoituk-
sensa viittaamaalla ensimmäisen akateemiseen julkaisuunsa, dep-
ressiota koskevaan artikkeliin Psychiatryssa helmikuussa 1976  Siinä 
hän alleviivasi, että mielenterveyspotilaita tutkittaessa polttopis-
teessä piti olla ”vaikean yksilön” ominaisuuksien sijasta potilaan ja 
hänen ympäristönsä välinen ”kanssakäymiskonteksti”  Coyne kä-
sittikin masennuksen ”itseään ylläpitäväksi henkilöiden väliseksi 
järjestelmäksi”, joka juontaa ihmiselle tukea ja kokemuksellista 
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hyväksyntää tarjoavan sosiaalisen tilan katkoksesta  Omassa jälki-
katsannossaan hän sanoi tutkailleensa jo tuolloin ajattelemattomia 
tapoja yrittää piristää depressiosta kärsiviä  Se oli syynä hänen 
kiinnostumiselleen positiivisen psykologian hankkeesta 

Nyt Coyne kertoi tutustuneensa tämän perinteen kirjallisuu-
teen  ”Pakottauduin lukemaan Journal of Positive Psychologya ja jopa 
Journal of Happiness Studiesia  Jouduin välillä pitämään taukoa ja 
katselemaan vastamyrkyksi synkkiä elokuvia, mitä suosittelen 
muillekin ” Hän kertoi valmistelevansa juttua positiivisesta psyko-
logiasta ammentavista masennusterapioista, mutta puuttui saman 
tien edellä Ojasen yhteydessä mainittuun Bolierin työryhmän 
meta-analyysiin helmikuulta 2013  Sen johtopäätös, jonka mukaan 
”positiivisen psykologian interventiot voivat olla vaikutuksekkaita 
subjektiivisen ja psykologisen hyvinvoinnin edistämisessä ja auttaa 
depressio-oireiden vähentämisessä”, oli Coynesta ”hailakka” ja 
”nynny”  Jäi auki, tepsivätkö ne  Oireelliselta kuulosti myös Bo-
lierin ryhmän tapa sanoa, että ”tarvitaan korkealaatuisia vertais-
arvioituja lisätutkimuksia eri (kliinisissä) populaa tioissa vahvista-
maan positiivisen psykologian toimien näyttöpohjaa”  Tämä kieli 
sekä tutkimusten vähäisyydestä että matalalaatuisuudesta: meta-
analysoijien ”piti laskea rimaa sanoakseen jotain myönteistä”  
Coynen mukaan selvitys olisi ansainnut johtopäätöksen, jonka 
mukaan tutkittujen interventioiden tehosta varsinkaan depres-
sioon ei ole vankkaa evidenssiä, mutta parempilaatuisen, mitta-
vampien ja vinoumainhallinnan vakavammin ottavien tutkimus-
ten tuli vielä osoittaa asianlaita tarkemmin: 

Positiivisen psykologian väliintulojen laajamittainen levitys erityisesti 
hulppein kannatuspuheenvuoroin ja vahvoin väittein elämää muutta-
vuudesta on ennenaikaista, koska ei ole näyttöä niiden vaikuttavuudesta 

Tämä kirjoitus sai useita kiintoisia kommentteja  Yhdessä viesti-
ketjun repliikissään Coyne kertoi keskustelleensa Petersonin 
kanssa – ”vähän ennen hänen kuolemaansa” – positiivisen psyko-
logian hypetyksestä USA:ssa ja hillitymmistä ilmentymistä Euroo-
passa  Norjalainen tutkija ja positiivisen psykologian kriitikko Joar 
Øveraas Halvorsen piipahti sivustolla kertomassa itsekin arvostel-
leensa Bolierin ryhmän työtä  Bolierkin osallistui kes kusteluun 
myöntämällä, että meta-analyysin johtopäätöksen olisi voinut 
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muotoilla paremmin: ”Olen samaa mieltä siitä, että posiitivisen 
psykologian interventioiden näyttö on heikointa depressiolle: löy-
simme vain pienen (joskin merkitsevän) efektin jälkitestissä mutta 
emme seurantatekstissä ” Coyne kiitti tästä ja yrityksestä kohentaa 
tilannetta  Hän puuttui kuitenkin Bolierin viittaukseen kaivatta-
vista riittävän mittavista tutkimuksista sanoen, ettei niiden pieni 
määrä selitä tehdyn kokonaisvaikutusarvion neutraaliutta 

Marraskuussa Coyne jatkoi katsastamalla aiemman meta-
analyy sin  Sen julkaisi 2009 Lyubomirsky yhdessä vasta maiste-
rintutkintoaan valmistelleen (ja 2012 tohtoroituneen) Nancy L  
Sinin kanssa  Kaksikko päätteli aineistostaan, että positiivisen psy-
kologian interventiot ”todellakin lisäävät huomattavasti hyvin-
vointia” ja ”vähentävät depressiivisiä oireita”  He jatkoivat, että 
”kliinikoita pitäisi rohkaista ottamaan positiivisen psykologian 
tekniikoita kliiniseen työhönsä, erityisesti masentuneiden, iäkkäi-
den tai parantumaan hyvin motivoituneiden potilaiden hoitoon”  
Toisin kuin Bolierin ryhmän tiukemmin rajattu meta-analyysi, 
tämä kattoi myös anteeksiantoterapiaa ja mindfullnessia koskevat 
tutkimukset, vaikkei niitä ollut tehtykään positiivisen psykologian 
nimissä  Mukana oli asiasta erikseen mainitsematta ja Bolier-
työstä poiketen myös satunnaistamattomia tutkimuksia  Pois jä-
tettyjä tutkimuksia ei mainittu  Coynen huomion herätti Fred-
ricksonin työryhmän 2008 ilmestynyt ja löydöksiin yltämätön 
loving kindness -meditaation tutkimus, jota ei julkaistu alun perin 
satunnaistettuna, jollaiseksi sen ovat kuitenkin sittemmin kuvan-
neet Fredrickson ja monet muut alan kirjoittajat  Sin & Lyubo-
mirsky eivät arvioineet mukaan otettujen tutkimusten laatua ei-
vätkä otoskokoja  He huomasivat itsekin operoivansa vain vähäi-
sen tutkimusmäärän kanssa ja varoittivat siitä, mutta ”etenivät 
kumminkin”  Coynen mukaan Journal of Clinical Psychologyn toi-
mituksen olisi pitänyt säästää heidät itsehäpäisyltä ja yleisön hä-
määmiseltä  AMSTAR-tarkistuslistan nopea käyttö olisi jo osoit-
tanut meta-analyysin asiattomuuden 

Tässä tapauksessa siihen olisi Coynen mukaan pitänyt kuulua 
myös maininta ja arvio eturistiriidoista  Lyubomirsky ja monet 
hänen arvioimansa tutkijat olivat ”osallisia positiivisen psyko-
logian tuotemyynnissä”  Tuloksena oli vääristynyt kuva alalta 
ammennettujen terveystoimenpiteitten vaikuttavuudesta: ”Joka 
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kritiikittömästi viittaa tähän paperiin, on joko naiivi, huolimaton 
tai kallellaan esittämään positiivisen arvion vastoin saatavilla ole-
vaa näyttöä  Mitä kaikkea puutteita toinkaan esiin Bolierin & kol-
legoiden meta-analyysista, pidän sitä parempana ” Coyne veikkasi 
kuitenkin, että Sin & Lyubormirskyyn viittaaminen ei tule loppu-
maan, vaan sitä käytetään edes mainitsematta tuoreempaa ja asial-
lisempaa meta-analyysia  70-luvun ensijulkaisunsa hengessä Coyne 
vaati jo elokuussa 2013 oivaltamaan terveyden ”sosiaalisen kon-
tekstin”  Tämän sivuuttava positiivinen psykologia oli eliitin uus-
viktoriaanista luonteenrakennusta: 

Epäilemättä rikkaat valkoiset esikaupunkilaiset saavat todennäköisem-
min korkeita tuloksia [Dienerin & Seligmanin 2009 esittelemällä ku-
koistusasteikolla]  Positiivinen psykologia on tieteen sijasta sovellettua 
ideologiaa, kun se kannustaa ihmisiä onnittelemaan itse itseään korkean 
pistemäärän edustamasta henkilökohtaisesta saavutuksesta  Jos he kui-
tenkin ovat onnettomia tai sairaita, ongelma on henkilökohtaisessa luon-
teessa ja muokattavissa asenteissa  Syrjäytetyillä, fyysisesti sairailla, on 
vain itsensä syytettävänään 

Coyne lainaa äveriään positiivisen psykologian yrittäjän Aaron 
Pitmanin huhtikuussa 2013 antamaaa julistusta: ”Asenteesi on 
syynä köyhyyteesi ” Tämä enkelisijoittaja viittasi tuekseen Fred-
ricksonin Journal of Business Venturingissa ilmestyneeseen artikke-
liin, jossa todettiin positiiviset tunteet olennaisiksi voimavaroiksi 
yrittäjille  Näitä olivat sosiaalinen pääoma, resilienssi ja isokuva-
ajattelu  Fredricksonin sanoin ne olivat ”osa laajempaa verkkoa 
ylösnousevassa spiraalissa”  Käsite ’ylösnouseva spiraali’ on kor-
vannut 3:1-suhteen Positivityn uusien painosten alaotsikossa  Fo-
kuksessa on pysynyt yksilö- ja yhtiökehittäminen  Pitmanin askel 
tästä eteenpäin oli lyhyt: ”Olen aina uskonut täysin rinnoin posi-
tiivisuuteen  Toisia menestyksen tiellä neuvoessani olen aina eh-
dottanut ensimmäisenä myönteistä ajattelua ” Etsiessään ounas-
tuksilleen ja Gladwellin The Tipping Pointista (2000) saamilleen 
herätteille tieteellistä tukea Pitman oli löytänyt Fredricksonin niin 
ikään tipping pointia korostavan kukoistusajattelun ja autuus-
konsultti Achorin pessimismintorjunnan 

Tätä väylää pitkin Coyne tulee lähelle Bellin, Binkleyn ja Da-
viesin kritiikkejä  ”Köyhyys ja sosiaalinen eriarvoisuus ratkaistaan 
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siis sillä, että ihmiset alkavat ajatella myönteisesti, hymyillä ja il-
maista kiitollisuutta  Mikä ohjelma yksilön ja yhteiskunnan muut-
tamiseksi – tai häpeällinen petos ” Coyne lainaa toimittaja Tho-
mas Frankia (s  1965), joka kehaisi Ehrenreichin Bright- Sidedia: 

Meille paukutetaan, että valoisten puolten katseleminen on meille hy-
väksi, mutta nyt ymmärrämme, että se on loistotapa sysätä syrjään köy-
hyys, taudit ja työttömyys, selitellä parhain päin menoa, josta hyötyvät 
vain huipulla jo olevat  Sairaat tai työttömät eivät, no, kerta kaikkiaan 
ajattele myönteisesti  He voivat syyttää vain itseään 

Näkymä positiivisen psykologian tieteelliseen ja kulttuuriseen 
kiistanalaisuuteen katoaa monilta alan tutkijoilta heidän esitelles-
sään näkemyksiään  Eikä siitä usein erota enää merkkiäkään, kun 
myönteisyysvalmentaja pääsee ääneen  Hän poimii popista, hipistä 
ja hotista virtauksesta sen, mitä tarvitsee maailmoja syleilevän 
asian sa somisteeksi, oman palvelutarjouksensa sulostuttamiseksi 
ja tuotteidensa sievistämiseksi  Hän saattaa vedota tieteellisyyteen, 
jopa kovaan tai huipputasoiseen tutkimuksellisuuteen, mutta hän 
itse liikkuu yleisöönmenevien yksinkertaistuksien ja päättäjille 
suunnattujen vaikuttamispuheiden maastossa  Näennäisteknisissä 
ja uudissanatäyteisissä muodoissaan tätä kutsutaan usein ”kon-
sulttityyliksi”, mikä harmittaa ainakin raportissa kuultua Ano-
nyymia Konsulttia  Hänen mielestään hyvä konsultti nimen-
omaan ”osaa puhua monimutkaisista ja usein teknisistä asioista 
lyhyesti ja ymmärrettävästi” metaforiakaan pelkäämättä  Niin 
kauan kuin tämä sujuu piiloagendoitta, moitteissa ei pidä kiireh-
tiä  Onhan havainnollistaminen oikeutettu irtiotto pitkäpiimäi-
sestä ja yliteknisestä sisäpiirijargonista, siinä missä hyvä opettaja 
saa abstraktit teoriat ja käsitteet eloon  Koko asiassa voi nähdä suo-
rastaan byrokratian ja elitismin vastaisen vapaustaistelun tenhoa 

Niinpä tässä on tehtävä eroja hyvän ja huonon popularisoinnin 
sekä eri kontekstien välille  Jos asiayhteys on rajatulle joukolle pi-
detty koulutustilaisuus, kapulakielen vaihtaminen liialliseenkin 
yksinkertaistamiseen ei liene periaatteessa pahasta  Mutta kun 
ruoditaan laajassa julkisuudessa monimutkaisia ilmiöitä simplisti-
sin ottein ja huonoin perustein, huononnetaan keskustelun tasoa 
ja madalletaan järkiperäisen ajatustenvaihdon rimaa  Myönteisen 
ajattelun edustajan tarkoitusperät voivat olla mitä vain, mutta mitä 
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huomattavampi henkilö hän on, sitä enemmän hänen teoillaan 
vaikutusta  Bluffaapa hän tai ei, ainakin hän puffaa  Hänen va-
kuuttuneisuutensa asiastaan on sen paras mainos 

Tal Ben-Shahar (s  1970) kuvaa asetelman optimistisesti  Har-
vardissa 2004 itsekunnioituksesta organisaatioelämän teemana väi-
tellyt ja siellä positiivisen psykologian kursseja vetänyt mutta sit-
temmin yrittäjäksi siirtynyt kirjoittaja kutsuu ensinnäkin itseapua 
”elämänlaatumme parantamiseksi”  Sitä hallitsee pop-psykologia, 
joka on ”hauskaa ja karismaattista” muttei järin painokasta: ”5 
nopeaa askelta onneen, 3 salaisuutta menestykseen ja 4 neuvoa 
parinlöytöön ” Toisaalla taas on yliopisto, joka tuottaa paljon si-
sällökästä ja täysipainoista tietoa, joka ei kuitenkaan löydä tietään 
kotikäyttöön  Näiden väliin Ben-Shahar sijoittaa positiivisen psy-
kologian  Koska ”elämän kukoistamisen alue on liian tärkeä jätet-
täväksi karismaattisten itseapugurujen käsiin tai yliopistokirjasto-
jen hämäriin”, joidenkuiden pitää ”rakentaa silta norsunluutornin 
ja pääkadun välille”  Positiivinen psykologia ymmärtää hänestä 
sekä akateemista tiukkuutta että itseapuliikkeen hauskuutta ja 
pystyy siksi hoitamaan olennaisen välitystyön 

Tästä jää kokonaan pois epäkriittisyyden tutkimuksellinen ja 
yhteiskunnallinen hinta  Jos tyypillisesti jo liian paljossa positiivi-
sessa psykologiassakin, niin varsinkin myönteisen ajattelun laa-
jemmilla areenoilla tutkimus on korkeintaan varanto, josta voi-
daan ottaa valikoivasti jotakin puhtaasti välineelliseen käyttöön  
”Kirsikanpoiminnan” hauska sanonta juontunee Boyanin kerto-
maan tapaan 80-luvun amerikkalaisesta myyntimiesslangista  Lu-
paavat asiakaskontaktit nimettiin (kivettömiksi) kirsikoiksi ja jo 
ennakkoon mahdottomiksi koetut (kirsikan)kiviksi  Ahnaimmat 
diiliklousaajat pyrkivät poimimaan itselleen mehukkaat hedelmät 
ja jättämään muille kaiken neuvottelutaidon tylsistävät tai puu-
duttavat luumarjat  Laajemmasta merkityksestä kertovat 2008 oi-
keustieteen professorit McGarity & Wagner kenties ennakkoluu-
loisestikin ”mediakoulutettuja konsultteja” riepottelevassa kirjas-
saan  Cherry pickingillä tarkoitetaan nykyään ”valikoivan näytön 
virhepäätelmää”, johon sorrutaan usein julkisissa kiistoissa erityis-
intressejä puolustettaessa  Todistusaineistosta noukitaan omaa kan-
taa tukeva pienikin osa, samalla kun vaietaan sitä tukemattomasta 
kenties suuresta osasta evidenssiä  Kirsikanpoiminta yhdistyy 
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tyypillisesti muihinkin hyväksymättömissä oleviin todisteluta-
poihin  Positiivista ajattelua puolustettaessakaan ei esimerkiksi 
yleensä vaivauduta pitämään esillä tutkimukselle luonteenomaisia 
epävarmuuksia, rajauksia, ehdollisuuksia tai varaumia 

Monitahoisen ja ristiriitaisen positiivisen ajattelun liikkeen toi-
mijoita voi luonnehtia ryhmänä  Erilaisten myönteisyysvalmenta-
jien ominaisuuksiin kuuluu positiivisen asenteen korostamisen 
lisäksi joukko perheyhtäläisyyden määrittämiä piirteitä, jotka 
esiintyvät usein mutteivät välttämättä yhtaikaa kenessäkään tai 
kaikki jokaisessa heistä  Epäsäännöllisesti toistuvien tekijöiden ko-
konaisuus määrittää liikkeen pääominaisuudet, vaikka rajat mui-
hin liikkeisiin tai toimijoihin jäävätkin monin kohdin avoimiksi  
Erotetaan tässä kymmenen silmiinpistävintä piirrettä positiivisen 
ajattelun ja asenteen tarjoajissa:

1) Yksilösuoritusten esimerkki  Vedotaan tosielämän menes-
tystarinoihin, kerrotaan yksilöiden ennätyssuorituksista  Keski-
tytään huippu-urheilijoihin ja sairauksiensa tai vammojensa voit-
tajiin  Harvemmin käytetään esimerkkinä yhteisöä tai yritystä  
Jos puhutaan Applesta, puhe kääntyy helposti puheeksi Steve 
Jobsista (1955–2011), mutta analyysi sen enempää Applen kuin 
Jobsin menestyksen rakenteellisista tekijöistä ja mahdollisista on-
nenkantamoisista ei kuulu kuvaan  Valokeilaan nostettu teko jät-
tää varjoonsa sen, mitä sillä piti havainnollistaa  Asenne peittoaa 
analyysin  Kannatetaan asioita, joita voi kuvitella jonkun alallaan 
menestyneen henkilön kehuvan tai ilmentävän  Mikä valitun 
hahmon todellinen suhde näihin edistettävyyksiin on, jää hel-
posti todentamatta  

2) Erisnimitiheys  Toistetaan tunnettujen ihmisten nimiä, jos-
kus omina ystävinä  Namedroppingilla haetaan vakuuttavuutta, 
uskottavuutta ja nostetta: kun seuraat ohjeitani, sinustakin voi 
tulla yhtä menestynyt  Joskus kyse voi olla puhtaasta markkinoin-
nista, jossa kuuluisat ihmiset yhdistetään kaupallisista syistä myön-
teisyysmyyjän toimintaan lupia kyselemättä ja argumenttia esit-
tämättä  Samalla tyrkytetyn ajattelun suhde mainittuihin kuu-
luisuuksiin jää sivuosaan  Nimiryteikkö painaa näkyvistä sen, 
mikä piti todistaa  Mainetekojen tekijät lainataan usein menestys-
manuaaleista  
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3) Oman onnensa sepät  Menestyjän esille nostamiseen liite-
tään kertomus, jonka mukaan menestys on seurannut self-made- 
manin yksilöllisistä ominaisuuksista  Näistä tyypillisimpiä ovat 
usko, palo, intohimo, luovuus, henkinen vahvuus, peräänanta-
mattomuus ja itseään säästämättömyys tai muu psykologinen 
piirre  Erilaisista sattumista, onnenpotkuista tai rakenteellisista 
tekijöistä ei puhuta  Sen sijaan rakenteisiin voidaan viitata esteinä 
tai jarruna muutokselle  Paradoksisesti niiden kielteistä merkitystä 
korostetaan näin yhtäällä  Toisaalla rakenteet ohitetaan heittä-
mällä, kun korostetaan yksilön kykyä määrätä elämästään 

4) Tutkimuksilla ratsastus  Tieteelliseen näyttöön vedotaan 
oman ajatuksen tai väitteen tueksi  Vaalitaan ”kuten tutkija X on 
todennut” -tyyppisiä johtolauseita  Harvoin tutkaillaan tutkimus-
ten kriittisiä arviointeja, harvoin lainausta seuraa analyysi  Tutki-
joiden tekstit käyvät yksipuolisesti toistettavien viisauksien läh-
teiksi, eivät koettelun tai korjaamisen kohteiksi  Mikä tahansa 
omalle asenteelle suopea tieto kelpaa, eikä lähdekritiikki pääse 
oikeuksiinsa  Lääketieteellisen, biologisen, psykologisen tai tilas-
totieteellisen taidon puuttuessa ei pystytä asettamaan yksittäisiä 
löydöksiä oikeisiin mittasuhteisiin  Akateemisesta tutkimuksesta 
nojataan siihen osaan, josta on oikeaa tai kuvitteellista hyötyä 
konsultin kulloisenkin päämäärään saavuttamiseksi  Myönteisyys-
ajattelun kritiikki sivuutetaan 

5) Lentävät lauseet  Tieteen tulosten tärkeyden korostukseen 
ei yhdisty tieteellisten journaalien tai monografioiden ottaminen 
merkittäviksi lähteiksi  Jos niissä julkaistuihin artikkeleihin viita-
taan, lainataan viitelausekkeet suoraan jostain kansainvälisesti 
menestyneestä helppolukuisesta yleisesityksestä  Leijonanosan toi-
minnasta muodostaa yksinkertaisten mietelauseiden ja peukalo-
sääntöjen jakaminen eri muodoissaan asiakkaille tai laajalle ylei-
sölle  Positiivisuuskauppaaja kierrättää verkossa suosittuja viisailta 
vaikuttavia huoneentauluja ja manageri- tai itseapuoppaitten one-
linereita  Kolumnien, blogipostausten, saittikommenttien ja twiit-
tien kyllästämässä kirjallisessa avaruudessa toimii naseva tai aina-
kin tekonokkela yleispätevyys 

6) Uutuuden retoriikka  Tsempparikonsultit ottavat etäi-
syyttä kaikesta vanhasta, vanhentuneesta, entisestä ja voimansa 
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menettäneestä  Seligman toistaa väitettä, jonka mukaan psykolo-
gia ennen hänen uutta avaustaan keskittyi tautien tapaisiin kiel-
teisiin ilmiöihin  Hän mainitsee poikkeuksena Maslow’n ja eräät 
muut humanistisen psykologian edustajat onnellisuuskirjansa 
loppu viitteessä  Useimmat myönteisen ajattelun yrittäjät eivät veny 
edes tällaisiin myönnytyksiin  Positiivisuus esitetään uudeksi tuu-
leksi, joka puhaltaa pois kaiken ummehtuneen  Kuten Yen osoittaa, 
varhaisemman onnellisuustutkimuksen sivuuttava retoriikka puree 
ja erottaa myönteisyyshapatuksen tomuiselta tuntuvasta ja uhan-
alaiseksi käyneestä hyvinvointiyhteiskuntateoriasta ja -politiikasta 

7) Kritiikin psykologisointi. Myönteisen ajattelun tuotteis-
taja, markkinoija, konsulentti tai myyjä kuittaa omia näkemyk-
siään, pyrkimyksiään tai ehdotuksiaan kohtaan esitetyn arvoste-
lun usein kaunaisuutena, muutosvastarintana tai muuna kriitikon 
motiiveihin tai tunteisiin viittaavana ominaisuutena  Menettely 
vastaa politiikasta tuttua suhtautumista moitteisiin, mutta ei sovi 
tiedepohjaiseen keskusteluun  Se soveltuu erinomaisesti menestyk-
sen psykologisointiin: pärjääminen ja suoranainen kukoistaminen 
ovat kiinni asenteesta  Vastaavasti kateus on positiivisen ajattelun 
asianajajien mielestä pahimpia esteitä kukoistukselle; tästä ovat 
yhtä mieltä esimerkiksi Gregory (”kateus on lapsellista”), Williams 
(”vältä kielteistä kateusansaa”), Budhiraja (”kateus polttaa sisin-
täsi”), Collins (”kateus ja mustasukkaisuus on haitaksi menestyk-
sellesi, ja kumpi tahansa niistä ehkäisee jumalavetoista menestys-
täsi toteutumasta”), Toro (”sinua kadehditaan, ja mielenmallejasi 
pilkataan, sen sijaan että ne omaksuttaisiin”) ja Samia (”kateus on 
vahva tunne, joka pidättelee sinua: sillä ei pääse minnekään, joten 
käänne kateus positiiviseksi ajatteluprosessiksi, jotta saat tehtyä 
itsestäsi paremman”)  Tyypillisesti kritiikkiin ei ole perehdytty, 
vaan siihen vastataan hätäisesti tai rutiininomaisesti 

8) Neutraaliksi tekeytyminen  Kaikki arvostelu tyrmätään 
ideologisena  Ideologioiden huonoa kaikua kavahtaen pyritään la-
kaisemaan saadut moitteet maton alle ja esittämään arvostelija aat-
teellisesti puolueelliseksi  Huomiotta jää, että politiikassa ei voi-
taisi ikinä priorisoida mitään, jos pyrkimys olisi irtautua ideolo-
gioista  Ei kyettäisi esittämään arviota siitä, mikä ongelma on 
tärkeä, vai onko niin, ettei se edes ole ongelma  Sama pätee vihe-
liäisten ongelmien ratkaisuihin  Yhteiskuntaa voidaan tarkastella 
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monista näkökulmista, ja hyvätkin ajatukset voivat olla keske-
nään ristiriidassa  Silloin ratkaisuja joudutaan priorisoimaan sen 
mukaan, mikä katsotaan tärkeäksi  Tätä ideologista valintaa ei 
auta ohittamaan mikään tieto, jonka avulla voitaisiin tarkistaa 
asioit ten kiireellisyysjärjestys  Myös myönteisyyskonsultti on ideo-
loginen toimija 

9) Uhkarohkeus  Positiivisen ajattelun yrittäjä ei epäröi  Häntä 
siivittää hybris  Hänen näkemyksensä mukaan ongelmat ovat sel-
viä ja ratkaisut vielä selvempiä  Akateeminen tutkimus esittää har-
voin suoria ja varmoja vastauksia monimutkaisiin ongelmiin  Tiede 
olettaa, koettelee, kysyy, pohtii, puntaroi, epäilee, kiistelee ja tar-
kistaa sanomisiaan  Myönteisyysmyyjä väittää, ratkaisee ja paketoi, 
joskus kohahduttaen ja ravistellen, joskus vaitonaisesti suorittaen  

10) Taitava viestintä  Positiivisuusvalmistaja viestii monikana-
vaisesti ja keskeytyksettä  Etevimmät viestijät valjastavat myös pe-
rinteisen median käyttöönsä  He onnistuvat tekemään jo etu-
käteen tyhjiksi vaikeat kysymykset ja etenkin kriittiset jatkokysy-
mykset  Tiedon tuotannon ja välityksen raju murros on auttanut 
tässä: portinvartijoiden suhteellisen merkityksen vähintäänkin 
paikallinen vähentyminen, viestintäkäyttäytymisen muutokset, 
perinteisten viestintätalojen talousvaikeuksista juontuva viihteel-
listyminen, asiantuntijuuksien monimutkaistuminen ja tosikkou-
den tai tönkköyden muuttuminen naurunalaiseksi vaikuttavat 
kaikki siihen, että miellyttävästi mukavia juttelevan, itsevarmasti 
teesittelevän ja tutkimuskorttia vilauttavan puhujan läpimeno-
mahdollisuudet mediassa ovat 2000-luvulla huomattavasti parem-
mat kuin vielä 1900-luvulla  Ei kysytä – koska ei ehditä, kehdata 
eikä osata kysyä – mihin hän sanomisensa perustaa  Tuiki tärkei-
den jatkokysymysten esittäminen on jankkaamista tai muuta tah-
dittomuutta ja rytmittömyyttä, ellei peräti yleisön holhoamista  
Taidokas viestijä saa sanomansa ja itsekuvauksensa leviämään vies-
timissä, joissa ei riitä erikoisasiantuntemusta, journalistista koke-
musta taikka toimituksellista halua ja kykyä punnita, koetella, 
tiukata, päätellä, tarkistaa, yhdistellä ja tulkita 



iii 

tAPAUSESiMERKKi  
– FilOSOFiAN AKAtEMiA OY:  

lUONtEEN ERittElYä JA  
VäittEiDEN KOEttElUA 

keskitytään yhden erityisen toimijan uraan: muutaman 
vuoden aikana merkittävään asemaan julkisuudessa,  

elinkeinoelämässä ja poliittis-hallinnollisessa järjestelmässä 
noussut valmennusyritys on yhtäältä taustaltaan ja otteiltaan 
poikkeuksellinen filosofien firma ja toisaalta monia olennaisia 
trendejä ja tendenssejä havainnollistava aikansa lapsi, vallalla 
olevan innovaatiopolitiikan, kehittämisajattelun ja keskustelu-

kulttuurin tuote, joka ansaitsee kriittisen koettelunsa
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iii.1 tARiNA, tEKiJät JA tAVOittEEt

Helsingin Etu-Töölössä tätä nykyä tukikohtaansa pitävä Filosofian 
Akatemia Oy (FA) syntyi lokakuussa 2009  Perustaja Lauri Järvi-
lehto (s  1977) on yhdysvaltalaisen pragmatistifilosofin C  I  Lewi-
sin (1883–1964) tieto-opista Jyväskylässä 2011 väitellyt teoreettisen 
filosofian tohtori  Itävaltalaisfilosofi Ludwig Wittgensteinia (1889–
1951) käsittelevään pro graduun 2007 huipentuneen perustutkin-
tonsa hän suoritti Helsingin yliopistossa  FA:n syntyaikaan Järvi-
lehto avasi blogin Ajattelun ammattilainen  Pitkälti sen kirjoitus-
ten pohjalta valmistui esikoisteos Tee itsestäsi mestariajattelija (2012) 

Järvilehto siirtyi kesällä 2015 Lightneer Oy:n toimitusjohta-
jaksi  Hän on sanonut panostavansa uuteen oppimispeliyritykseen 
kaiken tarmonsa, mutta hän vaikuttaa yhä hallituksen jäsenenä 
FA:ssa, jonka edustajana hän on tähän asti myös usein toiminut 
julkisuudessa  Hallituslaisia ja Helsingin yliopiston maistereita on 
myös toimitusjohtaja Karoliina Jarenko (s  1978), joka teki 2011 
käytännöllisen filosofian gradunsa yhdysvaltalaisista demokratia-
teorioista  FA:n ohessa hän toimii esimerkiksi neuvonantajana 
Akordi Oy:ssä (2013–), joka suomalaisena asiantuntijafirmana 
”tarjoaa neuvottelu-, konfliktinratkaisu- ja sovittelupalveluja sekä 
niihin liittyvää koulutusta”  Järvilehdon ja Jarengon ohella FA:n 
tunnistetuin nimi on nykyinen hallituksen puheenjohtaja, tohtori 
Frank Martela (s  1981)  Hänenkin alma materinsa on Helsingin 
yliopisto: käytännöllisen filosofian gradu yhdysvaltalaisen John 
Searlen (s  1932) ajattelusta hyväksyttiin 2008  Diplomi-insinöö-
riksikin 2007 valmistuneen Martelan väitöskirja ”soveltavan filo-
sofian ja organisaatiotutkimuksen” alalta käsitteli asiakaskohtaa-
misista vanhainkodin hoivatyössä  Se tarkastettiin 2012 Otanie-
messä, vuodesta 2010 Aalto-yliopistona tunnetussa opinahjossa 

Martela mainitsi kirjassaan 2015 käyneensä ennen FA:n perus-
tamista Järvilehdon kanssa aika ajoin oluella keskustelemassa 
pragmatistisesta filosofiasta  Kun liikeidea kypsyi, Järvilehto kuu-
lemma halusi hänet mukaan ”ydintiimiin”  Jarenko taas kertoi 
Kollega.fin haastattelussa helmikuussa 2016 olleensa 2009 äitiyslo-
malla, kun Järvilehto otti ”intoa täynnä” yhteyttä  Hän lähti mu-
kaan hallitukseen mutta suhtautui alkuun ”himmaillen” koko 
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yritykseen  Valmistuttuaan 2012 ja saatuaan toisen lapsensa Jaren-
koa pyydettiin maaliskuussa 2013 FA:n toimitusjohtajaksi: hän 
aloitti saman vuoden lokakuussa  Järvilehto kertoi 2011 Helsingin 
yliopiston humanistisen tiedekunnan lehdelle Humanistille liike-
idean virinneen junassa matkalla Jyväskylässä pidetystä filosofi-
sesta seminaarista Helsinkiin: ravintolavaunussa oppineiden kes-
kustelu kääntyi tutkimusta haittaavaan byrokratiaan  Järvilehto 
ajatteli, että yliopistolaitoksen tarjoama ”mahdollisuus tutkia ja 
opettaa” voisi toteutua sen ulkopuolellakin  Aalto-yliopiston 
MIND-verkostoon tehdyssä podcast-haastattelussa tammikuussa 
2014 hän palautti mieleensä ”akuuteimman kanta-ajatuksen” ja 
välittömimmän syyn firman perustamiseen:

Filosofien työllistyminen on käsitteenä lähes paradoksaalinen  Jos sä me-
net mol:in sivuille ja haet sieltä hakusanalla ”filosofi” avoimia työpaik-
koja, niin eihän niitä ole  Akateemisessa maailmassa on virkoja koural-
linen  […] Samaan aikaan syntyi havaintoja siitä, että tutkimuspääoma, 
jota hyödynnetään yritysmaailmassa, on aika vanhaa  […] Nähtiin mah-
dollisuus, että me voitaisiin oman intohimomme kautta tuottaa aitoa 
hyötyä sinne yritysmaailmaan silloittamalla tätä [uuden tutkimustiedon 
syntymisen ja arjen haasteiden kohtaamisen] väliä nopeammaksi 

Järvilehto oli toiminut yrittäjänä jo 1997 alkaen  Ennen filosofian 
opintojaan hän ehti työskennellä popmuusikkona, -managerina ja 
-tuottajana suojattinaan esimerkiksi viulisti-poptähti Linda Lam-
penius (s  1970)  Järvilehtoa voi pitää viihdetuotannon ja mieli-
kuvamarkkinoinnin ammattilaisena  Hänen, Jarengon ja Marte-
lan päätyminen yrittäjiksi saa ainakin osaselityksensä heidän taus-
toistaan  FA:n perustaja on akateemisesta perheestä: psykologian 
professori Timo Järvilehdon (s  1946) pojista kaksi muutakin työs-
kentelee peli- ja yksi mainosalalla uusien yritysten avaintoimi-
joina  Martela puolestaan on suuren toimistokalustevalmistaja-
suvun vesa, Martela Oy:n hallituksen puheenjohtajan Heikki S  
Martelan (s  1956) poika ja perustajan Matti Martelan (1913–1987) 
pojanpoika  Mainitussa tuoreessa haastattelussaan Jarenko taas ti-
litti hauskasti, kuinka hän aloitti jo yhdeksänvuotiaana konsultti-
äitinsä, nykyään Metropolia-ammattikorkeakoulun johtamisen 
yliopettajana toimivan TT Leenamaija Otalan (s  1951) ”assistent-
tina”  Tämän perustaman Pro Competence Oy:n nimissä Otala ja 
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Jarenko laativatkin yhdessä esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun 
tilaaman raportin Työ arjen muotoilijana. Työn kehitystrendejä – 
uusia arjen haasteita (2005)  Kollega.fin henkilöjutussa kuvaillaan 
Jarengon tietä punkkarinuoresta floristiksi ja filosofista konsul-
tiksi  Tytär sutkauttaa äitiinsä viitaten: ”Vannoin, etten ikinä kulje 
hänen jalanjälkiään  Mutta toisin kävi ”

FA syntyi nuorten filosofien pajana  Sen voimahahmoista Mar-
kus Neuvonen (s  1981) viimeisteli Helsingissä 2009 laudaturilla 
palkitun käytännöllisen filosofian gradunsa yritysvastuusta lääke-
teollisuudessa  Sitoutumattoman vasemmiston Toimenpide-lehteä-
kin luotsannut fantasiaharrastaja kokosi 2007 verkkopamfletin 
eduskuntavaaleissa äänestämisestä ja laati oikeusministeriön jul-
kaiseman opettajanoppaan demokratiakasvatuksesta  Doktorandi 
on ollut kenties oudoin lintu firman rosterissa; yhä erilaisissa kou-
lutustehtävissä toimivaa Neuvosta ei enää näy henkilöesittelyssä 
FA:n tuoreilla verkkosivuilla  Käytännöllinen filosofia oli pää-
aineena myös Reima Launosella (s  1981), joka tulonjaon oikeuden-
mukaisuutta 2010 käsitelleen gradunsa jälkeen jatkaa tohtori-
opiskelijana Helsingin yliopistossa  Hän kirjoitti verotuksen etiik-
kaa käsittelevän kirjan Kuningasjako (2013)  Neljäntenä firman 
hallituksessa istuva teknologiajohtaja Timo Tiuraniemi teki 2008 
teoreettisen filosofian gradunsa Searlen mielenfilosofiasta  Väitös-
kirjaa valmistelevan Tiuraniemen 2013 perustama Extended Mind 
Technologies Oy jatkaa ohjelmistosuunnitteluyhtiönä  Järvilehto 
vaikutti sen toimitusjohtajana 2013–2014 

FA:n myöhemmät rekrytoinnit ovat lähialoilta  Firman julki-
suudessa näkyvimpään nelikkoon noussut Emilia Lahti (s  1982) 
valmistui 2011 Tampereen yliopistosta maisteriksi sosiaalipsykolo-
gia pääaineenaan ja maabrändityö graduaiheenaan  Hän hankki 
USA:ssa myös positiivisen psykologian MAPP-täydennyskoulu-
tuksen  Keväällä 2013 Suomen Kuvalehti raportoi hänen paneutu-
misestaan uskallus- ja lannistumattomuusaiheeseen: sisu aiheinen 
lopputyö nousi jutunjuureksi kesällä ja syksyllä 2014 esimerkiksi 
Business Insider- ja Forbes-lehdissä  Lahti valmistelee sisuaiheista 
väitöstä Aalto-yliopistolle, jossa Järvilehdollakin oli taannoin 
tutkijatohtorin paikka  Lahti on perustajajäsenenä mukana start-
up-yrityksessä: hän on ”päähäslääjänä ja onnellisuusvastaava - 
na” yhdysvaltalaisessa Anyone Inc :issä, joka pyrkii järjestämään 
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videopuheluyhteyden keneen tahansa asiakkaansa kaipaamaan 
merkkihenkilöön  Jo mainittu Tapani Riekki (s  1981) taas väitteli 
Helsingissä 2014 psykologian tohtoriksi paranormaalien ilmiöitten 
kokemisen neurokognitiivisesta perustasta  Hän on pitkään vetä-
nyt FA:n ajattelunhallintakoulutuksia  Myynti- ja asiakkuusjohtaja 
Sonja Strömsholm (s  1987) valmistui Jyväskylässä 2011 kasvatus-
tieteen maisteriksi  Aikuiskasvatuksen gradunsa johtamisen oppi-
misesta tehnyt Strömsholm siirtyi FA:n palvelukseen vasta 2014 

Jyväskylän korkeakoulutettuja on myös kaksoismaisteri Maria 
Ruotsalainen (s  1984), kasvatustieteestä 2008 ja digitaalisesta kult-
tuurista 2015  Pelillistämisen, leikillistämisen ja World of Warcraftin 
harrastaja suoritti jo Alankomaissa 2012 BA-tutkinnon  Yrittä-
jänä toiminut Peter Kenttä (s  1985) taas luki Aallossa diplomi- 
insinööriksi ja teki 2009 lopputyönsä organisaatiosuunnittelusta 
ja muutosjohtamisesta  Alexandrialla ja Accenturessa konsultti-
kokemusta kartuttanut ja oman Organisaatiodesign-firmansa 2012 
perustanut kauppatieteen maisteri Sami Paju (s  1984) teki samoin 
Aaltoon 2013 liikkeenjohdon gradunsa innovatiivisesta projekti-
johtamisesta  Hän on myös kanssakirjoittanut ”oppivasta ja inno-
voivasta” organisaatiosta oppaan Kehitä kokeillen (2015)  Filosofian-
akatemialaisia ovat myös sosiaalipolitiikasta 2003 valmistunut 
Santeri Lanér Helsingin yliopiston kasvattina ja valtio- opista 2013 
Tampereella valmistunut Selina Bakir  Jyväskylän ammattikor-
keakoulusta tradenomiksi 2013 valmistunut Joonas Pesonen työs-
kenteli opintojen ohella Ideaosuuskunta Mainiossa 2009–2013, 
jonkin aikaa toimitusjohtajanakin, sekä Tiimiakatemian rekry-
tointipäällikkönä  Nuorin löytö lienee uima- ja joogaopettaja ja 
psykologian opiskelija Iida Mäkikallio (s  1993) 

Noin tusinan verran kirjoja ja runsas erä nettipostauksia muo-
dostavat FA:n ja filosofianakatemialaisten olennaiset julkiset tuo-
tokset  Järvilehdon esikoista seurasivat ammatinvalintaopas Upeaa 
työtä! (2013), pelipedagoginen pamfletti Hauskan oppimisen val-
lankumous (2014) ja pohdintapuheenvuoro Monenkirjavia kuvitel-
mia (2015)  Martelan ”käsikirja” Valonöörit (2015) oli jatkoa hänen 
manuaalimuotoiselle Tahdonvoiman käyttöohjeelleen (2013)  Pa-
rina he tekivät selvityksen Ammattiosaajan hyvä elämä (2012)  Ja-
renko & Martela kirjoittivat kahdestaan raportin Sisäinen moti-
vaatio (2014) ja yritysvalmennusoppaan Draivi (2015)  Järvilehto, 
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Lahti ja Martela ovat mukana antologiassa Positiivisen psykologian 
voima (2013)  Martela, Järvilehto ja Kenttä toimittivat teoksen Esa 
Saarinen – elämän filosofi (2013), kun taas Järvilehto, Lahti ja 
Strömsholm kokosivat valokuvaaja Meeri Koutaniemen (s  1987) 
otoksiin varaavan tarinakirjan Sisu (2015)  Kustantajana teoksissa 
oli useimmiten Tammi ja PS  Talentum kustansi Draivin ja Neu-
vosen paksun oppaan Päätä viisaasti (2014), jota hän mainosti 
FA:n uutiskirjeessä joulukuussa 2014  Järvilehdon oppimisteos on 
itse asiassa suomennos peliyhtiö Rovion ekirjakustanteesta Learn-
ing as Fun (2014)  

Kaikkiin näihin muutaman vuoden sisällä ilmestyneisiin ni-
mekkeisiin pitää vielä lisätä FA:n omakustanneraportit Kohti kut-
sumustyötä (2013) ja Tehdään Suomesta joukkokukoistuksen ma-
jakkamaa (2014) sekä Ajattelunhallinnan opas (2009) ja Pieni opas 
valmentavaan esimiestyöhön (2015)  Firmalla on myös blogi, uutis-
kirje ja Twitter-tili  Yhdessä Järvilehdon ja Martelan blogipostaus-
ten ja twiittien sekä filosofianakatemialaisten eri välineille laati-
mien printti- tai verkkokolumnien kanssa nämä kaikki edellä mai-
nitut tekstit voidaan laskea FA:n julkisiin päätuotoksiin  Sen si-
jaan niihin ei ainakaan tässä raportissa ole mielekästä lukea Järvi-
lehdon, Martelan ja Riekin väitöskirjoja, heidän tai muiden muita 
opinnäytteitä taikka akateemisia artikkeleita, eikä varhaistöitä ja 
tai firman ydinkvartetin ulkopuolisten FA-toimintaan löyhemmin 
liittyviä julkaisuja  Vaikka tekstimassa on suuri, yleistääkin voi: 
firman avainhahmojen kirjoituksista ja suullisista ulostuloista 
hahmottuu kokonaiskuva ajatustyötä ja monenlaista luovaa toi-
mintaa edes auttamaan pyrkivistä neuvonantajista  FA pyrkii aja-
tuspajojen tapaan tuomaan julkisuuteen uutuuksiksi esittäytyviä 
ideoita, kuten käsitteen ’ajattelunhallinta’ 

”En sanoisi, että ajatushautomo”, toteaa Järvilehto n & n -haas-
tattelussa  Jo pelkästään osakeyhtiömuodoltaan FA onkin toista 
maata kuin tunnetuimmat suomalaiset think tankit  Niistä poike-
ten se tavoittelee voittoa  Kaltaisuutta tuskin voi kuitenkaan ko-
konaan kiistää  Pitkälle riittäisi viittaus nimeen: filosofisuutta ja 
akateemisuutta lupaava sanapari ilmaisee, että ajattelu on FA:n 
toiminnassa korostuneen tärkeässä asemassa  Ajattelun ammatti-
lainen ja Tee itsestäsi mestariajattelija todistavat painotuksesta  
Heti markkinoille tullessaan FA jakoi ilmaiseksi verkossa edelleen 
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laajasti käytössä olevaa Ajattelunhallinnan opastaan (2009)  Se il-
mentää yrityksen tunnetuinta konseptia ja halua esiintyä tahona, 
joka osaa johdattaa kaikki halukkaat aiempaa älykkäämpään ja 
ajatuksia synnyttävään ajankäyttöön, toiminnan tehostamiseen ja 
työn tuottavuuden parantamiseen  Valonöörit myös puhuu FA:n 
väestä ”intohimoisina ajattelutyön tekijöinä” 

Ei silti ole järkevää määritellä firmaa väen väkisin ajatushauto-
moksi  Paljon tärkeämpää on oivaltaa ja osoittaa, että sen tapausta 
on mielekästä käsitellä osana ajatuspajojen käsite- ja ilmiöhisto-
riaa, jossa FA vertautuu yhtä hyvin Aristofaneen kuvaamiin filo-
sofiporukan mietintämökkeihin kuin myös monien nykyisten 
viestintä-, valmennus- ja vaikuttamistoimistojen tapaan hahmot-
taa itsensä ajatuskeskittyminä ja tutkimusyksiköinä  Olennaista 
on pyrkimys osallistua yhteiskunnassa vallitsevien yleisten ajat-
telu- ja toimintatapojen muotoiluun ja ohjailuun  Saaris-antolo-
gian yhteisartikkelissaan Martela & Järvilehto kuvailevat, kuinka 
”ajattelutapavaihtoehtojen esiinnostaminen muokkaa ajattelun 
maastoa” ja ”ajattelun ajattelu” käy ”jämähtäneen ajattelun”  
ja ”ajatusjumiutumiemme” vastalääkkeeksi  Aukeaa ”ajatteluta-
pavaihtoehtorikas elämäntapa”, joka ei suinkaan ole ”ajattelutapa-
neutraali”, vaan esimerkiksi Saarisen tapauksessa elämänuskoa, 
itsekasvua, toisen suuruudelle virittymistä, tilanneherkkyyttä ja 
systeemiälyperspektiiviä suosivaa ja suosittavaa  FA:lle ’ajattelu’ ei 
ole vähäpätöinen käsite vaan tärkeä muutosvoima 

Think tankin sijasta Järvilehto suosii silti määritelmää ”tutki-
mus- ja valmennusyritys”  Tutkimusyritys-käsitettä on jo selvitelty 
raportin osassa II  Se luo vaikutelman siitä, että voi olla avuksi 
markkinatilanteen analyysissa, strategian laadinnassa ja näitä sy-
vemmiksi tai perimmäisemmiksi nähtyjen prosessien kohentami-
sessa  Olennaista on viestittää, että tuottavuusnousulupauksien 
takeeksi on tutkimusnäyttöä  Tyypillisistä suomalaisista tutki-
musyrityksistä poiketen FA esittelee ajatuksiaan mielellään julki-
suudessa  Tästäkin syystä Järvilehdon perustama firma voidaan 
kuitenkin sijoittaa ajatuspajojen yleistarinaan ja niiden kehityksen 
uusimpaan vaiheeseen  Kuten raportissa on nähty, monet viestin-
tään satsaavat konsulttiyritykset ovat hyödyntäneet think tankin 
suotuisia mielikuvia 



198

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

”Ajattelu”-painotusten ja yleisen julkisen toimeliaisuuden li-
säksi FA:n liittää ajatushautomohistoriaan ja -maisemaan ennen 
muuta Järvilehdon tapa kertoa n & n:lle sen tavoitteista  Hänen 
muotoilunsa kiinnittää yrityksen tiukasti ajatuspajojen perus-
luonteeseen:

Tutkimus ja valmennus olivat pitkään kaksi kivijalkaa  Me nostettiin 
ihan eksplisiittisesti vuonna 2012 tai 2013 kolmanneksi yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen 

FA on think tankien malliin julkaissut vallanpitäjille suunnattuja 
raportteja Suomen otollisimmasta talouspoliittisesta suunnasta  
Mutta se on myös verkottunut taitavasti julkisten päättäjien kanssa 
siinä missä myös yksityisten vaikuttajien kanssa  Järvilehto puhuu 
n & n :lle ”aktiivisten keskusteluyhteyksien” synnyttämisestä  Tar-
vitaan ”sillanrakentajaa” akateemisen, poliittisen ja liike-elämän 
välillä  Nämä ”yhteiskunnan peruspilarit” kaipaavat välitystä, sillä 
professorit eivät aina tajua ”totuuden ideaalinsa” kaikkivoipuuden 
puutetta, eivätkä yritysjohtajat tai poliitikot taas ymmärrä ”välit-
tömän hyödyn” universaalisuusvajetta  Koska Järvilehto oli jyvällä 
sekä tutkimuksesta että bisneksestä, hän pystyi auttamaan neu-
vonpidossa ja molemminpuolisessa oivaltamisessa  Poliittisten 
vaikuttajien korva kallistuu, jos näistä kummastakin suunnasta 
kantautuu jotakin lupaavaa, tai ainakin jos joku osaa yhdistää 
äänet luotettavasti ja vakuuttavasti  Järvilehto kehaiseekin:

On ollut siistiä nähdä, että me emme vain käy kabineteissa pölisemässä, 
vaan että sillä on vaikutuksia joihinkin yhteiskunnan osa-alueisiin 

Aloittamisestaan FA tiedotti lokakuussa 2009 esimerkiksi Filo-
sofia.fi-portaalissa esittäytymällä ”tutkimus- ja koulutusyrityk-
seksi”  Se sanoi harjoittavansa ”korkeatasoista filosofista tutki-
musta”, soveltavansa tätä ”koulutustuotteiden kehittämiseen” ja 
perustavansa toimintansa ”pragmatistiselle filosofianperinteelle”  
Firma oli jo esitellyt konseptiaan syyskuussa henkilöstöhallinto-
alan vuotuisessa ”Uudista ja Uudistu” -tapahtumassa Wanhassa 
Satamassa  FA ilmoitti hioneensa ”tuotekatalogiaan huhtikuusta 
2009 alkaen Helsingin yliopiston ja Tekesin Tutkimuksesta liike-
toimintaa (TULI) -hankkeen tuella” 
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Alkuun FA tuottikin filosofian opetuspaketteja etenkin yksi-
tyiselle koulutuskeskukselle Kriittiselle korkeakoululle (1968–)  Se 
piti esimerkiksi loogisen päättelyn intensiivikurssin (2010), kurssit 
argumentaatiosta ja hyvästä elämästä sekä ”mestariajattelijakurs-
sin” (2012)  FA sanoi olevansa ”filosofista tutkimus- ja koulutus-
toimintaa harjoittava” tai tähän ”erikoistunut yritys”  Yliopistolai-
nen-haastattelussa 2012 Järvilehto asetti firmansa koulutuksen ja 
tutkimuksen jänneväliin: ”[K]oulutuksemme perustuvat tuoree-
seen tutkimukseen  Ei ole tullut vastaan toista samanlaista firmaa, 
jossa kouluttajat tekisivät itse akateemista tutkimusta ” Kesällä 2013 
päivittyi kuitenkin kaupparekisteriinkin FA:n toimialaksi ”koulu-
tus-, valmennus-, opetus- ja kustannustoiminta, tutkimustyö” 

Näistä coaching kiilasi vähitellen kärkeen  Twitter-tilinsä mu-
kaan firma on ”tutkimus- ja valmennusyritys, joka auttaa organi-
saatioita menestymään muuttuvassa maailmassa”  Käytännössä 
puhutaan think tank -käsitteen uusinta kehitysvaihetta muistutta-
vasta julkista vaikuttamista hyödyntävästä konsulttitoiminnan 
erityismuodosta itse- ja yhteisökehityksen alalla  Facebook-sivuil-
laan Filosofian Akatemia Oy täsmentää toimialakseen asianmu-
kaisesti ja kiemurtelematta ”konsultointi / yrityspalvelut”  Kirjas-
saan Järvilehto selitti jo 2013 tarvetta keskittyä olennaiseen:

Filosofian Akatemian tarkoitus on […] harjoittaa akateemista perustut-
kimusta ja synnyttää arkipäivän ongelmia ratkovia sovelluksia  […] tut-
kia ihmiselämän peruskysymyksiä ja tuottaa ihmisten hyvinvointia pa-
rantavia ratkaisuja  Filosofian Akatemian ensimmäisessä koulutus-
katalogissa oli yksi kaksikymmentä erilaista kurssia, muun muassa etiik-
kaa ja analyyttisen filosofian historiaa  Yritysmaailmaa eivät kuitenkaan 
[preussilaisen filosofin Immanuel Kantin (1724–1804) moraalifilosofi-
nen käsite] kategorinen imperatiivi, [mecklenburgilaissyntyinen mate-
maatikko-filosofi Gottlob] Frege [(1848–1925)] ja Wittgenstein tuntu-
neet kiinnostavan  Kun sitten kiteytimme koulutuskatalogin neljään 
tuotteeseen, jotka käsittelivät muun muassa stressinhallintaa ja luovaa 
ajattelua, alkoi mielenkiintoa syntyä  Ja Wittgensteininkin löysi paik-
kansa monen kurssin sisällöistä, vaikkei häntä enää markkinointimate-
riaaleissa mainitakaan 

Tässä valossa FA haki ensin nimensä mukaisella filosofiapitoisella 
tarjonnalla  Kysynnän mukaan se painotti sitten toimintansa ylei-
sempään mutta ainakin omasta mielestään edelleen filosofisestikin 
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virittyvään valmennukseen  Jos tätä arvioi Järvilehdon julkisen 
toiminnan ja blogin perusteella, syntyy hieman erilainen vaiku-
telma  Käytännön neuvonta ja kannustus yksilöille ja yhteisöille 
oli alun pitäenkin FA:n ytimessä tai ainakin kiikarissa  Järvilehto 
esimerkiksi valmensi jo 2010 Aalto-yliopiston koordinoiman Sum-
mer of Startups -hankkeen osanottajia ”buustaamaan tiimituotta-
vuutta”  Filosofian merkittävyyttä hänelle ja monille muille filoso-
fianakatemialaisille ei ole aihetta epäillä, mutta vahvasti tai paino-
tetusti filosofiseksi tuskin voi nimittäin blogia, Mestariajattelijaa 
tai monia muitakaan näkyviä merkkejä FA:n varhaistoiminnasta  
Ne rakentuivat ajattelutekniikoiden tuotteistuksen varaan  Huma-
nistille Järvilehto kertoikin jo 2009, että FA:n ”opetustyö on aina-
kin alkuvaiheessa pääasiassa tuotteistettu vastaamaan yritysmaa-
ilman tarpeita  Ketterä ja dynaaminen tuotekehitykseen perustuva 
ansaintamalli mahdollistaa omaehtoisten tutkimuskohteiden va-
linnan ja tutkimustyön rahoittamisen ”

Tutkimuksen ja valmennuksen suhde

Sitran tunnussana ”ketterä” ei esiinny lausunnossa turhan päiten  
Se mainitaan esimerkiksi Tekesin ”arvoverkosto”-katsauksessa 
(2009) kokonaiset kaksitoista kertaa verkostoitumis- ja muutos-
tuultenhaistelukyvyn merkityksessä innovatiivisuuden rinnalla  
Humanistille Järvilehto täsmensi, että TULI-yhteistyö tasoitti tietä 
”kiitos hankkeen palkkaamien osaavien konsulttien ja markki-
nointistrategien”  Lehden mainitsemat huolet yrityselämän tun-
keutumisesta turhan pitkälle tutkimusmaailmaan maisteri kuit-
tasi sanomalla, että ”viemme omatoimisesti huipputasoista aka-
teemista osaamista yritysmaailmaan valmiiksi sovellettavina ko-
konaisuuksina” 

Sitä vietiin täyttä päätä myös akateemiseen maailmaan  Hel-
singin yliopiston yritysyhteistyöstä vastaavan koulutuspäällikön, 
kulttuurihistoriasta gradunsa 1993 tehneen Erto Örnbergin kir-
joittamaan juttuun sisältyvässä kuvassa hän ja Järvilehto pitävät 
neuvoa  Kuvatekstin mukaan aiheena on Da Vinci -työpaja, jonka 
FA järjesti yhdessä Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatio-
palveluiden kanssa helmikuussa 2010  Se johdatti ”luovaa työtä 
aktivoiviin ja helpottaviin ajattelutekniikoihin ja apuvälineisiin”, 
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menetelmiin, ”joiden avulla synnytät loppumattoman ideoiden 
runsaudensarven, tunnistat hyvät ideat, luot mielikuvan valmiista 
työstäsi ja hiot työstäsi mestariteoksen”  Tutuiksi tehtiin ”intuitii-
vinen työskentely, ideahautomon rakentaminen, lateraaliajattelu, 
vi sioin ti ja aivomyrskyt”  Järvilehdon vetämä koulutus tarjosi ”si-
nulle välittömästi sovellettavan joukon työkaluja arjen ja työn 
haasteisiin”  Yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille ilmaisessa 20 
hengen työpajassa opittiin löytämään ”sisäinen keksijänerosi” ja 
”sydämesi pikkulapsi”  Filosofian Akatemian yhteistyö isomman 
kouluttajan kanssa jatkui: Helsingin yliopiston omistama Inno-
vaatiopalvelut Oy osti siltä 2011 ”opiskelu- ja työelämän perusky-
symyksiin” pureutuvan ”suunnanottoseminaarin” 

Asiakastyössä FA tarjoaa mahdollisuutta menestyä ennen 
muuta ajattelevana johtajana  MIND-podcastissa 2014 Järvilehto 
totesi, että firman toiminta oli jo hyvän aikaa painottunut esimies-
koulutukseen  Siitä oli sitten siirrytty psykologisista analyyseista 
kumpuavaan eksekutiivityöhön: ”Lippulaivatuote on puoli vuotta 
kestävä yksilöllisesti tehtävä johdon koulutuspaketti ” Mutta jo 
2012 painettiin Mestariajattelijan takakanteen kuvaus: ”Lauri Jär-
vilehto toimii filosofian tutkijana ja kouluttajana Filosofian Aka-
temiassa  Hän tutkii ihmismielen toimintaa ja kouluttaa suoma-
laisten pörssiyritysten johtoa ajattelutekniikoiden taitajiksi ” Oli 
miten oli, kirja ja valmennukset pelasivat yhteen ja mainostivat 
toisiaan  Viimeistään 2013–2014 FA:sta tuli leimallisesti liikkeen-
johdon konsultointia harjoittava valmennusyritys  Sen bisnesmalli 
osoittautui toimivaksi ja kasvun mahdollistavaksi 

Vielä 2010 Filosofian Akatemia Oy:n liikevaihto oli vain 50 000 
euroa  Seuraavana vuonna se 2,5-kertaistui  Palkkaa maksettiin 
yhdelle työntekijälle  Henkilöstömäärä nousi 2012 kolmeen ja 2013 
neljään, liikevaihto vastaavasti 280 000 ja 380 000 euroon  Järvi-
lehdon Upeaa työtä! (2013) sisältää jo kokeneen johtajan äänenpai-
noin kirjoitetun ohjepaketin firman perustamiseen yhtenä työllis-
tymisen ja mielekkään tekemisen muotona  Toimitusjohtajana 
aloittanut Järvilehto väistyi FA:n operatiivisesta johdosta loka-
kuussa 2013, jolloin CEO:ksi tuli Jarenko  Kun palkkaa makset-
tiin 2014 jo viidelle ihmiselle, liikevaihtokin ylsi 606 000 euroon  
Valonöörit (2015) ehti ehti myhäillä, että FA työllistää jo kymmen-
kunta henkeä, mutta Jarenko vahvisti n & n :lle vuoden 2015 
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lopussa, että henkilöstö käsitti jo 19 työntekijään  Primus motor 
Järvilehto sai kunnian kertoa suuren rajapyykin saavuttamisesta:

Hurjan hienosti menee tällä hetkellä  Tänä vuonnahan [2015] meni mil-
joonan euron haamuraja rikki liikevaihdossa  Kun laitoin kasaan, yli-
opistolla moni naureskeli, että ”Älä nyt hulluja puhu, ei [kukaan] ole 
valmis maksamaan filosofiasta mitään”  Miljoona ei ole enää harraste-
rahaa: parikymmentä saa leipänsä  Upea fiilis nähdä Filosofian Akate-
mian menevän miljoonarajan yli  Kun ajattelee, että on lähtenyt reppu 
selässä ympäri maakuntia reissaamaan 2 500 euron pääomalla, lähtenyt 
pistämään firmaa kasaan, ja siitä on tullut miljoonaluokan yritys  Se on 
tosi hienoa  Mutta raha, tuloksen tekeminen ei saa olla pääasia, se on 
vain välttämätön asia 

Kotisivuillaan FA ei määrittele itseään miksikään  Se kertoo ole-
vansa ”unelmien työpaikka”, joka opastaa ”muita saavuttamaan sa-
man”  Se sanoo auttavansa ”organisaatioita johtamaan sisäistä mo-
tivaatiota ja tekemään parempaa tulosta keskellä vaikeitakin muu-
toksia”  Se vakuuttaa kehittävänsä ”konkreettisia ratkaisuja työelä-
män tarpeisiin”  Ja se hehkuttaa valmennusmenetelmiään, ”jotka 
syntyvät tuottamastamme akateemisesta huippututkimuksesta” 

Jostain syystä FA katsoo kotisivuillaan viisaimmaksi välttää 
sanoja ”yhtiö”, ”konsultointi” ja ”valmennus”  Tätä voi selittää 
vähintäänkin osittain start-up-yrityksille tyypillisillä ja nykymark-
kinoinnissa muutenkin tavallisilla epäsuorilla ja epämääräisillä 
maalailuilla, joiden on tarkoituskin jättää kuivakat tarkennukset 
pois yleisen hehkutuksen tieltä  Viittaukset ”organisaatioihin” eli 
mihin tahansa yksityiseen tai julkiseen yhteisöön ja niiden ”joh-
tamiseen” kertovat valmennuksellisesta ulottuvuudesta, kun taas 
”sisäinen motivaatio” vihjaa muista erottuvasta painotuksesta  Pi-
däkkeettömän vahva ”tutkimus”-korostus antaa takeita vedenpitä-
vyydestä niille ”ratkaisuille”, joiden tähdentäminen kielii halusta 
irrottautua turhasta pyörittelystä tai pelkästä viihdytyksestä  Kai-
ken ytimessä on lupaus auttaa ”muutoksen” paineissa luovivia ”te-
kemään tulosta” 

Mutta myös ”filosofia” loistaa poissaolollaan  Firman nimeen se 
on jäänyt, mutta siitä ei ilmeisesti kannata tehdä erikseen numeroa 
kuin täsmäyhteyksissä  Kuten raportin Aluksi-osuudessa todet-
tiin, FA korostaa vieläkin ainakin tietyin hetkin nimessään olevaa  
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f-sanaa puhumalla ”ajankohtaisen huippututkimuksen” eli a-
sanan sa rinnalla ”filosofian tuhatvuotisesta perinteestä”  Yhtä 
kaikki filosofiset painotukset saattavat vähentyä entisestään fir-
man kärkihenkilöiden julkisista sanomisistakin, siksi niukasti fi-
losofiaa ja filosofeja esiintyy esimerkiksi Martelan uusimmassa kir-
jassa  Kun keväällä 2014 julkistettiin FA:n yhteistyössä japanilai-
sen tietojärjestelmäjätin Fujitsun kanssa kehittämä Smart Working-
ajanhallinta-, työtapafiksuus- ja työvälinehyödyntämismalli, FA 
esiteltiin ”tutkimus- ja koulutusyrityksenä” ilman siihen saakka 
säännönmukaisesti käytettyä epiteettiä ”filosofinen”  Sittemmin 
myös ”koulutus” on tehnyt tilaa valmentamisen, johtamisen ja 
kehittämisen kaltaisille geneerisemmille termeille 

Ehkä 25 prosenttia  Vähemmän kuin mitä alkuperäinen ideaali oli  Se 
johtuu osittain siitä, että menestyksekäs liiketoiminta vaatii tekemään 
kaikenlaisia ponnistuksia 

Näin Järvilehto vastaa n & n:n tiedusteluun tutkimuksen nyky-
osuudesta FA:n toiminnassa  MIND-podcastissa hän käytti ka-
rumpaa suhdelukua 5:95  Hän jatkaa n & n -haastattelussa: ”Aka-
teemisuus ja lukeneisuus on kuitenkin siinä se kivijalka ” Järvi-
lehto selittää kysymättä tutkimuksen alikorostunutta asemaa pe-
räti kuudella eri tavalla  Vaikka tutkimusyritykseksi itseään luon-
nehtiva FA joutuu painottamaan valmennustoimintaa enemmän 
kuin alkuun halusi, i) sen juuret ovat tutkimuksessa, ii) se pitää 
yhä kuukausittaisia ”seminaareja” ja järjestää ”konferensseja”, iii) 
sen empiiriset selvitykset pohjaavat filosofisiin tutkimuksiin, iv) 
sen valmennuksia tarkastellaan koko ajan tutkijamaisen itsekriit-
tisesti, v) sen sponsoroimat ja tutoroimat gradut ovat saaneet hyviä 
arvosanoja ja vi) sen työntekijöiden ”valtava enemmistö” julkaisee 
korkeatasoisilla tiedefoorumeilla  Vaikka tämä kaikki pitäisi paik-
kaansa, tuskin poistuisi epäsuhta tosiasiallisen tutkimussatsauk-
sen ja hehkutetun ”tuottamamme huippututkimuksen” väliltä 

Yliopistolainen-lehden haastattelussa 2012 Järvilehto mainitsi – 
Ferrissin kirjaan viittaamatta – firmassa tehtävän nelipäiväistä 
työviikkoa ja aina puolet työajasta tutkimukselle omistaen  Nyt 
Järvilehto sanoo n & n:lle, että viisipäiväistä painetaan ja pyytää 
toimitusjohtajaa täsmentämään tilannetta  Jarenko täydentää, että 
noin kolmannes työntekijöistä varaa 1–3 päivää viikosta ja pari 
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muuta erillisiä vapaajaksoja FA:n arjesta herkästi kaukanakin ole-
vaan omaan akateemiseen tutkimukseen  Yrityksellä käynnissä 
olevat kolme soveltavaa tutkimushanketta – intohimon/innostuk-
sen johtaminen, intuitiivinen ajattelu/päätöksenteko ja puhtaus-
alan kehittäminen – nivoutuvat kiinteäksi osaksi päivittäistä työs-
kentelyä  Jarenko korostaa kaikkien opiskelevan koko ajan uusia 
asioita ja keskustelevan niistä kollegoiden kanssa: ”Filosofian Aka-
temia on ensisijaisesti kasvuyhteisö ” Järvilehto puolestaan teroit-
taa, että FA on ”aktiivinen akateeminen yhteisö”  Hän perusti fir-
man, jotta epävarman, kapean ja ”vinoutuneenkin” apurahakult-
tuurin sijaan voisi ”liiketoiminnalla mahdollistaa akateemisen 
vapauden ideaalin” 

Tämä kuulostaa kekseliäältä ja komealta  Painotus on koko 
konseptin erityisyyden ja firman sympaattisuuden tae: FA syntyi 
filosofikavereiden yhteishankkeena  Mitä onkin tehty, tekemisillä 
on etsitty aina myös lisämahdollisuuksia omiin tutkimuksiin ja 
yhteiseen viisastumiseen  Tai voisi varmastikin lisätä: edellytyksiin 
jatkaa yhdessä  Mitä tahansa sanotaan FA:n itsekuvausten tai sen 
tuotteitten omaleimaisuudesta, itse yritys on taatusti eräänlainen 
innovaatio sanan schumpeteriläisessä jos muussakin mielessä  Jär-
vilehto sanoo, että FA eroaa yhä ”isoista valmennustaloista”, koska 
se ei tyydy pätevöittämään tuotteitaan vain kokemusperäisesti  

Me palautetaan kaikki aina [perimmäisyyksiin]  Jos tulee selvityksiä työ-
hyvinvoinnista tai työmarkkinauudistuksia, saatetaan käydä debattia, 
joka lähtee antiikin filosofiasta  Sisäinen keskustelumme voi olla hyvin-
kin akateemista  Me nähdään paljon vaivaa, jos kirjoitetaan populaari-
sempaa tekstiä: yritetään siivota pahimmat tekniset fraasit pois, että olisi 
ymmärrettävää 

Näkökulma vain on hyvinkin saattanut estää firmalaisia havaitse-
masta toimintaansa kriittisesti  Jo Yliopistolainen välitti 2012 aja-
tuksen, jolle Järvilehto näyttää pysyneen uskollisena: ”Meille filo-
sofeille on herkullista päästä näkemään, onko teorioissa järkeä 
käytännössä  […] tieteellisissä konferensseissa voimme sanoa, että 
meillä on tällaisia keissejä, jotka tukevat teoreettista tutkimus-
tamme ” Tässä saattaa olla vinha perä: voi hyvin kuvitella, että 
filosofianakatemialaiset ovat harvinaisella tavalla päässeet saatta-
maan teorioita ja käytäntöjä luoville törmäyskursseille  Järvilehto 
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kuitenkin liikkuu kaltevalla pinnalla: hän selostaa n & n -haastat-
telussa, kuinka FA:n tuotteet ja sen ihmisten tutkimukset on ”kap-
seloitu erilleen”  Maailma ß à   Valmennus ja Me ß à Tutkimus 
ovat kaksi eri akselia, mutta ne ”tukevat toisiaan”, hän vakuuttaa 

MIND-podcastissa hän kehitteli samaa ajatusta  Järvilehto esitti, 
että ”prosesseja optimoivista” ja ”tulosjohtavista” konsulttialan – 
tai sen henkilöstöhallintoon ja liikkeenjohtoon keskittyvän loh-
kon – suuruuksista poiketen FA lähtee liikkeelle ”suurista kysy-
myksistä” ja pysyttelee ”inhimillisissä perusasioissa”  Hän jatkoi, 
että pörssiyhtiöjohtaja-asiakkaiden tehokkuushuolten takia piti 
”pystyä siltaamaan pehmoisenpörröinen humanistipääoma koviksi 
tuloksiksi”  Tämä ei yllättäne ketään  Järvilehto kuitenkin alle-
viivasi, että filosofianakatemialaiset eivät ole ”jotain konsultteja” 
vaan ”oikeita tutkijoita”  Ero oli hänestä selvä, vaikka ”me ollaan 
tieteen popularisoijia” ja ”tehdään paljon yritysrajapinnassa” 

Kaikkea ei kuitenkaan voi saada  Yrittämisen arki on vienyt 
filosofiyrittäjien ja heidän kaveriensa tutkimiseen käytettävästä 
ajasta leijonanosan  Martela kertoi elokuussa 2013 Helsingin Sano-
mat -haastattelussa, että FA perustettiin, koska tausta-aktiivit ”ei-
vät ol leet varmoja, on ko yli opis to enää pa ras paik ka teh dä tut ki-
mus ta”  Hän selitti: ”Jos ha luaa teh dä tut ki mus ta ylio pis tos sa, 
puo let työ ajas ta me nee apu ra ho jen ha ke mi seen  Sen si jaan voi si 
käyttää nel jäs osan ajas ta ih mis ten kou lut ta mi seen ja kol me nel jäs-
osaa tut ki muk seen ” Mitä ilmeisimmin firman menestys muutti 
tilanteen  Jarenko muotoilee Kollega.fille, että väitöskirjan lop-
puun saattaminen kuuluu hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa  
Kenties vain Riekki on filosofianakatemialaisista pystynyt kun-
nolla keskittymään tutkimuksiinsa, tai yhdistämään ne firma-
panoksiinsa  Hän on julkisissa esiintymisissään huolehtinut eten-
kin Järvilehtoon mutta muihinkin FA-kollegoihinsa verrattuna 
paremmin tutkimuksellisesta varovaisuudesta ja epäileväisyydestä, 
kuten HS-haastattelussa huhtikuulta 2015 

Martela oli post doc -tutkijana Yhdysvalloissa puolitoista vuotta 
2013–2014  Sitä ennen ja sen jälkeen hänkin on toiminut firman-
miehenä ja sen rahoittamissa hankkeissa  Viime aikoina hän on silti 
korostanut tutkijuuttaan ja pantannut filosofianakatemialaisuut-
taan  USA:ssa pääosin vaikuttava Lahti sovittelee FA- ja muita yrit-
täjätoimiaan väitösvalmisteluun  Järvilehto kertoi Puheen Palolle 
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maaliskuussa 2016, ettei ole tehnyt ”aktiivista tutkimustyötä puo-
leentoista vuoteen”, joten ”olisi hölmö[ä] esiintyä tutkijana”  Hän 
tosin esiintyi ”tutkija” epiteettinään Educa-mesuilla, Kylteri-
päivillä ja KasvuBlogissa tammikuussa 2015, Yle Uutisten roska-
ruoka- ja Me Naisten stressijutuissa helmikuussa, Safari- leirillä ja 
EF Summitissa kesäkuussa, oppimiskeskus Valterin digiloikka-
aiheisessa varhaiskasvatus- ja perusopetusseminaarissa ja Fujitsun 
asiakaslehdessä elokuussa, Päihdefoorumissa ja Kauppalehden in-
tohimojutussa marraskuussa, Opetushallituksen ja Otavan Opis-
ton webinaarissa joulun alla sekä helmikuussa 2016 Oulun OPO-
päivillä  Jo MIND-podcastissa Järvilehto arveli, että tulee kes-
kittymään paremminkin suurelle yleisölle kuin tiedeyhteisölle 
kirjoittamiseen 

Yhtäältä filosofian vähyys FA:n nykytuotteissa ja filosofian-
akatemialaisten julkaisuissa pistää silmään  Toisaalta ei ole kum-
moinenkaan löydös todeta, että se on vähissä  Kun Martelalta jul-
kaistiin Keskisuomalainen-kolumni tammikuussa 2016, sitä saatteli 
lauseke ”Kirjoittaja pyrki filosofiksi mutta päätyi hyvän elämän 
tutkijaksi”  Tätä voi pitää jälkikäteisselityksenä hänen kirjojensa 
niukalle filosofisuudelle, mutta se ilmaisee Martelan nykyisen toi-
menkuvan soveltavan psykologian ja organisaatioteorian projekti-
tutkijana ja FA:n – jonka mainitsemista hän välttää lehtikirjoituk-
sissaan – avainhahmona  Julkaistujen tekstien valossa kään ne ei 
kuitenkaan vaikuta jyrkältä, tai ainakaan viimeaikaiselta  HS-
haastattelussa elokuussa 2013 Martela tilitti: ”In si nöö ri kon teks-
tis sa koen, et tä olen fi lo so fi  Fi lo so fien kanssa olen in si nöö ri  Hei-
dän seuras saan mie tin ai na vä hän lii kaa, et tä hei, mi kä tä män 
point ti on  Mi tä hyö tyä täs tä on käytän nös sä? Mo nia puh taan fi-
lo so fian tut ki joi ta se ei hir veäs ti kiinnos ta ”

Jo maaliskuussa 2011 Martea suositti blogissaan konservatiivi-
hallituksen opetusministerinäkin 2002–2004 vaikuttaneen rans-
kalaisen Luc Ferryn (s  1953) tuoretta kirjasuomennosta Opi elä-
mään  Siinä filosofia pelkistetään hyvän elämän apuriksi  Ja jo tou-
kokuussa 2007 Martela hahmotteli Sokrates-tulkintaa, jonka mu-
kaan filosofian viisaus ”oli tästä seuraten eräänlaista kokonaisval-
taista sophia [sic], know-how:ta suhteutettuna koko elämään”  Blo-
gista ei välity vahvaa ei-soveltavan filosofian harrastusta  Kun Va-
lonöörit-kirjan tekijää markkinoitiin ”uuden suomalaisen filosofian 
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airuena”, useimmat alaa seuranneet mielsivät uutuuden tarkoitta-
van juuri sovelluspainotusta  Kun ottaa Martelan nyt siis itsekin 
myöntämän toissuuntautuneisuuden lisäksi huomioon, että Lahti, 
Ruotsalainen, Mäkikallio ja Kenttä eivät ole filosofeja, että Järvi-
lehto on satsannut viime ajat pelifirmansa johtamiseen, että Ja-
renko on kantanut vastuun FA:n operatiivisesta johtamisesta ja 
että Neuvonen lähti talosta, FA:n näkyvän toiminnan vähäfiloso-
fisuus juuri nyt on selviö 

Käänteisesti tämä näkyy tavoissa vedota tarpeen tullen filoso-
fiaan ja filosofeihin  Martelan toukokuussa 2016 postaama kuvaus 
opettavaisesta piipahduksestaan poikansa kanssa autokorjaamolla 
tiivistyy näin: ”Ihmisiä johdettaessa olisikin hyvä muistaa Imma-
nuel Kantin kategorinen johtamisimperatiivi: ’Kohtele aina työn-
tekijöitä kuin he olisivat päämääriä sinänsä, älä koskaan pelkkinä 
välineinä ’ Älä siis kuvittele heidän olevan mekaanisia koneita, 
joita ohjataan parhaiten töksähtävillä käskylauseilla  Kun tiedostat 
heidän olevan ihmisiä, joudut ottamaan heidän psykologiansa 
huomioon ” Tämä on hyvinkin suora tapa kertoa tilanteesta  Mar-
tela käyttää kategorisen imperatiivin universalisointimuodon 
(”Toimi vain sellaisten maksiimien mukaan, joista voit samalla 
tahtoa, että niistä tulee yleinen laki”) sijasta Kantin itse käytän-
nöllistämää itsetarkoitusmuotoa (”Sillä järkiolennot alistuvat laille, 
jonka mukaan kukaan ei kohtele itseään eikä muita ikinä keinona 
vaan aina päämääränä sinänsä”), jonka hän entisestään käytän-
nöllistää sovelletuksi johtamisopiksi ja edelleen johtamisohjeeksi  
Vaikka sovelluksen sovellus on sinänsä moitteeton ja juttu huolet-
toman humoristinen, se ei hengeltään eroa filosofisia meriittejä 
vailla olevan Lahden suruttomasta tavasta ottaa blogissaan kesä-
kuussa 2014 vauhtia siitä, mitä ”Aristoteles kuvaa ’aktuaa liseksi 
todellisuudeksemme’”  FA:ssa muinaiskreikkalainen ontologinen 
erottelu aktuaaliseen (dynamis) ja potentiaaliseen (energeia / ente-
lekheia) kääntyy vaivatta kivunsiedossa ja itsetunto-ongelmissa 
tarvittavan ”valtavan voimaannuttavan työkalun” osaksi  

Filosofiyhteisön kokeilusta on tullut totista liikkeenharjoit-
tamista  Jarenko paljastaa n & n:lle, että FA:n tavoitteena on 
2020-luvun alussa sadan työntekijän henkilöstö  ”Vailla ainutta-
kaan esimiestä”, hän lisää viitaten epäsuorasti Tekesin 2014 käyn-
nistämään ja FA:n esilläpitämään kampanjaan luoda Suomeen 
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”viisi miljoonaa johtajaa”  Tämä Suomen valtion virasto olikin 
vahvasti mukana, kun FA juhli lokakuussa 2015 lanseeramaansa 
”Sisun juhlavuotta” Taka-Töölön Korjaamolla ja julkaisi niin Si-
sun kuin Draivinkin  Innovaatiorahoituskeskus Tekes filoso foi ko-
tisivuillaan seminaari- ja gaalaillan antia: ”Keskusteluissa nousi[vat] 
vahvasti esille itsensä johtaminen, arvot, arvostus, innostuminen, 
toisten auttaminen, rohkeus, merkityksellisyys  Elämä tapahtuu 
tänään, eilinen on mennyttä ja huominen on tulevaa ” Jarengokin 
loiventaa, että määrällinen maali on kuulemma hauska ja itseis-
arvoton sekä enemmän ”älyllinen” ja ”rakentamisen taidon” kuin 
”bisneksen kasvattamiseen liittyvä” asia 

n & n:lle Järvilehto korostaa ristiriidattomuutta  Hän allevii-
vaa, että akateemisen tutkimuksen myyminen olisi ”sofistista” vii-
sauskauppaa  Viittaus on lähinnä uhmakas  Sen nojalla ”Filoso-
fian Akatemia” todella viittaa Platonin perustamaan Akadémeia-
opinahjoon, jossa vaalittiin Sokrateen sofistikriittistä perinnettä: 
filosofia keskittyi totuuden etsimiseen keskusteluissa, jotka er-
kanivat sekä teatterinäyttämöiden vuorosanailusta että oikeus-
istuinten asianajosta  Sokraattinen dialogi, platonilainen dialek-
tiikka ja aristoteelinen elenktiikka asettuivat vastapukarin voitta-
mista tavoittelevaa eristiikkaa ja tiedonhalun välineellistävää so-
fistiikkaa vastaan  Osakeyhtiön liittäminen tähän perinteeseen 
muistuttaa itsensä maalaamista nurkkaan  Järvilehto kuitenkin 
väittää, että FA on pysynyt sofistisesta kaupustelussa loitolla tarjo-
amalla käytännössä toimivia ja käytännöllisesti hiomiaan ratkai-
suja, joita se ruotii jatkuvasti tutkijataidoillaan  Firman pystyttä-
minen ja kasvattaminen nopeaan tahtiin ja vähin voimavaroin 
vain yhdistyy kovin hankalasti tutkimuksen tekemiseen  Vaikka 
yksittäiset filosofianakatemialaiset ovatkin saaneet edistetyksi 
myös yliopistollisia hankkeitaan, julkisia ulostuloja ovat hallinneet 
käytännön valmennustyön normit  FA ei ole kapselimalliinsa us-
koessaan tullut pohtineeksi kunnolla tieteen popularisointiakaan  
Toiminnan vakiinnuttua lisäinvestoinnit tahtovat kohdentua tuot-
toisiin asioihin 

”Filosofia alkaa mennä kaupaksi, kun se auttaa luovan ajatte-
lun, elämänhallinnan tai työssä jaksamisen alueella”, Järvilehto 
arvioi Kirkko & Kaupunki -lehdessä helmikuussa 2013  Hän tuli 
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samalla linjanneeksi filosofianakatemialaisten ensisijaiseksi kiin-
nostuksen kohteeksi työvireydessään, elämäntaidoissaan ja jaksa-
misessaan tukea ja tsemppausta kaipaavan yksilön  Viimeistään 
tuolloin painopiste FA:ssa olikin jo johtaja- ja esimiestreenauk-
sessa, mihin sopi varmasti myös katseen kääntäminen kunnallisiin 
ja valtiollisiin päättäjiin  Samansuuntainen ote näkyi Järvilehdon 
kirjoituksissa jo firman ensimmäisillä kvartaaleilla  Nyt sitä ei ole 
enää syytä ujostella 
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iii.2 SUOSiO JA JUlKiSUUS

Filosofianakatemialaisista on tullut Suomen näkyvimpiä ajan-
ilmiöitten tarkkailijoita ja kysytyimpiä kommentaattoreita  Fir-
man toimintaa on esitelty joukkotiedotusvälineissä vain vähän, 
mutta mielikuva hyvän elämän asiantuntijatahosta yleensä ja työ-
elämän eksperttiryhmästä erityisesti on vahvistunut sen viime 
vuosina saamassa runsaassa ja myönteisessä vastakaiussa  Ensim-
mäisten vuosien matala profiili alkoi jäädä taakse jo 2012, mutta 
varsinkin loppuvuodesta 2014 alkaen on tapahtunut suoranainen 
läpimurto kotimaisessa mediassa  FA:n kärkiedustajat Järvilehto, 
Jarenko, Martela ja Lahti ovat olleet vahvasti esillä yleis- ja erikois-
viestimissä levittämässä näkemyksiään siitä, mihin yksilöiden ja 
yhteiskunnan tulisi keskittyä  Yrityksen vaikuttamistyölle ratkai-
sevaa on sen yksittäisten toimijoitten tapa puhutella enemmän tai 
vähemmän suurta yleisöä uudenkaltaisilla ja yksinkertaisilla elä-
mänohjeilla ja toimintasuosituksilla  Kirjat, kirjoitukset ja haas-
tattelut ovat yhdistyneet firman myymiin palvelutuotteisiin ja sol-
mimiin yhteiskuntasuhteisiin 

Heinäkuussa 2012 Helsingin Sanomat julkaisi arvostelun Lauri 
Järvilehdon esikoisteoksesta  Se oli lyhyt esittely, jonka laati en-
tinen vasemmistokulttuurilehti Liberon päätoimittaja ja sittem-
min Nuoresta Voimasta, Annasta ja Imagesta tuttu kolumnisti 
Kyösti Niemelä  Hän sijoitti arvioimansa teoksen ajatteluoppait-
ten muoti-ilmiöön  Niemelän sanoin sen Suomessa nähdyistä 
muunnelmista ”aggressiivisimmin nimetty” Tee itsestäsi mestari-
ajattelija ”alkaa ajattelun tieteen kuvauksena ja laajenee vähitellen 
elämäntaito-oppaaksi”, joka erottuu edukseen lajityyppinsä totun-
naisuuksista  Hänen mielestään Järvilehdon neuvot olivat vaihte-
levia ja paikoin joutaviakin mutta tutkimusviittauksin tuettuja  
Selvästi plussan puolelle jäävän resensionsa päätteeksi Niemelä nä-
päytti oppaan ohutta sosiaalista ulottuvuutta: ”[H]yväk si ajatte li-
jak si tul laan myös kes kus te le mal la ys tä vien ja tut ta vien kans sa ”

Tapausta tuskin kannattaa tulkita puhki  Se oli ohimenevä 
pieni ajankohtaisjuttu muitten vastaavien seassa  Jälkikatsannossa 
sitä voi kuitenkin pitää FA:n tunnustetuksi tulemisen alkusoit-
tona  Vaikka mukana oli Niemelälle ominaisia kevyesti ironisia ja 
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toppuuttelevia tai vähätteleviäkin sävyjä, olennaista olivat maan 
päälehden suoma huomio ja kokonaisarvion myönteisyys  Merkil-
lepantavasti tässä reaktiossa Mestariajattelijaan hyväksyttiin ohi-
mennen tekijän kehystyspuhe ja kustantajan markkinointiväite tie-
delähtöisyydestä ja tutkimusten popularisoimisesta  Kirjallisuus-
tieteestä 2008 valmistunut, Kauppalehti Extrassakin tutkimuksen 
ja bisneksen rajaseutuja sivunnut ja viime aikoina nokkelan oival-
taviin parisuhdeteksteihin erikoistunut Niemelä käytti ilmausta 
”ajattelun tieteen kuvaus” kertomatta, mitä se mahdollisesti on-
kaan  Hän noteerasi tutkimuksilla perustelemisen tavan tarkenta-
matta katsettaan noihin perusteisiin  Sen sijaan hän korosti, että 
Järvilehto on ennemminkin ”luennoitsija” kuin ”innostuspuhuja”  
Lisäksi Niemelä kirjoitti, että kirjan ote on paremminkin ”neu-
vova” kuin ”tsemppaileva”  HS julkaisi arvion tiedeosastollaan 

Seuraavan vuoden elokuussa Helsingin Sanomat teki ison hen-
kilöjutun Frank Martelasta otsikkonaan ”Seuraava Saarinen”  Se 
ei suinkaan vinoillut oppi-isälle ja -pojalle, vaan piirsi tien Esa Saa-
risen 80-luvun individualistisista julkisuusmanöövereista 2010-lu-
vun uusasialliseen ja sosiaalisesti painottuneeseen tutkivaan filo-
sofiaan  Toimittaja Anna-Sofia Berner (s  1985) raportoi Esa Saari-
sen 60-vuotisjuhlakirjan kunniaksi järjestetystä Otaniemen semi-
naarista  ”Mar te la eroaa opet ta jas taan sii nä, et tä hän ei viih dy 
huo mion kes ki pis tees sä”, kuului luonnehdinta  Saarinen sai suit-
suttaa: ”No pea, avoin ja myötäe lä vä  Hy vän tah toi nen ja huumo-
rin ta jui nen  Val ta va työ te ho  Us kal taa ylit tää ra jo ja  Ei jää älyn sä 
van gik si ” Berner jatkoi, että Martela ei liioin ”tee filosofiaa yksin”  
Hän kertoi ystäväporukan perustamasta ”Filosofian [A]katemia 
-yrityksestä”  Järvilehto tosin mainittiin tekstissä vain Martelan 
ystävänä ja kollegana, jonka kanssa syntyi teos Ammattiosaajan 
hyvä elämä  Sympatisoivassa mutta asiallisessa jutussa korostui 
Martelan rooli onnellisuuden, hyvinvoinnin, auttamisen ja johta-
misen aloittelevana, syrjäytyneistäkin kiinnostuneena tutkijana: 

Hä nen mie les tään filoso fia on suun nit te lu tie det tä, ku ten in si nööri       tie-
teet kin  Moraa li fi lo so fien pi täi si näh dä itsen sä suu ren ylei sön pal ve li-
joi na, jot ka suun nit te le vat hy viä tapo ja elää 

Ylitulkintaan ei tule tässäkään sortua  Juttu ei ollut poikkeuksel-
linen, joskin se edusti tavallista parempaa, monipuolisempaa ja 
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mietitympää henkilökirjoittamista  Asenne oli taitavasti kohteitaan 
ymmärtävä mutta kritiikillekin tilaa jättävä  Teksti oli kuitenkin 
sukua Niemelän arvostelulle  Alle kolmikymppinen Berner val-
mistui 2015 Tampereen yliopistosta tiedotusoppi pääaineenaan ja 
tarinallis-persoonallinen feature-journalismi gradunsa aiheena  
Hänkään ei siis varsinaisesti ollut järin pätevä arvioimaan Marte-
lan yleisten puheitten tutkimuksellista painoarvoa, mitä hän ei 
liioin antanut ymmärtääkään  HS-jutuissa Niemelä ei edes mai-
ninnut Järvilehdon yritystä, siinä missä Bernerkin jätti sen sivu-
rooliin  Ohimennen henkilöjuttu loi kuitenkin kuvaa FA:sta sko-
laarina tai akateemisena yrityksenä  Sattumalta Berner ja Järvi-
lehto päätyivät 2014 mukaan Sitran ”Uusi koulutus” -foorumiin, 
jonka loppuraportin Berner laati  Hän myös haastatteli touko-
kuussa 2014 Järvilehtoa ”päätöksenteon tutkijana” HS:n kepeään 
juttuun juomisenhallinnasta  FA jäi mainitsematta 

Mutta marraskuussa 2013 ilmestyi HS:n työelämäliitteessä Jari 
Sarasvuon kolumni  ”Me motivoidumme voimakkaammin toi-
vosta ja onnistumisista kuin epätoivosta ja pettymyksistä”, Trainer’s 
House -valmennusyrityksen perustajaksi tituleerattu kirjoittaja 
aloitti  Sitten hän esitteli Järvilehdon tohtorina, joka haluaa, että 
”kymmenen vuo den kuluttua Suomessa olisi huomattavasti ylei-
sempää herätä aamulla innostuneena työpäivästään”  Tämä ”kään - 
ne parantaisi elämää laskematto man monin tavoin”  Sarasvuo 
luonnehti ideaa ”hassuksi” vain jatkaakseen: ”Vie lä hassumpaa on 
se, että tohtori Laurilla ja sen kavereilla on toimiva ja toteuttamis-
kelpoinen malli, jo ka realisoisi törkeän mittaluokan unelman ” 
Kirjaa Upeaa työtä! tai Filosofian Akatemia Oy:ta edes mainitse-
matta hän ylisti niiden sanomaa ja toimintaa viittaamalla 1887–
1992 eläneeseen arkkiatriin: 

Ko ke muk se ni tur vin to dis tan, et tä Järvilehdon mal li vai kut taa riit tä-
väl lä to den nä köi syy del lä toi mi val ta  Eh kä sii tä myö hem min kro ni koi-
daan ku ten ai koi naan Arvo Ylpön kon sep tis ta vas ta syn ty nei den ko ti-
hoidon tuek si 

Nyt lienee olennaisinta olla lankeamatta liikavarovaisuuteen  
Vaikka kolumni on pelkkä kolumni, tämä kolumni oli Sarasvuon 
laatima, Trainer’s Housen takaama ja HS:n levittämä tekstimai-
nos  Se puffasi sekä FA:n palveluja että filosofianakatemialaisten 
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kirjoituksiin ja lausumiin sisältyviä ehdotuksia, suosituksia ja 
vaatimuksia kansakunnan kehittämiseksi  Siitä puuttui tykkä-
nään Niemelän ja Bernerin virnuilun rajalle nouseva hymynkare  
Sarasvuo suositteli suoraan ja ehdoitta Järvilehdon ja hänen yri-
tyksensä kuuntelemista niin työ- kuin kouluelämääkin uudistet-
taessa  Yhdessä kahden edellä mainitun jutun kanssa Helsingin 
Sanomat oli vajaan puolentoista vuoden aikana antanut filosofien 
yritykselle merkittävää näkyvyyttä ja moninaista uskottavuutta 

FA:n tempauksista menestyksekkäimpiin kuuluu Sisun Juhla-
vuosi 2015  Maaseudun Tulevaisuus tunnelmoi Sisu-kirjan julkis-
tustilaisuudesta lokakuussa, että Lahden puheet ”keskeneräisyy-
den hyväksymisestä” osana sisukkuutta sisälsivät ”suurta viisautta”  
Keskisuomalainen taas kirjoitti tammikuussa ”hienoja tarinoita” 
sisältäneestä kirjasta innoittuneena, että Suomi nousee kyvystä 
”kääntää vastoinkäymiset voitoksi”  Sisuvuoden kun niaksi Suo-
men rahapaja julkaisi jopa juhlarahan ja mainosti sivuillaan kam-
panjatapahtumia  Vähemmälle huomiolle näissä yhteyksissä on 
jäänyt Lahden USA:ssa tekemän MAPP-lopputyön lähtöasetelma, 
jota hän on selostanut niin Sisussa kuin myös PositiivinenPsykolo-
gia-blogissa ja Positiivisen psykologian voimassa  Siinä todetaan kol-
men aiemman sisua sivuavan tutkimuksen nojalla, että ”psykolo-
gisena attribuuttina” sisu on ”jäänyt vaille systemaattista, empii-
ristä tutkimusta ja tarkkaa määritelmää”  Tilanteen korjaamiseksi 
sisun ”syvin olemus” selvitetäänkin kyselyllä: vastaajille, joista ei 
kerrota mitään, annetaan kaksi valmista määritelmävaihtoa: 
enemmistö kallistuu niistä toiseen  Sisuteemavuosi oli paikallaan 

”Sisu putoaa tutkimuksellisesti omaan lokeroonsa”, toteaa Lahti 
Sisu-kirjassa vahvistaen Coynen löydöksen positiivisen psykologian 
harjoittajien tavasta suosia itse nimettyjä uusia tutkimuskohteita 

Tammen kustantama Mestariajattelija otettiin vastaan innos-
tuneesti myös kirjakaupoissa  Järvilehto puhuu n & n:lle ohimen-
nen peräti 10 000 kappaleen menekistä, jota HS-tuki ei ainakaan 
haitannut  Kirjasta tehtiin useita painoksia jo ensijulkaisuvuonna 
2012 ja uusi pokkariversio 2016  Yleisradio lämpeni Hesaria hitaam-
min filosofianakatemialaisille, minkä voi kenties varovasti tulkita 
vähintään osaksi johtuvan epäilystä kaupallista tahoa kohtaan  
Mutta Järvilehtoa kuultiin kyllä filosofina valtakunnan verkossa 
jouluna 2011, kun hän oli hengellisessä Horisontti-keskustelussa 
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vieraana yhdessä emeritusarkkipiispa John Vikströmin kanssa  
(s  1931)  Seuraavana vuonna häntä haastateltiin Yle-uutisten verk-
kosivuilla tablettiavusteisesta oppimisesta ja kuultiin Radio Suo-
men Ajantasassa ”Ajattelun Viikosta”, jolloin hän esitti valtakun-
nan verkossa tukun sittemmin tutuiksi tulleita FA-teemoja ”posi-
tiivisesta ajattelusta” alkaen  Läpimurtovuonna 2013 Lahtea haas-
tateltiin Puheen aamussa  Järvilehto sai YLE:n kanavilla neuvoa 
Hehkun naisia piirtämään ”kutsumuskarttaa”, antaa uutisille 
lausuntoja onnellisuuden kansantalousvaikutuksista ja lähettää 
”Nuorille  Nyt!” -työvoimahankkeen kumppanina nettiterveisiä 
varttuville: ”Moi kaikki Suomalaiset, […] Tehdään Suomesta in-
nostustalouden majakkamaa! Rakkaudella, Lauri Järvilehto, tut-
kija, kouluttaja, Filosofian Akatemia ” Tämä asenne oli selvästi 
inspiroinut myös Sarasvuota 

Sen jälkeen onkin riittänyt vipinää  Yle-uutiset haastatteli hel-
mikuussa 2014 Järvilehtoa elämäntaidoista  Maria Jungnerin (s  
1973) radiotalkkarissa hän puhui maaliskuussa onnesta ja Puheen 
iltapäivässä hauskasta oppimisesta, Yle-oppiminen-sivustolla 
haastateltiin syksyllä niin Martelaa hyväntekemisestä kuin Lah-
teakin sisusta, josta myös Roman Schatzin (s  1960) Maamme-kirja 
kuuli häntä  Keväällä ilmestynyt Monenkirjavia kuvitelmia herätti 
innostusta myös populaarissa Tiede-makasiinissa  Fysiikasta aikoi-
naan valmistunut ex-päätoimittaja Tuula Koukku (s  1974) kehui 
Järvilehtoa ”taitavaksi kirjoittajaksi”, joka osasi olla ”sujuva, mut-
katon ja yllättävä”  Hän vakuutti lisäksi, että ”[t]austana hänelle 
ovat niin vanhat viisaat kuin tuoreet tutkimukset”  Koukku toisti 
koettelematta Järvilehdon väitteen tai vinkin muistojen ”piuhoit-
tamisesta” myönteisiksi ja kertasi tämän elämäkerrallisia paljas-
tuksia ”kiusatusta pulleasta nörtistä” loogis-analyyttisin valmiuk-
sin varustetuksi luennoijaksi  Tunnelmoituaan Järvilehdon avulla 
”älylaseista” Koukku huipensi: 

Pidän tätä tietokirjaa erinomaisena kolmesta syystä  Se on tehty perus-
tellen mutta lennokkaasti, se tarjoaa virkistäviä näkökulmia ajatte-
luumme ja sen tulevaisuuteen – ja siitä jää iloinen mieli 

Näin hän tuli ilmaisseeksi todennäköisen selityksen FA:n ja filoso-
fianakatemialaisten suosiolle  Se ja he ovat kyenneet luomaan vai-
kutelman vauhdikkaasta ja viihdyttävästä mutta niin tieto- kuin 
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arvopohjaisestakin, raikkaasta evästämisestä huomispäivään  
”Martelalla on ainutlaatuinen kyky esittää samanaikaisesti help-
polukuisen inspiroiva, psykologista evidenssiä ja lähdeviitteitä vi-
lisevä paketti lukijalle”, tiivisti Valonöörit-teoksen ansiokkuuden 
filosofianopiskelijoiden Minervan Pöllö. Kaiken kaikkiaan arvos-
teluja FA-väen kirjoista on ilmestynyt vain niukasti  Ja poikkipuo-
liset sanomiset niistä rajautuvat kutakuinkin kahteen tapaukseen  
Skepsis-veteraani, fyysikko Lauri Gröhn esitti kevättalvella 2015 
blogissaan pisteliästä kritiikkiä Järvilehdon kirjoista Hauskan op-
pimisen vallankumous ja Monenkirjavia kuvitelmia, mutta vaikka 
hänen huomionsa etenkin lähdekritiikin heikkouksista ja yksittäi-
sistä käsite- tai ajatussotkuista olivat paikallaan, työstämätön pa-
laute jäi summittaiseksi vastalauseeksi  Filosofiasta Jyväskylässä 
2014 valmistunut ja bloggaavana toimittajana tunnettu Pontus Pu-
rokuru puolestaan laati Kansan Uutiset -palstoille säästelemättö-
män Valonöörit-resension  Raflaavine ylilyönteineenkin ja kaikessa 
asenteellisuudessaankin se on terävä analyysi ja tuiki harvinainen 
dokumentti ainoana huolellisesti muotoiltuna FA-kritiikkinä 

Purokuru puhui ”konsulttifilosofian” uudesta polvesta  Siinä 
filosofiaa ei tarvittu enää edes koristeeksi, kun neuvottiin firmoja 
ja muokattiin asenteita visusti puhumatta ”palkoista, politiikasta 
tai vallasta”  Jos Saarinen oli siirtynyt 80-luvun mielipidetuuletuk-
sesta 90-luvun yritysvalmennukseen ja Himanen noussut tieto-
yhteiskuntateemoilla valtiofilosofiksi, Martela kertoilee pokkana 
itsestään  Purokuru toteaa lajissaan mainion kirjan olevan ”suun-
nattu jo valmiiksi hyvinvoiville ja hyvätuloisille”: se ei puhu ”la-
masta, mielenterveysongelmista, työpaikkojen puutteesta, kor-
keista vuokrista, leikkauksista, köyhien nöyryyttämisestä, ympä-
ristötuhoista, vaikutusmahdollisuuksien puutteesta, seksismistä, 
rasismista tai arjen väkivallasta”  Tällaisista tehdään sisäisiä arvo- 
ja asennepulmia: konsulttifilosofi opastaa työnhakijoita ja -teki-
jöitä myymään itseään työnantajille ja hallitusta kauppaamaan 
huononnukset kansalaisille  Valonöörit ja kaltaisensa ”tuunaavat 
yksilöistä suorituskykyisempiä työmarkkinoille ja vallanpitäjistä 
retorisesti sulavampia”  Purokuru kysyy, millaiseksi ”tuunattu yh-
teiskunta konsulttifilosofien jäljiltä paljastuu?”

Yleisradion Lasso-ohjelman verkkosivuilla huhtikuussa 2015 Va-
lonöörit tulkittiin pitkälti samoin mutta myönteisin etumerkein  
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Se vastasi kuulemma ”paraikaa akuuttiin ja tuntuvaan johta juuden 
puutteeseen Suomessa”  Selitys kuului: ”Myötätuntoisten johtajien 
puute on erityisen räikeä ” Kirjan pontimena olivat Lasson mu-
kaan ”monien työpaikkojen pelko ja apatia”  Vastaavasti Keski-
suomalainen kehui toukokuussa 2015, että Martela ”esittää asiansa 
eksakteina lauseina”  Valonöörihahmo saattoi olla ihmiskunnan 
pelastus, mutta ainakin sen luojan ”näkemys perustuu ikiaikaisiin 
faktoihin” 

Slaavilaisesta filologiasta valmistunut ja teologiaakin lukenut 
Emil Anton (s  1986) hyväksyi nettiresensiossaan joulukuussa 2012 
Järvilehdon Mestariajattelijan itsekuvauksen mielenfilosofian ”tut-
kimustulosten soveltamisesta käytäntöön”  Hän suositteli hyödyl-
lisenä pitämäänsä teosta, jota hän moitti vain käsityksestä siitä, 
että ihminen ansaitsisi ylimalkaan jotain  Monenkirjavia kuvitel-
mia taas oli Antonin Areiopagi.fissä 2014 ilmestyneen arvion mu-
kaan kirjoitettu ”viihdyttävällä 2000-luvun kielellä” ja ”koukutti 
lukijan mukaansa heti ensimmäiseltä riviltä”  Se ”valisti maallik-
koa kvanttifysiikan kummallisuuksista ja filosofianhistorian hie-
nouksista”  Jälleen Anton moitti vain mielestään vääriä uskon-
painotuksia, kuten ”uskonnollisen kokemuksen” korostamista  
Yhtä kaikki se oli ”kiistatta älykkään ja laajasti oppineen ajatteli-
jan merkittävä puheenvuoro”, jonka sinetöi ”mukaansatempaavan 
kirjoittamisen armolahja”  Talouselämä taas kehaisi maaliskuussa 
2013 t, joka ”yhdistää taitavasti filosofiaa työelämään”  Sisäisen 
äänen kuunteleminen tietäisi universaalia huipputulosta ja syrjäy-
tymisen loppua: ”Vetävästi kirjoittava Järvilehto näyttää kirjallaan 
hyvää esimerkkiä  Turhautunut ja kyynistynytkin lukija saa ilmaa 
siipiensä alle ”

Yhtä problemaattisuuksista huomauttavaa kirja-arvostelua vas-
tassa on ollut moniaita suitsutuksia ja institutionaalista kiitosta 
yltäkylläisesti  Yle-uutiset teki helmikuussa 2015 itseapuretoriik-
kaan turvautunutta juttua länsimaisesta turvallisuuskäsityksestä 
ja pelon historiasta haastattelemalla ainoana asiantuntijanaan 
”tutkija Lauri Järvilehtoa Filosofian Akatemiasta”  Maaliskuussa 
Lahti jatkoi sisusta FST:n Efter niossa ja YLE:n Aamu-TV:ssä  Sa-
massa kuussa Yle Puheella Martela kehui Cheekiä ja Järvilehto 
haukkui vanhanaikaista koulua  Huhtikuussa Ylen ruotsinkielisillä 
nettisivuilla jututettiin Martelaa, joka vieraili myös toukokuussa 
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Radio Yle 1:n Kantapöytä-musiikkikeskustelussa  Heinäkuussa 
2015 Yle-uutiset haastatteli Järvilehtoa jälleen koulun kurjuudesta 
ja Kultakuume suomalaisten valittamisesta  Martelan julkaise-
masta hyväntekemisartikkelista tuli Yle-uutisjuttu lokakuussa, jol-
loin myös Ajantasa jututti Lahtea 

Kautta linjan myötäsukainen asenne on kehittynyt viimeisen 
vuoden aikana peittelemättömän entusiasmin tasolle  Martelan 
marraskuinen visiitti Radio Suomen Lauantaivieras-ohjelmapai-
kalla sai YleX:n puolelta rekrytoidun nuoren ajankohtaistoimitta-
jan kehumaan, että tämän tapa ratkaista ”kaikki elämän perus-
kysymykset yhdellä lauseella” on vain ”niin fantastinen”  Toimit-
taja lähetti keskustelusta kokonaiset kaksitoista twiittiä, joista vii-
meinen päättyi kiitoksiin ja punaposkihymyemojiin  Joulukuussa 
kuultiin vielä puolenkymmentä muutakin YLE:n FA-haastattelua  
Tammikuussa 2016 Järvilehto oli studiovastaajana Radio Suomen 
ohjelmassa Ajantasan Suora Linja, kun teema oli ”oman asenteen 
muuttaminen positiivisemmaksi”  Yle-uutiset teki myös netti-
juttua onnellisuudesta asiantuntijanaan peräti professoriksi mer-
kitty Martela  Toimittaja Sanna Ukkola lainasi verkkokolumnis-
saan hyväksyvästi Järvilehdon ajatuksia somekohuista  Järvilehto 
palasi studiohaastateltavaksi Radio Suomeen kertomaan toimitta-
jan pikemminkin kirittämänä kuin kyselemänä intuitiosta  Hel-
mikuussa hän kommentoi suorana HKO:n konserttia ja vastasi 
Yle-uutisten kysymyksiin argumenttivirheiden välttämisestä  Te-
levisiossa Martelaa haastatteli johtajuudesta FST:n Lasso ja Järvi-
lehtoa elämäntaidosta TV1:n Puoli Seitsemän.

Litaniasta ei pidä päätellä liikoja  Tunnettuus kerryttää tunnet-
tuutta, ja toimittajatkin ovat vain kiireisiä ihmisiä  Samojen kas-
vojen kierto ei vielä tarkoita sanoman siunaamista, vaan se voi 
myös tarkoittaa tunnistettua tarvetta saattaa suosittu viesti julki-
sesti arvioitavaksi  Mutta missään mainituista YLE-tapauksista fi-
losofianakatemialaisia ei laitettu pienimmässäkään määrin lujille  
Päinvastoin heihin suhtauduttiin useimmissa tapauksissa joko 
myötäillen tai ihastelleen, vaikka Lahdesta poiketen sen enempää 
Järvilehtoa kuin Martelaa voi tuskin luonnehtia sujuvasanaisiksi 
kiteyttelijöiksi  Erikseen voi mainita, että toisen juuri mainitun 
Radio Suomen haastattelun hoiteli jututtamisnäkökulmasta mai-
niosti mutta kritiikittömyydessään hätkähdyttävästi Jyväskylän 
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yliopistoon tiedotustutkimuksen väitöskirjaa laativa toimittaja, 
joka päätti lähetyksen sanoihin: ”Rohkeet ihmiset tekee rohkeita 
tekoja ” Jonkinlainen sosiaalinen tilaus on ilmeisesti rakentunut 
YLE:ssä uuden sukupolven kannustavalle itse- ja yrityskehityskir-
jallisuudelle ja -julkipuheelle 

Yleisradio onkin mennyt FA-suhteessaan myös selvästi yli ja ohi 
tiedonvälityksellisen lähestymistavan  Tämä tapahtui viimeistään 
huhtikuisessa ”Suomi-tekoja”-hankkeessa  YLE uutisoi tai tie-
dotti, että se oli pyytänyt kansalaisilta ”rakentavia ja toteuttamis-
kelpoisia ideoita” kotimaan saattamiseksi paremmaksi asuin- ja 
elinpaikaksi  Verkkosivuillaan julkisen palvelun viestintäyhtiö jul-
kaisi 18 videoitua näytettä saamistaan 850 ehdotuksesta ja kat-
sauksen koko palautteen kirjosta sekä Martelan ajatusten ja haas-
tattelun varaan rakentuvan oheisjutun  Filosofianakatemialainen 
pääsi siinä kertaamaan paraatipaikalla muualta tutut teemansa 
ihmisistä ”suhdeloina” (eikä yksilöinä), sisäisen (eikä ulkoisen) mo-
tivaation tärkeydestä ja positiivisen (eikä negatiivisen) ajattelun 
tähdellisyydestä  Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan joh-
taja ja päätoimittaja Atte Jääskeläinen (s  1965) toki kommentoi, 
että vahva satsaus myönteisiin uutisiin ei ole ”realistista”  Hän kui-
tenkin kertoi, että työnantajansa panostaa nyt jo ”ratkaisukeskei-
seen journalismiin”, mediaan ”rakentavana voimana”  Martela taas 
ilmaisi huolensa siitä, että ”samanmieliset ihmiset eristäytyvät so-
siaalisiin kupliinsa”  Hän oli ainoa Yle-uutisten kuulema asian-
tuntija; ja hänet esiteltiin ”Helsingin yliopiston hyvinvointitutki-
jana” FA:sta hiiskumattakaan  

Raportissa pyritään paikantamaan filosofianakatemialaisten 
julkisten väitteiden osuvuuksia ja huteja  ”Suomi-tekoja” osoittaa 
hyvin sen, että firman suosio on varannut ja varaa yhä paljolti sen 
imagoon uusia itse- ja yhteisövalmennuksen tuulia tuovana virkis-
täjien ja piristäjien, myönteisten ratkaisijoiden ryhmittymänä  Toi-
sin kuin Niemelä edellä esitti, FA:n leipälaji on alusta alkaen ollut 
nimenomaan tsemppaus ja elämäntaito, ei mikään sen tuhdimpi 
tai tutkimuksellisempi, vaikka sen työntekijöistä osa tutkiikin  
Ehkä on käynyt niinkin, että yrityksen ja sen edustajien on sallittu 
esittää julkisesti melkeinpä mitä hyvänsä, koska heidän tieteelli-
nen uskottavuutensa on näyttänyt niin hyvältä  Mitään ei ole vai-
vauduttu tarkistamaan 
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Näihin asioihin perehdytään tämän luvun lopuissa osioissa  
Katsotaan tässä maistiaisiksi Mestariajattelijan alussa lukijalle 
asetettavaa tehtävää  ”Yritä olla ajattelematta vaaleanpunaista ele-
fanttia”, Järvilehto kehottaa  ”Lukijalle”-osuudessa hän toteaa, että 
”kirjassa on paljon loppuviitteitä” ja ”kattava luettelo” käytetyistä 
teoksista, mutta norsuesimerkki jää hänen omiin nimiinsä  Järvi-
lehto ei viestitä, että se on kulkenut jo vuosikymmeniä ke vyestä 
ajatteluoppaasta toiseen  Puolalais yhdysvaltalaisen scifi kirjailijan 
Curt Siodmakin (1902–2000) kaiketi liikkeelle panemaa ajatusta 
käytti 1977 psykologi Wiesen ”positiivisen terapian” harjoitteena  
Kopin otti 80-luvulla Mestariajattelijan mainitsemattomista edel-
täjistä ilmeisimpiin kuuluva ja äskettäin 15  painokseen yltänyt 
Ellisin kulttiteos Becoming a Master Student. Tools, Techniques, 
Hints, Ideas, Illustrations, Instructions, Examples, Methods, Proce-
dures, Processes, Skills, Resources and Suggestions for Success  Teki-
jästä sukeutui ensijytkynsä myötä bestselleristi, joka viimeisteli ni-
teet ajanhallinnasta, oppimiskyvystä, urasuunnittelusta ja elämä-
koutsauksesta sekä videot stressinsiedosta, viestinnästä, luovuu-
desta ja menestyksestä  Hänen Creating Your Futurensa (1998) 
kuvaa viisiportaisen (Commit eli sitoudu, Create eli luo, Construct 
eli rakenna, Carry Out eli toteuta & Celebrate eli juhli) menetel-
män paremman huomisen saamiseksi kelle hyvänsä 

Yhteydet Järvilehdon kiinnostuksiin, painotuksiin ja nikseihin 
ovat ilmeiset  Hänen ei ole tarvinnut tuntea Ellisin tuotantoa, sillä 
samat painotukset voi tavata tuolla täällä  Psykologista kognitii-
visen terapian konsultiksi sukeutunut yhdysvaltalainen saamat-
tomuuden ja vitkastelun torjuja Knaus tarjoaa norsuharjoitetta 
elämäntaitomanuaaleissaan How to Get Out of the Rut (1982) ja 
Change Your Life Now (1998)  Muun muassa itseluottamuksen 
uhkumiseen neuvova brittiläinen mediakonsultti McFarlan teki 
siitä numeron Drop the Pink Elephant. 15 Ways to Say What You 
Mean… and Mean What You Sayssaan (2003)  Siihen luotetaan 
myös Huxleyn Love & Limitsissa (1998), Dorfmanin The Mental 
ABC’s of Pitchingissä (2000), Gillmanin Happiness Is a Decision of 
the Heartissa (2004) ja Blissin The Chocolate Fastissa (2010)  Aina 
voi ajatella, että esimerkin kaikkiallisuus oikeutti viitteistä lais-
tamisen: ehkä se oletettiin niin tutuksi, ettei lähdettä tarvittu  
Eikä ole mielekästä arvailla, mistä se otettu, jos mistään tietystä 
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teoksesta tai tapahtumasta  Ja oudoksuttava yksittäistapaus voisi 
tietysti olla pelkkä oudoksuttava yksittäistapaus 

Raportissa kuitenkin käy ilmi muuta  Vaaleanpunaisen elefan-
tin anekdootti ensimmäisiin kuuluvan FA-lähtöisen tai -kytkyisen 
julkaisun alussa kuvastaa yrityksen ja sen avaintoimijoiden yleistä 
ja johdonmukaista toimintatapaa  Tässä vaiheessa norsuviittauk-
sen anti on lähinnä vain siinä, että väitetty ”ajattelun tieteen” kon-
teksti näyttää hieman toisenlaiselta, kun katsoo kirjan avauksen 
tosiasiallista käyttöhistoriaa  Tammikaan ei epäröinyt uusjulkaista 
2016 Mestariajattelijaa sarjassaan ”BusinessPokkarit”  HS toisti 
maaliskuussa 2015, että Järvilehto olisi siinä ”avannut aivotutki-
musta suurelle yleisölle”  MTV puolestaan julkaisi joulukuussa 
2014 verkkosivuillaan jutun, jonka mukaan Upeaa työtä! antaa 
”apua työttömän arkeen”  Tukalan elämänvaiheen lisäksi työttö-
myys voi kuulemma olla ”mahtava mahdollisuus rakentaa elämää 
uudelleen”  Kirjaesittely luokiteltiin ”lifestyle/hyvinvointi”-jutuksi  
Ensimmäisiä Martelaa käsitteleviä journalistisia tekstejä oli henki-
vakuutusyhtiö Mandatumin asiakaslehti Lifen haastattelu loppu-
vuodesta 2012  Siinä hänet esiteltiin ”Aalto-yliopiston hyvinvointi-
tutkijana”  Martela luonnehti ihmistä ”laumaeläimeksi”, joka ha-
luaa tehdä hyvää ja esimerkiksi lahjoittaa rahaa  Tässä yhteydessä 
ja esimerkiksi hänen viime vuosien HS-mielipideteksteissään FA 
on jäänyt mainitsematta kokonaan  

FA:n nousun yksi tulkintakehikko on Aluksi-osuudessa ku-
vattu liike-elämän Suomessakin yleistynyt tapa puhua yritysfilo-
sofioista  Filosofiapuheen käytyä riittävän tavalliseksi tai odote-
tuksi herää myös kiinnostus ammattimaiseen filosofiaan, filosofi-
sen pohjakoulutuksen kysyntä kasvaa ja filosofien liikkumatila ja 
toimintamahdollisuudet laajentuvat  Tätä ainakin periaatteessa 
mahdollista ja Filosofian Akatemian ehkä epäsuorasti todistamaa 
kehitystä sivuavat kaksi erityistä tapaa, jolla filosofia ja filosofit 
ovat kohonneet julkisuuteen viime vuosikymmeninä  Ne ovat 
FA:n ohella kumpikin esimerkkejä käsitteen laveimmassa mielessä 
’käytännöllisen filosofian’ tai paremminkin ’filosofisten käytäntö-
jen’ avarasta ilmiökentästä 

Nykyään usein elämälle vieraaksi ja tositilanteissa toimimatto-
man teoreettiseksi nähdyn filosofian 2 600-vuotiseen tarinaan 
mahtuu kosolti harjoituksellisuutta ja käytännöllisyyttä, taitojen 
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painottamista ja tilannetajun korostamista  Filosofian erkaantumi-
nen tästä toiminnallisesta, käytännöllisestä ja elämäntaidollisesta 
ulottuvuudestaan on osa länsimaista modernisaatiota  Aiheesta 
kirjoitti älykkäästi ja painavasti ranskalainen antiikintutkija-filo-
sofi Pierre Hadot (1922–2010)  Hän osoitti antiikin filosofian ero-
avan nykyajan filosofiasta siinä, että käsityksiä, oppeja tai teorioita 
ei käynyt erottaminen harjoittajansa koko hahmoa leimaavasta 
omistautumisesta ajattelevaan elämäntapaan usein erilaisine hen-
gen- ja ruumiinharjoituksineen  Tähdellistä näkö kulmaa käyte-
tään tosin nykyään varomattomasti ja virheellisesti hyväksi  Filo-
sofian typistymisestä teoreettiseksi ekspertiisiksi ja akateemiseksi 
disipliiniksi ei seuraa, että mikä tahansa elämänmyönteinen tai 
käytäntöhakuinen viisauksien soveltelu olisi hetimmiten filosofi-
sesti arvokasta, jollain lailla sekä praktikkonsa eheyttävää että 
siinä sivussa filosofian ikivanhan ykseyden palauttavaa  Filosofisen 
käytännön tunnusmerkkinä pysyy hellittämättömästi koetteleva 
kriittinen ajattelu  Mitä hyvänsä treenataankin, pohditaan myös 
tuon treenaamisen merkitystä ja luonnetta 

Filosofin koulutus voi kyllä antaa hyvät valmiudet hahmottaa 
esimerkiksi konsulttityössä vastaan tulevia abstrakteja, käsitteelli-
siä ja loogisia pulmakokonaisuuksia  Raporttia varten kuullun 
Anonyymin Konsultin mukaan alalla ymmärretään myös kriitti-
sen ajattelun arvo, kun esimerkiksi ”täytyy tehdä projekteissa ’Hei, 
järki käteen!’ -tyyppisiä korjausliikkeitä”  Tässä mielessä filosofial le 
tyypillinen lähestymistapa antaa eväitä asiantuntijatyöhön yli-
päätään: puretaanpa ongelma osiin ja katsotaan, mistä tässä tar-
kalleen onkaan kysymys  Anonyymi Konsultti kuitenkin kavahtaa 
ajatusta ammattikuntansa työstä ”sovellettuna filosofiana”, vaikka 
sitä tekisi filosofiksi koulutettu henkilö: ”Konsultin tehtävänä on 
edistää konkreettisia projekteja ja ratkaista käytännön ongelmia  
Hankkeiden päämäärät ovat ylhäältä annettuja ja siinä mielessä 
kritiikille immuuneja ” 

Lasten ja nuorten filosofoinnin pedagoginen virtaus virisi 70-lu-
vun Yhdysvalloissa tehdyistä ensimmäisistä ponnistuksista koulu-
laisten keskustelu-, kuuntelu-, kehittely- ja kritiikkitaitojen vahvis-
tamiseksi  Vuosien varrella laajentuneeseen ja monimuotoistunee-
seen Philosophy for Childreniin (P4C) kuului alkaen ja tyypillisesti 
vieläkin kasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen pääpainotus  Niin 
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ikään 70-luvun lopulta vahvistui myös filosofisen vastaanottotyön 
ja terapian ajatuksellisesti ja kulttuurisesti moninainen perinne  
Tätä nykyä taajaan Hadot’n herätteistä mutta myös useiden eri 
kielialueiden ja paikallisen kokeilujen kokemuksista ammentava 
palvelu on koutsikonsulttien tapaan ja joskus näihin samastuen 
kaupallista  Vain yhtenä esimerkkinä voi tässä mainita JP Jakosen 
(s  1970): käännettyään yhdysvaltalaisen filosofisen kirjailijan Ken 
Wilberin (s  1949) A Brief History of Everythingin (1996) ja tehtyään 
siitä uskontotieteen gradunsa hän perusti 2010 filosofisia vastaan-
ottoja tarjoavan Zeno-yrityksen, joka on sittemmin painottunut 
Jakosen Kanadasta hankkiman ”integraalivalmentaja”-sertifikaa-
tin turvin eksekutiivicoachingiin  Filosofisen romaaninkin hiljan 
julkaissut Jakonen haastatteli ”yhtenä mielenkiintoisimmista ajat-
telijoista” pitämäänsä Martelaa 2015 firmansa kotisivuilla julkais-
tuun podcast-sarjaan  Yleisesti ottaen filosofisen praktiikan piirissä 
elää usko sokraattisen dialogin ja avoimen tutkailun ihanteisiin 
sekä ennemminkin kelle tahansa kansalaiselle kuin painotetusti 
liidereille suunnattu sanoma 

Näihin verrattuna FA:n taustaan kuuluu paljon vahvemmin 
sekä ’soveltavaa filosofiaakin’ mutkattomampi ote yleensä että aja-
tustyökalujen valmistamisen ja myymisen perinne erityisesti  Saa-
risen oppituoli Teknillisessä korkeakoulussa ja sittemmin Aalto-
yliopistossa oli pitkään ainoa laatuaan Suomessa, kunnes myös 
teologian tohtori Tommi Lehtonen (s  1967) aloitti 2015 Vaasan 
yliopistossa soveltavan filosofian professorina  Heitä yhdistää myös 
esimerkiksi innostuksen ja positiivisuuden puolesta puhuminen  
Soveltava filosofia nousi keskustelun ja tutkimuksen kohteeksi 
maailmalla 80-luvulla  Käänteisenä osoituksena buumista filoso-
fian professori Lars Hertzberg (s  1943) pohti 2000 ’soveltavan etii-
kan’ ongelmia kiinnittäen huomiota muun muassa ’X:n’ ja ’X:n 
soveltamisen’ filosofisesti pulmalliseen erotteluun  Yleistetään: fi-
losofeista suuri osa epäilee käsitettä ja sen nimissä tarjottujen esi-
tysten laatua  Ala on kuitenkin kirjava, ja useimmat kriitikotkin 
myöntävät, että osa soveltavan etiikan tai filosofian nimellä kulke-
vasta tutkimuksesta ja populaarimmastakin kirjoittelusta on päte-
vää tekoa  Raportissa ei voi syventyä ruotimaan tätä yleiskysy-
mystä  Huomautetaan vain, että kanadalaisen filosofin Rupert 
Lodgen (1886–1961) Applied Philosophyssa (1951) on vielä mukana 
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sekä filosofian ja esimerkiksi bisneksen monipuolista välienselvit-
telyä että kriittistä pohdintaa sovellettavan ja sovelletun suhteista  
Samaa ei saata sanoa leijonanosasta nykyisiä huomattavasti suora-
viivaisempia tapoja soveltaa muun ohessa soveltavaa filosofiaakin 

Ajattelun arsenaali

Tässä voidaan tarkentaa katse ajatusväline- ja -taktiikkatarjontaan 
osana soveltavan filosofian maisemaa  Sen ympärille muodostunut 
suoranainen villitys on osa 90-luvun USA:ssa tihentynyttä oma-
apu- ja managerointikulttuuria  Markkina limittyy Johdannossa 
etenkin Albrechtin avulla tarkasteltuun ajattelutaitokirjallisuuden 
bisneshaaraan ja lomittuu myös alaluvussa III 7 käsiteltäviin ajat-
telunhallintaoppaisiin mutta on kuvattavissa itsenäisestikin  Vielä 
70-luvun lopulla ajattelutekniikoista puhuminen oli perin harvi-
naista, eikä 80-luvun alkupuolellakaan aiheeseen keskitytty kuin 
lähinnä hanke- ja järjestelmä-älyä käsittelevissä teknisissä yhteyk-
sissä  Milesin & Rautonin urasuunnitteluun pureutuva Thinking 
Tools (1985) on kuitenkin jo Järvilehdon Mestariajattelijan – ja 
Martelan Tahdonvoiman käyttöohjeen – suora edeltäjä  Samalla se 
kuuluu tietyn lajityypin kantamuotoihin  Silti vielä 80-luvun lo-
pullakin koko idea ajattelemistaitoihin perehdyttämisestä kuului 
kustannusalan marginaaliin  Käänne tapahtui seuraavalla vuosi-
kymmenellä  

Nykyisin yleisimmässä merkityksessään ajattelu kalut yhdisty-
vät taloudellista menestystä lupaaviin koulutuksiin  Michalkon 
Thinkertoys (1991), Wheelerin The Power of Innovative Thinking 
(1995), Nadlerin & Hibinon Breakthrough Thinking (1995), de Bo-
non Parallel Thinking (1995), Loehlen Thinking Strategically (1996) 
ja Wycoffin & Richardsonin Transformation Thinking (1995) lä-
hestyivät kukin tyylillään nimenomaan luovuudestaan ja ongel-
manratkaisukyvystään huolissaan olevia johtoportaan edustajia  
Michalkon kirja oli alkuperäisen alaotsikkonsa mukaisesti ”Bis-
nesluovuuden käsikirja 90-luvun tarpeisiin”  Järvilehdon kirjan 
yhtenä avoimesti esiteltynä esikuvana se korostaa Mestariajatte-
lijankin painottumista liiderivalmennukseen 

Mainituista tunnetuin tekijä on maltalainen lääkäri Edward de 
Bono (s  1933)  Hänen esikoisestaan The Use of Lateral Thinking 
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(1967) oli jo tullut menekkitapaus  70-luvulla de Bono laski jopa 
markkinoille ”uuden mielentyökalun” ja ”ideageneraattorin” ni-
meltä think tank. Se oli jalustalle kiinnitetty halkaisijaltaan pari-
kymmensenttinen pallo, jossa oli pieni kurkistusikkuna  Kun 
think tankia ravisti, sekoittuivat sen sisällä olevat 14 000 pientä 
sanakorttia  Käyttäjän piti kirjoittaa ensimmäiset kolme ikku-
nasta näkemäänsä ilmaisua ylös ja soveltaa niitä käsillä olevaan 
markkinointi- tai muuhun vastaavaan pulmaansa  Sanojen yllät-
tävien mielleyhtymien oli määrä auttaa kekseliäisiin ratkaisuihin  
Välineen tuotantoonsa ottanut kanadalainen Think Tank Corpo-
ration lopetti think tankien valmistuksen lyhyeen  Sosiaalipsyko-
logista yritysvalmentajaksi ryhtyneellä Bradburylla oli tarjota Suc-
cessful Presentation Skillsissään (1995/2006) kotikutoisempi konsti  
Siinä piirretään kyljellään olevan A3-arkin keskelle parin sanan 
vetoinen suorakaide, jonka sisälle kirjoitetaan päätavoite  Laatikon 
joka kulmasta törröttää erivärinen viivaraajamainen uloke neljän 
pääpointin kirjoittamista varten  Pääpointtiviivoista mahtuu vielä 
jatkamaan alapointit 1a–4a ja tarvittaessa jatkopointit 1b–4b  Ha-
vainnollisen hämähäkkikuvion tuottava menetelmä oli Bradburyn 
mukaan tyhjälle paperille tehtävää asialistaa varmempi ja parempi 
ideointitapa  Hänellä oli antaa sille nimi YhdenHengenAjatus-
Hautomo-tekniikka  

Root-Bernsteinin pariskunnan Sparks of Genius (1999), Ventrel-
lan The Power of Positive Thinking in Business (2001) ja Grundyn & 
Brownin Be Your Own Strategy Consultant (2002) edustavat jo voi-
mansa tuntoon ehtinyttä ajattelutekniikkapohjaista valmennus- ja 
oma-apualaa  Psykologiprofessori Michael B  Frischin Quality of 
Life Therapy (2006) ja konsulttikaksikko Weiss & Legrandin In-
novative Intelligence (2011) voidaan vielä mainita Järvilehdon Mes-
tariajattelijan edeltäjinä  Kirjassa näistä ei mainita kuin armeijan 
ja CIA:n leivissä kannuksensa hankkineen ja sittemmin mammut-
tiyhtiöitä konsultoineen Michael Michalkon (s  1940) ”lyömätön 
työkalukokoelma”, jota Järvilehdon blogi Ajattelun ammattilainen 
ylisti jo keväällä 2010 ”fantastiseksi” ja yhdeksi viidestä ”elämäsi 
muuttavasta” opuksesta  de Bonon vanavedessä ja Järvilehtoon jat-
kuen moni 00-luvunkin ajattelutekniikkateos sisältää kaupallisen 
soveltamisen näkökulman  Frisch kuuluu henkisen kasvun, elä-
mämanageroinnin ja asiakastyökehittämisen pioneereihin  Claude 
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Legrand on 1985 lähtien luotsannut perustamaansa innovaatio-
johtamiskonsulttiyritystä Ideactionia 

FA:n toimia ei ole osattu nähdä osaksi tätä organisaatiokehittä-
mis- ja valmentamisbisneksen ajattelevaiseksi esittäytyvää haaraa  
Ne on nähty luutuneitten asenteitten tervetulleeksi tuuletukseksi 
tai uusien keksintöjen esittelyksi  Hyvä esimerkki on edellä jo 
useas ti lainattu juttu lokakuulta 2012  Kun Järvilehto kertoi fir-
mansa koettelevan filosofisia teorioita käytännössä, Yliopistolainen 
ei kysynyt kommenttia keltään kymmenistä mahdollisista filosofi-
yliopistolaisista  Se mainosti hänen esiintymistään Innovaatio-
palveluitten kurssilla ”Luova akateeminen yrittäjä”  Rinnakkais-
jutussa esiteltiin ajatuspaja Demos  FA-osuuden itse hoitanut pää-
toimittaja käsitteli aihetta myös pääkirjoituksessaan: 

Kun opiskelin 1990-luvulla, kiersi yliopistolla vitsi: ”Käytännöllisen filo-
sofian opiskelijoilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia saada töitä, 
mutta teoreettisen filosofian opiskelijoilla ei ole edes teoreettisia mahdol-
lisuuksia saada töitä”  Nyt on toisin  Filosofia käy kaupaksi […] 

Hän jatkoi virnistäen: mikäli ”filosofit pystyvät muuttamaan teo-
riat tuotteiksi, voisi kuvitella, että kuka tahansa pystyy”  Päätoi-
mittaja varautui myös kritiikkiin: ”[P]uoli yliopistoa vastaa, että 
miksi ihmeessä ne teoriat pitäisi tuotteiksi muuttaa  Yliopiston 
pyhä tehtävähän on perustutkimus ja sillä hyvä ” Hänellä oli 
vasta-argumentti valmiina: ”Ei tuotteistamisen ole pakko uhata 
perustutkimusta  Se on vain yksi keino saattaa tutkimuksen tu-
lokset useampien ulottuville  Eikä perustutkimuksen tekijöiden 
tarvitse olla niitä, jotka miettivät sovelluksia  Siihen voi kuitenkin 
rohkaista osaa opiskelijoista, kaikista kun ei voi tulla tutkijoita ” 
Kuvailu luiskahti aiheellisesta tasapainotuksesta oikeuttamisen 
kautta ylistykseen  Sankarikuvasta puuttui enää pari vetoa: ”Yrit-
täjyydessä on suuremmat riskit kuin palkkatyössä  Sosiaaliturva 
on kehno, byrokratiaa paljon ja pahassa lykyssä voi mennä koko 
omaisuus  Toisessa vaakakupissa painaa vapaus, itsenäisyys ja 
mahdollisuus tehdä työkseen sitä mitä haluaa ”

Tässä yliopiston kustanne antoi vahvistusta FA:n väitteille teo-
rioitten tuotteistamisesta ja tutkimustulosten levittämisestä  Se ei 
tarkastellut vaan välitti ja lujitti näitä markkinointiväittämiä  Niin 
elefanttianekdootti kuin läpikäyvä ajatusstrategioiden teema 
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osoittavat kuitenkin muualle kuin tieteen suuntaan  Uusien ICT-
laitteiden ja -sovellusten suosittelun ohessa Järvilehdon uskottiin 
silti moniaalla popularisoivan filosofisia tutkimuksia  Tosiasiassa 
hän seurasi manageriaaliskenen toimintatapoja niin kuin koutsaus-
konttorin toimitusjohtajan pitäneekin  Mestariajattelijan takakan-
siteksti ”mielenfilosofista” johdattamassa ”ihmismielen perusteiden 
äärelle” upposi, vaikkei opus pohdi uusien vekotinten ja ajattelun 
välistä suhdetta esimerkiksi Donald Normanin (s  1935) tapaan 

Filosofikaksikko David Chalmersin (s  1966) ja Andy Clarkin 
(s  1957) ’laajennetun mielen’ käsite mainitaan ja pari heidän artik-
keliaan merkitään kirjallisuusluetteloon  Mutta heitä ei seurata 
esimerkiksi tietoisuustutkimuksellisiin tai kyborgiteoreettisiin 
suuntiin, eikä heistä kerrota mitään, mitä ei sisältyisi vaikkapa 
Clarkin melko yleistajuiseen kirjaan Being There (1997) tai vain 
pykälää vaivalloisempaan Supersizing the Mindiin (2008)  Sen si-
jaan ohjeistetaan hyödyn ja huvin irti saamiseen arjen tuoreim-
mista tehostajista  Järvilehto pysyttelee psykologi Howard Gard-
nerin (s  1943) tarinoiden voimaa suitsuttavan Leading Mindsin 
(1998) ja hänen virkaveljensä Dan Arielyn (s  1967) järjen ylikoros-
tusta toppuuttelevan Predictably Irrationalin (2008) tapaisten 
yleistajuisten tai paljon kevyempienkin valmennuskirjojen ken-
tällä  Sankarin soveltavan alan oppikirja Organizational Behaviour 
(2008) ja Secchin käytännöllinen organisatologia-analyysi Extend-
able Rationality (2011) mutta myös sellaiset paljon helpommin su-
lavat nimekkeet kuin suorasukainen luovuusmanagerointitoimite 
The Creative Enterprise (2007) ja ehkä ennen muita addiktiopsyko-
logi Oglen bisneshenkinen ja Einsteinia, positiivista psykologiaa ja 
motivaatioteoriaa surutta fuusioiva Smart World (2007) suovat ex-
tended mindin idealle ja sovelluksille Järvilehtoon paljon suorem-
min vertautuvaa huomiota kuin Chalmersin & Clarkin paikoin 
kärjekkäät mutta sitkeästi mutkikkaat filosofiset pohdiskelut  Mi-
tään näistä ei mainita Mestariajattelijan lähteissä 

Olen odottanut, että paljon enemmän saataisiin akateemiselta puolelta 
kritiikkiä 

Näin Järvilehto toteaa n & n-haastattelussa puhuen popularisoin-
nin riskistä  Hänen mielestään ”populaaritieteellistä tekstiä” ei 
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ymmärretä omana ”tekstityyppinään”: tutkijat lukevat ”populaaria 
tekstiä kuin akateemista”  Kirjassaan Hauskan oppimisen vallan-
kumous hän kuvaa Mestariajattelijaa ja Upeaa työtä! ”populaari - 
tieteellisiksi”  MIND-podcastissa 2014 Järvilehto muotoilee kirjoit-
taneensa ”populaarikirjoja” ja luultavasti hahmottuvansa jatkossa 
oppimispelibisneskiireittensä tähden entistä vahvemmin tyypiksi, 
joka ”ottaa sitä tutkimuspääomaa ja popularisoi sen”  Tässä pitää 
kuulemma sitten vain ”rehellisesti esiintyä tutkimuksen populari-
soijana”  Hän mainitsee kuin vastapainoksi, että Martelasta ja Rie-
kistä on tulossa kovaa vauhtia kansainvälisesti huomattuja tutki-
joita  Tässä mielessä FA:n jäsenet pysyvät ”akateemisina ihmisinä” 
erilaisine ”yliopistoaffiliaatioineen”  Sen sijaan että turhaan pelät-
täisiin, säilyykö akateeminen uskottavuus, on Järvilehdon mu-
kaan vain tehtävä kyllin hyvää työtä ja pätevöitettävä omat tutki-
mukset vertaisarvioinnissa, jolloin ”ihmiset ei voi muuta kuin ot-
taa meidät vakavasti”  n & n -haastattelussa hän jatkaa tästä toivo-
malla, että Martelan Valonöörit (2015) nähtäisiin esimerkkinä sekä 
”hienosta populaarista” että ”raskaasta” väännöstä, joka varaa 
”poskettomaan määrään taustatutkimusta” 

Tässä osuvaa on huomautus monille oppineille avautumatto-
mista tyylilaji- ja lajityyppieroista  Mutta käsitys populaarin ja tie-
teellisen suhteista on pahasti keskentekoinen  Stilistiikka- ja genre-
herkkyyttä kaivatessaan Järvilehto ei havahdu siihen, että hänen, 
Martelan tai Riekin väitöskirjat tai muut skolaarit työt eivät 
muuksi muuta Järvilehdon, Lahden ja Martelan laajan yleisön 
tekstejä  Niitä on arvioitava omillaan ilman tekijänsä tai kavereit-
tensa muitten tekemisten vetoapua mutta kylläkin osana FA:n vai-
kuttamistoimintaa  Nuo tekstit blogeista kirjoihin eroavat niin 
tutkimuksista kuin myös yleistajuisista tietokirjoista keskittymi-
sessään innostamiseen ja tukemiseen  Ne eivät pohdi vaihtoehtoja 
eivätkä arvioi itsekriittisesti omaa viestiään ja väittämäänsä, vaan 
ne rakentuvat ilosanoman levittämisen ehdoilla  Eikä niiden tapaa 
karttaa tutkimuksellista huolekkuutta voi oikeuttaa liikaskolaa-
riuden välttelyllä  Ne eivät ole tieteen popularisointia vaan lukijan 
managerointia  Puolitiehen jäävä analyysi käy ilmi Järvilehdon va-
laistessa n & n:lle ”ohjenuoraansa”, jonka mukaan populaariin kir-
jaan voi laittaa tietoja keveämmin perustein kuin tutkimustekstiin:
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Populaarissa tekstissä täytyy yksinkertaistaa aika paljon  Jos lukee vaikka 
minun kirjaani, siellä on paljon väittämiä, jotka – jos olen ihan rehellinen 
– eivät eristettyinä kestä akateemisesti  Monenkirjavia kuvitelmia viittaa 
Uri Hassonin [2010] tekemään tutkimukseen kielen ymmärtämisen 
vaikutuksista aivotoimintaan  Se oli tällainen 4–5-sivuinen fMRI-pa-
peri  Ja se löydös oli, että kun ihmiset ymmärtävät toisiaan, aivoissa näyt-
täisi tapahtuvan jotakin, joka ei ole sellaista kuin symbolien hajauttami-
nen esimerkiksi kielen foneemien perusteella  Sen sijaan näyttää, että 
kun ihmiset ymmärtävät toisiaan, aivot tekevät samanlaisia asioita sa-
maan tahtiin  Kun ihminen lukee tai kuuntelee jotain tarinaa, fMRI-
kuva näyttää, että aktivaatio aivoissa tapahtuu samalla alueella  Johto-
päätös: kun ihmiset keskustelevat, vaan aivot synkkaa  Jos tekisin aka-
teemisessa kontekstissa näin paksun väitteen ja viittaisin yhteen neli-
sivuiseen empiiriseen tutkimukseen, se olisi kestämätön tilanne  Jos taas 
lähtisin populaarikirjassa avaamaan, miksi on perusteltua väittää näin, 
siihen pitäisi lyödä kaikki systeemiälytutkimus ja laajennetun mielen 
hypoteesi sekä filosofinen frameworkki ja sitä empiirisesti tukevat tutki-
mukset  Laitan sinne sen yhden painoarvoa antavan paperin mukaan, 
että se ei olisi vaan läppä  Vaikka sen tarkoitus ei ole palvella akateemista 
lukijaa, se antaa akateemiselle lukijalle sen ensimmäisen ankkuripaikan 

Suurelle yleisölle tarjottavien väitteiden pitäisi paremminkin olla 
erityisen hyvin tuettuja ja erityisen huolellisesti esitettyjä  Erikois-
koulutetun erikoisyleisön pitäisi osata lisätä rajaukset ja varaumat 
ja sen sellaiset rakenteet väittämiin, jos niitä ei ole vaivauduttu 
alun perin eksplikoimaan  Mutta laajalle lukevalle yleisölle tarkoi-
tettu tiedepohjainen tietokirjallisuus ei saisi olla rimaa madal-
tavaa  Päinvastoin rimaa tulee nostaa, koska lukijoina eivät ole-
kaan vertaiset: niin matalan kuin korkeankin abstraktiotason asiat 
on osattava havainnollistaa ja selostaa luotettavasti sekä asioi - 
den vaikeudelle ja tulkinnanvaraisuudelle oikeutta tehden  Pop- 
musiikkia voi ehkä kuvailla musiikiksi, jossa säveltaiteen hienou-
det on korvattu pop-hienouksilla tai -latteuksilla, mutta populaari 
tietokirjoittaminen ei tarkoita reunaehtojen, moniselitteisyyksien, 
mutkikkuuksien, epävarmuuksien ja kiistanalaisuuksien siivoa-
mista pois löydösten ympäriltä  Järvilehdon maininta tarpeettoman 
teknisen aineksen karsimisesta on kohdallaan, mutta hänen näke-
myksensä siitä, että populaareissa tietoyhteyksissä kelpaisi huonom-
pikin näyttö tai että niissä voitaisiin tulokset esittää taatumpina 
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kuin ne ovatkaan, on kestämättömyyttä itseään  Vain hengen-
luonti ja tsemppaus, jos myös hartaus ja käännytys, kysyy suora-
viivaisuudelle uhraamista ja huonojen kärjistysten hyväksymistä 

Järvilehto hahmottaa tilanteen liian yksinkertaistavasti  Yh-
täällä on tieteellinen löydös siitä kertovine artikkeleineen ja toi-
saalla hän itse käyttämässä sitä noin tai näin mielestään asiaankuu-
luvasti tilanteen mukaan  Järvilehto kirkastaa: ”Sekä tutkimuk-
sessa että valmennuksessa pitää täyttyä kaksi asiaa, jotta voi kär-
jistää ” Sivumennen huomataan, että ilmeisesti olennaista on joka 
tapauksessa tuoda asiansa esiin kärjistetysti, mutta ajatus jatkuu: 

Ensinnäkin pitää pystyä substantioimaan väite, jos se haastetaan  Mi-
nun on tiedettävä, paljonko pystyn tykittämään  Populaarikirjaan ei voi 
laittaa kolmeakymmentä lähdeviitettä  Mutta voinko kaivaa ne kolme-
kymmentä? Jos voin, sitten uskallan jättää väitteen  Toiseksi: sen asia-
yhteyden täytyy olla perusteltu  Hassoninkin paperi on ollut keskei - 
nen käännekohta 

Tästä puuttuu paljon  Ei todeta, että Princetonin yliopiston psy-
kologian apulaisprofessorina toimivaa ja aiheesta alansa journaa-
leihin kirjoittanutta israelilaista Hassonia lainataan nyt Harvard 
Business Review’ssa ilmestyneestä sovelluksestaan  Lajissaan hyvin 
toimitettuna sekin tunnetaan, mutta HBR ei ole vertaisarvioitu 
tiedelehti vaan firmaeksekutiivien vapaahetken ilo, jonka saa mat-
kaselailtavaksi Helsingin Rautatieaseman R-kioskista  Järvilehdon 
haastattelu- ja kirjalausumista jää kokonaan pois se populaarien 
kirjojen todellinen konteksti, jossa hän toimii  Hassonin artikke lia 
hyödynsivät ennen häntä esimerkiksi Hedgesin The Power of Pre-
sence (2012) ja Schultzin & Doerrin Insight Selling (2014)  Järvileh-
don manööverien tosiasiallinen tapahtumapaikka on valmennus 
ja tsemppaus kevyen itse- ja yrityskehitysgenren piirissä, ei tutkijan 
tie huippututkimusareenoilta laajan yleisön valistamiskentille  
Löydöstä hyödyntävän tulisi tuntea sen eri käytöt ja tehdä selväksi 
yhteydet ja erot niihin  Järvilehto pikemminkin kätkee eriävyydet 
ja yhtenevyydet 

Vastaavasti Martela sivuaa aihetta Tahdonvoiman käyttöoh-
jeensa nootissa: ”Tarkoituksena ei siis ole kirjoittaa tieteestä vaan 
tieteen avulla kirjoittaa käytännöllinen kirja tahdonvoimasta  Ja 
tiede itsessäään ei suoraan anna käytännön neuvoja vaan keskittyy 
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hypoteesien luomiseen ja testaamiseen  Siksi käytännön teos vaatii 
aina valtavan määrän tieteellisten tulosten valintaa ja tulkintaa  Ja 
tästä tulkinnasta vastuun ottaa allekirjoittanut  Joku toinen olisi 
samojen tieteellisten tulosten pohjalta vetänyt ehkä vähän erilaiset 
johtopäätökset ja tarjonnut hivenen erilaisen työkalupakin  Tämä 
kirja on pyrkimukseni luoda tämänhetkisen tieteellisen tiedon 
pohjalta mahdollisimman toimiva kokoelma työkaluja tahdonvoi-
man vahvistamiseksi  Se on vain yksi tulkinta tahdonvoimasta, 
mutta se on paras mahdollinen tulkinta, johon minä olen tällä 
hetkellä kykeneväinen ” Tämä omalla tavallaan avoin ja avulias 
puheenvuoro peittää näkyvistä kaiken sen suuren määrän jo val-
miiksi popularisoitua ja edelleen itse- ja yhteisökehittämisoppai-
siin – Martelan kirjan lajityyppiedeltäjiin – vietyä tahdonvoimasta 
kirjoittelua  Sitä voi pitää merkittävästi suurempana ainesosana 
Tahdonvoiman käyttöohjetta kuin konsanaan tiedettä tai suomalai-
sen tulkintaa siitä 

FA:n suoranaiseksi tavaramerkiksi kehittyneeseen tapaan lai-
nata auktoriteetteja, vedota tutkimuksiin ja luoda käsitteitä pa-
neudutaan tarkemmin jäljempänä  Firma on menestynyt filoso-
fialla ja akateemisuudella ratsastavana ja tutkimusyrityskäsitettä-
kin hyödyntävänä valmennusyhtiönä  Sen asiakkaat ovat selvästi-
kin saaneet tukea pyrkimyksilleen  Mutta puntaroivan julkisuuden 
suoranainen puute sen kärkinimien yleiseen jakoon saattamien 
kirjoitusten ja lausuntojen ympäriltä on silmäänpistävä ja arvelut-
tava  Samoin yrityksen pääsy mukaan julkisvallan useisiin eri 
hankkeisiin on sujunut vailla asiaankuuluvaa kriittistä keskuste-
lua  Sukulaistapauksineenkin FA:n tarina on kyllin harvinainen 
ja riittävän näkyvä ansaitakseen koettelevan lähitarkastelun  Kun 
perehdytään firman ja firmalaisten julkisiin toimiin, kysytään, 
millä tolalla on suomalainen uuteen, huomispäiväiseen ja tulevai-
seen kurkottava työn, koulun ja muun elämän edistäminen  Miltä 
näyttävät kansakunnan filosofianakatemialaisittain viritetty hy-
vinvointipolitiikka ja innovaatiotoiminta 
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iii.3 PAiKKA KARtAllA

Filosofilähtöisenä yrityksenä Filosofian Akatemia muistuttaa aina-
kin taustaltaan filosofien perustamaa ja pyörittämää Osuuskunta 
Lektiota (2005–)  Sen neljästä näkyvästä toimijasta Tuomas Ne-
vanlinna (s  1960) ja Jakke Holvas (s  1968) ovat tunnettuja filoso-
feja, toimittajia ja kirjoittajia, Teemu Ikonen (s  1969) filosofisesti 
suuntautunut kirjallisuudentutkija ja Jukka Relander (s  1967) 
historiaa opiskellut intellektuelli ja vihreä poliitikko  FA:n sittem-
min korostamaan tapaan Lektiokin vetoaa korkeimpaan oppinei-
suuteen: se sanoo verkkosivuillaan olevansa ”akateeminen sisällön-
tuotantoyritys”, vaikka sen kvartetista vain Ikonen on vahvasti 
kiinnittynyt yliopistoon  Hänen lisäkseen vain Holvaksella on 
tutkijakoulutus  Ajatuspajaksi julistautumattoman osuuskunnan 
yhteys ajatus pajoihin on selvä, kuuluuhan sen tagline: ”Tuotam - 
me ajatuksia!”

Mutta toisin kuin think tankit yleensä ja jotakuinkin päin-
vastoin kuin eritoten FA, Lektio korostaa kriittisyyttä  Se tarjoaa 
asiak kailleen puhetta, kirjoitusta, koulutusta, aikalaisdiagnoosia, 
toimittamista, seminaaritapahtumia ja neuvontaakin, joskin ni-
menomaan ”kriittistä konsultointia”  Lektio lupaa ”oppinutta ja 
odottamatontakin” näkemyksellisyyttä ”yritysmaailman ulkopuo-
lelta”  Se tuottaa kiireisen uutisvälityksen sijaan ”syiden, rakentei-
den ja taustojen pohdintaa”  Lektio linjaa: ”Luotamme siihen, että 
jossakin vielä tarvitaan puhujia, joiden luennoissa on eurooppalai-
sesta tieteestä ja kirjallisesta traditiosta ammentavaa sisältöä ” Sat-
tumoisin se nimeää yhdeksi luentoaiheekseen ”bisnesmallin tule-
misen hallintoon”  Se ei siis niinkään olennoi uutta yhteisömuotoa 
kuin ruotii liiketoiminnan ja julkisvallan välisiä yhteyksiä  Vaikka 
Lektio toimii n & n:n saamien tietojen mukaan nykyään lähinnä 
Nevanlinnan & Relanderin puhujakeikkojen tukirakenteena – 
osoitteenaan vantaalainen kirjanpitotoimisto – vertailu kannattaa  
Kaiken muun eriävyyden lisäksi Lektion päänelikko on jo siksi 
kokenutta ja kannuksensa hankkinutta älymystöä, että kiinnostu-
neen pitäisi suurin piirtein tietää, mitä tilaa ja saa  Siihen verrat-
tuna FA hahmottuu nuorten innostajien firmaksi 
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Osin sattuvastikin teologian doktorandi Taneli Heikka (s  1971) 
liitti Helsingin Sanomissa tammikuussa 2015 FA:n ”kasvuyrittäjyy-
den opiskelijaliikkeeseen”  Hän ei vinoillut  Heikka kajautti ole-
vansa ”valtiokriittinen liberaali” ja innoissaan filosofianakatemia-
laisten ”tekemisen meiningistä”  Alma Median toimittajan töiden 
ja pamflettikirjoittelun ohella ja jälkeen hän itse on vetänyt 2010 
alkaen Avaja Open -nimistä osakeyhtiötä, joka keskittyy kauppa-
rekisterin mukaan suhdetoimintaan, viestintäkonsultointiin, tut-
kimuspalveluihin ja sisällöntuotantoon  Heikka itse kutsuu sitä 
LinkedIn-sivullaan think-and-do-toimistoksi, joka yhdessä asiak-
kaittensa kanssa ”suunnittelee ja toteuttaa strategisesti uraauurta-
via kommunikaatioprosesseja”  Samalla alustalla helmikuussa 2016 
julkaistussa jutussaan ”innovatiivisen yritysviestinnän” näkymistä 
hän käytti yliopistoleikkausten ajankohtaista kiistaa kertoakseen, 
kuinka ”minusta on innostavaa pohtia, mitä uusia mahdollisuuk-
sia avautuu, kun tutkimuksen rakenteet ovat samassa murroksessa 
kuin muunkin yhteiskunnan”  HS-jutussaan Heikka ihasteli FA:n 
nousua esimerkkinä ”nuoren älymystön” ja ”globaalin lukeneis-
ton” ennakkoluulottomuudesta ajatusten kaupallistamisessa  Teksti 
kävi itse esimerkiksi siitä, kuinka alas voi nykyään asettua edelleen 
korkealuokkaiseen journalismiin pystyvän lehden rima  Puffail-
lessaan Heikalla oli antaa Järvilehdon firmalle kunnioittava epi-
teetti ”työelämän kehittämisen asiantuntija- ja tutkimusyhtiö” 

Lektiota läheisempi tapaus sille yritysmaailmassa on Aretai Oy 
(2001–)  Vaikka sen päätekijöistä vain Kai Alhanen (s  1975) tun-
netaan filosofina, kreikankielinen nimi ”hyveet” (ἀρεταί) kertoo 
painotuksesta  Aretai myy koulutusta ja työnohjausta sekä kehit-
tämistä viidellä alueella: konsultointi, tutkimus, valmennus, raja-
pintatyöskentelyt ja yksilöiden pohdinta-apu  FA:sta poiketen Are-
tai ei siis arkaile konsulttiluonnettaan: esimerkiksi Alhasen tuore 
THL-tilaustyö lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä päätyy 
suosittamaan kehittämistoimenpiteitä eli käytännössä lisäkonsul-
tointia  Firma ei liioin kavahda think-tankiyttä: se ”kehittelee aja-
tushautomon toimintamallia uudenlaisia ideoita, käsitteitä ja toi-
mintakäytäntöjä demokraattisen ja ekologisen palvelukulttuurin 
tueksi”  Mutta vaikka Aretai on FA:sta erkaantuen vähemmän 
julkinen ja julkilausumissaan korostetun asiallinen ja maltillinen, 
sen tapahtumissa – kuten lokakuussa 2014 pidetyssä ”Rohkeus”- 
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dialogipäivässä – on yhteneviä piirteitä, kuten on varmasti myös 
käytännön asiakastyössä  Alhaselle tärkeän yhdysvaltalaisen prag-
matistin John Deweyn Martela mainitsee kotisivujensa itse-esitte-
lyssä ainoana filosofina  Aretain neljästä pääperi aatteesta – oppi-
minen, dialogisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä sosio-
metria ja psykodraama – kolme ensimmäistä korostuu myös 
FA:ssa  Oppimisesta blogissaan usein kirjoittanut ja 2014 aiheesta 
kirjan julkaissut Järvilehto nosti jo 2010 esiin dialogisuuden arvon 
ja 2012 ratkaisukeskeisyyden ihanteen  Muun muassa Ratkes ry:n 
syyspäivillä 2014 esitelmöineen Neuvosen mainittu päätöksen-
teko-opas kirja puolustaa vahvasti dialogia 

Aiheyhtymäkohtien tarkkaamisen sijasta voi katsoa käytän-
nöllisiä kytkentöjä  FA:n lähellä on syntynyt muitakin firmoja  
Viestinnästä 2009 valmistuneen Olli Parviaisen ”sosiaalisten ver-
kostojen analysointiin” erikoistunut Verkostoanatomia luotiin 
vain kuukautta myöhemmin  Parviainen viritteli yhdessä niin 
ikään Helsingin yliopiston mediatieteiden koulutuksen saaneiden 
Salla Laaksosen ja Petro Poutasen sekä FA:n Tiuraniemen kanssa 
Troika- nimistä oppimisen verkkopalvelua, joka ei ilmeisesti nous-
sut siivilleen 

Teologi Juhana Torkin (s  1977) firma Puhevalta (2006–) taas 
ilmaantui samana vuonna kuin hänen esikoisteoksensa Puhevalta 
(2006)  Se muuttui osakeyhtiöksi samana vuonna kuin ilmestyi 
hänen uusin teoksensa Puhevalta käyttöön (2015)  Järvilehto on 
toistuvasti ylistänyt kaunopuheisuus- ja retoriikka-asiantuntijana 
tunnettua Torkkia, jonka debyyttiteos pääsi jopa Mestariajatteli-
jan mainittuun viiden elämää muuttavan lukukokemuksen jouk-
koon ainoana suomalaisena nimekkeenä  Yrittäjinä ja esitelmöijinä 
he kohtasivat 2012 Hämeenlinnan nuorkauppakamarin järjestä-
mässä retoriikan kesäkoulussa  Niin ikään yrittäjänä tunnettua 
filosofian tohtoria Maija-Riitta Ollilaa (s  1956) FA ei ole pitänyt 
esillä  Hänen Pro Sophia Oy:nsä (1998–) syntyi firmoissa jo 80-lu-
vun puolimaista asti esiintymässä käyneen kysytyn luennoitsijan 
ja puhujan keikkojen hallintaan  Ollila sanoi 2015 ”viestintäjoh-
tajuuden valmennusyritys” Spindoctor Finland Oy:n toimitus-
johtajan, KTT Jukka Saksen haastattelussa, että johtajien kannat-
taisi etsiä ajatteluaan edistäviä uusia asioita  ”Johtaminen on paljol ti 
ajattelua ja siinä uusiutuminen käytännössä vaikeaa ” Hänen usein 
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kirpeisiin kommentteihinsa on harvoin voinut kuvitella monien 
julkkisintellektuellien sanomisista tuttuja yliampuvuuksia  Ollila 
sanoikin Sakselle, että monesti ”asiakas hankkii konsultin, jotta ei 
tarvitsisi ajatella  Asian tuntijan täytyy kuunnella kysymyksenaset-
telussa, että haluaako asiakas uudenlaisia vaihtoehtoja vai oikeu-
tusta tekemiselleen ” Jotain alan tuulista kertoo se, että Ollila mai-
nitsi PuheenPalolle toukokuussa 2016 kouluttautuneensa personal 
traineriksi ja ”sukeltaneensa terveyden ja hyvinvoinnin maail-
maan” sekä joogaan  Hän tuskin kuitenkaan ryhtyy tavanomai-
simpaan yhteisö- ja itsemuutosvaikuttamiseen 

Torkkilaisista puhepalveluista on lyhyt matka viestimisen ja 
vaikuttamisen ammattilaisiin  Raportissa jo mainittu Saukko-
maan Tekir sekoittaa myös think tank -pakkaa: ”Tärkein palve-
lumme on ajattelu ” FA ei tiettävästi ole tehnyt yhteistyötä Tekirin 
kanssa, mutta mediapersoona Marko Kulmalan Insano Oy:n 
(2005–) kanssa se on ollut hyvää pataa  Kulmala on yksi niistä 
”huikeista ajattelijoista ja ajattelun siivittäjistä”, joita Järvilehdon 
Monenkirjavia kuvitelmia kiittää taustakeskusteluista  Televisio-
ohjelmia ja muita viestituotteita tekevä Insano sanoo olevansa ”aja-
tuspuristamo”, joka loihtii ”ideasta läpimurtotarinan viikossa”  
Tämä käy yksiin esimerkiksi Heikan Avaja Openin kanssa 

FA:lle likeinen yritys on Aluksi-osuudessa jo mainittu ko-
koomusvaikuttaja Kirsi Pihan (s  1967) perustama Ellun Kanat 
(2008–)  Se kertoo olevansa ”strategisesti ajatteleva, täyden palvelun 
viestintätalo”  Toimitusjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi hil-
jattain siirtynyt entinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu 
Piha keskittyy itse ”mahdollisuusviestintään”, joka on ”vaikuttaja-
viestinnän” hienostuneempi muoto  Uudeksi toimariksi ryhtyi ko-
koomuksen ex-puoluesihteeri Taju Tujunen (s  1970)  Ellun Kano-
jen konsultteina toimivat esimerkiksi Maikkarin uutisankkurina 
muistettu Eeva Lehtimäki, viihdemediapersoona ja EVA:n kirjai-
lija Tuomas Enbuske sekä Helsingin juhlaviikkojen tiedottajana 
työskennellyt, historiasta 1998 valmistunut Sini Koskimies  Kuten 
jo II 3:ssa kerrottiin, Ellun Kanat on myös ajatushautomo  FA:n 
kanssa yhteistyössä se järjesti 2012 pääministeri Jyrki Kataisen (s  
1971) (kok) suojeleman ”Ajattelun viikon”, jota sponsoroivat mui-
den muassa Accenture, Kauppalehti, EVA, Kirkkohallitus, Skanno 
ja presidentti Sauli Niinistön (s  1948) (kok) nuorisokampanja Ihan 
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tavallisia asioita  Tunnettu pappi Kai Sadinmaa (s  1964) piti ky-
seenalaisena kirkon kumppanuutta kokoomusvetoisessa tempauk-
sessa  Tuolloin julkaistiin myös Ellun Kanojen kustantama anto-
logia Mitä tapahtuu huomenna ajattelulle, jonka pääosassa esiintyi 
Järvilehto  Hän toimi myös 2014 hankkeen ohjausryhmässä, kun 
Ellun Kanat teki 1 700 Aalto-opiske lijan työelämäodotuksista 
kyselytutkimuksen  Sen olennaisena osana pyrittiin antamaan 
myönteinen ja innostunut sisältö Suomessa kriittisen keskustelun 
kohteena olevalle käsitteelle ’uusi työ’ 

FA:n monisäikeistä paikkaa yrityskentällä kannattaa luodata  
Tämä johtuu siitä, että se tulee julkisuudessa toistuvasti kuvatuksi 
yhtäältä tutkimuksellisena tahona ja toisaalta sisäisyyksien tai sil-
kan energian ilmentäjänä  Se on onnistunut luomaan vapaasti lei-
juvan vaikutelman uudistusmielisestä ja riippumattomasta lajitel-
masta tuoreita kasvoja ja raikkaita näkemyksiä  Martelan & Jaren-
gon Sisäinen motivaatio iloitsee ”akateemisen yrittäjyyden” nou-
susta, mutta FA:n tarinaa ei ole luettu osana tätä trendiä, vaan sitä 
on kerrottu huomattavasti tutkimuksellisemmin painotuksin  On 
syytä kuvata sitä firmana firmojen joukossa  Platonin akatemia ei 
ollut tuotekehittämö mutta Filosofian Akatemia Oy on  

FA on ajatushautomoiden ja ajattelupalveluntarjoajien joukossa 
poikkeuksellisen kiintoisa tapaus  Yhtäältä se väittää välittävänsä 
filosofisen tradition aarteita, kuten ajattelun taitoja, asiakkailleen, 
yhteistyökumppaneilleen ja yleisempäänkin käyttöön  Toisaalta se 
ei juuri eroa muista konsulttiratkaisuja ja coach-interventioita tar-
joavista nykymallisen organisaatiokehittämisen ja henkilöstökou-
luttamisen kilpailijoista  FA:n erikoisuutena on kiinnittyminen 
filosofiaan, joka kuitenkin syntyi aikoinaan totuuden ja viisauden 
tavoittelulle omistautuneena teoriakäytäntönä vastahangassa pu-
hetaitoa kauppaavaan sofistiikkaan ja voittoa etsivään eristiik-
kaan  Tämä liioitellun puhdas käsitys filosofiasta on estänyt ym-
märtämästä erityisesti sofistien eli Sokrateen kanssa kilpailleiden 
viisaudenopettajien kulttuurista merkitystä  Aristofaneen paro-
dian tuumintatuvassaan päivystävistä kalpeanaamaisista ja maail-
masta tietämättömistä viisastelijoista soisikin sisältyvän pysyvästi 
viisauden ystävien itseymmärrykseen  Filosofian ytimeen edelleen 
kuuluva kriittisyys istuu silti huonosti puffaus- ja promotointi-
valtaisille ajatus- ja toimintamallien markkinoille 
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FA onkin joutunut lyhyen historiansa aikana moniin arvelutta-
viin tilanteisiin  Julkisuusstrategiansa se on kuitenkin hoitanut 
niin hyvin ja ajanhenkeen sopivasti, että se on taantuman oloissa-
kin pystynyt saamaan jalansijan vaikealta toimialalta keräämättä 
juuri lainkaan arvostelua  Filosofian ja filosofisen yhteiskunta-
kritiikin kannalta tärkeää on seurata, mitä Filosofian Akatemia 
sanoo ja tekee filosofian nimissä  ”Tiedonhallintaverkostoja” tar-
jonneet, sittemmin pimentoon painuneet amerikkalaiskonsultit 
Figallo & Rhine luonnehtivat 2002 Platonin filosofista piiriä ja 
Akadémeia-opinahjoa ”filosofiseksi think tankiksi”  Raportissa jo 
nähtiin, kuinka samankaltaista innoitusta haki myös jyväskyläläi-
nen Tiimiakatemia  Ajatuspaja Magma taas alkoi 2014 järjestää 
Magma-akademin-kurssituksia  Termin suotuisaa kaikua hyö-
dynsi Demos järjestäessään eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
tilauksesta jo syksyllä 2008 ”Tietoyhteiskunta-akatemia”-nimisen 
tapahtuman  Vetovoima ei ehtynyt: tammi- ja maaliskuussa 2016 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry piti samannimi-
sen ”yhteiskunnallisille päättäjille” suunnatun ”valmennuksen” 
partnereinaan Nokia, Kopiosto, Microsoft, Softgate, Cinia, Data-
Center, Tieto, Teknologiateollisuus ja YLE  Vielä yhtenä kumppa-
nina toimineen Carunan toimitusjohtaja Ari Koponen (s  1964) sai 
pohtia omassa esitelmäosuudessaan sääntelyn jälkeenjääneisyyttä 

Demos on eduskunta- ja Sitra-yhteistöineen muutenkin näyttä-
nyt suuntaa FA:lle  Se on perustamisestaan lähtien korostanut tut-
kimuksellisuuttaan, vaikka sen työntekijöiden koulutustaso on ol-
lut muihin suomalaisiin ajatuspajoihin verrattuna poikkeuksellisen 
matala  ”Tutkija”- ja ”tutkimusjohtaja”-titteleitä sekä ”tutkimus”-
sanaa on käytetty välittämättä tutkijakoulutuksen puutteesta tai 
julkaisujen perin vaatimattomasta skolaariuden asteesta  FA:n vä-
essä on paljon enemmän akateemista uskottavuutta, mutta De-
moksen malliin se on elämöinyt tutkimuksellisuudellaan myös 
silloin, kun juuri se on loistanut poissaolollaan  Jo yhdettätoista 
vuottaan jatkava think tank on viitoittanut FA:lle tietä myös dia-
logisuuden ja innovaatioiden korostuksellaan  Lisäksi Demoksen 
nykyisen toimenkuvan summaava iskulause ”Autamme yhteisöjä 
ja yrityksiä menestymään tulevaisuudessa” käytännössä poistaa 
eron ajatushautomon ja konsulttiyhtiön välillä 
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Alkuperäisessä koulutuspainotuksessaan Filosofian Akatemia 
herätteli kenties hyvinkin mielikuvia vertautumisesta paitsi jo 
mainittuun Kriittiseen korkeakouluun myös aikoinaan sosiaali-
demokraattisin voimin Kauniaisiin perustettuun kansankorkea-
kouluun Työväen Akatemiaan (1921–)  Ei ainakaan haitannut, jos 
ideaksi miellettiin toimiminen akateemisiakin instituutioita aka-
teemisemmin, riippumattoman tutkijuuden yhdistyminen elä-
mänläheisen tekemisen meininkiin  Nuorekkuuttaan FA saat toi 
tosin yhdistyä joidenkin ajatuksissa etenkin jalkapalloilusta tut-
tuihin academeia-pohjaisiin maailman suurseurojen juniori-
koulutus yksiköihin  Näitä valmiimpi rinnakkaistapaus Suomessa 
oli kuitenkin toiminnan ”kehittämöksi ja toteuttamoksi” itseään 
kuvaava nuoriso- ja liikuntajärjestöjen ”kumppaniorganisaatio” ja 
palveluntarjoaja Nuorten Akatemia (1994–)  Sitä läheisemmäksi 
kaimaksi FA:lle on laskettava järvenpääläis-tuusulalainen nuorten 
kesätapahtuma Platonin Akatemia (1997–)  Filosofian ja elämän-
katsomustiedon opettajien yhdistyksen voimannäyte viittaa inspi-
ratiokseen niin ateenalaiseen kuin Firenzessä 1400-luvulla toimi-
neeseen Platonilaiseen Akatemiaan  Nykyään samannimisen kan-
natusyhdistyksensä tuottama Platonin Akatemia ilmoitti hiljat-
tain aloittaneensa yhteistyön FA:n kanssa  

FA:n nimessä on kuitenkin F:n ja A:n lisäksi kirjaimet Oy  
Selvä edeltäjä firmalle onkin kajaanilaisen Ollis Leppäsen (s  1979) 
perustama Young Leaders Academy Oy (2007–)  ”Nuorten val-
mentamiseen keskittyvä asiantuntijayritys” toimii nykyään Jyväs-
kylässä muin voimin ja tunnetaan nimellä ZestMark  Martelan & 
Järviledon Saaris-juhlakirjaankin osallistuneen Leppäsen johdolla 
jatkava Intotalo Oy (2001–) taas tarjoaa yritysjohdon valmennusta 
ja ”tulosta synnyttävää kulttuuria”  Akateemisuus ei silti näytä is-
kusanana kadottavan vetovoimaansa elinkeinoelämässä  S-ryh-
män Jollas-instituutti järjestää nykyään Akatemia-valmennusta, 
joka ”tukee Sokos Hotels -brändiuudistuksessa alkanutta kulttuu-
rin muutosta” ja luo ”systematiikkaa yhteisiin tekemisiin ja toi-
minnan kehittämiseen”  Yksittäisen koutsauspäivän sijasta niin 
johdolle kuin koko henkilöstöllekin tarkoitettu Akatemia-valmen-
nus on ”osa jatkuvaa kehittymistä erilaisten tekemisten avulla”  
Myös legendaarinen Kotipizza Oyj (1987–) puhui hiljan henkilös-
tökoulutusyksiköstään Kotipizza-opistosta minäpä muuna kuin 
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Kotipizza-Akatemiana  FA:n iskemää kipinää on ehkä paras hakea 
paniikkihäiriöstä gradunsa 1996 tehneen psykologi Jarkko Ran-
tasen yrityksestä  Perustettuaan 2010 valmennusyhtiö Human Ad-
vicen ja julkaistuaan Talentumilla kannustusmanuaalin Tunteella! 
(2011) hän otti Oy:nsä aputoiminimeksi Tunneakatemia / Aca-
demy of Emotions  

”Akatemia” ei FA:nkaan nimessä viittaa niinkään Platoniin tai 
akateemisuuteen  Se kiinnittyy vaikkapa yhdysvaltalaiseen Grow-
ThinkUniversityyn (2008–), joka ei ole korkeakoulu vaan liike-
ideointia, tuottavuusmaksimointia ja tiiminvetoa palvelutuotteiksi 
kehittävä osakeyhtiö taglinenaan Start It. Grow It. Sell It. Kelpaa 
verrata myös Googlen teknisen johtajan Ray Kurzweilin (s  1948) 
2008 perustamaan Singularity Universityyn: se on yliopiston si-
jaan tapahtumajärjestämiseen sekä ajatus- ja yrityshautomotoi-
mintaan keskittynyt säätiö  Kurzweil hehkutti myyntimenestyk-
sessään The Singularity Is Near (2005) koneälyn itsenäistyvän 2045  
Kun Helsingin Sanomat Nyt teki aiheesta juttua syksyllä 2015, se 
hankki Illinoisin yliopiston filosofian apulaisprofessorina työsken-
televältä keinotietoisuustutkijalta Pentti O  Haikoselta (s  1946) 
nyreät kommentit Kurzweilista ”show-miehenä”, singulariteetista 
uskontona ja yhdysvaltalaisesta tieteen epäkohdista: ”Jenkeissä pi-
tää maalata suurella pensselillä taivaanrantaa, jotta saa rahaa ” Sa-
massa sai FA:n Lahti tunnustaa uskovansa singulariteetin tuloon 
ja kuvata tunnelmiaan Kurzweilin kurssista ”järjettömän intensii-
visenä täräytyksenä”  Järvilehdon Monenkirjavia kuvitelmia intoi-
lee sekin singulariteetista 

FA:n konsepti rinnastuu de Bono Thinking Systemsiin (dBTS) 
mutta myös esimerkiksi Cambridge Corporate Universityyn 
(CCU) ja SokratesGroupiin  Kirjoitettuaan Six Thinking Hatsin 
(1991) de Bono perusti Perfection Learning -yhtiön kanssa koulu-
tus- ja valmennusfirman Advanced Practical Thinking Training 
(APTT)  Aloitusvuonna 1991 kaikki kurssit piti itse de Bono, 
eikä firman myynti noussut 300 000 dollaria suuremmaksi  Seu-
raavanakin vuonna hän vastasi itse opetuksesta, mutta koulutet-
tuja kouluttajia valmistui jo puolensataa  Sitten jysähti: 90-luvun 
puoliväliin tultaessa APTT myi palvelujaan jo yli 1,6 miljoonan 
taalan arvosta  Yritys oli laajentunut yli 400 kouluttajan voimin 
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27 maahan  Kun myynti ylitti 1996 kolme miljoonaa, Indianassa 
kotipaikkaansa pitävä firma otti nimen dBTS  Oudommalla lin-
nulla CCU:lla ei ole mitään tekemistä Cambridgen yliopiston 
(1209–) kanssa (niin kuin ei ole konsulttiyhtiö Oxford Groupilla-
kaan (1987–) Oxfordin yliopiston (1096–) kanssa)  CCU on Ten-
nesseessä 1983 perustetun Parthenon Innovation Institute -yhtiön 
2002 omaksuma nimi  Sen ”filosofian laitos” (Cambrige Philoso-
phy Institute) myöntää ”ammatti-innovaattorin todistuksia” kurs-
seistaan  CCU:n voimamies Harold R  McAlindon (1940–2003) 
laati The Little Book of Big Ideasinsa (1999) ”miehille ja naisille, 
jotka haluavat kääntää ideansa pankkitalletuksiksi ja unelmansa 
todellisuudeksi”  Kirja opastaa, miten pohtia onnellistumista, ”ko-
kea todellinen itsesi” sekä ”tavoitella sitä intohimoisesti ja voittoi-
sasti”  SokratesGroup (2002–) taas on saksalainen valmennustalo, 
joka lupaa neurologiapohjaisella ”SokratesKarttaKonseptillaan” 
mutkikkaan maailman organisaatioille ”Sokrateen ja Platonin 
edellyttämät tiedonmuodostusvaatimukset joka suhteessa täyttä-
vää” ongelmanratkaisua 

Kolme muutakin yritystä kannattaa mainita FA:n tapauksen 
haarukoimiseksi  Osiossa II 7 tavattu positiivipsykologi Tal Ben-
Shahar perusti 2011 Potentialife-yhtiön  Se tarjoaa johtajille tiede-
perustaisuusväittein pönkitettyjä koulutusohjelmia  Suosittujen 
onnellisuuskurssien vetäjä laati aiheesta kaksi oma-apukirjaa  Sa-
moin alaluvussa II 7 välähtänyt Shawn Achor (s  1978) taas on hä-
nen entinen oppilaansa, joka nousi puhujamarkkinoitten tähdeksi 
The Happiness Advantagellaan (2010)  Vaimonsa Michelle Gielanin 
(s  1978) kanssa Achor perusti GoodThinkInc -firmansa (2007–) 
yhteyteen tutkimus- ja yrityskentän linkiksi ajatuspaja-konsultti-
toimiston The Institute for Applied Positive Research  Hän on 
tehnyt tunnetuksi yleis reseptinsä: onnentavoittelu työn ja menes-
tyksen kautta tulisi vaihtaa onnellisena olemiseen, joka varmim-
min johtaa hyvään työhön ja elämään  Tutkimusviitteet autuaista 
sieluista parhaina myyjinä ja ilopillereistä nopeimpina oppijoina 
johdattaa hänen mukaansa ”todelliseen vallankumoukseen”  Avio-
pari itse on vailla tutkijakoulutusta: Michelle on MAPPi ja Shawn 
uskontoetiikan maisteri  Se puuttuu myös sveitsiläis-brittiläiseltä 
Alain de Bottonilta (s  1969)  Yhdessä akateemisesti oppineemman 
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mutta yhtä suruttomasti soveltelevan pop-kirjailijan ja motivaatio-
puhujan Roman Krznaricin kanssa hän perusti 2008 Lontoossa 
School of Life -järjestön ja -konsulttiyrityksen 

FA jatkaa muodollisesti ja sisällöllisesti APPT:n–CCU:n–
SG:n–GoodThinkInc :in–SchoolOfLifen–Potentialifen linjalla 
suomalaisin erikoisuuksin  Filosofianakatemialaiset ovat jenkki- ja 
brittiverrokkejaan paremmin koulutettuja ja pohjoismaisen mallin 
muokkaamia tuottavuustsemppareita, joista osa pyrkii vaalimaan 
myös akateemista uraansa  Firman kotisivujen epäinformatiivi-
suudenkin takia sen tuotteita on tarkasteltava epäsuorasti sen 
avaintekijöiden ulostuloista  Kuten on todettu, tässä raportissa ar-
vioidaan nimenomaan filosofianakatemialaisten julkista ajatus- ja 
vaikuttamistyötä  Heistä etenkin Järvilehdosta ja Martelasta on 
tullut näkyvimpiä suomalaisia filosofeja  Heidän kirjansa ja vies-
timissä esittämät näkemyksensä painottuvat kuitenkin filosofian 
sijasta kevyen organisaatiopsykologian kevyisiin sovelluksiin  
”Ehkä paras muutoksesta kirjoitettu kirja, jonka tiedän”, Martela 
toteaa Tahdonvoiman käyttöohjeessa yhdysvaltalaisten Heathin vel-
jesten Switchistä (2010)  Heistä Chip (s  1963) on Stanfordin yli-
opiston organisaatiokäyttäytymisen professori ja Dan tutkija yk-
sityisen Duke-yliopiston sosiaaliseen yrittämiseen erikoistuneen 
CASE-keskuksen Change Academyssa  Heatheilla on yhteinen 
HeathBrothers-yhtiö ja Thinkwell-kustantamo  Heidän suosittua 
esikoisteostaan Made to Stick (2007) seurannut Switch oli varsinai-
nen myyntipaukku  Martelan sanoin se neuvoo, ”miten saat ai-
kaan muutokset – itsessäsi tai organisaatiossasi”  Tämä yritteliäs 
yhtiö- ja yksilökannustuksen lajityyppi on myös FA:n kotikenttä 

Suomessa taustaksi nousevat kaksi hahmoa: Esa Saarinen ja 
Pekka Himanen  Saarinen on toiminut Teknillisessä korkeakou-
lussa 2002 alkaen systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan 
ongelmanratkaisun professorina  Martela lienee hänen Otanie-
men-aikansa tunnetuin oppilas  20-vuotiaana väitellyt ja sittem-
min erilaisissa projekteissa vaikuttanut ja maailmaa kiertänyt Hi-
manen taas oli Saarisen näkyvin ohjattava hänen työskennelles-
sään vielä Helsingin yliopistolla  Saarinen ja Himanen kuuluvat 
FA:n tunnustamiin esikuviin  Järvilehto on sanonut halunneensa 
tutustua Saariseen firmansa perustamisaikoihin  Hän on myös ker-
tonut firmansa alkuvuosiin osuneesta ja itselleen käänteentekevästä 



241

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

osallistumisesta tämän kuuluisaan Pafos-seminaariin, johon myös 
Martela otti kahdesti, ensi kerran jo 2006  Saarinen kutsuttiin 
pääpuhujaksi FA:n toukokuussa 2012 järjestämään ja muuten FA-
voimin hoidettuun ”tutkijaseminaariin” systeemiälystä  Filosofi-
taustan lisäksi Saarista, Himasta ja Järvilehtoa/Martelaa yhdistää 
sanapari innostus ja kukoistus  Kumpikin juontuu Saariselta, joka 
puhui innostuksesta ja kukoistuksesta jo viime vuosisadalla sekä 
kehitteli henkisen kasvun ohjelmaa yhdessä kasvatuspsykologian 
dosentin (2005 alkaen professorin) Kirsti Longan (s  1961) kanssa 
kirjassa Muodonmuutos (2000) 

Saariseen verrattuna Himanen ja FA-kaksikko eivät ole akatee-
misesti tai julkisina järjenkäyttäjinäkään yhtä kunnostautuneita  
Martelasta (ja Riekistä) voi hyvinkin tulla tutkijana merkittävä 
tekijä, mutta hänen nykyinen näkyvyytensä ei ole nojannut tutki-
mussaavutuksiin  Saarisen 80-luvulta alkanut – yhtä hyvin perin-
teiseen yliopistotyöhön kuin myös kulttuurin ruohonjuuritason 
aktiivisuuteen yhdistynyt – toiminta suuren yleisön foorumeilla 
oli pitkälti yhden erikoislaatuisen yksilön luovaa ja monin osin 
suomalaisen hengenelämän historiaan kiinnittyvää hetkittäin ra-
dikaaliakin kokeilua  Siitä poiketen Himasen tilaustyöt ja FA:n 
hankkeet edustavat pikemminkin 2000- ja 2010-luvulla valta-
virraksi tullutta konsulttitoimintaa 

Jo syksyllä 2013 FA:n tosiasiallisen toimintakentän näki pää-
piirteissään sen muodostettua yhden lenkin Tekniikan Akateemis-
ten järjestämien urailtojen ketjussa  Muita kouluttajia olivat hel-
sinkiläiset henkilöarviointitalo MPS-Consulting (1975–) ja johta-
mistohtori-kirjailija Mikael Saarisen (s  1965) terapiafirma Sensi-
tiva Oy (2000–), espoolaiset bisnesneuvontakonttori Richard 
Lewis Communications (1989–) ja koutsaustoimisto Valmentamo 
(2008–) sekä oululainen somerekrytointiyritys HC Services Oy 
(2008–) ja ylöjärveläinen viestintätaitopaja Ohjaamo (2007–)  
Vastaavasti voi katsoa, keitä muita oli mukana Järvilehdon ja Neu-
vosen edustaessa Filosofian Akatemiaa Itä-Suomen yliopistolla 
syksyllä elokuussa 2014 annetussa Future Leadership -koulutuk-
sessa  Heidän rinnallaan puhuivat Juhani Torkin lisäksi ekonomi 
Arto Miekkavaara (s  1972) aivokeskeiseen muutos- ja itsejohtami-
seen sekä treenaamiseen erikoistuneesta NeuroLeadership Grou-
pista (2004/2011–) ja ratkaisuvalmentaja, positiivisen psykologian 
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kouluttaja, voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja, henkilös-
töjohtaja ja sittemmin valtiovarainministeriöstä valtiokonttorin 
kehityspäälliköksi siirtynyt Marika Tammeaid (s  1967) innovaa-
tiointelligenssifirma Finsight Oy:stä (2007–)  FA vastaa tietenkin 
vain itsestään, mutta seura tekee kaltaisekseen 

Upeaa työtä! suosittelee esimerkiksi ’älykkään organisaation’, 
’älykkään johtamisen’ ja ’älykkään itsen johtamisen’ konsepteilla 
tunnetuksi henkilöstö- ja johdonkonsultiksi nousseen Pentti Sy-
dänmaanlakan (s  1954) ajatuksia ja viestintäyrittäjä Katleena Kor-
tesuon (s  1974) teosta Tee itsestäsi brändi (2011)  Kumpaankin 
heistä on vedottu luovuuden, innovatiivisuuden ja ’uuden työn’ 
innostuneen tulkinnan yhteyksissä 

Olennaista ei ole filosofia  Vaikka Martela ja Järvilehto ovat var-
masti antaumuksellisia filosofeja, heidän julkisessa toiminnassaan 
painaa muu  Niinpä he korostavat Saarisen ohella myös filosofian 
vakavaksi harrastajaksi osoittautuneen yritysvalmentajan Jari Sa-
rasvuon pioneerityötä  Valonöörit mainitsee, että tämän tunnetuin 
teos Sisäinen sankari (1996) oli nuorelle Martelalle olennainen he-
räte  Vaikka meno on hänestä paikoin ”messiaanista”, pysyvästi 
arvokasta on esimerkiksi neuvonta haaveitten muuttamisessa to-
teutuviksi tavoitteiksi  Järvilehto puolestaan luonnehti blogissaan 
syyskuussa 2013 Sarasvuota ”huippuosaajaksi”  Hän sanoi ihmet-
televänsä Sarasvuon ja Saarisen pitämien ”bisnesmaailman ’herä-
tyskokousten’” aiheuttamaa vieroksuntaa  Niissä kun ”valtava 
määrä ihmisiä on ihan oikeasti pysähtynyt kysymään sellaisia 
asioi ta, joita arjen tuoksinassa harvoin tulee kysyttyä  Kuka minä 
olen? Miksi olen sellainen kuin olen? Mitä minä oikeastaan ha-
luan?” Järvilehdon mukaan Sarasvuon ja Saarisen malliset ”mo-
tivaatiopuhujat” ärsyttävät ihmisiä – myönteisesti tai kielteisesti 
– puhumalla muuttumisen mahdollisuudesta  Hänen Upeaa 
työtä!nsä suositteli Trainer’s Housea uusasiakashankinnan laatu-
firmana  Olennaista ei ole filosofia vaan itse- ja toiskoutsaus 

Filosofian Akatemia on noussut otsikoihin useilla projekteil-
laan  Ennen muuta ”hauskan oppimisen”, ”joukkokukoistuksen” 
ja ”Sisun juhlavuoden” tempauksillaan sekä kärkihenkilöittensä 
ajankohtaiskommentoinnillaan yritys on saanut ajatuksiaan ja 
painotuksiaan hyvin esille suomalaisessa julkisessa sanassa aina 
perinteisistä viestimistä sosiaaliseen mediaan  Mainittu Heikan 
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kirjoitus oli kannatuspuheenvuoro FA:n sisukampanjalle  Näinä 
aikoina ei suuremmin ihmetellä, miksi firmat ostavat toisiltaan 
kovin keveiltä kuulostavia koulutus- ja valmennuspalveluja  Ei sii-
hen esimerkiksi ole kansalaisilla sanomistakaan, kun yksityinen 
eläkevakuutusyhtiö Varma kutsuu ”työkykyjohtamisen opinto-
polkunsa” vapausaiheiseen tilaisuuteen puhujan FA:sta  Pulmalli-
sempia ovat julkisen sektorin toimeksiannot  FA:n asiakkaisiin on 
kuulunut esimerkiksi Kauniaisten kaupunki  Henkilöstökertomus 
vuodelta 2013 mainitsee yhdessä toteutetusta ”esimieskoulutus-
sarjasta”  Lisäksi kaupunki kääntyi firman puoleen nuorisotakuun 
toteuttamiseksi: sen kehittämällä ”mallilla nuoret pääsivät ideoi-
maan omia vahvuuksiaan ammatinvalintaa ajatellen”  Kouvola 
taas on paraikaa yhtenä kumppanina mukana FA:n siivousalan 
kampanjassa  Millainen partneri FA on, millä lailla filosofinen ja 
millä tavoin akateeminen?
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iii.4 FilOSOFiAN tARKEMPi lAAtU

Toukokuisessa blogikirjoituksessaan 2010 Järvilehto kirjoitti näin: 
”Kutsumus on siellä, missä taitosi kohtaa maailman tarpeet ” Hän 
pohjusti lauseen todeten, että ”Aristoteleen sanotaan sanoneen” 
noin  Sitten hän muunsi mietelmän muotoon:

 Kutsumus on siellä, missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet  

Tämä on sittemmin kuultu moneen kertaan  Samalla lailla juon-
nettuina lauseet päätyivät Järvilehdon kirjaan Tee itsestäsi mestari-
ajattelija (2012)  Myös Martelan & Järvilehdon yhteinen Ammat-
tiosaajan hyvä elämä (2012) sisältää samantapaisen kehittelyn  Jo 
Ajattelun ammattilaisen kommenttipuheenvuoroissa ajatusta epäil-
tiinkin, mutta sanonta nostatti runsaan ja innostuneen keskuste-
lun, kun teologi-konsultti Jason Lepojärvi (s  1980) toisti sen Hyve-
johtajuus.fi-sivustolla helmikuussa 2011 muodossa ”Kutsumus on 
siellä, missä taitosi ja intohimosi kohtaavat maailman tarpeet”  
Hän taustoitti sitä sanoilla ”Aristoteleen sanotaan sanoneen” sitee-
raten näin Järvilehtoa Järvilehtoa mainitsematta 

Mietelmästä on kuitenkin tullut Järvilehdon signatuurisanonta  
”Aristoteelisena maksiimina” se pääsi jopa Helsingin yliopiston 
innovaatiopalveluiden FA:lta ostaman ”Suunnanottoseminaarin” 
puffiin syyskuussa 2011  Järvilehto toisti sen teoksissaan Upeaa 
työtä! ja Monenkirjavia kuvitelmia sekä osuudessaan Positiivisen 
psykologian voimaan ja esimerkiksi Kauppalehti-haastattelussa jou-
lukuussa 2014  Myöhemmin raportissa tarkasteltavan työ- ja elin-
keinoministeriön yhteistyöprojektin hankeblogissa ajatelmaa kut-
sutaan ”filosofi Lauri Järvilehdon linjaukseksi”  Niinkin etevä 
ajantarkkailija kuin hallintotieteilijä-poliitikko Leo Stranius (s  
1974) kehaisi 2013 Upeaa työtä! arvioidessaan, että aforismi ”kiteyt-
tää kutsumuksen ja merkityksellisen tekemisen hienosti”  Hienoa 
tai ei, kiteyttäjän sijalla on kierrättäjä 

Stageiralaissyntyistä Aristotelesta (384–322 eaa ) ei näet lainan-
nut Lepojärvi eikä Järvilehto  He käyttivät filosofisuuruutta netissä 
pyörivän sanonnan komistamiseen  Filosofina Järvilehdon pitäisi 
tietää, että sitaatti ei voi olla Aristoteleelta  Lepojärven pitäisi 
teologina tietää, miltä suunnalta se tulee  Lause on rikkinäinen 
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puhelin -leikin tapaan muuntunut itseaputoisinto ajatelmasta, 
joka kuuluu alkuperäisessä muodossaan näin: ”Jumala kutsuu si-
nut [tai: teidät] paikkaan, jossa kohtaavat oma syvä riemusi [tai: 
riemunne] ja maailman nälkä ” Asialla oli yhdysvaltalainen ju-
maluusoppinut Frederick Buechner (s  1926) kirjassaan Wishful 
Thinking. A Theological ABC (1973)  Aristoteleen viattomuuden olisi 
luullut käyvän selväksi jo kristinuskoon kuuluvasta ’kutsumus’-
käsitteestä  Mutta myös vetoaminen ”maailman tarpeisiin” tuok-
sahtaa kristilliseltä: esimerkiksi sveitsiläinen lakimies Karl Ludwig 
von Haller (1768–1854) käyttikin katolisuutta tunnustavissa teok-
sissaan termiä ”maailman henkiset tarpeet”  Mutta myös aforis-
min amerikkalaisuuden uskoisi kantautuvan koviinkin korviin  
Iskulauseen mukaili motokseen yksityinen tennesseelainen kristil-
linen yliopisto Belmont University (1890–): ”Tarkoituksemme on 
auttaa opiskelijoita tutkimaan intohimojaan ja kehittämään lahjo-
jaan vastaamaan maailman tarpeisiin ”

Sloganin tai taglinen vetovoima noussee ensisijaisesti sen soin-
tumisesta yhteen Csikszentmihalyin tunnetuksi tekemän flow-
käsitteen kanssa  Sen perusteella hyvä elämä kysyy keskittynyttä 
tietoisuutta, jossa informaatio rakenteistuu optimaalisesti: tilan-
teen vaatimat taito ja tarkkaavaisuus vastaavat kokijan käytettä-
vissä olevia voimavaroja  Silloin mahdollistuvat Csikszentmiha-
lyin mukaan huomiokykyinen osallistuminen, mielekäs nauttimi-
nen, pakoton paneutuminen, ymmärtävä uppoutuminen ja tasa-
painoinen kyvykkyydentunto, sanalla sanoen: flow. Hänen toi-
mitteessaan Optimal Experience (1992) vuorikiipeilijöiden seikkai-
luhenkeä tutkinut sosiologian professori Richard G  Mitchell Jr  
totesi pätevyyden ”nousevan esiin, kun ihmisen lahjat, taidot ja 
voimavarat pääsevät hyödylliseen käyttöön, kun ne kohtaavat 
kanssaan yhteismitallisen haasteen, ongelman tai vaikeuden”  Täl-
laisista perusajatuksista vahvuuksien ja voimavarojen korostuksi-
neen on noussut kokonainen kirjallisuudenala jo hyvissä ajoin en-
nen FA:n läpimurtoa 

Kutsumuslauseen lento jatkui Suomessa ilman ”sanotaan sano-
neen” -pidäkkeitä  FA:n oma Kohti kutsumustyötä, jota Upeaa 
työtä!kin muistaa suositella, panee sanat Aristoteleen suuhun  
Kuulemma Järvilehto on ”muokannut Aristoteleen ideaa eteen-
päin viime vuosien lahjakkuustutkimuksien pohjalta, jotka ovat 
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lähes kiistatta osoittaneet, että jos yksilö on intohimoisesti kiin-
nostunut jostakin asiasta ja harjoittelee sitä säännöllisesti, seuraa-
vat työhön vaaditut taidot suoraan kyseisestä intohimosta ja sen 
motivoimasta harjoittelusta”  Kohti kutsumustyötä raportoi ”Filo-
sofian Akatemia Oy:n tekemää tutkimusta”  Se nojaa Järvilehdon 
ja Martelan lausumiin kutsumuksesta ja onnellisuudesta  Lisäksi 
viitataan ”Mr  Miyagin karatefilosofiaan Karate Kid -elokuvassa”  
Samaa filmiä Upeaa työtä! tarjoaa havainnollistukseksi, kun se 
neuvoo löytämään ”oman mentorisi”  Järvilehto kertoo, että hänen 
omana teini-intohimonaan oli tulla säveltäjäksi: monikansallisen 
levy-yhtiön julkaisema ensialbumi pahensi nuoruuden hybristä ja 
heikensi kykyä oppia niin musiikin kuin filosofian ”mestareilta”  
Kohti kutsumustyötä tyytyy sanomaan filosofiasta John G  Avild-
senin (s  1934) ohjaustyön lisäksi tämän verran:

Monesti opiskelijat pettyvät filosofiaan, kun se ei vastaakaan mielikuvia 
luovasta ajattelusta tai se ei anna vastauksia elämän suurin kysymyksiin  
Usein töiden suhteen on sama juttu: unelmien työnkuvan sisältö ei vas-
taa sitä mitä sen kuvitteli olevan 

Martelan Valonöörit-kirjan loppuviitteessä myönnettiin vihdoin 
Aristoteleen–Järvilehdon nimiin laitettu vaeltava viisaus Buech-
ner-lähtöiseksi  Belmontia tai muita välittäjiä ei yksilöity  Todet-
tiin passiivia taitavasti jos kohta koomisesti käyttäen, että ajatus 
on kiertänyt netissä ja pantu vuoroin Stageiralaisen, vuoroin ties 
kenen suuhun  Itse asiassa se on Suomessa kiertänyt yksinomaan 
FA:n voimin ja valtuutuksin  Eikä Martelan nootti sitä näytä dis-
kvalifioivan talon sisällä  Järvilehto toistaa lauseen myös n & n 
-haastattelussa, kun häneltä kysytään ihanteista filosofina ja yrit-
täjänä  Kenties omituisinta koko asiassa on se, että Martelan & 
Järvilehdon päälähteenä teoksessa Ammattiosaajan hyvä elämä toi-
mivaan Damonin Path to Purposeen sisältyy nootiton viittaus 
thüringeniläissyntyisen sosiologin Max Weberin (1864–1920) kuu-
luisaan ’kutsumus’-teoriaan, jossa kuulemma yhdistyvät ”omat 
kyvyt”, ”maailman tarpeet sille, mitä nuo kyvyt voivat tarjota” ja 
”nautinto yhteiskunnan palvelemisesta”  Tällä tavoin ajatellen ru-
tiininomaisesta työstäkin saattoi Damonin mukaan tulla ”ylpey-
denaihe”  Suomalaiskaksikko ei kiitä häntä ideasta  Damon oli itse 
asiassa kehitellyt samaa ajatusta jo kirjasessa Noble Purpose (2003), 



247

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

joka ei sekään suo Weber-sitaattia mutta kylläkin lähdeviitteen 
Path to Purposesta pudotettuun Buechneriin  Noble Purposen jul-
kaisi uskonnon ja tieteen ravitsevaa ristikkäisyyttä ajava, osiossa 
II 7 esitelty vaikutusvaltainen Templeton-säätiö  Palataan kutsu-
mukseen luvun lopulla 

Tämä merkillinen lumesitaattitapaus ei ole poikkeus vaan FA:n 
yleinen toimintaperiaate  Valonöörit-kirjan toinen Aristoteles-mai-
ninta menee metsään: Martela väittää kreikkalaisen pitäneen ih-
mistä ”sosiaalisena eläimenä”, vaikka yleistietoonkin pitäisi kuu-
lua aristoteelinen käsite ’poliittinen eläin’  Tämä epätarkkuus 
kuuluu kuitenkin harmittomimpiin FA:n tavassa väärinkäyttää 
filosofiaa  Jo arveluttavampaa laatua on tapa, jolla Hauskan oppimi-
sen vallankumous palaa Aristoteleeseen ja tämän edeltäjiin  Kun 
Järvilehto sanoo Sokrateen (n  470/469–399 eaa ) määritelleen ih-
misen höyhenettömäksi kaksijalkaiseksi, hän ei esitä tälle esitettä-
vissä olevaa tukea Platonin (n  428/423–348/347 eaa ) teoksista  
Kun hän niin ikään viitteittä väittää Aristoteleen määritelleen ih-
misen ratio naaliseksi eläimeksi, hän puhuu perättömiä  Stagei-
ralaisen teoksiin ei sisälly moista määritelmää, vaikka se onkin 
sopusoinnussa hänen ajatustensa kanssa  Määritelmä vakiintui 
vasta keskiajalla 

Platonilta Järvilehto toistaa useissa kirjoissaan yhtä ja samaa 
poimintaa  Hän on mieltynyt kertaamaan kreikkalaisen Faidros-
dialogiin sisältyvän vertauskuvallisen esityksen ihmissielusta 
kahteen suuntaan vetävänä parivaljakkona  Omaperäistä sanotta-
vaa Järvilehdolla ei ole hevosmetaforasta  On sen todellinen lähde 
mikä hyvänsä, se voisi hyvin olla otettu valmiina eettisen johtami-
sen professorina New Yorkin yliopiston kauppakorkeakoulussa 
toimivalta sosiaalipsykologilta Jonathan Haidtilta (s  1963)  Temp-
leton-palkinnon 2001 saaneen ja säätiön puolueettomuutta puolus-
taneen tutkijan The Happiness Hypothesis (2006) on sekoitus Csik-
szentmihalyita, Seligmania ja Fredricksonia sekä motivaatio- ja 
neuropsykologeja ynnä Platonia  Se istuu saumattomasti Järvileh-
don mieltymyksiin ja otteisiin  Hevoshavainnollistus sisältyy myös 
osios sa III 3 mainittujen Heathin veljesten Switchiin (2010) 

”Kuten kreikkalaisfilosofi Epikuros aikanaan totesi, ihmisel- 
le, jolle riittävästi on liian vähän, ei mikään ole riittävästi”, ker-
too Järvilehdon Upeaa työtä! Pelottomuuden ja kivuttomuuden 
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filo sofiaa tavoitellut Epikuros (341–270 eaa ) ei suinkaan viisastel-
lut mitään tämänkaltaista  Norman Wentworth DeWitt (1876–
1958) kyllä meni niin väittämään 50-luvulla, mutta tekstuaalista 
tukea väitteelle ei ole  Järvilehdon suinkaan ole tarvinnut lehteillä 
tuon kanadalaisen latinistin kirjoituksia  Samaa väitettä on jaka-
nut IBM:n Think-lehden 1958 malliin vaikkapa Griffinin Business 
with a Purpose (2010) 

Jo Mestariajattelijassaan Järvilehto ulotti antiikkituntemuk-
sensa kreikkalaisten perillisiinkin: ”Kuten roomalaisfilosofi Se-
neca teroitti: ’Onnekkuus on sitä, kun valmistautuminen kohtaa 
mahdollisuuden ’” Seneca nuorempi (n  4 eaa –65 jaa ) vain ei kos-
kaan teroittanut tätä  Sen sijaan tuollaisia tähdenteli yhdysvalta-
lainen kaupparatsu Elmer G  Leterman (1897–1982)  Vasta eräässä 
naisyrittäjien haastattelukirjassa vuodelta 1999 siihen saakka Le-
termanin vastuulle pantu mietelmä kiinnitettiinkin Senecaan  Jo 
ennen Letermanin vakuutusmyyjäuraa liikkui amerikkalaisessa 
julkisuudessa eri versioita sanonnasta  Yksi nuorisolehti lohkaisi 
1912, että onnekas löytää onnen valmistautumisen ja tilaisuuden 
kohtaamispisteestä  Toinen toimite sanoi 1906, että onni syntyy 
kyvykkyyden ja tilaisuuden tavatessa  Kumpikaan ei mainitse 
Senecaa, jolla esiintyy vain viittaus siihen, ettei parhaan painijan 
tarvitse osata perusteellisesti kaikkia lajinsa konsteja, kunhan hän 
harjaantuu pariin niistä ja tarttuu tilaisuuteen soveltaa niitä  Tuu-
rista ei puhuta niin kuin ei yleensäkään stoalaisuudessa, minkä 
filosofian tohtorin voisi ajatella tietävänkin  Järvilehdon näennäi-
sen filosofisitaatin tapaa monista johtajuus-, valmennus-, itse apu- 
tai inspiraatiokirjoista, joissa sitä väitetään samaan tapaan Seneca-
sitaatiksi  Esimerkkeinä mainittakoon Berryn & Colen Don’t Stuff 
Up the Sale (2008), Osteenin Love Your Life (2008) ja Hillsonin 
Creating Value from Risk (2010)  Raportin Johdannossa lainattu 
LeBoeufin The Millionaire in You (2002) nimittää sitä säällisesti 
”vanhaksi sanonnaksi” 

Filosofian Akatemian filosofian tohtorin luulisi ammentavan 
filosofiatietämyksensä muualta  Lisäksi olettaisi, että Csikszent-
mihalyin teorian istuminen Buechner–Leterman-linjan peukalo-
sääntöihin herättäisi halun epäillä flow’n tieteellisyyttä edes, kuten 
filosofit sanovat, argumentin vuoksi  Myös Martela ottaa vauhtia 
Senecasta  ”Aivan kuten näytelmässä, niin myös elämässä merkitsee 
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enemmän se, kuinka hyvää se on, kuin se, kuinka pitkä se on”, 
Valonöörit siteeraa, mutta pystyy vain neuvottomana mainitse-
maan lauseen englanninkielisen version, joka ”lienee hieman tyy-
litelty versio” alkuperäisestä  Tohtorisfilosofin otaksuisi osaavan 
vähintäänkin täsmentää, että It is with life as it is with a play, – it 
matters not how long the action is spun out, but how good the acting 
is on yhdysvaltalaisen latinan opettajan Richard Mott Gummeren 
(1883–1969) ensi kertaa 1920 julkaistu käännös Senecan niin sanot-
tujen moraalisten kirjeitten toisesta osasta  Ei pitäisi olla yli-
voimaista lisätä, että alkuteksti Epistulae morales ad Lucillium kuu-
luu sanatarkasti näin: ”Millä mallilla näytelmä, siten elämäkin: ei 
väliä, kuinka pitkä, vaan kuinka hyvää on toiminta ” Aina parem-
paa, jos viitattaisiin uuteen hienoon suomennokseen Kirjeet Luci-
liukselle: ”Niin elämässä kuin näytelmissäkin: ei ole mitään väliä, 
miten kauan vaan miten hyvin niissä on näytelty ” Jälleen vain 
konteksti tekee tepposet filosofianakatemialaisille: Martelalta jää 
lisäämättä ja arvattavasti oivaltamattakin, että Seneca puolustaa 
tekstikohdassa itsemurhaa, mitä ei näy ainakaan FA-valmennuk-
sen mainostetussa tuoteperheessä  Selvääkin selvemmin hänen 
lähteensä ei ole roomalaisfilosofi eikä filosofinen kirjallisuus yli-
summaan  Sanontaa jakavat esimerkiksi yhdysvaltalaisen talous-
lehden Forbesin 1950 julkaistu ja 90-luvulle saakka uusiin painok-
siin yltänyt mietekokoelma sekä erilaiset verkkolähteet 

”Kreikkalaisfilosofi Epiktetuksen sanotaan sanoneen, että on-
nellisuus on mahdollista vain, jos lakkaat huolehtimasta asioista, 
joihin et voi vaikuttaa ” Näin jatkaa Mestariajattelija  Puolet elä-
mästään Roomassa asunut mutta kreikaksi kirjoittanut entinen 
orja Epiktetos (n  55–135) ei kirjoittanut näin  Sen sijaan noin kir-
joitetaan Epiktetoksen arvovaltaa lainaten Carnegien positiivi-
suuden puoltopokkarissa How to Stop Worrying and Start Living 
(1948)  Sadat muut innostajat ja kannustajat ovat seuranneet pe-
rässä, Järvilehto joukon jatkona  

What we achieve inwardly will change outer reality. Näin lainaa 
puolestaan Lahti Plutarkhosta blogissaan marraskuussa 2012  Suo-
meksi lause kuuluisi jotakuinkin näin: ”Sisäisesti saavuttamamme 
on muuttava ulkoista todellisuutta ”

Sanoiko lainattu noin? Lähes varmasti ei 
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Lauseen tarkastelu on erityisen tärkeää  Tuolla tai tuon tapai-
sella mietteellä voi nimittäin oikeuttaa koko oma-avun hankkeen  
Tuhanneet itseapukirjat nojaavat juuri siihen ajatukseen, että yk-
silön elämänmuutos tuottaa yhteiskunnallisia vaikutuksia aina 
paremmasta perhe- tai työelämästä maailmanrauhaan 

Manner-Kreikan Khaironeiassa syntynyt filosofi Plutarkhos 
(n  46–n  119/127 jaa ) oli erittäin tuottelias kirjoittaja  Hänen 
enimmäkseen moralistiset, esseistiset, elämäkerralliset ja histo-
rialliset tekstinsä luetaan yleensä platonilaisen ajattelun piiriin  
Niiden tunnetuista englanninnoksista ei tapaa Lahden lainaamaa 
lausetta  Koska koinee-kreikaksi laadittu tuotanto on erittäin 
laaja, kannattaa kysyä oppinut näkemys myös asiantuntijalta  
Näin vastaa n & n:lle Yalen yliopiston kreikan kielen emerituspro-
fessori Robert Lamberton (s  1943):

”[L]ainaus” vaikuttaa näennäislainaukselta  Varmistaminen on vain 
hankalaa, kun etsitään tällaista latteutta tuntemattomasta käännöksestä  
[…] Sanat ἔσω (eli endo, ”sisäinen”) ja ἔξω (eli ekso, ”ulkoinen”) esiintyvät 
arvattavasti runsaana valtavassa tuotannossa: monet esiintymistä heijas-
televat ajatusmalleja, jotka eivät ole täysin vieraita sitaatille, mutta mi-
tään kovin läheistä löydöstä ei ole  […] On aivan mahdollista, että jos-
sain Plutarkhoksen äärim mäisen toisteisissa teoksissa on jokin lause, 
jonka joku kääntäjä on tulkinnut englanniksi noilla sanoilla  Pitää muis-
taa, että dialogimuodon ystävänä Plutarkhos dramatisoi mielellään, ja 
lause, sikäli kuin se tai jokin sen kaltainen olisi osa hänen korpustaan, 
saattaa myös olla jonkun muun kuin hänen itsensä kynästä 

Lambertonin kannustamana n & n tarkisti vielä asiaa parhaansa 
mukaan  Mitään etsityn kaltaista ei yhytetty Plutarkhokselta  
(Negatiivisen löydöksen vahvisti myös toinen n & n:n varoiksi 
kuulema asiantuntija, Readingin yliopiston kreikan professori 
Timothy Duff ) Sen sijaan kävi ilmi seuraavaa 

Lause on liikkunut melko taajaan erilaisten elämisneuvojien kir-
joituksissa viime vuosikymmeninä  Ranskalainen kirjailija Anaïs 
Nin (1903–1977) lienee tämän käyttelyn alkuperäinen lähde  Hä-
nen lokakuussa 1972 Pennsylvaniassa pitämänsä puhe päätyi osaksi 
lyhytproosakokoelmaa In Favor of the Sensitive Man and Other 
Essays (1974)  Siinä hän kertoo törmänneensä Lahden käyttämään 
lauseeseen entisen terapeuttinsa ja rakastajansa, itävaltalaisen 
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psykiatrin Otto Rankin (1884–1939) kirjoituksissa  Hänelle se on 
tärkeä nimenomaan tukena ”yksilölliselle kasvulle” ankarissa ul-
koisissa paineissa  Vaikka Nin ei asiaa aivan suoraan sano, hän 
näyttää esittävän ajatelman sitaatiksi Rankin teoksesta, jonka 
ranskannos on nimeltään La volonté du bonheur (”Onnentahto”), 
englanninnos Truth and Reality (”Totuus ja todellisuus”) ja sak-
sankielinen alkuteos Wahrheit und Wirklichkeit (”Totuus ja todel-
lisuus”)  Näistä ei kuitenkaan tapaa tuota lausetta  Lähimmäksi 
sitä tulee katkelma, jossa Rank selittää mukautumisesta erkanevaa 
luomista tahtopsykologiansa osana:

Siinä missä [Rankin alkuperäisenä kotikenttänä toiminut itävaltalaisen 
lääkärin ja psykoanalyysin perustajan Sigmund] Freudin [(1856–1939)] 
todellisuuspsykologia painotti olennaisesti ulkoisten tekijöitten, niin sa-
noaksemme miljöön vaikutusta yksilön kehitykseen ja hänen luonteensa 
rakentumiseen, minä asetin tätä biologista periaatetta vastaan jo [esikois-
teoksessani] Der Künstler [(1907)] varsinaiselle inhimilliselle kehitykselle 
tärkeän henkisen periaatteen  Se pohjautuu minusta olennaisesti käsityk-
seen, jonka mukaan tästä ulkoa sisään otetusta (samastumalla introjisoi-
dusta) sisäisyydestä tulee ajan oloon itsenäinen suurvalta, joka taas pro-
jisoimalla vaikuttaa ulkoisuuteen ja pyrkii muuttamaan sitä siinä mää-
rin, että tämä vastaa yhä enemmän sisäisyyttä 

Tätä sattuvampaa tekstijaksoa ei tapaa Der Künstleristäkään  
Rank on tietenkin voinut sanoa lauseen suullisesti Ninille, mutta 
tämä tulkintamahdollisuus ei varsinaisesti auta FA:n asiassa  Aina 
00-luvun lopulle saakka Lahden lainaama kätevä käyttölause 
kiinnitettiin Rankiin  Sitä hyödynsivät esimerkiksi sellaiset elä-
mäntaito-oppaat kuin Millmanin The Life You Were Born to Live 
(1993) ja Juddin 20 Choices to Transform Your Life (2004)  Välittä-
jänä toiminut Nin jätettiin usein mainitsematta, vaikka Rankin 
tuotannosta ei tapaa edes kovin läheistä vastinetta hänen väitetylle 
lainaukselleen 

Siteerauskutyymit muuttuivat kertaheitolla kesäkuussa 2008  
Harry Potterin luojana tunnettu brittikirjailija J  K  Rowling (s  
1965) laittoi tuolloin lauseen Plutarkhoksen suuhun pitäessään 
Harvardin yliopiston opiskelijoille niin kutsutun commencement-
puheen  Maisteri Rowling väitti löytäneensä sen 18-vuotiaana 
Exeterin yliopiston kirjaston antiikkihyllyltä 
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Tämän jälkeen mietelmän suosio lähti räjähdysmäiseen kas-
vuun elämäntaito- ja menestysoppaissa  Sen ilmoitettiin olevan 
Plutarkhoksen tekoa  Hyviä esimerkkejä teoksista, jotka käyttävät 
sitä Lahden tapaan ovat Circle of Light Säätiö- ja The Power of 
Oneness -yhtiöittensä vetäjän Sandra C  Brossmanin The Power of 
Oneness. Live the Life You Choose (2001) ja psykiatrista Pro Attitude-
firman konsultiksi ryhtyneen Don Joseph Goeweyn Mystic Cool. 
A Proven Approach to Transcend Stress, Achieve Optimal Brain Fun-
ction, and Maximize Your Creative Intelligence (2009)  Rowlingin 
vaikutus on kiistaton  Hänen hauska Harvard-avauksensa on jul-
kaistu myös TED-puheena, jota on katsottu netistä pian 1,3 mil-
joonaa kertaa  Sen teksti myös painettiin energia hoitoyrittäjä 
Stephanie Marohnin antologiaan Goddess Shift. Women Leading 
for a Change (2010) 

Karmivaa asiassa on erityinen numeron tekeminen Plutarkhok-
sesta  Tekositaattia ei voi pitää pelkkänä kohottavana irtolainauk-
sena, sillä se on myös mottona Lahden erikoishankkeelle, joka 
käyttää hyväkseen filosofin nimeä ja arvovaltaa  Ennen nykyistä 
blogiaan ja kotisivuaan The Sisu Labia Lahti piti ja päivitti saittia 
nimeltä The Plutarch Project. Kuten hän selittää kotisivuillaan, 
”[l]oin The Plutarch Projectin lokakuussa 2012 (sivusto ei enää 
toimi, mutta Facebook-ryhmä kylläkin) jakaakseni koulutukses-
sani ja elämänkokemuksessani oppimaani”  Hän nimeää Saarisen 
ja Hämäläisen systeemiälyn taustaksi projektille, joka ”on osa laa-
jempaa sosiaalista liikettä kohti kukoistavampaa maailmaa”  Laine 
esittelee Plutarkhoksen yhdeksi vaikutusvaltaisimmista antiikin 
filosofeista Augustinuksen (354–430 jaa ) ja Aristoteleen rinnalla  
Hän sanoo Plutarkhoksen pohtineen onnellisuutta ja ”lausuneen 
lauseen”, joka päätyi suomalaisen The Plutarch Projectin epigram-
miksi  Lahti tulkitsee pseudositaatin tarkoittavan, että ”ajatuk-
semme tulevat ilmi teoissamme ja vaikuttavat siten maailmaan 
ympärillämme”  Tähän verkkopostaukseen tuli innostunut kom-
mentti n & n -raportissa jo mainitulta positiivisuus- ja onnelli-
suuskonsultilta Shawn Achorilta:

Emilia, rakastan ajatusta käyttää Plutarkhosta alustanasi  […] Maailma 
– ja akatemia – tarvitsevat enemmän sinun opastustasi ja enemmän 
MAPPeiksi valmistuneita, jotka yrittävät muuttaa sosiaalista skriptiä, 
jonka perustalla elämme elämäämme  Kiitos työstäsi 
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Lahti vastasi kohteliaisuuteen kiitoksin ja lisäajatuksin: ”Parasta 
on se, että rohkeuden, myötätunnon, reiluuden, itsekurin ja näi-
den kaltaisten hyveiden syleileminen värähtelee väkisinkin myös 
yksilön itsensä tuolla puolen ” Hän on käyttänyt Plutarkhos-vale-
sitaattia uudessa blogissaankin helmikuussa 2014  Ja kun ajatus-
hautomo Libera julkaisi hänen haastattelunsa kotisivuillaan maa-
liskuussa 2016, se päätettiin ”Plutarch”-nimisen hahmon englan-
ninkieliseen one-lineriin sisäsaavutusten ja ulkomuutosten väli-
sestä syy–seuraus-ketjusta  Sosiaalipsykologiksi perus- ja positiivi-
sen psykologian soveltajaksi täydennyskoulututettu sekä paraikaa 
tohtorikoulutuksessa Aallon tuotantotalouden laitoksella oleva 
Lahti ei ole filosofi, joten hänen tietämyksensä filosofian histo-
riasta ei voi odottaakaan olevan samalla tasolla kuin sen pitäisi olla 
Martelalla ja Järvilehdolla  Kaikki he ovat kuitenkin Filosofian 
Akatemia -nimisen ryhmän jäseniä 

Olennaista ei ole filosofia  Olennaista on Plutarkhoksen tai mui-
ten filosofien sijaan itsekehitysideologian oikeutus ja sen varaan 
rakentuva konsultointi  FA:n tapauksessa siihen käyvät kaikki kei-
not  Blogikirjoituksensa onnellisuudesta elokuulta 2013 Lahti va-
rustikin mottolauseella: ”Muuta ajatuksesi, ja muutat maailmasi ” 
Hän otti sen positiivisen ajattelun kuuluisimmilta ja alansa aka-
teemisesta kunniallisuudesta huolestuneitten positiivisten psy-
kologien kernaasti karsastamalta kirjoittajalta Norman Vincent 
Pealelta, jonka hän myös merkitsi lausahduksen sanojaksi  Tällä 
kertaa lainaus oli tarkka 

Yhtä huolettomasti kuin kreikkalaisia ja roomalaisia Ajattelun 
ammattilainen ja Mestariajattelija kohtelevat ”turkkilaisfilosofi 
Nasruddinia”  Saitti väitti 2010 ja kirja toisti 2012 tämän oivalta-
neen, että ”Hyvät päätökset syntyvät elämänkokemuksesta  Elä-
mänkokemus syntyy huonoista päätöksistä ” Ilmeisesti 1200-lu-
vulla nykyisen Iranin alueella ja muualla Lähi-idässä eläneestä 
sufilaisesta ajattelijasta Nasreddinista sanomisineen ei tiedetä juuri 
mitään  Järvilehdon tarjoaman mietelmän esittää tarinankerronta-
konsultti Izzyn The Beggar King and the Secret of Happiness (2003)  
Siinä tosin ei puhuta hyvistä päätöksistä vaan hyvästä arvostelu-
kyvystä  Saman ajan persialaisrunoilija kokee vielä kovempia Lah-
den käsissä  Blogissaan joulukuussa 2014 hän väitti Rumin sä-
keeksi seuraavaa: ”Ole valo, pelastusvene tai tikapuut, auta jonkun 
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sielu tervehtymään ” Rumi (1207–1273) ei tiettävästi moista kir-
joittanut, mutta Lahden kanssa samaa sanovat vaikkapa Camero-
nin itseapuopus The Prosperous Heart (2012) ja Mannin & kump-
panien ohjelmapuheenvuoro Science & Spirituality (2004)  Helmi-
kuussa 2016 suomalainen kertoi aikovansa juosta alkuvuodesta 
2017 hyväntekeväisyystarkoituksessa 1 500 mailia 50 päivässä läpi 
Uuden-Seelannin: postaus päättyi Rumi-ajatelmaan ”Puhu uutta 
kieltä, niin maailmasta tulee uusi maailma”  Sitaatti on epäperäi-
nen  Sitä käyttävät myös Burken new age -kasvukirja Dreamcatcher 
Garden (2012) ja ”rakkaustietoisuusfilosofiaa” tarjoileva Dalakin 
Love Is the Answer (2013) 

Sama kaava pätee kautta linjan  Järvilehto lainaa Mestariajatte-
lijassaan lähdetietoa yksilöimättä sleesialaissyntyistä filosofia Art-
hur Schopenhaueria (1788–1860)  Mutta toisin kuin hän väittää, 
tämä ei sanonut näin: ”Lahjakas osuu maaliin, johon muut eivät 
osu  Nero osuu maaliin, jota muut eivät näe ” Hän kirjoitti näin: 
”Lahjakkuus muistuttaa ampujaa, joka osuu muitten tavoittamat-
tomissa olevaan maaliin; nerous ampujaa, joka osuu muitten nä-
kemättömissä olevaan maaliin ” Järvilehdon muotoilu ja viitteen 
puute kielivätkin siitä, että hänen lähteensä ei ole Schopenhauerin 
pääteoksen Die Welt als Wille und Vorstellung (1819/1844/1859) luku 
neroudesta tai sen englanninnos  On se tosiasiassa mikä tahansa, 
sellaiseksi kävisi jokin mietteen jo valmiiksi lyhentänyt ja prässän-
nyt toisen, tusinannen tai tuhannennen käden lähde  Näitä ovat 
esimerkiksi konsultti Champyn & bisnesprofessori Nohrian The 
Arc of Ambition. Defining the Leadership Journey (2000) tai johta-
juuskouluttaja Harmonin The Mind of an Innovator. A Guide to 
Seeing Possibilities Where None Existed Before (2010)  Näissä ja lu-
kuisissa muissa vastaavissa niteissä sutkautus pistetään Schopen-
hauerin suuhun lähteitä mainitsematta  Yhtä hyvin Nasreddin- 
kuin Schopenhauer-sanomiset esiintyvät Järvilehdon toistamassa 
muodossa myös teoksessa The Economist Book of Business Quota-
tions (2007) 

Filosofian Akatemian filosofilta odottaisi läheisempää tuntu-
maa filosofeihin  Schopenhaueria tai ketään muutakaan ei koh-
della näissä yrittäjähenkiharjakaisissa kirjoittajina omissa ajallis-
paikallisissa yhteyksissään – bisneksen kielellä sanottuna toi-
mintaympäristöissään – vaan universaalisti käypien kannustus- 
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huutojen jakelijoina  FA:ssa filosofia pelkistyy yhdistelmäksi väli-
neellistä ajattelunhallintaa ja nostattavia mietelmiä  FA pyrkii aut-
tamaan yhteisöjä ja yksilöitä samoin sekateknisin keinoin ja mistä 
tahansa haalituin inspiraatioin kuin monet muutkin itseys- ja or-
ganisaatiokehittäjät  FA:n nimessä seisoo silti filosofia isolla f-kir-
jaimella  Se ei näytä panevan pahakseen, jos sen tekemisiä erehdy-
tään luulemaan filosofiaksi  Vaikka se toitottaa tieteellisyyttään ja 
uutuuttaan, sen tapa käyttää monentasoisia entusiasmin sytyk-
keitä vain on vakiintuneen ja virtaviivaisen konsultti-, manageri- 
ja markkinointihenkinen  Eikä tätä tarvitse edes peitellä: tuollai-
nen ote ja samanaikainen harhaanjohtava tieteellisyysretoriikka ei 
nyky- Suomessa aiheuta vastalauseita 

Kysymys ei ole sittemmin hylätyn esikoisteoksen heikkouksista  
Mestariajattelija sisältää kutakuinkin kaikki FA:n sittemmin tu-
tuiksi tekemät teemat ja painotukset  Järvilehto viittaa kirjaan hy-
väksyvästi myöhemmissä töissään, eikä hän ole poistanut sen poh-
jana olevia blogipostauksiaan  Lainaamiskäytäntö onkin jatkunut 
tasaisen surkeana sen jälkeen  Upeaa työtä! kuulee Kungfutsea: 
”Valitse työ, jota rakastat, ja sinun ei tarvitse tehdä päivääkään 
työtä ” Kiinalainen oppinut Kungfutse (551–479 eaa ) ei antanut 
tällaista urasuunnitteluapua  Sen sijaan filosofian professori Art-
hur Szathmary (1916–2013) lausui sen Woolfolkin haastattelussa 
1982 kertoen lauseen kuuluneen ”erään tuntemani vanhan parran” 
hokemiin  Yhdysvaltalainen taloustoimittaja Glenn Rifkin kredi-
toi siitä Computerworldissa 1985 Kungfutsea  Järvilehdon tapaan 
sitä käyttävät vaikkapa Doylen Tools and Tactics to Help You Get the 
Job You Want (2006) ja Caligiurin Get a Life, Not a Job (2010) 

Mitä ilmeisimmin Järvilehto on nähnyt yliopistolla tutkimas-
saan pragmatistisessa ajattelussa ja mielenfilosofiassa kaupallista 
potentiaalia  Osia näistä voi yhdistää tiettyihin kokeellisen psyko-
logian ja neurotieteen osiin ja näitä kaikkia elämäntaito-opas- ja 
oma-apumanuaali-traditioon ja -tyylilajiin  Tämän osoittavassa 
Mestariajattelijassa vauhtia otetaankin moneen kertaan kuuluisim-
malta pragmatistilta, yhdysvaltalaiselta William Jamesilta (1842–
1910)  Mitään merkitystä ei ole esimerkiksi sillä, että James oli ai-
kansa menestysajattelun kriitikko  Järvilehdolle hän on yhtä kä-
tevä letkauttelija kuin Henry Ford, jonka neronleimausta ”Jos ajat-
telet, että pystyt, tai ajattelet, että et pysty – olet todennäköisesti 
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oikeassa” FA-pomo lainaa hyväksyvästi mielikuvaharjoittelun to-
disteeksi vaivautumatta edes laittamaan sitä lainausmerkkeihin 
saati antamaan lähdeviitettä  Lauseen tapaa kutakuinkin kaikista 
”huippusaavuttajille” räätälöidyistä opaskirjoista  Jamesilta Mesta-
riajattelijaan poimittu (ja Järvilehdon uudessa intuitiokirjassa ker-
tautuva) lainaus Romeosta ja Juliasta on sama, jonka ovat valin-
neet esimerkiksi psykolingvistikko Steven Pinker How the Mind 
Worksiinsä (1997), kasvatuspsykologi Gary Cziko The Things We 
Dohynsä (2000) ja kehityspsykologi Howard Gardner The Mind’s 
New Scienceensa (2008) 

Nämä eivät ole itseaputeoksia vaan yleistajuisia tietokirjoja  
Tutkijanakin tuntemansa aineiston Järvilehto hoitaa näin luotet-
tavammin kuin Aristoteles-, Seneca- ja Epiktetos-käsittelynsä, jos-
kaan ei tavalla, joka kielisi James-erityistuntemuksesta  Upeaa 
työtä! onkin tässä suhteessa surullista luettavaa  Järvilehto lainaa 
Jamesia toista kättä eli Robinsonin koulutuskirjaa käyttäen  Jo 
pelkkä sekundäärikirjallisuuteen turvautuminen on outoa prag-
matismitohtorilta  Robinsonin mukaan James lohkaisi, että hänen 
sukupolvensa suurin keksintö oli elämänmuutokseen pystyminen 
asennemuutoksitse  Ei ihme, ettei primaarilähde löydy  Jamesista 
on erittäin hankala leipoa kaikkien tsempparien äitiä  Karmaise-
vaa kyllä, valesitaatti on peräisin Pealen positiivisen ajattelun op-
paasta  Sitä on sittemmin tyrkyttänyt James-kirjoitteena esimer-
kiksi Notre Damen yliopiston filosofian professorista Morris Insti-
tute for Human Values -yhtiön nokkamieheksi muuntunut yhdys-
valtalaisen kannustuspuhujasirkuksen esiintyjä Tom Morris (s  
1952) kirjassaan True Success (1995)  Jos mahdollista vielä surulli-
sempaa on se, että HS-haastattelussa maaliskuussa 2015 Järvilehto 
vieritti Jamesin niskoille myös yhden kuluneimmista aivoja koske-
vista tarinoista: ihmiset muka käyttävät keskimäärin vain 10 pro-
senttia pääkoppansa suorituskyvystä  Järvilehto kyllä sanoi oikein, 
että väite on ”Jamesiin yhdistetty”, mutta erikoisasiantuntemus-
taan hän ei käyttänyt vapauttaakseen pragmatistin väärän epäilyn 
varjosta  Kuten esimerkiksi Jarrett kertoi 2014, virhe juontuu yh-
dysvaltalaisen kirjailijan Lowell Thomasin (1892–1982) esipuheesta 
Järvilehdon kehumaan Carnegien How to Winiin (1936)  Siinä hän 
muuntaa Jamesin käsitteen ’piilevä mentaalienergia’ hatusta vede-
tyksi 10:90-käyttösuhteeksi  
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Tieto on perinteiseen tapaan määritelty todeksi, hyvin perus-
telluksi ja oikeutettavissa olevaksi uskomukseksi  Mestariajattelija 
puolestaan linjaa sitralaista avainsanaakaan unohtamatta:

Viime vuosina teknologian kehitys on kuitenkin mullistanut tapamme 
käsitellä informaatiota  […] Sen sijaan, että joutuisit opiskelemaan valta-
van määrän informaatiota siltä varalta, että saatat sitä joskus tarvita, 
riittää, että osaat käyttää hakukoneita riittävän ketterästi  […] Nykyai-
kana tarvitsemasi tieto löytyy usein hakukonetta käyttämällä  […] Twit-
teristä löytyy valtava joukko maailman huipputekijöitä niin tieteen, 
taiteen, musiikin kuin urheilunkin saralla  Monet heistä kirjoittavat 
Twitter-virtaansa mielenkiintoisia oivalluksia, napakoita linkkivinkkejä, 
innostavia sitaatteja ja osuvia huomioita arjestaan  […] löydät Twitteristä 
huippututkijoiden pohdintoja, inspiroivia sitaatteja ja esimerkiksi Pii-
laakson tuoreimmat kuulumiset kuukausikaupalla ennen valtamediaa 

Ellun Kanojen Ajattelulle-kirjassa Järvilehto sanoi just in timen 
ajaneen just in casen ohi  Nettiaikana ei enää opittu varoiksi säi-
löen vaan hiottiin oppimiskykyä kreivinaikaiseen tiedostamiseen, 
ei enää joutavaa nippelitietoa vaan ”oppimisen ja tiedonhaun me-
tataitoja”  Käsitepari juontuu bisneskonsultti Kenneth A  Wan-
tuckilta (s  1936)  Hänen esiteltyään sen 1989 sillä tarkoitettiin 
useimmiten siirtymistä pienten valmistuserien ja varastojen aika-
kauteen: tavaraa ei tehty eikä tilattu summassa vaan täsmätuot-
taen kysynnän mukaan  Kirjastoväki otti termit informatiikka-
yhteyteen 90-luvulla  Verkko-oppimisen kehittelijöistä niitä hyö-
dynsi esimerkiksi Lemke artikkelissaan ”Meta-Media Literacy” 
(1998)  Järvilehto ei näytä hahmottaneen asioihin perehtymisen 
oppimisvaikutuksia vaan suosittaa oikopolkuja  Ratkaisevaa asias sa 
on kriittisten taitojen sitominen näihin avainkäsitteisiin: se näh-
dään vaikkapa Warschauerin ja kumppaneiden toimitteessa Net-
work-Based Language Teaching (2000) mutta Järvilehdolla ei  Hän 
seuraa tässäkin bisnesoppaiden linjaa, esimerkiksi Campbellin 
From Chaos to Confidence (1995) lupaa: ”Opit kuusi metataitoa, 
jotka auttavat sinua siirtymään joustavampaan ja avoimempaan 
oppimis- ja löytämisasenteeseen ” Myös Grossin Peak Learning 
(1999) kallistuu sinänsä lupaavassa kriittisyyden ja luovuuden 
yhteis painotuksessaan näennäiskriittiseksi sukseeoppaaksi 
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iii.5 AKAtEEMiSUUDEN läHEMPi lUONNE

Filosofian Akatemia Oy:n filosofian tiedoissa ja taidoissa on paljon 
parannettavaa  Mutta ehkä filosofia firman nimessä kuvaa vain 
sitä, että filosofianakatemialaisista merkittävä osa on taustaltaan 
filosofeja, ja että heistä moni myös harjoittaa varsinaisen yhtiö-
työnsä ohessa tai taustalla filosofiaa  Ehkä filosofia ei ole pääasia 
valmentamisessa, kannustamisessa ja vaikuttamisessa  Ehkä ni-
messä olennaista on akatemia  Ehkä yrityksen koutsauksessa ja 
niitä tukevissa julkaisuissa painottuvat muu tutkimus ja toisten 
alojen oppineisuus  Ehkä filosofian ja filosofien sijasta satsataankin 
tieteiden ja taiteiden asioihin ja tekijöihin 

”En ole koskaan tavannut sellaista ihmistä, jolta en olisi voinut 
oppia jotain uutta”, uskottelee Upeaa työtä! Galilein sanoneen  Fi-
renzeläinen tähtitieteilijä Galileo Galilei (1564–1642) ei kuitenkaan 
ole moista sanonut  Yhdysvaltalainen kirjailijapari Will (1885–1981) 
ja Ariel Durant (1898–1981) kyllä vakuutti näin suurteoksensa The 
Story of Civilization (1935–1975) osassa VII (1961), jossa sanan ”sel-
laista” tilalla on sanapari ”niin oppimatonta”  Mallia ovat Järvileh-
toa ennen seuranneet esimerkiksi Yeggen A Basic Guide for Buying 
and Selling a Company (1996) ja Jacksonin Reprogram Your Mind for 
Success and Happiness (2011)  Tuloksena on Galilein muuttuminen 
anakronistisesti alentuvaa dirikapuhetta suoltavaksi hahmoksi, 
loikka heliosentrismistä suoraan geosentrismin kautta koukkaa-
matta egosentrismiin 

Taiteen maailmaan vei Järvilehdon blogi Ajattelun ammattilai-
nen elokuussa 2010: ”Kuten Leonardo da Vinci on sanonut: ’Tai-
deteos ei ole koskaan valmis  Vain lopulta hylätty ’” Ikävää tai ei, 
firenzeläinen taiteilija-keksijä Leonardo da Vinci (1452–1519) ei sa-
nonut noin  Sen sijaan ranskalainen kirjailija Paul Valéry (1871–
1945) kirjoitti 1936: ”Levottomuuden ja täydellisyyden rakastajien 
silmissä mikään teos ei ole koskaan valmiiksi saatettu [achevé] – 
sanalla ei ole heille merkitystä – vaan jätetty [abandonné]; ja tämä 
kirjan jättäminen tulen tai julkisuuden armoille (uupumuksesta 
tai pakosta toimittaa tavaraa) on heille eräänlainen vahinko, ver-
rattavissa herpaantuvaan harkintaan, kun väsymys, kyllästys tai 
tuntemus on juuri mitätöinyt sen ” Kompaktimpaa toisintoa 
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lauseesta ovat Järvilehdon tapaan laittaneet Leonardon nimiin esi-
merkiksi messukeisari Barney Davey julistekauppaoppaassaan 
2005, hiileri Ross Heaven ninjaterveysmanuaalissaan 2009 sekä 
monet muut itse- ja yhteisökehitysalan yrittäjät 

Järvilehto antaa kuitenkin ymmärtää viettäneensä aikaa Leo-
nardon parissa palaamalla toistuvasti tämän innoittavuuteen  Kun 
hän lainaa da Vincia Mestariajattelijassaan, hän viittaa yhdys-
valtalaisen kirurgin ja elämäntaito-opastajan Sherwin Nulandin 
(1930–2014) laatimaan populaariin elämäkertaan  Lohkaisu käyt-
tämättömänä ruostuvan raudan ja harjoittamatta rappeutuvan 
älyn rinnasteisuudesta sisältyy kyllä mainittuun teokseen, mutta 
sitä ei siinä ankkuroida mihinkään alkutekstiin  Lähde onkin epä-
varma: kahdessa vanhassa Leonardon muistivihkojen englannin-
noksessa siitä esiintyy hyvin erilaiset muunnelmat, uudemmissa ei 
mitään  Sen sijaan lausetta kierrättää Järvilehdon käyttämässä 
muodossa yhdysvaltalainen konsultti Michael J  Gelb (s  1952) kir-
jassaan How to Think Like Leonardo da Vinci (1998)  Hän pyörittää 
yritystä nimeltä ”High Performance Learning Center” ja kertoo 
kotisivuillaan olevansa ”maailman johtava auktoriteetti nero-
ajattelun soveltamisessa itse- ja organisaatiokehittämiseen”  Sitaat-
tia käyttää myös koutsi John C  Maxwellin Become Someone Who 
Gets Extraordinary Results (2007), jossa mainitaan Microsoft- 
miljardööri Bill Gatesin (s  1955) tykästymisestä Leonardoon  Mi-
käpä olisi renessanssineroa mieluisampi samastumiskohde itsensä 
luoviksi mieltäville nykyjohtajille  Vaikka heidän tuotteissaan on 
joskus vikaa, ne ovat harvoin yhtä tiukasti matalatasoisia kuin 
heille ällistyttävän hyvin maistuvien managerioppaitten teko-
viittaukset ja lumeviisaudet  Historian jättimäisten älypäitten tuo-
man hohdon vetovoima on kuitenkin suurempi kuin mikään toi-
seen suuntaan vetävä varovaisuus 

Myös Lahti turvautuu da Vinciin blogissaan helmikuussa 2016: 
It had long since come to my attention that people of accomplishment 
rarely sat back and let things happen. They went out and happened to 
things. Sama voisi kuulua suomeksi: ”Kauan sitten huomasin, että 
aikaansaavat ihmiset harvoin vetäytyvät ja antavat asioiden tapah-
tua  He menevät mukaan ja tapahtuvat asioille ” Useimmiten 
lentäjä Elinor Smithiin (1911–2010) ankkuroitu ajatelma kuulos-
taa ehkä kaikkein viimeisimmäksi Leonardolta  Lahden tapaan 
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da Vincille sen virhekirjaavat esimerkiksi Dameronin Making Your 
Hopes, Wishes, and Dreams Come True (2008), Ferrisin The Power 
of Me! (2010), Markleyn Learn How Your Greatest Gift Will Lead 
You to Success (2014) ja Baptisten Treasured Truths for Women’s 
Faith and Well-Being (2014) 

Upeaa työtä! tarjoaa lainausmerkittömän ja lähdeviitteettömän 
sitaatin andalusialaiselta taiteilijalta Pablo Picassolta (1881–1973)  
Hänen mukaansa ”jokainen lapsi on taiteilija  Ongelmana on, mi-
ten pysymme taiteilijoina kasvaessamme aikuisiksi ” Aikakaus-
lehti Timekin väitti tuonsuuntaista 1976  Artistilta itseltään mie-
telmää ei ole onnistuttu luotettavasti jäljittämään  Sen sijaan esi-
merkiksi brittikirjailija Henry Milton (1784–1850) mainitsi ajatuk-
sen kaikista lapsista taiteilijoina romaanissaan Rivalry (1840)  Sut-
kauksen tapaa Järvilehdon kertaamassa pitkässä muodossa esimer-
kiksi Pfizer-lääkäri Mike Mageen oppaassa Positive Leadership 
(1995), Bob ”Centre for Strategic Thinking” Gorzynskin manuaa-
lissa The Strategic Mind (2000) ja John ”Center for Information 
Based Competition” McKeanin vinkkikoosteessa Customers Are 
People (2003) sekä Ridderstrålen & Wilcoxin teoksessa Re-Energi-
zing the Corporation. How Leaders Make Change Happen (2008)  Se 
sisältyy myös Järvilehdon fanittamaan Michalkon Thinkertoysiin 
ja myöhemmin ilmestyneeseen Lahden kehumaan Seppälän 
Happiness Trackiin (2016), johon palattakoon Liitteessä 1 

Ehkä Järvilehto on muusikkona tarkempi sävel- kuin kuva-
taiteen asioissa  Hauskan oppimisen vallankumous viittaa ranskalai-
seen säveltäjään Hector Berlioziin (1803–1869)  Lainaus epätoi-
vosta, joka nousee, kun muistiinpanoitta jääneet ideat unohtuvat, 
on todella peräisin säveltaiteilijan muistelmista  Turhaan Järvi-
lehto alustaa sen sanaparilla ”kerrotaan sanoneen”  Hänen lisäk-
seen saman anekdootin tarjoavatkin myös esimerkiksi Adairin The 
Art of Creative Thinking (2009) ja Tozawan & Bodekin The Idea 
Generator (2001) 

Upeaa työtä! viittaa yhdysvaltalaisen organisaatiopsykologin 
Frederick Herzbergin (1923–2000) artikkeliin ”One More Time  
How Do You Motivate Employees” (1968) kertomatta siitä kuiten-
kaan enempää kuin työkäyttäytymisen peruskurssikirjat  Asian 
summaa myös vaikkapa Seebacherin in- ja ekstrinsistä motivaatiota 
ruotiva bisnesopas Template-Driven Consulting (2003)  Järvilehto 
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on varannut toistuvasti myös alankomaalaisen sosiaalipsykologin 
Ap Dijksterhuisin (s  1968) tutkimuksiin ’älykkäästä tiedostamat-
tomasta’  Intuitiokirjansa ainoassa kritiikki-käsiteperhettä hyö-
dyntävässä kohdassa suomalainen tosin tunnustaa dijskterhuisilai-
sen ohjelman saaneen osakseen paljon arvostelua  Lisäksi voi to-
deta, että hollantilaisen teorioita ovat kuvanneet Järvilehtoon ver-
tautuvalla tavalla jo sellaiset populaarit opaskirjat kuin Vogelaarin 
The Superpromoter (2009) ja Wisemanin 59 Seconds (2010)  Skep-
tikkona tunnettu, Järvilehdon MIND-podcastissa yhdeksi FA- 
idoliksi mainittu ja paljon oma-apua tehnyt brittipsykologi Richard 
Wiseman (s  1966) nojaa ohimennen myös Coynen musertavasti 
kritisoimiin Oettingenin tutkimuksiin 

Sana- ja seitsemännen taiteen laita on heikosti  Ajattelun am-
mattilainen ennusti lokakuussa 2012, että laman jälkeen huoma-
taan varmastikin maailman muuttuneen toiseksi: ”Niin kuin 
Dorothy sanoi Ozin ihmemaahan päädyttyään: ’Emme ole enää 
Kansasissa, Toto[-]hyvä ’” Yhdysvaltalaisen kirjailijan L  Frank 
Baumin (1856–1919) lastenkirjaklassikossa Ihmemaa Oz (The 
Wonderful Wizard of Oz, 1900) seikkailevat kyllä kansasilainen 
Dorothy-tyttö ja hänen koiransa Toto, mutta Järvilehdon esittä-
mää lausetta siihen ei kuulu  Ehkä hän viittaa filmiin: kirjan kuu-
luisimpaan elokuvasovitukseen, Victor Flemingin (1889–1949) oh-
jaamaan Ihmemaa Oziin (The Wizard of Oz, 1939), sisältyvät sa-
mantapaiset Dorothyn vuorosanat ”Toto, minusta tuntuu, että me 
emme ole enää Kansasissa ” (jota Michalko lainaakin Thinkertoysis-
saan) ja ”Nyt minä, minä tiedän, että me emme ole Kansasissa ” 
Järvilehtoa ei haittaa se, että Dorothy ja Toto kaipaavat Ozista 
takaisin kotiosavaltioon, jonne he lopulta onnellisesti palaavatkin  
Hänen käyttämässään muodossa sutkaus on otsikkona Project 
Management -instituutin 2007 julkaisemalle raportille ja Total 
Quality Management -instituutin 1991 julkaisemalle esitelmälle  
Lisäksi sen ovat johtamistaidollisissa yhteyksissä toistaneet samalla 
romaanista puuttuvalla ja filmistä erkanevalla tavalla esimerkiksi 
Ten Haken 2009, Cooke-Davies 2007, Palus & Horth 2002, 
Lyth & Mallak 1998 ja Mink 1991 

Tätä voi pitää osoituksena bisnesvainusta tai kyvystä hei-
moutua liikkeenjohon kehittäjien kanssa  Mutta Järvilehto haluaa 
lisäksi itselleen ja firmalleen glooriaa tutkijuudellis-oppineestakin 
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erinomaisuudesta  Tässä hankkeessa hyväksikäytetään ehkä pa-
himmin Albert Einsteinia (1879–1955)  ”Nerouden ja tyhmyyden 
raja kulkee siinä, että nerolla on rajansa”, Järvilehto kirjoittaa syys-
kuussa 2013 blogissaan Ajattelun ammattilainen ja sanoo lauset-
taan fysiikan Nobel-palkinnon 1921 saaneen saksalaisen tokai-
semaksi  Itse asiassa aforismi on ranskalaisen Alexandre Dumas 
nuoremman (1824–1895) käsialaa, eikä Einsteinin tiedetä sitä tois-
telleen  Sitäkin suositumpi se on erilaisten itseapukirjoittajien ja 
valmennusgurujen käytössä, ja kovin usein he väittävät sitä juuri 
einsteinismiksi  Ilmeisesti Kamelianainen-romaanillaan aikoinaan 
hätkähdyttänyt kirjailija antaa vääränlaista säihkettä viisastelulle 
verrattuna tieteellistä maailmankuvaa mullistaneen suhteellisuus-
teorian isään  Siinä puntaroinnissa näyttää painavan vain vähän 
arvostelukyky, jonka pitäisi kertoa, ettei Einstein muutenkaan 
pitänyt tapanaan höpötellä neroudesta  Valesitaatti on päätynyt 
lukemattomiin ”inspiroivia lainauksia” sisältäviin terapianitei-
siin  Käyköön esimerkiksi Schwartzin & Flowersin Thoughts for 
Therapists (2008) 

”Niin kuin Albert Einstein kerran sanoi, jos et osaa selittää 
asiaa isoäidillesi, et ymmärrä sitä itsekään”, ammensi blogi jo lo-
kakuussa 2012 tutusta lähteestä  Järvilehto kauhoo tässäkin väite-
tysti samasta eli Einsteinin tuotannosta ja tosiasiallisesti samasta 
eli self-help-varannosta  Tuokaan rivi ei ole peräisin fyysikkosuu-
ruudelta  Toisen käden lähteissä on kyllä kerrottu Einsteinin mur-
jaisseen, että fysiikan perusteoriat voisi periaatteessa selittää lap-
sellekin ymmärrettävällä tavalla  Muoto, jossa Järvilehto sen tois-
taa, tavataan myös sellaisissa teoksissa kuin bisnesneuvonantaja 
Kevin Duncanin Tick Achieve. How to Get Stuff Done (2009) ja 
laihdutusvalmentaja William Mabeen The Key West Diet (2006)  
Dieettioppaat ovatkin oma-avun ydintä: niiden malliin myös muut 
elämisen ja yrittämisen manuaalit lupaavat näkyviä ja muissa ihai-
lua herättäviä muutoksia 

Varovammin Mestariajattelijassa varustetaan yksi poiminta sa-
noilla ”Einsteinin kerrotaan sanoneen”  Lainausmerkitön sitaatti 
kuuluu: ”Kaikki tulee tehdä niin yksinkertaisesti kuin mahdol-
lista – muttei yksinkertaisemmin ” Lause ei sisälly mihinkään fyy-
sikon julkaisuun, mutta sitä on 50-luvulta lähtien väitetty hänen 
sanomakseen  Einsteinin tiedetään luennollaan todenneen kaiken 
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teorian päätavoitteeksi sen, että muuhun palautumattomat perus-
teet tehdään ”niin yksinkertaisiksi ja niin harvalukuisiksi kuin 
mahdollista luopumatta ainoankaan yksittäisen kokemusaineksen 
asianmukaisesta esittämisestä”  Järvilehdon toistama mietelmä on 
siis samansuuntainen kuin Einsteinin tiedetysti esittämä katsan-
tokanta, mutta lähteeksi sille tulisi ilmoittaa jokin julkaisu, jossa 
se esiintyy sanatarkasti  Tällaisia ovat konsultti John C  Goodpas-
turen Project Management the Agile Way (2010) ja yrittäjäguru 
Michael W  Covelin Learn to Make Millions in Up or Down Markets 
(2004/2009)  Lahden kesäkuussa 2013 ja maaliskuussa 2014 pos-
taama versio ”Jollei osaa selittää sitä yksinkertaisesti, ei ymmärrä 
asiaa riittävän hyvin” tavataan esimerkiksi kolumnisti Normanin 
vinkkikoosteessa What No One Ever Tells You About Starting Your 
Own Business (1999)  Vastaavasti Mestariajattelija, Upeaa työtä! ja 
Hauskan oppimisen vallankumous lainaavat lähdettä mainitsematta 
yhdysvaltalaisen kemistin Linus Paulingin (1901–1994) ajatusta  
Sen mukaan paras tapa hyvien ideoiden saamiseksi on saada mo-
nia ideoita  Vaikka tämäkin sukkeluus on toisen käden varassa, 
Järvilehto ei sano ”sanotaan sanoneen” vaan ”on sanonut”  Epävar-
maa sitaattia käyttävät esimerkiksi Moldenin Managing with the 
Power of NLP (1996/2003) ja Indin & Wattin Inspiration. Captur-
ing the Creative Potential of Your Organisation (2004) 

Einsteinista riittää enempäänkin  Hänet merkitään lausujaksi, 
kun Lehti esittää helmikuussa 2016 PositiivinenPsykologia-blogissa 
sitaateissa lentävän lauseen: ”Esimerkin näyttäminen ei ole pää-
asiallisin tapa, jolla vaikuttaa toisiin  Se on ainut tapa ” Lähdettä 
ei mainita, eikä mitään asiallista voisikaan mainita, koska lainaus 
on perätön  Lahden tapaan sen kyllä laittavat Einsteinin suuhun 
myös esimerkiksi Coad & kumppanit Java-suunnittelu oppaassaan 
Building Better Aps and Applets (1999), Badiru projektinhallinta-
oppaassaan Coordination, Cooperation, and Communication (2008), 
Holman & Sargent varainkeruuoppaassan Major Donor Fundrais-
ing (2006) ja Larkin menestysoppaasaan How My Old Man Made 
His Dream of Being Rich Actually Come True (2006) 

”Albert Einstein totesi kerran, että hän ei voi ymmärtää, miksi 
älykäs ihminen liittyisi poliittiseen puolueeseen”, lainaa Ajattelun 
ammattilainen huhtikuussa 2012 taas täysin varaumitta yhtä suosi-
keistaan  Tällä kertaa sanat eivät ole juonnettavissa suuren fyysikon 
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suuhun tai kynään tai niiden läheisyyteenkään  Kuten Rowe & 
Schulman kokoavat, Einstein ei liittynyt puolueisiin ja vaali riip-
pumattomuuttaan  Tämä seikka ei oikeuta Järvilehdon väitettä, 
sillä niin kuin Scheideler erittelee fyysikkosuuruus ei ”henkisen 
eliitin” ja ”poliittisen neutraaliuden” haikailuineenkaan edustanut 
puoluevastaisuutta vaan viimeistään 20-luvun alussa ”ymmärsi 
täysin puolueitten välttämättömyyden poliittisen tahdonmuodos-
tuksen eliminä suurissa poliittisissa yhteisöissä”  Hän allekirjoitti 
jo nuorena pasifistina ja ihmisoikeusjärjestöaktiivina vasemmisto-
liberaalin Deutsche Demokratische Partein (1918–) perustamis-
asiakirjan, mutta jättäytyi pois ryhmittymän aktiivisesta toimin-
nasta  Kansainvälistä sosialistista nuorisoliittoa ISJ:täkin 1917 pe-
rustamassa ollut Einstein liittyi Käthe Kollwitzin (1867–1945) kal-
taisten taiteilijoitten ja Franz Oppenheimerin (1864–1943) tapais-
ten tieteilijöitten kanssa Kansainvälisen sosialistisen tais teluliiton 
ISK:n antifasistiseen ”Kiireelliseen vetoomukseen”, joka vaati Sak-
san kommunistisen puolueen KPD:n (1918–) ja Saksan sosiaalide-
mokraattisen puolueen (1863/1869/1875–) yhteistyötä parlamentti-
vaaleissa 1932  Hän myös ilmaisi tukensa Sozialistische Arbeiter-
parteille (1931–1945) osana tavoitetta luoda laaja kansallissosialis-
min vastainen vasemmistorintama  Järvilehto hakee Einsteinista 
vain mahdollisimman jylhältä kalskahtavaa kaikua yritykselleen 
nostattaa lukijan vapaudentuntoa tai esitellä omaansa: 

Värin tunnustaminen rajaa liikaa toiminnan vaihtoehtoja  Yhdelläkään 
puolueella kun tuskin on kaikki oikeat ratkaisut käsissään  

Einstein-viittaukset rakentavat harhauttavaa vaikutelmaa  Ne an-
tavat kuvan siitä, että olisi paneuduttu tosiasiallisten neroiksi 
varttumisten yksityiskohtiin, tai että olisi muutoin niistä jotakin 
oivaltavaa ja ohjeistavaa sanottavaa  Hauskan oppimisen vallan-
kumouksessa Järvilehto kertoo pitäneensä kurssin luovasta ajatte-
lusta ja käyneensä ”luovuuden tieteellisen tutkimuksen lisäksi läpi 
huomattavan määrän luovien nerojen elämäkertoja”  Samassa lau-
seessa väitetään työskennellyn tiedekentillä kevytoppaiden tuolla 
puolen ja perehdytyn ainakin suureen määrään biografioita  ”Toi-
vottavasti en pudota teitä, tää menee pikkusen kompleksisem-
maksi”, Järvilehto sanoi Areiopagi.fi-tilaisuudessa huhtikuussa 
2015 siirtyessään ’meta metakieli’-käsitteen kaltaisten filosofisten 
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konstruktioiden kautta kohti kvanttiteoriasta tuttua Schrödinge-
rin kissan ajatuskoetta  Gröhnin mukaan Monenkirjavia kuvitel-
mia esittää itävaltalaisen Erwin Schrödingerin (1887–1961) laajasti 
myös populaarissa kirjallisuudessa käytetyn havainnollistuksen 
väärin  väärin  Järvilehto ei mainitse Marshallin & Zoharin Who’s 
Afraid of Schrödinge’s Cat? An A-to-Z Guide to All the New Science 
Ideas You Need to Keep Up with the New Thinkingiä (1998) 

Lahti taas kirjoitti blogissaan helmikuussa 2013: ”Löydökset fy-
siikassa ja kvanttimekaniikassa vahvistavat osaltaan ajatusta siitä, 
että havainto itsessään on hyvin hienostunut rakennelma siitä, 
mikä sattuu olemaan huomiomme keskipisteessä minä tahansa 
hetkenä ” Tapaukset eivät vihjaa suuresta fysiikan (historiankaan) 
tuntemuksesta saati ymmärtämisestä  Upeaa työtä! kertoo Kirsti 
Longan kertoneen, kuinka Einsteinin aivoista ei tutkittaessa löy-
tynyt muuta erikoista kuin merkkejä niiden ankarasta käyttämi-
sestä  Vastaus kysymykseen siitä, miksei Järvilehto viittaa useisiin 
hyviin lähteisiin Einsteinin talteen otettujen ja kovia kokeneiden 
aivojen tutkimisesta, on ilmeinen: on kaksin verroin uskottavuutta 
lisäävää kertoa, että Einsteinista on keskusteltu henkilökohtaisesti 
psykologian professorin kanssa  Sitaattikylvö ja yhteysväläyttely 
nostavat profiilia  Lainausten todenmukaisuuden selvittely on ohi-
tettavissa oleva riesa 

Harvinaisen oikeaan osuva sitaatti Einsteinilta tarjotaan muita 
epävarmemmin  ”Einsteinin väitetään sanoneen, että rakkaus on 
parempi opettaja kuin velvollisuus”, toteaa Hauskan oppimisen val-
lankumous. Järvilehto ei jostain syystä anna tästä viitettä Isaacsso-
nin biografiaan, vaikka se kuuluu hänen lähdeluetteloonsa  Myös 
Isaacssonin lähteenä oleva Fölsingin elämäkerta on englannin-
nettu  Arvovaltaisessa Calaprice-toimitteessa vahvistetaan Einstei-
nin 1940 luonnostelemasta kirjeestä itävaltalaiselle fyysikolle Phi-
lipp Frankille (1884–1966) olevan lainauksen oikeellisuus: ”Uskon 
vakaasti, että rakkaus [johonkin aiheeseen tai harrastukseen] on 
parempi opettaja kuin velvollisuudentunto – ainakin minulle ” 
Lause päätyi lukumotoksi toimittaja Stewart Brandin (s  1938) 
MIT-raporttiin The Media Lab (1987)  Tietokonepohjaisen oppi-
misen uranuurtaja, kasvatusprofessori Andrea A  diSessa (s  1947) 
lainasi sitä omassa tulevaisuusennusteartikkelissaan 1988  Vii- 
me aikoina sitä ovat käyttäneet esimerkiksi lapsipsykologi David 



266

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

Elkind (s  1931) The Power of Playssaan (2007), Michael Connolly 
Teaching Kids to Love Learningissään (2011) ja Austen Hayes The 
Good Heartissaan (2012)  On varaa valita 

”Koulutuksen arvo ei ole monien faktojen oppimisessa, vaan 
mielen kouluttamisessa ajatteluun,” Hauskan oppimisen vallan-
kumous lainaa vielä uudelleen Einsteinia  Nootti jää pois, vaikka 
tämäkin lause sisältyy Järvilehdon käyttämään Isaacsson-biogra-
fiaan  Siinä kuten useissa muissakin lähteissä lause on suomalais-
kirjan tapaan lyhennetty  Kuten esimerkiksi Calaprice kertoo, 
Einstein kommentoi 1921 korkeakouluvastaisuutta näin: ”Ei ole 
järin tärkeää oppia faktoja  Sitä varten ei tarvitse mennä yliopis-
toon  Ne voi oppia kirjoista  Korkean koulutuksen arvo ei ole mo-
nien faktojen oppimisessa vaan mielen harjoittamisessa ajattele-
maan jotakin sellaista, mitä ei voi oppia oppikirjoista ” Joillekuille 
tämä kanta kääntyy siihen muotoon, ettei ole väliä, mistä kirjoista 
ajatuksensa ottaa, kun on tarkoitus esitellä mielen ja ajattelun har-
jaantuneisuutta  

Järvilehto vetoaa mielellään muihinkin kuuluisiin fyysikoihin  
”Kukaan ei ole mitään ilman jotakuta muuta ” Näin hän sanoo 
kirjassaan Upeaa työtä! yhdysvaltalaisprofessori John Wheelerin 
(1911–2008) sanoneen  Hän tosin ei käytä lainausmerkkejä ja antaa 
lähdeviitteeksi Robinsonin teoksen  Kummallisesti hän sivuuttaa 
Csikszentmihalyin kirjan Finding Flow, jota Robinsonin Finding 
Your Element seuraa jopa otsikollaan sitä tai tekijäänsä kuitenkaan 
edes mainitsematta  Wheelerin 1998 ilmestyneissä muistelmissa 
ajatelma esiintyy hieman eri muodossa: Nobody can be anybody 
without somebodies around. Konkari kertoo toistelevansa aina sa-
maa lausetta, jota hän olikin käyttänyt ainakin 1986 kirjoittaes-
saan tanskalaisesta kollegastaan Niels Bohrista (1885–1962)  Alku-
tekstiä ei tässäkään ole vaivauduttu katsomaan  Jos se olisi tarkis-
tettu, olisi selvinnyt, ettei Wheeler ainakaan anna tukea Järvileh-
don maalailemalle Ryan-avusteiselle kuvaukselle todellisesta va-
paudesta, jossa ”saamme viettää päivämme sellaisten ihmisten 
kanssa, joiden kanssa on aidosti hyvä olla”  Fyysikko näet kertoo, 
että hän viihtyi vaimoineen oivallisesti Chapel Hillissä, mutta 
mahdollisuus päästä töihin vieläkin vahvempaan tutkimuskes-
kukseen kallisti vaa’an Princetonin hyväksi  Tässä tapauksessa siis 
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sitaatti on poikkeuksellisesti lähes korrekti, mutta huonosti viitoi-
tettu ja esitettyä väitettä tukematon 

Ensikäden vaateet

Järvilehdolla on kyllä yleisestikin tapana antaa ymmärtää pitäyty-
vänsä alkuteoksiin  Hän kertoi Areiopagi.fi-keskustelutilaisuutta 
alustaessaan huhtikuussa 2015, kuinka oli Jyväskylän filosofian 
kursseja vetäessään halunnut tutustuttaa opiskelijat alkuperäis-
teksteihin  Mentiin kuulemma off the deep end eli suoraan syvään 
päätyyn sukeltaen esimerkiksi Fregen ja Wittgensteinin tuotan-
toon  Järvilehdon kirjoissa tavataan sama väite epäsuorana lähde-
luettelon rakentamisen periaatteena  Hänen teoksensa vain istuvat 
tyypillisesti paremmin yksiin kevyiden sekundaari- tai tertiaari- 
kuin primaarilähteiden kanssa 

Niin mestariajattelemis- kuin työupeuskirjoissaankin Järvi-
lehto käy lyhyesti läpi neurologian historiaa nojaten kanadalai - 
sen psykologin Daniel O  Hebbin (1904–1985) ja yhdysvaltalaisen 
hermostotutkijan Eric Kandelin (s  1929) originaalitutkimuksiin  
Samat perusasiat selviävät menestysneuvontaniteistä à la Sylvia 
Lafairin Don’t Bring It to Workistä (2009) tai elinvoima-aapisista 
à la Anat Banielin Move into Life (2009)  Ne sisältyvät myös kana-
dalaisen psykiatritohtorin populaariin neuroplastisuutta ja itsepiu-
hoitusta teroittavaan kirjaan The Brain That Changes Itself (2007)  
Monenkirjavia kuvitelmia selostaa ”taistele-tai-pakene”-reaktiota 
viittaamalla Cannonin 20-luvun klassikkoon, johon varaavat kui-
tenkin myös esimerkiksi Smithin Stress Management (2002) ja Col-
bertin Deadly Emotions (2003)  Upeaa työtä! mainitsee latvialais-
brittiläisen filosofin Isaiah Berlinin (1909–1997) alkuperäisartik-
kelin, mutta perustaa käsittelynsä tämän ’siili’- ja ’kettu’-käsitteistä 
bisnesguru Jim Collinsin (s  1958) hittiin Good to Great (2001) 

Järvilehto on toistuvasti varannut viulisteja tutkineen ruotsalai-
sen psykologin K  Anders Ericssonin (s  1947) esittämään arvioon  
Sen mukaan 10 000 harjoitustuntia tekee kenestä tahansa alalla 
kuin alalla maailmanluokan taiturin  Yleistetyssä muodossa löy-
döksen teki kuuluisaksi kanadalainen toimittaja Malcolm Glad-
well (s  1963) menestysreseptikirjassaan Outliers (2008)  Järvilehto 
ei viittaa siihen  Upeaa työtä! jatkaa Ericsson-viittauksesta suoraan 
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itävaltalaiseen säveltaiteilijaan W  A  Mozartiin (1756–1791), joka 
yhdysvaltalaisen psykologin David Levitinin (s  1957) mukaan sai 
oman tuntimääränsä täyteen jo kahdeksankesäisenä  Järvilehto 
viittaa Levitinin alkuteokseen, joka kuitenkin sisältyy sekin Out-
liersin aineistoon  Ericsson itse valitti 2012 julkisen sanan kurjuutta  
Mediassa toistellun taikaluvun ”10 000” sijasta olennaista oli kuu-
lemma harjoittelun päättäväinen laatu: joillekuille riitti vähempi-
kin virtuositeetin saavuttamiseksi  Kuten tapauksen 2014 paketoi-
nut BBC:n toimittaja Carter kertoi, Gladwell oli vastannut, että 
Ericssonista poiketen hän uskoo lahjakkuudenkin merkitsevän 
jotain  Mestariajattelijassa häivytetään sekä lähdetilanteen erityi-
syydet että asioiden kiistanalaisuudet 

Kolme lisäesimerkkiä saadaan kirjasta Hauskan oppimisen val-
lankumous. Järvilehto viittaa yhdysvaltalaisen psykologin J  P  
Guilfordin (1897–1987) 1955 esittelemiin käsitteisiin ’konvergentti’ 
ja ’divergentti älykkyys’ tarjoamalla nootissa alkuperäisartikkelin  
Käsittelytavasta kuitenkin käy ilmi, että vaikkapa Handbook of 
Creativity (1989), Razeghin Hope. How Triumphant Leaders Create 
the Future (2006) tai Parkerin & Begnaud’n Developing Creative 
Leadership (2006) sopisivat paremmin ilmaisemaan hänen vel-
kansa  Guilfordiin vetoaa myös Michalkon Thinkertoys.

Järvilehto ottaa myös vauhtia venäläisen psykologin Lev Vy-
gotskin (1896–1934) käsitteestä ’lähikehityksen vyöhyke’  Sillä tar-
koitetaan oppivan lapsen nykyhetkisen taitotason ja mahdollisen 
tulevan tason väliin jäävää aluetta: itseään etevämpien seurassa 
yksilö pystyy hallitsemaan tavallista vaativampia tehtäviä  Läh-
teeksi Järvilehto tarjoaa Vygotskin nimissä postuumisti julkaistua 
koosteteosta Mind in Society (1978)  Sama toistuu FA-oppaissa 
Päätä viisaasti ja Draivi  Käytöissä ei kui tenkaan ole mitään, mitä 
ei olisi Lordin & Brownin Leadership Processes and Follower Self-
Identityssa (2004), Gower Handbook of Leadership and Manage-
ment Developmentissa (2010), Eardleyn & Udenin Innovative 
Knowledge Managementissa (2011) tai Phillipsonien pariskunnan 
Developing Leadershipissä (2014)  Koko käsite oli pitkään vain ke-
hityspsykologien, kasvatustieteilijöiden ja sosiaaliteoreetikoiden 
heiniä, kunnes markkinointiprofessori James U  McNeal popula-
risoi sen kirjassaan On Becoming a Consumer (2007)  Pachlerin & 
kumppaneitten Mobile Learning (2010) yhdisti sen Järvilehdolle 
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läheiseen uusien teknologioiden ja opettamisen teemaan, joka ko-
rostuu myös suomalaisten kasvatustutkijoiden panoksessa Proceed-
ings of the 5th European Conference on Games Based Learningiin 
(2011)  Vygotski käsitteineen on myös päätynyt Santomauron & 
Carterin Set for Successin (2011) tapaisiin menestysoppaisiin 

”En ole epäonnistunut kertaakaan”, laittaa Hauskan oppimisen 
vallankumous sanoja Edisonin suuhun  Rapiat sata vuotta on pa-
tenttirohmusta väitetty samantapaista  Erään apulaisensa mukaan 
yhdysvaltalaiskeksijä Thomas Alva Edison (1847–1931) torjui aja-
tuksen tuhansien testien turhuudesta viittaamalla negatiivisten 
löydösten tärkeyteen: ”Tiedän tuhansia toimimattomia juttuja ” 
American Magazinen haastattelussa 1921 Edison kertoikin avusta-
jansa tuskastuneen epäonnistumisiin, jotka hänestä olivat hyvinkin 
opettavaisia  Viimeistään radioamatöörilehti 73 Magazinen 1967 
julkaisemasta jutusta lähtien anekdoottia on lämmitelty uudel leen 
Järvilehdon välittämässä muodossa  Se esiintyi 80-luvun jälkipuo-
liskolla harvoissa oma-aputeoksissa, kunnes paukahti self-helpin 
kultakaudella oppaan jos toisenkin aukeamille  Mainittakoon 
terveysvalmentaja Joanne Wallacen Starting Over Again (1991), ka-
rismapastori Ken Gaubin Dreams – How to Have Them, Plans – 
How to Make Them, Goals – How to Reach Them (1993) ja positii-
visen psykologian uranaukaisijoihin kuuluvan kasvatustutkijan 
Dennis E  Mithaugin Self-Determined Kids. Raising Satisfied and 
Succesful Children (1991)  Bisnesmanuaaleista feikkisitaattia kertaa-
vat Järvilehdon tapaan esimerkiksi Butwinin Street Smart Network 
Marketing (1997) ja Bartickien Silver Bullet Selling (2008) sekä 
00-luvun itseaputeoksista vaikkapa Sherfieldin The Everything 
Self-Esteem Book (2004) 

Järvilehto ei liitä kirjojaan tällaisten nimekkeitten yhteyteen  
Mestariajattelijansa hän kehysti kernaammin niin, että teos ”va-
lottaa ihmismielen toimintaa sekä tuoreimpien nykytieteen tutki-
mustulosten että klassisten mielenfilosofian kysymysten valossa”  
Sen oli määrä ”esitellä [lukijalle] nykytieteeseen perustuvia käy-
tännön työkaluja, joiden avulla ajattelua ja hyvinvointia on mah-
dollista kehittää”  Varmemmaksi vakuudeksi Järvilehto kertoi, 
että loppuviitteiden avulla voi ”perehtyä läheisemmin teoksen tie-
teelliseen tutkimuspohjaan”  Tosiasiassa kirjan konteksti on aja-
tusvalmennuksen liiketoimiala oheislukemistoineen 
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Eivätkä myöhemmät kirjat muuta perusasetelmaa  Hauskan 
oppimisen vallankumous sanoo Esipuheessaan, että loppuviitteissä 
mainitaan tutkimuksia, ”jotka ovat osaltaan edistäneet kirjassa 
esitettyjen argumenttien muodostumista ” Kuten on nähty, tämä 
on jo liikaa sanottu 

Mestariajattelija ilmoittaa yhdeksi lähteekseen Einsteinin (eng-
lanninnetun pokkarin) Relativity  Siihen osuva yksi sivu numeroton 
viite annetaan kohdassa, jossa vain kerrotaan fyysikon alkaneen 
aikoinaan kysyä odottamattomia ajasta yleensä ja samanaikaisuu-
desta erityisesti  Vastaavantyyppinen kohta sisältyy esimerkiksi 
brittiläisen fyysikon Frank Closen (s  1945) populaariin bestselleriin 
Nothing (2009) tai Hattonin & Plouffen yleistajuiseen Science and 
Its Ways of Knowingiin (1996), mutta Einsteiniin vetovat kutakuin-
kin samalla yleisyyden tasolla myös monet valmentajakirjoittajat 
Michalkosta alkaen  Mestariajattelija ei mainitse Dean Sluyterin 
kirjaa The Zen Commandments. Ten Suggestions for a Life of Inner 
Freedom (2001), mutta se vetoaa Edisoniin: 

[Hänellä] oli uutta työntekijää palkatessaan tapana viedä ehdokas keit-
tolounaalle  Jos työnhakija suolasi keittonsa ennen maistamista, Edison 
jätti työnhakijan palkkaamatta  Hän ei halunnut palkkalistoilleen ih-
mistä, jolla on liian vahvoja ennakkokäsityksiä  Lopulta Edison keräsi 
ympärilleen Menlo Parkin laboratorioonsa aikansa terävimmät tutkijat  
Myös tulokset olivat sen mukaiset 

Tälle tarinalle ei saa tukea tutkimuksesta, vaikka Järvilehto tar-
joaakin harhaanjohtavasti lisälukemiseksi Rutgers-yliopiston 
Edisonille omistettua verkkolähdettä  Sluyter ja kymmenet muut 
itsekehitysbisneksen edustajat kyllä toistelevat samaa legendaa 
mielellään kirjoissaan  Sitä on perättömästi väitetty myös IBM:n 
ja Fordin rekrytointimenetelmäksi  

Yhtä hyvin Mestariajattelija kuin myös Upeaa työtä! päästää 
ääneen itävaltalaisen psykiatrin Viktor Franklin (1905–1997)  Hän 
saa puhua ärsykkeen ja reaktion välisestä pienestä tilasta vaikuttaa 
toimintaan  Saman toistaa Lahti PositiivinenPsykologia-blogissa 
heinäkuussa 2013  Järvilehto tarjoaa yllättäen lähdeviitteeksi ra-
portissa jo mainittua amerikkalaisen johtajuuskirjoittelukonka-
rin Stephen Coveyn ”henkilökohtaiseen muutokseen” usuttavaa 
teos ta The 7 Habits of Highly Effective People (1989)  Sen lisäksi 
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myös toisen hänen suosikkinsa, Michael Michalkon, kirja Cre-
ative Thinkering (2011) ylistää sitaattia suomatta Franklin kykyä 
”kehystää kokemuksensa toisin” jopa keskitysleirioloissa, joissa 
”suurin osa muista vangeista menetti toivonsa ja kuoli”  Niin ikään 
Järvilehdolle tärkeä Damonin Path to Purpose (2008) teroittaa 
franklilaisen merkitysetsinnän esimerkillisyyttä  Paha kyllä, Co-
veyn, Järvilehdon ja Lahden jakama lainaus on epäperäinen  Kun 
suunvuoron saa brittikirjailija G  B  Shaw (1856–1950), lainaus yh-
teisön puolesta työskentelemisen etusijasta on sekin vain epävar-
masti kuuluisaan lausujaansa yhdistettävissä  Shaw radikaaleine 
sosia listisine näkemyksineen istuu muutenkin kehnosti menestys-
oppaiden maastoon 

Mutta Shaw joutuu Martelankin syleilyyn  Valonöörit lainaa 
britiltä kahdesti, jos kohta Järvilehdonkin hyödyntämän sutkau-
tuksen kohdalta jätetään häveliäästi nootti pois  Niiden kanssa 
tulisikin olla varovainen  ”Kuinka voin tietää, mitä ajattelen en-
nen kuin näen mitä olen kirjoittanut”, kuulostaa niin hyvältä, ettei 
Martela malta olla lainaamatta sitäkin  Hän kertoo nootissa, että 
katkelma juontuu englantilaisen kirjailijan E  M  Forsterin (1879–
1970) teoksesta Aspects of the Novel (1927)  Lähdekriittistä tyyliä 
tavoitellen Martela selittää, että ”sitaatti on irroitettu [sic] konteks-
tistaan ja muokkautunut aikojen saatossa” eri muotoihin: ”Mutta 
riippumatta sanojasta erittäin osuvasti sanottu ” Jää tarkenta-
matta, miksi tämä on sattuvaa  Ainakin sekä suomennos että läh-
detieto menevät ohi maalin 

Forsterin luentokoosteeseen sisältyy kyllä kuvaus ”anekdootin 
vanhasta leidistä”  Hän siis antaa ymmärtää, että puhe on tunne-
tusta tarinasta – tai senkaltaisesta rakennelmasta – eikä omasta 
originellista luomuksestaan  Rouva tuhahtaa: ”Logiikka, hertti-
nen sentään! Roskaa! Kuinka minä voin tietää, mitä minä ajatte-
len, ennen kuin minä näen, mitä minä ajattelen?” Forsterin mu-
kaan ladyn nuoret sukulaiset pitivät häntä hassahtaneena, mutta 
hänestä tämä oli päinvastoin päivittänyt tietonsa näitä paremmin, 
koska hänen lauseensa sointui yhteen André Giden (1869–1951) 
modernin sanataiteen kanssa  Mutta Forsterin maanmies George 
Wallas (1858–1932) oli lausunut Martelan lainaaman mietteen 
The Art of Thoughtissaan (1926)  Sosialistinen yhteiskuntateo-
reetikko oli London School of Economicsin (1895–) perustajia ja 
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Labour-puolueen ajatushautomona nykyään toimivan Fabian  
Societyn (1884–) nokkamies  Wallasille antaa aiheellisesti kunnian 
esimerkiksi Decockin & Horstenin antologia Quine (2000), joka 
voisi olla filosofille tuttu  Managerikirjallisuudessa lausumaa on 
kuuluisimmin käyttänyt sen Sensemaking in Organizationissaan 
(1995) asiallisesti Wallasille kirjaava yhdysvaltalainen organisaatio-
psykologian professori Karl E  Weick (s  1936), jonka omaksi  
keksinnöksi sitä ovat väittäneet niin Eden & Bird kuin Stratikin  
Yhtä kaikki kymmenissä kirjoittamisoppaissa, kuten Davidsonin 
Business Writingissa (1994/2001), aforismi kulkee Forsterin ni-
mellä  Jos Martela olisikin käyttänyt niiden tai hätäisten netti-
hakujen sijaan Rothenbergin & Hausmanin hienoa luovuusteksti-
koostetta, asia olisi tullut reilaan 

Rehellisimmillään Mestariajattelija tekee kunniaa yhdysvalta-
laiselle David Allenille (s  1945)  70-lukulaiseen ”sisäisen tietoisuu-
den” kulttiin kuuluva palopuhuja tunnetaan ajanhallinnan vink-
kejä jakavasta Getting Things Donestaan (2002)  Järvilehto kuvailee 
GTD-menetelmällä olevan ”maailmalla miljoonia tyytyväisiä 
käyttäjiä”  Sitä hän ei sano, että hänen versiossaan ajan- ja ajattelun-
hallinnasta koko ajattelun historia siirtyy holtittomuuden piiriin  
Tämä pätee hänen omimpaankin alaansa eli liideri-inspirointiin: 
toisin kuin Järvilehto kertoo, aivomyrskyily ei syntynyt 60- eikä 
mukavuusalueilu 00-luvulla, vaan näistä puhuttiin jo aikaisem-
min  Vakavampaa on filosofiklassikoiden sotkeminen tusinaviisas-
telijoitten joukkoon vailla huolekkuudenhäivää  Allenin lisäksi 
Järvilehto nojaa avoimesti Michalkon ja de Bonon elämäntaito- ja 
yrityskehitysoppaisiin ja Fordin bisnesmietelmiin  Ne eivät ole 
Mestariajattelijan tukiaineistoa vaan kirjan ydinsanomaa ja genre-
sisaruksia  Sama linja on jatkunut Järvilehdon, Martelan ja Lahden 
muissa suuren yleisön teksteissä 
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iii.6 NäENNäiSSitAAtit,  
EläMäNtAitO JA itSEAPU

Nettihaastattelusarjassa Parempi Tarina toukokuussa 2015 koo-
mikko-koutsi Jyri Paavilainen haastatteli FA:n perustajaa ja kysyi 
tämän ”lempisitaattia”  Järvilehto ei tällä kertaa lainaillut filoso-
feja, tieteilijöitä, taiteilijoita tai kirjailijoita  Hän siteerasi Steve 
Jobsin (1951–2011) johtaman Applen ”Think Different” -kampan-
jan iskulausetta vuodelta 1997  Erilaiseen ajatteluun kehottava 
hanke tiivistyi muotoiluun: ”Ne, jotka ovat kyllin hulluja ajatel-
lakseen, että voivat muuttaa maailmaa, vielä muuttavatkin sen ” 
Järvilehdolle poikkeuksellisesti tämä sitaatti oli alkuperäinen ja 
moitteettomasti esitetty  Hän on varmasti lukenut Jobsinsa 

Kuten aiemmissa osioissa on nähty, FA:n toimia lentävien lau-
seiden parissa täytyy ylimalkaan luonnehtia holtittomiksi  Kun-
non filosofiassa lainaus joltakulta ajattelijalta edeltää erittelyä ja 
tulkintaa  Sitaatti asetetaan pätevästi historialliseen asiayhtey-
teensä ja ruoditaan merkityksellisenä osallistumisena johonkin 
sanojalleen tärkeään keskusteluun tai/ja tapahtumana argumentin 
taikka käsitteen huolellisesti rekonstruoidussa historiassa  Joskus 
päähuomio kiinnitetään tämän sijasta katkelman loogiseen muo-
toon, esimerkiksi yksittäisten käsitteitten keskinäisiin suhteisiin  
FA:lle lainamietteet ovat parhaimmillaan auktoriteettiargumentin 
osia ja huonoimmillaan koristeita  Sen tapa suhtautua ajattelijoit-
ten ajatuksiin on epäfilosofinen ja tutkivasta otteesta puhdistettu 

Wow! huudahti Oprah Winfrey (s  1954) keskusteluohjelmas-
saan 2005  Vieraana oli kirjansa Take Yourself to the Top juuri jul-
kaissut elämisvalmentaja Laura Berman Fortgang  Koutsi selitti 
perfektionismin houkuttelevuutta ihmisille, jotka haluavat hallita 
ympäristöään  Täydellisyydentavoittelu johtui Berman Fortgan-
gin mukaan ”puutteellisesta itsensä hyväksymisestä”  Tämä johti 
tarpeeseen saada ”ulkomaailma uhkumaan täydellisyyttä”, jonka 
perfektionisti sitten saattoi kokea omaksi säröttömyydekseen  
Berman Fortgang oli jo siirtymässä kertomaan, kuinka hän itse on 
vasta toipumassa perfektionismin oireyhtymästä, kun muistiin-
panovihkoonsa kuumeisesti kirjoittanut Winfrey keskeytti hänet  
Avainlause piti ottaa uusiksi  Berman Fortgang hieman loivensi 
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sitä, ja kääntyessään nyt Winfreyn puoleen hän siirtyi sinäpassii-
vista suoraan puhutteluun: ”Sinä tarvitset ulkomaailmaa kerto-
maan sinulle, että sinä olet ihan oukei ” Vau-sanan sanottuaan 
Winfrey jatkoi: That’s good! That’s a quotable! ”Tuo oli hyvä! Tuo 
on siteerattavissaolevaisuutta itseään!”

Tämä oli äärimmäisen suositun The Oprah Winfrey Show’n 
(1986–2011) jakso, amerikkalaista tunnustuksellista ja tunnekyl-
lästettyä tv-viihdettä puhtaimmillaan  Juontaja tiesi, mistä puhui, 
sillä esimerkiksi losangelasilainen elämätreenari ja personaalimen-
tori Kenny Felderstein otti show-vieraan puheista onkeensa op-
paassaan Happiness. The Forgotten Ingredient (2013): ”Tarvitsetko 
ulkomaailmaa kertomaan sinulle, että olet tarpeeksi hyvä?” hän 
kysyi ”sisäistä epävarmuutta” kartoittaessaan huomaamatta tosin 
antaa Berman Fortgangille kunniaa keksinnöstä  Mutta ehkä hä-
nen ei voinut olettaakaan muistavan, missä oli käytännön viisau-
tensa kuullut? Lainaus määritellään sanakirjoissa ”jonkun toisen 
väitteen tai ajatelman toistamiseksi”  Tässä voi nähdä porsaan-
reiän: pidetään kiinni ”jostakusta toisesta”, mutta ei välitetä siitä, 
onko toistetun lauseen sanonut se, jonka sanomaksi se esitetään  
Ja ehkä Berman Fortgangin maagisen hyvä lause todella irtautui 
sitaatinkin olomuodosta ja nousi saman tien korkeammalle puh-
taan siteerattavuuden tasolle 

Hämmentävästi vastaavaa menoa on tarjolla myös tieteelli sik si 
ja journalistisiksi mieltyvissä yhteyksissä kirjallisin ja yhteis-
kunnallisin merkitysvaatein  Toimittamassaan teoksessa Positive 
Psychologists on Positive Psychology (2016) Lahti kutsuu itseään ”si-
taattinistiksi” (quote junkie)  Hän haastattelee Stanfordin yliopis-
ton tutkijaa Emma Seppälää  Viimeinen kysymys kuuluu: ”Koska 
olen sitaattinarkkari [tai: kyltymättömän perso sitaateille], mi-
nusta olisi ihanaa kuulla lopuksi, josko sinulla on jokin lempilai-
naus, ja jos katsoisit voivasi jakaa sen kanssamme?” Seppälä vastaa: 
”Kyllä minulla on  Se on Rabindranath Tagoren tekoa ja menee 
näin: ’Nukahdin ja unessani elämä oli iloa  Heräsin ja näin elä-
män olevan palvelemista  Toimin, ja katso, palveleminen oli iloa ’” 
Mutta sanoiko 1913 Nobel-palkittu bengalilaiskirjailija Rabindra-
nath Tagore (1861–1941) näin? Ei  Seppälän tavoin sitä käyttävät 
Vaughanin Shadows of the Sacred (1995), Gegaxin Self-Coaching 
Secrets for Success (2003), Nandramin & Samsomin The Spirit of 
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Entrepreneurship (2006), Vargasin The Passion Driven Life. The 
Secrets of Success, Balance and Fulfillment (2009) ja Dassin How to 
Live from Your Spiritual Heart (2013) 

Asetettakoon lainauksiin – aitoihin ja väärennettyihin – tur-
vautuminen asiayhteyksiinsä  Mietelmillä on muutakin virkaa 
kuin toimia filosofisen analyysin esineinä tai tieteellisen argumen-
tin osina  Kertovasta, todistelevasta tai kehittelevästä kokonaisuu-
desta irrallaan ne ja niiden koonnokset voivat muodostaa oman 
kirjallisen lajityyppinsä, joka lähenee aforistiikkaa ja lyriikkaa  
Ajatellaan WSOY:n pääjohtajaksikin edenneen Hannu Tarmion 
(1932–2015) tapausta  Laadittuaan biologian ja maantiedon oppi-
kirjoja ja toimitettuaan esimerkiksi sarjan Suuri tietokirja. Joka 
kodintieto (1959–1960) hän kokosi mieteteoksen Ajatuksia elämästä, 
onnesta ja vanhenemisesta (1979)  Sitä seurasivat Ajatuksia rakkau-
desta ja avioliitosta (1979), Ajatuksia naisesta ja naiselle (1979), Aja-
tuksia miehestä ja miehelle (1980), Ajatuksia äideistä, isistä ja lapsista 
(1980), Elämänviisauden kirja (1986), Ajatuksia bisneksestä ja poli-
tiikasta (1986), Ajatuksia bisneksestä, politiikasta ja pienestä ihmi-
sestä (1995) ja Ajatuksia uudelle vuosituhannelle (1999)  Nämä oman-
laisensa hakuteokset ovat selailu- ja poimiskelukirjoja, joiden teh-
tävänä on pysähdyttää, ilahduttaa, lohduttaa, kannustaa ja mieti-
tyttää  Tarmion tuotannossa ne yhdistyvät hänen runo- ja proosa-
toimitteisiinsa  Ajatuskokoelmat ovat raamatullisten ja kansan-
omaisten sananlaskujen litteraarimpi käyttömuunnelma, matalan 
kynnyksen ja korkean profiilin valitut palat  Tieteellisyyden vaa-
timinen niiltä kaikilta ja aina merkitsisi ymmärtämättömyyttä 
genre-eroista 

Nykyään moni noutaa tarvitsemansa sitaatin verkosta  Kun ne-
tin suurin mietelausevaranto BrainyQuote (2001–) kuvailee palve-
luaan, se ei vetoa tieteeseen tai luotettavuuteen, mutta vihjaa kyllä 
mahdollisuuteen olla avuksi myös tutkijoille: ”Etsitpä hienoa lai-
nausta syntymäpäiväkorttiin, rakkauskirjeeseen, tutkimusartikke-
liin tai huvin vuoksi, BrainyQuote tekee helpoksi löytää hienoja 
lainauksia ” Se muotoilee credonsa: 

Uskomme, että pääsy pu huttuun sanaan suo meille ainutlaatuisen silmä-
yksen jakamam me maailman historialliseen [sic], poliittiseen ja kulttuu-
riseen historiaan  Lisäksi me uskomme, että lainauksissa piilee sisällä 
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lainaamiemme yksilöiden olemus; heidän kiinnostuksensa, uskomusjär-
jestelmänsä, kommenttinsa ja ideansa vangitaan aikaan oman sukupol-
vemme ja seuraavankin eduksi 

Tästä korkeavireisestä itseoikeutuksestaan huolimatta Brainy-
Quote ja kaltaisensa tajuavat kiireisten ihmisten tarpeen kuulostaa 
määrätilanteissa viisailta  Mitä ilmeisimmin mietelauseiden luke-
misessa ja sitaattien käyttämisessä on myös yleistynyt jäykän sere-
moniallisuuden rinnalla viihdytystä, ilottelua ja hassuttelua palve-
leva funktio  Jos joku valitsee painetusta koosteesta tai haku-
koneen tarjoamalta saitilta mieleisensä ajatelman nimipäiväkort-
tiin, kirjontakäsityöhön tai sähköpostisignatuuriin, kaikkein olen-
naisinta ei lienekään se, että lainaus on ehtaa tavaraa  Yhtä vähän 
on väliä sillä, lainaako vaikkapa urheiluvalmentaja jotakuta ajat-
telijaa oikein käyttäessään jotain edes jotenkin ilmassa pysyvää ja 
muistiin jäävää lausetta suojattinsa tsemppaamiseen  Näissä tilan-
teissa maailma ei kaadu, jos lainaus onkin epätarkka, epämääräi-
nen tai epäperäinen  Toisaalta tällaisen näennäissitaatin käyttö 
onnittelu-, somistus-, personointi- tai rohkaisutarkoituksiin tus-
kin kielii ainakaan halusta panna parastaan  Kääntäen: sanonta-
niteen, moton, juhlapuheen ja kohottavan sanomisen täysisydämi-
syys ei vähentyne pätevyydestä ja pitävyydestä  Kun vahvistan 
omia tuumiani tai kaunista elettäni jonkun toisen oivalluksella, 
olisin kai tyytyväisempi, jos tuo joku olisi sen myös todella oival-
tanut kuin jos hän ei ole  Autenttisuutta ja akkuraattiutta on han-
kala lähteä uskottavasti vähättelemään 

Filosofeina tai tutkijoina esiintyviltä ja niiksi koulutetuilta ih-
misiltä tulee vaatia juuri niitä, tekaistua parempaa ja likimääräistä 
osuvampaa  Jos he käyttävät väärää lainausta asiansa ajamiseen, 
sitä ei hyvitä epätieteellisen mietelajityypin olemassaolo eivätkä 
löyhän lainailun kirjavat käytännöt  FA:n tapauksessa löyhäsuisen 
ja löysäranteisen lainailun yleisyys tai viisauskokoelmien arkiset 
hyödyntämisperinteet käyvät korkeintaan osittain lieventäviksi 
asianhaaroiksi  Tämä johtuu siitä, että firma korostaa joka kään-
teessä varaavansa huippututkimukseen, tieteeseen ja filosofiaan  
Tahdonvoiman käyttöohjeensa arkivinkkien tieteellisyyspohjasta 
Martela toteaa: ”Nämä keinot eivät ole mitään lonkalta heitettyjä 
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pirkkaniksejä, jotka kuulin langoltani saunassa ” n & n -haastatte-
lussa Järvilehto mainitsee jopa ”oppineisuuden” ja ”lukeneisuuden” 
FA:n erottaviksi piirteiksi  Firman tapauksessa pitää lisäksi muistaa 
sen Mestariajattelijasta alkava vahva painotus ajatustekniikoihin 
ja -taitoihin  Kaikesta päättäen filosofianakatemialaiset eivät ole 
käyttäneet ylistämiään uusia verkkotyökaluja lähdekriittisiin tar-
koituksiin  Tuloksena on paljon teennäisyyttä, hämäävyyttä, sepi-
tettä ja jäljitelmää  Kuten nyttemmin emeritoitunut yhdysvaltalai-
nen filosofian professori Laurence BonJour (s  1943) kertasi 1985, 
kokemusperäisen tiedon erottaa epätiedosta painokkaan usko-
muksen ja sen totuudellisuuden lisäksi myös perusteltavuus ja oi-
keutettuus: ”Se ei voi olla toiveajattelun tulosta tai jotain, jonka 
luin onnenkeksi[kääree]stä ”

FA:n tavaramerkiksi noussut lumesitaattijakelu johtuu perim-
mältään ties mistä  Kenties siinä voi nähdä bisneskirjallisuuteen 
tottuneille annetun merkin siirtymisestä nostattavaan äänilajiin: 
lähes pelkästään ”inspirationaaliset” lainaukset melkein yksin-
omaan ”motivationaalisesti” käytettyinä kertovat kontekstiksi ka-
lifornialaisen yhteisökehittämisen  Yhdysvalloissa monia näkyviä 
organisaatiorukkaajia tituleerataan nimenomaan ”kannustuspu-
hujiksi” ja ”menestyskirjailijoiksi” usein yksilöimättä sen enempää 
heidän koulutustaan kuin yrittäjyyttäänkään  TED-puheista, 
Slush-pitchauksista ja muista vastaavista esiintymisistä tutun ot-
teen on määrä kuulostaa syvälliseltä mutta tehokkaalta, nerok-
kaalta mutta yleistajuiselta tai kirjanoppineelta käytännölliseltä  
Vaikutelmaan satsaaminen, vaikutuksen tekeminen ja verkostoi-
tuneisuudesta vihjaaminen ovat huomio- ja innostustalouden yti-
messä  Tässä yhteydessä olennaisempaa kuin käytetyn sitaatin to-
denperäisyys olisi sen tuttuus jonkun toisen sytyttäjän puheista 

Filosofianakatemialaiset ovat antaneet vihjeitä tunnusomaisen 
asioiden haltuunottotapansa taustasta  Järvilehdon tapauksessa 
riittäisi ehkä vain luetella kaikki hänen kirjoituksensa ja esiinty-
misensä vaikkapa vuosien 2012–2014 aikana, minkä ulkopuolelle 
jäisi kaikki mitä ilmeisimmin runsas ei-julkaisullinen ja -tapahtu-
mallinen työ  Lista teksteistä ja puhetilaisuuksista tekisi varmasti-
kin selväksi kelle hyvänsä, ettei niin paljolla tekemisellä voi olet-
taakaan syntyvän huolellista tai paneutunutta jälkeä läheskään 
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kaikesta vastuulle langenneesta  Ajattelunhallintaniksit, keskitty-
mistekniikat tai mitkään muutkaan menetelmät eivät lupaa noilla 
reunaehdoilla hyvää laatua, korkeintaan hommien hoitamista jo-
tenkin maaliin  Ei ole kuitenkaan mielekästä pohtia tässä, miten 
Mestariajattelija, Learning as Fun ja Monenkirjavia kuvitelmia ovat 
syntyneet ja mikä on yhteistyön ja kustannustoimittamisen osuus  
Sen sijaan on aihetta miettiä, millä ajatuksin tai periaattein niiden 
kokonaisuus on hahmoteltu ja yksityiskohdat toteutettu  Kun ra-
jataan pois julkisuudelta piiloon jäävät sisäiset intentiot ja keskity-
tään tekstissä ilmeneviin julkisiin tarkoituksiin ja niiden kanssa 
näin ja noin suhteutuviin lausumiin esimerkiksi haastatteluissa, 
Järvilehdon kirjat todistavat liiasta luottamuksesta valittuun po-
pularisointimalliin  Sitä arvioitiin jo osiossa III 2  Katsotaan tässä 
Martelan tapausta, johon tietysti periaatteessa sopisi sama huoli 
ajan riittämättömyydestä kovin moneen hankkeeseen 

”Hän kertoo esimerkin koulusta”, selostettiin jo HS:n henkilö-
jutussa kesällä 2013  ”Lukiossa hän pärjäsi koulussa hyvin ja häntä 
kehuttiin lahjakkaaksi  Ainakin osittain kyse oli siitä, että Marte-
lan isä oli opettanut tälle lukutekniikkaa  ’Ulkoapäin näytti, että 
olen lahjakas, koska vähemmällä työllä sain paremman arvosanan  
Mutta olennaisempaa oli, että faija oli opettanut tekniikan ’ ” Mar-
tela on tämän jälkeen palannut asiaan useammin kuin kerran  
Olivialle hän tarkensi asiaa heinäkuussa 2015: ”Martela muistelee 
olleensa yläasteikäinen, kun isä istahti hetkeksi viereen, otti kynän 
käteen ja opetti kokeita varten lukutekniikan, jossa hahmotettiin 
ensin sisällysluettelon teemoista kokonaiskuva ja vasta sitten alet-
tiin lukea – eikä silloinkaan sanasta sanaan  Tavoitteena oli oppia 
hakemaan toistuvia teemoja ja päästä siten käsiksi oleelliseen  
Olennaisuuksista hahmoteltiin mindmappeja ja muistiinpanoja 
marginaaleihin ” Juttu jatkuu: ”Martela sanoo, ettei ole koskaan 
kokenut olevansa mitenkään poikkeuksellisen älykäs, vaikka suo-
ritti lukiossa pakollisten 75 sijaan 104,5 kurssia ja kirjoitti L:n pa-
perit  Lukutekniikka auttoi saamaan paljon aikaan, mutta opetti 
myös sen, että fiksu tekee vähemmän  ’Olen sen verran laiska, että 
valitsen aina kirjastosta sen kirjan, jossa on eniten merkintöjä  Täl-
löin aiemmat lukijat ovat poimineet oleellisen jo valmiiksi ’ Tällai-
nen lähiympäristön vaikutus jää Martelan mielestä usein piiloon, 
kun katsotaan yksilön menestystä  ’Haastavista olosuhteista 
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nousseilla tyypeillä on yleensä ollut joku ihminen, joka on autta-
nut eteenpäin, vaikka omat vanhemmat olisivat olleet mitä ’”

Tällaisia tarinoita ei pidä ottaa totisena torvensoittona  Haas-
tateltu muistelee lempeän huvittuneesti ja muikean lämpimästi 
nuoruusvuosiaan ja tulee samalla veistelleeksi, haluaa tai ei, tie-
tyllä lailla painotettua kuvaa itsestään tuon taikka tämän lajityy-
pin hahmona  Muisti on jo itsessään aina valikoivaa ja synteti-
soivaa, haastatteluvastaukset monesta seikasta riippuvia ja niiden 
toimittaminen oma prosessinsa  Tuloksena on jotakin muuta kuin 
kaikkein säntillisin ja uskollisin selonteko tapahtuneesta  Lausun-
not kuitenkin selittävät Martelan kirjojen luonnetta  Niissä vaa-
littu tapa kertoa tutkimuksista yleensä paljaat ja kärkevimmät tu-
lokset vailla epävarmuuksia, moniselitteisyyksiä, taustoja, kiistoja 
tai pulmia istuu hahmoteltuun tottumukseen tutustua lähteistä 
vain välittömimmin irtoavaan antiin  Lukutekniikka-anekdootti 
auttaa ymmärtämään FA:n kirjoille leimallista yksittäisen lukijan 
menestykseen auttamista erotuksena kansalaisen tarvitsemasta si-
vistyksestä  Kun hioo yksilövoimautusnäkökulmaa, jää paitsi so-
siaalisemmista tasoista  Elämäntaitoihin ja valmennukseen panos-
tettaessa vältetään myös yhteiskuntatieteisiin paneutumisen vaiva 
ja yhteiskuntatutkijoiden paine  Kun ei viittaa siihen suuntaan, ei 
tarvitse odottaa kriittistä vastakaikuakaan  Mutta kenties kysy-
mys on ennen kaikkea siitä, että harva psykologi on kovin hyvä 
yhteiskunnan tulkki  Tai neutraalimmin, tieteiden työnjakoa pai-
nottaen: yhteiskunta-analyysi ei kuulu psyykeammattilaisten toi-
menkuvaan  Jos viettää aikaansa psykologisen kirjallisuuden ja 
sen populaarien koonnosten tai oppaiden äärellä, yhteiskunnallis- 
historiallinen ote heikkenee ja tuntuukin herkästi treenin hidas-
teelta  Oli miten oli, Aluksi-osuudessa esitellyt kouluopetusperus-
teet riitautuvat FA:n oikotievinkkien kanssa  Lähdekriittisen ja 
kriittisen luovuuden oppii vain ponnistelemalla  

Martela palasi asiaan vielä huhtikuussa 2016 YLE:n Aamu-
tv:ssäkin  Hän viittasi ensin oppimistekniikoiden tärkeyteen ja 
toisti sitten oppineensa ne isältään  Martela kertoi sittemmin miet-
tineensä, että tämä oli ”tavallaan aika epäreilua”, koska hänellä 
sattui olemaan konstit taitanut ja välittänyt vanhempi, jota monilla 
ei ole  Hän piti järkevänä, että samat niksit opetettaisiin kaikille: 
”Kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä ” Jatkuva paluu 
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julkipuheissa isän opetuksiin ja niiden nostattamiin yhdenvertai-
suushuoliin nostattaa epäilyn Martelan sokeasta pisteestä  Vaikka 
hän Valonöörit-teoksessaan kuvailee itseään etuoikeutetuksi hyvin 
voivan perheen kasvatiksi, hän ei lausunnoistaan päätellen sitten-
kään hahmota asian laitaa  Epätasa-arvon liittäminen edellisen 
polven nokkeluuseroihin, eikä niinkään sosio ekonomisen aseman 
eriävyyteen, kuulostaa siltä, että sitoutuminen manuaalilajityyp-
piin todella ehkäisee ymmärtämästä sosiaalisia ongelmia 

Raporttiin ei kuulu sitaattisotkujen tosiasiallisen taustan selvi-
tys  Filosofianakatemialaiset ovat ehkä tutkineet, mitkä sanonnat 
liikkuvat menestyneimmissä kirjoissa ja koettaneet sitten ulos-
mitata niiden potentiaalia myös Suomessa  Tai sitten eivät  Ehkä 
heiltä on vain jäänyt miettimättä suhde sananparsia hyödyntävään 
puhe- ja kirjoitustapaan  Tai sitten ei  Varmaa on vain, että he ovat 
harjoittaneet jatkettua ja laajamittaista tekositeeraamista  He hyö-
dyntävät sitä tukemaan, oikeuttamaan ja vakuuttamaan sanomi-
siaan ja antamaan säihkettä ajatuksille, jotka tulisi perustella aivan 
muilla keinoilla  Tämä on akateemisesti koulutetuilta sekä filoso-
fin arvovallalla ja huippututkimusvaatein esiintyviltä henkilöiltä 
hämmästyttävää toimintaa, jota ällistyttävämpää on vain sen jää-
minen julkisuudessa täysin huomaamatta 

Lipsahduksia sattuu kaikille  Joskus Homeroskin torkahtaa, 
kuten roomalainen runoilija Horatius (65–8 eaa ) kirjoitti Ars 
poeticassaan (n  18 eaa ) myyttisenä pidetystä kreikkalaisesta edel-
täjästään  Systemaattista erheellisyyttä valelainausten esittämi-
sessä ja kroonista vastaamattomuutta oman toiminnan ja ilmoitet-
tujen tukipuiden välillä ei voi selittää, saatikka oikeuttaa normaa-
liin kömmähtelyyn ja inhimilliseen erehtyväisyyteen viittaamalla  
Käytäntö on kelle tahansa mutta eritoten tutkijoille sopimaton 

Vaan ei tässä kaikki  On yksi asia todeta, että FA ja avaintoimi-
jansa käyttävät mielellään näennäissitaatteja  Toinen asia on tar-
kentaa: FA nojaa tässä toimintatavassaan säännönmukaisesti itse- 
ja yhteisökehittämisen alalla tehtyyn työhön ja vaalittuihin käy-
täntöihin  Vaikka sen levittämien erheiden ja epätotuuksien tosi-
asiallinen lähde voi olla mikä milloinkin, ja monesti varmasti 
myös siltä itseltäänkin unohtunut taho, lähteeksi sopisi kuitenkin 
käytännössä aina kokonainen joukko edustavia esimerkkejä oma-
avun, valmennuksen, kehittämisen ja konsultoinnin alalta  Tämä 
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osoittaa, että FA-väki ei liikuskele ja seurustele läheskään yhtä tii-
viisti siellä ja niiden kanssa, missä ja kenen kanssa se väittää 
liikuske levansa ja seurustelevansa, vaan se asioi ennen muuta 
koutsaus- ja treenausbisneksen maailmassa ja siellä vaikuttavien 
tahojen kanssa  Mikään muu ei selitä sen sanomisten toisteisuutta, 
kierrätyksellisyyttä, näennäisuudistavuutta ja ulkokultaisuutta 

Elokuussa 2015 Järvilehto valaisi asiaa Me Naiset -haastattelussa  
Kiireisille ihmisille ”tekee ihan hyvää palauttaa mieleen tällaisia 
elämän perusjuttuja”  Hänellä oli toinenkin oikeutus sitaattikyl-
völle: ”[M]eille on aina vaikeaa viedä käytäntöön uusi tekemisen 
tapa, vaikka kuinka tietäisimme, että niin kannattaa tehdä  Täl-
löin sloganeista saattaa saada piristysruiskeen muutoksen tekemi-
seen ” Ne auttoivat menneen ja tulevan murehtimisen sijaan näke-
mään ”toiminnan mahdollisuuden nykyhetkessä”  Näin organi-
saatiomuutosfasilitaattori tuli myöntäneeksi lainausten yksilö- ja 
yhtiökehityksellisen tehtävän  Kuten todettiin, ei liene kuitenkaan 
suotavaa filosofisten sanomisten elämänviisaus- ja innostuskäytös-
säkään, että ne olisivat mieluummin epäaitoja kuin aitoja 

Näennäislähdekritiikin ja auktoriteettiperustelun 
riittämättömyys

Yksittäisiin kömmähdyksiin puuttuminen olisi saivartelua ja 
niistä liikojen johteleminen vääristelyä  Käy kuitenkin ilmi, että 
filosofianakatemialaisista ainakin Järvilehto, Lahti ja Martela ovat 
jakaneet epäaitoja sitaatteja hyvin runsaasti ja suorastaan johdon-
mukaisesti  Tämä todistaa kriittisen asenteen puutteesta yleensä ja 
lähdekritiikin riittämättömyydestä erityisesti: lainaukset on haa-
littu ja hyväksytty muista kuin alkuperäisteksteistä vailla asian-
mukaista tarkistamista  Virheiden suuri määrä kertoo erheen si-
jaan käytännöstä: väärien lausujien nimiin pannut, sotketut, 
muunnetut, keksityt tai kontekstistaan karkeasti irrotetut lainauk-
set ovat muodostaneet olennaisen osan FA:n julkista vaikuttamista  
Toimintatapaa leimaa epäkriittinen piittaamattomuus  Vaikka 
yksittäisiä lähdeteoksia ei tiedetä, evidenssi viittaa vahvasti tiet-
tyyn suuntaan: esitettyjen näkemysten taustalla ovat bisnes elämän 
populaarit oppaat, terapeuttinen itseapukirjallisuus tai muu inspi-
rationaalis-motivationaalinen kirjoittelu  Tämä aineisto ei ole 
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neutraalia vaan värittynyttä: siitä ammentava tulee levittäneeksi 
tiettyjen toimijoiden käsitysten mukaisia ajatuksia, kerranneeksi 
heidän virheitään ja käyttäneeksi hyväkseen auktoriteetteja oman 
kannan ja hankkeen eduksi – tieten tahtoen tai tietämättömyyt-
tään  Tutkijoiden pitäisi tietää 

Mahdollisia ja yhteensopivia lähteitä kartoitetaan edellisosioi-
den lisäksi Liitteessä 1 osana kyseenalaisten sitaattien tarkastelua  
Kokonainen liiketoiminta-ala nojaa tarkoitetusti tai tarkoitta-
matta vääriin lainauksiin, jakaa epäperäistä tietoa ja riistää kuu-
luisien ajattelijoiden arvovaltaa  Näyttää siltä, että käytäntö on 
saamassa jalansijaa tutkijoidenkin toiminnassa, kun akateeminen 
asiantuntemus ja kaupalliset alat kohtaavat  Kampus- ja kansan-
kirjastoissa epä- tai näennäistiedon ja virheiden mahdollisuus on 
ollut huomattavasti pienempi ainakin muilla kuin bisnesopas-
hyllyillä  Ironisen lisänsä FA:n tarinaan tuo sen ylistämä info- 
teknologia, joka paljastuu sen ja kaltaistensa kelpuuttaman dis-
informaation tehokkaaksi kanavoijaksi  Vielä ironisemmin filo-
sofianakatemialaisista ainakin Järvilehdon pääviesteihin ja eetok-
seen ylimalkaan on kuulunut hehkuttaa kaiken löytyvän netistä, 
kunhan osaa käyttää sopivia apuvälineitä iPadista Evernoteen tai 
Aqua Notesista Stumble Uponiin  ICT-huumaannuksen, uutuuden-
viehätyksen, trendientarkkailun, toimivuuskorostuksen ja sovel-
lushakuisuuden pinnallisuuksissa ja niiden yhdistymisessä puut-
teelliseen tai olemattomaan lähteiden koetteluun tiivistyvät FA:n 
epäkriittisyyden erityispiirteet  Edes firman – ja etenkin Järvi-
lehdon – suitsuttamat uuden oppimisen ja oppimaan oppimisen 
tekniikatkaan eivät näytä sisältävän ratkaisevan olennaista tutki-
vaa suhtautumista kirjaviin tietouden tyyppeihin ja tarjoajiin  
Keskellä oletetusti tehokkaimpien tiedon omaksumistapojen ke-
humista jää pahasti varjoon kriittinen lähestymistapa väitettyihin 
tietoihin, totuuksiin ja tulkintoihin 

Mestariajattelijassa ei ole sovellettu siinä hehkutettuja tehok-
kaan tiedonhaun niksejä sen itse tutkittuna tietona esittämiin 
väitteisiin  Se on täysin lähdekritiikitön teos  Sama pätee vain hie-
man lievemmin teoksiin Hauskan oppimisen vallankumous ja Mo-
nenkirjavia kuvitelmia. FA:n voi katsoa yltäneen kehityksessään 
lähdekritiikin tuntumaan Martelan teoksissa Tahdonvoiman 
käyttöohje ja Valonöörit. Näistä uudempi Valonöörit sisältää 303 
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loppuviitettä, joista eräät kommentoivat leipätekstissä esitettyjen 
tietojen ankkuroitavuutta kirjallisuuteen  Tämä vain jää parhaim-
millaankin puolitiehen, sillä kirja ei onnistu tuottamaan eroa 
asial lisen ja asiat toman viittaustavan välille  Edellä mainittu Bue-
chner-tapaus edustaa puutteellisenakin teoksen parasta lähdekriit-
tistä antia, joka, kuten huomattiin, ei ole kuitenkaan johtanut 
FA:n käytäntöjen parantamiseen  Hetkellistä havahtumista vir-
heelliseen lainailuun on seurannut paluu tekositaattiratsastukseen 

Samaan tapaan Valonöörit tietää hylätä yhden suositun bisnes-
sadun  Robbins, Sarasvuo ja moni muu on levittänyt tietoa, jonka 
mukaan Yalesta 1935 tai 1953 tai Harvardista 1979 valmistuneita 
tutkittaessa olisi selvinnyt drastinen vaurastumisero tavoitteita 
aikanaan itselleen asettaneitten ja päämäärien asettelusta laista-
neitten kurssilaisten välillä  Kuten Martela valistaa nootissa, mi-
tään tällaista seurantatutkimusta ei ole tehty, vaan se on keksitty 
antamaan maalien ylöskirjaamiselle tieteellisenkuuloista tukea  
Tämä ei kuitenkaan johda siihen, että Valonöörit luopuisi leipä-
tekstissään suosittelemasta tavoitteenasettelua ja viittaamasta sen 
tueksi nimenomaan filosofianakatemialaisia julkisesti joulukuussa 
2013 kehuneeseen Sarasvuohon ja tämän innoittamiin kokeilui-
hin: Martela kertoo omien Sarasvuo-herätteisten kirjaustensa to-
della johtaneen päämäärien saavuttamiseen  Sopivan tutkimuksen 
puutteessa siis anekdoottievidenssikin käy, kun halutaan ajaa jo-
tain asiaa  Viitteessä Martela antaa Yale/Harvard-hämäyksen pal-
jastamisesta sinänsä korrektin lähdetiedon, mutta koska hän ei 
kerro asiasta jutun tehneen kirjoittajan nimeä, vaikuttaa siltä, että 
hän käyttääkin toisen käden lähdettä  Huijauksesta ovatkin kir-
joittaneet esimerkiksi Kraus & Wiseman sekä Shapiro, joka Mar-
telan tapaan jättää alkuperäisen jutun tekijän mainitsematta 

Toisaalla kirjassa Martela raportoi kepein äänenpainoin viettä-
neensä kokonaisen tunnin erästä sitaattia jäljittäen  Järvilehdon 
Monenkirjavia kuvitelmia puolestaan kirjoittaa aiheesta näin: ”Ku-
vittele, että haluaisit selvittää, mistä teoksesta jokin tietty Shake-
speare-sitaatti on peräisin, mutta et muista sitä sanatarkasti oikein  
[…] Tällä hetkellä näiden asioiden selvittäminen vie vielä tolkut-
tomasti aikaa, oli netti taikka ei  Mutta alan asiantuntija osaa vas-
tata kysymyksiin salamannopeasti ” Vaikka näitä yksittäisiä lau-
sumia ei voikaan pitää kummankaan FA-edustajan viimekätisinä 
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kannanottoina lainaamiseen ja niin tutkijan- kuin toimittajan-
työhönkin kuuluvaan lähdekritiikkiin, suunta näyttää selvältä  
Firman kärkinimet joko ymmärtävät vajavaisesti tai väheksyvät 
muista syistä tietojen tarkistamisen velvoitetta 

Merkillistä tässä on yhteys Himasen suurta julkisuutta aiheut-
taneeseen tapaukseen  Keväällä 2013 suomalaisissa viestimissä suo-
rastaan kilpailtiin siitä, kuka voisi veistellä terävimmin valtakun-
nanfilosofin joutumisesta naurunalaiseksi  Kaiken ytimessä olivat 
feikkilainaukset  On jokseenkin uskomatonta, että tapaus ei saa-
nut filosofianakatemialaisia parantamaan juoksuaan, semminkin 
kun yksi Himasen pääkriitikoista oli US-kolumneissaan hänen 
edesottamuksiaan pitkin vuotta 2013 ruotinut filosofi Panu Raati-
kainen (s  1964)  Vielä uskomattomampaa on, etteivät toimittajat 
ole olleet kiinnostunut FA-hahmojen tavasta toimia samalla ta-
valla  Firma ja firmalaiset ovat selvästikin onnistuneet erottautu-
maan Himasesta, ja kaiketi myös mediailmasto on muuttunut 
heidän edukseen  Vastainen tutkimus osannee valottaa asiaa  
Tässä on tyydyttävä kertaukseen 

Akateemisen tutkijan on niinku vaikee erottaa, että ollaanks me nyt siis 
jotain tällasia niinku tietsä vähän niinku muutaman tutkinnon tehneitä 
konsultteja vai ollaanks me oikeita tutkijoita  […] että käyks meille 
niinku tavallaan himaset tai tällee, että erkaannutaanko me liikaa aka-
teemisesta maailmasta 

Näin pohdiskeli Järvilehto MIND-podcastissä 2014  Epäselväksi ei 
jäänyt hänen uskonsa siihen, että hän ystävineen operoi niin Hi-
masta kuin keskivertotutkijoita ja -konsultteja huomattavasti kor-
keammalla tasolla  Esimerkiksi Suomen Kuvalehti oli helmikuussa 
2013 julkaissut Tiina Raevaaran (s  1979) kolumnin, jossa tämä 
ehdotti Vehkoon & Silfverbergin tuoreeseen Himasta käsittele-
vään Long Play -juttuun viitaten, että Himasen olisi viisainta la-
kata esiintymästä ”tieteen edustajana” ja ”olla vaikka konsultti”  
Järvilehdon huoli tiivistyi siihen, ehtivätkö filosofianakatemialai-
set edistää riittävästi tutkijakarriäärejään osana FA:n julkikuvan 
kiillotusta  Hän vahvisti sittemmin PuheenPalo-haastattelussa 
maaliskuussa 2016 jättäneensä tutkijanhommat ja keskittyvänsä 
pelifirman johtamiseen ja populaariin kirjoittamiseen  Himas-
riski paikantui ja todentui kuitenkin muualla  Se koskee yleisölle 
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suunnattuja tietoväitteitä  Lähemmin tarkastellen osoittautuu, 
että filosofianakatemialaiset julkipuheineen tuskin erottuvat aina-
kaan edukseen muista valmentajista ja tutkijoista 

YLE välitti suorana Himasen tiedotustilaisuuden huhtikuussa 
2013  Valtioneuvoston tilaustyön – kestävän kasvun mallin – väli-
raporttia esitellessään filosofi vetosi intialaiseen itsenäisyystaisteli-
jaan ja presidenttiin Mahatma Gandhiin (1869–1948): ”Ja mähän 
uskon tällaseen muutoksen lakiin, joka Gandhiin liitetään, et mi-
ten tällaset isommat muutokset aina historiassa on tapahtunu  
Gandhiin liitetään tää neljän kohdan muutoksen laki, josta kohta 
1 on, että Ensin sinut sivuutetaan, kohta 2: Sitten sinulle naure-
taan, kohta 3: Sitten sinua vihataan ja kohta 4: Sitten olet voitta-
nut ” Iltalehti uutisoi karusti: ”Himanen vertasi itseään Gand-
hiin”  Toimittajataustainen kustantaja Niklas Herlin (s  1963) kiisti 
Uusi Suomi -blogissaan anonyymiin filosofiystäväänsä ja Wiki-
quoteen nojaten lainauksen aitoperäisyyden  Gandhin sijaan yh-
dysvaltalainen ay-johtaja Nicholas Klein virkkoi 1918: ”Ensin ne 
eivät ole tietääkseenkään teistä  Sitten ne pitävät teitä pilkkanaan  
Ja sitten ne käyvät teidän kimppuunne ja haluavat kärventää tei-
dät  Ja sitten ne rakentavat teille muistomerkkejä ”

Himanen vastasi US-haastattelussa  Hänestä keskustelu luisui 
”huvittavuuden puolelle”  Jos kolmituntisen tiedotustilaisuuden 
annista juututaan yhteen yksityiskohtaan, ”ollaan vähän sivurai-
teilla”  Himanen väitti tietävänsä, että hänen Gandhiin yhdistä-
määnsä lausetta ”ei ole hänen sanomanaan kirjallisessa muodossa”  
Hän ei täsmentänyt, oliko tietoisuus vallannut hänet ennen vai 
jälkeen Herlinin jutun  Todenmukaisesti hän korosti puhuneensa 
medialle ”Gandhiin liitetystä” sanonnasta  Se vihjasi hänen ym-
märtävän riskin  Hän ei kuitenkaan itse tarkistanut lainauksen 
aitoutta, vaikka se kuuluu tutkijan perustehtäviin  Tilaisuudessa 
virkamiehet toistelivat sanaa ”huippututkimus” ja Himanen vas-
tasi akateemisten ansioittensa penäämiseen: ”Tosiasiathan on 
helppo tarkistaa ” Tarkistaminen ei ole aivan helppoa  Mutta Hi-
masen ’muutoksen laiksi’ ja ’universaaliksi laiksi’ luonnehtima ne-
likohtainen viisaus siis osoittautui intialaisen antikolonialistin si-
jasta amerikkalaisen sosialistin ajatelmaksi  Satavuotias sanonta 
pintautui 60-luvulla yhdistettynä irlantilaiseen poliitikkoon Robert 
Briscoehun (1894–1969), pääsi vilkkaampaan Gandhi-vaateiseen 
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vaihdantaan 80–90-luvulla mieltyen tuolloin jopa ”Linux-nörttien 
lempisitaatiksi”, kunnes yleistyi 00-luvulla ja räjähti tehokäyttöön 
2010-luvun alusta alkaen  Himasen tapaan sitä käyttivät esimer-
kiksi Bhawsarin God as Your Trainer (2002/2006), Schwartzin 
Getting the Results You Want and the Respect You Deserve… While 
Still Being Liked (2009), Elliottin Success. How Dare You Give Up? 
You Are of Greatness, and with God You Shall Win!!! (2011) 

Kaunistelematta puhuen Himanen valehteli  Lumesitaatti il-
mestyi jo ilman mitään ”liitetty”-varaumia hänen loppusanoissaan 
Koillis-Suomen elinkeinostrategiaan (2011): 

Gandhi sanoi aikoinaan: ”[O]le se muutos, jonka haluat nähdä maail-
massa ” Samalla hän summasi isojen visioiden ”universaalin lain” eli mi-
ten kunnian himoisten tavoitteiden toteutus käytännössä aina etenee  
Hän tiivisti: 1  ensin sinut sivuutetaan  2  sitten sinulle nauretaan  3  sit-
ten sinua vastustetaan  4  ja silloin oletkin jo voittanut 

Myös tässä saatava toinen lainaus on vale  Iltalehti kertoi Hi masen 
käyttäneen sitäkin huhtikuisessa tilaisuudessa jatkaen ”Gandhi-
vertauksia tiedotustilaisuuden jälkeen alkaneen pyöreän pöydän 
asiantuntijakeskustelun alussa”  Filosofi lausui: ”Gandhi sanoi, 
että sinun on oltava se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa  
Gandhi ei sanonut, että ole minun puolestani se muutos, jota 
minä haluan maailmassa ” Gandhin suuhun onkin 90-luvulta al-
kaen survottu letkautusta Be the change you wish to see in the world 
tai We need to be the change we wish to see in the world  Kumpaa-
kaan ei tapaa hänen kootuista teoksistaan sen enempää kuin edel-
listä tekositaattiakaan  Tästä niin ikään mainitsevan Herlinin sa-
noin mietelmä ”kyllä löytyy autojen puskuritarroista, jääkaap-
pimagneeteista Gandhin nimiin laitettuna”  Hänen kirjoituk-
seensa voi lisätä, että Himasen tapaan tekositaattia ovat käyttäneet 
esimerkiksi Sengen esipuheistama Chatterjeen Leading Consciously 
(1998) ja Callahan & Foremin Awakening the Leader Within You 
(2003)  Se on päätynyt esimerkkinä myös Keyesin The Quote Veri-
fieriin  Collinsin Bullspottingissa komeilee puolestaan muka-Gand-
hin ”muutoksen laki”  Sitä väitti viimeksi Gandhin ajatelmaksi 
USA:n presidenttikisassa republikaaniehdokas Donald Trump 
(s  1946)  Kymmenet jollei sadat erilaiset viestimet korjasivat heti 
Trumpin virheen  Yhdessä kaksi näennäisgandhismia esiintyy 
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Himasen tapaan peräperää ladeltuna vaikkapa Cannonin Atheists, 
Agnostics, Progressive Mindsissa (2010) 

Tapaukseen palasi HS-toimittaja Miettinen huhtikuussa 2013 
hiukan Himaselle irvaillen mutta jo unohtaneena tämän vedätyk-
sen  Hän kuvaili filosofin puhuneen ”itse Gandhin sanoihin viita-
ten”  Kesäkuussa hänen kollegansa Kauppinen HS-kolumnoi kriit-
tisemmin Gandhi-hämäyksestä ja sitaateille kehkeytyneestä so-
siaalisesta tilauksesta: ”Hakukoneyrittäjä Stephen Wolframin tut-
kimuksen mukaan sitaatit ovat yleisin aihe miesten kirjoittamissa 
Facebook-päivityksissä  Naisillakin vain syntymäpäivistä ja muista 
juhlahetkistä kertominen on suositumpaa  Ihmiset pitävät lai-
nauksista, sillä ne antavat voimaa arkeen, ovat hauskoja ja auttavat 
luomaan mieleistä julkikuvaa  […] ytimekkäiden lainausten jalos-
taminen internetiin, kirjoihin ja koulutustilaisuuksiin on hyvä bis-
nes ” Marraskuussa 2013 kestävän kasvun raportin valmistuttua 
Helsingin kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Fatbardhe He-
temaj puolusti ajanilmiöitä kommentoivan ”HS-raadin” jäsenenä 
työtä puhumalla lähes lempeään sävyyn Himasesta ”Suomen 
Gandhina”  Samaan aikaan kun kohu velloi maassa, FA:n Järvi-
lehto ja Martela hivuttautuivat hänen ohitseen Suomen näkyvim-
miksi filosofeiksi 

Sisennetystä MIND-lainauksesta leikattiin yllä palanen pois  
Siinä Järvilehto totesi seuraavaa: epäily sitä, että filosofianakate-
mialaiset eivät olisikaan ”oikeita tutkijoita” vaan ainoastaan kon-
sultteja, ”on tavallaan ihan perusteltua, kaiken maailman niiku 
vipeltäjää tuolla viipottaa, tekee erilaisia asioita, joilla ei välttä-
mättä oo sitä tieteellistä pohjaa ja kuitenkin ikään kuin ilmaisee, 
että ikään kuin olis”  Tämä erinomaisuususkomus on ilmeisesti 
vaikeuttanut havahtumista tosiasioihin  Sarasvuo haastatteli hel-
mikuussa 2014 Nelosella Ilkka ja Harri Virolaista (s  1974)  Kak-
sosveljekset olivat julkaisseet yhteisteoksen Yliluonnollisten ilmiöi-
den ensyklopedia (2014), jossa paranormaaliuksia ei ainoastaan 
kuvailla vaan myös pyritään avoimesti vahvistamaan ja oikeutta-
maan  Sarasvuota kiinnosti se, että huimia ilmeisen tosissaan jut-
televat Virolaiset olivat korkeasti koulutettuja  Kauppatieteen toh-
torit olivat lisäksi kasvatus-, liikunta- ja terveystieteiden mais-
tereita, ja Harri työskenteli Turun kauppakorkeakoulussa yli-
opistonlehtorina  Molemmat harjoittivat yritysvalmentajuutta ja 
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energiahoitajuutta  Asetelma oli niin hulvaton, että HS:n Saari-
koski teki veljesten ja kuvaaja Keron kanssa maaliskuussa laajan 
Kuukausiliite-reportaasin, jossa kärkyttiin kummituksia Mustion 
linnassa  ”Näissä asioissa terve kriittisyys on aina paikallaan”, sai-
vat sanoa rajatiedon suorastaan tieteellisestä pätevyydestä vakuut-
tuneet veljekset 

Himaseen vertautumisesta huolta kantava Järvilehto ei ilmei-
sesti ole nähnyt Virolaisten tapauksessa syytä huoleen  He ovat 
kuitenkin työhyvinvointiasiantuntijoita, muutosjohtamiskonsult-
teja ja organisaatiokehittäjiä, jotka nimenomaan ovat oikeuttaneet 
pehmeimmät tai paksuimmat (heidän tapauksessaan elävä vuori-, 
aura-, kollektiivikenttä- ja energiavärähtely)puheensa akateemi-
sella ansioitumisellaan  Heidän Ensyklopediallaan on sama kustan-
taja – Tammi – kuin Järvilehdolla  Virolaisten salatieteiset puheet 
ovat tietenkin pykälää omituisempia kuin FA:n sanomiset, mutta 
nekin ovat voineet mennä meikäläisessä valtavirtamediassa läpi  
”Parantumattomasta voi parantua”, Aamulehti viestitti verkkosi-
vuillaan 2  huhtikuuta ja painatteessaan 3  huhtikuuta 2016 heidän 
suullaan, että esimerkiksi syövästä voi parantua positiivisen ajatte-
lun avulla  Lehti viittasi tohtoriveljesten laajaan lukeneisuuteen ja 
heidän Anteeksiantoonsa (2015) kirjana, johon on ”tiivistetty tutki-
musta […] myönteisen ajattelun vaikutuksesta kehoon”  Tampe-
reelle ”Hengen & Tiedon messuille” mentalistien ja ufotuntijoi-
den joukkoon saapuneet Virolaiset linjasivat, että ”jokaisen pitäisi 
ottaa vastuu omasta terveydestään”, sillä epäusko omaan parantu-
miseensa ”laskee heti immuniteettia”  Heidän mukaansa ”pelkäs-
tään myönteisellä ajattelulla keskimääräinen elinikä voisi nousta 
kymmeniä vuosia”  Verkko-oikaisussaan 3  päivänä Aamulehti 
uuti soi TaYKS:in palliatiivisen yksikön ylilääkärin nojalla, ettei 
moisesta ole tieteellistä näyttöä: ”Taistelutahto ei varsinaisesti vai-
kuta taudin etenemiseen  Positiivinen ajattelu voi kuitenkin hel-
pottaa oloa ja parantaa potilaan elämänlaatua ” Aamulehti lisäsi, 
että Virolaiset eivät ole lääketieteilijöitä 

Ensyklopedia lähtee liikkeelle kohtuuttoman kriittisyyden vir-
heestä  Se jatkaa, että yhtä väärää on suhtautua yliluonnollisiin 
ilmiöihin liian myönteisesti  Tunnistamattomuuteen oli paikallaan 
asennoitua epäilevästi, sillä ”tieteellinen tutkimus” ja ”kriittinen 
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tarkastelu” auttoivat sulkemaan tapauksista pois mahdol lisen pet-
kutuksen ja selvittämään luonnollisten selitysten osuvuutta  Heti 
kärkeen tarjotaan kaksi epäsitaattia  Toisin kuin Virolaiset väittä-
vät, Einstein ei puhunut ”vain kahdesta tavasta elää” eli mihin-
kään ihmeelliseen uskomatta niin kuin jotkut ja kaiken ihmeelli-
syyteen uskoen niin kuin hän  Tämä yhdysvaltalaisen maantietei-
lijän Gilbert Fowler Whiten (1911–2006) 1942 alulle panema tarina 
perustuu ilmeisesti venäläis-sveitsiläisen David Reichinsteinin 
(1882–1955) 1941 julkaisemaan kirjaan, jossa Einstein kommentoi 
näkemyksiä kvanttimekaniikan mahdollistamista ihmeistä sano-
malla: ”Ihme on poikkeus lainomaisuudesta, ja niinpä siellä, missä 
ei ole lainomaisuutta, ei voi olla liioin sen poikkeusta eli ihmettä ” 
Calapricen mukaan sutkautus on luokiteltava sarjaan ”toden-
näköisesti ei Einsteinin tekoa”  Ja vaikka Viro laiset niin esittävät, 
Siddhārtha Gautama (n  563 eaa –n  480 eaa ) ei kehottanut ole-
maan uskomatta mihinkään  Sen sijaan veljekset osuvat oikeaan 
filosofilainauksessaan: aivan niin kuin he sano vat tanskalaisklas-
sikko Søren Kierkegaard (1813–1855) kirjoitti Kjerlighedens Gjernin-
gerissään (1847), että epätotuuteen saattaa hairahtua uskomaan, 
mutta totuuden epäuskoon sortuu vielä varmemmin  Lähdekritii-
kin puute kuitenkin on epätiedon ensioire 

FA tai sen ryhmä ei yhteisistä piirteistään huolimatta rinnastu 
eläväksi muuttuneesta vuoresta ja ruumiista irtautuneista hengistä 
puhuvaan paranormikaksikkoon  Virolaisiin on viitattu vain ar-
gumentin vuoksi  Järvilehdon perustaman firman ja firmalaisten 
tapa pyrkiä erottautumaan hörhöilystä ja hömpästä on ollut puo-
livillainen  Tosiasiassa filosofianakatemialaisista näkyvimmät jul-
kisuuden toimijat ovat harjoittaneet kevyttä terapointia, motivoin-
tia ja inspirointia suorastaan paradigmaattiseen ääripopulariin 
itse- ja yrityskehittämisen malliin  Heidän huipputieteellisiksi tai 
-tiedeperustaisiksi uskottelemansa ja kenties uskomansakin kirjoi-
tukset ovat onnistuneet kulkemaan täysimääräisen hutun vieritse 
vievää ja siihen verrattuna äkkipäätä hyväksyttävältä tuntuvaa 
polkua  Se on johtanut yleisasiantuntijuuteen ja mielipidejohtajuu-
teen niin yksityisten kuin julkisten hankkeitten muotoilussa 
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Sidos self-helpiin

Filosofian ytimeen on perinteisesti laskettu käsitteiden koetteleva 
selvittely  FA:n toimissa ei erotu huolekkuutta käsitteellisyyksiin 
ryhdyttäessä  ”Käsitteet ja sanat ovat sitä, mitä niistä uskotaan ja 
millaisia omainaisuuksia niihin liitetään”, filosofiksi tekeytymätön 
Lahti kirjoittaa Positiivisen psykologian voimassa kuin laatisi mark-
kinointistrategiaa niin sisulle kuin kannattamalleen koulukun-
nalle  Hän jatkaa: ”Ne eivät koskaan ole olemassa tyhjiössä vaan 
muodostuvat tiiviissä yhteydessä kieleen, tarinoihin ja toimintaan ”

Järvilehdon mielikäsitteissä vanhinta kerrostumaa edustavat 
’MacGyver’ ja ’Sherlock’  Hän piti 2010 päättelykurssit skottikir-
jailija Arthur Conan Doylen (1859–1930) 1887 luoman sala poliisin 
Sherlock Holmesin ja Richard Dean Andersonin (s  1950) tulkitse-
man tv-hahmon ”Ihmemies MacGyverin” (1985–1992) varaan ra-
kentaen  Kumpaankin hän on viittilöinyt myöhemminkin  Aina-
kaan MacGyverin formatiivisuutta Järvilehdolle on turha epäillä, 
mutta viittaukset paljastuvat valmennusalan yleishokemiksi  Hä-
nen esikuvistaan Covey kutsuu First Things Firstissään MacGyve-
ria ”luovan mielikuvituksen voiman ruumiillistumaksi”  Doylen 
tutkintatavasta taas muistuttaa Michalkon Thinkertoys. ”Jokaisessa 
johtajassa on ripaus Sherlockia”, tokaisee myös Young  Samoja 
vinkkejä antavat managerimenestysmanuaaleissaan Williams, Lo-
vely sekä Mullins & Constable ja Fulmer & Bleak  Tahdonvoiman 
käyttöohjeen sanoin ”klassinen ’Mitä MacGyver tekisi’ -strategia 
on tieteellisesti todistettu toimivaksi”, mielle lujatahtoisesta hen-
kilöstä kun vahvistaa mieltäjän tahdonvoimaa  Martela viittaa so-
siaalipsykologi Hoylen artikkeliin vuodelta 2010, mutta jättää sa-
nomatta, ettei siinä pukahdeta MacGyverista  Hän ei kiireiltään 
huomaa viitata Vaughanin itseapukirjaan What Would MacGyver 
Do? (2006) 

Valonöörit-hakemisto ei sisällä yhteiskuntaa tai yhteisöä mutta 
yksilöllisyyden kylläkin  Siinä on myös Martelan blogissaan maa-
liskuussa 2011 esittelemä uudiskäsite ’suhdelo’, jota Radio Suomen 
toimittaja luonnehti twiitissään marraskuussa 2015 ”ihanaksi sa-
naksi” ja jonka Yle Uutiset nosti ”Suomi-tekoja”-juttunsa otsik-
koon huhtikuussa 2016  Se on osa FA:n tapaa muistaa aina silloin 
tällöin yliyksilölliset voimat, joista kaarretaan säännönmukaisesti 
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yksilöpsyykeä ruokkimaan tai yksilölähtöisiin yhteiskunta-ajatuk-
siin  Valonöörit-kirjan päättävä twiitinmittainen tiivistys opuksen 
”ydinsisällöstä” osoittaa todellisen painotuksen:

Hylkää onnen tavoittelu & ulkoinen suorittaminen  Keskity itseesi ja 
läheisiin ihmisiin  Arvokas ja kaunis elämä on jo luonasi 

Tämän puhtaammaksi ei oma-apu käy  FA jakoi itse asiassa aina-
kin 2010–2012 Ajattelunhallinnan opastaan mukaillutta Onnelli-
suusopasta, jota ei kuitenkaan enää saa verkosta  Ehkä Seligmanin 
Flourishissa (2011) ilmaistu kanta ’onnellisuus’-käsitteen surkeu-
desta verrattuna merkityksellisyyttä paremmin hyvinvointiin vai-
kutti poisvetoon  Esimerkiksi Voi Hyvin -lehden haastattelussa 
2016 Martela sanoi, että ”[a]jatustottumukset ovat onnellisuuden 
kannalta tärkeitä”  Vaikkapa taipumuksen nähdä ympärillään uh-
kien sijasta mahdollisuuksia saattoi tiedostaa ja muuttaa, jos us-
kalsi tutustua itseensä  ”Sinusta on kyse”, kristallisoi Martela jo 
Tahdonvoiman käyttöohjeensakin tarkoituksen 

Joka tapauksessa yltiöindivualismin vastamyrkyksi tarkoitettu 
suhdelous osoittautuu twiitissä itsekeskeisyyden laajennokseksi 
omaan lähipiiriin  Sama asenne filosofiaan, tutkimukseen ja yh-
teiskuntakritiikkiin leviää viihteellistyvässä me diassa  Siksi FA:n 
kampanja ”Sisun Juhlavuosi” erityisine moment of sisuineen meni 
hyvin läpi viestimissä  Firman mukaan ideana oli ylittää itsensä, 
kokeilla jotakin tai yrittää jotain pelottavaa: ”Tempauksessa on 
tarkoitus kääntää jännitys voimavaraksi ”

Puhetyylin tapaa Lahden kotisivujen motossa Transforming 
barriers into frontiers eli ”muuntamassa muureja [uuden tekemisen] 
rajaseuduiksi”  Hän selitti maaliskuussa 2016 Irish Tech Newsin 
haastattelussa: ”[Sisu] on kykyämme toimia mahdottomia toden-
näköisyyksiä vastaan, muuntaa muurit raja-alueiksi, ylittää it-
semme ja nähdä nykytilanteen rajoitusten tuolle puolen ” Epi-
grammi seurailee yhdysvaltalaisen baptistipastorin Parksin elämä-
kertaa Breaking Barriers & Opening Frontiers (1999) ja malesialaisen 
professorin Talifin kirjaa Beyond Barriers, Fresh Frontiers (2005), 
mutta ennen muuta itseapukirjailija Spradlingin opasta Breaking 
the Barrier (2005), jonka alussa läheisiä kiitetään muurien särke-
misestä ”ja uusien ilon ja merkityksellisyyden rajamaiden löytämi-
sestä”  Lahden iskulause on suoraa sukua pappi Baldridgen tavalle 
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puhua ”muurien särkemisestä ja [uusien] rajaseutujen avaamisesta” 
lähetystyössä tai teologi Phanin ajatukselle, jonka mukaan ’sana’ ja 
Jeesus ovat omiaan muuttamaan umpeen muuratulta tuntuvan in-
himillinen–jumalallinen-kahtiajaon uudeksi yhtymisen sallivaksi 
raja-alueeksi  Kuten Weiss & Kukla muistuttavat, myös kosmeet-
tisen kirurgian on sanottu transformoivan ruumiin ja ’luonnolli-
suuden’ jonkinlaisesta perimmäisestä seinämästä tutkittavissa ole-
vaksi ja muuttuvaiseksi vyöhykkeeksi  Valora Consulting organi-
saatiokehittäjä-johtajuuskouluttaja ja ”appresiatiivisen tutkailun” 
spesialisti Anne Starks Acosta muotoili jo 1988 aikuiskas vatuksen 
maisterintyössään, että turhauttavissa oppimistilanteissa kannat-
taa ”muuntaa ne muureista tilaisuuksien rajatienoiksi”  Yhdysval-
talaisessa keskustelussa frontier viittaa uudisasukkaisiin, jotka siir-
tyivät eurooppalaisperäisen väestön asuttamien Pohjois-Amerikan 
itäosien seuduilta yhä kauemmas lännen erämaille ja rajaseuduille  
He etsivät onneaan rajattomien mahdollisuuksien mailta 

Unohdetaan tässä moton epäoriginellius ja varsinainen viittaus-
kohde  Kiinnitetään huomio kaavaan ”X:n transformointi Y:ksi”  
Se kuuluu kaiken itseapukirjallisuuden ja laajemmin self-help-
tyyppisen otteen ja asenteen määritteleviin piirteisiin  Pelon, vi-
han tai hermostuksen kääntämistä vahvuudeksi, resurssiksi tai 
positiiviseksi energiaksi suosittelevat kutakuinkin kaikki populaa-
rit valmenteluteokset  Ne saattavat Gravesin 7 Days of Self-Love. 
Love Yourself Seven Days of the Week for the Rest of Your Lifen 
(2009) tapaan auttaa kauhun veivaamisessa haasteeksi tai Clark-
sonin Intelligent Fearin (2002) malliin säikkyyden kampeamise-
sessa ”kohentuneeksi keskittymiseksi”  Tuhannet ja taas tuhan-
net oma-apuoppaat neuvovat lukijoita ”kääntämään” sen-ja-sen 
edukseen, ilokseen, hyödykseen ja pääomakseen  AngelListin-hen-
kilöesittelyssään Lahti linjaa: ”Mikä tahansa hetki on tilaisuus 
kääntää kaikki ympäri ja luoda itsensä uudestaan ” Siinä missä 
yhdysvaltalainen elämisvalmentaja Martha Beck (s  1962) sanoi O. 
The Oprah Magazinessa 2015, että ”Joka hetki on tilaisuus syntyä 
uudelleen”, suomalainen mukautuu sen ajatustapaan mutta sovin-
naisempaan itseaputyyliin 

Hyvän esimerkin oma-aputeollisuudelle ratkaisevasta muu - 
tos- ja muodonmuutospuheesta tarjoavat ”elämisvalmennuksen 
amerikanykköseksi” tituleeratun Berman Fortgangin elämän- 
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muutokseen patistavat ja avustavat kirjat  Menestysohjeistus Take 
Yourself to the Top (1999) johdatti ”lottomentaliteetin kääntämi-
seen voimavaraksi”  Jatkoteos Living Your Best Life (2002) puhui 
”meitä eteenpäin, ei taaksepäin, liikuttavien kysymysten” ja ”oman 
ainutlaatuisen lukratiivisen tarkoituksemme” ohessa ”työn kään-
tämisestä rakkauden kohteeksi”  Seuraava Now What? 90 Days to 
a New Life Direction (2005) jakoi ”inspiroivia ja voimaannuttavia 
harjoitteita ja työkaluja”, joilla ”kääntää luonne joksikin” uudeksi 
ja uusi ”selvyys toiminnaksi”  The Little Book on Meaning. Why We 
Crave It, How We Create It (2010) taas keskittyi ”sisäisen keskus-
telun” muuntamiseen ”uudeksi suunnaksi” ja ”ajattelun kääntä-
miseen lohduttomuudesta pieneen aavistukseen keveydestä”  Ber-
man Fortgangin The Prosperity Plan (2011) keskittyy ihmisen ”sy-
vään ja horjumattomaan tietoisuuteen omasta sisäisestä arvosta ja 
potentiaalista” nykyajan kovimpana valuuttana  Samalla se avit-
taa ”puutekipuilun kääntämisessä joksikin, mikä työstyy kohti 
menestyneisyyttä” 

”Jos jo ku aka tee mi nen tyyp pi dis saa self-hel piä, niin sa noi sin, 
et tä älä dis saa, vaan kir joi ta itse pa rem min”, tokaisi Martela HS-
haastattelussa elokuussa 2013  Toimittaja Bernerin mukaan hänen 
”hyvää elämää ja onnellisuutta” käsittelevät blogitekstinsä tulivat 
”lähelle elämäntaito-oppaita”  Hän arvioi haastateltavastaan, että 
tätä ”ei pelota akateemisen uskottavuuden menettäminen”  Berner 
kertoi, että ilmestymäisillään ollut Tahdonvoiman käyttöohje oli 
”Martelan ensimmäinen suurelle yleisölle suunnattu tietokirja”  
Toimittaja kiinnitti oikein huomiota filosofin tyylilajiin ja kysyi sen 
perusteita  Hän sai uhmakkaan vastauksen, jonka hän jätti ilmaan 
liittäen siihen ilmeisestikin Martelan oman kuvauksen esikoisteok-
sestaan ”suurelle yleisölle suunnattuna tietokirjana”  Paremminkin 
Tahdonvoiman käyttöohje on nimensä mukaisesti opaskirja, joka 
varomattomasti yksinkertaistavine otteineen ja lukuisine käytän-
nön harjoitteineen edustaa tyylipuhtaasti oma-avun lajityyppiä 

Positiivisen psykologian aihepiirejä voidaan nähdä esimerkiksi humanis-
tisen psykologian tutkimuskentässä  Abraham Maslow, Erich Fromm 
sekä Carl Rogers tutkivat käsitteitä, kuten olemisen virtaus (flow), on-
nellisuus ja täyttymys  Humanistinen psykologia ei kuitenkaan kyennyt 
validoimaan tutkimustaan ja löytöjään tieteellisesti  Siitä voidaan sanoa 
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eriytyneen ns  oma-apu (self-help) -suuntaus  Self-help tarjoaa varsin hyö-
dyllisiä neuvoja, mutta ei perustu tutkimukseen vaan henkilökohtaisin 
kokemuksiin ja anekdootteihin (kertomuksiin omasta elämästä)  Tämä 
voi olla yksilötasolla varsin inspiroivaa ja motivoivaa  Jos puolestaan ha-
lutaan luoda yleistettävää tietoa on asiat perustettava täsmälliseen ja 
kontrolloituun tutkimukseen, kuten positiivisen psykologian tieteen-
haarassa tehdään 

Näin kirjoitti Lahti PositiivinenPsykologia-blogissa huhtikuussa 
2014  Tämä monien positiivisesta psykologiasta innoittuneiden 
jakama yleistulkinta antaa asiasta väärän kuvan  Oma-apu ei 
suinkaan ole humanistisen psykologian suuntaus, vaan niin kuin 
raportissa on jo selitetty, 1800-luvulta juontava ja 1990-luvulla ny-
kyisen muotonsa ja suosionsa saavuttanut lajityyppi ja tyylilaji  
Positiivinen psykologia sen sijaan on perua sekä humanistisen 
psykologian traditiosta että itseavun kanssa limittyneestä lyhyt- 
ja itseterapioiden ja yrityskehittämisen ratkaisukeskeisestä ja sen 
enempää yksinkertaistuksia kuin populaaria julkisuuttakaan kaih-
tamattomasta perinteestä  On totta, että kokeellinen tutkimus, 
jota tehdään positiivisen psykologian tunnuksin ja tiedeyhteisön 
keskusteltavaksi, erkanee self-helpistä, mutta yhtä totta on sekin, 
että monet tutkijat ovat vakain tuumin pyrkineet muuntamaan 
näiden välisen muurin toimintansa uudeksi raja-alueeksi  Tätä sel-
viteltiin niin ikään jo raportin II luvussa 

Lahden julkiset kirjoitukset edustivat pitkään FA:n ilmeisintä 
oma-apu-ulottuvuutta  Lahti ei ole tehnyt self-help-kirjaa, mutta 
hän on hyödyntänyt nykyjulkisuuden laajentuvaa itseapuistumista 
muulla tavoin  Paljon esillä olleisiin parisuhdeväkivaltakokemuk-
siinsa hän liitti Yleisradion haastattelussa lokakuussa 2015 lapsuu-
den sairastelut ja nuoruuden kiusattuudet  ”Ne olivat Lahden omia 
niin sanottuja sisukokemuksia ja vaikuttivat siihen, että hänestä 
tuli sisututkija”, toimitti selitti  ”Yksi sisun ehkä kauneimpia ja 
kohottavimpia puolia on, että jokin siinä mahdollistaa kurottau-
tumisen kohti toivoa”, Lahti täydensi  Blogissaan hän ylisti joulu-
kuussa 2015 Henkka Hyppöstä, joka julkisena puhujana oli hä-
nestä väkisinkin ”supersankaritasoinen pelkojen surmaaja”  Hän 
kertoi kieltäytyneensä Seligmanin toistuvista pyynnöistä ryh - 
tyä opetusassistentiksi MAPP-kurssille, koska arveli, ettei ollut 
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tarpeeksi hyvä  Hän katsoi nyt, että ”itsetuntoa nakertava kieltei-
nen, pelokas kertomus” juontui oman kurssin alkuun osuneesta 
MAPP-opiskelutoverin loukkauksesta  Talousdoktorandi Bahniin 
viitaten Lahti arveli kärsineensä ”huijarisyndroomasta”, joka usein 
saa naiset epävarmoiksi ja epäilemään tietojaan, taitojaan ja lo-
pulta it seään petkuttajana 

Lahti on mentorinsa vanavedessä korostanut menestystä olen-
naisena osana sisuprojektiaan, kuten blogitekstissä helmikuulta 
2013: ”Tohtori Angela Duckworth aloitti nykyisen monumen-
taalisen saavutustutkimushankkeensa etsimällä vastauksia siihen, 
miksi jotkut ihmiset menestyvät ja toisen eivät  Hän löysi keskei-
sen, pitkäkestoisen luonteenpiirteen nimeltä sinnikkyys [grit] ” 
Maaliskuussa hän jakoi mietelmän ”Periksanta mattomuus on luul-
tavasti tärkein yksittäin piirre korkean tason saavuttajissa  / Jack 
Canfield”  Sitaatti on aito  Se sisältyy teokseen The Success Princip-
les for Teens (2008)  Tekijä on nimeään kantavan treenausryhmäy-
rityksensä johtaja ja itsekunnioituksen säätiön pomo, joka on myös 
perustanut Transformationaalisen Johta juuden Konsiilin  Heinä-
kuussa 2013 yhdysvaltalainen Canfield (s  1944) tiedotti kotisivuil-
laan: ”Olen tutkinut viime aikoina paljon positiivista psykologiaa, 
mutta en ole vielä saanut kaivetuksi esiin, mikä meidän sisällämme 
luo tämän kielteisyyskoneen?” Positiivisen psykologian sovelta-
jaksi täydennyskoulutettu Lahti itse toteaa mainitussa tuoreessa 
ITN:ssä, että ”yrittäjähenkisyys” luotsaa ”ihmiskuntamme älyl-
listä etsintää”  Hän vannottaa: ”Yrittäjien pitäisi voimauttaa itsensä 
ja valmentaa ’sisu-mielenmallia’ ympärillään oleville ihmisille ”

Jopa vanha itsesuggestiotekniikka käy hänelle joskin Coué-
maininnatta  ”Sisu”-etunimen kalenteriin pääsyn kunniaksi Lahti 
kehotti helmikuussa 2015 kertomaan oikeita minänarratiiveja: ”Sa-
nat ja nimet rakentavat tarinoita ja tarinoista tulee lopulta kerto-
muksia, joille elämämme rakennamme (esim  ’Olen hyvä, pystyn 
mihin vain ja voin vaikuttaa positiivisesti koko maailmaan’ tai ’En 
ole tarpeeksi lahjakas, arvokas tai tärkeä ollakseni muutoksen-
tekijä’)  Narratiivit ovat niin isoja tarinoita, että niihin mahtuu 
elämämme ” Toukokuussa 2016 hän jatkoi niin ikään Duckwort-
hiin nojaavan ja omaa ”menestystä vauhdittavaa onnellisuustie-
dettään” tuoreessa oma-apukirjassaan esittelevän myötätunto-
tutkijan Emma Seppälän haastattelussa: ”Harvoin pysähdymme 
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kiittämään itseämme vahvuudesta  Itse teen joskus tällaista pientä 
hassua harjoitusta, jonka UPennin opiskelukaverini nimesi Dar-
ling Sweetheartiksi  Se menee näin: ’Kulta, rakas, olet kulkenut 
pitkän tien  Kiitos kun olet ollut siinä minua varten ’ Tällä tavalla 
me muistutamme itseämme kaikista ihmeellisistä asioista, joita 
olemme onnistuneet voittamaan ” Kenties hyödyllisten vinkkien 
hyvyys tai huonous ei ole tässä pääasia vaan se, ettei niiden mer-
kitystä FA:lle tai yhteyksiä vastaavaan tarjontaan ole ruodittu  
Martelan syyskuussa 2015 suurkysymyksiin antamiin yhdenlau-
seenvastauksiin sisältyi määritelmä onnellisuudesta: 

Taipumusta kokea myönteisiä tunteita ja tunnekuntoisuutta selvitä kiel-
teisistä asioista 

Kuten osiossa III 2 kerrottiin, Lahti on mukana start-up-yri tys 
Anyonessa  Hän kertoo kasvuyrittäjille ja enkelisijoittajille suun-
natulle AngelList-sivustolla pitävänsä firmassaan huolta siitä, ”että 
niin asiakkaamme kuin sisäpiiriläisemmekin kukoistavat: olen 
täällä tuomassa lisäarvoa jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen”  
Samalla saitilla hän kertoo taustastaan: ”Olen toteuttanut täydel-
lisen uranmuutoksen ja murtautunut esiin tutkimusalani ajatus-
johtajana ja auktoriteettina vain kahdessa vuodessa ” Käsite 
thought leader on Aapolan kuvaamaan tapaan olennainen nyky-
bisnestermi, jolla tarkoitetaan markkinoinnin ja viestinnän avulla 
tavoitettua tietyn aihepiirin ohittamattomana ja siksi konsultoi-
tuna ja konsulttitoiminnalle kasvua luovana hahmona  Lahti viit-
tasi luoneensa itsensä uudelleen ja pystyvänsä hyödyttämään yhtei-
söään niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa ”kokemuksillani ja niistä 
nousevalla tutkimustyölläni”  Hän lisäsi olevansa entinen jännit-
täjä, joka nyt pitää presentaatioita niin Stanfordissa ja UniPennissa 
kuin Accenturellakin  Toistaiseksi Lahti onkin profiloitunut pu-
hujana, joka kirjoittajana on keskittynyt bloginpitoon ja harvoihin 
artikkeleihin  Tyylilaji on ollut motivationaalis-inspirationaalinen 
tsemppaus  Väitöskirjan jälkeen on kenties odotettavissa yleistajui-
nen nide sisuasiaa 

FA:n varsinainen virallinen avaus oma-avussa oli sen nuorim-
man assosiaatin Merikallion Mielensävalottajat-verkkokurssi ke-
väällä 2016  Hän itse mainosti sitä firman blogissa kirjoittamalla 
– esimerkiksi Berman Fortgangin tapaan – perfektionismia vastaan 
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ja itseä kohtaan tunnetun myötätunnon puolesta  Tämän tuotteen 
ottamisella katalogiinsa FA:n voi sanoa myöntävänsä sen, mikä 
olisi pitänyt olla selvää kelle hyvänsä jo viimeistään Järvilehdon 
Mestariajattelijasta alkaen  Ehkä kurssinkin nimessä oleva teki-
jyyttä painottava johdosmuoto onkin nähtävä alluusioksi yrityk-
sen perustajan esikoiseen  Mestariajattelija ei ainakaan peittele it-
seapuluonnettaan  Sen ohjeistukset mallia ”Näin selätät stressin” 
ja ”Näin pääset eroon” hankalista ajatuksista, huolista, riippu-
vuuksista ja lopulta epäonnistumisistakin ovat tyylipuhdasta self-
helpiä  Mutta kun Järvilehto osaa niiden välissä pohtia, että moi-
sessa positiivisuuden vaalinnassa on ”vähän tällainen new age- tai 
self-help-kaiku”, koska jokainen ”oma-apuopas toitottaa” sen te-
hokkuutta, hänet tulkitaan ilmeisestikin sekä hajuraon pitäjäksi 
että lähelle uskaltajaksi  Käsitys aivo- ja muusta huippututkimuk-
sesta, akateemisuuksista ja filosofiasta ammentamisesta ei kaiketi 
horju, vaikka Mestariajattelija suosittelee Aristoteleen Ensimmäistä 
analytiikkaa Allenin ja de Bonon välissä 

”Kuten elämäntaitoguru Dale Carnegie ohjeistaa, ihmisen oma 
nimi on usein kaunein sana, jonka hän tuntee ” Näin noteeraa 
Järvilehdon Upeaa työtä! modernin self-helpin kantaisän auktori-
teettiaseman  Sävy vaikuttaa huvittuneelta mutta merkitsemätön 
sitaatti How to Winistä on harvinaisen tarkka ja aito  Suomalais-
teoksen päätössivuilla Carnegien opaskirjaa suositellaan yhtenä 
vain neljästä työnhaussa auttaviksi sanotuista nimekkeistä  Kaiken 
lisäksi se jakaa Järvilehdon sanoin ”joukon sydämellisiä ja aitoja 
vinkkejä siitä, miten ihmisten kanssa tullaan hyvin toimeen”  
Verrata sopii HS-NYT-juttuun joulukuulta 2014: toimittaja Ka-
nervan sanoin Carnegien neuvot siitä, miten ”saada ihmiset pi-
tämään sinusta” ja ”ajattelemaan niin kuin sinä”, vievät kauas 
”pyyteettömästä välittämisestä”  Yhdessä yhdysvaltalaisen esi-
merkeistä ”mies sai tuntemattomalta mummolta auton oltuaan 
tälle ystävällinen”  Kanerva päättelee: ”Opetus: kun ihmiset pitä-
vät sinusta[,] heistä on sinulle hyötyä  Kylmää, mutta hyvin nyky-
aikaista ”

Oma-apu- eli self-help-kirjallisuus on tulvillaan käärmeöljykauppiaita, 
jotka lupaavat valheellisesti nopeita ja helppoja ratkaisuja ikiaikaisiin elä-
mänongelmiin  Koko kirjallisuudenlaji on tästä syystä leimaantunut 
hömpäksi  Kuten Seth Godin on todennut, kirja, joka epäonnistuu 
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pyrkiessään muuttamaan sinua[,] saa oma-apuleiman  Jos kirja taas on-
nistuu pyrkimyksessään, nimike muuttuu oma-avusta loistokirjaksi, jota 
et lakkaa suosittelemasta lähimmäisillesi  Ero ei siis ole kirjailijan pyrki-
myksessä, vaan siinä, miten hyvin hän onnistuu päämäärässään  Parhaat 
oma-apukirjat käsittelevät todellisia elämänongelmia ja tarjoavat niihin 
toimivia ratkaisuja 

Tämä Järvilehdon blogikirjoitus maaliskuulta 2010 kertoi ainakin 
varhaisesta paneutumisesta aihepiirin ja lajityyppiin  Itse päätte-
lystä voi lukijan olla hankala päättää, pitääkö sitä naiivina, har-
haisena vai taktisena  Siinä riennetään tiivistämään ongelman 
ytimeksi yksilökohtaisen toimivuuden ja toimimattomuuden ak-
seli  Aluksi avattua riskiä perinnäisiin elämänpulmiin tarjotuista 
”nopeista ja helpoista ratkaisuista” ei jäädä arvioimaan, ja samalla 
nielaistaan myös ikään kuin puolueettomaksi tuomariksi kutsu-
tun yhdysvaltalaisen markkinointigurun ja 1993–2010 yhteensä 
16 kevyttä itseapukirjaa julkaisseen Godinin  kriteeriksi ehdot-
tama itsemuutos  Kuten alaluvussa II 5 nähtiin, Godin kelpasi 
myös Marttasen kasvuvalmennusten käyteaineeksi Byrnen Secre-
tin rinnalla  Pääongelma jää hipaisematta: vaikka oma-apukirja ei 
sattuisikaan saamaan aikaan self-help-teollisuuden väsymättä tois-
tamia ”transformaalisia” ja ”elämää-muuttavia” tuloksia, se ja sen 
genre ja koko ala ansaitsevat silti kriittisen tarkastelunsa nimen-
omaan äkkiväärän ja hankalia kysymyksiä välttävän vippaskonsti-
suutensa takia 

Postaus on tyypillinen järvilehtolainen ulostulo  Ensin kuva-
taan jokin asia pulmalliseksi; tässä tapauksessa oma-avun hä-
mää vä lupaavuus  Sitten paisutellaan lieventävien asianhaarojen 
merkitys älyttömyyksiin saakka; tässä tapauksessa se, että joistakin 
itseaputeoksista voi olla apua joissain elämän kapeikoissa  Päätel-
lään tai ainakin annetaan ymmärtää, ettei mitään ongelmaa ollut-
kaan; tässä tapauksessa nuo joistakin oma-apumanuaaleista saadut 
itselle otollisiksi koetut neuvot poistavatkin hömppävaikutelman  
Kun Järvilehto kerran puhuu oma-avun käärmeöljykauppiaista, 
hänen voi katsoa ottavan vauhtia konsultti Stephen Krausilta, 
jonka menestysmanuaali Psychological Foundation of Success (2002) 
sai aikoinaan alaotsikon A Harvard-Trained Scientist Separates the 
Science of Success from Self-Help Snake Oil. Omakustanteen toi 
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markkinoille Krausin pystyyn polkaisema Next Level Sciences  
Se kertoikin tarkimmin, mistä oikein oli kysymys: oma-apukirja 
pyrki erottautumaan vertaisistaan tieteellisyydellä ratsastaen 
mutta malttamatta näpäyttää siinä sivussa tieteitäkin, jotka oli kii-
reen kaupalla vaihdettava nekstinlevelin tieteisiin 

Martela ja Valonöörit-kustantaja Gummerus vetoavat teoksen 
science helpiyteen  Kirja olisi self-helpiä mutta edustaisi sen alalajia 
”tiedeapua”  Odotetusti IS toisti väitteen mukisematta huhti-
kuussa 2015  Valitettavasti myös HS-NYTin muuten sangen ansio-
kas juttu joulukuulta 2014 hyväksyi tämän eleen ennen kirjan il-
mestymistä  Martela sai selittää: ”Suomalainen yleisö on skep-
tisempää ja kriittisempää kuin Yhdysvalloissa  […] Self-helpin 
hömppäpuoli ei ole lyönyt täällä samalla tavalla läpi  […] Self-
helpiä on niin monenlaista, että joukossa on paljon kovin hep-
poista tavaraa ” Taatusti Martelan ja monen muun opaskirjat erot-
tuvat edukseen, kun vertailukohdaksi otetaan keskimäärinkin 
vaatimattoman oma-apukirjallisuuden koko valtava volyymi  HS-
toimittaja selostaa kriittiselle suomalaisyleisölle paremmin sopivaa 
science helpiä todeten, että siinä vastataan ”samoihin isoihin kysy-
myksiin elämästä ja onnellisuudesta kuin muissakin opaskirjoissa, 
mutta nyt perustana on tiede”  Hänen esimerkkinsä tästä on vain 
ikävä kyllä eräs sinänsä suhteellinen kelvokas itseysopasteos, joka 
nojautuu psykoanalyytikkotekijänsä ”kahdenkymmenenviiden 
vuoden ammattikokemukseen” – ei siis tieteilijän tutkimuksiin  
Sitten Martela saa toivoa suhteellisuudentajua  ”On vakavasti otet-
tava, akateemiseen perinteeseen nojaava tutkitun tieteellisen tie-
don popularisoija  Ja sitten on enkeleistä ja yksisarvisista muo-
dostuva musta tuntuu -kirjallisuus  Näiden kahden ääripään vä-
lille jää valtava kirjamassa, jotka ovat vähän sitä, vähän tätä”, 
toimittaja parafraseeraa tai myötäilee häntä  FA saa näin jälleen 
promotoida oma-apuaan tieteen popularisointina  Oma-avun ja 
itseensä käpertyneisyyden yhteyttä ajattelemisen arvoisesti ruoti-
vassa NYT-jutussa on hukkumaisillaan sen tähdellinen punainen 
lan ka eli itseavun kyseenalainen nousu suosioon myös Suomessa  
”Olemme jopa lukematta uutisia, koska niistä saattaa tulla paha 
mieli”, toimittaja saa kuitenkin painokkaasti sanotuksi katsauk-
sensa päätteeksi 
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Science help -markkinointimanööveri on huonosti mietitty  ”Se 
on populaaritiedettä, jossa arkioivalluksista ammentava self-help, 
psykologinen tutkimus ja kevytfilosofia menevät kivasti sekaisin”, 
lohkaistiin Ylkkärin Martela-jutussa toukokuulta 2015  Ainakaan 
Ylioppilaslehti ei muuten varsin onnistuneessa artikkelissaan välit-
tänyt täsmentää näiden keskinäisiä välejä tai suhdetta tieteen po-
pularisointiin  Pääongelmana on suhde self-helpiin, jos sen ravitse-
minen tutkimusviitteillä ei muuta sen liikasimppeliä ja yltioyksilö-
keskeistä otetta  Mutta ongelmia on itse käsitteessäkin  Se on kovin 
nuori ja yhä lähes pelkästään yhteen kirjoittajaan yhdistetty  Yh-
dysvaltalainen tiedetoimittaja David DiSalvo (s  1970) esitteli ter-
min tutkijahaastatteluihin perustuvassa teoksessaan What Makes 
Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite (2011)  Se 
pyrki todistelemaan, että usein tyydytymme asioista, jotka johtavat 
meidät hakoteille ja jumiin haitallisiin ajatus- ja toimintamalleihin: 

Käyttämällä pitävää tutkimusta pohjana käyttäytymisemme uudelleen 
ajattelemiselle olemme paljon vakaammalla pohjalla kuin mitä suuri osa 
oma-aputeollisuudesta kykenisi tarjoamaan  Emme tarvitse enempää it-
seapua – tarvitsemme lisää tiedeapua 

Kirjassa on mukana filosofianakatemialaisilta tuttuja juonteita: 
luovan ongelmanratkaisun korostus, Kahnemanin rationaalisuus-
kritiikki, Ericssonin lahjakkuusmietteet, Byrnen Secretin mollaus, 
aivoskriptit, bisnesesimerkit ja mottositaatit historiallisilta ajatteli-
joilta  DiSalvo sai kehut Evolutionary Psychologylta, mutta New 
Scientistin kriitikko piti kiitosten ohessa kirjailijan itsensäkin ”tie-
toisesti liian yksinkertaistetuksi” kuvailemaa ajatusta ”onnellisista 
aivoista” epäonnistuneena: myös ”onnettomat” aivot kopioivat 
koko ajan  Juttukokoelman The Brain in Your Kitchen (2012) il-
mestyttyä DiSalvo julkaisi Brain Changerin (2013)  Se mukautui 
alaotsikkonsa How Harnessing Your Brain’s Power to Adapt Can 
Change Your Lifen malliin itseapuoppaitten lajityyppiin ja jakaan-
tuu Martelan Tahdonvoiman käyttöohjeen tapaan tieto- ja toimin-
taosiin  Tiedollinen osuus vilisee populaaria neuro- ja mielentutki-
musta takaisinkytkennöistä metakognitioon eli ajattelun ajattele-
miseen  Käytännöllinen osuus sisältää Mestariajattelijan ja Marte-
lan kir jojen tapaan ajatusohjeita, ”30 työkalua ajattelun kohentami-
seksi”  Brain Changerin yhteyttä filosofianakatemialaisiin lisäävät 
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kunnian osoitus William Jamesille ja vauhdinotto muiden muas sa 
Gardnerilta sekä viittaukset yhtä hyvin Coveyyn ja de Bonoon 
kuin myös Einsteiniin, Leonardoon, Senecaan ja Churchilliin 

Kokonaisuudessaan DiSalvon kirjat ovat moitteettomampia 
kuin suomalaisten työt  Mutta nekin ovat huomattavasti vahvem-
min kiinnittyneitä oma-apuun kuin ne antavat ymmärtää  Ja niissä 
on filosofianakatemialaisten julkaisuista muistuttava ongelma  
DiSalvon esikoiskirjan lainaukset Menckeniltä, Humelta, Vol-
tairelta ja Nietzscheltä ovat kaikki epätarkkoja, joskaan eivät täysin 
katteettomia  Hänen esittämässään epätäsmällisessä muodossa ne 
ovat liikkuneet laajasti itse- ja yrityskehityskirjallisuudessa  Tutki-
jakoulutusta vailla olevan DiSalvon tapauksessa pieni epätarkkuus 
arveluttaa, kun taas räikeä leväperäisyys suomalaistohtoreilta ja 
-doktorandeilta rikkoo pahasti niin tieteellistä kuin toimituksel-
listakin asiallisuutta  Yleisemmin sanoen luvussa II 7 mainittua 
Coynen kritiikkiä ”tieteikkäitä” (sciency) oma-apukirjoja kohtaan 
ei voi unohtaa tässäkään  

FA on astunut suomalaiseen julkisuuteen palvelujournalismin 
tasoittamaa tietä ja itseapukirjallisuudelle avatusta ovesta  En - 
nen kuin siitä tuli Yle-Uutistenkin lemmikki, se oli jo voittanut 
puolelleen Hehkun toimituksen, jonka yksi jäsen kertoo etsivänsä 
kernaasti ”poikkeavia näkökulmia tuttuihin hyvinvointi- ja kau-
neusilmiöihin”  Lifestyle- ja wellness-painotus on jatkunut kaiken 
aikaa esimerkiksi Järvilehdon InspiRadio- ja Me Naiset-, Lahden 
Arka Paikka- ja Gloria- sekä Martelan Olivia- ja Voi Hyvin -haas-
tatteluissa  Alan toimittajat ovat aivan oikein nähneet filosofian-
akatemialaiset otollisina haastateltavina elämäntyylijuttuihin, ku-
ten näkyy HS-pikapaloissa ensin Martelan kanssa joulukuussa 
2014 ja toukokuussa 2015 ja sitten Lahden avulla heinä- ja joulu-
kuussa 2015  Tässä ei olisi mitään vikaa, ellei jäisi mainitsematta 
FA:n rooli ja pohtimatta tieteen ja käytännön neuvonnan suhteita  

Yleisradion haastattelussa syyskuussa 2015 Martela otti kantaa 
länsimaat vallannutta ”onnellisuusfiksaatiota” vastaan  Onnen ta-
voittelu näytti tekevän ainakin ”onnettomien elämästä kahta kau-
heampaa, kun he kokivat[,] että he eivät täytä kulttuurimme aset-
tamia normeja”  Hän ei pohtinut samassa eikä ole pohtinut muu-
allakaan, miten tähän suhteutuu hänen ja FA:n vahva panos ni-
menomaan onnellisuudesta puhumiseen  Kutakuinkin kaikissa 
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julkilausumissaan Martela on järkevänkuuloisesti tähdentänyt, 
että onni tulee, jos tulee, sivutuotteena, tavallisesti itse kunkin 
mielestä merkityksellisten ja mieluisten tekemisten sivutuotteena  
”Yhteiskunnan päätehtävänä tulisi olla tehdä ihmisistä onnellisia”, 
kuuluu kuitenkin hänen Positiivisen psykologian voimassa ilmaise-
mansa kanta  Se on juuri ja juuri sovitettavissa sivupolkukäsityk-
seen – tulkittuna ajatukseksi siitä, että yhteiskuntapolitiikassa kes-
kityttäisiin mielekkäiden toimintamahdollisuuksien tarjoamiseen 
ja tasoittamiseen – mutta se on myös haavoittuvainen esimerkiksi 
Daviesin alaluvussa II 7 esittämälle kritiikille  Yllättävän paljon 
HS:n Junkkarin kesäkuussa 2016 ”onnellisuusfilosofiksi” kutsu-
malla Martelalla on onnen käsitteissä ja käytännöissä vielä perus-
tason selviteltävää 

Firman taitava viestintä on saanut lyödyksi laajalti läpi käsi-
tyksen tutkimustahosta, joka sattuu ymmärtämään myös yritys-
ten jokapäiväisiä ongelmia ja ihmisten arkisia huolia  Samaan 
aikaan niin mediassa kuin hallinnossa ja päätöksenteossakin ovat 
liudentuneet rajat yhtäältä itseterapian ja organisaatiokehittämi-
sen ja toisaalta tutkimusväitteillä esiintymisen ja elämäntaidollis- 
valmennuksellisissa käytännöissä pitäytymisen välillä  FA:n ta-
paus heijastelee viimeaikaisia murroksia työelämässä, politiikassa 
ja julkisessa sanassa 
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iii.7 KiEltEiSYYttä EHKäiSEMäSSä

Nimestään huolimatta Filosofian Akatemia on huomattavasti 
enemmän psykologian kuin filosofian asialla  Se uuttaa sano-
mansa paljon vähemmän filosofian vanhasta perinteestä kuin tie-
tyn mielenlaadun ja tiettyjen tunnetilojen sekä näiden enemmän 
tai vähemmän akateemisen käsittelyn ja populaarin esittelyn hil-
jattaisista virtauksista  Csikszentmihalyin hahmoon ja pääkäsit-
teeseen tiivistyy paljon FA:n ongelmista filosofialla ratsastavana ja 
tieteellisyyteen vetoavana mutta valmennuskonsultaatioksi pel-
kistyvänä toimijana  Järvilehdon asenne flow-teoriaan vaikuttaa 
haitallisen lumoutuneelta  Joku voisi arvella hänen mielistyneen 
asiaan ensisijaisesti muusikkona, toissijaisesti managerina ja vii-
mesijaisesti filosofina  Ilmeisesti virtauksen epäileminen olisi it-
sessään suspektia  Kääntäen: sen nimeen vannominen luo vai-
kutelmaa omastakin virtaavuudesta, sammaloitumattomuudesta, 
yhteydestä elävään liikkeeseen, lantun leikkaamiseen, hiipumatto-
maan tarmoon ja ehtymättömään luovuuteen 

Flow-korostus yhtaikaa liittää FA:n erityisesti positiivisen psy-
kologian vielä alle kaksikymmenvuotiseen perinteeseen ja myös 
selittää paljon sen historiattomuudesta, epäfilosofisuudesta ja epä-
kriittisyydestä  Varma merkki alan soveltavuudesta on pääkäsittei-
den pohtimatta jääminen: niitä käytellään puhtaan operationaali-
sesti, ellei sitten mittailla turhia kyselemättä tai postuloida ikään 
kuin jo todistetuiksi  Paraatiesimerkin tarjoaa flow  Se nauttii 
positiivisen psykologian yhteyksissä kyselemätöntä arvoasemaa  
Niinpä sen käsitehistoriallinen tausta jää kokonaan raottumatta 
alan kirjoittelussa  Harvoin edes täsmennetään sen tulleen esitel-
lyksi ’sisäismotivaatiota’ tutkivassa teoksessa Studies of Enjoyment 
(1974)  Mutta juuri koskaan ei mennä sen tekijän Csikszentmiha-
lyin taustaan 

Hän oli Chicagon yliopiston kasvatustieteen ja psykologian 
pro fessorin, lahjakkuutta ja luovuutta tutkineen Jacob W  Getzel-
sin (1912–2001) oppilas  Taiteilijatutkimuksen yhdessä jo 1964 jul-
kaisseet Getzels & Csikszentmihalyi pääsivät jatkotutkimukses-
saan The Creative Vision (1976) käyttämään flow-käsitettä aineis-
tonsa tulkitsemiseen  Getzels painotti ohjelmallisesti 1975, että 
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luovuutta piti selvitellä ”tieteellisen, esteettisen ja teknologisen” 
toiminnan lisäksi myös ”organisaatioissa, jotka suuntautuvat kau-
pallisiin, poliittisiin, sosiaalisiin ja uskonnollisiin päämääriin”  
Tässä hengessä Csikszentmihalyi onkin soveltanut teorioitaan sekä 
le veään kirjoon käytäntöjä että yleisluontoiseen organisaatiokehit-
tämiseen  Mutta myös flow tuli pohjustetuksi Getzelsilla, joka kir-
joitti Creativity and Intelligencessaan (1962) vapaasta assosioinnista 
”ajatusten virtaamisena valikoimattomiin suuntiin”  Hän lainasi 
neurologi Lawrence S  Kubien (1896–1973) Neurotic Distortion of 
the Creative Processia (1958), jossa kuvataan runsaiden ”esitietoisten 
prosessien” joutumista yhtäältä tiedostamattomien viettien tuot-
tamien ”jäykkien” symbolien armoille ja toisaalta tietoisen kritii-
kin jäsentämiksi  Kubie määritteli: 

Luovuuden ainutlaatuisuus, sen kyky löytää ja koota jotakin uutta, riip-
puu siitä, missä määrin esitietoiset toiminnot saavat vapaasti toimia 
näiden kahden kaikkialla keskenään kilpailevien ja sortavien vangin-
vartijoiden välissä 

Avainkohdan lainasi myös Getzels  Kubien mukaan ”jäytävät” ja 
”töytivät” tiedostamattomat yllykkeet suuntasivat esitietoisia ta-
pahtumakulkuja ”poispäin todellisuudesta”  Nuo huonot vietit 
koostuivat ”jähmeistä kompromissimuodosteista, joista puuttuu 
virtaava [fluid] kekseliäisyys”  Tässä on 70-lukulaisen flow-tilan 
50- ja 60-lukulainen pohjustus  Taustalla on tietysti brittifilosofi 
Shadworth H  Hodgsonin (1832–1912) jo 1865 esittelemä ja Wil-
liam Jamesin The Principles of Psychologyn (1890) tunnetuksi te-
kemä ajatus tajunnanvirrasta (stream of consciousness): tietoisuus 
ilmeni itselleen yhtenäisenä ja jatkuvana kulkuna, joka Jamesin 
mukaan ei ollut niinkään ”junan” tai ”ketjun” kaltainen, koska se 
virtaa (flow) katkoksetta niin kuin ”joki”  Mallia kehitteli eteen-
päin yhdysvaltalainen psykologi William Edgar Vinacke (1917–
1991) The Psychology of Thinkingissään (1958): ”[A]jattelu näyttää 
muodostuvat lepopaikoista (’substantiivisista osista’) ja pakopai-
koista (’transitiivisista osista’)”  Jatkuvassa virtauksessaan [flow] 
ajattelu vaikuttaa liikkuvan nopeammin ja epämääräisemmin 
lepo paikkojen välillä  Ajattelun päävirtaa saattelevat ’taipumus-
tuntemukset’, ’nimeämättömät tilat’, joilla James tarkoittanee 
eräänlaista mielenprosessien yhdentymistä ”



305

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

Kubien samana vuonna ilmestyneessä luovuuskirjassa uutuu-
tena on pyrkimys hyödyntää tajunnan ja ajattelun virtaa syste-
maattisesti  Tehtäväksi tulee tunnistaa tilanteita ja tutkia tapauk-
sia, jotka näyttäisivät todistavan jostain tällaisesta tiedostamat-
tomasta tai tiedostetusta toiminnasta  Tämä taas on sukua New 
Thought -pohjaiselle menestysmanuaaliperinteelle  Esimerkiksi 
myyntimies Earl Prevetten How to Turn Your Ability into Cash 
(1948) neuvoo nykyisestä positiivisesta psykologiasta tutut niksit: 
”Ylistä kyvykkyyttä kiitollisena ja lisää älyn virtaamaa  Lapset pi-
tävät ylistyksestä  […] Jos tahdot paremman työn ja enemmän 
palkkaa, aloita ylistämällä työtä, jota teet nyt ” Positiivisen psyko-
logian perusteoksista Fredricksonin Positivity vertaa myönteisten 
tunteiden virtausta käteis- tai kassavirtaan  Biswas-Diener puoles-
taan kirjoittaa flow-kokemuksia suosittelevassa menestysvalmen-
nusoppaassaan Practicing Positive Psychology Coaching (2010): ”Pit-
kin päivää voi saada luonnollisia onnenpuuskia: nämä energiamo-
mentit voi tuhlata työhön, puolisoon tai muihin alueisiin, joista 
välittää  Toden totta! Onni on nestemäistä samaan tapaan kuin 
osakkeiden kaltaiset rahoitusvälineet  Ihmiset on rakennettu tun-
nejärjestelmin, jotka sisältävät onnea, ja tämä onni on tarkoitettu 
törsättäväksi  Se on emotionaalista valuuttaa, jota voi käyttää kuin 
rahaa niihin elämän päämääriin, joita todella arvostaa, kuten 
omaan terveyteen, suhteisiin tai työssä menestymiseen ”

Tajunnanvirran teoriaperinteen ohella Csikszentmihalyin avain-
käsitteen taustalla voi erottaa 20-luvulta juontuvan ja 60-luvulla 
lisääntyneen työnkulkukirjallisuuden  Workflow tarkoittaa kai-
kista eri toimista koostuvan kokonaisen liiketoimintaprosessin 
kaavamaista mallia  Columbian yliopiston hallintotieteen profes-
sori Leonard R  Sayles (s  1926) kirjoitti 1954, ettei insinööritaidol-
lisia ja henkilöstöllisiä päätöksiä pitänyt liiaksi eriyttää: hän viit-
tasi ”läheiseen suhteeseen” yhtäältä ”tuotannon organisoimisen, 
työnkulun ja tehtaan pohjaratkaisun” ja toisaalta ”tehtaan työ-
markkinasuhteellisen ’ilmaston’” välillä  Saylesin sanoin työssä 
oli kysymys ”ainesten ja ajatusten virtaamisesta ihmisten kes-
kuudessa”  Tämän virran eri kohdissa joku henkilö tai ryhmä an-
toi jotain (esimerkiksi käskyn tai puolituotteen) toiselle, ja ihmis-
suhdelähestymistapa pystyi insinöörikoulukuntaa paremmin ym-
märtämään eroja siinä, olivatko ihmiset näissä tilanteissa antajia 
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vai saajia  Toisaalta esimerkiksi henkilöstöjohtamisekspertti Stroh-
mer suositteli johtamistaito-oppaassaan 1970 teollisuusinsinööri-
ryhmän kutsumista yritykseen tutkimaan ja parantamaan sen 
työnkulkua  Useimmiten käsite workflow yhdistyi esimerkiksi 
Employment Security Review’n artikkelin 1956 tai newyorkilaisista 
sairaaloista 1966 tehdyn tutkimuksen tapaan tarpeeseen organi-
soida ihanteellinen työnkulku henkilöstön taitotasojen mukaan 

Csikszentmihalyin flow nähdään hyvin yleisesti onnistuneena 
tapana hahmottaa uppoutuvan tekemisen tilaa  Tässä raportissa ei 
lähdetä horjuttamaan sen selitysvoimaa  Viitataan vielä kuitenkin 
hätkähdyttävimpiin näkökohtaan sen lanseerauksessa  Kun ottaa 
huomioon alaluvussa II 6 selostetun positiivisen psykologian irti-
oton humanistisesta psykologiasta, on vähintäänkin hämmentä-
vää, että sen kuuluisin ja juhlituin ydinkäsite on käytännössä saatu 
suoraan tuolta ensisijaiselta arvostelun kohteelta  Maslow-kokoel-
massa The Farther Reaches of Human Nature (1972) julkaistu ”Cre-
ative Attitude” (1963) ennakkoesittää käsitteen, vaikkeivät flow-
keksinnöstä kunnian ottanut Csikszentmihalyi ja seuraajansa ole 
tätä tunnustaneet  Siinä missä flow esiintyy Rogersilla, Allportilla 
ja humanistisen psykologian piiriin luetulla saksalais-yhdysvalta-
laisella Erich Frommilla (1900–1980) yleisenä kuvailun välineenä 
vaihtelevissa yhteyksissä, Maslow ottaa sen täsmäkäyttöön nimen-
omaan positiivisen psykologian harjoittajien suosimiin tarkoituk-
siin puhuen ”tässä-ja-nyt-immersion ja itseunohduksen” leimaa-
masta tekemisestä: ”Jos keskitymme täysin käsillä olevaan asiaan, 
lumoudumme siitä sen itsensä takia, niin ettei meillä ole mieles-
sämme muita tavoitteita tai tarkoituksia, silloin on helpompaa olla 
täysin spontaani, täysin toimintakykyinen ja antaa kykyjemme 
virrata [flow] sisältä päin, itsestään, ponnistelematta, vailla tietoista 
tahtomista tai hallintaa, vaistomaisen itsetoimivalla, ajatuksetto-
malla tavalla, so  täyteläisimmin, vähiten estyneesti, jäsentyneim-
min toimien ” Yhdistettynä 1964 esiteltyyn ’huippukokemus’-kä-
sitteeseen, jota Maslow vieläpä kehittelee Farther Reachesissään 
merkityksentäyteisiä ”intrinsisiä” kokemuksia ja oppimisia setvien, 
tulee esiin positiivisen psykologian raskas velka humanistiselle 
psykologialle  Ja kun Maslow kaiken lisäksi painottaa ”itsekritiik-
kiä” luovuuden välttämättömänä osatekijänä, hän antaa myös 
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eväät arvostella useiden positiivisten psykologien ja myönteisen 
ajattelun ideologien esitysten yksipuolisuutta  

Flow-käsitteen historian lisäksi siihen vedottaessa sivuutetaan 
tyypillisesti myös sen saama kritiikki  Norjalaisen psykologian 
professorin Joan Vittersøn esittämistä, taidot–tarpeet-suhteen 
epämääräisyydestä nousevista toistuvista flow-kritiikeistä mainit-
seminen voisi lujittaa käsitteen ja teorian kehittelyä  Samoin aut-
taisi FA:lle tärkeän huippusuorituksia tutkineen ruotsalaisprofes-
sorin Ericssonin flow-skeptisten kantojen huomiointi  Nämä kri-
tiikit tulevat vieläpä positiivisen psykologian sisältä, kuten myös 
Monetan tuoreet merkinnät flow-kokemusten hankalasta opera-
tionaalistamisesta 

Samoin Wang & Thompson kommentoivat jo 2006 positiivista 
psykologiaa kriittisesti mutta hankkeelle sinänsä suopeasti  Hei-
dän mukaansa oli aika jälleen painottaa myös ”negatiivisia” löy-
döksiä ryhmäkäyttäytymisestä ja tiimityöstä, ei vähiten siksi, että 
bisnesskandaalit näyttivät yhdistyvän johtajien erinomaisuuden 
suitsutukseen  Siinä missä akateemista tutkimusta ohjaa kieltei-
syyksiin odotetun vastaisen näytön esittäminen, johtajat odottivat 
populaarimmalta organisaatiokirjoittelulta myönteisyyksiin kes-
kittymistä  Pitkälti samaa voi sanoa de Bonosta, jonka ajattelutek-
niikoita on moittinut esimerkiksi positiivista psykologiaa lähellä 
oleva professori Robert Sternberg (s  1949)  Mutta koko ajatus 
FA:sta kanavoimassa edes epäsuoraa tai ystävällismielistä Csiks-
zentmihalyin arvostelemista tuntuu mahdottomalta  Tämäkin te-
kee siitä paremminkin csikszentmihalyilaisten organisaatiokehit-
tämissovellusten jatkajan kuin csikszentmihalyilaisen virtaus-
teorian tutkijan 

Positiivisuus yleensä ja positiivisiksi nähtyjen tunteiden tietei-
levä esilläpito kuuluvat FA:n ydinasioihin  Yhtäältä ne tekevät 
uudes ta yrityksestä hyvinkin samankaltaisen kuin muista myön-
teisyyden voiman sanansaattajista, toisaalta ne näyttävät olevan 
olennaisia sen halulle vakuuttaa yleisö tutkimuksellisesta ottees-
taan  Jo pelkästään positiivisen psykologian tunnuksin esiinty-
neen Lahden mutta myös sitä avoimesti edistävien Järvilehdon ja 
Martelan töiden takia myönteisyyssanomaan täytyy kiinnittää 
erityistä huomiota FA:n tekemisissä 
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Csikszentmihalyilla kyllä on pokkaa naljailla positiivisuus-
konsulteille  Esipuheessaan antologiaan Designing Positive Psycho-
logy (2011) hän myhäilee ensin, että hänen ja Seligmanin toiveet 
ovat toteutuneet, kun sadat uudet elämisvalmentajat levittävät 
myönteisen psykologian sanomaa ympäri palloa  Perään hän kui-
tenkin letkauttaa, että ”tietystä palvelusta laskuttava henkilö ei voi 
suhtautua siihen yhtä kriittisesti tai asiakkaat alkavat epäillä, ettei 
tuote vastaakaan mainosta”  Tästä syystä elantonsa elämäkoutsauk-
sella ansaitsevat ”tarvitsevat teorioita onnesta ja sitä aikaan saavista 
toimista”, jotka ovat kerrassaan parantumattoman sovellusval-
miita ja muuttamattomissa  Sovittelevammin Csikszentmihalyi 
täsmentää puhuvansa paineesta, jota pitää osata vastustaa  Youssef 
& Luthans taas korostavat ”positiivisuutta yleensä ja työpaikka-
positiivisuutta erityisesti”  Johtajien pitää ”yhdentää” ne ”organi-
saatioidensa rakenteisiin, strategioihin ja kulttuureihin”, saattoi-
han vaikkapa toiveikkuus tuottaa ”luovuutta ja innovatiivisuutta”  
Positiivisuus kuitenkin vaati tutkimista eli positiivista psykolo-
giaa, ’positiivista organisaatiokäyttäytymistä’ ja ’positiivista orga-
nisaatiotutkimusta’  

FA ei ole kokonaan jättäytynyt pois oman luonteensa täsmen-
tämisistä  Järvilehdon kirjoituksiin sisältyy kolme firman toimin-
nan kriittisen tarkastelun kannalta erityisen merkityksellistä ulos-
tuloa  Ensinnäkin hänen blogissaan kommentoidaan osiossa II 7 
selvitettyä Losada & Fredrickson -jupakkaa  Ajattelun ammattilai-
nen mainitsi lokakuussa 2013 Brownin & kumppaneiden positii-
vista psykologiaa jyrkästi moittineen kriittisen artikkelin ja Fred-
ricksonin vastineen: 

[Fredricksonin] teorialt[a] on ammuttu yksi sen keskeisimmistä tukija-
loista alas  Kuitenkin hän artikkelissaan osoittaa kirkkaalla argumentaa-
tiolla, että itse ajatus positiivisten tunteiden ja tunneilmaisujen merki-
tyksellisyydestä on tästä kritiikistä huolimatta erittäin hyvin perusteltu  
Se, onko suhdeluku kolme per yksi, tai jotain muuta, jää ratkaistavaksi  
Mutta valtavan laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että tutkimuksen perus-
ajatus on yhä vahva […] Mielestäni alkuperäistä Losadan ja Fredrickso-
nin artikkelia, Brownin ja kumppaneiden kritiikkiä ja Fredricksonin 
vastinetta pitäisi lukea joka ikisellä tieteenfilosofian ja tieteen etii kan 
kurssilla esimerkkinä siitä, miten tiede parhaimmillaan edistyy nimen-
omaan rakentavan ja kriittisen ajattelun yhteisvaikutuksesta  […] 
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Innostus ja rakentava ajattelu mahdollistavat uusien teorioiden kehittelyn  
Kritiikki ja tarkkasilmäisyys puolestaan koettelevat ja karaisevat niitä  
Lopputulemana on usein monin verroin aiempaa vahvempaa ajattelua  

Järvilehto ei ole palannut ihailemiinsa yhteisvaikutuksiin Brownin 
& työtovereiden tyrmäävän vastineenvastineen ja Nickersonin 
säestyksen jälkeen  Näin hän saman tien luopui juuri ylistämistään 
tieteenfilosofisista ja tutkimuseettisistä ihanteista  Kriittisen kes-
kustelun seuranta ja kommentointi lopahtivat kohtaan, jossa posi-
tiivinen ajattelu ei näyttänytkään enää vahvistuvan  Vastaavalla 
tavalla Oettingenin tapauksesta on vaiettu kokonaan suomalais-
ten positiivisen psykologian kannattajien piirissä  Martelan Va-
lonöörit ja Neuvosen Päätä viisaasti ottavat kumpikin vauhtia 
Coynen murskaavasti arvostelemalta Oettingenilta, nimenomaan 
niistä tutkimuksista ja tekniikoista, jotka tämä osoittaa kestämät-
tömiksi  Toistettavuuskohua on käsitelty meikäläisen positiivisen 
psykologian piirissä vain puolijulkisesti Lahden avoimella Face-
book-sivulla  Vakavasti otettuna se johtaisi yleisesti tuntuvasti 
varovaisempaan tutkimusten käyttöön ja kommentointiin kuin 
mikä suuntauksessa on ollut vallalla  Erityisenä tapauksena 
Baumeisterin haastettu teoria egon ehtymisestä koskettaa suoraan 
Tahdonvoiman käyttöohjetta ja tukkua muitakin FA-tekstejä  Niin 
reprodusibiliteettikeskustelu kuin Fredricksonin, Oettingenin ja 
Lyubomirskyn saamat kritiikit voisivat auttaa parantamaan otteita 
positiivisessa psykologiassa sovelluksineen 

Toisekseen Järvilehto kehui toimittaja Ruben Stillerin (s  1961) 
Image-madonlukuja pakkopositiivisuudelle  Hänestä näet ”koko 
inhimillisen tunneskaalan” esille pääsy oli tärkeää, koska elämä ei 
ole silkka ”läpimurto applikaatiokaupassa”  Järvilehto myönsi kuu-
luvansa myönteisyyden sanansaattajiin, koska kannattaa ”kitinän 
sijaan” toimeksi panemista  Mutta pelkkä ”Pepsodent-hymy” tai 
”amerikkalainen muka-positiivisuus” ei hänelle riitä: kielteisillä 
tunteilla ”on ihan älyttömän tärkeä rooli ihmiselämässä”  Vain 
kangistava kestopessimismi oli pahasta  Samassa hän siirtyi ”yksi-
silmäisen innostuksen torppaamisen” valittelusta ”muutosvasta-
rinnan” tuomitsemiseen sekä epäkohdat tunnistavan ”ratkaisukes-
keisyyden”, pelottomuuden ja sisun ylistämiseen  Järvilehdosta 
elämä ei ole pinnistetty hanke, vaan tarina, jota ”pitää lähteä 
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kertomaan”  Tämä varsin etevästi dialektinen puheenvuoro todis-
taa, että FA pystyisi vähemmänkin yksipuoliseen luukutukseen  
Samalla se kuitenkin paljastaa pääpainotuksen: jutussa kolmasti 
toistuva ilmaus laittamisesta tuulemaan on ilmeinen vastakohta 
paitsi niin ikään Csikszentmihalyin ja Seligmanin demo nisoimalle 
sohvaperunaelämänmuodolle myös Mestariajattelijassa välähtä-
välle puisevan konsultin hahmolle  Flow- ja draivi-konsultti ha-
luaa korostaa syttyvänsä vaikeusasteen noususta ja saavansa asioita 
aikaan tiukoissakin paikoissa – tartuttuvansa virtansa muihinkin 

Kolmanneksi ja ehkä merkittävimmin Järvilehto vastasi ke-
väällä 2015 filosofian professori Gabriel Sandun (s  1954) HS-piik-
kiin ”mediahuomiota kalastavista filosofeista”  Taitavana viestijänä 
hän myönsi heti kättelyssä oman älähdyksensä aiheutuvan kalikan 
kalahtamisesta  Sitten hän jatkoi: ”Minusta on jännää, etteivät 
markkinakriittiset yliopistotutkijat tajua, että myös tutkimus-
rahoitusjärjestelmä on yhdenlainen markkina  Se on vaan ihan pos-
kettoman vinoutunut sellainen ” Härnäävän harangin perään Jär-
vilehto kiinnitti aiheellisesti huomiota siihen, miten apurahasys-
teemi on omiaan synnyttämään todellisesta kiinnostuksesta kum-
puamattomia projekteja: ”Näin ollaan luotu Suomeenkin nykyinen 
ihastuttava filosofinen ’Kant siitä’ ja ’Wittgenstein tästä’ -tutki-
muskulttuuri ” Hän lisäsi omien motivaatio- ja passioteorioittensa 
vastaisesti, että ”valtava määrä aidosti lahjakkaita ja intohimoisia 
tekijöitä” jää tyhjän päälle  Letkautettuaan akateemisen vapauden 
nykynäennäisyydestä hän siirtyi hahmottelemaan tutkimusten 
yleistajuistamisen kansakuntatavoitetta  Mielekkäämpää filosofiaa 
kuin vokotella apurahalautakuntia olisi herättää keskustelua ja 
synnyttää uusia ajatuksia  Järvilehto lopetti: ”Sen sijaan voisi olla 
hienoa, jos yliopistot satsaisivat olemassaolevan tutkimuksen po-
pularisointiin ja kaupallistamiseen tutkimuslaitoksista erillisissä 
yksiköissä niin, että tutkijat saisivat rauhassa tutkia sitä mitä ha-
luavat – ja ’mediahahmot’ voisivat samalla rakentaa akateemiselle 
vapaudelle toimivan rahoituspohjan ”

Näin Järvilehto tuli puoltaneeksi jonkinlaisen tutkimuspohjai-
sen ajatushautomon luomista  Ehkä hän visioi tässä FA:n kehitys-
mahdollisuuksia  Mutta filosofianakatemialaisten töitten perus-
teella heidän vahvuutensa oli kuitenkin enemmän kaupallistami-
sessa kuin kansantajuistamisessa tai popularisoimisessa  Kenties 
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akateemisen filosofian ongelmat olivat sysänneet FA:n aiottua jyr-
kemmälle tai huolimattomammalle populaariuden uralle ja kaa-
vailtua hävyttömämpään kaupallisuuteen  Yliopiston kurjistumi-
sesta byrokraattiseksi ja ”hyödyttömään mittaamiseen” ja ”äly-
vapaaseen arviointiin” aikaa haaskaavaksi tuottamattomuuden 
tyyssijaksi Järvilehto oli kirjoittanut jo keväällä 2014  Tuolloin hän 
yhtyi filosofian professori Panu Raatikaisen kritiikkiin yliopiston 
tilasta, mutta harppasi siitä saman tien yritysmaailman ilahdutta-
vampaan menoon ja osoitti siten sanansa varsinaiselle asiak-
kailleen eli julkisen ja yksityisen sektorin päättäjille: ”Alati nope-
ammin muuttuvassa markkinataloudessa yksilöiden innostunei-
suus ja järkevä johtamiskulttuuri eivät enää ole kiva pikku rekry-
tointibonus  Ne ovat pian elinehto tulokselliselle yritykselle ”

Äkkiväärät siirtymät aiheesta ja ajatuksesta toiseen kuvastavat 
siirtymistä yliopistomaailmasta riskiyrittämisen ympäristöön  
Järvilehdolla ja muilla FA:n tekijöillä on uskallusta ja erityisiä ky-
kyjä yrittää filosofiataustaisen manageroinnin ja konsultoinnin 
mielekkyyttä ja kannattavuutta  He ovat varmasti saaneet aikaan 
hyvää pohdintaa monissa yhteisöissä ja yksilöissä  On kuitenkin 
selvää, että FA:n tapa asettua tiedevaateilla ja uutuudellaan mah-
tailevien ajattelupalvelujen tarjoajaksi ja myönteisen luonteenlaa-
dun puo lestapuhujaksi törmää kiireisen ja ainakin tähän saakka 
verraten vähäresurssisen valmennus-, koulutus- ja puhetuotannon 
karuun todellisuuteen  Hurjalla vauhdilla kerrytetty katalogi ja 
kartutettu referenssistö on ehkä sujunut sisäisen motivaation ja 
virtauksen merkeissä, mutta sen julkisesti koeteltavissa oleva laatu 
jättää vielä liikaa toivomisen varaa  Tätä on arveluttavasti korvattu 
sitäkin huikentelevammilla mielipiteillä ja pompööseillä visioilla  
Jännää alkuperäiskonseptia on joduttu viilaamaan matkan var-
rella niin uusiksi, ettei loppuajatusta sido lähtöajatukseen edes 
löyhä perheyhtäläisyys  Tässä ei olisi mitään ongelmaa, jos alku-
piste olisi jokin vähemmän ylevä kuin filosofia  Muutoin bisnek-
sessä on tavallistakin löytää menestystarinoiden takaa irtiotto vää-
ristä ennakko-oletuksista  FA:n ”filosofiassa” ja ”tutkimuksessa” 
pitäytyminen alkaa näyttää sellaiselta jämähtämiseltä tai kette-
ryysvajeelta, joita sen edustajat ryöpyttävät foorumilla kuin fooru-
milla  Vaikka firmaa voikin pitää itsessään innovaationa, se on 
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sisällöissään häkellyttävän epäinnovatiivinen  Rohkeana kokei-
luna FA ansaitsee täyden ja vakavan kritiikin 

Martelan Tahdonvoiman käyttöohjeessa torjutaan ajatus uskosta 
vuorien siirtelijänä  Neuvotaan, ettei ”pidä lähteä myönteisyys-
tohtorien kelkkaan”  Martelan mukaan ”pelkästään omaa asen-
netta muokkaamalla” ei voi ratkaista kaikkia pulmia elämässä, 
sillä niin ympäristö kuin omat ominaisuudet rajoittivat mahdolli-
suuksia, mitä ei voinut itsepetoksetta kiistää  Hän jatkoi: ”Tästä ei 
kuitenkaan seuraa, että olisi järkevää aliarvioida asenteen suurta 
merkitystä ” Martelan mukaan ”vähättelevät uskomukset omista 
kyvyistä” vähensivät kykyä ”käyttää itseään täydessä mitassaan” 
ja ”tehdä asioita koko potentiaalillaan”  Motivoiva tekeminen ei 
suuremmin vaatinut tahdonvoimaa, jota tarvittiinkin hänestä en-
nen muuta velvoitteiden hoitamiseen tai houkutusten sietämiseen  
Tähän maltilliseen näkemykseen verrattuna Järvilehto on puhdas-
piirteinen myönteisen ajattelun lähettiläs  ”Positiivinen ajattelu 
kannattaa aina”, julisti jo Mestariajattelija  Myös Ellun Kanojen 
Ajattelulle-kirjassa Järvilehto vannotti: ”Tärkeää on pyrkiä ennen 
kaikkea positiiviseen ilmaisuun niin kotona kuin töissäkin ”

Tällä hetkellä kukoistusta, innostusta ja intohimoa ajaa ja po-
sitiiviseen psykologiaan vetoaa suomalaisessa julkisuudessa vah-
vimmin Filosofian Akatemia  Sen enempää Järvilehto kuin Mar-
telakaan ei ole koulutukseltaan eikä toimenkuvaltaan psykologi  
Lahti on kyllä sosiaalipsykologin perustutkinnon ja positiivi - 
sen psykologian täydennyskoulutuksen hankkinut Aalto-yliopisto 
tuotantotalouden doktorandi, ja Martela on saanut tehdä yhteis-
työtä motivaatiopsykologi Ryanin kanssa  ”Joo, joo, ainakin ko-
keellisen psykologian tutkimusta tehnyt”, tarkensi Martela tam-
mikuussa 2015, kun JP Jakonen esitteli hänet podcastissään kokeel-
liseksi psykologiksi  Kun Jalonen hieman hämmentyi, Martela 
jatkoi: ”Ei mulla varsinaista pätevyyttä [psykologisen tutkimuk-
sen] tekemiseen oo, mutta sitä mä nyt oon viimeiset pari vuotta 
tehnyt oikeastaan tässä ” Martela kertoi esimerkiksi itseopis-
kelleensa regressioanalyysin tekemistä netissä  FA:n väestä vain 
Riekki on tutkijakoulutettu psykologi, jonka työ ei kuitenkaan ole 
keskittynyt positiiviseen psykologiaan, kuten Järvilehdon ja Mar-
telan filosofian tutkimuksetkaan eivät ole painottuneet mielen-
filosofiaan  FA:n ote myönteisyyteen on vahvasti elämän filosofista 
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ja valmennuksellista laatua  Miettisen & Saarisen Muutostekijä 
tuntuu organisaatiotutkimuksen väitöskirjalta, yrityselämän kul-
turologialta ja intellektuaalisten herätteiden runsaudensarvelta 
verrattuna Jarengon & Martelan käytännölliseen innoittamiseen 
palautuvaan Draiviin 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen käytössä ei FA:lla ole järin 
paljon malttia  ”Tutkimukset osoittavat, että erityisen heikolla 
tahdonvoimalla varustetuista yksilöistä iso osa päätyy vankilaan 
jossakin elämänsä vaiheessa”, Martela kirjoittaa Tahdonvoiman 
käyttöohjeessa  Tueksi hän antaa yhden ainoan tutkimuksen, Mof-
fitin & kumppaneiden 2011 julkaistun paperin, jonka mukaan lap-
suusajan itsekontrollierot ennustivat heidän aineistossaan moni-
naisia aikuisiän terveys- ja kansalaiskuntoisuuseroja  Vaikka siinä 
havaittiin tilastollinen yhteys alhaisimman tason varhaisen itse-
kontrollin ja myöhemmän rikoksesta rankaisemisen välillä, tutki-
jat eivät suinkaan väittäneet sitä, mitä Martela väitti  ”Eräs moder-
nin psykologian keskeinen opetus on, että ihmisen kykyä kontrol-
loida omaa toimintaansa on vahvasti liioiteltu”, hän lisää  Ehkäpä 
Martelan voi katsoa näin tuovan esiin, että asia on mukana psy-
kologian perusoppikirjoissa, kuten se onkin  Mutta ainakaan hän 
ei kerro, että se on mukana myös moninaisissa soveltavissa mana-
geri- ja markkinointiteoksissa, kyten Hillin & Jonesin Essentials of 
Strategic Managementissä (2009) ja Raabin & kumppanien The 
Psychology of Marketingissä (2010) 

Himasen syystä arvosteltuun mutta sentään yhteiskunnallisesti 
suuntautuneen ja sosiaalis-taloudellis-poliittiseen keskusteluun 
osallistuvan tuotannon rinnalla filosofianakatemialaiset keskitty-
vät kohentamaan ja pörhistämään yritteliästä ja uteliasta nyky-
yksilöä  Jos he liikkuvat tästä perspektiivistä puhumaan yhteisöstä 
tai yhteiskunnasta, jälki on Himaseenkin verrattuna amatööri-
mäistä  Yhdessä Castellsin kanssa toimitetussa Kestävän kasvun 
mallissa (2013) Himanen luonnosteli teoriaa ”informationaalisen 
kehityksen” ja ”inhimillisen kehityksen” välisen suhteen kehitty-
misestä ”positiivisen kehän” eikä ”kielteisen noidankehän” tapaan 
ekologisesti järkevään suuntaan  Matka tästä myönteisen ajattelun 
olennaisesti yhteiskunnattomaan ja maailmattomaan valmen-
nukseen on pitkä ja paljastava  FA on tyypillinen positiivisen ajat-
telun konsultti 
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Hyvän kuvan FA:n soveltumisesta positiivisuuskonsultoinnin 
perustyyppiin sai Martelan kirjan Valonöörit (2015) julkaisu-
tilaisuudessa  Gummeruksen tiedottaja Eeva Herransilta totesi 
teoksen edustavan science helpiä, jonka taustana on ”vankka tutki-
musaineisto”  Sähkötalon auditoriossa Martela kiitti ensimmäi-
seksi Saarista ja Rochesterin yliopiston psykologian, psykiatrian ja 
kasvatustieteiden professoria Richard Ryania, sitten perhettään 
ja Filosofian Akatemiaa  Otsikkoterminsä hän kertoi saaneensa 
myötätuntoa tutkineelta Michiganin yliopiston liiketaloustieteen 
ja psykologian professorilta Jane Duttonilta  Martela oli kuullut 
tämän kuvailleen luennollaan ”toista positiivisen psyko logian 
suurta nimeä”, Pohjois-Carolinan yliopiston professoria Barbara 
Fredricksonia sanalla lightneer  Valon ja insinöörin yhdistelmä 
toimi Martelalle 

Martela jatkoi viittaamalla käyttäytymistä ja tottelevaisuutta 
tutkineeseen Yalen yliopiston sosiaalipsykologian professori Stan-
ley Milgramiin (1933–1984)  Muiden hyväksyntä ohjaa käyttäyty-
mistämme, kuului opetus  Martela kertoi tarinan ajalta, jolloin 
asui Yhdysvalloissa ja huomasi New Hampshiren rekisterikilvissä 
olevan karun lausahduksen Live Free or Die. Selvisi, että se on 
peräisin Yhdysvaltain vapaussodan aikaiselta kenraalilta John 
Starkilta (1728–1822)  Ihmiset haluavat elää vapaasti  Martela siir-
tyi Michiganin yliopiston edesmenneeseen psykologian professo-
riin Christopher Petersoniin, jonka positiivisen psykologian tutki-
muksista käy ilmi, että muilla ihmisillä on merkitystä  Martela 
puhui myös Pennsylvanian yliopistoon kuuluvan Whartonin 
kauppa korkeakoulun professorista Adam Grantista  Tämän teke-
mässä motivaatiotutkimuksessa kahdelle ryhmälle annettiin 20 
dollaria kummallekin  Toista ryhmää käskettiin käyttämään rahat 
itseensä, toista taas muiden auttamiseen  Grantin tulosten mu-
kaan pidempikestoista hyvää oloa koitui ryhmälle, joka käytti ra-
hat toisten auttamiseen 

Martela kaarsi elämän tarkoitukseen  Hän viittasi Stanfordin 
yliopiston kasvatustieteen professori William Damonin tutkimuk-
siin, joiden mukaan ihminen tarvitsee työssä jaksaakseen merki-
tyksellisyyden tunnetta  Seurasi lentävä lause sosialistikirjailija 
Oscar Wildelta (1854–1900)  Sitten korjattiin muusikko John Len-
nonin (1940–1980) postuumisti julkaistuun lauluun ”Beautiful 
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Boy” (1981) sisältyvät säkeet life is what happens to you/ while you’re 
busy making other plans motoksi happiness is what happens when you 
are busy doing other things. Perään sopi varmistamaton mietelmä 
toiselta sosialistikirjailijalta G  B  Shaw’lta  Yleisökysymykseen hy-
västä elämästä Martela vastasi viittaamalla Saint Louisin yliopis-
ton apulaisprofessoriin Dan Haybroniin (s  1966)  Tämä jakaa 
hyvän elämän kolmeen: hyvinvointiin, moraaliseen hyvän tekemi-
seen ja esteettiseen hyvään elämään  Positiivisen psykologian voi-
massa Martela kehui hänen The Pursuit of Unhappinessiaan (2008), 
jota he yhdessä Järvilehdon kanssa käyttivätkin osana Ammatti-
osaaja-kirjaansa  Haybronin teos on poikkeuksellisen huolekas on-
nellisuuskirja mutta täysin kritiikitön positiivista psykologiaa koh-
taan  Lisäksi se rajaa pois kaiken yhteiskuntakriittisen tarkastelun  
Uteluun siitä, miten ihmiset voisivat nauttia työstään, Martela 
reagoi lainaamalla Yalen yliopiston professoria Amy Wrzesniews-
kia (s  1972), joka on tutkinut ihmisten uravalinnan vaikuttimia  
Paljastui, että sisäinen motivaatio auttaa jaksamaan työssä parem-
min kuin esimerkiksi rahan kaltainen ulkoinen motivaatio 

Valtio-opista 90-luvulla Jyväskylässä valmistunut kirjailija- 
toimittaja Tommi Melender (s  1968) sivuaa uusimmassa essee-
kokoelmassaan Onnellisuudesta (2016) myös filosofianakatemia-
laista versiota myönteisyysideologiasta  Ensin hän myötäilee Eh-
renreichin kriittistä esitystä positiivisen ajattelun historiasta uskon-
nollisine pohjavireineen ja kuvailee sarkastisesti esimerkiksi ”onnel-
lisuusteollisuuden pioneeriksi” luonnehtimansa Pealen tapausta  
Sitten hän siirtyy kertomaan omakohtaisista kokemuksistaan, 
joissa on useasti auttanut ”huomion suuntaaminen elämäni valoi-
siin puoliin”  Hän lisää tietävänsä työelämästä, kuinka ”kannus-
tava palaute toimii paremmin kuin virheitä osoitteleva kritiikki”  
Melender raivaa tilaa sellaisille elämäntaito-opettajille, jotka eivät 
ole ”positiivisuuden kultin dogmaattisia edustajia”  Hän puhuu 
akateemisista ihmisistä, joille Peale ja muut ”posetiivarikonsultit” 
vertautuvat ”käärmeöljykauppiaisiin”  Tätä epäsuoraa Järvilehto-
viittausta seuraa heti toisen FA-hahmon maineenpalautus 

Melender korostaa Martelan nimenomaan varoittaneen onnel-
lisuusharhasta ja positiivisuuspakosta  Onnenjahtia fiksumpaa on 
keskittyä ”sisäiseen motivaatioonsa”, joka ohjaa oikeisiin hank-
keisiin: tuloksena on ”tyydytystä ja onnistumisen elämyksiä”  
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Melender kirjoittaa: ”Martelan Valonöörit on tervejärkinen ja 
sympaattinen elämäntaitokirja”  Hän jatkaa kuitenkin, ettei se ”ei 
sinänsä kyseenalaista menestysjanoiseen porvarilliseen yksilöön 
ankkuroituvaa onnellisuusnarratiivia”  Tämä tuskin antaa reilun 
kuvan Martelan ’suhdelo’-yritelmästä  Mutta Melender haluaa 
ensin tunnustaa kokeneensa elämäntaitomanuaalien äärellä jotain 
”vierauden” ja ”vastenmielisyyden” väliltä  Hän hakeutuu kriitti-
siin asemiin: 

Onnellisuusoppaat edustavat eräänlaista spirituaalista esperantoa, jossa 
yksinkertaiset toimintaohjeet kehystetään lukijaa alentavalla tsemppi-
hömpällä sekä Dalai Laman, Desmond Tutun ja Bonon kaltaisten hyvän 
mielen lähettiläiden sekunda-aforismeilla 

Onnellisuudesta lainaa mieluummin fyysikkosuuruutta  Ikävä kyllä 
Melenderin lukijan ylösrakennukseksi valitsema Einsteinin ”tunne-
tuimpiin kuuluva sitaatti” ja ”hänen typeryyden määritelmänsä” 
eli ”Toistetaan samaa asiaa ja odotetaan eri lopputulosta” on en-
sinnäkin epätarkka  Hänen on nimittäin sanottu sanoneen noin 
hulluudesta  Vielä ikävämmin tämä vasta 90-luvulla syntynyt len-
tävä lause on epäperäinen  Calaprice-editio toteaa sen olevan yksi-
selitteisesti ”virheellisesti Einsteinin sanomaksi luettu”, vaikka sitä 
ovat käyttäneet Melenderin tapaan esimerkiksi kreikkalais-yhdys-
valtalainen kustantaja-kirjailija Arianna Huffington (s  1950) pam-
fletissaan Right Is Wrong (2008) ja jugoslavialais- yhdysvaltalainen 
tennistähti Monica Seles (s  1973) muistelmissaan Getting a Grip. 
On My Body, My Mind, My Self (2009) 

Melenderin kirja osoittaa esseemuodon soveltumattomuuden 
tarpeeseen esittää kritiikkiä tästä alasta ja aihepiiristä  Omien 
kokemusten vatvonta, ajanilmiöiden löyhä kommentointi ja kir-
jallinen snobbailu jäävät olennaisesti samalle tasolle kuin palvelu-
journalismi ja itseapukirjallisuus yleensä tai FA:n yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen ja sitä myötäilevä näennäisjournalismi erityi-
sesti  Laihaksi lopputulokseksi saadaan, että nyrpeään, ihmis- ja 
maailma vihalla flirttailevaan esseistiikkaan ei optimismille teh-
tyine myönnytyksineenkään aivan saumattomasti sovi myöntei-
syysideologia  Tämä ei lisää tietoa kummastakaan  Positiivisen 
ajattelun leimaaman elämäntaito-opastelun ja sille myötäsukai-
sen julkisen sanan kriittinen arviointi edellyttää lähdekriittistä 
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perustutkimusta ja tutkivaa journalismia  FA:n nokkahenkilöiden 
suosima huoneentaulutaso ei riitä 

Myönteisyysideologian merkit

Filosofianakatemialaiset eivät tutkivuuden ja tutkijuuden toistol-
taan tyypillisesti ehdi tarkistaa levittämiensä patenttiviisauksien 
alkuperää tai asiayhteyttä  Seuraa näennäissyvällisiä mutta sotket-
tuja ja merkitykseltään vinksahtaneita kiteytyksiä, joiden alkuperä 
on hämärä ja sovellusala ammolleen levitetty  Marte lan blogissa 
kujeillaan tälle käytännölle jakamalla yhdenlauseen vastaukset elä-
män peruskysymyksiin mallia ”Mitä on totuus?” ja ”Miksi minä 
olen olemassa?” Vastauksissaan positiivisuuskonsultti näyttää kui-
tenkin tekevän parhaansa  Peruskysymysten joukkoon voisi eh-
dottaa tiedustelua oman positiivisuustoiminnan perusteista ja pää-
määristä  Onko positiivisen ajattelun liikkeen self-help-tarjonta 
itse luonut tarpeen, johon se tarjoaa ratkaisuja? Oliko virtuoosi-
ajattelevan ja tehotaskaavan elämänhallitsijan tasolle pyrkivää sub-
jektia olemassakaan, ennen kuin sellaiseksi pyrkimiselle alettiin 
tarjota niksejä, työkaluja, valmennusta ja ratkaisuja?

1) Yksilösuoritusten esimerkki. Ainakin FA:n toiminta kuvas-
taa hyvin edellä eriteltyjä positiivisen ajattelun edistämisen piir-
teitä  Aivan erikoisen silmiinpistävää filosofianakatemialaisten 
opetuksissa on yksilösuoritusten esimerkki  He kutsuvat yleisönsä 
ja asiakkaansa ihastelemaan kanssaan milloin Usain Boltin (s  
1986), milloin Cheekin (s  1981), milloin 20-vuotiaitten jääkiekko-
maajoukkueen ja milloin jonkun muun alallaan tähtikaartiin 
nousseen tekijän poikkeus tekoja  Muistutettuaan näiden saavu-
tuksista he johtavat syyn onnistumisiin itse tärkeinä pitämistään 
ja koulutuspalettiinsa kuuluvista seikoista, kuten intohimoisuu-
desta tai sisäisestä palosta  FA:n tarjoamat koulutukset on nimetty 
tieteen ja urheilun sankarien mukaan  Valittavana on ollut esimer-
kiksi Edison-, Usain- ja Pistorius-koulutuksia  Kukapa ei haluaisi 
oppia olemaan kuin Edison tai Bolt  Oscar Pistoriuksen (s  1986) 
esimerkki lienee nyttemmin vähemmän luokseen kutsuva, kun 
paralympiatähdestä olympiamitalistiksi noussut 400 metrin juok-
sija todettiin syksyllä 2014 syylliseksi naisystävänsä murhaan ystä-
vänpäivänä 2013  Mutta perustuuko annettu valmennus tai opetus 
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näiden ihmisten käyttämiin menetelmiin tai elämään vai FA:n tai 
muiden heistä luomiin virhekäsityksiin? Listatessaan elokuussa 
2009 blogissaan ”Viisi helppoa niksiä flow-tilan saavuttamiseksi” 
Järvilehto totesi, että ”Bolt on erinomainen esimerkki siitä, mitä 
ihminen voi parhaillaan [sic] saada aikaiseksi flow-tilassa”  Muuta 
mahdollista selitystä, kuten kasvuvuosien elintapoja, pitkäjänteistä 
harjoittelua, modernin urheiluteknologian tekniikka-analyyseja, 
sosiaalista miljöötä tai kotimaansa Jamaikan tarjoamaa tukea, ei 
mainittu – ellei sitten flow kata kaikkea  Aivan niin joustava ei 
sentään liene tämä moneen taipuva suosikkikäsitekään, jonka eks-
klusiivisen selitysvoiman Järvilehto ottaa annettuna 

2) Erisnimitiheys. Vaikka tietyt kasvuyritykset ovat alkaneet 
vilistää FA:n puheenparressa, harvemmin käytetään esimerkkinä 
yhteisöä  Puhe Applestakin kääntyy helposti puheeksi Steve Job-
sista  Kuuluisuuksien nimien pudottelu käy ylisummaan FA:lta 
luontevasti  Esimerkiksi Valonöörit-teoksen julkaisutilaisuudessa 
Martela mainitsi oppitunnin mittaisessa puheessaan yli viisi ni-
meä vartissa  Ne olivat pääsääntöisesti professoreita 

3) Oman onnensa sepät. Elämäntilanteen, aseman ja saavutus-
ten niin sanottu itsestä kiinni oleminen kuuluu FA:n peruskiviin  
Järvilehdon tunnettu teesi kuuluu, että kuka tahansa voi saavuttaa 
haluamansa, jos keskittyy siihen täysillä  Hän on sulkenut pois 
vain leijumisen kohti kattoa  Itsetoteuttamista ja muuta merki-
tyksellistä jarruttavista tai estävistä perinteistä ja kutyymeista FA 
valittaa yhtä usein kuin teroittaa – oikein valmennetun – yksilön 
kaikkivoipuutta  Tämä ei kuitenkaan ole hillinnyt yltiöindivi-
dualistisen ihmiskäsityksen kritiikkiä  Joissakin yhteyksissä saate-
taan päinvastoin suorastaan korostaa ihmisen suhteita muihin ih-
misiin  ’Suhdelo’-käsitteensä lisäksi Martela puhuu ”oman on-
nensa keskushyökkääjästä”, jonka loistamista muu joukkue tukee  
Menestystä opetettaessa palataan yksilöön: sitä selittävät ja siihen 
johtavat sisäinen motivaatio, henkilökohtainen ’sisu’ tai omuuk-
siinsa uponneen flow-tila 

4) Tutkimuksilla ratsastus. FA on johdonmukaisesti väittänyt 
perustavansa sanomansa tieteelliseen tutkimukseen  Yhtä linjak-
kaasti se on välttänyt puhumasta tieteellisistä tulkintaerimieli-
syyksistä, teorioitten rajoitetusta sovellettavuudesta ja yksittäisen 
tutkimuksen tulosten yleistettävyysvaikeuksista  
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5) Lentävät lauseet. ”Kuten se-ja-se on todennut” -lauseet vili-
sevät epäperäisten mietelmien rinnalla  Mestariajattelijassa viita-
taan kyllä useisiin journaaliartikkeleihin, mutta tyypillisesti vain 
jonkin paljon yleisemmän ja populaareista manuaaleista tavatta-
van väitteen tai painotuksen tueksi  Ajattelutekniikkaopastusten 
tieteellisestä koettelusta vaikkapa Moseleyn ja kumppanien tapaan 
se ei hiiskahdakaan  Sitaattidadan ääreen vieneet filosofianakate-
mialaiset tavoittelevat aforistista mentorin tai gurun roolia, jossa 
Henry Ford kohtaa Ludwig Wittgensteinin  Martelan blogissaan 
antamat yhden lauseen vastaukset perustavinta laatua oleviin ky-
symyksiin ja Järvilehdon omassaan esittämät mietelausekoosteet 
auttavat osaltaan ymmärtämään FA:n mieltymyksen itseapuisku-
lauseisiin  Vakavampaa on kuitenkin kritiikin siivoaminen pois 
edistämisen esineiksi valittujen teorioitten ja trendien esittelystä 

6) Uutuuden retoriikka. FA:n Lahti toistaa PositiivinenPsyko-
logia-blogin avausjutussaan tutun tarinan tämän eetokseltaan 
vanhan tutkimusotteen käänteentekevästä uutuudesta  Muuten-
kin filosofianakatemialaiset alleviivaavat olevansa viimeaikaisia 
läpimurtolöydöksiä tekemässä ja jalkauttamassa  He ovat uutuus-
retoriikan tunnollisia käyttäjiä 

7) Kritiikin psykologisointi. Vastakkaisiksi kokemansa ajatte-
lun edessä FA ei ole aina esiintynyt odotetuimmin  Se on säästel-
lyt suomalaisessa keskustelussa tavallista – Johannes Koromasta 
(s  1943) Paavo Väyryseen (s  1946) ja Jari Sarasvuosta Henna 
Virkkuseen (s  1972) houkutuksensa ulottanutta – kaunakorttia, 
siinä missä jopa filosofi Ilkka Niiniluoto (s  1946) mainitsee Mar-
telan & Järvilehdon toimittamassa Saarisen 60-vuotiskirjassa 
juhlakalun aiheuttamasta ”kateudesta”  Himas-kohun aikaan 2013 
Helsingin yliopiston rehtori Niiniluoto valitti Marimekon toimi-
tusjohtajan Mika Ihamuotilan (s  1964) tapaan Suomen kielteistä 
ilmapiiriä  Himanen itse piti saamiaan moitteita kyynisyytenä  
Blogeissaan Järvilehto ja Martela ovat sivunneet aihetta vain ohit-
taakseen sen kuluneena tarinana  Osittain tämä lienee sukupolvi-
kysymys: onhan myös Tuomas Enbuske (s  1977) virnuillut kateel-
lisuuspuheille  Mutta ero Enbuskeen valkenee, kun huomaa Järvi-
lehdon ja Martelan toistuvaksi teemaksi kerskaitsekkyyden tuo-
mitsemisen  Heidän ihanteensa on vaatimattomana pysyvä me-
nestyjä  Tästä huolimatta FA ei ole kaihtanut psykologisoimasta 
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itselleen epämieluisia ajatusmalleja  Järvilehto valitti kesäkuussa 
2013 negatiivista ”epäkohtien löytämistä” suomalaisena ”kansallis-
lajina”  Lisäksi perinteisempää kateus puhetta pääsi kuin pääsikin 
2015 esille Martelan toukokuisissa HS-vinkeissä hyviksi lahjoiksi, 
kesäkuisessa blogipostauksessa Cheekistä ja syyskuussa postatuissa 
vastauksissa elämän perus kysymyksiin  Lahti taas ylisti jo syys-
kuussa 2013 PP-blogissa ”upeaa” yritysvientintäeksperttiä Marjatta 
Jabea (s  1945), joka oli Talouselämässä neuvonut vaarallisen kateu-
den rakentavaan hyödyntämiseen  ”Toisen onnistumisen ohitta-
minen” oli Lahdesta kateuden muunnelma  Ennen kuin hän lo-
petti ”Kateudesta briljanssin imuun” -juttunsa tervehdykseen 
”Voitokasta viikonloppua, pp fi-family!”, hän kertoi pitävänsä te-
rävästä seurasta: ”Jos peräti kateusmittarin neula värähtää, niin 
tiedän, että silloin varsinkin olen oikeassa paikassa! […] [T]ämä 
auttaa myös minua ylittämään itseni ja […] tarjoaa kauniin aitio-
paikan sen tarkkailemiseen (ja siitä inspiroitumiseen), mitä ihmi-
set ympärilläsi tekevät ja miten he käyttävät vahvuuksiaan saavut-
taakseen unelmansa ”

8) Neutraaliksi tekeytyminen. FA ei kenties paasaa olevansa 
puolueeton tai kiinnikkeetön, mutta se ei tuo esiin tulkintakiistan 
tai käsityskamppailun kaltaisia tieteeseen ja ylimalkaan älylliseen 
elämään kuuluvia ilmiöitä  Jollei teoriassa tai mottonaan, niin ai-
nakin käytännössä filoso fianakatemialaiset uskottelevat pystyvänsä 
tarjoamaan rohtojaan ja ratkaisujaan neutraalilta katsantokannalta  
Heille ilmeisen tärkeää on säilyttää usko omaan vilpittömään 
hyväntahtoisuuteensa, vaikka tämä estäisikin ymmärtämistä yh-
teiskunnan toimintaa yleensä ja päätöksentekoa erityisesti  Int-
ressien riitautumisen ja sovittelun tapahtumakulut tai lukemat-
tomien konfliktien ja neuvonpitojen koonnokset eivät käy hei - 
dän pirtaansa 

9) Uhkarohkeus. FA:lta ei puutu liiallistakaan itseluottamusta  
Kenties Järvi lehdon viihdemanageritausta näkyy mainosmaisena 
hyperbolana  Ajattelun ammattilainen on vyöryttänyt lukijan äl-
listeltäväksi muun muassa nämä ihmeet: ”huipputason asiantun-
tijuus”, ”huipputeknologiset proteesit”, ”huippuhyväksi tuleminen 
intohimosi kohteeseen panostamalla”, ”intuitionsa huippuunsa 
harjaannuttanut huippujohtaja” eli ”johtamisen huippuammattilai-
nen”, ”huippusäveltäjä”, ”huipputasolla hääräävä superlahjakkuus”, 
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”huippu sprintteri”, ”huippu-urheilija”, ”huipputekijä”, ”huippu-
luokan esiintymiskyky” ja ”huippuluokan pelisilmä”, ”huippulah-
jakas”, ”huipputaitava”, ”huippukoukuttava”, ”huippumuusikko”, 
”huippuopettaja”, ”huippuoppiminen”, ”huippuosaaminen”, ”huip-
pukoulutus”, ”huippufyysikko”, ”huippuajattelija”, ”huippuartisti”, 
”huippuosaaja”, ”huippuvalmentaja”, ”huippukunto”, ”huippu-
malli”, ”huippufysiikka”, ”huippukroppainen”, ”huippusuoritus”, 
”huippukoomikko”, ”huipputieteilijä”, ”huippujulkaisu”, ”huip-
punimi”, ”juuri sinun huippukohtasi”, ”huipputähtitieteilijä”, 
”huippujuoksija”, ”älyllinen huippulöytö”, ”huippupsykologia”, 
”huippumenestyjä Richard Branson”, ”Supercellin huippuyrittä-
jät”, ”huippukoulutettu”, ”Filosofian akatemian järjestämä huip-
puseminaari”, ”huippupäättäjät”, ”Pekka Hyysalon huippupuheen-
vuoro”, ”huippuvalokuvaaja Meeri Koutaniemi”, ”huippugeenit”, 
”huippuinnovatiivinen” ja ”huippu”  Tällainen kielenkäyttö ei toki 
enää pistä silmään, koska samaa etuliitettä käytetään yhtä hyvin 
kodinkonemainoksissa kuin akateemisten yksikköjen itsekuvauk-
sissa  Mutta moni muistaa Silfverbergin & Vehkoon Long Play 
-artikkeliinsa helmikuussa 2013 valtioneuvoston kirjaamosta kai-
vaman hankekuvauksen, jossa Himanen oli esitellyt 700 000 eu-
roa saanutta projektiaan: ”Sana ’huippu’ esiintyy asiakirjan suo-
menkielisen osion 15 sivulla yhteensä 34 kertaa ”

FA haluaa mukaan: se kuuluttaa ”tuottavansa” omin neuvoin 
”akateemista huippututkimusta”  Lisäksi se kertoo ”yleistajuista-
vansa” huippututkimusta  Tarkempi silmäys sen tekemisiin osoit-
taa kuitenkin, että yritys toimii tavallisen myönteisyyskonsultin 
tapaan  FA:lla on huomattavasti vähemmän tekemistä filosofian ja 
akateemisuuden kuin populaarin positiivisen ajattelun ja geneeri-
sen innostusvalmennuksen kanssa  Kansanvalistusseuran verkko-
lehden haastattelussa keväällä 2014 Järvilehto väläytti kykyjään 
lajityypilliseen huikentelevaisuuteen, yksinkertaistavuuteen ja 
uutuus retoriikkaan: ”Päätöntä on, että tiedämme jo 90 prosenttia 
kaikista niistä toimista, joilla nykykoulu saataisiin täräytettyä ko-
measti nykyaikaan, mutta yhteiskunnan rakenteet jarruttavat 
muutosta ” Näin häilyvät kansanvalistuksen ja lobbauksen rajat, 
eikä lukija saa tietää, mitä nuo modernisointikeinot olisivat  Kun 
Järvilehto mielii puolustaa positiivista psykologiaa, hän sanoo, että 
sen taustalla työskentelee ”joukko planeetan arvostetuimpia ja 
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lahjakkaimpia tutkijoita”  Kiperät psykhe- ja socius-ongelmat rat-
kaistaan filosofianakatemialaisittain tunnustamalla väriä ja esiin-
tymällä reippaasti  Järvilehdon heitto ”herätyskokouksista” tai 
Hämäläisen puhe ”hömppäuskonnollisväritteisestä viitekehyk-
sestä” eivät ole tuulesta temmattuja  Vaikkei FA:n toimissa ole 
esimerkiksi Sarasvuon ruumiillistamaa armolahjahurmaannusta, 
ylätyyli ja jalojen tarkoitusten esilläpito luo sen tekemisiin hengel-
lisehköä tunnelmaa 

10) Taitava viestintä. FA:n syntyessä Järvilehto aloitti ajattelu-
valmennusta käsittelevän bloginsa  Martela oli postaillut koti-
sivuilleen jo 2006 alkaen  He ovat sittemmin jatkaneet tahoillaan 
luontevasti sujuvaa arkisten kuulumisten tai tunnelmien ja hitusen 
painavampien tuumailujen fuusiointia  Twiittaamisen kumpikin 
aloitti jo 2009  Strömsholmin kotisivut ovat taiten tehdyt, Lahden 
suorastaan hienot  FA:n viestintätaidot näkyvät kirjojen takakan-
sien säästelemättöminä suitsutuksina ja omien tekemisten kaikin-
puolisen hohdokkuuden korostamisena unohtamatta pilkettä sil-
mäkulmassa  Aikaansaavien ihmisten avoin imago on taatusti 
riisunut aseista montakin toimittajaa  Lehtijutut Lahdesta ovat 
rikkumattoman myötäsukaisia  Viimeisimpiin osoituksiin medi-
astrategian luontumisesta kuuluu Stefan Brunowin mairea Mar-
tela-haastattelu Ylen ruotsinkielisille verkkosivuille  FA on saanut 
agendansa läpi ongelmattomasti ja vähäisin kolhuin  Filosofian-
akatemialaisten erheisiin tai epäonnistumisiin ei ole puututtu  Ku-
kaan ei halua olla myönteisen yritteliäisyyden rattaisiin kapuloita 
laittava tosikko ja ilonpilaaja 

Valitettavasti Nora Hämäläisen raportin osiossa II 6 viitoittama 
self-help-kritiikki sopii Filosofian Akatemiaan kutakuinkin pa-
remmin kuin mihinkään muuhun Suomessa laajasti esillä ollee-
seen tahoon  Sen toimijoilla ei pitkään ollut Saarisen kredentiaa-
leja, Sarasvuon karismaa tai Himas-tason profiilikavereita, mutta 
FA onnistui silti tavallisuuden vaikutelmaa, erinomaisuuden va-
kuuttelua, hyviä suhteitaan ja omaa etevyyttään yhdistelevällä 
imagollaan rakentamaan tuuliselle konsultoinnin kentälle laa-
jennuskelpoisen pesän kultamunineen kaikkineen  Nyt sen edus-
tajille on kertynyt riittävästi lisää akateemista uskottavuutta, 
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esiintymisen rutiinia ja vaikutusvaltaisia tuttavuuksia  Firman 
edustama uudenlainen ajatteluvalmennus ei ole jäänyt pienimuo-
toiseksi virkistystoiminnaksi tai yksinomaan bisnespomojen luk-
sukseksi  Ennen kuin katsotaan tarkemmin FA:n vaikuttamistyön 
julkisia muotoja, luodataan vielä sen esillä pitämien ajatusten ja 
uusinnoslinjausten omaperäisyyttä ja muuta laatua 
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iii.8 lUOVUUDEStA iNNOVAtiiViSUUtEEN

Kanadalaisen Wayne Gretzkyn (s  1961) nimiin pannuista sut-
kauksista kuuluisimpia on ”Luistele sinne, minne kiekko on me-
nossa, älä sinne, missä se oli”  Ohje löysi tiensä FA:n kauppaaman 
”Täsmäisku”-koulutuksen materiaaleihin  Kuten Fast Company 
osoitti jutussaan jo kesäkuussa 2000, markkinoinnin, sijoittami-
sen, tuotekehittelyn tai ylimalkaan taloudellisen toiminnan asia-
yhteyksissä 80-luvun lopulla yleistynyt sanonta on epäperäinen  
Tai on ja ei ole: kunnia Waynenkin lausumasta lauseesta kuuluu 
hänen isälleen Walter Gretzkylle (s  1938)  Taloustoimittaja Kirby 
kuvaa epäsitaattia ”miljoonien PowerPoint-esitysten avaukseksi”  
Sitä ovat ”toimitusjohtajat, yrityskonsultit ja MBA:t käytelleet, 
toistelleet ja runnelleet jo vuosia” ehkä pahemmin kuin mitään 
muuta ”eltaantuneiden korporaatioklišeiden aikakirjoissa”  Kirby 
kertoo BlackBerryn lanseeranneen syksyllä 2014 uuden älypuheli-
mensa lennättämällä itsensä Gretzkyn – Wayne Gretzkyn – pai-
kan päälle itse itseään lainaamaan  Lätkätaiteilija oli h-hetkellä 
puristanut mailaa ja takellellut  Sanonnan suosion toimittaja selit-
tää ”bisnesihmisten egolla”  Kirbyn mukaan he ”kuvittelevat it-
sensä oman alansa gretzkyiksi”, on pelinlukutaito millä sarjata-
solla tahansa 

FA pelaa jo kotimaansa isoa liigaa  Se on noussut muotoile-
maan koko kansakuntaa ja kaikkia kansalaisia koskevia tavoit-
teita  Hälyttävästi kovin harva on toistaiseksi näyttänyt olevan 
kiinnostunut sen ajatusten laadusta ja alkuperästä, vaikka FA kor-
vaa filosofian taajaan lumesitaattiviljelyllä ja akateemisuuden itse- 
tai yhteisökehityspokkareilla  Ei ole yhden firman vika, jos nyky-
julkisuudessa sivistyksen sijalla komeilevat terapeuttiset selviöt ja 
valmennuslatteudet  Esimerkiksi osiossa II 3 mainittu Siemensin 
erikoisyksikkö Innovation Think Tank ilmoitti pyrkivänsä ”luo-
maan out of the box -ratkaisuja”, joita myös Mattiske tarjoili sa-
mana vuonna ilmestyneessä luovuusoppaassaan  Hätäisimmät luu-
livat tätä merkiksi kaiken innovointikyvyn lopahtamisesta jo al-
kuunsa, luonnehtihan Fast Companyn Kihn jo 2005 sanontaa ”kai-
ken konsulttikielen äidiksi”  Hänen haastattelemansa psykologi 
suositteli sitä paitsi kekseliäisyyden kohentamiseen ulkomaailman 
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vaikutusten minimointia pimeässä huoneessa eli pysymistä ”bok-
sin sisäpuolella”  Kihnin 70–80-luvun konsulttislangiin jäljittä-
mää (mutta viitoittamatta jättämää) laatikkopuhetta on kuultu 
vähintään neljännesvuosisadan ajan 

Lähtökohdaksi voi tarjota australialaisen biologin Charles  
Birchin (1918–2009) ja yhdysvaltalaisen teologin John B  Cobbin 
(s  1925) The Liberation of Lifea (1981)  Siinä boksi edusti asiaan-
kuuluvaksi katsottua ja sen ulkopuoli asiaankuulumattomana pi-
dettyä, kun taas laatikon sisälle laitettu vieteriukko ( jack-in-the-
box) havainnollisti tieteellistä selitystään odottavaa ilmiötä  Kak-
sikon sanoin maailma ei kuitenkaan ”rakennu sarjasta toisiinsa 
kiinnittymättömiä laatikoita”  Lisäksi ”ukon laittaminen laatik-
koon muuttaa ukon luonnetta”  Birchin & Cobbin mukaan ku-
vaan kuului myös ”metafyysinen viitekehys”  90-luvun puolivä-
listä lähtien tehokäyttöön päässeelle kehotukselle noutaa oivalluk-
set boksin ulkopuolelta osattiin laittaa kampoihin jo 00-luvun 
alussa  Medianeuvonantaja Cheyfitz suositti 2003 boksin sisäpuo-
lista ajattelua yrittämisperiaatteeksi ja menestysreseptiksi tarkoit-
taen typeryyksistä pidättäytymistä  Mainosmies Schenck taas va-
kuutti 2006, että ihmisistä pääsee luovin puoli esiin, kun heidät 
ahdistetaan ”boksin sisäpuolelle” 

”Ihmiset tulevat innovatiivisiksi kun hän ovat laatikossa ” 
Tässä muodossa jakoi Järvilehto Twitterissä helmikuussa 2015 jo 
80-luvulta lähtien innovaatioista puhuneen ekonomistiprofessori 
Bengt Holmströmin (s  1949) nimiin panemansa mietelmän  Pe-
rään hän twiittasi fantasiakirjailija Terry Pratchettin (1948–2015) 
sutkautuksen: ”Innostun boksin ulkopuolisesta ajattelusta enem-
män, kun saadaan näyttöä ajatustapahtumista sen sisäpuolella ” 
Sitä on levitetty ainakin kuutisen vuotta vailla lähdetietoa muun 
muassa oireellisen nimetyissä Ladleyn A Guide to Understanding 
Information as an Assetissa (2010) ja Sanfordin The Responsible 
Businessissa (2011)  Järvilehto itse kuului ennen jostain poimi-
maansa Holmström-varianttia thinking outside the boxin kylväjiin  
”MacGyver-ajattelija kyseenalaistaa normit ja uskomukset ja kek-
sii ’boksin ulkopuolelta’ paremman tavan toimia”, hän opetti blo-
gissaan syyskuussa 2009  Kaksi vuotta myöhemmin Järvilehto 
sanoi markkinoinnin tavoitteeksi erottautumisen eli pääsyn ”ken-
tän tai ’boksin’ ulkopuolelle”  Ahosen & Luodon Markkinointi 
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boksin ulkopuolelta (2015) kertoo kustantajansa Talentumin tiu-
kasta luottamuksesta kekseliäisyydettömyyteen 

Boksisanonnan alkuunpanijasta ei ole tietoa  Se on harmitto-
masti väänneltävissä, vaikka sen tylsyydelle altistuminen saattaa-
kin vahingoittaa  Samaa voi sanoa Lahden helmikuussa 2016 blo-
gissa PositiivinenPsykologia hyödyntämästä puheenparresta: ”Sillä, 
että valitsee olla osa ratkaisua (sen sijaan, että on osa ongelmaa) on 
mittaisa vaikutus laajaan systeemiin ” Myös Martela käytti aforis-
mia huhtikuussa 2015 rasisteista puhuessaan  Yhdysvaltalaisen kan-
salaisoikeusaktivistin, nuoresta ex-vangista ja mustasta pantterista 
vanhaksi konservatiiviksi varttuneen Eldridge Cleaverin (1939–
1998) suuhun usein laitettu sanonta ”Jollei ole osa ratkaisua, on osa 
ongelmaa” juontuu New York Timesin 2012 julkaiseman jutun mu-
kaan luultavasti mainosmies Charlie Rosnerin 1967 suunnittele-
masta julisteesta USA:n hallinnon 1965 perustamalle köyhyyden-
torjuntaohjelmalle VISTA:lle, joka julkaisi sillä nimellä myös in-
fokirjasen 1969  Hitaasti yleiseen käyttöön otetun sutkautuksen 
esitti käskynä ”Ole osa ratkaisua, älä osa ongelmaa” manageriguru 
Covey 7 Habitsissään (1989)  ”Oletko osa ongelmaa vai osa ratkai-
sua?” kysyi puolestaan australialainen people industryn ja bisnes-
valmennuksen konkari Ivan Herald kirjassaan 20 vuotta sitten  
Oppaan nimi oli Living Outside the Box (1995)  Filosofian, tieteen 
tai taiteen klassikkojen tai nykytapausten vetäminen boksi-, on-
gelma/ratkaisu- ja vastaavien sanontojen tueksi – edes virheettö-
mästi, saati sitten perättömästi – sekä yleensä että erityisen yhteis-
kunnallisen vaikuttamistyön osana pitäisi huomata luokkaa arve-
luttavammaksi puuhaksi  Se langettaa varjon FA:n ylle 

Mestariajattelijassa jaetun kaltaisia usutuksia ajattelutapojen 
tai -”skriptien” muuttamiseen sisältää esimerkiksi LeBeaun & 
Raytisin Feng Shui Your Mind. Four Easy Steps to Rapidly Trans-
form Your Life! (2010)  Se kertoo, kuinka ”kirjoittaa ajatteluskrip-
tisi uudelleen” ja ”tuoda chi takaisin elämääsi”  Samalla kentällä 
liikkuvat myös itävaltalainen ”kokemustalouden” guru Christian 
Mikunda (s  1957) total marketing experienceineen, saksalainen 
”neuromarkkinoinnin” velho Hans-Georg Häusel (s  1951) think 
limbic!eineen ja englantilainen konsultti Tony ”Mind Map” Buzan 
(s  1947) kehotuksineen valjastaa käyttöön ”koko aivojen myynti-
voima”  Järvilehdon tuore teos intuitiosta ilmestyikin Springerin 



327

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

”hyvinvointi- ja elämänlaatumuistioiden” sarjassa  Kirjaan mah-
tuvat kursorisen historiakatsauksen ja teknisen analyysin lisäk - 
si myös de Bonon ohjeet ajattelemisesta vastakarvaan ja boksin 
ulkopuolella 

Yrityksen tosiasiallista omintakeisuutta on syytä selvitellä  FA:n 
satsaus ”luovaan ajatteluun” näkyy jo samannimisen alaluvun 
päätymiseen Mestariajattelijaan  Sitä seuraa osio nimeltä Flow  
Järvilehdon sanoin kreatiivisuus pohjautuu ”uudenlaisten ja tar-
koituksenmukaisten ajatuskimppujen synnyttämiseen”  Tässä 
”uudenlaisten ajatusprosessien” ja ”luovan prosessin” vauhdittami-
sessa tarvitaan tekniikoita, joita hänen ja hänen firmansa opettavat 
kirjoissa, kursseilla ja valmennuksissa  Mutta onko FA myös inno-
vaatioiden asialla? Kyllä: sen kehitys on kulkenut alussa hallin-
neesta poikkeuksellisesti ajattelevien ihanneyksilöiden tukemisesta 
tai tuottamisesta oman menestyksen kautta kohti innovointi- 
konsultoinnilla hoidettavaa isänmaan pelastamisprojektia  Taival 
täytyy rekonstruoida askel askeleelta 

Helsingin Sanomat julkaisi huhtikuussa 2007 Martelan mieli-
pidekirjoituksen ”sivistyksellisen huippuyliopiston” tarpeesta 
”kaupallisen huippuyliopiston” rinnalle  Käytännössä hän esitti, 
että tulevan Aallon ohella Helsingin yliopistoa kehitettäisiin sivis-
tysyliopistoksi  Martela perusteli: 

Uuden paradigman luovia innovaatioita syntyy vain olosuhteissa, joissa 
lahjakkaille tutkijoille kyetään tarjoamaan tutkimusrauha kaikennäköi-
sestä kvartaali tulosvastuusta  Vain tällaisissa oloissa syntyy ajatuksellisia 
innovaatioita kuten demokratia, vallan kolmijako, ihmisoikeus-ajattelu, 
markkinatalous tai sosiaaliturva 

Insinöörille sana ”innovaatio” oli tuiki tavallinen  Monille Helsin-
gin yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille tai muille suomalaisille 
puhe ihmisoikeuksista ”ajatuksellisena innovaationa” oli vielä vie-
rasta  Moiset puheenparret varattiin yleensä ironiseen käyttöön, 
samaan tapaan kuin Martela itse näpäytti blogissaan toukokuussa 
2007 Pekka Himasta, joka ”kutsui itseään filosofiksi”, vaikka 
tuotti lähinnä ”jonkinlaista poikkitieteellistä soveltavaa inno-
vaatio-sosiologiaa”  Hän postasi verkkolokissaan lokakuussa 2008, 
että ”en nyt laita lusikkaani innostuksen kansantaloudellista 
merkitystä pohtivaan innovaatiotalous-soppaan”, mutta kuvasi 
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marraskuussa 2013 Castellsin & Himasen työtä informaatioyhteis-
kunnallisen ruohonjuuritason innovatiivisuuden ja hyvinvointi-
valtion leikkauspisteessä: ”Jälkiteollisessa maailmassa tuottavuus-
kasvu on yhä enemmän innovaatiovetoista  Innovaatiovetoinen 
talous edellyttää rahoitukseen ja muuhun infrastruktuuriin liit-
tyviä rakenteita, jotka mahdollistavat luovan idean muuttamisen 
globaaliksi kasvubisnekseksi ” Tässä Martela palasi vanhan yleisön-
osasto juttunsa sivuteemaan: hän puolsi ajatusta teknis-kaupallisen 
huippututkimuksen tarpeesta vahvistaa Suomen taloutta ja säilyt-
tää hyvinvointiyhteiskunta  

Martela oli hyvin perillä ajankohtaisesta keskustelusta suoma-
laisine muunnelmineen  Liikesivistysrahaston Stipendi-blogissa 
marraskuussa 2014 hän lusikoi jo aktiivisesti: ”Tavallinen työn-
antaja mittaa tyytyväisyyttä, innovatiivinen mittaa innostusta ” 
Sulava Oy:n joulublogissa hän jatkoi, että sitkeille ”teollisen ajan 
johtamismalleill[e] tyypillinen kontrolli tukahduttaa ihmisen in-
nostuksen  Se on tyhmää  Siinä hukataan inhimillisiä voima varoja 
ja vähennetään organisaation innovaatiokykyä ” Martelan oman 
kannan tiivisti Talouselämässä marraskuussa 2014 julkaistu pu-
heenvuoro Suomen kaipaamasta ”uudesta kapitalistisesta manifes-
tista”  Hän ilmoittautui kansallisen innovaatiopolitiikan suunnan-
näyttäjäksi: ”Innostuksen ilmapiirissä työntekijöiden luovuus ja 
tarmo kanavoituvat innovointiin, joka luo uutta arvoa  […] Me 
tarvitsemme yrittäjiä, jotka ennakkoluulottomasti luovat uutta ja 
murtavat vanhoja ajatusmalleja ” Arvostusta ja sosiaaliturvaa tar-
vittiin myös, samoin ymmärrystä olla romuttamatta ”toimivaa 
insti tutionaalista perustaa, johon kasvumme on toistaiseksi perus-
tunut”  Martela selitti: 

Ilmainen korkealaatuinen koulutus, vahva julkinen tutkimussektori sekä 
valtion tarjoama tuotekehitystuki ovat esimerkkejä pienen valtion inno-
vaatiojärjestelmän tukipilareista  […] Pitkän tähtäyksen tuotekehitys- ja 
markkinointi-investointien lisäksi innovatiivisuutta vahvistetaan, kun 
uskalletaan luottaa työntekijöihin ja annetaan heille tilaa luoda uutta  
Vastakkainasettelut ovat tehokas keino tuhota tämä luovuuden edellyt-
tämä ilmapiiri  Joukkokukoistus, jossa työntekijöiden hyvinvointi ja ta-
louskasvu kohtaavat, ei ole utopia vaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteis-
kunnan elinehto 
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Tässä komeili toukokuussa 2014 Suomessa FA:n kutsusta vierail-
leen yhdysvaltalaisen talousprofessorin Edmund Phelpsin (s  1933) 
käsite mass flourishing  Se päätyi firman julkaiseman kirjasen ot-
sikkoon: Tehdään Suomesta joukkokukoistuksen majakkamaa! vii-
toitti kasvuun ”innostuneiden ihmisten synnyttämien uusien in-
novaatioiden kautta”  Suomi oli maailman kärkeä ”innostusta ja 
innovaatioita tukevilta rakenteiltaan”, joihin olivat ”laadukas il-
mainen koulutusjärjestelmä, vahva julkinen tutkimussektori, val-
tion tarjoamaa tuotekehitystuki sekä kansainvälisesti katsottuna 
kattava sosiaaliturva”  Silti kotimaiset ideat eivät muuttuneet 
”kansainvälisiksi menestystarinoiksi”  Tarvittiin ”johtajilta uskal-
lusta antaa työntekijöille tilaa innostua ja edistää orastavia inno-
vaatioita”  Luovuus ei saanut jumittaa ”korporatistisissa kvartaali-
pohjaisissa siiloissa” ja ”osastojen välisessä resurssinahinassa”  Kai-
vattiin ”Supercellin hallinto rakenteen tapaisia ’soluja’, jotka voivat 
pienyritysten tapaan omien resurssiensa puitteissa luoda uutta ja 
innovoida”  Sitra-kielellä FA linjasi: 

Luovuus kukoistaa ketterissä itsenäisissä yksiköissä  […] Mitä enemmän 
uusia yrityksiä perustetaan, sitä enemmän syntyy uusia työpaikkoja ja 
uusia innovaa tioita  […] rakenna itsellesi ylivoimainen innovaatiopatte-
risto ketteristä ja innokkaista startupeista, jotka tukevat yrityksesi liike-
toimintaa  […] Rakenna luovuutta tukevaa kulttuuria esimerkiksi kan-
nustamalla riittäviin lepotaukoihin, mahdollistamalla etätyö tai 20%-in-
novaatioaika  Rakenna avoimia innovaatioprosesseja esimerkiksi luomalla 
aktiivinen järjestelmä työntekijöiden kehitysideoiden esille pääsyksi 

Puhe suunnattiin yleisölle ja yrityksille  Samaan aikaan päättäjät 
saivat Martelan & Jarengon selvityksen Sisäinen motivaatio (2014) 
työelämän uudistamiseksi: ”Vaikka sanaa on hoettu kyllästymi-
seen asti, on selvää, että innovaatiot ovat Suomen ja muiden jälki-
teollisten yhteiskuntien tulevan menestyksen perusta ” Kyllästyt-
tävää tai ei, viime vuodet i-puhe on kuulunut FA:n ytimeen  Firma 
otti paikkansa kansallisena innovaatiokonttorina  Esimerkiksi käy 
Pajun rekrytointi: hän kertoo LinkedIn:issä leipälajikseen ”nopean, 
ei-ennustettavan, kiinnikäyvän innovoinnin”  Innovaatiofilosofi 
Hautamäkeen viitaten Martela & Jarenko totesivat, että ”uteliaat, 
innostuneet yksilöt” kansoittivat maailman ”innovaatiokeskitty-
miä”  FA-lisäys kuului: ”Sisäisellä motivaatiolla on merkittävä 
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rooli niin vapaaehtoistoiminnassa, osallistavassa de mokratiassa 
kuin avoimissa innovaatioissakin ”

Yhteiskunnan panosta kysyi ”uusien oivallusten syntyminen ja 
innovaatioiden jatkojalostus”  Tarvittiin ”kulttuuria, joka tukee 
luovuutta, itseilmaisua, henkilökohtaista kasvua ja tekemiseen up-
poutumista”  Martela & Jarenko päättelivät: ”[I]nnovaatiot edel-
lyttävät sisäisesti motivoituneita työntekijöitä ” Pricewaterhouse-
Coopersin kyselyn nojalla FA-kaksikko esitti, että ”innovaatioista 
on tullut yrityksille kilpailullinen välttämättömyys” ja tuloksen-
teon edellytys  Innovatiivisimmat yritykset kasvavat eniten ja löy-
tävät parhaat työntekijät: ne eivät keskity tekemään asioita hal-
vemmin ja nopeammin, vaan ne ”luovat pohjan myönteiselle, 
uutta luovalle työilmapiirille, jonka seurauksena yritys pysyy 
uusiu tumiskyvyn ja innovaatioiden polulla”  ”Idea-johtoisen” ja 
”innovaatiopohjaisen talouden kannalta on myös merkittävää, että 
akateeminen yrittäjyys on myös Suomessa vahvistuva trendi”  In-
novaatiokilpailujen löydöt (kuten parkkisovellus ParkMan) sekä 
Wikipedia, Firefox ja Linux olivat ”puhtaasta tekemisen ilosta” 
syntyneitä uutuuksia  Niitä ei ”puurrettu palkan vuoksi” eikä 
niissä tarvittu ”keskusjohtoista yritystä tai julkista instituutiota”  
Martelan & Jarengon sanoin ”julkisen innovaation prosessit voi-
vat tulevaisuudessa tuottaa […] hyvinvointia ja taloudellista tuot-
tavuutta tukevia ratkaisuja” 

FA:n pyrinnöstä ei jäänyt epäselvyyttä  Se halusi viestiä ky-
kenevänsä opastamaan Suomen uusien tuottoisien ajatusten ja si-
ten menestyksen tielle  Pohjaksi sille kelpasi Järvilehdon kirjan 
Monen kirjavia kuvitelmia mukaan yhdysvaltalaisen professori-
konsultin Clayton Christensenin (s  1952) The Innovator’s Dilem-
massa (1997) ja The Innovator’s Solutionissa (2003) esitelty ja rajusti 
kritisoitu teoria ”disruptiivisesta innovaatiosta”  Sponda-kolum-
nissaan syksyllä 2015 Järvilehto ihasteli Piilaakson innovatiivi-
suutta tismalleen Hautamäen tapaan  Blogiinsa hän kirjoitti sa-
man reissun opetuksista: 

Mikään metafyysinen pakko ei sido meitä menneen maailman nahiste-
luasenteeseen indeksikorotuksineen ja verorutinoineen  Ihan yhtä hyvin 
me voisimme alkaa puhua siitä, mitä uutta voimme tehdä, yhdessä ja 
yksin  Niin yksilöt, startupit kuin jättiyrityksetkin  Ai että, ehkä julkinen 
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sektorikin! (Suomen Kalifornian pääkonsuli Juha Markkanen osoitti 
muuten perjantain päätöstilaisuudessa, että virkamieskin voi olla 
huippu innovatiivinen ja svengata kuin hirvi )

Helmikuussa 2016 Lahti vaati Glorian haastattelussa ”uutta, inno-
vatiivista Piilaaksoa” Suomesta: ”Meitä vaivaa epäonnistumisen 
pelko, mutta ei täällä oikein suvaita onnistumistakaan ” ”Epäon-
nistumiset ovat oppimisen ja innovaation välttämätön ehto”, säesti 
Mäkikallio FA-blogissa joulukuussa 2015  ”Innostuneet ja motivoi-
tuneet työntekijät tuottavat innovaatioita ja luovia ratkaisuja, joita 
nykytaloudessa peräänkuulutetaan”, kokosi taas Ylen toimittaja 
Martelan mietteet tammikuussa 2016  Facebook-sivuillaan FA tuki 
maaliskuussa 2016 Osuuskunta Oppimon ajatusta: ”Erilaiset ajat-
telijat samassa tilassa ovat hedelmällisin maaperä luovuudelle ja 
innovaatioille ” Huhtikuussa 2016 Ylen Aamu-tv jakoi ”Suomi-
teko”-taustapohdintaa Martelalta: ”Miten saatais työelämää sil-
leen niiku innovatiivisemmaks  […] Siinä ehkä yks juttu on täm-
möne: pitäs niiku panostaa siihen niiku ihmisten itseohjautuvuu-
teen ja siihen sisäiseen motivaatioon  Elikkä niiku et sen sijaan et 
se ois pelkästään se johto, joka innovois, niin pitäs tavallaan saada 
koko niiku se työyhteisö mukaan siihen innovointiprosessiin ” Sa-
massa Martela twiittasi: ”’Innovatiivisuuden’ ja ’tuottavuuden’ ni-
missä tehdään paljon näennäistiedettä  Perustutkimus kunniaan ”

Ajattelunhallinnasta innostustalouteen

On kaikki syy katsoa, miten innovoivaa on Filosofian Akatemia 
Oy:n tuotteliaisuus  Se mainosti ainakin vielä 2014 keskitty-
miskykyä kohentavia palvelujaan leimaamalla ”ajanhallinnan” 
1900-lukulaiseksi puuhaksi ja korottamalla ”ajattelunhallinnan” 
2000-luvun asiaksi  Järvilehdon Mestariajattelijasta hänen 2016 
antamiinsa radiohaastatteluihin saakka hänen pääviesteihinsä on 
kuulunut pinnistämättömän tarkkaavaisuuden painotus  Vaikka 
Martela on enemmän alleviivannut ’sisäisen motivaation’ teemaa, 
hänkin on tähdentänyt tehotoiminnallisuuden välttämätöntä osaa 
maailmanparantamisessa  Samaan aikaan FA:n ensijulkaisua Ajat-
telunhallinnan opasta jaetaan yhä monilla työpaikoilla – Helsingin 
yliopisto mukaan lukien – kuin varmimpana vakuutena yrityksen 
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lippulaivatuotteesta  Jos pitäisi mainita vain yksi FA:ta luonneh-
tiva ja muista suomalaisista liikkeenjohdon konsulteista ja valmen-
nustaloista erottava painopistealue, se olisi todennäköisesti juuri 
ajattelunhallinta  Se on yhä Järvilehdon signatuurijuttuja  Esimer-
kiksi hänen motivaatiopainotteiseen artikkeliinsa Fujitsun asia-
kaslehdessä 2015 sisältyi erillinen ajan- ja ajattelunhallinnan osuus 
FA:n Ajattelunhallinnan opas -suosituksineen 

Epätosi väite siirtymisestä XX vuosisadan ajanhallinnasta XXI 
vuosisadan ajattelunhallintaan mahtuu vaivoin yliampuvan mark-
kinointikielen rajoihin  Ajanhallinnasta on debatoitu nykyisenkal-
taisessa mielessä ja nykyisentyyppisin käsittein vähintään 40-lu-
vulta lähtien  Jos ajan mittailu alkoi tuhansien vuosien takaisista 
muinaisista korkeakulttuureista, ensimmäiset mekaaniset kellot 
rakenneltiin keskiajalla, taskukello ilmaantui 1600- ja rannekello 
yleistyi 1900-luvulla, ajan riittävyyttä ryhdyttiin manageroimaan 
II maailmansodan aikoihin  Se on paremminkin 1900-luvun 
loppu puoliskoa kuin koko vuosisataa leimaava ilmiö  Työn tehos-
tamisen perinne, jossa mittailtiin koneiden ja ihmisten nopeutta 
erilaisissa teollisissa suorituksissa taas oli täysin arkinen asia vii-
meistään 1800-luvun puolitiessä alkaen vaikkapa brittiläisestä ”tie-
tokoneen isäksikin” liioitellen kehaistusta Charles Babbagesta 
(1791–1871) 

’Ajattelunhallinta’ ei ole eilisen teeren poika  Brittirunoilija Sa-
muel Butlerin (1613–1680) mehevä säesatiiri Hudibras (1678) viittaa 
ensiosassaan (1663) viittaa tieteisiin ja taiteisiin hengenharjoituk-
sina, joissa ihmismieli oppii luonnon koulimana ”ajattelun kurin 
ja hallinnan”  Nykykeskusteluun suoraan kuuluvalla tavalla käsi-
tettä käytti jo esimerkiksi Raines 1973 kuluttajalle suunnatussa 
opaskirjassaan  Hän esitteli sen yhdessä ’liikkeidenhallinnan’ ja 
’ainestenhallinnan’ kanssa osana tehokasta kotitalouden hoita-
mista  Tästä kannattaa huomauttaa siksikin, että kun Martelan 
Tahdonvoiman käyttöohjeessa suositellaan Donald Trumpin kanssa 
kirjailijanuransa aloittaneen itse- ja yrityskehittämiskonsultin 
Tony ”The Energy Project Inc ” Schwartzin Be Excellent at Any-
thingiä (2010), tätä perustellaan sillä, miten teos opettaa ”ajankäyt-
tösi tarkkailun sijaan” manageroimaan omaa ”energiankäyttöäsi”  
Rainesin manuaalin kantava ajatus on nimenomaan niin ajan 
kuin tarmonkin tehohyödyntäminen 
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Ajattelunhallinnan ottivat yhä reippaasti 20  vuosisadan puo-
lella puidakseen brittipsykologit Wells & Matthews Attention and 
Emotionissaan (1994)  Heidän mukaansa ”ajatusten kontrolloimisen 
tärkeys hyvän olon tunteiden ylläpitämisessä” oli ollut epäsuorana 
aiheena monilla tutkijoilla 60-luvulta lähtien  Yhdeksi esimerkiksi 
kelpasivat 80-luvulta juontaneet ”älä ajattele valkoista karhua” 
-testit  Kaksikko kokosi alan eri kartoituksia puhumalla ”tiettyjen 
ajattelunhallintastrategioiden käytöstä”  Toisin sanoen ajan- ja 
ajattelunhallinnan välille voitiin sekä tehdä ero että nähdä ne sa-
man tehostushankkeen eri puolina  Jonkinlaista tukea FA:n väit-
tämälle voisi antaa ajattelunhallinnan päätyminen vielä uutuu-
tensa ja outoutensa johdosta lainausmerkkeihin Computerworldin 
toukokuun numerossa 1999  Lehden kuuleman konsultin Helen 
Puksztan pointtina oli kuitenkin korostaa sitä, että liikoja lupaile-
van ”tiedonhallinnan” sijaan oli järkevämpää puhua ”informaa-
tionhallinnasta”  Tosiasiassa ajattelunhallinnasta puhuttiin jo täy-
sin palkein  Esimerkiksi Britannian johtaviin bisneskoutseihin 
kuuluvan Nigel McLennanin Counseling for Managers (1996) 
opasti yhtä lailla ajanhallintaan kuin myös ”ajatuskontrolli-” ja 
”ajattelunhallintataitoihin”  Painotus oli mukana myös esimer-
kiksi ”Selling Power Universitysta” sittemmin tunnetun itävalta-
laisen myynti- ja mediagurun Gerhard Gschwandterin (s  1942) 
saman vuoden tekstikoosteessa 

Ajattelunhallinta-asioissa FA ja filosofianakatemialaiset ovat 
kyllä pelanneet tavallista avoimemmin kortein  Mestariajattelijassa 
sankarin viitta ripustetaan jo mainitun ja itsensä 1996 David Allen 
Companyksi yhtiöittäneen tuottavuuskonsultin hartioille  Martela 
ja Järvilehto eivät tosin ole toistaiseksi antaneet ’valonöörit’-käsit-
teestä edes osakunniaa Allenin 1994 perustamalle kämmentieto-
konesovelluksia tuottavalle Actioneer Inc  -yhtiölle  Yhtä kaikki 
ajatusmanageroinnille ei siis vaadita yksinomaan tieteellistä säde-
kehää, vaan sitä rummutetaan käytännöllisen toimivuuden takia: 
Allen ja hänen vanavedessään Järvilehto omine firmoineen va-
kuuttavat, että heidän pystyvyys- ja aikaansaavuusreseptinsä ovat 
kovissa paikoissa koeteltuja  Silti FA kehystää kokemuskertymän 
neuropsykologisella tutkimuksella: yhden käden elettä puhtaan 
käytännöllisyyden korostamiseksi seuraa toisen viimekätinen 
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viittaus tieteen tukeen  Sen tähden on tärkeää tuoda esiin, että 
viimeistään viime vuosikymmenellä ajattelunhallinnan aihelmasta 
tuli jo osa geneeristä oma-apukirjallisuutta 

Jahkailusta soveltavan psykologian väitöksensä laatinut ja kon-
sultiksi ryhtynyt Sapadin otti Master Your Fearsiinsä (2004) mu-
kaan ”mielen-” ja ”ajattelunhallinnan” teemat muiden muassa Se-
ligmaniin viittilöiden  Elämäntaitoyrittäjä O’Reilly yhdisti itse-
apuniteessään 2007 ”elämismanageeraukseen” ”vastoinkäymisten, 
kiistojen ja epävoimauttavien ajatusten” kurissapitoon ajattelun-
hallintana  Samana vuonna sosiologian kandista ”elämästrate-
giksi” sukeutunut Parnell perusti Kaliforniaan stressinhallintaan 
keskittyneen New Thought Management Inc :in ilmeisestikään 
panematta pahakseen firmansa nimen yhteyttä new thoughtin sa-
tavuotiaaseen huttuperinteeseen  Vuosikymmenen mittaan ajatte-
lunhallinnan teema pulpahti pintaan esimerkiksi Murrayn ”hen-
kilökohtaisen kasvun” oppaassa 2006, Loren menestysmanuaa-
lissa 2008 ja Moranin urheiluartikkelissa 2009  FA saattoi olla 
Suomessa edelläkävijöitä tässä maastossa, mutta sen kuvaus thought 
managementista tiedettäkin tieteellisempänä uutuutena ei yksin-
kertaisesti pidä paikkaansa  Se on osa 90-luvun self-help-buumia  
Kuten edellä nähtiin, oma-apu on FA:n kiistaton kotikenttä 

Palataan pääkysymykseen  Kuinka luovaa ja innovatiivista on 
itse- ja yrityskehityskirjojen käyttöviisauksien kierrättäminen? 
’Ajattelunhallinta’-teeman osoittautuminen pop-oppaitten suosik-
kiteemaksi ei ole poikkeus FA:n toiminnassa  Vastaavan havainnon 
joutuu tekemään yrityksen muistakin iskusanoista  n & n:lle Järvi-
lehto kertoo häpeilleensä pitkään otsikkoa Tee itsestäsi mestariajat-
telija, jonka paksuutta hän on muissakin yhteyksissä huokaillut  
Hän antaa ymmärtää kustantajan sanelleen rubriikin  Tilityksen 
riipaisevuutta vähentää FA:n kirjan ilmestymisaikoihin kaup-
paama ”Mestariajattelija-kurssi”  Pääkäsite ’mestariajattelija’ juon-
tuu itseapu- ja visionääripomokirjallisuuden painosten kunin-
kaalta de Bonolta, joka on julkaissut kirjan Masterthinker’s Hand-
book (1985) sekä ääniteokset Masterthinker (1996) ja Masterthinker II 
(1997)  Maltalaislääkäri on kyllä esillä Järvilehdon esikoisessa, 
mutta hänen takapiruutensa jää otsikko- tai pääkäsitteen kohdalta 
myöntämättä tai tiedostamatta 
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Mestariajattelijassa olennaisinta oli riittävän onnistuneesti syn-
nytetty vaikutelma uusimman aivotutkimuksen opetusten ko-
koamisesta  Monenkirjavia kuvitelmia viittaa siihen palatessaan 
”kognitiivisen uudelleenjärjestelyn tekniikoihin” ja ”erehdysten 
hallintaan”  Järvilehto neuvoo unelmoimaan niin eteen kuin taak-
sekin päin ja käyttää blogissaan Ajattelun ammattilainen jo loka-
kuussa 2012 nähtyä lausetta: ”Piuhoita siis muistosi positiivisiksi ja 
hanki itsellesi loistava menneisyys ” Hän ei kuitenkaan lainaa vain 
itseään  Israel & North opastivat Mind Chissään (2010), kuinka 
”voi alkaa rakentaa myönteisiä muistoja”  Samana vuonna psyko-
logi Arden julkaisi Rewire Your Braininsa (2010), joka yritti koota 
yhteen neuroplastisuuden, neurogeneesin ja peilisolujen kaltaiset 
laajaa julkisuutta saaneet teemat sekä neuvoa ”positiivisen kier-
teen” laittamisesta muistoihin ja elämäntarinaan  Edelleen 2010 
elämänintohimovalmentaja Davenport lupaili artikkelissaan, että 
”vallankumouksellinen, jännittävä tiede” – ”aivojen uuspiuhoitta-
minen positiivisella ajattelulla” – tuottaa suotuisia terveysvaiku-
tuksia  Yhteisenä taustana Davenportilla, Järvilehdolla ja monilla 
muilla oli jo kanadalaisen psykiatritohtorin Doidgen The Brain 
That Changes Itself (2007)  Se sisältyy Mestariajattelijan lähdeluet-
teloon, mutta harvojen viitteiden lisäksi suomalaisen kirja seuraa 
Doidgen esimerkkiä vaikkapa Pascual-Leoneen ja Lurijaan viita-
tessaan  Aihepiirin ykkösnimeksi on noussut psykologitohtori Rick 
Hanson (s  1949), jonka Hardwiring Happiness (2013) lupasi esitellä 
”tyytyväisyyden, tyyneyden ja täyden itse varmuuden uutta aivo-
tiedettä”  Positiivisen psykologian nimeen vannovalla ja myöntei-
sen ajattelun ideologeille tärkeästä, 70-luvulta alkaen tutkitusta 
”kielteisyysvinoumasta” paljon meteliä oma-apuoppaissaan pitä-
neellä Hansonilla on UCLA:n yliopistotehtäviensä ohella hoidet-
tavanaan lahjoitusvaroin pyörivä ”Wellspringin neuro tieteen ja 
kontemplatiivisen viisauden instituutti” aivojen kohentamiseksi 
”enempää onnea, rakkautta, viisautta ja maailmanparannusta var-
ten”  Myös Doidgen uusin The Brain’s Way of Healing (2015) pyrkii 
kuumille, Johdannossa tavatun Albrechtin avaamille markki-
noille  Nykypäivänä tyypillinen tiedeuutinen käsittelee joko jon-
kin yksittäisen geenin vaikutusta tai tiettyjen aivoalueiden akti-
voitumista tietyissä toimissa  Luvussa II 7 kuullun Daviesin tut-
kimilla kentillä liikkuu iso raha 
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Filosofianakatemialaisia leimaa usko omaan kekseliäisyyteensä 
ja sen kanssa huonosti yhteen sopiva tapa jäljentää koko ajan käyt-
töajatuksia muilta ajattelijoilta useimmiten tästä hiiskumatta  
Martela kirjoittaa melko harvoin vetoamatta johonkin empiiriseen 
tutkimukseen, mutta maaliskuussa 2012 hän määritteli blogissaan 
elämän tarkoitukseksi sen, että ”tekee itsensä merkitykselliseksi 
muille”  Ajatuksen kohtaa vaikkapa psykologista konsultointia 
harjoittavan Coreyn pariskunnan kasvuoppaassa I Never Knew I 
Had a Choice (2008) ja Abeyn & Fordin menestysmanuaalissa 
How Much Is Enough? (2009)  Kun Tahdonvoiman käyttöohjeessa 
kerrotaan yhdysvaltalaisen psykologin Walter Mischelin (s  1930) 
alun perin 1960 tekemästä kuuluisasta vaahtokarkki kokeesta aina 
2010-luvulle ulottuvine seurantatutkimuksineen – jossa osoittau-
tui, että ulottuville jätettyjen namien kiusausta vastustaneet lapset 
pärjäsivät elämässä paremmin kuin heidän makeannälälle antau-
tuneet toverinsa – Martela viittaa vain alkuperäisteksteihin  Hän 
ei mainitse, että sama artikkelien litania esitetään myös Petersonin 
& Seligmanin Character Strengthsissä (2004) tai että eksperimentti 
kuvaillaan myös Seligmanin Flourishissa (2011), johon hän seuraa-
vaksi viittaa muissa asioissa  Martela ei liioin kerro, että Mischelin 
tapaus kootaan sekä hänen käyttämässään Baumeisterin & Tier-
nayn yleisesityksessä että hänen kirjallisuusluetteloonsa sisälty-
mättömässä Randelin The Skinny on Will- Powerissa (2009) ja vaik-
kapa konsulttiguru Jack Canfieldin (s  1944) The Success Principles 
for Teensissä (2008) 

Järvilehdon puheenvuoro Nordic Business Forumissa elokuussa 
2014 osoittaa ehkä suorimmin myös liike-elämän viisauksien kel-
paavan kierrätyskäyttöön  ”Tarvitsemme jotakin uutta, jotakin 
vikkelämpää [nimble allusoi sitralaiseen agileen]  Meidän tarvitsee 
ryhtyä henkilökohtaisuuksiin  Kiihtyvässä maailmassa tarvit-
semme sisäistä motivaatiota”, hän kehitteli  Verrata voi vaikka - 
pa yritysmotivaattori Poscenten The Age of Speediin (2007), jossa 
puhutaan ”kiihtyvän maailman” vaatimasta ”sisäsyntyisestä ar-
vosta”, ”autenttisesta tarkoituksesta”, ”intohimoisista pyrinnöistä”, 
muutosmielisestä ”ketteryydestä” ja avoimesta innovatiivisuudesta 
”muinkin kuin ilmeisin tavoin”  Järvilehto varoitti ripustautu-
misesta sen enempää ”menneisiin menestyksiin” kuin ”ennalta ase-
tettuihin maaleihin”  Hän jatkoi muulloinkin käyttämillään 
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sanoilla: ”Voi käydä niinkin, että kun päämäärään päästään, 
maailma on mennyt menojaan ” Tämän voi suhteuttaa esimer-
kiksi kanadalaisen innovaatiokonsultin Jim Carrollin (s  1959) 
How to Innovate When Faster Is the New Fastiin (2007): ”Arvioikaa 
uudelleen missionne  Ehkä myitte widgettejä viisi vuotta sitten, 
mutta markkina ei enää tahdo widgettejä  Jos maailman on men-
nyt eteenpäin ja te ette, on aika arvioida uudelleen tarkoituksenne, 
tavoitteenne ja strategianne ” Järvilehto päätteli disruptiiviseen in-
novaatioon viitaten: ”[M]eidän on rohkeasti visioitava tulevaisuus 
ja sitten rakennettava yhtiöitä, jotka mahdollistavat yksilöiden to-
teuttaa psykologisia perustarpeitaan tavalla, joka tekee tuosta vi-
siosta todellisuutta ” Sanat voi asettaa organisaatiopsykologiasta 
yleensä ja pelillistämisestä erityisestä ammentavan kanadalaisen 
liikkeenjohdon konsultin Osakin 2012 julkaiseman Financial Post 
-artikkelin rinnalle  Sen mukaan menestyksen salaisuus on ollut 
Bell Labsista (1925–) lähtien disruptiivinen innovatiivisuus, jossa 
”rohkeasti visioidaan tulevaisuus, edetään päättäväisesti ja ra-
kennetaan asioita” 

Tätä saattaa hyvin pitää luovimisena kaiken julkisen tilan täyt-
tävässä ympäripyöreässä bisnesteesittelyssä ja innovaatiolinjailussa  
Ehkä yritystreenausalalla saa elää velaksi ja jättää ajatukselliset 
taustat ja kytkyt yksilöimättä  Järvilehtoa ja Martelaa yleensä asial-
lisemmin menettelevän Neuvosen Päätä viisaasti on tässä suh-
teessa pitkälti samaa maata  Kun nojataan Diehlin & Stroeben 
1991 artikkeliin ideointiryhmien tuottavuusongelmista, ohittuu 
sen ei-akateeminen käyttö Puccion & kumppanien Creative Lea-
dershipin (2011) ja Rollinsin & Zahmin 110 Strategies for Success in 
College and Lifen (2006) kaltaisissa opuksissa  Kun viitataan Barg-
hin & Chartrandin 1999 artikkeliin automaattis-tiedostamatto-
masta prosessoinnista ihmisten informaationkäsittelyn päävas-
tuunkantajana, jää sivuun sen perusviitepisteys lukuisissa organi-
saatiomuutos- ja johtamiskirjoissa sekä menestysoppaissa esimer-
kiksi Mooren pariskunnan Creating a Blueprint for Successista 
(2004) aina Cameronin Positive Leadershipiin (2012)  Kun nime-
tään lähteeksi Lutzin & kumppanien 2004 artikkeli meditoinnin 
aivovaikutuksista, vaietaan viisausaiheiselle kirjalle erityisen ou-
dolla tavalla Hallin Wisdom. From Philosophy to Neurosciencesta 
(2010)  Kun varataan Burtonin & Kingin 2008 artikkeliin 
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kir joittamisen suotuisista terveysvaikutuksista, ei mainita sen 
pääsystä Yeungin The New Science of Successin (2011) tyyppisten 
opusten sivuille, niin kuin ei Dumas’n työryhmän 2010 artikkeliin 
osuvaa referenssiä saattele vihje sen kulkeutumisesta Ghadirin & 
kumppanien Neuroleadershipin (2011/2012) pönkäksi  Kun an-
netaan sanotun tueksi Breinesin & Chenin 2012 artikkeli itse-
myötätunnosta vaikutintekijänä itse-kehittämiseen, ei mainita sen 
noususta Makwakwan Using Emotional Intelligence for Financial 
Successin (2013) kaltaisiin positiivisen psykologian sovelluksiin, 
Markmanin Smart Changen (2014) tapaisiin menestysmanuaalei-
hin tai stressinsieto-oppaisiin mallia HBR Guide to Managing 
Stress at Work (2014)  Ja kun noteerataan Fastin työryhmän artik-
keli 2012 vallantunteen aiheuttamista häiriöistä päätöksentekoon, 
ohittuu saman nootin suova Päätä viisaasti -serkku Thuraisingha-
min The Secret Life of Decisions (2013) 

Neuvonen on hyvin voinut lukea alkuperäisartikkelit  Hän ei 
kuitenkaan tyypillisesti kerro niistä sen enempää kuin niiden tii-
vistelmät tai niiden toisen käden sovellukset  Kun Järvilehto te-
roittaa n & n:lle, että FA:ssa nähdään paljon vaivaa skolaarien 
mutkikkuuksien ja akateemisten kiemuroiden yleistajuistamiseen, 
hän antaa väärän kuvan ”popularisoimisesta”  Tosiasiassa filosofian-
akatemialaisten suurelle yleisölle tarkoitetut teokset Mestariajatte-
lijasta ja Tahdonvoiman käyttöohjeesta alkaen jakavat suomeksi 
viitteitä ja väitteitä, jotka on jo esitetty englanninkielisissä populaa-
riteoksissa  Silmiinpistävästi Neuvonen esimerkiksi viittaa kahteen 
yhdysvaltalaisen sosiaalipsykologin Daniel M  Wegnerin (1948–
2013) artikkeliin, mutta ei mainitse tämän yleisesitystä White Bears 
and Other Unwanted Thoughts (1989)  Mutta suomalaisten nimek-
keet ovatkin usein oppaita, jota kierrättävät journaaliartikkelien 
tai monografioiden sijaan oppaiden antia  Vaikka alkuperäisteks-
tien mainitseminen onkin lukijoille monesti hyödyksi, ja vaikka 
niistä joissain tapauksissa saataisiin enemmän irti kuin aiemmissa 
vastaavissa manuaaleissa, yksinomaan niiden esillä pitäminen an-
taa virheellisen ja suorastaan valheellisen kuvan tosiasiallisesta toi-
mintaympäristöstä  On vaikea puolustaa tulkintaa FA-ohjekirjoista 
tieteen popularisointina: ne ovat yksilö- ja yhtiökehittämisapuväli-
neitä, jotka operoivat ja resonoivat ensisijaisesti kaltaistensa kanssa 
ja vasta toissijaisesti muun aineiston, kuten alkuperäisartikkelien, 
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kanssa  Kaukana ei ole vertautuminen alaluvussa II 5 mainittuun 
Carnegien tapaan suosia aikansa infotiivisteitä 

Epäomintakeisuus ei ole tavatonta  Esimerkiksi osiossa III 3 
mainitun Aretain korostama dialoginen johtaminen on tuttu 
kansainvälinen trendi  Japanilainen kasvatusprofessori Nobuo 
Shimahara (s  1936) hioi sitä 70-luvulla, yhdysvaltalainen organi-
saatiokäyttäytymisen professori Suresh Srivastva (1935–2010) 80-lu-
vulla sekä norjalainen filosofian professori Guttorm Fløistad (s  
1930) ja saksalainen sosiaalitieteilijä Frieder Naschold (1940–1999) 
90-luvulla  Kysymys oli ”ongelmanratkaisua”, saatikka sanelua, 
hellemmästä ”arvostavasta tutkailusta” tai ”huolekkaasta kysele-
misestä” (appreciative inquiry)  Sitä on kehitellyt Srivastvan ex-
kollega, nykyään yksityisen Case Western -yliopiston sosiaalisen 
yrittämisen oppituolilla istuva David Cooperrider (s  1954), jonka 
Lahti mainitsi PositiivinenPsykologia-blogissa helmikuussa 2013 
yhdeksi MAPP-kouluttajistaan  Avauksen tärkeydestä tekivät nu-
meron yksityisen George Washington -yliopiston ihmis- ja orga-
nisaatiotutkimuksen professori Schwandt ja henkilöstökehittämi-
sen professori Marquardt Organizational Learningissään (2000)  
Populaaristi asiaa on edistänyt brittiläinen tähtikonsultti Marcus 
Buckingham (s  1966)  Hän oli töissä lahjakkuusseulonta- ja psyko-
haastattelufirmassa Selection Researchissä, kun se osti 1988 legen-
daarisen Gallupin, otti sen nimen omakseen ja hankki keskeisen 
roolin yhteisökehittämisalalla  Buckinghamin ensihitti oli First, 
Break All the Rules (1999) kohuvisionääri Curt Coffmanin kanssa  
Uusin StandOut 2.0 (2015) liittää arvostavan tutkailun lähestymis-
tavan vahvuuksien korostamisen vallankumoukseen johtamisteo-
rioissa  Samaan mullistukseen Buckingham kytkee druckerilaisen 
esimiestehokkuuden ja seligmanilaisen positiivisen psykologian 

Mutta vaikka Aretai periaatteessa kiinnittyy tällaisiin kehitys-
kulkuihin konsulttialalla, ero FA:n edesottamuksiin on selvä  Are-
tain pääfilosofin Alhasen kirjat eivät ole oma-apua, yritysmarkki-
nointia tai lobbausta Järvilehdon ja Martelan teosten tapaan  Ne 
ovat yleisiä tietokirjoja tai akateemisia tutkielmia  Poikkeuksena 
voi mainita Alhasen muitten aretailaisten kanssa tekemän Työn-
ohjauksen käsikirjan (2011), josta Talouselämäkin totesi kuivasti, 
että ulkopuolisten kehittäjien tuotoksena se ajaa ulkopuolisten ke-
hittäjien asiaa  Tämä vain ei suju jonkin muun, kuten tieteen tai 



340

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

filosofian varjolla, vaan avoimesti toimialaa esitellen  FA:n ongel-
mana on pelaaminen kaksin kortein  Se korostaa tieteellisyys- tai 
viisaussitoumuksiaan, vaikka sen toiminta on tarkemmin katsoen 
puhdasta valmentelua 

Velka populaareille itse- ja yrityskehitysoppaille näkyy kenties 
vahvimmin FA:n omimassa käsitteessä ’sisu’  Firma ei sentään voi 
väittää keksineensä sitä, mutta kuvaus siitä on samaa sarjaa kuin 
muutkin FA-käyttöönotot  Kun Lahti kertoi 2014 sisututkimuk-
sestaan The Creative Postissa, hän otti omiin nimiinsä käsitteen 
action mindset, josta hän on käyttänyt tulosjohtamisyhteyksistä ja 
niiden värittämästä nykypolitiikasta tuttua suomalaisvastinetta 
”toiminnan tahtotila”  Termin esitteli kuitenkin jo 00-luvun alussa 
kanadalainen johtamisen professori Henry Mintzberg (s  1939), 
jota seurasivat esimerkiksi Knights & Wilmott 2007 ja Foskett – 
tosin sen Lahden tapaan omaan piikkiinsä pannen – 2012  Suo-
malainen on muuallakin, kuten blogikirjoituksissaan ja TEDx- 
puheessaan Turussa joulukuussa 2015, antanut ymmärtää keksi-
neensä action mindsetin omin päin 

FA:n omavaraisuus on muutenkin kyseenalainen  Jouluaaton-
aatonaattona 2010 Järvilehto väläytteli aforistikontaitojaan  Hän 
postasi ”20 pientä ajatusta”  Yksi kuului: ”Isot asiat kasvavat pie-
nistä asioista ja pienet asiat kasvavat tehdyistä asioista ” Jos jä-
tetään poplaulut syrjään, Järvilehdon ylistämä Allenin Getting 
Things Done (2001) on ilmeisin pohjateksti tälle mietteelle  Toinen 
on Gladwellin Tipping Point (2002), jossa suositellaan ”muisti-
verkoston” luomista markkina-asemastaan kamppailemaan joutu-
ville, vaativien ja äkkinäisten asiakkaiden sysimille ja innovaatio-
riippuvaisille yrityksille  Keskinäistä luottamusta luova ja yhteis-
työtä tehostava tiedonjako auttaa saamaan ”asiat tehdyksi” no-
peammin, varmemmin ja paremmin  Tämä on esimerkki Glad-
wellin alaotsikossa mainitusta tavasta, jolla ”pienillä asioilla on 
suuresti väliä”  FA:n Ajattelunhallintaopas-lähteissä listattu tuotta-
vuusopas Zen to Done (2007) kuuluu myös kuvaan  Sen tekijä, 
niin Allenin kuin toisen Järvilehdon suosikin Coveyn nimiin van-
nova Leo Babauta (s  1973), julkaisi myös teoksen Zen Habits 
(2007), jossa sanotaan pienillä asioilla olevan isosti merkitystä, 
kunhan vain huolehtii, että kaikki tulee tehdyksi  
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”On vain yksi tapa epäonnistua: se on jättää yrittämättä”, 
kuuluu toinen Järvilehdon ”pieni ajatus”  Tismalleen noin neu-
voo hypnoterapeutti-valmentaja, ”Britannian johtava motivatio-
naalipuhuja” Marisa Peer (s  1959) oppaassaan Ultimate Confi-
dence (2009)  Yleisemmässä muodossaan ”…on luopua leikistä” 
sen esittää esimerkiksi argentiinalais-yhdysvaltalainen kiinteistö-
sijoittaja Jorge M  Peréz (s  1949) Powerhouse Principlesissaan (2008)  
”Yksi strategisesti sijoitettu hymy voi muuttaa koko maailman”, 
Järvilehto päivittää vanhat puheet hymyn muutosvoimasta pel-
käämättä tahattoman ja taka-ajatuksettoman sijaan ”strategisen” 
ja ”sijoitetun” aurinkoisuuden dysfunktioita  Esimerkiksi norja-
laista sukua ollut yhdysvaltalainen, New Thought -liikkeeseen yh-
distetty Christian D  Larson (1874–1954) neuvoi Just Be Gladissään 
(1912): ”Sielusta, alati laulavasta sielusta tuleva hymy – iloitse pois  
Ja äkkiäkös tuollainen hymy voi muuttaa maailman  Kohtaa vas-
tukset tuollaisella hymyllä, hurmaa tiehensä koettelemukset ” 
Ehkä olennaisin Järvilehdon aforismeista on ”Positiivinen ajattelu 
synnyttää positiivista todellisuutta”  Samaa sanoivat esimerkiksi 
Jarboen Finding Strength Within (2001), Howardin A Soul’s Guide 
to Abundance (2006), Grappon Start Your Own Business in Thirty 
Days (1998) ja Beckerin Internal Power (1993) 

Kun Upeaa työtä! mietelauseilee ”Raha ei tuo onnea, mutta ra-
hattomuus tuo onnettomuutta”, se seurailee Croftsin Managing 
Your Marketing Careeria (1991), joka parafraseeraa Hardingin 80-lu-
vun artikkelia, joka seurailee varhaisen itseapumiehen Keith J  
Thomasin (1881–?) Personal Poweria (1912)  Kun se viittaa ”anonyy-
miin nokkelikkoon” lauseen Everything will be OK in the end. If it’s 
not OK, it’s not the end takana, se myötäilee Woolfreyn kirjaa 21 
Ways and 21 Days To The Life You Want (2008), jonka taustalta hää-
möttää 90-luvun teepaitamuoti  Kun Martela ehdotti blogissaan 
helmikuussa 2012 vanhan ”jalon individualismin” syrjäyttäneen 
passiivisen ”kuluttajaindividualismin” tilalle aktiivista ”myötätun-
toindividualismia” antaen ymmärtää luoneensa termin, hän ei mai-
ninnut, että Kuenne käytti sitä jo 90-luvulla, jolloin myös Dunn 
erotti ”aitoindividualismin” ”kuluttajaindividualismista” ja Le 
Rider nietzscheläisen ”jalon individualismin” rappiomuodoistaan  
Jacobsen taas asetti 2003 kuluttajaindividualismia vastaan kristil-
lisen myötätuntoindividualismin 
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Palataan osiossa III 6 tavattuun englantilaiskirjailijaan William 
Shakespeareen (1564–1616)  Järvilehto viittasi bardiin esimerkkinä 
siitä, kuinka tuskastuttavaa on etsiä yksittäistä lainausta tekstin 
paljoudesta  Mestariajattelijassa hän olikin kiitettävästi kaivanut 
esiin Paavo Cajanderin (1846–1913) Hamlet-suomennoksesta säkeet 
”Mikä mestariteos ihminen on?/ kuinka ylevä järjeltään!/ […]” 
Sen hän jätti sanomatta, että hänen lähteisiinsä kuuluva Arielyn 
Predictably Irrational (2008) alustaa täsmälleen samoin oman jär-
kitulkintansa  Jo pitkään tekstikohta on ollut locus classicus, kun 
on käsitelty ir- ja rationaalisuutta, mistä todistavat vaikkapa teo-
logi Mooren The Rational Basis of Orthodoxy (1901) ja politologi 
Bestin The Mainstream of Western Political Thought (1980)  Katkel-
man toistavat myös esimerkiksi Andreasenin kevyt aivoteos The 
Creating Brain (2005), Sankarin bisnesmanuaali Management of 
Technological Change (1991), Gabhartin pärjäämiskäsikirja How to 
Succeed in College (1989) ja Yountin avioliitto-opas Planning for 
Happily Ever After (2010)  Lahti taas lainasi blogissaan joulukuussa 
2015 korrektisti Shakespearen historiallisen draaman Henrik V 
(1599) alkukielistä säettä All things are ready, if your mind be so, 
jonka Cajander välittää muodossa ”Valmist’ on kaikki, jos on mie-
huus valmis ” Sama lainaus on mukana irlantilais-yhdysvaltalaisen 
new thought -miehen Murphyn treenauskirjassa Maximize Your 
Potential Through the Power of Your Subconscious Mind to Over-
come Fear and Worry (1963)  Se kuului II 5:ssä esiteltyyn Kasvu-
valmennus Oy:n tärppilistaan 

Filosofianakatemialaiset ovat hyvinkin saattaneet pitää Shake-
speare-lukupiiriä  Martela määrittelee Tahdonvoiman käyttöohjees-
saan ’sivistyksen’ kyvykkyydeksi ”ymmärtää omaa aikaansa ja sen 
ilmiöitä” ja jatkaa: ”Ja tässä laajassa missiossa auttavat niin kult-
tuuriperintömme keskeisten teosten tuntemus kuin perusymmär-
rys psykologiasta ja filosofiasta  Sekä tietysti ajan hermolla olevien 
uusien ilmiöiden havainnointi  Eli niin graffitit kuin Gramsci, so-
siaalinen media, Shakespeare ja synapsit kuuluvat kaikki yhtä 
lailla nykyihmisen sivistyksen pariin ” Tarkempi katsaus FA-kir-
jallisuuteen osoittaa, että sen kotikenttä on ainoastaan englannik - 
si kirjoitettu, tyypillisesti psykologis-neurologisesti painottunut 
oma-apu- tai bisnesopaskirjallisuus  Martela voi vallan hyvin us-
koa vakaasti sivistyskäsitykseensä, jossa paljastavaa on ainakin 
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psykologian yksilöiminen filosofian edellä yhteiskuntatieteitä mai-
nitsematta sekä uutuuksien korostus ja liikemiesslangista tuttu 
viittaus ”missioon”  Mutta hänen ja muiden filosofianakatemia-
laisten teoksista on turha etsiä merkkiäkään sen koko laajuudesta  
Jos niiden rajaukset ja painotukset oletetaan hetkeksi tietoisiksi 
– kun ne muuten jäävät raportissa arvailujen ulkopuolelle – tämä 
osoittaisi heidän harkitusti pyrkivän tieteen popularisoinnin si-
jaan simppeleimpään manuaalimuotoon, jossa liika historiallisuus 
tai laaja kulttuurinen kirjo kuuluvat pois raakattavien asioitten 
joukkoon  Tulos on joka tapauksessa huono 

Sivistyksen ja oppimisen ymmärtämisestä FA ei useinkaan 
anna järin vakuuttavaa kuvaa  Kun Upeaa työtä! sinänsä oivalta-
vasti kiinnittää huomiota yleisen puheenparren ”koulutusta vas-
taava työ” ongelmallisuuteen, se jatkaa saman tien ojasta allik-
koon: ”Koulutus on loppujen lopuksi vain työkalu, jonka avulla 
huolehdit siitä, että osaamisesi riittää työtehtäviisi ” Järvilehto on 
kyllä toisinaan korostanut yleissivistystä  ParempiTarina-haas-
tattelussa toukokuussa 2015 hän suositteli lukemiseksi roomalai-
sen runoilijan Ovidiuksen (20 eaa –17/18 jaa ) teosta Metamorfoosit 
(8 jaa ), koska se on ”länsimaisen kulttuurin kaikista syvintä juurta” 
ja esimerkiksi lähes kaiken Hollywood-tuotannon pohjaa  YLE:n 
lähettämässä Musiikkitalon keskustelussa helmikuussa 2016 hän 
puhui Mozartin yhteydessä yksittäisestä kappaleesta mahdollisena 
”Rosettan kivenä”, joka saattaa avata koko säveltäjän tuotannon ja 
näkymän siihen, miten ”pystytään tekee aivan huikeit juttuja”  
Calasin & Smircichin 1988 julkaiseman ”johtajuuden Rosettan 
kivestä” mainitseman artikkelin jälkeen onkin kuultu esimerkik- 
si totaalilaatujohtamisen, manageerauksen, tulojentuottamisen, 
informaatiojärjestelmien, liiketoiminta–informaatioteknologia- 
yhteensovituksen ja muutoksen Rosettan kivestä 

’Innostustalous’ jos mikä kuulostaa FA:n luomukselta  Ajatte-
lun ammattilainen ottikin 2013 elokuussa kunnian sen lanseeraa-
misesta: ”Pahoittelen sanahirviötä, mutta en keksinyt parempaa-
kaan ” Järvilehto pääsi puhumaan Finlandia-talolla syyskuussa 
innostustalouden ”Master Classiin” henkilöstöjohtamisen suur-
tapahtumassa  Tosiasiassa termin taustalla häämöttää vaikkapa 
Wired-lehden perustajan Kevin Kellyn (s  1952) jo 2002 The Wall 
Street Journalissa lausumat sanat  Hän käytti termiä ”lahjatalous” 
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mutta tähdensi entusiasmia: ”Kun netti jatkaa keskeytyksetöntä 
paisumistaan ja moninaistumistaan, vain pieni osa sen kokonais-
massasta tulee olemaan rahantekoa  Loppu luodaan ja ylläpide-
tään intohimosta, innostuksesta, kansalaisvelvollisuudentunnosta 
tai yksinkertaisesti siinä toivossa, että se saattaa joskus olla talou-
dellisestikin hyödyllistä ” Enthusiasm Economy -blogia viriteltiin 
Valloissa jo 2005  Sitten USA:n johtaviin liiderikoutsausfirmoihin 
kuuluvan CoachVillen Dave Buck ja sosiologista konsultiksi lei-
poutunut teksasilainen Chris Lucerne alkoivat tahoillaan saarnata 
”inspiraatiotalouden” iloista saapumista  Tutkijoista skottisosio-
logi Moorhouse puhui jo 1991 intohimoisten amerikanrautahar-
rastajien ”innostustaloudesta” valtion ja suuryhtiöitten puristuk-
sessa  Taiteilija-kriitikko William Powhida (s  1976) taas tokaisi 
2012, että ”innostustaloudella ja tee-se-itse-hengellä pötkii pitkäl-
lekin […], mutta loputtomiin ei voi toimia vain intohimosta ja 
rakkaudesta” galleria-alallakaan  Brittiläinen arkkitehtikaksikko 
Mills & Baker kuvaili vastaavasti toukokuussa 2013 kokeellisten 
rakennushankkeitten ”vaihtoehtoista innostustaloutta” rahaeko-
nomian tuolla puolen 

Järvilehto palasi asiaan päättäjille tehdyssä raportissa Innostunut 
yhteiskunta (2014)  Nyt hän tarjosi termille vastinetta engagement 
economy muttei kertonut 30 alaviitteessään sen lähteistä  Järvilehto 
sanoi sen tarkoittavan ”ajattelutapaa, jossa talouskasvun keskeisenä 
moottorina toimii työntekijöiden ja yrittäjien autenttinen kiinnos-
tus ja intohimo työtä kohtaan”  Sanaparin esitteli 2008 hänelle 
tärkeä tietokonepelikirjailija Jane McGonigal (s  1977), joka liitti 
sen erään kalifornialaisen ajatuspajan tilaamassa selvityksessä 
”massiivisesti skaalautuvaan yhteistoimintaan ja osallistumiseen” 
esimerkkeinään funware-harrastuspiirit ja kasvuyritysyhteisöt  
Kuten Maxwell totesi 2012, McGonigal sivuutti yhdysvaltalaisen 
yhteiskuntatieteilijän Herbert A  Simonin (1916–2001) 1971 viitoit-
taman ’huomiotalouden’: se merkitsi infotulvassa syntyvää tar-
vetta kohdentaa niukentuva tarkkaavaisuus  Kun tylpästi ”hierar-
kiaton, yksiulotteinen” ’huomio’ (attention) vaihtuu täyteläiseen 
’paneutumiseen’ (engagement), siirrytään Maxwellin sanoin aste- ja 
luonne-erot esiin tuovaan osallistumiseen  McGonigal puhuikin 
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rahatta sujuvien joukkoistusten flow- ja fun-arvoista sekä mielek-
kyyskokemusta tuottavista yllykkeistä ottaa osaa ja antaa panok-
sensa  Järvilehdon käsissä innostustalous on keventynyt ja kadot-
tanut tunnusmerkkejään  

Omaperäinen ei ole liioin hänen kirjaotsikoksi nostamansa kä-
site learning as fun. Hauska oppiminen tai oppiminen hauskuu-
tena on esiintynyt 00-luvulta lähtien useasti kasvatusdebateissa 
aina Armstrongista Frommeen, Meyer & Holm Sørensenistä 
Udeniin & Beaumontiin sekä de Lunaan  Ketään näistä ei mainita 
Järvilehdon Learning as Funissa (2014), ei myöskään Grayn artik-
kelia eikä Kosterin kirjaa aiheesta, McGonigal kylläkin  Osataus-
taksi vaikenemisille pitänee tarjota systems intelligencea  Esipuhees-
saan antologiaan Systeemiäly! (2003) Hämäläinen & Saarinen ker-
tovat Hämäläisen esitelleen uutuuden syksyn 2002 luovan on-
gelmanratkaisun kurssilla  Sengen ja muiden systeemiajattelu-
yhteyksiin viitaten he toteavat: ”Tietääksemme systeemiälyn 
käsite on uusi ” Hämäläisen & Saarisen toimitteessa Systems In-
telligence in Leadership and Everyday Life (2007) Jones & Corner 
antavat kaksikolle käsitteen keksimiskunnian  Siitä puhui kuiten-
kin jo 70-luvulla tietojenkäsittelytieteen pioneeri, Kalifornian yli-
opistossa Berkeleyssa professorina vaikuttanut matemaatikko-bio-
fyysikko Hans-Joachin Bremermann (1926–1996)  Hän vertaili 
artikkelissaan 1972 luonnollisten aivojen ja keinoälyjen ”systeemi-
älyä”  Tiedekustantamo Reidel puolestaan ilmoitti 1987 useissa 
lehdissä aikovansa alkaa julkaista Journal of Intelligent & Robotic 
Systemsia: sen oli määrä ”linkittää kaikki alat, joilla systeemiäly on 
hallitsevassa roolissa”, kuten oppimisteorian, dynaamisen muistin 
ja älykkäät kontrollijärjestelmät  Nykyinen Veloxiti Inc  perustet-
tiin USA:ssa 1989 nimellä Applied Systems Intelligence Inc  Ja an-
tologiassa Cybernetics and Applied Systems (1992) Blanning kirjoitti 
systeemiälystä  Hämäläisen & Saarisen tapa yhdistää sengeläiseen 
systeemiteoriaan uutena asiana ”toiminnallinen, henkilökohtainen 
ja elämänfilosofinen aines” tekee hyvinkin heidän systeemiälys-
tään erityisen muodosteen, mutta sen väittäminen omaksi keksin-
nöksi on kenties ollut omiaan rapauttamaan myös FA:n historial-
lista aistia 
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Historiantajusta motivointiteorioihin

Historiatietoisuus ei koskaan ole täydellistä  Filosofianakatemia-
laisten tapauksessa on kuitenkin niin, että heidän puuttumisensa 
asioihin ei yleensä lisää ymmärrystä niiden rakentumisesta tai 
hahmottamistapojen vaihtelusta eri aikoina ja eri paikoissa  ”Ku-
ten Isaac Newton aikanaan totesi, myös me seisomme jättiläisten 
harteilla”, Mestariajattelija muistuttaa viitaten lähdeviitteettä van-
han maailmankuvan mullistajaan  On määrä havainnollistaa tii-
min vaikutusta ajatuksiin ja hyvinvointiin  Brittifyysikko Newton 
(1642–1726/7) sanoi itse asiassa: ”Jos olen nähnyt pidemmälle [kuin 
muut], olen pystynyt tähän seisomalla jättiläisten hartioil la ” Muun 
tuenvaraisuuden ohessa tämä tarkoitti sitä, että hän nojasi ranska-
laisen filosofin Bernardus Carnotensiksen (k  jälk  1124) jättisa-
nontaan, jolla tämä oli viitannut aikalaistensa velkaan heitä suuren-
moisemmille antiikin ihmisille  Järvilehdolla noiksi kolosseiksi 
tarjoutuvat vaikkapa Newtonilla ratsastavat Vasken Conversations 
with the Masters of Advertising (2001), Lippartin S.M.A.R.T.E.R. 
Success (2003) ja Gaitherin Bringing Balance to Business and Life 
(2010)  Mestariajattelija ei näistä hiiskahda 

Järvilehto jatkaa: ”Me seisomme kaikki jättiläisten hartioilla  
Tämä kirja ei olisi syntynyt ilman laajaa sosiaalista verkostoani  
Tietyssä mielessä toimin itse vain tämän verkoston valtavan osaa-
misen kanavana ” Näin hän tulee kuvanneeksi itsensä ja kirjansa 
Newtoniin ja tämän Philosophiae naturalis principia mathemati-
caan (1687) rinnastuvina ”valtavan osaamisen” ruumiillistumina  
Upeaa työtä! taas vertaa tekijäänsä itävaltalaiseen filosofisuu-
ruuteen, kun se päättää omaelämäkerrallisen osuutensa: ”Myös 
Ludwig Wittgenstein oli alanvaihtaja ” Järvilehdon kirjat voivat 
hyvinkin olla henkilökohtaisen etsinnän ja kasvun dokumentteja, 
mutta ainakin ne sopivat elämäntaito-oppaitten lajityyppiin  Nii-
den mieltämiseen tieteen popularisoinniksi ei ole perusteita  Epä-
historiallisuus yleensä ja lähdekritiikin puute erityisesti erottaa 
niitä tällaisista teoksista 

Mitään uutta ei pysty luomaan, jos ei tiedä, mikä on uuden ja 
käytössä jo kuluneen välinen ero  Tämä pätee myös FA:n kaikkein 
merkittävimmäksi käsitteeksi nousseeseen ’sisäiseen motivaatioon’  
Firma ja sen edustajat ovat viime vuosina viitanneet jatkuvasti 
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siihen sekä yksilön elämän kannalta ratkaisevana että koko kan-
sakunnan tulevaisuuden hyvinkin pelastavana ilmiönä  ”Meillä 
nousi aika nopeasti Frank Martelan tutkima sisäinen motivaatio 
keskeiseksi tutkimuskohteeksi”, Järvilehto muotoilee n & n:lle  
Paremminkin on niin, että Martela on omalla tutkijanurallaan 
pyrkinyt keskittymään tähän aihepiiriin, siinä missä FA on yhä 
vahvemmin esiintynyt ”sisäisen motivaation johtamisen” asian-
tuntijatalona ja sen mukaan räätälöidyn valmennuksen palvelun-
tarjoajana  Teema tuskin nousi kovinkaan ”nopeasti” 2009 perus-
tetun firman ytimeen; se mainittiin eri yhteyksissä vasta 2013 ja 
esiteltiin painokkaasti keväällä 2014 Martelan & Jarengon 82-si-
vuisessa ohjelmapuheenvuorossa Sisäinen motivaatio 

Taustalla on yksityisessä yhdysvaltalaisessa Rochesterin yliopis-
tossa psykologian professorina toimivan Edward L  Decin (s  1942) 
70-luvulta alkaen kehittelemä teoria ja tutkimusohjelma ’intrinsi-
sestä motivaatiosta’  Hän on sittemmin hionut ja testannut ole-
tuksiaan ja asettanut ne ’itsedeterminaatioteorian’ eli SDT:n ke-
hyksiin kollegansa, raportissa jo tavatun professori Richard M  
Ryanin kanssa  FA:lle perustavaa laatua olevan tärkeä käsite ’sisäi-
nen motivaatio’ vain on sekin jotain muuta kuin firman itse alku-
lähteistä ammentamaa ja maahantuomaa asiaa  Suomessa termiä 
käytettiin jo varhain Konrad Lorenzin (1903–1989) 50-lukulaisen 
etologisen analyysin välineenä, mutta sitä on hyödynnetty kasva-
tuksenkin yhteydessä jo 70-luvulta lähtien  Viimeistään Holopai-
sen väitöskirjassa 1990 esitetään Decin nojalla perusasiat ja Sund-
holmin osin Deci-kirjeenvaihtoonkin nojaavassa väitöksessä 2000 
otetaan esiin myös niiden organisaatiosovellukset, joita molem-
pia Jarenko, Martela ja Järvilehto esittelevät suomalaisille kuin 
ennenkuulumattomuuksia vain Deciin, Ryaniin ja muihin etu-
rivin yhdysvaltalaistutkijoihin viitaten  He voivat hyvin ammen-
taakin kernaammin amerikkalaisesta kuin suomalaisesta tutki-
muksesta, mutta sekin asetelma hämää  Jälleen näet tarjoituu vä-
liportaaksi itseavun ja organisaatiokehittämisen kevyempi, sovel-
tavampi ja mutkia suoristava lajityyppi  Martelan viime vuosina 
solmimat suhteet Deciin ja Ryaniin eivät muuta tätä asiaa  Hä-
nestä on selvästikin tulossa yksi sisäismotivaatiotutkimuksen jat-
kajista, mutta hänen ja hänen firmansa sille suomaa yleiskäyttöä 
leimaa ei-skolaari perinne 
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Johtamisprofessorista konsultiksi sukeutunut Kenneth W  Tho-
mas (s  1943) kokosi perusasiat jo Intrinsic Motivation at Workiinsä 
(2000)  Kun empowermentin kaltaiset uudet aatteet tulivat 90-lu-
vun alusta alkaen amerikkalaiseen työelämään, duunareista tuli 
partnereita, tottelijoista kumppaneita ja palkollisista assosiaatteja: 
osallistamiskehityksessä korostui ”työntekijöitten tarve tuntea 
Intohimoa työtään kohtaan ja saada siitä Täyttymystä”  Thomas 
mainitsee Decin & Ryanin ohella ”uudet manageerausgurut”  
Deciryanilaista sisäsyntyistä motivaatiota alleviivaa johtajuus-
konsultti Gill Theory and Practice of Leadershipissään (2006)  Niin 
ikään antologia Creative Enterprise (2007) toistaa intrinsisten vai-
kutinten organisationaalista ilosanomaa  Manageri- ja tunneäly-
konsultti D’Souza kytki sen 2012 bisneslehtijutussaan motivaa-
tioguru Robbinsin linjaan, jossa toimitaan ensin ja tiedetään sit-
ten  Jopa IT-yrittäjä Kingin verkkosivuoptimointiopas Speed Up 
Your Site (2003) sisältää luvun aiheesta  ’Motivaatio’ sinänsä on 
viimeistään teollisuustuotannon organisointia ja johtamista tutki-
neesta Riggsistä alkaen 70-luvun lopulta liitetty tuottavuuden 
mittaamiseen ja parantamiseen  Tässä perinteessä esimerkiksi Sin-
kin Productivity Management (1985) otti nimenomaan mukaan 
analyysiin sisä- ja ulkosyntyisen motivaation eron (Decia tosin 
mainitsematta)  Ei ole vetävää ja myyvää bisnesopasta ilman tuot-
tavuusparannuslupausta  

Myös Martelan & Jarengon Draiville mallin antanut Drive 
(2011) alkaa kunnianteolla Decille  Tekijä Pink esiteltiin II 7:ssä  
Hänen kirjaansa edelsi Deci & Ryan -sovelluksena Lawrencen or-
ganisaatiokehittämismanuaali Driven (2000)  Näiden intrinsisiä 
vaikuttimia ja työn iloa korostavien Draivin pohjatekstien ohessa 
voi mainita Schacterin osoittaneen jo 1989, että jo Taylorin seu-
raaja Morris Llewellyn Cooke (1872–1960) painotti ei-rahallista, 
työtaidosta nousevaa motivaatiota jo 1910-luvulla tavalla, jota Tay-
lor sekä kannatti että ennakoi  Johtamistaidon historioitsija Wrege 
vahvisti 1991, että insinöörikonsultointina ja piiskurimanagee-
rauksena osin hyvistäkin syistä pidettyyn taylorismiin kuului 
alun alkaen ymmärrys aineettomankin palkitsemisen merkityk-
sestä, vaikka koko sana ”motivaatio” yleistyi bisneskirjoittelussa 
vasta 20-luvulta alkaen  DiSalvonkin noteeraaman Driven kaltai-
sista hittikirjoista intoilijat harvemmin tuntevat alan historiaa  
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Upeaa työtä! kehuu Pinkiä ”motivaatiotutkimuksen bestseller-kir-
jailijaksi”  Monenkirjavia kuvitelmia toteaa: ”Decin ja Ryanin 
teoriaa on myös menestyksekkäästi popularisoitu esimerkiksi 
Pinkin ja Krznaricin toimesta […] ” Se viittaa ”loistavana” pitä-
määnsä How to Find Fulfilling Workiin (2012), jonka tekijää, ra-
portissa jo mainittua Roman ”School of Life” Krznaricia, Järvi-
lehto nimitti YLE:llä helmikuussa 2014 ”työ hyvinvoinnin tutki-
jaksi”, vaikka hän on valmentaja-konsultti  Kaksikon otteissa on 
yksi huomattava ero: tuottelias keveiden ohjelmapuhe- ja opas-
kirjojen tekijä Krznaric keskittyy maailmoja syleilevään elämän-
filosofointiin yksilön itsetoteutusta ja yksilöiden välistä empatiaa 
paisutellen, kun taas Pink liittää motivoinnin paitsi onnellisuu-
teen myös tuottavuuteen 

Drive ei ole ei-soveltavan perustutkimuksen applikaatio vaan jo 
alkuaan soveltavan tutkimuksen keventävä manuaalistus  Deci 
itse oli jo nuorena toimittanut koonnoksen Management and Mo-
tivation (1970)  Vastaavasti hänen klassikkomonografiansa Intrin-
sic Motivation (1975) huomioi produktiivisuusnäkökohdat, jotka 
korostuvat vahvasti hänen & Ryanin Intrinsic Motivation and Self-
Determination in Human Behaviorissa (1985)  Ensimmäisten jou-
kossa Decin teorian otti omakseen Csikszentmihalyi: hän rakensi 
sen varaan kuuluisan flow-käsitteensä, jota hän on sittemmin sovel-
tanut kaikkeen mahdolliseen tekemiseen kaikilla elämänalueil la  
Hänen vanavedessään monet muut positiivisen psykologian edus-
tajat ovat omaksuneet decilaiset herätteet tuntematta aina järin 
hyvin Decin vaikeahkoja teoksia  Eräänlainen ääritapaus on huip-
pusuorituskonsultti D’Souza, joka kirjoitti 2012 ’intrinsisestä mo-
tivaatiosta’ Singapore Businerss Review’hyn viittaamatta lainkaan 
Deciin tai Ryaniin mutta kylläkin Seligmaniin ja Robbinsiin  FA 
ottaa virikkeitä Krznaricilta ja lähenee häntä etenkin Lahden 
hankkeissa, mutta huomattavan pinkiläisesti se teroittaa, että sen 
puoltamat hyvät asiat, kuten innostus, ”kääntyvät fiksuiksi talous-
luvuiksi”  Yleensä filosofianakatemilaisten julkaisuista vain ei käy 
kunnolla ilmi heidän inspiraatiolähteidensä ja omien tekemistensä 
leimallisesti itse- ja yrityskehityksellinen konteksti 

Suomessa deciryanilainen ’sisäinen motivaatio’ on ollut osa vai-
kutintutkimuksen valtavirtaa jo kauan  Tampereen yliopiston ai-
kuiskasvatuksen professori Matti Peltosen (1929–1998) 70-luvulta 
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pohjustamaa perinnettä on jatkanut hänen oppilaansa ja seuraa-
jansa Pekka Ruohotie (s  1947), jonka yleistajuisissa ja johtamistai-
dollisesti soveltavissa motivaatiokirjoissa asia kerrattiin 90-luvulla  
Se tulee esiin myös Jyväskylän liikuntapedagogiikan professorin 
Jarmo Liukkosen (s  1956) niin ikään yleistajuisissa motivaatio-
opuksissa 2002 ja 2006, Vaasan yliopiston johtamisen professorin 
Riitta Viitalan (s  1959) henkilöjohtamisen yleisesityksessä 2006 
sekä psykologi Luoman & kumppaneitten populaarissa kirjassa 
”osaamisen kokonaispalkitsemisesta” 2004  Henkilöstövalinta-
konsultti, KTM Lars Sundholmin (s  1967) 90-luvun alkuvuosina 
aloitetussa ja 2000 puolustetussa psykologian väitöskirjassa De-
cin & Ryanin organisationaaliset motivaatio- ja itsedeterminaatio-
teoriat olivat tutkimuksen päävälineitä  Laukkasen esitelmä 2011 
Aalto-yliopistolla avoimena yliopisto-opetuksena pidetyssä muu-
tosjohtamisseminaarissa osoittaa niin positiivisen psykologian kuin 
siihen paperissa yhdistettyjen sisäisen motivaation ja itsedetermi-
naatioteorian limittyneen jo lähes rutiininomaisesti organisaa-
tiomuutos- ja johtamisoppeihin myös Suomessa  Samaa osoittaa 
Ollilan 2013 Haaga-Helian lopputyö ravintolayrityksen henkilös-
töjohtamisesta  FA:n vastaavat puheet on yksi luku Sundholmin 
väitöksen ja esimerkiksi Sitran hyvinvointivaltiokriittisen kustan-
teen Well-Being and Beyondin (2014) väliin virittyvää meikäläistä 
00-luvun soveltavan motivaatio-opin historiaa 

Aiempaa tutkimusta ja keskustelua ei nähdä FA-väen kirjoituk-
sissa  Niissä ei liioin välähdäkään kriittinen keskustelu perus-
tarpeista  Esimerkiksi yleisteoksessa Social Psychology (2003/2007) 
Deci & Ryan saavat kiitosta tepsivästä tarpeen ja hyvinvoinnin 
määrittelystä, kun he sitovat mielenterveyden, toimintakyvyn  
ja kasvun perustarpeitten tyydytykseen: yhdestäkin niistä laista-
minen voi johtaa elinvoimaisuuden, joustavuuden ja terveys- tai 
kunnontunnon poissaoloon  Heitä kuitenkin moititaan siitä, että 
teoriassa nähdään ihmisluonto ylioptimisesti ja vähätellään ul-
koisten päämäärien tavoittelusta koituvaa hyvää oloa  Onkin 
pakko myös katsoa tarkemmin Martelan ja Järvilehdon tapaa esi-
tellä Decin & Ryanin SDT- ja motivaatioajatuksia  Edellä jo to-
dettiin raportin jättävän tarkastelematta filosofianakatemialaisten 
akateemiset työt: tässä ei sen mukaisesti pyritä arvioimaan Mar-
telan skolaareja teoreettisia ja empiirisiä yrityksiä käsitellä näitä 
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teemoja  Sen sijaan katsotaan hänen ja FA-kollegansa niille löy-
tämiä yleiskäyttöjä 

Martela esitteli heinäkuussa 2012 blogissaan perushypoteesinsa 
englanniksi  Sen mukaan Decin & Ryanin kolmeen psykologiseen 
perustarpeeseen (omalakisuus, pätevyys ja suhteisuus) piti lisätä 
neljäs  Hän ehdotti ”auliutta mielekkääseen osuutensa tekemiseen 
[contribution]” eli halua tehdä jotain, joka avustaisi kaikkien mer-
kityksellisyyskokemuksessa  Hän ei maininnut Maslow’n kuului-
saa hierarkiateoriaa, jonka mukaan ihmiset pyrkivät ensisijaisesti 
tyydyttämään fyysiset ja turvallisuudelliset, sitten yhteenkuulu-
vuudelliset ja tämän jälkeen itsekunnioituksen tai pätevyyden tar-
peet  Vasta nämä tyydytettyään he voivat keskittyä korkeimpiin 
itsetoteutustarpeisiinsa  Martela ei liioin selostanut, että Decin & 
Ryanin ei-hierarkkinen tarvekolmikko kuuluu pitkään ketjuun 
parannusyrityksiä Maslow’n malliin  Lawrence & Nohria hah-
mottelevat tarvenelikon: hankkia tavaroita ja kokemuksia, sitou-
tua pitkiin vastavuoroisuusssuhteisiin, oppia tajuamaan maailmaa 
ja itseä sekä puolustaa itseä, rakkaita, uskomuksia ja voimavaroja  
Positiivisen psykologian pioneeri Corey Keyes taas erotti 2002 
Maslow pohjanaan ’positiivisen toimivuuden’ psykoulottuvuuk-
sista (itsen hyväksyminen, positiiviset suhteet toisiin, henkilö-
kohtainen kasvu, elämän tarkoitus, ympäristön hallinta ja auto-
nomia) sen sosiaalidimensiot  Ne olivat yhtenäisyys, toteutuvuus, 
yhdentyvyys, hyväksyttyys ja – Martelan ensiehdotusta enna-
koiden – avustavuus  Martela on sittemmin tarkentanut neljän-
neksi perustarve-ehdokkaakseen hyväntekemisen  Näin summasi 
Ylioppilaslehti toukokuussa 2015: 

Hän oli aina tiennyt, että hyvistä teoista tulee hyvä fiilis […]  Jostain 
syystä tätä perustavaa ihmisyyden piirrettä ei vain oltu [sic] itseohjautu-
vuusteorian piirissä tiedostettu  Tämän toteuttaakseen Martela hank-
kiutui Kulttuurirahaston tukemana puoleksitoista vuodeksi Rochesterin 
yliopistoon Yhdysvaltoihin  Missio oli osoittaa empiirisesti, että hyvän 
tekeminen todella on yksi ihmisen perustarpeista  Martela ahersi väitettä 
tukevien tutkimusten parissa aamusta iltaan  Hän muun muassa pyysi 
opiskelijoita pitämään päiväkirjoja, joista hän havaitsi, että hyvänteke-
minen näyttelee itsenäistä osuutta ihmisen päivittäisessä hyvinvointi-
vaihtelussa  Ryan ja Deci eivät kuitenkaan – Martelan näytöistä huoli-
matta – ole suostuneet vielä muuttamaan listaansa 
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Lokakuussa 2015 YLE uutisoi hyväntekemisen synnynnäiseksi tar-
peeksi  Juttu perustui Martelan & Ryanin ilmestymäisillään olee-
seen artikkeliin Journal of Personalityssa  He raportoivat kokeis-
taan, jotka heidän mukaansa osoittivat – Ryanin jo 2011 eettisenä 
periaatteena esiin nostaman – beneficiencyn (lat  beneficentia eli 
hyväntekeväisyys) vaikuttavan ihmisten psykologiseen hyvinvoin-
tiin ja merkityksellisyyskokemukseen kolmesta deciryanilaisesta 
perustarpeesta riippumattomalla tavalla  Martelan & Ryanin sa-
noin ”paras tapa lisätä omaa onnellisuutta on tehdä joku toinen 
onnelliseksi”  Neljänneksi perustarpeeksi se ei vielä tullut heidän 
mielestään todistettua: prososiaalisen toiminnan yhteys yksilön 
hyvinvointiin vaati lisätutkimuksia 

Filosofianakatemialaiset ovat suomentaneet Decin & Ryanin 
perustarvetroikan vaihtelevasti  Martela puhui blogissaan touko-
kuussa 2014 omaehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteenkuulu-
vuudesta  Positiivisen psykologian voimassa hän korvaa näistä en-
simmäisen ”vapaaehtoisuudella” ja vertaa niitä veteen, valoon ja 
ravinteisiin  Monenkirjavia kuvitelmia puolestaan puhuu arvos-
tuksesta, kannustuksesta ja rakkaudesta  Sitten Järvilehto siirtyy 
VVV-jakoon, joka hän sanoo vastaavan pystymis-, osaamis- ja 
vaikuttamiskysymyksiin  Hän selittää, että vapauden ja virtauk-
sen leikkauskohdassa syttyy intohimo, virtauksen ja vastuun leik-
kauksessa aukeavat päämäärät ja vastuun ja vapauden leikatessa 
avautuu autenttisuus  Tällaiset höllentelyt, keventelyt ja kehittelyt 
ovat omaksiottoa ja orjallisesta toistamisesta irtautumista  Samalla 
kuitenkin löystyy VVV:n väitetty sidos alkuperäiskolmikoon ja 
koko motivaatiotutkimukselliseen pohjaansa 

Ottamatta kantaa hyväntekemisolettaman koetteluun tieteelli-
sillä foorumeilla on syytä jatkaa vielä ”neljännen perustarpeen” tee-
masta  Deci & Ryan kirjoittivat 2012 toimineensa 80-luvulta läh-
tien kolmen tarpeen mallilla tuntematta ”pakottavaa syytä lisätä 
neljättä”  Martela ei ole suinkaan ainoa täydennyshaluinen, kuten 
jo Lawrence & Nohrian ja Keyesin mainitut tapaukset osoittavat  
Kasvatuspsykologi Jere Brophy (s  1940) arvioi 2008, että paikka 
oli ilmeisimmin auki itsetoteutuksen tapaiselle arvoperiaatteelle  
Positiivisen psykologian ydinhahmoihin kuuluva Sheldon ehdot-
tikin jo 2001 itsekunnioitusta  Liikkeenjohdon konsultti Hultman 
taas jäsensi 2007 oman kvartettinsa akseleilla henkilökohtainen 
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(hk)–henkilöittenvälinen (hv) ja pätevyys (p)–luonne (l) yltämällä 
kuvioon: ”hallinnallisuus (epäonnistumispelon sijaan)” (hk & p), 
”merkitystuntoisuus (tarkoituksettomuus pelon sijaan)” (hv & p), 
”eettinen loukkaamattomuus (arvostelupelon sijaan)” (hk & l) ja 
”hyväksyvyys (torjuntapelon sijaan)” (hv & l)  Kaiken keskelle 
hän hahmotti hyvinkin protomarte lamaisessa hengessä ”väärtiys-
tuntoisuuden (arvottomuuspelon sjaan)”  Hultmanin uskonnolli-
sesti virittyneissä muutosvastarinnan vastamyrkkykirjoissa neuvo-
taan tulemaan ”aidoksi antajaksi” ja ”kohtalopersoonaksi”, valit-
semaan ”kristuskeskeinen elämä” ja saavuttamaan ”pitkäkestoi-
nen menestys”  Paksuhkon suksee saarnaamisen keskellä Hultma-
nin perustarvemalli tuskin on puolivillaisimmasta päästä  Se kui-
tenkin osoittaa toimintakentäksi kehittämisbisneksen  Joukon 
täydentää yhdysvaltalainen psykologi, resilienssikonsultti ja itse-
apumaakari Robert Brooks, joka Pinkin innoittamana kirjoitti 
2010 motivaatiosta ja kehitteli neljänneksi perustarpeeksi ”hyvän-
tekeväisyyttä”, ”anteliaisuutta” tai ”toisten hyvinvoinnissa avusta-
mista”  Hän luonnehti tätä ”oman itsemme ylittäviin” asioihin 
keskittymistä oman toimintansa ”spirituaaliseksi perustaksi” 

Paljastuvat Martelan työn tausta ja kehys  Julkisuudessa synny-
tetty kuva itseohjautuneesta halusta todistaa auttamisen perus-
tarveasema on vino  Sekä neljännen tarpeen etsintä sinänsä että 
sen etsiminen juuri mielekkään yleishyväksi koituvista kontribuu-
tioista on osa nykyistä organisaatiokehittämistä ja yritysvalmen-
nusta  Kun Ylkkäri oli kuvaillut suomalaisen hanketta todistaa 
hyväntekemisen perimmäisyys, se jatkoi: 

Muu Martelan filosofia koostuu asioista, jotka kuulostavat oppikirjamai-
selta startup-yrittäjätsempiltä  Pitää löytää kutsumuksensa ja kykynsä 
sekä seurata niitä, vaikka pelottaisi tai ympäristö asettuisi poikkiteloin  
Pitää tehdä sitä, mistä nauttii ja tulla mahdollisimman hyväksi siinä 

Osuvaa arviota tulee korjata: myös perustarvehanke yhdentyy yk-
silö- ja yhtiökoutsauksen tendensseihin  Sikäli kuin Martela har-
joittaa sitä akateemisilla foorumeilla, hänen ilmeisen huomattavia 
tuloksiaan puidaan vertaiskritiikin keinoin osana tieteen itsekor-
jaavuutta  Mutta siinä määrin kuin hän ja FA valjastavat tämän 
projektin yhteiskunnalliseksi vaikutustyöksi, niitä on arvosteltava 
julkisina tekoina kansalaisyhteiskunnan, yrityselämän, politiikan 
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ja hallinnon jäsentämissä tiloissa  Filosofianakatemialaisten väit-
teitä palvelutuotteittensa luovuudesta, innovatiivisuudesta, uutuu-
desta ja tutkimuksellisuudesta pitää punnita  Kriittisessä katsan-
nossa motivaatiopuheet paljastuvat kierrätetyiksi, puutteellisesti 
taustoitetuiksi ja hämäävästi kehystetyiksi  Ne eivät tue kuvaa 
omintakeiseen ajatusvoimaan nojaavasta aloitteellisuudesta  Pa-
remminkin ne edustavat globaalien menestysoppien maahantuon-
tia kevennetysti tuotteistettuina 

Shamir tovereineen kirjoitti jo 1993 karismaattis-tranformatio-
naaliseen johtajuuteen istuvasta ”itsekäsitepohjaisesta motivaatio-
teoriasta”  Sen mukaan alaisten minäkäsitys kiinnittyy lujin sitein 
liideriin, joka uhkuu missiota ilmaistessaan armolahjoja ja herät-
tää kuulijoissaan muodonmuutoksia  He luonnehtivat tällaista 
”henkilökohtaista sitoutumista” suorastaan ”sisäsyntyisimmäksi 
kaikista sisäsyntyisistä motivaattoreista”, sillä siinä johtajaa sanoin 
ja teoin seuraava ja yhteisölle lojaali ihminen sitoutuu perimmäl-
tään siihen, millaiseksi ja miten erilaisissa tilanteissa toimivaksi 
minäksi itse itsensä käsittää  Huczynski tiivisti samana vuonna 
alan tarinan  Jos alussa oli byrokratia, sitä ovat seuranneet (taylo-
rilainen) tieteellinen, hallinnollinen ja (mayolainen) ihmissuhde-
painotteinen johtamiskäsitys, uus-ihmissuhdeteoria ja lopuksi 
”guruteoriat”  Kaksi professoria, 90-luvun kaikkien alojen ”guru”-
villityksiä tutkinut uusiseelantilainen Jackson ja australialainen 
Parry, ovat pystyttäneet ja purkaneet ”sankarimanageri”-hahmoa  
He ovat pohtineet myös guruilua seurannutta vaihetta, jossa sisä-
motivaatio yhdistyy ”spirituaalisen” johtajan ihanteeseen ja itse-
tietoisuutta ja -toteutusta korostavaan ihmiskuvaan  Nyt johta-
juusteoriat kallistuvat ”yhteisölliseen” suuntaan, mutta jo guruvai-
heessa esiin nousseet hengelliset puolet pysyvät kuvassa mukana 

FA puhuu sisäisestä motivaatiosta kuin taivaan tai gurukak-
sikko Decin & Ryanin lahjasta antamatta vihiä siitä kasvatuksen 
biologis-psykologis-organisatologisena kiistakapulana  Martelan 
paneutuminen alan teoriaan ja empiriaan tai näiden osuus Ruot-
salaisen gradussa eivät näy korjaavan FA-puheen historiattomuutta 
ja yksinkertaistavuutta  Blogitekstissään toukokuussa 2015 Ruotsa-
lainen raotti näkymää firman koulutuksiin: ”Filosofian Akatemi-
alla kehitetty IMQ-mittaus eli Sisäisen Motivaation Mittaus pu-
reutuu juuri näihin kysymyksiin [työn itseisarvoisesta imusta] ” 
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Martela oli jo maininnut maaliskuussa kotisivuillaan, että ”[m]e nee 
vähän mainostamisen puolelle, mutta olemme Filosofian Aka-
temiassa kehittäneet IMQ-kyselyä”  Asiaa on FA:n ohikiitävien 
julkisten väittämien nojalla hankala puntaroida, mutta kanada-
lainen sosiaalipsykologian professori Robert J  Vallerand esitteli 
työtovereineen vastaavankuuloisen mittarin jo 1992 ja Masek & 
Yamin samannimisen mittapuun 2011  Myös Deci & Ryan puhui-
vat tuollaisesta määrittämisestä 2006, ja heitä seurasi Linek kump-
paneineen 2007  FA:n ”jatkokehittämä” IMQ kuulostaisi oikeel-
lisemmalta, vaan vaikea on setviä asiaa, johon on julkisesti osunut 
vain epämääräisiä mutta sitäkin yliampuvia viittauksia  ”Hullun 
makeeta kamaa!! Haluaisitko sinä tietää, miten juuri sinun yrityk-
sessäsi voitaisiin esimerkiksi vahvistaa riskinottoa?” FA huudahti 
ja uteli Facebook-seinällään syyskuussa 2014 ”ensimmäisen IMQ-
mittauksen tulosten seuraamisen” kunniaksi  Menetelmä on kyllä 
kelvannut niin JCDecaux-firmalle kuin Kemianteollisuuden ”Hy-
vää Huomista” -hankkeelle, mutta FA:n tekijänoikeus siihen on 
saatavilla olevien tietojen valossa epäselvä ja kyseenalainen 

Vastaavasti arveluttava on FA:n päätuotteeksi nousseen Va-
paus–Virtaus–Vastuu-iskusanoilla nimetyn kehittämiskonseptin 
luonne  Decin & Ryanin käsitekolmikosta autonomy, competence 
ja relatedness on monen mutkan matka suomalaistrioon  Jos 
ACR:n kukin jäsen onkin saanut jollekin ulottuvuudelleen osit-
taista empiiristä näyttöä, tämä ei suinkaan tarkoita, että VVV 
olisi vahvasti ankkuroitu kokeelliseen tieteeseen tai sitä pohjusta-
vaan teoriaan  FA:ssa tämä varmastikin tiedetään: Monenkirjavia 
kuvitelmia ratkaisee ongelman niin, että se ei tyydykään kuvaile-
maan VVV-mallia deciryanilaiseksi  ”On hämmästyttävää, miten 
monet erilaiset teoriat ovat päätyneet lopulta hyvin samanlaiseen 
hyvän elämän kolmikantaan”, Järvilehto kirjoittaa  Hän viittaa 
Decin & Ryanin lisäksi Seligmanin nautinto-, tekemis- ja palvelu-
keskeiseen onnellisuuskäsitteeseen  Mutta tässäkään ei ole kylliksi: 
Järvilehto näkee VVV:n rinnastuvan myös yhdysvaltalais-israeli-
laisen medikaalisosiologin Aaron Antonovskyn (1923–1994) nä-
kemykseen komprehensibiliteetistä, manageabiliteetista – nämä 
”hallinnantunteeksi” ja ”aikaansaamiseksi” tulkiten – ja merki-
tyksellisyydestä muodostuvaan ja terveyttä ylläpitävään ”kohe-
renssintuntuun”  Kaiken lisäksi hän rinnastaa VVV:n suomalaisen 
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sosiologin Erik Allardtin (s  1925) painottamaan hyvinvoinnin, it-
sensä toteuttamisen ja ihmissuhteiden kolmiyhteyteen sen maslo-
wilaisuudesta vaieten  ”Nämä [kaikki] kolmikannat voi tiivistää 
käsitteisiin vapaus, virtaus ja vastuu”, Järvilehto päättelee  Vastaa-
vuuden puute Decin & Ryanin käsitteisiin ei siis ilmeisesti ole 
mikään ongelma, kun olennaisempaa on korkeamman kertaluo-
kan vastaavuus niihin ja moniin muihin kolmijäsenisiin hyvin-
vointikäsitteellistyksiin 

Ratkaisu on häkellyttävä  Kutakuinkin ensimmäistä kertaa FA-
julkaisuissa viitataan johonkin kotimaiseen yhteiskuntatieteelli-
seen työhön – ja heti saman tien Allardtin havingiin, lovingiin ja 
beingiin  Se on toki melko tavallinen viittauskohde ja suosittu jä-
sennysväline monien eri alojen opinnäytteissä  Mutta yhteys yh-
täältä Deci & Ryanin ja toisaalta Seligmanin, Antonovskyn ja Al-
lardtin välillä erikseen tai yhdessä on parhaimmillaankin etäinen 
ja väkinäinen  Kolmikosta lähimpänä Decia & Ryania työsken-
nellyt Seligmankin välttää ’intrinsisestä motivaatiosta’ puhumista  
Hän on puhunut in- ja ekstrinsisestä ’orientaatiosta’ yhteistyössään 
Illinoisin yliopiston psykologian emeritusprofessorin Ed Dienerin 
(s  1946) kanssa  Lisäksi hän mainitsee ’intrinsisen intressin’ ja si-
sältä kumpuavan kokemus- ja tietohalun yhdessä Petersonin kanssa 
kirjoittamissaan kirjoissa  Antonovskyn Unraveling the Mystery of 
Health (1987) koskettelee intrinsisen intressin, valmiu den ja tyydy-
tyksen teemoja, mutta ei kytke motivaatiopuheitaan näihin  Sivu-
mennen sanoen se on populaari stressinsieto-opas, jota lainaa 
myös Järvilehdon guruihin kuuluva David ”GTD” Allen flow- 
pitoisessa itse- ja yhteisökehitysmanuaalissaan Ready for Anything. 
52 Productivity Principles for Work and Life (2003)  Antonovsky ei 
hiiskahda Decista, kuten ei Allardtkaan 

VVV on virtaviivaisesti bisneskäyttöön muovattu slogan  ”Kun 
käytetään alkusointua, useiden kirjainten tai äänteiden toistumi-
nen iskulauseessa tekee siitä vaivattoman lausua  Se rullaa kielen 
päältä silkkaa sointuisuuttaan ” Näin opastaa Bermanin Street-
Smart Advertising (2007), ja samaa alliteraation tehokeinoa opet-
tavat sadat muut tagline- ja brändäys-taidon manuaalit  Coca-
Cola, TicTac ja BlackBerry eivät kai voi olla väärässä, sen vähem-
pää kuin Gotta Get Gund, Ruffles Have Ridges ja The Now Network. 
Kun Martelan kotisivujen mottona on sisä- ja loppusointuihin 
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varaava ”Deliberaatio, Yhteys, Reflektio”, VVV kuulostaa Ajatte-
lun ammattilainen -blogistaan tunnetun Järvilehdon luomukselta  
Oli miten oli, se on vähintään yhtä suoraa sukua eräiden yksilö- 
tai yhtiövalmentajien luomuksille kuin tieteilijöille akselilla Al-
lardt–Antonovsky–Deci–Ryan–Seligman 

Mallia freedom–flow–fulfillmentille näyttää ainakin Leveyn 
konsulttipariskunnan ”vapaus, virtaus ja kaikkien olevaisten yh-
teenkytkeytyneisyys”  Niin ikään sitä edelsi DeMarcon & Jade-
Skyn elämiskoutsauksellinen ”vapaus, virtaus ja vetovoima”  Yh-
teisöistä Pickering Collegen ”usko, vapaus, ystävyys ja hauskuus” 
ja Décor Interiors -firman ”funktio, fokus ja flow” tulevat myös 
tahoillaan sitä lähellä  Joku ehdottaisi Fraserin hevosenhoidon f-
trioa: ”vapaus, ape ja kaveruus”, jonka voisi kenties kääntää muo-
toon ”vapaus, virtanen ja valjasveljeys”  Mutta on nähty myös FA:n 
koulutuspoliittisen vaikuttamistyön valossa otollinen Waiten & 
kumppanien ”vapaus, virtaus ja reiluus”  Koko tarpeelle löytää 
inspiraatio- ja motivaatiopuhumisessa kätevä kolmoiskäsite loi 
pohjan positiivisen psykologian kuningattariin kuuluva Dweck  
Hän otti Mindsetissään (2006) etäisyyttä kaikenlaisesta konnuu-
desta, kunnottomuudesta ja kuonaisuudesta: 

Minulla on ollut erilainen filosofia  Minulle huolekkuus [concern], myö-
täelävyys [compassion] ja huomaavaisuus [consideration] ovat aina olleet 
korkeimman kertaluokan prioriteetteja 

Filosofian Akatemia on kiistatta paneutunut intrinsisen motivaa-
tion aihepiiriin ja erilaisiin tutkimuksiin ja sovelluksiin siitä  Fir-
man avainhenkilöistä Martela on jopa hankkiutunut Ryanin työ-
pariksi ja julkaissut skolaareja artikkeleita hyväntekemisestä osana 
inhimillisten perustarpeitten ja -vaikutinten kirjoa  Firman VVV-
tuotetta on kuitenkin harhaanjohtavaa kaupata decilais-ryanilai-
sena, tieteellisenä tai tutkimusnäyttöön perustuvana  Se on mo-
niaineksinen ensisijaisesti organisaatiokehityksellinen raken-
nelma ja valmennuskehikko: joiltain kohdin yhteensopivana De-
cin & Ryanin ja muiden tekemän tutkimustyön kanssa se seurai-
lee ennen kaikkea terapia- ja manageriaalikirjallisten itse- ja yritys-
kehitysteosten oma-apuisaa perinnettä, jossa sisälähtöisen mo-
tivaation teemaa on hyödynnetty ennen FA:n ehättämistä apa-
jille  VVV:n innos tunut vastaanotto LeadershipFinland.fistä ja 
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ISS:n blogista Uusi Kaikuun ja moniaalle muualle kertoo taita-
van viestinnän tehosta  Kiireisten bisnestoimijoiden ei voi olettaa 
käyttävän aikaa lähteiden tarkistamiseen ja markkinointiväittä-
mien koetteluun  Mutta jos tästä laistavat myös yhteiskunnalliset 
päättäjät ja merkittävien yleisten viestinten toimittajat, maan ja 
maailman perii hukka 

Asiassa on vielä erittelyn arvoinen yleisempikin taustansa  Sen 
voi tiivistää kahteen seikkaan  Ensinnäkin Järvilehdolle tärkeä 
Coveykin puhui 80-luvulla ”sisäisestä arvokkuudesta” motivaatio-
painotuksensa lomassa, vaikkei maininnutkaan itse avainkäsitettä 
’intrinsinen motivaatio’  Toiseksi: termiä ei käytä liioin viime vuo-
sisadan lopun ja tämän vuosisadan alun kuuluisin systeemitietei-
lijä, johtamistutkija ja organisaatiokehittäjä Peter Senge (s  1947), 
jonka populaari teoria ’oppivasta organisaatiosta’ on kuitenkin hy-
vin pitkälti linjassa sen kanssa  Bestsellerissään The Fifth Discipline 
(1990) hän esittää, että ”uskollisuus omalle päämäärälle” tarkoittaa 
yritysjohdolle ”suurinta intrinsistä merkityksellisyyttä”  Senge pu-
huu ”intrinsisestä yhteydestä suurempaan kokonaisuuteen”, ”halut-
tuun intrinsiseen tulokseen keskittymisestä”, erilaisten toiminta-
linjojen ”intrinsisistä eduista”, ”toisten päihittämisen” sijalle tarvit-
tavasta ”intrinsisten erinomaisuusehtojen” täyttämisestä ja ”vision 
intrinsisestä, ei suhteellisesta” luonteesta ”jonakin, mitä halutaan 
sen intrinsisen arvon takia”  Hän myös nojaa psykologian profes-
sorin ja markkinointiyrittäjän Daniel Yankelovichin (s  1924) ta-
paan koota 1981 havaintonsa, että vaurastumisen myötä enemmis-
tön suhtautuminen työhön ei ollut enää ”välineellistä”: se ei ollut 
enää keino johonkin päämäärään (Senge), sillä elämän ”persoonat-
tomiin, manipulatiivisiin” puoliin kyllästyneet ihmiset eivät enää 
halunneet ”yhteiskuntaluokkansa perustuvan rahaan tai aineelli-
siin omistuksiin” (Yankelovich)  Oli siirrytty ”ekspressiiviseen” 
elämänkäsitykseen, jossa ihmisiä kiinnosti ”jokin intrinsisesti ar-
vokas” (Yankelovich) ja siten myös ”työn ’intrinsiset’ edut” (Senge) 

Kaikki tämä pohjusti nykyisiä intrinsisen motivaation sovelluk-
sia  Niitä voi pitää Decin ja Ryanin tutkimusten sengeläisinä appli-
kaatioina  Fifth Disciplinen yksi historiallisesti olennainen piirre 
on sen tapa korostaa Maslow’n myöhäistuotantoa, jossa ”tutkittiin 
suorituskyvyltään korkeatasoisia tiimejä”  Sengen pysyvästi tär-
keästä asemasta alan teorioiden ja käytäntöjen kehityksessä kertoo 



359

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

hänen vierailunsa marraskuussa 2014 Saarisen ja kumppaneitten 
kutsusta Aalto-yliopistossa  ”Senge on uranuurtaja systeemisen 
ajattelun tuomisessa yritys-, ympäristö- ja koulumaailmaan  Häntä 
pidetään yhtenä kymmenestä tärkeimmästä johtamisajattelun ke-
hittäjästä maailmassa”, tilaisuudesta tiedotettiin  Saarisen twiitissä 
Senge sai epiteetin ”soveltavan systeemiajattelun superguru”  Kir-
jablogissaan hän oli aiemmin luonnehtinut tämän uutuutta The 
Necessary Revolution (2008) ”ehdottomaksi pakkohankinnaksi”  
Johdantoartikkelissaan ’systeemiälyyn’ Martela & Saarinen koros-
tivat 2013 Sengen merkitystä Hämäläisen ja Saarisen 00-luvulta 
alkaen kehittelemän käsitteen synnyssä  FA puolestaan mainosti 
Suomen-vierailun yhteydessä, että Järvilehto puhuu Sengen kanssa 
”Learning Revolution” -tapahtumassa  Fifth Disciplinesta on syytä 
myös mainita, että filosofianakatemialaisista muistuttavaan mal-
liin siinä lainaillaan muiden muassa Einsteinia ja Shaw’ta  ’Sisäi-
sen motivaation’ tapaan etenkin Järvilehdolle sivuuttamaton flow 
tulee epäsuorasti mukaan esitykseen  Csikszentmihalyita mainit-
sematta Senge kirjoittaa vaikutusvallan, kehityksen, älykkyyden, 
merkityksen, dialogin ja risteävien käsitysten virtaamisesta  Ennen 
muuta hän tiivistää: 

Kaikilla on ollut kokemuksia siitä, kun työ sujuu luistavasti [flows 
fluidly], kun tuntee olevansa tehtävänsä tasalla [in tune with the task] ja 
tekee työtä todella taloudellisesti [with a true economony of means] 

FA:n esiintyminen uuteen ja poikkeukselliseen kurkottavan ajat-
telun tai innovoivan prosessin havainnollistajana vaikuttaa vähin-
täänkin arveluttavalta  Innostustaloudellinen ”luovan intohimon” 
suitsutus mitä kuluneimmin ja arveluttavimmin ilmaisukeinoin 
on sekä filosofisuuden ja tutkivuuden vastakohta että passionaali-
suuden ja kreatiivisuuden irvikuva  Se merkitsee kriittisyydestä 
luopumista  Myös filosofiassa ja tieteissä käsitteet, sananparret, 
tyylikeinot, retoriset siirrot ja argumentit kiertävät ja kertautuvat 
jatkuvasti  Tätä vaihdantaa ja toistoa vain saattelee kritiikki  Sen 
mahdollisuus ja ylivertaisuus suovat tosiasiassa myös luovuudelle 
mielekkään mahdollisuuden 

Kuka tahansa opettaja ja suomalaisen opetusjärjestelmän kou-
lima nuori voi olla FA:n otteista ihmeissään  Miksi oppilasta on 
tuettu vaivannäköön ja terveeseen epäilyyn, asioista selvää ottavaan 
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ja niitä monipuolisesti koettelevaan ajatus- ja toimintatapaan, jos 
korkeasti koulutetut viisaat puhuvat ja tekevät jotain tyystin päin-
vastaista? Ei pidä yllättyä, jos täysi-ikäistyvä ajattelee koulun pen-
kiltä päästyään, että uurastus on turhaa ja kyseenalaistaminen 
joutavaa  Luovuuskasvatus ja innovointiohjaus eivät saa FA:sta 
kunnon mallia 
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iii.9 KOUlUtUSlObbAUS: PElit JA HAUSKUUS

Filosofian Akatemia Oy:n kenties näkyvin yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen alue on ollut opetusala  Järvilehdon Hauskan oppimi-
sen vallankumous on tärkein yksittäinen pohjateksti, mutta filo-
sofianakatemialaiset ovat toimineet koulutuksen uudistamiseksi 
laaja-alaisesti ja monimuotoisesti  Siihen kuuluu eri foorumeilla 
esiin tuotuja näkemyksiä sivistyksestä, varhais-, koulu-, ammatti- 
ja aikuiskasvatuksesta, elämän- ja urasuunnittelusta sekä työn-
ohjauksesta ja työelämän tarvitsemista taidoista tai pätevyyksistä  
Yhtä kaikki firman tai sen kärkinimien pääviesti nousee mainitun 
kirjan lähestymistavasta aihepiiriin pelaamisen ja pelipohjaisen 
oppimisen pohjalta  FA:n lobbausta tutkittaessa on aihetta tarkata, 
miten siihen suhteutuu raportin Johdannossa kuvattu suomalaisen 
koulun kriittisyys- ja luovuuskorostus 

Järvilehdosta on tullut ilmeisen merkittävä vaikuttaja Suomen 
koulujärjestelmässä ja koulutuskentällä  Jo ennen hänen kirjansa 
julkaisemista eduskunnan Tulevaisuus valiokunta kutsui hänet 
2013 mukaan Uusi oppiminen -julkaisuun, johon hän laati artikke-
lin oppimispeleistä  Seuraavana vuonna hän kirjoitti samasta ai-
heesta muun muassa Suomen tietokirjailijat ry:n antologiaan 
muuttuvista materiaaleista ja ympäristöistä  Näitä pestejä ovat seu-
ranneet esiintyminen Educassa 2015, haastattelu Opettaja 1/15:ssä, 
siteeraus OAJ & Varhaiskasvatus 2015:ssä, osallistuminen Ops-
webinaari sarjaan, tuomarius eEemeli-kilpailussa ja puhujuus ke-
vään 2016 ITK:n suuressa kouludebatissa  Listaan voi lisätä Yleis-
radion suoman laakean ja myötäsukaisen julkisuuden Järvilehdon 
koulumietteille  Tämä huipentui hänen pyytämiseensä Aamu-tv:n 
vieraaksi huhtikuussa 2016 yhdessä Martelan kanssa, kun YLE 
julkisti ”Suomi-tekoja”-hankkeensa  Ohjelmassa kuultiin ensin 
eräältä nuorelta saatu idea itsetuntoa ja tunneilmaisua tukevista 
elämäntaidoista uutena oppiaineena  Martela sanoi ehdotuksen 
kuulos tavan ”älyttömän hyvältä” meta taitokorostuksineen  Jär-
vilehto yhtyi kantaan: hänelläkin ”elämäntaito olisi korkealla lis-
tassa”  Yhteiskirjassaan Ammattiosaajan hyvä elämä he olivat jo 
2012 tähdentäneet ” onnellisuustaitojen opettamista yhteiskunnal-
lisena päämääränä”  
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Osallistumisille on syynsä  Esimerkiksi eEmelin palkintopää-
töksen tekijäksi Järvilehto sopi varmastikin niin oppimispelialan 
start-up-yrittäjänä kuin ’virtausta’ myyvän FA:n perustajanakin  
Viime vuonna näet teemana oli ”Flow! Miten sinä saat sen ai-
kaan?” ja ehdokkaista ”arvioitiin pelillisyyden, yhdessä oppimisen 
ja yhteisöllisyyden lisäksi tuotteiden pedagogista ja teknistä käy-
tettävyyttä sekä kaupallista hyödynnettävyyttä”  Voittajaksi va-
littu Promentor Oy:n Moomin Language School ”yhdistää oivalta-
vasti pelillisyyden, pedagogiikan sekä vahvan ja tunnetun brän-
din”  Kuten perustelu jatkui, ”[t]uote on elinkaarensa alussa, mutta 
sisältää suuren lupauksen menestyksestä ja kansainvälisestä poten-
tiaalista”  Yhteen ynnättynä nousu moninkertaiseen asiantuntija-
asemaan herättää kuitenkin kysymyksiä 

Yksi kumppanuus on oma lukunsa  Sitran luoman ”Uusi kou-
lutus” -foorumin saamasta 259 yhteistyöhakemuksesta sopimuk-
siin johti 30, yksi niistä FA:n Järvilehdon kanssa  Valtion ajatus-
hautomon verkkosivuilla hän linjasi kesällä 2015: ”Pelit, leikit, vi-
deot, verkko-oppimisalustat ja muut uuden oppimisen menetel-
mät voivat tehdä aiemmin puisevasta oppiaineksesta aidosti innos-
tavaa ” Järvilehto kutsuttiin esittelemään ajatuksiaan myös saman 
suven koulutusseminaariin Porin Suomi-Areenassa ja Heurekan 
tapahtumaan ”Rakkaudesta oppimiseen”  Maalis–kesäkuussa to-
teuttamiaan uusien menetelmien koulukokeilujaan varten Sitra 
osti FA:lta ja NeoGames Finland Oy:ltä videoverkkosivun opetta-
jien lyhyitä ylöslatauksia varten  ”OpeTalks com” oli Sitran mu-
kaan ”ketterä tapaa jakaa oppimisen ja opettamisen parhaita käy-
täntöjä”  Saitti ei toimi, mutta Järvilehto ehti kertoa omassa video-
tervehdyksessään, että ”koulutus on rikki” 

FA on yleisemminkin luonut kuvaa suomalaisen koululaitoksen 
ja oppimisajattelun vanhentuneisuudesta  Se on kyllä korostanut 
maan koulujärjestelmän kansainvälisesti arvostettua perinnettä, 
mutta Järvilehdon Yle Puheella tammikuussa 2016 lausumien sa-
nojen mukaan meikäläinen opinahjo on ”1800-luvulta tempaistu”  
Se ei vielä ollut kylliksi jyvällä oppimispeliteoreetikkojen tähden-
tämän epäsuoran ”häiveoppimisen” eduista, hän jatkoi viittaa-
matta Sharpin artikkeliin asiasta  InspiRadion haastattelussa tou-
kokuussa 2015 hän kuvaili koulua ainoaksi osaksi länsimaista 
yhteiskuntaa, joka pysynyt olennaisin osin muuttumattomana 
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1300-luvulta lähtien  Parannukseksi tilanteeseen FA on esittänyt 
opetuksen vaihtamista koutsaukseen ja oppilaan motivoinnin nos-
tamista pääasiaksi valinnaisuuden lisäämisellä sekä rohkeammalla 
oppimisympäristöjen digitalisoimisella ja käytäntöjen pelillistämi-
sellä  Järvilehto konsultoi Angry Birdsillä maailmanluokan viihde-
jätiksi noussutta Rovio-yhtiötä 2011–2015 oppimispeleistä, kunnes 
hän aloitti syyskuussa 2015 niihin keskittyvän uuden Lightneer 
Oy:n toimitusjohtajana  Pelituntemuksesta on melkoinen harp-
paus yleiseen opetustuntijuuteen 

Järvilehto ei itse ole opettaja eikä kasvatustieteilijä  Hän on 
noussut asiantuntija- ja auktoriteettiasemaan koulutusyrityksenä 
aloittaneen FA:n perustajana ja aihepiirin julkisena kommentoi-
jana  Osuudessaan ”Opi pelaamalla” Suomen tietokirjailijoiden 
2014 julkaisemaan antologiaan Järvilehto kyllä itse selitti asian toi-
sin: ”Tein peliyhtiö Rovion kanssa vuosina 2011–2012 pelioppi-
mista käsittelevää tutkimusta  Tutkimuksen tulokset on julkaistu 
teoksessani Hauskan oppimisen vallankumous (2014) ” Aivan näin 
roimaa puhetapaa ei sentään vaalita tuossa kaikkea muuta kuin 
tutkimuksellisessa teoksessa  Mutta itsetulkinta näkyi menevän 
läpi monista porteista  Järvilehdon panos parlamentaariseen selvi-
tykseen Uusi oppiminen osoittautui alkusoitoksi juuri kerratuille ja 
tässä osiossa ruodittaville koulualan vaikuttamisille sekä myös seu-
raavassa osiossa tarkastellulle FA:n nousulle poliittisen vaikutta-
misen paraatipaikoille  Osuudessaan eduskunnan tulevaisuus-
valiokunnan julkaisuun Järvilehto kertoi sisäisen motivaation, 
flow-ilmiön, leikin ja innostuksen tutkimuksista: ”Hyvin suunni-
tellut videopelit tyydyttävät psykologisia perustarpeita tehok-
kaasti ” Hän jatkoi: 

Tietokonepelit tarjoavat yhden kaikkein vaikuttavimmista rajapinnoista 
innostamiselle ja motivoinnille  Pelit ovat tästä syystä myös erittäin lu-
paava alusta oppimiselle  Pelillistäminen (eng  gamification) tarjoaa he-
delmällisen lähtökohdan oppimispelien suunnitteluun  Vielä tehok-
kaammin oppimista siivittävät pelit, joissa oppimateriaali on nivottu 
olennaiseksi osaksi itse pelimekanismia 

Järvilehto vetosi edellisosiossa tavattuun Jane McGonigaliin  Ame-
rikkalaiskirjailijan mukaan pelit auttavat vaikeiden globaalien on-
gelmien ratkaisussa  ”Pelillistäminen tarjoaa myös mahdollisuuden 
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oppimisen siivittämiseen yleisemminkin kouluympäristössä, ku-
ten USA:ssa käynnissä olevat Quest to Learn -pelioppimiskoulut 
osoittavat ” McGonigalin suurelle yleisölle suunnattu Reality Is 
Broken (2011) nojaa positiivisen psykologian oppeihin  Muiden 
muassa Wall Street Journal- ja The New York Times Book Review 
-lehtien oppineet arvostelut kritisoivat sitä vähäisestä näytöstä  
Reality Is Brokenin sankareita ovat Deci ja Ryan  Linkki tutkija-
kaksikon ja pelien välissä on Scott Rigby, heidän entinen oppi-
laansa, joka motivaatiopsykologiasta väiteltyään siirtyi pelisuun-
nittelijaksi Sonyn, Time Warnerin ja Viacomin kaltaisille viihde-
kolosseille  Sitten hän perusti oman Immersyve-yrityksensä  Yh-
dessä vanhan opettajansa Ryanin kanssa Rigby kirjoitti Järvileh-
dolle ilmeisen formatiivisen Glued to Gamesin (2011), joka pyrki 
selittämään video- ja verkkopelien vetävyyden ja upottavuuden, 
”immersio”-voiman  Eikä suinkaan kritisoidakseen: se ylisti pelejä 
”psykologisten perustarpeiden” tyydyttäjinä  Sana ”kriittinen” 
esiintyy teoksessa ainoastaan ”ratkaisevan tärkeän” synonyymina 

Tutkijakollegiumin johtaja ja filosofian professori Sami Pihl-
ström puuttui keväällä 2014 Etiikka.fi-sivustolla ”pelillistymisen” 
vaaroihin  Hän piti peliä hyvänä metaforana ”kielelle (tai talou-
delle)” mutta huonona ”kaikelle inhimilliselle toiminnalle”  Tuo-
mitsematta ilmiötä kokonaan hän kiinnitti huomiota siihen, että 
”[j]os kaikki on peliä, pelin käsite katoaa”  Järvilehto vastasi pit-
källä kommentilla, jossa hän moitti näkemystä ohueksi: ”Pelit kä-
sittävät kuitenkin paljon laajemman kokemuskentän, joka linkkaa 
läheisesti esimerkiksi sisäisen motivaation avainkäsitteisiin  Oi-
kein tehty pelillistäminenhän voi tehdä sinänsä puuduttavasta ja 
raskaasta aktiviteetista palkitsevan ” Hän viittasi McGonigalin 
kokemuksiin ja Ryanin teksteihin  ”Jos pelit auttavat siis tyydyt-
tämään sisäistä motivaatiota ylläpitäviä psykologisia perustar-
peita, niissä on paljon potentiaalia aidon hyvinvoinnin lisäämi-
seksi  (Sisäisen motivaation ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä 
on näyttöä tuhansien tutkimuspaperien verran )” Järvilehdon sa-
nastossa ”hyvinvointi” tarkoittaa yksilön hyvää oloa, ei esimer-
kiksi kansanterveyttä tai sosiaalivakuutuksista kehittynyttä hy-
vinvointiyhteiskuntaa  

Learning as Fun oli julkaistu e-kirjana jo alkuvuodesta 2014  
Maaliskuussa Järvilehto sai valittaa Yle Puheella, että suomalainen 
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koulu sulkee oppilaitten älykännykät, ei havahdu informaation 
räjähdysmäiseen kasvuun eikä oppimisen jo toteutuneeseen moni-
kanavaisuuteen, kasvavaan verkkopohjaisuuteen ja yksilöllistymi-
seen  Heinäkuussa YLE verkkouutisoi Järvilehto tietolähteenään, 
että maailman parhaaksi arvioitu suomalainen koulu ”ei ole kovin 
hyvä”  Meikäläiset opinahjot näet ”valmistavat maailmaan, jota ei 
ole enää olemassa”  Nykykoulu kyllä altisti oppimiselle muttei 
”ruoki riittävästi kiinnostusta”  Järvilehto esiteltiin ”asiantunti-
jana”, joka ”tutkinut pelien ja oppimisen suhdetta”  Viitattiin hä-
nen Sitra-toimintaansa ”selvityksenä”, jonka tulos ”kuulostaa Pisa-
menestykseen tuudittautuneessa Suomessa musertavalta”  ”Vanhat 
ajattelutavat on heitettävä roskakoriin”, YLE summasi luullen Jär-
vilehdon tutkineen asiaa, vaikka ajatushautomo Sitra oli valinnut 
edellä todettuun tapaan hänet ajattelupalveluyrittäjänä alihankki-
maan opettajille verkkoapuvälineitä  Hän sai teesitellä pidäkkeet-
tömästi valtakunnan luotetuimmalla alustalla:

Oppimisen pitää olla hauskaa  Se on oppimisen ydin ja pakollista, jotta 
pärjäämme jatkossa  Hauskuutta ei kuitenkaan kannata ymmärtää vää-
rin – se ei ole vain leikkiä, laulua ja tanssia  Ehkä täsmällisempää olisi 
puhua mielekkyydestä  […] Sen sijaan, että tarjotaan kaikille sama ku-
ten nyt, pitäisi oikeudenmukaisesti kaikille antaa tarpeidensa mukaan  
[…] Jokainen peli on itse asiassa myös oppimiskokemus  Mitä jos kou-
lussakin ryhdyttäisiin käyttämään numeroiden sijasta peleistä tuttuja 
tasoja? Esimerkiksi tason viisi matemaatikko  Nyt kymppi on uuden op-
pimisen kannalta huonoin mahdollinen arvosana, koska se ei kerro, mi-
ten kehityt eteenpäin 

Hauskan oppimisen vallankumous oli kaiketikin tarttuvampi nimi 
kirjalle kuin vaikkapa ”Mielekkäämpään kouluun”  Järvilehto 
tiesi, mitä teki: yksi teoksen tärkeimmistä pohjateksteistä, Glued 
to Games (2011), harmittelee ”hauskuus”-termin ( fun) ”ohkai-
suutta” ja ”pinnallisuutta”  Se väittää, että videopelaamisen iloissa 
piilee syvällinen ja vakava psykologis-kasvatuksellinen sanoma, 
jonka tavanomainen käsitys ja puhetapa pelaamisesta hauskanpi-
tona tai huvitteluna on omiaan kätkemään entistä hankalammin 
löydettäväksi  Myös pelien ”itselääkintä”- ja ”mielialanhallinta”-
tyyppiset puolet huomioidaan  Kuin ohimennen Rigby & Ryan 
lisäävät: ”Jotkut suuryhtiöiden työhönottajat etsivät nykyään 
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monipelaajapelien johtajia olettaen, että virtuaalimaailmoiden 
johtajuustaidot saattaisivat siirtyä työympäristöihinkin  Ilmaan-
tuu myös konsulttifirmoja ja ohjelmistoyrityksiä, jotka keskitty-
vät kääntämään pelien periaatteita elävän elävän liiketoimintaan 
uskoen vahvasti, että pelit voivat lujittaa asiakassuhteita ja paran-
taa tuottavuutta ”

Nämä ulottuvuudet asiassa jäivät Järvilehdon kirjan vastaan-
otosta syrjään  Hän itse sivusi niitä Yle Puheen haastattelussa tam-
mikuussa 2016  Koko ajatus fun learningistä oli kuulemma saanut 
monet miettimään, että ”Järvilehto on humpuukimaakari”  Kirjan 
nimi oli Järvilehdosta ”vähän niinku tarkotuksella tämmönen 
provokatiivinen”  Avainsana ei ollut hauskuus vaan askarrutta-
vuus, engagement, oppimisen vetävyys tai imaisevuus 

Hauskan oppimisen vallankumous ilmestyi syyskuussa 2014 ja 
nosti tekijänsä opetusasioiden mielipidejohtajaksi  Teoksesta ei il-
mestynyt monia arvosteluja, vaikka sitä kehuivatkin esimerkiksi 
Henkilöstöjohdon Henry ry, Tukilinja-lehti ja oululainen rehtori 
Hiipakka blogissaan  Ennen muuta Järvilehto pääsi merkittäville 
julkisille foorumeille kertomaan näkemyksistään  Yle Puheen 
haastattelussa tammikuussa 2016 hän sanoi juuri palanneensa ”mis 
oppiminen menee” -tyyppisestä Learning Technologies -tapahtu-
masta Lontoosta: ”Huomattavan vaikutusvaltaisia oppimisalan 
ihmisiä, poliittisia vaikuttajia, täntyyppisii ihmisii  […] Huikee 
tilaisuus, huikeit ihmisii ” Puoli Seitsemän -tv-ohjelmassa hän ar-
veli helmikuussa keskittyvänsä ensimmäistä kertaa elämässään 
yhteen asiaan: oppimispeleihin 

Helsingin Sanomat väitti tuoreeltaan syksyllä 2014 hänen pu-
heistaan innostuneena, että koulu ei tarjoa oppimista  Lehti antoi 
Järvilehdon kertoa, että koulutus pitäisi käsittää opetuksen sijaan 
”oppimisen mahdollistamisena” ja opettaja ”valmentajana tai tu-
kijana, joka oppii itse samalla uusia tapoja katsoa asioita”  Jutussa 
mainittiin, että pelifirma Rovio oli yhteistyössä Helsingin yliopis-
ton kanssa perustanut kasvatustieteen laitokselle ”leikkisää oppi-
mista” tutkivan leikkilaboratorion  Rovion muuta panosta ei mai-
nittu  Ei siis sitäkään, että se oli tilannut ja kustantanut Järvilehdon 
Learning as Funin  Self-help-kirjojen, TED-puheiden ja pikahaas-
tattelujen varaan rakennettu, flow- ja dopamiiniladattu HS-juttu 
muun muassa luonnehti kiinalaisia ”hyviksi kopioimaan” mutta 
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nyttemmin kiinnostuneiksi luovuudestakin  Hauskan oppimisen 
vallankumous kuvattiin ”uuden tiedon” koonnokseksi ja Järvilehto 
”perehtyneeksi neurotieteeseen ja erityisesti motivaatiopsykolo-
giaan”  Tahtia ei haitannut se, että hän ei ole sen enempää neuro-
logian kuin neuropsykologian tai psykologiankaan tutkija 

HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja raportoi lokakuussa Rovion 
päässeen esittelemään Billion Dollar School -oppimispeli-ideaansa 
Valkoisessa talossa järjestettyyn tapahtumaan  ”Tämä lähti siitä, 
ettei nykyisissä koulutehtävissä ole mitään järkeä”, pääsi delegaa-
tioon kuulunut Järvilehto kärjistämään  HS totesi, että hänen kir-
jallaan ja Roviolla on sama johtoajatus: tehokkainta oppimista on 
hauska oppiminen  Opuksen ja pelifirman yhteys sai jäädä tähän  
Järvilehto jatkoi: ”Jos 8-vuotiaalle sanotaan, että Pasilla on viisi 
omenaa ja Penalla kolme, kuinka monta omenaa heillä on yh-
teensä, kohtelemme 8-vuotiasta kuin hän olisi tyhmä  Entä jos 
8-vuotiaalta kysyttäisiin, haluaako tämä ratkaista jonkin maailman 
suurimmista ongelmista?” Billion Dollar Schoolin mcgonigalilai-
nen iskulause kutsuikin ”ratkomaan maailman suurimpia ongel-
mia pelaamalla”  HS kirjoitti, että ”roviolaisten puheet saattavat 
kuulostaa isoilta, mutta niiden uskottavuutta lisää, että Angry 
Birdsin pelejä on ladattu maailmalla peräti kaksi miljardia kertaa”  
Se lisäsi, että oppimishankkeessa Rovion partnereita ovat ”Yhdys-
valtain avaruushallinto NASA, Cernin hiukkasfysiikan tutkimus-
keskus, National Geographic -järjestö ja yliopistoista muun muas sa 
Helsinki”  Tästä kai johtui, ettei lehti katsonut aiheelliseksi koe-
tella puheiden pitävyyttä 

Esitelmöidessään eduskunnassa joulukuussa 2014 Järvilehto pa-
lasi asiaan  Seuraavassa alaluvussa tarkemmin selostettavassa ses-
siossa hän puhui ”kunniasta tehdä töitä viime aikoina” Rovion 
markkinointijohtajan Peter Vesterbackan (s  1968) kanssa  Mainit-
tuaan, että suomalaisista innostutaan, jos kertoo olevansa tekemi-
sissä oppimisen kanssa, Järvilehto jatkoi: ”Me käytiin Peterin 
kanssa syyskuussa Valkoisessa talossa  Se ei ole mikään helppo 
visiitti järjestää tai näin ” Blogissaan hän kertasi tuoreeltaan viet-
täneensä viikonlopun roviolaisten White House Education Game 
Jamissa: ”Värkkäsimme uudenlaista oppimisympäristöä oppi-
mispelitilaisuudessa, jossa olimme ainoa USA:n ulkopuolinen 
tiimi  Maanantaina oli aika surrealistinen olo esitellä viikonlopun 
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tuotoksia Valkoisen talon auditoriossa USA:n johtaville oppimis- 
ja teknologia-alojen päättäjille ” Järvilehto hehkutti samalla ”oras-
tavia menestystarinoita”: 

Mobiilipelialalla Suomi on noussut pikkujättiläiseksi, joka tuottaa kan-
sainvälisen mittakaavan menestystarinoita Roviosta Supercelliin  Vaikka 
peliteollisuuden liikevaihto oli vuonna 2012 vasta 250 miljoonaa euroa 
(Yle, 2013), on se jo useamman vuoden kasvanut jopa yli 50 % vuositah-
tia  Kansainvälisesti pelimarkkinoiden koon on arvioitu kasvavan 112 
miljardiin dollariin vuoteen 2015 mennessä [mutta jäi noin 75 miljardiin, 
toim  huom ]  Supercellin miljardiluokan kauppahinta vuonna 2013 an-
taa osviittaa siitä, että tulevaisuudessa Suomen vienti voi olla uudenlaista 
sisältöä tuottavien nörttien kapeilla harteilla 

Pelialan menestyksistä Järvilehto näytti johtavan opetusalalle tar-
peen ottaa niistä opikseen  Päättäjät olivatkin kuulolla  Vesterbacka 
sanoi HS:lle lokakuussa 2014, että ”Playful Revolution of Learning” 
-projektia oli kypsytelty Roviolla jo kolme vuotta  Järvilehdon kir-
jaa päällimmäisenä takeenaan käyttäneellä yhä avoinna olevalla 
Fun Learning -sivustolla oppimisyksikön ja hankkeen hyvyyttä 
teroittaa esimerkiksi opetusministerinä 2013–2014 ja filosofian-
opettajana 1996–2007 työskennellyt Krista Kiuru (s  1974) (sd) 

Syksyllä 2014 filosofianakatemialaisia haastateltiin Yle Oppimi-
nen -sivustolla  ”Toivottavasti suomalaisissa kouluissa ryhdytään-
kin pian systemaattisesti opettamaan luonteenvahvuutta ja ter-
vettä sisua”, Lahti linjasi  ”Kannattaa iloita pienistä asioista  Siinä 
ei ole mitään väärää”, opasti Martela  Neuvonen säesti FA:n jou-
luisessa uutiskirjeessä: ”Jos koemme epävarmuuden uhaksi, juu-
tumme lähinnä varmistelemaan  Emme silloin opi uutta, vaan 
pikemminkin yritämme vakuuttua jo aiemmin oppimastamme  
Mutta voimme myös yrittää syleillä epävarmuutta, ja yrittää olla 
kokematta sitä uhkana  Silloin meillä on varaa uteliaisuudelle  
Mielemme on avoin, ja tapahtuu aitoa oppimista ja kasvua ” Libe-
ran haastattelussa 2016 Lahti jatkoi: 

Satsaisin voimallisesti seuraavan sukupolven ajattelun ja harkintakyvyn 
kehittämiseen liittämällä peruskoulujen opetusohjelmaan ei-kognitii-
visten taitojen, kuten luonteenvahvuuksien ja hyveiden suunnitelmalli-
sen kehittämisen  Tämä tarkoittaa esimerkiksi myötätunnon, empatian, 



369

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

harkintakyvyn, ystävällisyyden, itsehillinnän, sinnikkyyden, oikeuden-
tajuisuuden, avuliaisuuden ja rohkeuden opettamista siinä, missä luon-
nontieteden, taiteiden ja nykyään vaikkapa koodaamisen  (Sana hyve 
tulee muuten latinan kielen sanasta virtus, joka merkitsee valtaa tai voi-
maa  Just saying )

Jääköön tässä roomalaisten viristä eli ”miehestä” juontuvan virtusin 
eli ”miehuullisuuden, urhoollisuuden, sankarillisuuden, vahvuu-
den, kunnollisuuden ja hyveellisyyden” selvittely ja suhteutus ra-
portissa jo mainittuun kreikkalaisten areteen tai ἀρετήen eli ”par-
haimmuuteen ja hyveellisyyteen”  Huomataan elämäntaito, -tapa- 
ja -tyylipainotus ja zoomataan toiseen termiin  Martelan Valonöö-
rit-teoksen nimi ei jäänyt kirjalliseksi uudiskäsitteeksi  FA:n roolia 
korostaa uuden oppimispeliyrityksen ristiminen Lightneeriksi, 
miksei myös Roviosta 2015 irrotetun kasvatus- ja kouluhaaran ni-
meäminen Fun Academyksi  Filosofian Akatemia pyrkii vaikutta-
maan yhteiskunnan yleisiin ajattelu- ja toiminta tapoihin  Se tar-
joaa kehittämisratkaisuja niin työelämään kuin siihen valmista-
viin ja sitä tukeviin koulun ja koulutuksen maailmoihin  Menes-
tyskonsultoinnin, innostusvalmennuksen, motivaatio-ohjauksen 
ja oppimisfilosofoinnin yhteydet FA:ssa ovat tiiviit  ’Valonööri’ on 
suuria visioivan valopään tai idealistisen tutkailijan ja teknis-tuot-
tavais-tehokkaan aikaansaajan tai realistisen ratkaisijan tyyppi-
hybridi, filosofianakatemialainen ihannehahmo  Kuten on nähty, 
siitä on innostuttu Suomen julkishallinnossakin  Nyt koetellaan 
sen kantavuutta suomalaiseen voimatrioon – kommunikaatio-
teknologiaan, pelialaan ja koulubrändiin – perustuvan start-upin 
vauhdittajana  Järvilehdon Yle Puheella tammikuussa 2016 sano-
min sanoin ”Suomi, oppiminen, peliosaaminen” on ”uskomatto-
man tulivoimainen yhdistelmä” 

Lightneer syntyi Rovion oppimisyksikön alasajosta kesällä 2015  
Julkisuuteen asia tuli vasta lokakuussa  Helsingin Sanomat kertoi, 
että syyskuussa aloittaneen Lightneerin polkaisivat pystyyn Järvi-
lehto sekä Vesterbacka, Rovion animaatiostudion luonut Lauri 
Konttori ja niin ikään saman peliyhtiön perustajiin kuuluva Nik-
las Hed  HS antoi Järvilehdon esiintyä pedagogia-ammattilaisena: 
”Digioppimisen täytyy mennä arkeen ” Talouselämä- ja Tekniikka 
& Talous välittivät hänen pääpointtinsa: ”Tähän asti oppimispelejä 



370

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

on tehty kuorruttamalla matikan tehtävät jollain söpöllä eläinhah-
molla  Se ei vain toimi  Verrattuna oikeisiin mobiilipeleihin kuilu 
koukuttavuudessa ja mukaansa tempaavuudessa on valtava  Angry 
Birds on siitä hyvä esimerkki  Jos pääset tasolle sata, olet oppinut 
pikkuhiljaa miten eri linnut toimivat ja paljon muuta  Itse peli 
voidaan rakentaa niin, että se on oppimista  Näin voidaan opettaa 
mitä tahansa, vaikka historiaa, matematiikkaa tai vieraita kieliä ” 
Lightneer kertoi ensimmäisen oppimispelinsä esittelystä USA:ssa 
keväällä 2016  Viestimet kertoivat kesäkuussa, että Vesterbacka jät-
tää Rovion ja siirtyy kasvuyritysten neuvonantajaksi  Fun Acade-
myyn ja Lightneeriin viitaten HS lainasi häntä: ”On ollut ideana, 
että laittaisin paljon puhuttua koulutusvientiä liikkeelle  Harva 
Suomessa edes ymmärtää, miten kova brändi meillä on koulutuk-
sen ympärillä ”

Tässä raportissa ei arvioida Rovion tai Lightneerin pelejä mark-
kinointiväitteineen  Sen sijaan tarkataan FA:n ja sen edustajien, 
kuten perustajan ja hallitusjäsenen Järvilehdon, harjoittamaa yh-
teiskunnallista vaikuttamista kouluasioissa  Katsotaan taustaksi 
hänen julkisten puheittensa koko kaarta, sitten hänen kirjaansa ja 
lopuksi FA:n koululobbauksen teoriapohjaa, nykytilaa ja pulmia  

Koulu-uudistuksen tausta ja luonne

”Ihminen oppii silloin, kun hän on kiinnostunut oppimastaan”, 
kuulutti Ajattelun ammattilainen elokuussa 2009  Blogi ei viitan-
nut lähteisiin  Luonnontiedeopetuksen yhdysvaltalainen uudistaja 
Dolman MacCracken pohti jo 60-luvulla: ”Milloin opitaan? Kun 
ollaan kiinnostununeita? Mitä opitaan? Itselle tärkeiltä vaikuttavia 
asioita  Miten opitaan? Aktiivisesti osallistumalla  Oppiminen ei 
ole passiivinen tapahtumakulku ” Näissä painotuksissa näkyy 
deweylainen tekemällä oppimisen, oppimaan oppimisen ja toime-
liaan osallistumisen perinne  Järvilehto ei ole kasvatustutkimuk-
sen, kouluhistorian tai oppimisfilosofioiden asiantuntija: hän am-
mentaa ajatuksensa lähinnä pelioppimisen populaarikirjallisuu-
desta  Lainatun postauksen tapa yhdistellä ajatusta mielenkiin-
nosta ja kenen tahansa helposti opittavissa olevista taidoista muis-
tuttaa Perigo Mooren You’re Smarter Than You Thinkiä (1985), joka 
alleviivaa intressin ja intelligenssin kehittämistä, sisäsyntyistä 
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motivaatiota ja videopeleihin ulottuvia aikansa uusia, hauskoiksi 
esiteltyjä oppimistekniikoita  Vastaavia painotus tavataan monissa 
myöhemmissä oppimista korostavissa itseapukirjoissa, kuten Lund-
bergien I Don’t Have to Make Everything All Betterissä (2000) ja 
Doylen The Manager’s Pocket Guide to Trainingissä (2006) 

Syyskuussa 2009 Ajattelun ammattilainen täydensi oppimisen 
syntyvän altistuksesta ja kiinnostuksesta  Järvilehto ei taaskaan 
viitannut mihinkään, mutta vastaavasti asian esittivät esimerkiksi 
Schaie & Zanjani 2006  Suomessa samoja käsitteitä on käyttänyt 
Niemi-Väkeväinen ammatillisen aikuiskasvatuksen väitöskirjas-
saan 1998 erityisesti teknologiaopetuksesta  Puheenparret ovatkin 
tavallisia ICT-pohjaisista oppimisratkaisuista ja valmennuksel-
lisista lähestymistavoista ammentavissa esityksissä  Järvilehdo ei 
mainitse Topracin 2008 valmistunutta väitöstä, joka luotaa digi-
pelien ja motivaation suhdetta tiedeopetuksen apuna, mutta hän 
toisti yhtälön blogissaan maaliskuussa 2010: ”Informaatio jää var-
masti mieleesi, jos luettu asia perustuu omaan kiinnostukseesi  
Jos informaatiota on vielä tarpeeksi niin, että löydät koko ajan 
jotakin mielenkiintoista, opit jatkuvasti  Se ei vaadi erityisiä gee-
nejä tai neroutta ” Elokuussa hän lisäsi, että valmentajan ”tulee 
osata esittää asiat riittävän mielenkiintoisesti ja innostavasti niin, 
että jokainen koulutukseen osallistuva saa koulutuksesta jotakin 
hyödyllistä irti”  Lokakuussa Järvilehto väitti lasten motivoinnin 
jäävän sivuun koulussa, joka takertui ”aikansa eläneisiin positivis-
tisiin ja behavioristisiin oppimiskäsityksiin”  Ei tajuttu, että tietä-
minen on ”kyky tehdä uusia asioita”, joita kiinnostunut oppii te-
kemällä  Opettaminen johti vain ”oppimisesta vieraantumiseen”  
Marraskuussa AA-blogi lisäsi, että oppiminen kysyy innostamista 
ja innostumista 

Hieman vastaavaan tapaan Martela vetää mutkat suoriksi Posi-
tiivisen psykologian voiman artikkelissaan  Hän kuvaa siinä Decin 
1969 julkaisemaa motivaatiotutkimusta ”kerettiläisen” työksi ”yk-
sioikoisen behaviorismin” hallitsemassa psykologiassa  Kuuluisasta 
Chomskyn Skinner-kritiikistä oli kuitenkin jo kymmenen vuotta, 
Hempelinkin tuomiosta behaviorismille vuosia  Deci myönsi itse-
kin 1975 Kochin puhuneen ”intrinsisestä motivaatiosta” jo 50-lu-
vulla  Mutta siitä puhui myös kasvatuspsykologian professori 
Stephens  Lisäksi Ulric Neisserin (1928–2012) ja kumppanien 



372

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

kognitiivinen psykologia oli vahvistanut osakkeitaan koko 60-lu-
vun  Deci kyllä sanoi, että kokeellinen tutkimus oli ollut beha-
viorismivoittoista ja siksi vaikuttimien muodostumisen kaltai - 
sia sisäisiä tapahtumakulkuja ja konstruktioita hylkivää, jopa 
’motivaatio’-käsitteenkin kieltävää  Mutta hän myös erikseen mai-
nitsi saaneensa vaikutteita Hullin 1943 ilmestyneestä tutkimuk-
sesta, jossa keskityttiin ärsykettä ja reaktiota välittäviin prosessei-
hin osana vaikuttimien tarkastelua  Sekä Martelan taustoitus int-
rinsisen motivaation tutkimusperinteelle että Järvilehdon summit-
taiset moitteet nykykoulua kohtaan kielivät historiallis-kriittisen 
otteen heikkoudesta 

Isoja väitteitä koulun mädännäisyydestä saatteli argumenttien 
tai tutkimustuen sijasta elämäntaidollinen opastus  Järvilehto ku-
vaili lokakuussa 2011 ”flow-kanavaa kasvun ja oppimisen optimi-
tilana”  Hän puhui iPadista tulevaisuuden koulun mallina  Ke-
väällä 2012 hän ylisti verkkopalvelu Khan Academya (2008–) val-
lankumouksellisena oppimiskeksintönä ja Max Paynea opettavai-
sena pelinä  YLE kääntyi hänen puoleensa ensimmäisiä kertoja 
elokuussa 2012, kun se teki verkkosivuilleen juttua tablettien ope-
tuskäytöstä  ”Filosofian tutkijaksi ja kouluttajaksi” esitelty Järvi-
lehto sai sanoa sittemmin tutuksi tulleen teesinsä: ”Lapsi saattaa 
olla oppimispelien pelaamisen jälkeen todella rauhallinen ja tasa-
painoinen, mutta jos lapsi pelaa jotain ajantappopeliä, lopputulos 
on useimmiten se, että lapsi menee pitkin seiniä ” Juttuun haas-
tatellut pedagogit ja varhaiskasvatusviranomaiset toppuuttelivat 
digi-intoa ja neuvoivat opettamaan lapsille kriittistä tietotekniik-
kasuhdetta  Joulukuussa Järvilehto kuvaili oppimista ”leikin 
asiak si”  Lokakuussa 2015 hän kertasi sanomansa: ”Olemme jo nyt 
hämmästyttäneet maailmaa kerta toisensa jälkeen esimerkiksi 
mobiili-, peli- ja koulumenestystarinoillamme  Mutta antamalla 
ruikutuskulttuurille vallan vedämme huikeat mahdollisuutemme 
vessanpytystä alas ” Kesäkuussa 2016 hän kuulutti: ”Tehdään Suo-
mesta maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ” Lightneerin aloi-
tettua hän postasi vielä lokakuussa Aasian-matkansa päätteeksi 
tulleensa vaikutetuksi kehittyvien maiden ihmisten opinhalusta 

Miten Hauskan oppimisen vallankumous (2014) kokoaa FA:n 
kouluajatuksia? Järvilehto aloittaa omien kolmi- ja viisivuotiaitten 
lastensa iPad-oppimiskokemuksista  Oppimispeliala oli vasta 
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aluil laan, mutta ”viimeaikaiset kasvatustieteen, motivaatiopsyko-
logian, positiivisen psykologian ja neurotieteen tutkimukset maa-
laavat mukaansatempaavan kuvan siitä”  Näin siis anekdotaalista 
avausta seuraa outo ajatus tieteestä ja tutkimuksesta ”maalaa-
massa” vi sioita  Ollaan tiukasti innostamislajityypissä  Ensimmäi-
nen viite osuu Seligmanin Flourishiin, kun tarkoituksena on osoit-
taa, etteivät koulut opeta asioita, joita kuka hyvänsä eniten toivoisi 
lapsilleen  Järvilehdon mukaan perustavien luku-, kirjoitus- ja 
lasku taitojen lisäksi oppilaat oppivat noudattamaan aikatauluja ja 
sääntöjä, kun itseohjautuvuusteorian hengessä tulisi keskittyä au-
tonomiaan, kompetenssiin ja yhteenkuuluvuuteen  Oppimisen 
hauskuuden puolesta hän vetoaa yllättäen kanadalaisen tiedotus-
tutkijan Marshall McLuhanin (1911–1980) 60-luvun ajatuksiin 
huumorin kuulumisesta kuvaan  Tätä kytkyä korostaakin esimer-
kiksi Federmanin & De Kerkhoven McLuhan for Managers (2003) 

Järvilehto jättää mainitsematta tukun tuoreempia ja suorem-
min hänen kirjansa maailmaan istuvia hauskan oppimisen puo-
lustuksia  Osiossa III 7 mainittiinkin yhdeksän lähdettä, jotka 
sopisivat Hauskan oppimisen vallankumousta tukemaan  Jatkoksi 
sopii opettajasta konsultiksi ryhtyneen yhdysvaltalaisen Jeffrey N  
Golubin Making Learning Happen (2000), joka kytkee hauskan 
oppimisen interaktiivisten menetelmien ja ympäristöjen käyttöön-
ottoon  Sitäkään ei Järvilehto ei mainitse  Hän puhuu ”oppimisen 
sosiaalisesta näkökohdasta” viitaten erittelemättä ”kasvatustietei-
lijöihin Vygotskista Mezirowiin ja Brunerista Engeströmiin”  Hel-
singin yliopiston aikuiskasvatustieteen professorin Yrjö Engeströ-
min (s  1948) Vygotskilta ja Brunerilta ammentava Learning by 
Expanding (1987) onkin pyöreästi yhteensopiva kirjan sanoman 
kanssa, mutta yhdysvaltalaisen aikuiskoulutuksen professorin Jack 
Mezirowin (1923–2014) kriittisiä ja itsekriittisiä taitoja korostava 
teoria istuu erikoisen huonosti roviolais-filosofianakatemialaisen 
epäfilosofisesti ja -yhteiskunnallisesti virittyneen oppimisuudis-
tushankkeen takeeksi  ”[T]eknologisia ratkaisuja hamutaan aivan 
liian usein huomioimatta perustavia kielellisiä, esteettisiä, sosiaa-
lisia ja moraalisia oletuksiamme eritoten keskinäisistä suhteis-
tamme ihmisinä ja paikastamme luonnossa”, Mezirow huokaisi 

Järvilehto jatkaa flow-testillä  Sitten hän neuvoo ”optimisuo-
rituksen” paikantamisen epämukavuus- ja mukavuusalueiden 
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leikkauspisteeseen näitä 80-luvulta alkaen itse- ja yrityskehitys-
oppaissa tehokäytössä olleita termejä taustoittamatta  Hän opastaa 
hyvän ”(eu)stressin” erottamiseen huonosta ”(di)stressistä”  Hän 
julistaa tylsyyden myrkyksi ja lukihäiriöisen yritysjohtajan sanka-
riksi: ”Silkasta intohimosta yrittäjyyteen [englantilainen Richard] 
Branson [(s  1950)] rakensi [1970 alkaen sittemmin monikansal-
liseksi pääomasijoitusyhtiöksi paisuneen] Virgin-imperiuminsa ” 
Nautittavuuksiin keskittyminen, kasvamiseen asennoituminen ja 
leimaamiselta välttyminen mahdollistavat oppimisen ja menesty-
misen  Peuhaavista eläimistä päästään Csikszentmihalyin ajatuk-
seen työn ja leikin keinotekoisesta erosta: ”[L]eikkiminen ja leikil-
lisyys tarjoavat psykologisia tarpeita tyydyttämällä sekä flow’ta 
edistämällä myös erittäin hedelmällisen pohjan luovalle ajattelulle 
ja tehokkaalle oppimiselle ” Sekaan soppaan tulevat semanttiset 
verkostot, semanttinen kuorma, Dummett, Gentzen, viestinnän 
tennisottelumalli, muistin varastointimalli, kommunikoivien ai-
vojen synkronoituminen ja superpositio ilman kunnollisia viitteitä 
mihinkään  Toki Järvilehto viittaa Fredricksoniin sanoessaan po-
sitiivisten tuntemusten laajentavan kykyä luovuuteen ja Pinkiin 
sanoessaan palkintojen kaventavan huomiokykyä  

Hauskan oppimisen vallankumous alkaa hahmottua bisneshenki-
seksi oppivan organisaation oppaaksi  Järvilehto itse ajoi toista tul-
kintaa artikkelissaan Educa-messuilla 2015 virallisesti julkaistuun 
tietokirjailijayhdistyksen toimitteeseen Oppimateriaalit muuttu-
vassa tietoympäristössä (2014)  Hän sanoi pelanneensa paljon oppi-
mispelejä ja testanneensa niitä lapsillaankin  Järvilehto uskotteli 
”yhä vallalla olevaksi opetustyyliksi” opettajan monologiluennoin-
tia  Siihen verrattuna ”pelit ja leikit ovat erittäin tehokkaita” sisäi-
sen motivaation ja siitä kumpuavan tarkkaavaisuuden synnyttäjiä  
Nyt hän antoi Rigbylle & Ryanille kunnian ajatuksesta, jonka 
mukaan ”tehokkaimmin opettavat pelit, joissa oppiaines on ni-
vottu osaksi pelikokemusta”  Järvilehto johti mobiiliteknologian 
kehityksestä ja ”sen mahdol listamista uudenlaisista oppisisällöistä” 
selvän läksyn: ”Tässä on nähdäkseni oppimisen tulevaisuus: jokai-
nen voi oppia omaan tahtiinsa ja perehtyä erityisesti itseään kiin-
nostaviin asioihin ”

Hänen omassa kirjassaankin Rigby & Ryan saavat avainroo-
lin  Heidän mukaansa ”pelit eivät vastoin yleistä luuloa yleensä 
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koukuta pelaajia väkivaltaisella tai edes värikkäällä ja meluisalla 
sisällöllään”, vaan ne ”vaikuttavat pelaajien sisäiseen motivaatioon 
stimuloimalla autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden 
tunteita”  Ne ”antavat myös erinomaisia mahdollisia tarpeiden tyy-
dyttämiseen”, vieläpä niin, että ”tyydyttyminen on huomattavasti 
välittömämpää, johdonmukaisempaa ja toistuvampaa kuin oi-
keassa elämässä”  Lyhyesti: ”Videopelit eivät petä ” Järvilehto pal-
jastaa tajunneensa ”tiimityöhön kannustavista moninpeleistä” 
enemmän pelattuaan kavereittensa kanssa Counter-Strikea  Inspi-
Radiossa hän kertoi sittemmin pelaavansa 12-tuntisista työpäivis-
tään tointuakseen hieman Call of Dutya  Kirjan mukaan pelaami-
sessa tärkeämpää kuin pelin sisältö on pelaamisen toimintaperiaate  
Tätä ajatusta hän vertaa McLuhanin kuuluisaan credoon, tosin Jär-
vilehto laimentaa medium is the messagen muotoon ”ilmaisuväline 
on yhtä tärkeä ideoita välitettäessä kuin itse idea”  Pelien pedagogi-
nen lupaus nousee siitä, että ne ovat erinomaisia innostumisen ja 
motivoinnin työkaluja  Oppimisen pelillistäminen tarkoittaa taso-
jen ja pisteytysten kaltaisten pelielementtien käyttöönottoa  Mutta 
edistyneemmän ajatusmallin mukaan ”integroidaan oppiaines pe-
liin niin, että pelissä eteneminen riippuu opittavasta sisällöstä” 

Tämä koko kirjan rigbylaisryanilainen pääväite jää nootitta-
matta  Asiaa tunteva tietää esimerkiksi Moseleyn painottaneen 
sitä artikkelissaan 2012, vuotta ennen kuin Järvilehto esitteli sen 
omanaan eduskunnassa  Pelillistäminen on 00-alusta alkaen käy-
tetty termi, jonka yhdysvaltalainen opetusteknologian professori 
Kapp toi yleiseen koulukeskusteluun kirjallaan The Gamification of 
Learning and Instruction (2012)  Hänen Gadgets, Games, and Giz-
mos for Learningissään (2007) sitä ei vielä käytetä, ja Reevesin & 
Readin Total Engagementissä (2009) se on uudissana lainausmer-
keissä  Rigby & Ryan vaikenevat siitä, ja Järvilehto käänsi kelk-
kansa Yle Puheella tammikuussa 2016: 

Gamification on ihan huuhaata  Oppiminen ei ole mitään tylsää, joka 
pitää muuntaa  Aina kun sitä tapahtuu, se on huikeimpia tapahtumia 

Kanta onkin aiempaa järkevämpi  Samalla Järvilehto painot ti 
opettajien tarvitsemaa monien vaihtoehtojen palettia ja kiisti rum-
muttavansa ”superekstrovertti-showmaakari”-opettajuuden puo-
lesta  Hän myös sanoi, ettei oppimispeleille pidä antaa tasoitusta: 
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niiden ja niihin perustuvat koulutuksen tuli olla parasta virikettä  
Vastaavasti tapaan Järvilehto totesi PuheenPalon haastattelussa ke-
väällä 2016, että oppimispelit eivät sentään ”korvaa kirjaa ja teo-
riaa”, vaan niillä on sytyttäjän, avaimen ja sillan rooli, kun edetään 
kiinnostuksesta oppimiseen ja uuden luomiseen  Hän moitti epä-
suorasti hallituksen koulutusleikkauksia, vaikka pitikin selviönä, 
että ”rakenteita pitää päivittää”  Taktisesti katsoen hän on hank-
kinut kärjistyksillä ja liioittelulla puheenvuoron, jota voi käyttää 
näkemysten loiventamiseen  Hauska-sanaa kirjan otsikossa on seu-
rannut ”mielekäs”-sana siitä annetuissa haastatteluissa  Jo Sitran 
julkaisussa Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista (2015) Järvileh-
dolta lainattiin ”filosofi”-tittelillä komistettu aforismi: ”Oppimi-
nen ei ole parsakaalia, joka pitää kuorruttaa suklaalla, jotta se me-
nisi paremmin alas  Oppiminen on mieletön kolmen Michelin-
tähden ateria ” Sitaatti esiintyi hieman eri muodossa hänen Rovio-
saitti FunLearning.comilla maaliskuussa 2015 julkaisemassaan blo-
gikirjoituksessa 

Järvilehto ei tullut maininneeksi, ettei ajatus ole hänen omansa  
Yhdysvaltalainen doktorandi Christiane Sommer Damasceno kir-
joitti elokuisessa verkkolokitekstissään 2013, kuinka digitaalisen 
median apulaisprofessori Nicholas Taylor oli neuvonut välttämään 
ajatusvirhettä videopelaamisperustaisesta oppimisesta jonkin tylsän 
muuttamisena hauskaksi  Moinen tekee joutaviksi sekä pelit että 
opin  Sommer Damasceno lainasi Tayloria: ”Tämä on kauhea tapa 
käsitteellistää tietoa tai oppimista  Oppiminen on parsakaalia, it-
sessään epämiellyttävää mutta hyväksi ihmiselle  Pelaaminen on 
suklaata, itsessään viettelevää  Suklaakuorrutettu parsakaali sytyt-
täköön kipinän oppimiseen  Tämä on pitkittynyttä krapulaa lai-
tostuneesta, teollisen vallankumouksen ajoilta periytyvästä lähes-
tymistavasta koulutukseen ” Näennäisoppimisesta Big Macinä ja 
kunnon oppimisesta kolmen tähden Michelin-ateriana taas puhui 
helmikuussa 2013 kasvatuskirjailija Steve Cushing blogissaan  Som-
mer Damascenon postauksessa puhutaan McLuhanista, toistellaan 
koulun syntyneen teollisen ajan tarpeisiin ja edetään Hauskan op-
pimisen vallankumousta läheisesti muistuttavaan johtopäätökseen: 

Videopelit pystyvät vangitsemaan pelaajien huomion ja sitomaan heidät 
immersiivisiin pelikokemuksiin  Sen vuoksi ne vetovat opettajiin, joiden 
on usein vaikea pitää yllä oppilaittensa huomiota 
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Järvilehto on siis paikoin korjannut oppimishauskuusajatustaan 
asiallisemmaksi  Mutta yleinen teknologia- ja erityinen pelipaino-
tus eivät ole käyneet kriittisemmäksi  Kirjassaan hän palaa asian 
ruodinnan sijasta mieluummin Mestariajattelijansa teemoihin ei-
tietoisesta minuudesta ja laajennetusta mielestä  Koulumuutosta 
hän virittelee Mitran ja Montessorin avulla mutta lainaa myös 
kasvatustieteilijä Hannele Niemeä (s  1948) opettamiskeskeisyyden 
murroksesta oppimispainotteisuudeksi ja opettajuuden muuttu-
misesta kohti ”mahdollistajan” ja ”välittäjän” vuoropuhelevaa voi-
mannuttamista  ’Metakognitiota’, ’metamotivationaalisia taitoja’, 
’itse säädeltyä oppimista’ ja metamanageriaalisia ’voimavarahallin-
nan strategioita’ alansa uusina tuulina sekä niin sosiaalis-inter-
aktiivisesti jaettua tiedon luomista kuin aivojen plastisuutta näitä 
trendejä taustoittavina informaatioteoreettisina ja neurotieteelli-
senä ilmiöpiireinä sivuavassa artikkelissaan 2009 Niemi ei kuiten-
kaan puhu peleistä tai valmentamisesta, eikä hän kehityksen ta-
salla pysymisen eetoksesssaankaan jätä viittaamatta teknologia-
pohjaisuuden ongelmiin  Peleihin ja tekniikkaan luottavalla Järvi-
lehdolla opettajan rooli kaventuu ”innostuksen ja inspiraation 
luojan” tehtävään 

Hänen varsinaiset herätteensä tulevatkin kouluammattilaisten 
ja kasvatustutkimuksen tuolta puolen  Järvilehto ottaa vauhtia di-
gitaalisen median ekspertiltä ja start-up-koutsilta Aape Pohjavir-
ralta, joka puhuu Sitran blogissa muuttuvan maailman arvaamat-
tomuudesta ja opittujen mallien pätemättömyydestä  Kirjaa eläh-
dyttää draivikonsultti Pinkin kiteytys ”Sen välillä, mitä tiede te-
kee ja mitä koulut tekevät, on epäsuhta”  Tekstissä vilahtelevat 
kokemukset väliamerikkalaisista mobiilioppimiskokeiluista ja itse 
kolmessa viikossa saavutettu käypä venäjäntaito: ”Onnistuin löy-
tämään riittävän hyvän oppimissovellukset – se oli hauskaa!” Tol-
kullisemmin Järvilehto painottaa muistiinpanojen tekemisen tär-
keyttä  Mutta arkijärkevät juonteet kirjassa jäävät teknohurman 
varjoon  iTunesU, Academic Earth, Codeacademy, Coursea, Edx, 
TED, Lumosity ja Teaching with Portals saavat Järvilehdon empi-
mättömän suosituksen  Aivan erityisen kritiikitön hän on Khan 
Academyn ja sen väitettyjen oppimistulosten äärellä, vaikka verk-
kopalvelua ovat järkevästi arvostelleet monet kommentaattorit, ku-
ten yhdysvaltalaiset matemaatikot Golden & Coffey esimerkiksi 
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Severnsin kokoamaan tapaan sekä heidän virkaveljensä ja maan-
miehensä Talbert The Chronicle of Higher Educationissa  Yleisem-
min Järvilehto harmittelee koulunkäynnin uudistumisen hi tautta 
ja lopettaa runollishakuiseen tanssiinkutsuun:

Tässä on maailma, jossa jokainen meistä voi menestyä antamalla jokai-
selle enemmän tilaa tutkia vapaasti ja tyydyttää siten autonomian tarpei-
tamme, antamalla jokaiselle enemmän mahdollisuukia kokea flow’ta ja 
siten tyydyttää kompetenssin tarpeitamme ja antamalla yhä parempia 
mahdollisuuksia luoda yhteyksiä toisiimme silloin, kun siltä parhaiten 
tuntuu, ja siten tyydyttää yhteenkuuluvuuden tarpeitamme  Tässä on 
maailma, jossa me kaikki voimme oppia elämään hyvää elämää yhä 
paremmin ja paremmin  Maailma, jossa on normaalia herätä aamulla 
ja pakahtua ilosta ja innosta saadessaan mennä töihin tai kouluun  
Maailma, jossa oppiminen on poikkeuksetta hauskaa 

Peliyhtiön pillin ääni häipyy kuulumattomiin  Taustalla on kui-
tenkin Marquardtin & Kearsleyn 1999 viitoittama, yritystarpeita 
painottava ’teknologiaperustainen oppiminen’  Aiemmin Global 
Learning Associates- ja nykyään Aspire-konsulttiyhtiössä työsken-
televä ja ”action-oppimisesta ja -johtajuudesta” tunnusmerkkinsä 
tehnyt Michael J  Marquardt on myös yksityisen George Washing-
ton -yliopiston henkilöstökehittämisen professori  Kasvatuksen 
apulaisprofessori Greg Kearsley taas väitteli 1978 tietokonepohjai-
sesta oppimisesta  Hyvä vertailukohta Järvilehdolle on myös Col-
linsin & Halversonin Rethinking Education in the Age of Technology 
(2009), joka oikeuttaa itsensä pelottelemalla, että ”Amerikka jää 
jälkeen”: videopelien ja muun uuden teknologian käyttöönotossa 
arat koulut eivät osaa ammentaa uuden polven netti- ja mobiili-
oppimispotentiaalista eivätkä pysyä ”globalisoituneen teknologisen 
kulttuurin kyydissä”  Ne eivät ylimalkaan käsitä luokan ja koulun 
tuolla puolen ”koko ajan, missä vain” tapahtuvaa oppimista 

Järvilehdon kouluajatusten taustalta häämöttää myös esimer-
kiksi Floridan The Great Reset (2010): ”Luokkahuonekoulutus on 
vain yksi vaihe jatkuvassa oppimisen, löytämisen ja mukaan me-
nemisen tapahtumakulussa, joka voi tapahtua missä tahansa ja 
milloin hyvänsä ” Kirjassaan Who’s Your City (2009) Florida oli 
jo sekä palannut vanhaan kuvaukseensa ”massatuotantoekono-
mian” syrjäyttäneestä ”hyvin mobiilista ja fleksiibelistä” tiedon ja 
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luovuuden taloudesta että kurkottanut myös opetusalan mieli-
pidejohtajaksi  Hän lainasi informaatioyhteiskuntaguru Alvin 
Tofflerin (s  1928) haastattelulausuntoa: ”Julkinen koulujärjes-
telmä on suunniteltu tuottamaan työvoimaa taloudelle, joka ei 
ole oleva olemassa ” 

Ehkä lähimmäksi Järvilehtoa tulee kuitenkin digioppimissuit-
sutus Getting Smart (2011)  Sen tekijä Vander Ark edustaa Lear-
ning Capital- ja OpenEdSolutions-yhtiöitä palveltuaan sitä ennen 
Bill ja Melinda Gatesin säätiön johdossa jakamassa yli 3,5 miljar-
din dollarin pottia eri kouluhankkeisiin  Yksi kirjan luvuista kes-
kittyy motivointiin ja esittelee FA:lle tärkeän erottelun in- ja 
ekstrinsisiin vaikuttimiin, jos kohta menemättä taustalla oleviin 
Decin & Ryanin teorioihin  Mukana Getting Smartissa ovat myös 
”positiivinen oppimiskulttuuri”, innovaatiot, oppimisen tekemi-
nen hauskaksi ja oppimisen käsittäminen ’peliksi’  Sitä ja Hauskan 
oppimisen vallankumousta vertaillessa ei voi välttyä ajattelemasta 
Järvilehdon ja muiden filosofianakatemialaisten tapaa tuoda ang-
loamerikkalaisia koulutuskonsultoinnin trendejä suomalaiseen 
keskusteluun välittämättä täkäläisen pedagogian ja didaktiikan 
teorioista tai käytännöistä  Vander Arkilla ja kaltaisillaan on ai-
hetta tuskailla yhdysvaltalaiskouluja: kun Koreassa, Singaporessa 
ja Taiwanissa lähes puolet oppilaista yltää matematiikassa edisty-
neelle tasolle, USA:ssa saman saavuttaa kuusi prosenttia  Getting 
Smart päättelee: ”Jälkeen jäävien suoritusten syyt ovat mutkik-
kaita, mutta lyhyesti sanottuna koulumme ovat vanhentuneisuut-
taan käyttökelvottomia ”

Järvilehto on hyödyntänyt samoja retorisia keinoja suomalaisen 
koulun uudistamiseksi kuin amerikkalaiset omansa  Suomen kou-
lulaitos on kuitenkin pikemminkin Korean, Singaporen ja Taiwa-
nin koulujen kuin USA:n koulujen tasolla, olennaisena erona 
Aasiaan kovan komennon puuttuminen  Silti hän on onnistunut 
luomaan mielikuvan – ja vakuuttamaan merkittävissä määrin 
niin poliitikkoja ja muita vaikuttajia kuin tavallaisia kansalaisia 
– siitä, että ilman FA:n (tai Lightneerin) rohtoja suomalaiset opin-
ahjot luhistuvat surkeuteensa  Argumentintapainen nojaa päätel-
mään: koska suomalainen oppilas ei pelaa päätöikseen tai opettaja 
herätä välitöntä mielikuvaa IT-ässästä, jotain täytyy olla syvästi 
vialla ja Pisa-huipulta syöksytään pian verkkotaidoitta rämpiessä  
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Näissä taidoissa taatusti on parantamisen varaa, uusista menetel-
mistä varmasti hyötyä ja digimullistuksessa eittämättä omaksut-
tavaa, mutta niiden ei saa antaa laskea argumentoinnin tasoa  On-
kin korostettava asiaa, jossa Getting Smart onnistuu Hauskan op-
pimisen vallankumousta huomattavasti paremmin: Vander Ark 
jakaa Järvilehdon luottamuksen siihen, että ”oppimispelit opetta-
vat pitkäjänteisyyttä [muussakin kuin pelaamisessa]”, ”[uuden-
tyyppiset] sosiaaliset oppimisyhteisöt edistävät viestimistä” ja ”vir-
tuaaliset oppimisympäristöt ja simulaatiot opettavat” ajattelua, 
mutta hän sisällyttää tavoitteisiin koko ajan ”kriittisen ajattelun” 
taidot, joista suomalaiskollega ei sano mitään  Getting Smart muo-
toilee myös Hauskan oppimisen vallankumousta varovaisemmin 
väitteensä siitä, että ratkaisevan tärkeät ”vahvat, pitkäkestoiset 
oppimissuhteet” toteutuvat ”monissa tapauksissa” todennäköisem-
min uusissa kuin ”perinteisissä ympäristöissä” 

Hauskan oppimisen vallankumous jättää siis mainitsematta lu-
kuisia sille ilmeistä sukua olevia leikkisän oppijuuden valotuksia  
Täysin hiljaa se on kasvatustieteellisestä kritiikistä koko ajatusta 
tai sen ylenpalttista ja teknologiauskossaan sokeaa soveltamista 
kohtaan  Tällainen ote on esimerkiksi luonteva osa muuten intoa 
tihkuvassa ja optimistisessa antologiassa Future Trends in Educa-
tional Policy (1979)  Siinä nimenomaan moititaan näkemyksiä, joi-
den mukaan ”oppimisen pitäisi olla enimmäkseen yksinkertaista 
ja kiistattoman hauskaa” sekä kaiken niin pikavauhtista, että 
”minkään idean oppiminen ei saisi kestää yli kolmea minuuttia”  
Moinen asenne ”lannistaa vakavaa tutkimista”, joka vaatii kurin-
alaisuutta ja johon on hankala rohkaista  Lisäksi kirjassa keskus-
tellaan Järvilehdon teoksessa sivuutetuista koulu-uudistusten oi-
keudenmukaisuuskysymyksistä  Kuten Vander Arkin tapaus osoit-
taa, kriittisyyteen kouliminen ei ole kaikilta opetusfuturisteilta 
vieläkään täysin hukkunut 

Peli-into ja digihurma

Miten FA on perustajansa kirjan jälkeen ottanut paikkansa suoma-
laisessa koulutuskeskustelussa? Edellä on jo koottu Järvilehdon 
lobbaustyön monipuolisuutta eduskunnasta Sitran kautta seminaa-
reihin  Tekes-videolla hän summaa teoksensa sisällön tehokkaasti  
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Hänen mukaansa kouluun liitetyt tylsyyden, kuivuuden ja pakol-
lisuuden mielikuvat ovat suorastaan vastakkaiset leikkiin yhdiste-
tyn vapaan innostavuuden kanssa  Järvilehdon sanoin leikillisyy-
destä tapaammekin ”kaiken sen, mitä tarvitaan oppiaksemme”  
Hän lausui samassa, että kaipaamme myös ”vähän väsähtänyttä 
käsitettä lifelong learning” 

Sponda-lehden kolumnissaan syksyllä 2015 Järvilehto jatkoi, 
ettei ”[e]lämän ikäinen oppiminen eli life long learning” riittänyt 
yksistään: ”Tarvitaan myös life wide learningiä eli päivittäistä 
uuden oppimista ” Yhdysvaltalainen latinan professori ja aikuis-
kasvatusaktiivi Leon Josiah Richardson (1868–1964) kirjoitti elin-
ikäisestä oppimisesta jo 30-luvulla  UNESCO antoi sille 1964 vi-
rallisen kasvatustavoiteaseman ja puhui 70-luvulla jo paljonkin 
myös koko elämän laveuteen kuuluvasta opinsaannista  Kuten 
vaikkapa antologia The New Learning (1989) osoittaa, viimeistään 
80-luvulta alkaen lifelong learning ja life-wide learning ovat usein 
esiintyneet rinnatusten, niin Niemenkin mainitussa artikkelissa  
Vanhempi käsite ’elämänpituinen oppiminen’ viittaa elämän-
koulun tapaan sekä kertauksen tärkeyteen aikuisillakin että myös 
uuden tiedon ja taidon omaksumismahdollisuuksiin kypsässä 
iässä  Etenkin Hong Kongissa 70-luvulla suosituksi tullut ’elä-
mänlevyinen oppiminen’ taas kuvaa useimmiten luokkahuonei-
den ulkopuolella tapahtuvaa tai perinteisistä menetelmistä irrot-
tautuvaa oppimista  Kotimaisina virstanpylväinä mainittakoon, 
että Vapaan kansansivistyksen vuosikirja tarttui elinikäiseen oppi-
miseen 1969 ja Aikuiskasvatuksen vuosikirja elämänlaajuiseen op-
pimiseen 2003 

On hankala nähdä, mitä uutta Järvilehto ja FA tuovat asian 
ajatteluun  Selvästikin heidän etunsa on tulkita yhtäältä ”väsähtä-
nyt” lifelong learning työelämäkeskeiseksi tarpeeksi ”päivittää 
osaamista” tai ainakin sijoittaa itse- ja yrityskehittämiseen ja toi-
saalta life-wide learning kehotukseksi panostaa ajattelunhallinnan 
tekniikoihin  Yleisargumentti on tuttu monituisista bisnesop-
paista: Koska maailma muuttuu niin rajusti, X  Ja korollaarinaan: 
kaikki maailman rajun muuttumisen alkamista edeltävä on kelvo-
tonta nykyolosuhteissa  Tässä yhteydessä tuo X tarkoittaa: opetus-
alankin päättäjien on syytä kuunnella meitä, koska me tiedämme, 
miten rajusti muuttuvassa maailmassa luovitaan  Argumentti on 
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käytössä jo Martelan & Järvilehdon ammattikasvatuksen kehittä-
mistä viitoittavassa tilaustyössä Ammattiosaajan hyvä elämä (2012), 
joka väittää, että ”käsitys oppimistapahtumasta passiivisena tiedon 
vastaanottamisena ei enää pidä paikkaansa”  Ikään kuin joku, saati 
koko suomalainen koulutusjärjestelmä, olisi ripustautunut juuri 
ei-aktiiviseen reseptioon  Jatkoväite siitä, että opettajan kuuluisi 
”toimia taitojen kartuttamisessa avustavana valmentajana eikä me-
kaanisena tiedonsiirtäjänä”, ilmensi sekin paitsi valmennusyri-
tykseltä ymmärrettävän painotuksen myös harhaisen käsityksen 
suomalaisista opettajista älyämättöminä infokoneina  Tämä ei ol-
lut epähuomiossa sattunutta suurentelua: Martela & Järvilehto 
alleviivasivat, että ”valitettavan iso osa opettajista ylläpitää tietä-
mättään oppimiselle haitallista perusasennetta” 

Tästä heillä ei ollut näyttöä  He eivät näyttäneet tietävän, että 
valmennukselliset painotukset olivat jo täydennyskoulutuksen 
valtavirtaa ja mukana esimerkiksi opetusministeriön 2010 käyn-
nistämässä Osaava-hankkeessa  Yleisen oppimisympäristöjen ja 
opetusmenetelmien ajantasaistuskiihkon sekä opettajien höyky-
tyksen vallitessa flow-pohjainen ”tulevaisuuden oppiminen” saa 
kyselemätöntä kannatusta  Opetusministeri Sanni Grahn-Laaso-
nen (kok ) (s  1983) tunnettiin jo Stubbin hallituksen ympäristö-
ministerinä ja sivistyspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä 
toimiessaan radikaalina digi-intoilijana  Huhtikuussa 2015 hän 
kehui kuin Hauskan oppimisen vallankumousta mukaillen oman 
alle kaksivuotiaan lapsensa pärjäämistä omin neuvoin älypuheli-
men ja lastenohjelmien kanssa  Samaan hengenvetoon Grahn-
Laasonen yhtäältä moitti Pisa-menestyksen ”laiskistaneen ke-
hitystä” ja toisaalta valoi uskoa ”vuorovaikutteisuuteen”, kun  
”[t]wiitata voi vaikka Valkoisen talon kanssa” 

Tällaisessa asenneilmastossa ja tällaisella argumentointitasolla 
katteettomimmallakin ”uudistus”-puheella on hyviä mahdolli-
suuksia toteutua  Niinpä esimerkiksi Opettaja-lehden tammi-
numerossa 2015 Järvilehto sai visioida ”hauskan oppimisen” ku-
mouksesta  Se ei kuulemma tarkoittanut, ”että kaikki on falle-
ralleraa”  F-sanasto oli kuitenkin tärkeä, sillä ”nykykoulu on mes-
tari flow’n tappamisessa”  Lääkkeeksi sopivat tietokoneet, mobiili-
laitteet ja oppimispelit  Ja kun samassa haastattelussa kuultu 
opettaja epäili pelaamisen aiheuttavan usein lyhytjänteisyyttä ja 
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passiivisuutta sekä hyvinkin uhkaavan äidinkielen oppimista ja 
kokonaishyvinvointia, toimittaja kuvaili tällaista vastakantaa ”hyt-
tysen ininäksi”  Järvi lehdon tunnusomaisen löyhä todistelu – 
”koulu ei voi astua taaksepäin” – kelpasi paremmin  Sanaakaan 
Opettaja ei sanonut hänen Rovio-kytkyistään 

Kuten nähtiin, Järvilehto ei itse piilotellut niitä mitenkään 
esiintyessään parlamentaarikoille joulun alla 2014  Kun Helsingin 
Sanomat haastatteli häntä huhtikuussa 2015 lempipeleistään ja 
Luminosityn käyttämisestä aivojumppaan, hän sanoi pelaamisen 
olevan hänelle ja veljilleen yhteinen elämänalue  Lokakuussa Light-
neer-lanseerauksesta haastateltuna hän virnisti HS:lle: ”Tuntuu, 
että pelit ovat meillä dna:han koodattu ” Järvilehdon veljeksistä 
Petri on Rovion entinen pelijohtaja, joka nykyään luotsaa omaa 
Seriously Digital Entertainmentiaan  Niin ikään pelialan yrittäjänä 
toimii toinen veli, Everywhere-kellopelituotteista tunnettu Aki 

Matka peleistä maailmaan ja takaisin ei taitu noin vain  Ylen 
tv-uutiset kertoi syksyllä 2015, kuinka mukavaa turkulaisilla valtio- 
opin opiskelijoilla oli diplomatiapelien tiimellyksessä  Juttuun 
haastateltu alku- ja esiopetusasiantuntija, Helsingin yliopiston 
kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen totesi, että ”on 
hyvin vaikea sanoa, tuottavatko pelit oppimista”  Tämä oli tylysti 
todettu, kun ottaa huomioon, että Sitran ”Uusi koulutus” -fooru-
miinkin kuulunut Kumpulainen on esiintynyt julkisuudessa posi-
tiivisen psykologian kannattajana ja vaikuttaa Rovion yliopistolle 
kustantaman ”pelillisen oppimisen keskuksen” perustajajäsenenä 
ja tieteellisenä johtajana  Sitran sivuilla hän luonnosteli heinä-
kuussa 2015 oppiessa lujittuvaan toimijatuntoon nojaavaa ”vah-
vuuksien koulua” 

Järvilehto myöntää osan ongelmasta itsekin  Hän totesi Etiikka.
fi-jutussaan, ettei pelioppimisen uuden alan pitkäkestoisista vaiku-
tuksista voi sanoa mitään  ”On todennäköistä, että pelit tarvitse-
vat useimmiten tuekseen myös muunlaisia oppimisen muotoja it-
senäisestä oppiainekseen perehtymisestä ryhmätyöskentelyyn ” 
Vaikka tästäkin muotoilusta on jätetty pois opettajan rooli, se 
edustaa kuitenkin Järvilehdolle harvinaisen maltillista komment-
tia hänen usein siunauksellisina pitämäänsä pelioppiseen  Hänen 
kunniakseen on sanottava, että hän on muulloinkin tuonut jul-
kisesti esiin toistaiseksi vaisun tutkimusnäytön oppimispelien 
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teholle  Mutta usein askelta taaksepäin seuraa loikka eteen, niin 
Etiikka.fi:ssäkin: 

Pelit voivat kuitenkin tukea ainutlaatuisen flow-tilaa ylläpitävän moti-
vaatiorakenteensa ansiosta merkittävästi tulevaisuuden oppimista 

Perustelu sopisi kaiketi myös huumeisiin tai lääkkeisiin  Järvi-
lehdon Mestariajattelijassa kaiken päivää ”flow-tilassa” virtaileva 
mieli esitetään yksityisen ja yhteisen sulautumisena: ”Kun teet sitä 
mitä rakastat niin, että olet samalla arvokas oman yhteisösi jäsen, 
on hyvä olla aamusta iltaan  Tällöin ajatuksesi – niin tietoiset kuin 
tiedostamattomatkin – tuottavat luotettavasti sellaisia tuloksia, 
jotka ovat sinulle ja yhteisöllesi arvokkaita ” Flow on siis vankasti 
yhteisellä asialla 

Alan tunnetut auktoriteetit Liisa Keltikangas-Järvinen (s  1946) 
ja Kari Uusikylä (s  1945) ovat olleet Kumpulaistakin huomatta-
vasti penseämpiä  Lääkärilehti-kolumnissaan 2015 psykologian 
professori Keltikangas-Järvinen puhui digipelioppimisen ”legen-
dasta”  Lasten helposta harjaantumisesta tietotekniikan käyttöön 
tai viihtymisestä pelaamisen parissa ei seuraa, että perinteiset op-
pimiskäsitykset tai opetusmetodit joutaisivat viralta  Diginatiivien 
monitoimijuutta ja itseohjautuvuutta suitsuttavat pelaamalla op-
pimisen apostolit jättävät mainitsematta esimerkiksi muistirasi-
tuksesta aiheutuvan virheiden lisääntymisen tai pinnallisesta op-
pimisesta aiheutuvat riskit  Kasvatustieteen professori Uusikylä 
puuttui hänkin pänttäyksen vastaiseen, muun muassa Sitran 
sponsoroimaan ”hurmahenkiseen” koulun tekniseen ja kasvatuk-
sellisesti arveluttavaan uudistamiseen  Opettajan kanssaoppijaksi 
hahmottavassa oppilaskeskeisyydessä vahvistetaan lyhytjänteistä 
keskittymättömyyttä  Kuten Hufvudstadsbladet raportoi syksyllä 
2014, samaa huolta levottomasta näennäisoppimisesta kantoivat 
Helsingin yliopiston aivotutkijat  Vastaavan kannan otti tammi-
kuussa 2016 suomalaisen koulututkimuksen näkyvin edustaja pro-
fessori Pasi Sahlberg (s  1959)  Hänet mainitaan Lightneerin koti-
sivuilla yhtiön ”pedagogiseksi neuvonantajaksi”  Kiinnitystä voi-
nee pitää Järvilehdon sosiaalisten verkottoitumistaitojen yhtenä 
huipentumana  Ainakaan Sahlbergin Opettaja-kolumnissa lausu-
mat sanat tuskin voisivat olla jyrkemmässä ristiriidassa FA:n jul-
kisuudessa viime vuosina edustamien näkemysten kanssa:
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Digitalisaatiosta toivotaan Suomen pelastajaa  Moni arvelee, että tekno-
logian luomat ratkaisut auttavat myös suomalaisen koulutuksen kasvu-
uralle  Pisa-tulosten väitetään meillä kääntyneen laskuun koulun van-
hentuneiden opetusmenetelmien takia  On totta, että digitaalisia työ-
välineitä hyödynnetään kouluissamme kansainvälisesti vertaillen niu-
kasti  Läppäreiden ja älylaitteiden uskotaan siksi olevan oikotie oppimi-
sen onnelaan  Tietokoneiden opetuskäytöstä saadut kokemukset maail-
malla ovat kuitenkin ristiriitaisia  Tiedonkäsittely oppitunneilla kyllä 
helpottuu ja ongelmien ratkaiseminen nopeutuu, mutta samalla perus-
asioiden omaksuminen käy vaikeaksi ja ajattelun taitojen oppiminen hi-
dastuu  […] Amerikkalaisissa tutkimuksissa on todettu netin suurkäyt-
täjien aivotoiminnoissa sellaisia fysiologisia muutoksia, jotka vaikeutta-
vat syväoppimista  Oppimisesta tulee pinnallista digitaalista loikkimista, 
josta syvällinen ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen 
uupuvat  […] Nopean tiedonkäsittelyn aikoina on syytä oppia hitaan 
elämän valmiuksia 

Toukokuussa 2016 Sahlberg totesi myytiksi tietoteknikkaa tottu-
neesti käyttävien nousevan polven diginatiivien älyllisen harp-
pauksen  Taloussanomat-haastattelussa hän sanoi, että nuorilla oli 
vai keuksia ”[k]eskittymistä vaativassa lukemisessa ja syvällisessä 
ajattelussa vaikkapa matematiikan tehtävien parissa”  Yleistyneillä 
älylaitteilla ja lisääntynellä ruutuajalla näytti olevan osuutta oppi-
mistulosten heikentymiseen vauraissa maissa  Sahlbergin sanoin 
ne huononsivat ”keskustelua, myötätuntoa ja toisten kohtaamista”, 
joten ”vuorovaikutustaitojen” ja ”luovan ongelmanratkaisun” tai-
toja oli syytä vahvistaa suomalaisissakin kouluissa  Jutun taustalla 
oli YleX:n raportti, jossa Sahlberg ja kirjailija-aineenopettaja 
Tommi Kinnunen (s  1973) toppuuttelivat kuvitelmia niin nuorison 
monipuolisista digitaidoista kuin uskosta opetuksen digitalisoimi-
sen autuaaksi tekevyyteen  Samaan aikaan kun oppilailla oli yllät-
tävän paljon ongelmia tavallisessa tiedonhaussa ja tekstinkäsitte-
lyssä, osa aikuisista puhui digiloikasta sisällyksettömästi  YleX:lle 
Sahlberg vakuutti varmuuden vuoksi rakastavansa teknologiaa ja 
pitävänsä sitä paljossa ratkaisuna  Hän täsmensi talouslehdelle: 

Ei ole mitään näyttöä siitä, että internetin, älylaitteiden tai teknologian 
suurkuluttajat olisivat parempia ongelmanratkaisijoita ja tiedonkäsitteli-
jöitä, tai luovempia ja tehokkaampia oppijoita kuin muut ”
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Tämän suuntaiseen tulokseen tulivat myös Payne Carter ja kump-
panit toukokuussa 2016 julkaistussa MIT-tutkimusraportissaan 
selvitettyään USA:n armeijan sotilasakatemian opiskelijoitten op-
pimistuloksia  Ryhmissä, joissa oli mahdollisuus käyttää iPadeja 
tunneilla, saatiin noin viidenneksen huonompia koetuloksia kuin 
tietokoneavutta jääneillä verrokeilla  Tutkijat päättelivät, että vah-
vasti motivoituneiden opiskelijoiden leimaaman ja pieniin ryhmä-
kokoihin luottavan West Pointin ulkopuolella teknologisten häi-
riötekijöiden ”haittavaikutukset” ovat luultavasti pahempia  Joku 
kysyisi, miten mahtaa olla keskittymiskyvyltään heikompien nuor-
ten ikäluokkien parissa  Järvilehdon vastaus lienee, että pelit ovat 
kuin luotuja juuri heidän distraktionsa kääntämiseen täydeksi 
huomiokyvyksi  Oppimispelien oppimistuloksista hän ei kuiten-
kaan voi kertoa mitään, kuten hän on tunnustanutkin esimer-
kiksi InspiRadion haastattelussa: ”Tutkimustuloksia on tur kasen 
vähän ” Mutta siirrytään tarkastelemaan FA:n teoreetti sempaa 
oppimisajattelua 

Motivaatio-opin sovellukset

Martela on pitänyt koulukommenteissaan Järvilehtoa tiukemmin 
kiinni Decin & Ryanin alkuperäisestä motivaatioteoriasta  Hän 
esitti Positiivisen psykologian voimassa, että tutkijaparin tunnista-
mia psykologisia perustarpeita tukevat koulut ”saavuttavat muita 
parempia oppimistuloksia”  Deciryanilaisen teorian käyttöä pitää 
ruotia  Ensinnäkin yhdysvaltalaiskaksikko oli Intrinsic Motivation 
and Self-Determination in Human Bahaviorissaan (1985) esitellyt 
ensimmäisenä sovelluskohteena koululuokkaopetuksen  He pai-
nottivat ”kokemusta valinnanvarasta”: kaikki itsemääräytynyt 
(self-determined) käyttäytyminen oli ”valintojen alulle panemaa ja 
säätelemää”  Se oli tyydytystä tuottavaa toiminnan sujumista, tie-
toisuutta tarpeista ja tajua tavoitteista, irrottautumista automaat-
tisesta tekemisestä ja erkanemista ”kontrolloimattomien voimien” 
alaisuudesta  Itsemääräytynyt seurasi omaa kiinnostustaan, piti 
haasteista, teki valintoja ja paneutui asioihinsa  Deci & Ryan sa-
noivat, että koulussa ”sosiaalisesti järjestynyttä käytöstä mielek-
käämpi päämäärä” olisi ”käsitteellisen oppimisen ja joustavan ajat-
telemisen sekä lapsen uteliaisuuden ja itseohjautuvan [self-directed] 
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tutkailun edistäminen” yhdistyneenä ”[sopivasti sosiaalisen] käyt-
täytymisen joustavaan itsesäätelyyn”  Heistä itsemääräämisteoria 
soveltui hyvin ”uteliaisuutta” ja ”sisäsyntyistä motivoitumista” uh-
kuvien lasten opinhalun tukemiseen 

Filosofianakatemialaiset ovat puhuneet jatkuvasti ”itseohjautu-
vuudesta” Decin & Ryanin yleisteoriana  Pikemminkin se on it-
semääräämisteoria itse itsensä ehdollistavasta ja itse itseään kont-
rolloivasta toimijasta  Vasta tämän yleishahmotuksen sisällä he 
myötäilivät täsmäteoriaa itseohjautuvasta oppimisesta  Pienempi 
mutta maininnanarvoinen epäsuhta terminologiassa on FA:n ho-
kema ”sisäinen” tai ”ulkoinen motivaatio”, joka tiukasti ottaen 
sotkee lähtöteorian  ’Motivaatio’ on tilana sisä- ja ulko-eron suo-
rastaan kyseenalaistavaa toimijan ja ympäristönsä vuorovaiku-
tusta: sisäistysten ja ulkoistusten dynamiikkana ’motivoituminen’ 
on kehittyvä tapahtuma  In- tai ekstrinsisen vaikuttumisen akti 
hämärtyy, jos siitä käytetään monien toisen käden lähteiden ta-
paan laatumääreitä internaalinen tai eksternaalinen  Deci erotti 
alun perin in- tai eksternaalisista syy–seuraus-ketjuista syntyvät 
aikeet tai tarkoitusperät sen mukaan, aiheuttiko ne persoonakoh-
tainen vai ympäristöllinen voima  Hän sanoi, että eksternaaliset 
ärsykkeet kyllä ohjasivat intrinsisestikin motivoitua käyttäyty-
mistä, jonka ponnekkuus kuitenkin juontui pääosin henkilöstä 
eikä hänen oloistaan  Intrinsisistä perustarpeista kumpusivat yk-
sittäiset intrinsiset vaikuttimet, kun oltiin tekemisissä ympäristön 
kanssa mutta tähdättiin toimintaan itseensä sisältyviin – eikä ran-
gaistuksen välttämisen tai rahan kaltaisiin toiminnalle ulkoisiin 
– palkintoihin  Ihmiset, jotka ylimalkaan kokivat kontrollin sijoit-
tuvan itsen ulkopuolelle, eivät motivoituneet sen enempää sisäis- 
kuin ulkoispalkittuuksiin  ”Intrinsinen” ei siis ollut Decille sama 
kuin ”internaalinen” eikä ”ekstrinsinen” sama kuin ”eksternaali-
nen”: termi ”ulkoinen motivaatio” synnyttää vääriä mieli kuvia on-
tosta riippuvaisuudesta tai vierasvoittoisesta käsikassaruudesta, 
siinä missä ”sisäinen motivaatio” kuulostaa umpipsyykkiseltä, 
ajattomalta ja paikattomalta ilmiöltä  ’Ulkoa’ ja ’sisältä motivoitu-
minen’ olisi tarkempi käsitepari  

Suomalaisen Wikipedian hakusana-artikkeli ”itseohjautuvuus-
teoria” on suorastaan Filosofian Akatemia Oy:n tekstimainontaa  
Se selittää asiansa viitaten kahteen lähteeseen, Decin & Ryanin 
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2000 julkaisemaan artikkeliin ja FA:n palvelutuotekuvaukseen fir-
man kotisivuilla  Wikipedia selittää sisäisen ja ulkoisen moti-
vaation erottelun ja deciryanialaiset kolme perustarvetta nimillä 
”omaehtoisuus”, ”kyvykkyys” ja ”yhteisöllisyys”  Teksti jatkuu 
huomautuksella, että FA:n Martelan mukaan yhteisöllisyyden toi-
nen puoli ja potentiaalinen neljäs perustarve on hyväntekeminen 
eli benevolenssi  Tämä lisää termisotkua, benevolenssi kun tar-
koittaa hyväntahtoisuutta, benefisenssi hyväntekevyyttä  Selitys 
jatkuu: ajatus ”löytyy monelta hyvää elämää tutkineelta ajatteli-
jalta”, kuten Seligmanilta, Dalai Lamalta ja yrityskonsultti Pin-
kiltä, jonka autonomia–kompetenssi–merkityksellisyys-kolmijako 
vastaisi FA:n vapaus–virtaus–vastuu-trioa  Hakusana-artikkelin 
tekemiseen näyttäisi osallistuneen FA:n henkilöstöä  Ei olla tur-
han kaukana II 7:ssä kuvatusta Oettingen-tapauksesta 

Itseohjautuvuus oli Suomessakin jo 80-luvun lopun koulutus-
alan muotisanoja  90-luvun alusta alkaen siihen vetoavia kasvatus-
tieteellisiä ja muita jukaisuja ilmestyi tiuhaan tahtiin  Kun Koro 
väitteli Jyväskylässä 1993 aikuisista ”oman oppimisensa ohjaajina”, 
hän käytti englanninkielisessä tiivistelmässään termiä self-directi-
veness  Metsämuurosen ”omaehtoista oppimista” käsittelevä väitös-
kirja Helsingissä 1995 tarjosi ilmausta own-initiative learning  Va-
kiintunut termi on kuitenkin self-directed learning, joka tunnetaan 
myös lyhenteellä SDL  Erikseen on itsemääräytymisteoria self- 
determination theory eli SDT  Esimerkiksi A Handbook for Teach-
ing and Learning in Higher Education (1999/2015) käyttää SDL:iä 
kuvaillen sitä myös itse motivoiduksi (self-motivated) ja itse säädel-
lyksi (self-regulated)  Kirjan ryandecilaisesti virittyneessä kuvauk-
sessa ’alkumotivaation’ synnyttäminen ja ’tehtävämotivaation’ säi-
lyttäminen erotetaan olennaisiksi opetustavoitteiksi, mutta sekä 
intrinsisten että ekstrinsisten vaihtoehtojen erittely näille sujuu 
viittauksetta Deciin  Taustalla on myös psykologi Albert Bandu-
ran (s  1925) 70-luvun lopulta lähtien kehittämä teoria ”itse-vaiku-
tuksesta” (self-influence) ja ”itse-vaikutuksekkuudesta” (self-efficacy), 
johon kuuluvat sekä kyky tehdä että usko omaan kykyynsä ja sen 
mukana tarkentuva itsekäsite (self-concept) 

Mutta itseohjautuvasta oppimisesta kirjoitti jo 70-luvun alku-
puoliskolla yhdysvaltalainen aikuiskasvatuksen professori Malcolm 
S  Knowles (1913–1997)  Häneen yhdistetään erilaisia ”andragogian” 
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tai ”autodidaktismin” eli itsenäisen tai itseoppimisen muotoja  
Knowles erotti opinnoissa motivoitumisen ”ekstrinsisistä palkin-
noista” tai ”intrinsisistä yllykkeistä” viittaamatta Deciin  Kanada-
lainen kasvatustutkija Allen Tough (1936–2012) esitti ”opettajatto-
man oppimisen” muotoja setviessään 1967, että oppimisesta ehkä 
80 % perustui itseopetukseen, ja että lähes kaikki aikuiset osallis-
tuivat monesti huomaamattaan erilaisiin itseoppimishankkeisiin 
osana arki- ja työelämäänsä  Kuten Brookfield kertaa International 
Handbook of Education for the Changing World of Workissa (2009), 
oma-aloitteinen (self-initiated) ja itseohjautuva (self-directed) oppi-
minen on herättänyt uutta mielenkiintoa myös keinona alentaa 
kustannuksia ja mukautua libertaristiseen individualismiin  Esi-
merkiksi Phillips & Shaw korostavatkin itseohjautuvuutta val-
mennus- ja oppimiskonsultin oppaassaan A Consultancy Approach 
for Trainers and Developers (1989/1998) 

Jotkut kasvatustutkijat ovat kyllä käyttäneet self-directed 
learningin (SDL) sijalla termiä self-determined learning. Hasen &  
Kenyonin antologiassa 2013 myös ”heutagogiaksi” kutsuttu lähes-
tymistapa kuvataan yhdistelmäksi tuttuja knowlesilaisia paino-
tuksia ja niitäkin oppijakeskeisimpiä korostuksia vahvoin neuro-
tieteellisin jos humanistisinkin maustein  Tähän suuntaan veivät 
informaatioräjähdys yleensä sekä verkkopohjaisten oppimisratkai-
sujen yleistyminen ja aivojen muovautuvuudesta saatu tieto erityi-
sesti  Opuksessa kuitenkin hyödynnetään itsedirektoidun ja itse-
determinoidun oppimisen käsitteitä vaihdannaisesti  Sama pätee 
yhdysvaltalaisen erityispedagogin ja positiivisen psykologian kan-
nattajaan Michael Wehmeyeriin (s  1957), joka käytti 2007 self-
determinationia vammaisten tukemisessa itsenäisyyteen ja riippu-
mattomuuteen  Järvelän toimitteessa 2011 self-regulated learning 
hallitsee, mutta niin se kuin self-directedkin toimivat self-determin-
edin alakäsitteinä  Ja kuten Loyens & kumppanit esittivät 2009, 
SRL on kapeammin oppijuuspiirre kuin SDL, joka kuvaa myös 
oppimisympäristöä ja oppijan oma-aloitteista otetta siihen  Toisin 
kuin Hase & Kenyon tovereineen, Wehmeyer ja Järvelän antolo-
gian kirjoittajat viittaavat tiuhaan Deciin & Ryaniin  Kootusti: 
oppimisyhteyksissä korrekti käsite on ’itseohjautunut’ (self-directed) 
tai ’itsesäädelty’ (self-regulated) ja laajemmassa sosiaalipsykologi-
sessa kontekstissa taas ’itsemääräytynyt’ (self-determined) 
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FA:n kirjoituksissa nämä ovat sekoittuneet  Tämä on hämmäs-
tyttävää, kun ottaa huomioon Martelan huomattavan asiantunte-
muksen Decin & Ryanin teorioista  Ne selittyvät luontevimmin 
siitä, että hän ei taas ole kasvatustieteellisen keskustelun tuntija  
Alaluvussa III 9 jo eriteltiin tapaa, jolla ’sisäinen motivaatio’ oli jo 
pitkään kuulunut suomalaiseen tutkimukseen ja tietokirjallisuu-
teen  Siihen voi nyt lisätä, että myös kasvatustieteilijät olivat selvi-
telleet sitä kauan ennen FA:n uutuusväitteitä  Reijo Byman eritteli 
’uteliaisuuden’, ’kiinnostuksen’ ja ’sisäisen motivaation’ suhteita 
oppihistoriallisestikin ansiokkaassa tutkimusartikkelissaan jo 
1995  Väiteltyään 2001 hän kirjoitti myös aiheesta yleistajuisesti 
Uusikylän toimittamaan antologiaan Luovuutta, motivaatiota, 
tunteita (2002)  Huomata sopii, että Deci & Ryan kirjoittivat yh-
dessä varhaisessa yhteisartikkelissaan 1981 uteliaisuudesta ja itse-
ohjautuvasta taikka -ohjatusta eli -direktoituvasta tai -direktoi-
dusta oppimisesta 

Ylimalkaan FA ei ole osannut tai halunnut tutkivassa journa-
lismissa ja tietokirjoissa tyypillisellä tavalla selvitellä teoreettisten 
inspiraatioittensa alkuperää tai aiempaa hyödyntämistä tieteessä  
Tämä on siitä omituista, että Lewis-tohtorina Järvilehdon pitäisi 
tuntea pragmatistista ajatteluperinnettä, josta motivaatioteorian 
voi sanoa juontuvan  ’Intrinsisestä motivaatiosta’ kirjoitti jo Jame-
sin oppilas Robert S  Woodworth (1869–1962) Dynamic Psycholo-
gyssaan,  (1918), kuten Deci auliisti myönsikin 1975 viitaten myös 
Woodworthin myöhäisteokseen Dynamics of Behavior (1958) sekä 
Robert W  Whiten (1904–2001) antamiin herätteisiin  Sen sijaan 
Deci ei mainitse niin ikään Jamesin pohjalta tahto- ja vaikutin-
oppiaan kehitellyttä E  Boyd Barrettia (1883–1966), joka ehti pu-
hua in- ja ekstrinsisestä motivoitumisesta jo Motive-Force and Mo-
tivation-Tracksissaan (1911)  Hän ei liioin viittaa käsiteparia ruoti-
vaan retoriikan, tulkinnan ja argumentoinnin filosofiseen merk-
kiteokseen, esimerkiksi raportissa kuullulle Ramagelle olennaiseen 
Kenneth Burken (1883–1966) A Grammar of Motivesiin (1945)  
Kaikki nämä Decin tunnustamat ja mahdolliset virikkeet sekä 
tähdelliset vertailukohdat jäävät filosofianakatemialaisilta pui-
matta  ”Itseohjautuvuus teoria” nousi ”2000-luvun motivaatio-
psykologian valtavirtateo riaksi”, toteaa Hauskan oppimisen vallan-
kumous tylpästi yrittäen samaan aikaan esiintyä jonkin upouuden 
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ja ennenkuulemattoman asianajajana  Mainitsematta jää kai ken 
ohessa sekin, että ohjelmistotestaajana toiminnanohjaustalo Maest-
rolla (1989–) sittemmin työskennellyt Jussi Sinnemäki oli jo 1998 
laatinut Helsingin yliopistolla tutkimusraportin Tietokonepelit ja 
sisäinen motivaatio.

Asiantuntijan viitta

Kaikessa arveluttavuudessaan FA:n kirjat näyttävät päässeen us-
kottavan tietolähteen asemaan  Esimerkkeinä Laurea-ammatti-
korkeakoulussa lokakuussa 2015 ja Oulun seudun amk:ssa keväällä 
2016 valmistuneet kaksi opiskelumotivaatioaiheista lopputyötä 
käyttävät Hauskan oppimisen vallankumousta Peltolan & kumppa-
nien arvovaltaisen psykologian yleisesityksen Toimiva ihminen 
(2004) rinnalla  Jos tämä on ymmärrettävää ainakin opiskelijoi-
den jollei opettajien ja oppilaitoksen näkökulmasta, vaikeammin 
on selitettävissä helmikuulta 2016 Yle Oppiminen -sivuston muis-
tiniksijuttu, jossa nojataan niin ikään Järvilehdon kirjaan  Kenties 
oudointa on Tampereella toimivan sisäministeriön alaisen Poliisi-
ammattikorkeakoulun tapa valita 2016 pääsykoekirjaksi Marte-
lan & Jarengon Sisäinen motivaatio  Toisena teoksena opinahjoon 
pyrkivät saivat lukea Talentumin kustantaman Aaltosen & kump-
paneitten populaarin johtamisoppaan  Toisenlaisena osoituksena 
FA:n noususta auktoriteettiasemaan käy vapaan sivistystyön jär-
jestöä Kansalaisfoorumia johtavan kasvatustieteen tohtorin Aaro 
Harjun (s  1954) nettivideosarja ”Kansalaisyhteiskunta Nyt”: sen 
jaksoon ’sisäisestä motivaatiosta’ hän haastatteli helmikuussa 2016 
kaikista mahdollisista asiantuntijoista Järvilehdon perustaman fir-
man nuorinta kouluttajaa Mäkikalliota 

Jo 2014 Martela & Järvilehto pääsivät Sahlbergin ja Kumpulai-
sen tapaisten kasvatustieteilijöitten ja multimediaprofessori Jari 
Multisillan (s  1966) kanssa osallistumaan lukiolaisten liiton kir-
jaan Edutopia 2050  ”[K]oulunvalinnan lisääminen, opetusta oh-
jaavat standardit, ulkopuolelta annettu opetussuunnitelma, oppi-
laiden säännöllinen testaaminen, koulujen tilivelvollisuuden vah-
vistaminen ja teknologiaan perustuvat opetusratkaisut ovat hyvin 
tunnettuja globaalin koulureformiliikkeen ilmentymiä”, kirjoitti 
Sahlberg osuudessaan puolustaen suomalaisen kouluperinteen 
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saavutuksia ”markkinatalousmallia” kouluihin ajavia tahoja vas-
taan  Hän tiedosti oppilaiden luovuuden, uteliaisuuden, kiinnos-
tuksen ja innostuksen hiipumisriskin varsinkin alakoulun jälkeen 
ja alaa vaivaavan ”johtajuusvajeen”  Siksi Sahlberg kannatti visioin-
tia ja opetusmenetelmien uudistamista  Mutta hän teroitti tarvetta 
”pysyä vastustuskykyisinä globaalin koulureformiliikkeen haitalli-
sille vaikutuksille”  Martela & Järvilehto taas esittelivät SDT- ja 
motivaatioteorioita sekä FA:n ”vapaus–virtaus–vastuu”-ajatusta  
He suosittelivat ”koukuttavia” pelejä ”tylsän oppiaineksen” omak-
sumiskeinoksi  Avoimen muutosjohtavasti Martela & Järvilehto 
puhuivat niin ”oppijakeskeisen, valmentavan opettamisen” kuin 
myös Angry Birdsin ja christenseniläisen disruption puolesta 

Järvilehto taas osallistui joulukuussa 2015 Opetushallituk sen 
kustantamaan ja Otavan Opiston koordinoimaan webinaari-
sarjaan opetussuunnitelmatyöstä  Aiheesta ”Tulisiko arviointi-
kulttuuriin tuoda pelisilmäisyyttä?” häntä jututti Polku-palvelusta 
tuttu kouluttaja-matematiikanopettaja Pekka Peura  Tässä yhtey-
dessä Järvilehto esiteltiin tutkija- ja kirjailija-tittelien lisäksi Rovio 
Fun Learning -asiantuntijaksi  Hän kuvasi perusvaihtoehdot 
dweckiläisin käsittein: koululaiset ”seiskan” ja ”kympin” oppilai-
siin olemuksellisesti jakava komparatiivinen arviointi edusti fixed 
mindsetiä, joka piti vaihtaa yksilön etenemistä painottavaan prog-
ressiiviseen arviointiin ja siihen kuuluvaan growth mindsetiin  
”Oon näitten isojen, Otavan ja Sanoman porukoitten kaa spar-
raillu” oppikirjauudistuksista, hän paljasti  Mallina oli tasolta toi-
selle etenevä, ”levelöity” peli: ”Angry Birds ei päästä sua sille seu-
raavalle tasolle, josset sä osaa sen edellisen tason sisältöä”  Tämä 
päti kaiken, niin matematiikan kuin muittenkin aineitten opette-
luun: lähdetään yksinkertaisimmista asioista ja vähitellen ”rikas-
tetaan oppimisympäristöä”  Argumenttiavukseen Järvilehto lai-
nasi Tarmo Toikkasen ”loistavaa blogikirjoitusta”, jonka mukaan 
”koulu on peli, joka on rikki” 

Psykologi-konsultti Toikkasen tausta on ohjelmistotyö ja leipä-
laji oppimisteknologia ja projektinhallinta  Hän vaikuttaa Aalto-
yliopistossa suunnittelijana ja koulutusalan yrittäjänä sekä Suomen 
eOppimismiskeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä (2008–) ja pu-
heenjohtajana (2014–)  Toikkanen oli blogissaan huhtikuussa 2014 
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puuttunut pelillistämisen ”myytteihin ja väärinymmärryksiin”  
Hänen mielestään ”pelimekaniikasta kopioitujen toimintojen” – 
saavutusten badgejen, pisteiden ja palkintojen – siirtely koulutus-
maailmaan oli ”päälle liimattua” ja ”huonosti sopivaa”  Toisin kuin 
luuloteltiin, gamification ei ollut ”ratkaisu melkein mihin tahansa”, 
jos ei havahduttu siihen, että ”koulu on jo itsessään peli” – vaikkei 
”välttämättä kovin hyvin suunniteltu”  Jos peli määriteltiin itses-
sään merkitykselliseksi, vuorovaikutteiseksi ja päämäärähakuiseksi 
vaativaksi toiminnaksi, koulu oli iso peli, jonka sisälle tuodut ”mi-
nipelit” tuntuivat irrallisilta, ”itse kouluun pelinä” vaikuttamatto-
milta lisukkeilta  Toikkanen päätteli, että ”todellinen pelillistämi-
nen” tarkoitti koulukäytäntöjen muutos ta  Eväät tähän antoi ”pal-
velumuotoilu” eli asiakkaitten ja työn tekijöitten osallistaminen 
yhteiseen toimintatapojen muuttamiseen  Toikkanen jatkoi sa-
massa kuussa vielä toisessakin pos tauksessa pelillistämisestä ”vuo-
den hype-sanana opetuksen ja myös henkilöstöhallinnon alueilla”  
Hänestä siinä oli järkeä, jos osan ottajat kokevat pelaavansa ja saa-
vansa ”pitää hauskaa, hassutella, kokeilla”  Näin Toikkanen päätyi 
kumminkin järvilehtolaiselle kannalle, ohimennen vahvistaen sen 
yleismuutosvoimaksi 

Pelillistämisen trendi ei ole hiipunut  Helsingin Sanomat esitteli 
Ura-liitteessään huhtikuun 2016 päätteeksi gamificationin sovel-
luksia työpaikoilla  Aikuisten piristäminen ja työkyvyn kokeileva-
kin ylläpito ovat eri asia kuin alaikäisten koulutuksen huonosti 
argumentoitu muuttaminen  Keltikangas-Järvisen ja Uusikylän 
jos myös Sahlbergin yleisten kriittisten huomautusten lisäksi pai-
nokasta täsmäpohdintaa aihepiiristä on tarjonnut ruotsalainen 
kirjoittajakaksikko Jonas Linderoth & Carl Heath  Heidän mar-
raskuussa 2012 esittämänsä puheenvuoro tarttui Jönköpingin kor-
keakoulun pedagogiaprofessori Tomas Kroksmarkin (s  1950) ta-
paan ajaa pelipohjaisia koulu-uudistuksia  Linderoth on pelejä 
tutkiva Göteborgin yliopiston kasvatustieteen dosentti ja Heath 
oppimispelisuunnittelija Interactive Institutessa, Ruotsin valtion 
perustaman Strategisen tutkimuksen säätiön alulle panemassa ja 
julkisvaroin toimivan RISE-verkoston omistamassa tutkimus-
yksikössä  Länsinaapurin tapaus tarjoaa hyödyllisiä ajatuksia myös 
suomalaisen keskustelun käymiseksi 
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Linderoth & Heath aloittavat Järvilehdon Suomessa tutuksi te-
kemällä aiheella  Havainto koulunkäynnistä kiinnostumattomien 
lasten ja nuorten uppoutumisesta pitkiin pelaamisrupeamiin on 
herättänyt erinäisiä kasvatuskentän toimijoita arvuuttelemaan 
mahdollisuutta siirtää sama antaumus luokkahuoneisiin  Linderoth 
& Heath viittaavat ”populistisiin ohjelmanjulistuksiin” ja ”TED-
konferenssien hienosti ohjattuihin videopätkiin”, joiden voimalla 
on pyritty rummuttamaan uuden itse itsensä motivoivan tekno-
oppimisen ilosanomaa  He katsovat kansainvälisen trendin saa-
neen ruotsalaisessa kasvatustutkimuksessa viestinviejän Kroksmar-
kista  Tämä oli lehtihaastatteluissa puhunut pelisuunnittelijoitten 
tavoittamista periaatteista, joita kannatti seurata Ruotsissakin  
Kantaansa Kroksmark perusti Didaktisk Tidskriftissä julkaistulla 
haastattelututkimuksellaan  Sen mukaan muun muas sa pelaami-
seen kuuluvat ryhmätyö ja tasojärjestelmä sekä ennen muuta pe-
lien oikein ajoitetut jatko-ohjeet ja niiden saamisesta ja seuraami-
sesta aiheutuva mielihyvä ja kokemus omasta nokkeluudesta anta-
vat paremmat eväät oppimiseen kuin konsanaan kouluopetus  
Linderoth & Heath toteavat ensin, että Kroksmark ei ammenna 
pelitutkimuksesta tai pelijärjestelmätuntemuksesta  Sitten seuraa 
vasta-argumentti 

Jonkin pelin hallitseminen ja eteneminen tasolta toiselle ei ole 
välttämättä merkki minkään oppimisesta tai missään pätevöitymi-
sestä  Linderothin & Heathin sanoin harjaantuneen taidon saavut-
taminen merkitsee kykyä asiaankuuluviin erontekoihin  Esimer-
kiksi sienestäjäksi kouliutuva osaa yhä paremmin erottaa eri lajien 
edustajat ja syötävät herkut myrkyllisistä itiöemistä, siinä missä 
lääkärintaito tarkoittaa kasvavaa valmiutta tarkempiin diagnoo-
seihin  Useissa digitaalipeleissä nimenomaan ohitetaan tällainen 
havaintokyvyn harjoittaminen ja havaintoperustainen oppiminen: 
pelaajan ei tarvitse erotella tähdellistä informaatiota turhasta vaan 
seurata ”curling-vanhempien” tapaan tietä tasoittavan pelimallin 
ohjeistusta  Linderothin & Heathin mukaan sisäänrakennettu 
level-systeemi vastaa usein vähemmän pelaajan kohoavaa taitoa ja 
enemmänkin hänen aina uudella, vaikeammalla tasolla käyt-
töönsä saaman välineistön tasokorotusta, siis pelin omaa designia  
Seuraa harhaisa kyvykkyystunne  Tässä riittäisi pohdittavaa myös 
motivoitumisen sisä- ja ulkopuolesta, mutta jääköön se nyt 
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Kuten Linderoth & Heath toteavat, pelien ulkopuolisessa elä-
mässä oppiminen kulkee toisia latuja  Kitaransoitto ei edisty niin, 
että ennen pitkää hyvitetään taikaplektralla ja lopulta uudella mi-
nuudella hendrixinä: ”Tietokonepelit voivat ongelmitta tyytyä an-
tamaan pelaajille ’fiksuudentunteen’ tai niin kuin mieluummin 
sanoisimme oppimisen harhakuvan, kun taas pedagogiikassa au-
tetaan oppilaita ’tulemaan fiksuiksi’ ja todella oppimaan jotain ” 
Linderoth & Heath muistuttavat ensimmäisen pelioppimisaika-
kauslehden Simulation and Gamingin aloittaneen jo maaliskuussa 
1970  Sen jälkeen tutkimusta peleistä ja oppimisesta on karttunut 
hyllymetreittäin: ”Valitettavasti todistelua tässä aihepiirissä leimaa-
vat monesti yksinkertaistukset, liikaluottamus ja historiattomuus ” 
Huonon tutkimuksen huonoihin sovelluksiin perustui esimerkiksi 
Tenstan ”digitaaliluokka”-kokeilu, joka Linderothista & Heathista 
sai oikeutetusti sapiskaa opetushallinnolta  

Toivoa sopii, etteivät Kroksmarkin ajatusvirheet johda uusiin perusteet-
tomiin sijoituksiin vääränlaiseen pelioppimiseen 

Erikoispiirteenä ruotsalaisessa kiistassa oli Kroksmarkin kaksois-
rooli tutkijana ja nyt jo lopettaneen nettijournaalin Didaktisk Tid-
skriftin päätoimittajana ja julkaisijana  Linderothin & Heathin 
kritiikin jälkeen hän oli korjaillut vertaisarvioiduksi merkityn ar-
tikkelinsa uuteen uskoon käyttämättä sitä välillä uudella tuoma-
rointikierroksella, mutta sitten osoittautui, ettei alkuperäistäkään 
ollut referee-arvioitettu  Kroksmark vaihtoi tekstin kolmanteen 
versioon  Hänen korkeakoulunsa asettama tutkimuslautakunta 
antoi hänelle huomautuksen ”vilpistä” ja ”karkeasta huolimatto-
muudesta” viitaten eri versioihin ja vertaisarviomenettelyttömyy-
teen  Tapauksen koonneelle Lärarnas Tidningille Kroksmark kiisti 
2014 yrittäneensä fuskausta  Tämä akateemisesti olennainen ulot-
tuvuus koko asiassa on kuitenkin vain sivujuonne itse debatissa  
Yhteiskunnallisesti paljon tärkeämpää on se, että yleisissäkin tie-
dotusvälineissä paljon esiintynyt ja kuultu arvovaltainen asiantun-
tija ajaa pokkana rajuja uudistuksia heikoin perustein  Tähdellistä 
on myös kritiikin kumpuaminen sekä kasvatustieteelliseltä että 
pelitutkimukselliselta suunnalta 

Hätkähdyttävintä ruotsalaiskaksikon kritiikissä on siinä ilmais-
tujen näkökohtien lähes täydellinen puuttuminen suomalaisesta 
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keskustelusta  Suomenlahden tällä puolen on mennyt läpi yhdys-
valtalaisen laulaja-lauluntekijän Bruce Springsteenin (s  1949) pop-
raidasta ”No Surrender” (1984) muistuttava argumenttityyppi  
Well, we busted out of class/ had to get away from those fools/ we 
learned more from a 3-minute record, baby/ than we ever learned in 
school, kuuluu kappaleen avaussäkeistö, suomeksi vaikkapa: ”Joo, 
koulusta ulos ja pois/ ääliöiden luota lätkittiin/ ja enemmän äkki-
singleltä, beibi/ kuin koko kouluaikana opittiin ” Harva tämän 
laululyriikan todenmukaiseksi kokeva ajattelee, että siihen kät-
keytyy nerokas suunnitelma oppilaitosten ja opetussuunnitel-
mien remontoimiseksi 

Muutettavat muuttaen Ruotsin tapaus soveltuu myös FA:n 
hauskan oppimisen lobbauksen arviointiin  Suomessa pelipedago-
gian eksperttinä on kuultu sen enempää kasvatus- kuin pelitieteel-
lisesti kouluttamatonta ja kokematonta kommentaattoria  Kri-
tiikki on ollut vähäistä, hajanaista, epäsuoraa ja Linderothin & 
Heathin monipuoliseen asiantuntijuuteen yltämätöntä  Toikkasen 
näennäisarvostelu on siihen verrattuna lähinnä nokkela postaus, 
joskaan se ei välttämättä yrittänytkään olla muuta  Järvilehto on 
varmasti oppinut kouluasioista koko ajan enemmän  Sattumoisin 
hän ja Heath esiintyivät kumpikin Ruotsin Tekesiä vastaavan 
Vinnovan marraskuussa 2015 järjestämässä konferenssissa ”Inno-
vaatio & tulevaisuuden koulu”  Mutta esimerkiksi jo lainattu  
webinaarikeskustelu antaa aihetta pikemminkin huoleen kuin 
luottamukseen  Siinä Järvilehto kannatti, kuten jo heinäkuussa 
2015 YLE:lle antamassaan haastattelussa, täysin kritiikittömästi 
Linderothin & Heathin torjumaa ajatusta pelitasosysteemin siir-
rettävyydestä kouluihin  Lisäksi hän sanoi:

Tää on niinku se ongelma, että me mennään niiku, juna puksuttaa vuosi-
luokka kerrallaan, ja sit me vaan pannaan tavallaan jyvät akanoista, niin 
me niinku missataan se, että kun ihmiset kehittyy kaikki niiku yksilöl-
lisiä kehitystahteja  Niiku Einstein oppi neljävuotiaana puhumaan  Niin 
jos Einsteinin kohdalla juna olis puksuttanu, eiks niin, et sillä olis pitä-
nyt, tietsä joissakin niiku USA:n ”huippukouluissa” niiku pannaan 
tietsä kolmivuotiaast saakka niiku sparraamaan, niin sehän olis lentäny 
ku leppäkeihäs ulos sieltä, ja sitten oltas voitu niiku unohtaa suhteelli-
suusteoria ja muut saman tien 
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Einsteiniin vetoamisesta on jo edellä ollut riittävästi puhetta  Sitä 
harrastavat self-help-markkinoilla lukemattomat itse- ja yritys-
kehittäjät, jotka haluavat vakuuttaa pystyvänsä tuottamaan ne-
routta tai ainakin neuvomaan, miten vältetään sen tahaton esty-
minen  Järvilehto olettaa webinaarissa, että kouluissa ei huo mioida 
yksilöllisyyttä ja että systeemi on muutenkin kankea ja vanhentu-
nut  Mitään tutkimusta ei mainita, mitään tietämystä ei osoiteta, 
mutta väitteet ovat mahdollisimman suuria, villejä ja yksinkertai-
sia  Kysymys kuuluu, miksi tällaiseen auktoriteettiin pitäisi ollen-
kaan luottaa tai miksi on niin paljon uskottu, ja miksi Opetus-
hallituskin webinaarin rahoittajana näyttää sitä tukevan? Jopa 
tähän vartin mittaiseen katkelmaan FA:n perustaja pystyi tuo-
maan koko firman julkiselle vaikuttamiselle kenties tunnusomai-
simman mausteen: lähdekritiikittömän epätiedon 

Einsteinin siskon Maria ”Maja” Winteler-Einsteinin (1881–1951) 
1924 laatimassa muisteluksessa fyysikon kerrotaan oppineen pu-
humaan ”hyvän matkaa kaksivuotiaana”  Järvilehdon väite heittää 
siis kahdella vuodella ja sadalla prosentilla  Saksalais-yhdysvalta-
lainen sosiaalipsykologi Wolfgang Yourgau (1908–1979) puoles-
taan muisteli, että kun hän oli heidän tavatessaan maininnut Al-
bert Einsteinille alkaneensa puhua vasta 3,5-vuotiaana, tämä oli 
lohduttanut häntä kertomalla olleensa itsekin jo kolmen vanha 
moiseen ryhtyessään  Tästäkin arviosta olisi matkaa nelivuotisuu-
teen, mutta tarkkanakin muisteluksena se kertoisi enemmän ym-
märtäväisestä suhtautumisesta kuin todellisista kalenterillisuuk-
sista  Elämäkertureista Frank tyytyy toteamaan, että puhuminen 
alkoi myöhään, kun taas Järvilehdon itse kirjojensa lähdeluette-
loon merkitsemä Isaacsonin biografia muotoilee: ”joskus kaksi-
vuotiaaksi tulemisensa jälkeen” tarkoittaen selvästikin samaa kuin 
Winteler-Einstein  Isaacson arvioista on matkaa nelivuotisuuteen  
Isaacson kyllä väittää, että pikkupoikaa kutsuttiin perheessä ”höp-
pänäksi” vielä tämän jälkeenkin kieli vaikeuksien takia, mutta hän 
epäsuorasti myöntää asiassa legendan ainekset: yhdistelmä hidasta 
kehittymistä ja nokkavaa kapinallisuutta on tehnyt Einsteinista 
”kaikkien hajamietteisten koululaisten suojeluspyhimyksen ja mo-
dernin aikakauden luovimman tieteellisen neron”  Brianin The 
Unexpected Einsteinissa (2005) heitetäänkin, että ”jotkut sanovat” 
Einsteinin olleen ”neljä tai viisi” alkaessaan puhua 
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Näin on  Jotkut sanovat niin  Niin englannin- kuin saksankie-
lisissäkin oma-apukirjoissa saatetaan väittää, että ratkaiseva hetki 
koitti neljä-, viisi- tai vasta kuusivuotiaalle Einsteinille  Yksien 
mukaan puhe oli senkin jälkeen surkeaa, toisten mukaan kerrasta 
säkenöivää  Järvilehdon väitteen nelivuotiaana puhumaan ryhty-
neestä Einsteinista jakavat esimerkiksi hänen jatkuvasti kehu-
mansa Michalko nettijutussaan ”Famous Failures” (2012), Moore 
Attitude Is Your Paint Brush: It Colors Every Situationissään 
(1998/2012), Hoisington If You Think You Can!issään (2011), Savary 
& Berne You Are God’s Gift to the Worldissään (2013) ja Cardin 
konsulttipariskunta Educating New Kids for a New Worldissään 
(2013)  Ne kaikki edustavat heppoista asennemuokkausta, oma-
apua ja itse- tai yhteisökehittämistä, mitä seuraa ei kaihda Seppä-
läkään, joka toistaa perättömyyden tieteellisyyttään toitottavassa 
The Happiness Trackissään (2016)  Tällaisia puheenvuoroja määrit-
telee perimmältään lupaus siitä, että koulun, opin, tiedon ja taidon 
käsitteisiin kuuluva vaivannäkö ja ponnistelu ovat kierrettävissä  
Oppiminen on kuitenkin hauskaa ja kumouksellista muttei help-
poa  Sen onnistumisedellytyksiä ei kannata pilata  Kuten raportin 
Johdannossa kävi selväksi, kuvaan kuuluu ratkaisevana tekijänä 
luovuuden ja kriittisyyden kaksoisvalmius ajattelutaitojen osana  
Filosofianakatemialaisen koulutuslobbauksenkin silmiinpistävin 
piirre on kritiikistä ja lähdekritiikistä laistaminen 
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iii.10 POliittiNEN VAiKUttAMiNEN

Uusi oppiminen aukaisi FA:lle tien Arkadianmäelle  Firma oli 2013–
2014 mukana kansanedustuslaitoksen koulu-, työelämä- ja talous-
visioinneissa  Aloitteen näihin yhteistöihin teki eduskunnan tule-
vaisuusvaliokunta (TuV) vaalikaudeksi 2011–2015 muotoutuneessa 
kokoonpanossaan  Vasta 1993 Eero Paloheimon (vihr) (s  1936) 
aloitteesta perustettu tulevaisuusvaliokunta on nuorin kaikkiaan 
kuudestatoista tällaisesta pysyvästä toimielimestä  Se ei osallistu 
lainsäädäntötyöhön  Paloheimon 2012 antaman kommentin mu-
kaan valiokunnan tulisi varmistaa, että parlamentti ”katsoo eteen-
päin ja reagoi etukäteen niihin todennäköisiin vaihtoehtoihin, 
jotka ovat toteutumassa kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden 
päästä”  TuV:n tuolloista tosiasiallista toimintaa kansanedustajana 
1987–1995 palvellut tekniikan tohtori piti kuitenkin liian sirpalei-
sena ja kapeana 

Politiikan tutkija Anu Kettunen arvioi n & n:lle valiokunnan 
painoarvoltaan pieneksi komiteatyyppiseksi orgaaniksi  Kansan-
edustajien keskuudessa sitä ei pidetä kovin merkittävänä valiokun-
tana, mutta yksittäiset parlamentaarikot kyllä korostavat sen mer-
kitystä  ”Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo [(s  1972) (kok)] oli 
eräällä kurssillani puhumassa  Hän oli innostunut valiokunta-
työstä ja piti hyvänä sitä, että tulevaisuutta pohtiessaan edustajat 
pääsivät yli päivänpolitiikan käänteistä ja puoluepoliittisista eri-
mielisyyksistä ” Oli myös käyty esimerkiksi Yhdysvaltain-mat-
kalla tutustumassa uusiin tekniikoihin  Muu eduskunta ei välttä-
mättä hyödy suoraan näistä kokemuksista, vaan tiedonkulku edel-
lyttää molemminpuolista kiinnostusta  Politologi Kettunenkaan 
ei suostu näkemään TuV:ia eduskunnan leikkikenttänä: ”Tulevai-
suuden kannalta on merkittävää miettiä, mitkä voisivat olla muu-
tostrendejä  Jos nyt ajatellaan vaikka avointa hallintoa, eivät tule-
vaisuusvaliokunnan raportit ole olleet pelkkää tyhjää työtä ”

TuV toimii omien sanojensa mukaan ”suomalaisen tulevaisuus-, 
tiede- ja teknologiapolitiikan think tankina”  Näin se tosin ilmoit-
taa vain kotisivujensa englanninkielisessä osuudessa  Suomeksi 
se valmistelee, käsittelee, lausuu ja tekee selvää  Inspiraatio len-
nokkaampaan kansainväliseen puhetapaan on kenties noudettu 
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talossa aikoinaan lakeja säätäneeltä vaikuttajalta  Nuorsuomalai-
sen puolueen kansanedustaja 1995–1999 ja kokoomuksen vara-
meppi 2009–2014, tohtori Risto E  J  Penttilä (s  1959) kehui jo 
Taloussanomat-kolumnissaan 2007 TuV:n muuttuneen ”heittopus-
sista” ja ”kummajaisesta” arvoonsa kohonneeksi ”Arkadianmäen 
omaksi think-tankiksi”  Kun sen ensimmäisiä vuosia leimasivat 
vähävaraisuus, lakkautusuhka, vakinaisen kokoustilan puute ja 
arvostuksen vähyys, ”pätkävaliokunnan” vakinaistuttua 2000 al-
koi muutos, joka näkyi esimerkiksi ”pää ministerikandidaatti” Ka-
taisen asettumiseen uudeksi puheenjohtajaksi 2003–2007  Keskus-
kauppakamarin toimitusjohtajana nykyään ja tuolloin Elinkeino-
elämän valtuuskunnan EVA:n johtajana vaikuttanut Penttilä antoi 
suurimman kiitoksen valiokuntaneuvos Paula Tiihoselle (s  1952)  
Tampereella 1986 hallintotieteiden tohtoriksi väitellyt virkanainen 
”on paimentanut valiokuntaa niin ylä- kuin alamäissä ja pitänyt 
huolta siitä, että tuotosta tulee ja tulosta syntyy  Kyllä kansanedus-
tajat ovat tärkeitä, mutta ilman virkamiehiä he olisivat kuin lauma 
partiolaisia ilman kompassia ”

Valiokunnassa on 17 varsinaista ja 9 varajäsentä  Vuodesta 2011 
lähtien sen puheenjohtajana toimi Päivi Lipponen (sd) (s  1967) ja 
varapuheenjohtajana Oras Tynkkynen (vihr) (s  1977)  Kevään 2015 
eduskuntavaalien jälkeen puheenjohtajaksi tuli Carl Haglund (r ) 
(s  1979) ja varapuheenjohtajaksi Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) 
(s  1958)  Seitsemästätoista jäsenestä naisia on vain kolme  TuV 
kustansi 2014 kolmetoista julkaisua, joiden aiheina olivat muun 
muassa luovan talouden tulevaisuus, Venäjä naapurina ja hyvin-
vointiyhteiskunnan tulevaisuus  Valiokunta on jaettu neljään jaos-
toon: Kestävä kasvu, Innostunut yhteiskunta (Iy), Uusi oppiminen 
ja Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? Tulevaisuusvaliokunnalla on 
ollut Lipponen ja erityisesti Iy-jaostoa vetäneen Harri Jaskarin 
(kok) (s  1964) ansiosta FA:n kanssa kolme yhteistyötä  Järvilehdon 
osallistuttua jo 2013 ”uuden oppimisen” visiointiin TuV tilasi seu-
raavana vuonna FA:lta työelämän uudistusraportin  Martelan & 
Jarengon Sisäinen motivaatio – Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja 
innostus kohtaavat (3/2014, 86 s ) maksoi 13 500 euroa + alv  Lisäksi 
FA:lta tilattiin kansanedustajille suunnattu ”Innostusverstas” Iy-
jaoston tiedotustilaisuuden yhteyteen 12  joulukuuta 2014  Silloin 
julkaistiin Sisäinen motivaatio ja FA:n omakustanteena Järvilehdon, 
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Martelan ja Strömsholmin pamfletti Kohti joukkokukoistavaa Suo-
mea  Verstaasta maksettiin 1 560 euroa 

Eduskunnasta kerrotaan, että valiokuntakuulemisista ei sol-
mita sopimuksia  Niistä maksetaan standardipalkkio 680 euroa, 
jos sen kuultavana ollut laskuttaa  Sopimukset tehdään vain selvi-
tyshankkeista, joita FA:n olivat Sisäinen motivaatio ja Innostus-
verstas  TuV:n kuultavana ovat olleet kahdesti Jarenko ja Martela 
sekä neljä kertaa Järvilehto  Kaikki mainitut rahamäärät ovat vä-
häisiä: mitään Himas-kohujen tapaista haloota ei synny  Siinä 
missä ylisuuret palkkiot nostattivat aiheellisia epäilyksiä tilaajan 
tuhlaavaisuudesta jos Himasen työn laadustakin, FA:lle eduskun-
tayhteistyö on tuonut kipeästi kaivattua uskottavuutta  Verrattuna 
moniin muihin TuV-julkaisuihin varsinkin Martelan & Jarengon 
raportti kestää varmasti laatuvertailunkin  Esimerkiksi Gröhn 
arvosteli blogissaan ilmeisen aiheellisesti jos kohta ylimalkaisesti 
Lappeenrannan yliopiston tietojohtamisen professorina vaikutta-
neen ja nykyään Turun ja Aalto-yliopistoissa toimivan Pirjo Ståh-
len (s  1951) 233-sivuista raporttia Alueellisen innovaatiotoiminnan 
tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa (2003) puolivillaisesta kaa-
osteorian ja muun fysiikkaperäisen sanaston väärinkäytöstä  Lä-
hemmin tarkasteltuna myös filosofifirman kooperointi on ollut 
eriskummallista  Katsotaan tässä tarkemmin ensin tuplajulkista-
mistilaisuuden kulkua ja FA:n TuV-tekstejä  Arvioidaan lopuksi 
filosofianakatemialaisten poliittisen vaikuttamisen luonnetta 

Lipponen avasi ”Innostusverstas”-tapahtuman jälkeen pidetyn 
ja avoimesti nettistriimatun tilaisuuden 2014 viittaamalla aiem-
piin FA-yhteistöihin  Järvilehto oli 2013 kysynyt, mikä erottaa Aku 
Ankan kilpakosijastaan  ”Jopa epäonnistumisen hetkellä Hannu 
Hanhi pystyy antamaan merkityksen tapahtuneelle niin, että se 
palvelee suurempaa kokonaisuutta”, Lipponen kertasi vastauksen  
Hän sanoi kaipaavansa Suomeen tämän ymmärryksen henkeä  Ei 
kuultu välihuutoja siitä, että hanhihahmon alkuperäisnimellä 
Gladstone Gander 1948 luonut yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija 
Carl Barks (1901–2000) esitti Hannun hyvän tuurin alkaneen syn-
tymisestä ”onnellisen tähden alla” ja hänen maanmiehensä ja mant-
telinperijänsä Don Rosa (s  1951) taas sepitti onnekkuuden juontu-
van perintönä äiti Dora-ankalta  Ajatus Hannusta sen enempää 
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yksilöllisenä merkityksenantajana kuin yliyksilöllisen hyödyn tai 
arvon edistäjänäkään ei vaikuta vastaavan ankkalinnallisuutta 

Suunvuoron sai hankevastaava: valiokunnassa edelleen jatka-
van Jaskarin mukaan puhe innostustaloudesta ei ollut unelmahöt-
töä  Innostus oli luovuuden puuttuva pala, talouskasvun tae  Jas-
kari summasi aamuverstaan annin: ”Pelkkä yrittäjyyden kannusta-
minen ei riitä, pitää tukea innostuneita yksilöitä ” Taloustilanteesta 
tulisi puhua ”valoisasta näkökulmasta”  Hän toisti FA:n sanomaa 
itsessään palkitsevasta työstä  ”Voitaisiinko me olla tulevaisuudessa 
innostunut yhteiskunta? On olemassa maita, jotka tukahduttavat 
luovuuden  Kummassa me halutaan olla?” hän kysyi perinteisenä 
virhepäätelmänä tunnettuun valevaihtoehtoon turvautuen ja jatkoi 
kuin tuskaantuneena valiokunnan utopistirooliin: ”Sen takia näitä 
raportteja on tehty, että näitä raportteja voisi panna käytäntöön ” 
Oli kulunut vain viikkoja pääministerin aloitteesta syntyneen, Te-
kesin, Sitran ja Suomen Akatemian rahoittaman, 700 000 euroa 
maksaneen ja filosofi Himasen johtaman tutkimushankkeen jul-
kistamisesta osana Kataisen hallituksen yli miljoona euroa mak-
sanutta tulevaisuusselontekoa  Seuraavana vuonna valtaan noussut 
keskustavetoinen hallitus ei ottanut sitä mukaan strategioihinsa  

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakan (kok) 
(s  1961) Team Finland -työstä ja Rohkeutta on -kiertueista kerto-
van osuuden jälkeen Jaskari palasi ääneen  Hän kertoi, että maa-
liskuussa 2015 oli lähdössä koulutusvientihanke kiertueelle Yhdys-
valtoihin ja Meksikoon yritysten tuella  Yksi konseptin kehitteli-
jöistä oli hänen mukaansa Järvilehto  Jyrki ”Jazz” Kankaan (s  1944) 
Tulevaisuuden Pori -luotauksen perään puhui FA  Martela aloitti: 
”Suomi ei ole enää teollisuusmaa ” Kiihtyvän automaation takia 
työpaikkoja häviää yhä  ”Tuottavuus ei ole kiinni ajasta vaan asen-
teesta”, hän väitti  ”Tulevaisuudessa ei pidä johtaa aikaa vaan asen-
netta”, Jarenko jatkoi  Hän viittasi motivaatiopsykologikaksikko 
Deciin & Ryaniin, joista Järvilehto oli kirjoittanut jo oppimis-
raporttiinkin  Ensiesitettiin sittemmin joka puolella kuultu FA-
mantra ”vastuu, vapaus ja virtaus”  Sitten Aalto-yliopiston Future 
Clubin nokkamies Mika Pirttivaara kehui verstasta: ”Tämä on nyt 
sitä unelmahöttöä! Keskustelkaa jostain lähiajan suuresta unel-
masta, jonka haluatte toteuttaa!” 
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Joukkokukoistuskirjasen juonsi Järvilehto  Hän tuomitsi vii-
konlopun odottamisella koko työviikon pilaavan Thank God It’s 
Friday -mentaliteetin  Niin sen tuomitsevat myös sadat yhdysval-
talaiset itse- ja yrityskehityskirjat, kuten vaikkapa Tomsin paris-
kunnan flow- ja ”sisäinen palkitsevuus” -puheilla ladattu True 
Work (1999)  ”Innostus lisää massiivisesti taloudellista menestystä”, 
Järvilehto totesi viitaten edellisessä alaluvussa tavattuun Phelpsiin 
ja hänen käsitteeseensä mass flourishing  Amerikkalaisprofessorin 
mukaan 1700-luvun puolivälistä alkaneen modernin kapitalistisen 
talouden – eräänlaisen ”valtaisan imaginaarion” – ytimessä on 
’hyvää elämää’ tuottava kekseliäisyys, kokeilevuus ja yritteliäisyys, 
kyky tehdä keistä tahansa ”ideaihmisiä”  Phelpsin mukaan schum-
peteriläiset ja useimmat muutkin innovaatioteoriat luulottelivat 
”modernin yhteiskunnan” olevan irrallaan taloudesta ja yrityselä-
mästä, jotka kuitenkin olennoivat sen ”aktiivista maailman koh-
taamista” ja ”älyllistä kasvua”  Järvilehto sivuuttaa nämä taloudel-
liset, poliittiset, historialliset ja käsitteelliset kysymykset: ”Hen-
kiinjääminen ei ole riittävää ihmiselle, vaan mielekäs elämä on 
fundamentaalinen, inhimillinen perusoikeus  Tää on sellainen 
päämäärä, jonka eteen meidän kaikkien pitäisi tehdä töitä ” Tavoi-
tevuonna 2030 Suomessa olisi normaalia herätä maanantaina aja-
tellen, miten mahtavaa on lähteä töihin  Kohti joukkokukoistavaa 
Suomea sisälsi ”uskottavia ja toimivia ratkaisuja”, joita voisi Järvi-
lehdosta alkaa toteuttaa heti  Järvilehto uskoi, että Suomen suunta 
muuttuu 2015, sillä se oli FA:n sisukampanjavuosi  

Suomen Pankki on lukenut meille madonlukuja ja meidän luottoluokitus 
on laskenut  Mut hei, me ollaan se porukka, joka voitti talvisodan, ei tää 
nyt niin vaikeeta voi oikeesti olla ”

Päätteeksi yleisölle vastasivat Jarenko, Martela, Järvilehto, Kangas 
ja Pirttivaara  Kukaan ei kehdannut huomauttaa Järvilehdolle, 
että talvisodan takia Suomi menetti kymmeneksen pinta-alastaan 
ja 430 000 suomalaista kotinsa  Tai että sotasukupolvi poistui pää-
töksenteosta kauan sitten  Tai että sotakuntoisuudesta tuskin to-
sissaan johtelevat innovaattorikykyä edes kenraali Sun Tzun paa-
tuneimmat bisnessoveltelijat  Sen sijaan joku epäili, että joukko-
kukoistus ja innostus olivat hankalia käsitteitä, joita vastustellaan  
”Sisu menee läpi”, Martela vakuutti, minkä raportissa lainatut 



404

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

Heikan HS- ja Palokallion MT-kolumni vahvistavatkin  Kohti 
joukkokukoistavaa Suomea kehottaa kokeiluun: ”Aloita uusi harras-
tus, vietä vuosi ulkomailla, tutustu uusiin ihmisiin ja puhu avoi-
mesti omista epäonnistumisistasi ” Virtausta lisää elämänhallin-
nan opettelu ja yrittäjämäinen toiminta  Yhteisöllisyyttä voi enen-
tää tekemällä kannustavuustekoja, kiittämällä bussikuskia, miet-
timällä, miten voi palvella sekä kysymällä enemmän kuin väittä-
mällä  Johtaa pitää ihmiskeskeisesti 

FA ei turhaan hehkuttanut päivän antia jo etukäteen somessa: 
”Yritysmaailman edustajat ja kansanedustajat pääsevät keskustele-
maan sisäisen motivaation merkityksestä Suomen talouden pelas-
tajana!” Firman puhetavat on näet omaksuttu myös tilaajapuo-
lella  Sisäinen motivaatio -esipuheessaan Jaskari kertoo nähneensä 
TV2:n Ajankohtaisen Kakkosen peliteollisuusillan  Kun nuoret te-
kijät kertoivat projekteistaan ja menestyksestään, somessa sankarit 
lytättiin  Jaskarista tällaiset ”ankeuttajat” nakertavat alan mahdol-
lisuuksia  Harry Potterinsa lukenut Jaskari sanoo kokeneensa an-
keutusta (engl  dementing) itsekin vierailtuaan Kalifornian Palo 
Altossa ja Stanfordissa: sieltä palattuaan hän oli kuulemma ollut 
täynnä ideoita, jotka kuitenkin ammuttiin heti alas Suomessa  
Näin hän toisti Hautamäen 2008 sanoman asian, jonka Järvilehto 
taas toisti blogissaan lokakuussa 2015  

Phelps vieraili toukokuussa 2014 FA:n järjestämässä ja ei ainoas-
taan Varman ja Fujitsun vaan myös Tekesin ja Sitran rahoitta-
massa seminaarissa Mass Flourishing Finland  ”Istuttiin Phelpsin 
kaa Kämpin terassilla lounaalla”, muistelee Järvilehto Parempi-
Tarina-haastattelussa toukokuussa 2015  Hän oli kuulemma kysy-
nyt yhdysvaltalaisprofessorilta, mitä Suomen työelämässä pitäisi 
tehdä joukkokukoistuksen aikaansaamiseksi  ”Kuulehan, teidän 
täytyy vain antaa heille kiinnostavia asioita tehtäväksi”, Järvilehto 
kertoo Phelpsin tokaisseen  Radio Novan haastattelussa maalis-
kuussa 2015 hän hehkutti, miten nobelisti oli kertonut yleisössä 
istuneille suomalaisen julkisen ja yksityisen vallan merkkihenki-
löille, että ”ihminen täytyy nostaa keskiöön” 

Jaskari kehuu häntä ja Supercellin Ilkka Paanasta (s  1978), joka 
haluaa ”hankkia parhaat tyypit, luoda heille parhaat mahdolliset 
olosuhteet ja luottaa siihen, että he hoitavat työnsä hyvin”  Jaskari 
päättelee, että ”suomalaisten yritysten tuleva menestys vaatii 



405

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

murrosta tavassamme ajatella työtä”  Hän lisää: ”Ja tämä pätee 
kaikkiin työpaikkoihin ” Jaskarista ”Suomi voisi nyt muuttua va-
rovaisesta taapertajasta ja ideologisesta debatoinnista aidoksi pilot-
tiyhteiskunnaksi, joka uskaltaa kokeilla ja olla erilainen”  Tässä hän 
nojaa Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professo-
riin, kasvatustieteestä 1998 väitelleeseen ja Aallossa vierailevana ”so-
siaalisten innovaa tioiden” professorina toimivaan Pirjo Ståhleen 

Raporttikäsikirjoitusta kommentoinut Anonyymi Konsultti 
arvioi Jaskarin antavan sinänsä varsin oikeanlaisen kuvauksen 
Supercellin pestauspolitiiikasta  Tapausesimerkissä vain on ongel-
mansa: ”On looginen ja aritmeettinen mahdottomuus, että kaikki 
työpaikat voisivat rekrytoida näin  ’Parhaita tyyppejä’ eivät voi olla 
kaikkien työpaikkojen kaikki työntekijät  Aika paljon on myös 
työpaikkoja ja rooleja, joissa ’parhaat tyypit’ eivät kauan viihtyisi, 
koska voivat valita, mihin menevät töihin ” Työoloista huolehtimi-
nen on Anonyymin Konsultinkin mielestä kannatettavaa: 

Huippuyksilöillä varustetut huipputyöpaikat voivat kyllä luoda huippu-
tuotteita ja avata siten markkinaa  Mutta tuon uuden markkinan skaa-
laaminen kansantaloudellisesti merkittäviin volyymeihin vaatii yleensä 
lähinnä sitä, että suhteellisen tavalliset ihmiset tekevät hommansa kou-
luarvosanoin siinä 8+ 

Sisäinen motivaatio mainitsee Paanasen lisäksi suomalaisina me-
nestyjinä Jorma Ollillan (s  1950) (Nokia ja Shell), Nokiassa pit-
kän uran tehneen ja sitten Koneeseen siirtyneen Matti Alahuhdan 
(s  1952) ja Outotecin (ja ex-nokialaisen) Pertti Korhosen (s  1961)  
Alahuhta ja Ollila noteerataan myös painotettaessa Esa Saarisen 
merkitystä  ”Yritysjohtajat Alahuhdasta Ollilaan ovatkin korosta-
neet Saarisen roolia suomalaisen johtamisajattelun uudistamisessa  
Korhonen uskoo, että keskeinen seuraus Saarisen toiminnasta on, 
että ’ihmiset, elävät keskimääräistä enemmän rohkeudessa ja vä-
hemmän pelossa  He uskaltavat unelmoida enemmän ’ Kun ulkoi-
sen motivaation kahleista siirrytään sisäisen motivaation tar-
joamaan itseohjautuvuuteen, on ihmisillä enemmän tilaa kukois-
taa ” Viitataan Martelan artikkeliin ”johtamisen taiteesta”  Tou-
kokuisessa seminaarissa Phelps kertoi tavanneensa Saarisen ensim-
mäistä kertaa seitsemän vuotta aiemmin  Kohtaaminen oli kuu-
lemma ollut välitöntä sielunkumppanuutta  Sisäinen motivaatio 
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suosii myös Saarisen oppilasta: ”Filosofi Pekka Himasen vuonna 
1999 julkaisema teos Hakkerietiikka kuvasi koodareiden intohi-
moista työskentelyä ’vain’ kollegoiden arvonanto palkkionaan ” 
Himanen on ennakoinut sitä, mitä Järvilehto ja Martela nyt aja-
vat: ulkoinen motivaatio, kuten raha, ei ole tärkeää 

Aina puhuessaan ja kirjoittaessaan filosofianakatemialaiset mai-
nitsevat sanomistensa perustuvan runsaaseen tutkimustietoon  
Sisäinen motivaatio viittaa Ståhleen, joka ”siteeraa lukuja, joiden 
mukaan haastavissa tehtävissä vähiten ja eniten motivoituneiden 
työntekijöiden välinen tuottavuusero voi olla yli kymmenkertai-
nen  Siksi tulevaisuuden työelämää ei voi ymmärtää saatikka sää-
dellä tai ohjata ilman ymmärrystä sisäisen motivaation perusteki-
jöistä ” Viittaus kohdistui Ståhlen vielä tulossa olleeseen artikke-
liin TuV:n julkaisussa Innostunut yhteiskunta (2014) Ståhlen lainaa-
mat luvut ovat peräisin brittiläisen konsultin Richard Barrettin 
(s  1945) kirjasta Liberating the Corporate Soul (1998) 

Sisäinen motivaatio puhuu motivaatiosta ja innosta päätekijöinä 
suomalaisessa työelämässä  Virallinen osuus päättyy pyyntöön: 

Tehdään Suomesta innostustalouden majakkamaa  Tehdään Suomesta 
se maa maailmassa, joka toimii kansainvälisenä esimerkkinä siitä, miten 
ihmisten luontainen innostus parhaiten saadaan kanavoitua tuottavaksi 
toiminnaksi  Ei vain talouskasvun vuok si, vaan ennen kaikkea ihmi-
syyden vuoksi 

Tätä seuraa runsas kiitos osuus  Osansa saa esimerkiksi professori 
Hautamäki, jonka moni muistaa huonommin filosofina ja parem-
min Himasen julkisena puolustajana  Kirjoittajat kiittävät myös 
työterveyslaitoksen positiiviseen psykologiaan perehtynyttä tutki-
musprofessoria Jari Hakasta (s  1961) ja EK:n työmarkkinajohtajaa, 
nykyistä kansanedustajaa Kai Mykkästä (s  1979) (kok) 

Anonyymi Konsultti halusi käsikirjoitusta kommentoidessaan 
puhua Steve Jobsin niin sanotun toisen kauden Applesta  Se ja hän 
jos mikä olivat suoranaista innostustalouden lihaksituloa  Viime 
vuosina on kuitenkin tarkentunut kuva karismaattisen Jobsin joh-
tamistyylistä  Anonyymi Konsultti on kuullut hänen entisiltä alai-
siltaan ”varsin graaveja tarkoita miehen toimintatyylistä”, joka yh-
tyi työpaikkakiusaamiseen: ”Minulla ei ole aihetta epäillä, etteikö 
sekä Jobsia että alaisiaan olisi – massiivisen kompensaation ohella 
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– vienyt eteenpäin ’sisäinen palo’, ’draivi’ tai sen sellainen voima  
Mutta innostustaloudesta puhumisessa jää varjoon se, että josta-
kin muusta kuin rahasta motivoituminen ei tee työelämästä auto-
maattisesti miellyttävämpää, yhteisöllisempää tai inhimillisem-
pää ” Siksi filosofianakatemialaisten puhuminen ”ihmisyyden 
vuoksi” tehtävästä kehittämistyöstä kalskahtavat ontoilta  ”Ihmis-
suhteet eivät olleet Jobsin vahvuusalue”, tyytyi Järvilehto totea-
maan 2012 Ellun Kanojen kirjassa 

FA on vahvasti mukana myös tulevaisuusvaliokunnan selvityk-
sessä Innostunut yhteiskunta. Järvilehdon ”Innostustalous” muo-
dostaa tekstikokoelman kuudennen ja viimeisen luvun  Sitä ennen 
esitellään innostuneita yrityksiä, eri tavoilla kirjoittajan mielestä 
onnistuneita tapauksia  Niitä ovat parvekelasituksia tekevä Lumon 
Oy, Pori Jazz, pokerisivut com, painotalo DMP, Stockmannin 
Hullut päivät, jätteidenkäsittelyyn ja prosessiautomaatioon robot-
teja valmistava Zen Robotics, logistiikkayritys K  Hartwall, kän-
nykkälatausta tarjoava PowerKiss, teollisuuden tarpeisiin kulumia 
ja säröjä valmistava Trueflaw Oy, Metso Paper sekä tapahtumia 
järjestävä Nordic Lounge  Caset edustavat suomalaista myynti-
psykologiaa ja yritteliäisyyden kotimaista kehittämistä  Osiosta 
vastaa Aallon tuotantotalouden professori Petri Parvinen (s  1977) 
ja työryhmä 

Innostustalous on mitä ilmeisimmin oma talouden sfäärinsä  
Innostunut yhteiskunta nostaa yhdeksi sen menestystarinoista ruot-
salaisen terveysjätin Attendon kehuen konsernia myyntihenkisyy-
destä  Kun tätä vertaa Finnwatchin lokakuussa 2013 esiintuomaan 
ja esimerkiksi HS:n uutisoimaan tietoon, ero on räikeä  Yritys ten 
yhteiskuntavastuuta seuraavan kansalaisjärjestön mukaan At-
tendon johto siirsi varoja Suomesta ja Ruotsista veroparatiisimai-
hin ainakin 110 miljoonaa euroa  Yhteisöveron kiertäminen voi 
hyvinkin olla innostavaa, vallankin kiertäjille itselleen, mutta Suo-
men nousua sillä ei varsinaisesti aviteta 

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisut tarjoavat varmasti kiintoisan 
tutkimuskohteen jollekulle politiikantutkijalle tai tulevaisuuden 
historioitsijalle  Esimerkiksi raportit An Enabling State – Experi-
menting Finland (2014) ja Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (2014) 
tuskin kestävät kovinkaan kriittistä tarkastelua, siinä missä vaik-
kapa Uusi ja vanha demokratia (2013) yhdistää monipuolisesti 
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lainvalmistelutyön taustapohdinnan ja valtiopäivätoiminnan 
150-vuotisjuhlistuksen piirteitä  Innostunut yhteiskunta käy jo ylei-
seltä toimitukselliselta huolimattomuudeltaan esimerkiksi TuV:n 
vähemmän onnistuneista manöövereista: ”[Nordic Loungen] 
Hannu Keränen ja Lauri Kaakinen olivat Helsingin kauppakor-
keakoulun opiskelijoita, jotka ihmettelivät opiskelu aikanaan, miksi 
Helsingin yöelämä toimii vanhojen äijien pyörittämien ravinto-
layritysten ehdoilla  Eihän vanhat ukot edes tajunneet mitä yö-
kerhojen avainkohderyhmä, eli yhä kauniimmat ja yhä nuorem-
mat naiset ja heitä juottavat varakkaat nuoret miehet, illanvietoil-
taan tarkalleen ottavat halusivat  Aiemmat sukupolvet olivat ha-
lunneet henkilökohtaisia suhteita ravintotyötekijöihin, VIP-kort-
teja ja sanoa sunnuntaina käyneensä kuuluisassa yökerhossa ” Vas-
tuu siirtyy lukijalle 

Kankaan Pori-eulogian lisäksi saadaan Ståhlen linjanveto  Sen 
mukaan aineettoman pääoman tärkein elementti on innostus  
Ajatushautomo Tänkin Kanerva & Likki kirjoittavat, että elä-
mänhallinta on innostuksen edellytys  Hautamäki & Kaisa Ok-
sanen jatkavat innostuneesta Jyväskylästä, Pirttivaara Aallon Fab-
labin kaltaisista innostustiloista sekä saman yliopiston Pirjo Pu-
tila & Kai Zenger luma-keskuksista  Projektipäällikkö Ulla Tai-
pale kertoo Aalto Biofilia -laboratoriosta, joka yhdistää biologian 
ja taiteen  Pirttivaara täydentää vielä Future Clubista, joka ”tuo 
yhteen eri alojen osaajia, aikaansaa konkretisoitavia aloitteita sekä 
edistää niiden käytäntöön viemistä tärkeissä yhteiskunnallisissa 
teemoissa  Tavoitteena on, että klubin avulla pystytään vastaa-
maan paremmin nopeisiin ja suuriin muutoksiin sekä luodaan ai-
nutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimukselle, oppimiselle, suoma-
laiselle elinkeinoelämälle ja julkisen sektorin kehittämiselle”  Pirt-
tivaara esitelmöi myös Aalto Camp for Societal Innovation -inno-
vaatioleireistä  Nämä voi lukea osaksi think tankien uutta aaltoa 

Järvilehdon osuus alkaa Suomen tulevaisuuden synkällä ku-
vailulla  ”Tarvitaan ketterämpää ajattelua”, Järvilehto kirjoittaa 
käyttämällä uuden talouden toimijoiden suosikkilaatusanaa, joka 
on päätynyt komeilemaan myös FA:n kotisivuille  Agiilimpaa 
ajatusmallia edustavat Järvilehdolle ”innostus ja intohimo” eli kir-
jan Kohti joukkokukoistavaa Suomea avainsanapari  ”Myös viime 
vuosien suomalaiset menestystarinat Futurice, Rovio ja Supercell 
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osoittavat, että aito intohimo kääntyy fiksuiksi talousluvuiksi”, 
Järvilehto sanoo  Hän ei kerro, millä perusteella näiden yritys - 
ten voi sanoa olleen ensisijaisesti passionaalisia ja toissijaisesti 
ekonomisia, eikä liioin mainitse yhtään esimerkkiä innostuneista 
ja intohimoisista toimijoista, jotka olisivat jääneet nuolemaan näp-
pejään  Sen sijaan hän maalaa:

Innostuneessa Suomessa ihmiset löytävät kokeilujen kautta sellaista työtä, 
joka palkitsee itsessään  Tämän seurauksena ihmiset voivat paremmin, 
tuottavuus kasvaa ja sekä kansantalous että kansanterveys hyötyvät  

Järvilehto haluaa aloittaa testauksen, erilaisia pilottihankkeita 
kouluihin ja työvoimatoimistoihin  Runkomallina hän käyttäisi 
yhdysvaltalaisen tietotekniikkayrittäjän Eric Riesin (s  1978) lean 
startup -menetelmää  Ries on Piilaaksossa asuva yrittäjä-bloggari, 
jonka metodi on kopioitu japanilaisilta autotehtailta  Lean startup 
pyrkii karsimaan menoja sillä, että markkinoille esitellään start-up-
yrityksen raakalautaversio, jota sitten vasta testataan ja kehitetään  
Riesiä on moitittu mallistaan myös start-up-maailman sisältä  Jär-
vilehdon vetää yhteen Suomen PISA-tulokset ja peleillä menesty-
jät  ”Maailman johtavat talouslehdet puhuvat jo Skandinavian 
ihmeestä  Tartutaan nyt toimeen ja tehdään Suomesta innostusta-
louden pilottimaa” 

Mitä politiikkaa

FA sai siis tehdä Arkadianmäellä tunnetuksi kolmea avainasiaan sa  
Eikä se joutunut lobbaamaan pelioppimista, VVV-johtamista ja 
innostustaloutta vähin äänin täsmätahoja, vaan valiokunta kutsui 
sen edustajat puhumaan ja kirjoittamaan, tekemään avoimia ti-
laustöitä ja vaakunaleijonaleimalla vahvistettuja julkaisuja  Näin 
firma sai mahdollisimman korkean profiilin tukea, ymmärrystä ja 
hyväksyntää tavoitteilleen  Siitä tuli viimeistään TuV-yhteistöit-
tensä myötä merkittävä toimija myös Suomen poliittis-hallinnol-
lisessa eliitissä  Järvilehdon n & n:lle sanomin sanoin FA:n kolmas 
”kivijalka” tutkimisen ja valmentamisen lisäksi onkin ollut – vii-
meistään 2013 alkaen – ”yhteiskunnallinen vaikuttaminen” 

Muutenkin olennainen kysymys firman julkisen toiminnan po-
liittisista ulottuvuuksista on siis hänenkin mielestään paikallaan  
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FA tai sen päätoimijat eivät tiettävästi ole sitoutuneet minkään 
tietyn puolueen tai muun valtaryhmittymän asialistaan tai etuun  
Yleisesti ottaen firman ajamat asiat ovat herättäneet kui tenkin eni-
ten innostusta kokoomuksen piirissä  Ilmeisin esimerkki on puo-
luesihteerinäkin 2004–2006 vaikuttanut Jaskari  FA:n unelma-
tukijana hän esitelmöi innostustaloudesta kokoomuksen talous-
poliittisen seuran KOTA:n kuukausilounaalla elokuussa 2014 

Mutta myös esimerkiksi lahtelainen kaupunginvaltuutettu Sari 
Niinistö (s  1969) on innostunut FA:sta  Hän myötäili blogissaan 
heinäkuussa 2014 Järvilehdon ajatusta intohimosta ei suinkaan 
”kivana pikku lisänä” vaan ”keskeisenä inhimillisen hyvinvoinnin 
ja tuottavuuden käyttövoimana”, suorastaan kestävyysvajeenkin 
kellistäjänä  Niinistö kirjoitti: 

Lisähyötynä  saadaan muita positiivisia asioita, kun innostuneet ihmiset 
alkavat puuhata yhdessä  Innostunutta ihmistä pidetään suomalaisessa 
jäykähkössä kulttuurissa helposti outona tai lapsellisena  Oman tien kul-
kijoita, intohimoisia puurtajia ja omalla tavallaan menestyneitä myös 
kadehditaan  Ihmiset, jotka antavat intohimon ohjata elämäänsä[,] elävät 
kuitenkin laadukkaasti  He tekevät niitä asioita, jotka tekevät elämän 
mielekkääksi  […] Uskon, että ihmisen hyvinvoinnin, talouskasvun, 
oman elämän menestyksen tai selviämisen taustalla ovat vahvoina inspi-
raatio ja intohimo  Haluan uskoa kuten Lauri Järvilehto – ihminen ei 
tarvitse tutkintoaan vastaavaa työtä vaan intohimoaan vastaavaa työtä  
[…] Intohimosta on hyvä syttyä  Syttyneitä ei kannata kadehtia eikä  
paheksua  Tarvitsemme ihmisinä ja kansakuntana omia  huippusuori-
tuksiamme ja yhteistyötä innostuneiden ihmisten kanssa 

”Frank Martelan kirja Valonöörit tuli postissa, olen edelleen innos-
tunut tästä tyypistä”, kirjoitti puolestaan toukokuussa 2015 blogis-
saan Espoon kaupunginvaltuustossa vaikuttava Ulla Palomäki 
(kok)  Hän kertoi, ettei enää ”halua nähdä negatiivisuutta, tym-
peyttä ja ankeutta elämässä” vaan nostaa itsensä näkemään hyvää  
Työyhteisökouluttajana sekä lähiesimiestehtävissä perusterveyden-
huollossa toimiva Palomäki jatkoi: ”[I]tsellekään ei aina elämä ole 
ruusuilla tanssimista ja historiassa se ei sitä todellakaan ole ollut  
Mutta jäädäkö historiaan makaamaan vai rakentaako tulevaa? Sen 
valinnan jos onnistuu itsensä kanssa rehellisesti tekemään, huo-
maa yhtä äkkiä etsivän ja löytävän itsestään sekä ympäriltään 
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hyviä asioita  Ne ovat siellä ennenkin olleet, mutta niitä ei vain ole 
huomannut välttämättä  Olisko tämä matka kohti Valonöörin elä-
mäntapaa? Sisäisen motivaation nostamista ulkoisen edelle    luu-
len niin  Tai ainakin toivon ”

Reaktioilla on rajallinen selitysvoimansa  Ne eivät todista mi-
tään Järvilehdon tai Martelan tavoitteista tai mahdollisista kyt-
kyistä  Ne kielivät vain siitä, että filosofianakatemialaiselle in-
nostuspuheelle tyypillisimmin ja ilmeisimmin vastaanottavainen 
taho on kokoomuslainen tai kokoomushenkinen kukoistajisto  
Perinteet velvoittavat  Kuten HS-toimittaja Pasanen raportoi syys-
kuussa 1990, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtajan paikalta sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälli-
köksi siirtynyt kokoomuksen Heikki S  von Hertzen (s  1942) kir-
voitti erollaan valtuustosananvaihtoa: ”[K]eskustelu […] todisti 
Hertzenin olevan mainio mies ellei peräti kaikkein parhain  ’Hän 
oli näkijä, innovaatio ja tekijä  Hän ei kyräillyt ongelmien edessä  
Hän ei jättänyt ketään kylmäksi, mutta positiiviset näkemykset 
ovat pinnalla’, hehkutti puoluetoveri Harry Bogomoloff [(s  1944)] 
(kok) ” Pasasen kollega Junkkari taas selosti kesäkuussa 2014, 
kuinka omien sanojensa mukaan ”aatefilosofeja lukenut” Katainen 
päätti uudistaa kokoomuksen tekemällä siitä ”rikkaiden etujärjes-
tön” sijaan keskustapuolueen, jossa korostettiin suvaitsevaisuutta 
ja välittämistä  Sanaa ”fantastinen” viljellyt puoluejohtaja-pää-
ministeri kehui ottaneensa ”niskalenkin markkinavoimista”  Junk-
karille hän lausui Jaskarista think tankina ja läheisimpänä työ-
toverinaan: ”Liikuimme paljon yhdessä  Meillä oli uuden luomi-
sen ilo ” Muun muassa perustuloon suopeasti suhtautunut Jaskari 
asettui puolueensa puheenjohtajakilvassa kevätkesällä 2016 vetä-
mään Elina Lepomäen (s  1981) kampanjaa 

Järvilehto ja Martela ovat ottaneet julkisesti useita kertoja kan-
taa päivänpolitiikkaan ja ideologisiin kysymyksiin  Näistä kan-
nanotoista ei näyttäisi muodostuvan mitään järin selväpiirteistä 
poliittista profiilia, mutta niitä on silti syytä tarkastella osana FA:n 
julkisen lobbaustyön arviointia  Yleisesti voi sanoa, että Järvileh-
don ja Martelan puheet asettuvat keskustaoikeistolais-keskustalais- 
keskustavasemmistolaisille linjoille ajoittaisin vihrein maustein, 
niin että Järvilehto vaikuttaa suosivan Martelaa enemmän oikeis-
toon yhdistyviä ajatuskulkuja  Olennaisempaa kuin tällainen tietoa 
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suuresti lisäämätön paikantaminen on heidän edustamansa ote 
poliittisiin asioihin  Katsotaan tarkemmin 

Martela kommentoi blogissaan lokakuussa 2006 Thaimaan de-
mokratian haurautta  Hän myös otti kantaa ”egoistis-hedonistista” 
elämänasennetta vastaan  Toukokuussa 2007 hän myötäili riippu-
mattomana vasemmistoälykkönä tunnetun Outi Nyytäjän (s  1935) 
aikalaiskriittistä teosta Menestys ja moraali (2007)  Martela jatkoi 
Himasen tapausta käsitellessään ”elinkeinoelämän johtajista” ja 
näiden ”poliitikkoina toimivista juoksupojista” sekä arvuutteli 
mahdollisuutta, että kohufilosofi olisi ”vain valtaapitävien fasadi 
ajamalleen politiikalle”  Hän postasi, että ”uusliberalistisia tehok-
kuusvaatimuksia” ei pidä tunkea väkisin ”sinne, minne eivät kuulu, 
kuten yliopistoon, sosiaalitoimeen ja sairaanhoitoon”  Lokakuussa 
2007 hän ylisti radikaalin Kristian Smedsin (s  1970) Tuntematon 
sotilas -Kansallisteatterikappaletta, ”joka ottaa kansallisen ikonin 
ja riisuu sen päältä kaiken oikeistolaisen sankarikultauksen”  Hän 
kehui helmikuussa 2008 valtiosihteeri Raimo Sailaksen (s  1945) 
”pyyteetöntä pyrkimystä säilyttää hyvinvointivaltio” joskus ”ki-
peillä mutta välttämättömillä päätöksillä”  Martelan ainoa moite 
virkamiehelle oli tämän sitoutuminen ”talouskasvun ylläpidon 
kulttuuriin”, jonka pahoinvointivaikutusten takia tulisi ottaa on-
keen ”tieteellisestä onnellisuustutkimuksesta”  Maaliskuussa hän 
kiitti ”suurten brändi-yritysten” parantunutta ”yhteiskuntavas-
tuun” kantamista, mutta kertoi vastapainoksi kansainvälisen oi-
keuden akatemiaprofessorin Martti Koskenniemen (s  1953) ”kyy-
nisemmästä” arviosta: yhtiöiden ”eettiset ohjeistot” ovat ”strate-
gista suunnittelua” ja rajoittavan lainsäädännön torjumista  Hel-
mikuussa 2009 Martela pui Lex Nokiaa ja vaati ”demokratian 
puolustustaistelua” suuryritysmahtia vastaan 

Näin tiivistettävissä olevat varhaiset näkemykset antanevat ai-
nakin pääpiirteittäisen kuvan FA:n hallituksen puheenjohtajan 
poliittisista kiinnostuksista sym- ja antipatioineen ennen firman 
perustamista  Niiden perusteella Martela sijoittuisi perinteisin ter-
mein sanottuna hyvinkin vasempaan laitaan mainitulla keskusta-
oikeisto–keskusta–keskustavasemmisto-akselilla  Huomata voi, 
ettei hän suinkaan tyrmännyt esimerkiksi uusliberalismia si-
nänsä vaan ainoastaan sen paisuneen sovellusalan, ja että hän ei 
kätkenyt myötämieltään yrittäjiä kohtaan  Yhtä kaikki hän oli 
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kirjoituksineen varsin kaukana tyypillisestä kokoomuslaisesta re-
toriikasta  Sittemmin Martela on kenties liikkunut jonkin verran 
oikealle päin, mutta hänen poliittinen kantansa näyttäisi edelleen 
olevan tyypiteltävissä keskustavasemmistolaiseksi ajoittaisin va-
semmistososiaalidemokraattisin ja vihrein ryydityksin 

Joulukuussa 2009 hän kirjoitti Helsingissä vierailleesta kohu-
tusta slovenialaisesta vasemmistointellektuellista Slavoj Žižekistä 
(s  1949)  Martela piti uhkakuvina niin ”kiinalaistyylistä autoritaa-
rista kapitalismia” kuin myös ”amerikkalaista vähemmän-tukea-
ja-holhousta-mutta-enemmän-valvontaa-ja-rangaistuksia -yhteis-
kuntaa, jossa ’kukin pärjätköön omillaan’”  Eurooppa säästyisi 
näillä ”uskottavalla vaihtoehdolla”: siihen kuuluisi kansalaisis-
taan huolehtiva vahvan valtion lisäksi ”jonkinlainen Euroopan 
eri kansoja puhutteleva prosessi, jossa pyrittäisiin määrittämään 
eurooppalaisuuden ydinarvot”  Näitä olisivat Martelan mukaan 
”demokratia, sananvapaus, suvaitsevaisuus, heikommista huoleh-
timinen ja yhteisöllisyys”  Hän lisäsi, että ”mikään muu järjes-
telmä ei takaa kaikille kansalaisilleen mahdollisuutta elää hyvää 
elämää yhtä hyvin kuin eurooppalainen sosiaalidemokratia”  Se 
tarkoitti vastavoimaa ”yövartijavaltiolle” ja ”hedonistista yksilöä 
palvovalle ja vähempiosaisista välittämättömälle kulutusyhteis-
kunnalle”  Martela kaipasi arvojulistusta ”uskottavan eurooppalai-
sen mallin” luomiseksi 

Niin ikään joulukuussa 2009 hän myötäili eräiden taloustutki-
joiden Helsingin Sanomissa ilmaisemia huolia valtioiden poliittisen 
mahdin ehtymisestä ja yhtiövallan kasvusta  Martela kuitenkin 
esitti, että yritysjohtajat ”varsinkaan Suomessa” tuskin kannatta-
vat tällaista uusliberalistista kehitystä  Hän perusteli: 

Siirtyminen kohti libertaristista yhteiskuntaa ei ole tiettyjen tahojen ma-
sinoima valtaisa projekti, vaan koostuu enemmänkin pienistä yksittäisistä 
mutta samansuuntaisista askelista  Yritykset painostavat poliitikot teke-
mään tietyn päätöksen siellä, talouskasvua palvelemaan pyrkivät poliiti-
kot keventävät verotusta täällä  Nämä pienet päätökset ketjuuntuvat il-
man, että kukaan on varsinaisesti halunnut, että vanhainkodeissa ja kou-
luissa joudutaan pakon edessä säästökuurille  Vähemmän verotusta, vä-
hemmän palveluita – niin yksinkertaista se kuitenkin lopulta on 
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Jälleen Martela toivoi ”uskottavan poliittisen vastavoiman” nousua 
yhdistäen sen nyt ”onnellisuusekonomiaan” sekä ”muihin orasta-
viin onnellisuutta ja kansalaisten elämänlaatua päätöksenteossa 
painottaviin poliittisiin liikkeisiin”  Tammikuussa 2010 hän ar-
vioi blogissaan, että ääri-individualismi oli ”nykyajan konservatii-
viutta”, siinä missä yhteisöllisyyden, sosiaalisuuden ja vastuulli-
suuden korostus oli ”modernia uuskonservatismia”  Toukokuussa 
Martela jatkoi brittiläiseen kansanterveystieteilijäkaksikkoon Wil-
kinsoniin & Pickettiin viitaten, että onnellisuus näyttää riippuvan 
tasaisesta tulon jaosta  Marraskuussa hän kirjoitti, että oikeissa yh-
teyksissään tehokasta markkinaehtoisuutta ei tulisi päästää ren-
gistä isännäksi  Helmikuussa 2011 hän opetti niukkojen resurssien 
logiikkaa: tuloerojen kasvu johtaa köyhien kaventuviin mahdolli-
suuksiin käyttää rahaa, joten ”toisen tulojen kasvu on toiselta pois” 

Nämä merkinnät osoittavat hänen voineen varsin keveässä verk-
kolokimuodossa käsitellä hyvinkin painavia asioita vähintäänkin 
etevästi  Ne myös tarkentavat kuvaa Martelan poliittisesta asennoi-
tumisesta  Kun hän kertoi joulukuussa 2010 lopettaneensa lihan-
syönnin, hänet oli mahdollista asemoida keskustavasemmistovih-
reyteen  Mutta Martelan huhtikuussa 2011 postaama kommentti 
eduskuntavaalien tuloksesta asetti tälle tulkinnalle rajansa  ”Perus-
suomalaisten voitossa on paljon hyvää”, hän totesi ja mainitsi ”po-
litiikan paluun politiikkaan”, joskin loiventaen kantaansa viittaa-
malla itseensä ”parantumattomana optimistina”  Yhtä kaikki Mar-
tela tuli näin ilmaisseeksi luottamuksensa edustuksellisen järjestel-
män toimivuuteen ja laajan makunsa poliittisissa preferensseissä 

Elokuussa 2011 hän valisti blogissaan yritystoiminnan merki-
tyksestä  Se oli ”valtion myöntämä etuoikeus tehdä voittoa pelkää-
mättä tappiota”  Martela totesi, että olisi ”ideologista tyhmyyttä” 
luulla kilpailun täyden vapauttamisen tai sen firmojen kahlehtimi-
sen luovan eniten yhteiskunnallista kokonaishyötyä  Valtiota tar-
vittiin ”sääntelemään” tai ”säätelemään” mutta vielä enemmän 
”kanavoimaan” kilpailua  Firmoilta taas oli lupa odottaa hyvin-
vointivaikutuksia  Huhtikuussa 2012 hän kuvaili yritystoimintaa 
”Suomen toivoksi” ja erityisesti start-up-yrityksiä tulevaisuuden 
valteiksi  Hän kiisti, että yritysten ainut ”tarkoitus on tuottaa 
voitto osakkeenomistajille”  Se oli pikemminkin mitä tahansa 
perustajat halusivatkaan aina harrastuksesta rahanhimoon tai 
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”maailman lasten kouluttamiseen”  Martelan mukaan Suomen 
hyvinvointi ”rakentuu niiden yritysten varaan, jotka pystyvät 
tuottamaan hyvän tuloksen sekä taloudellisessa että moraalisessa 
vastuussa”  Maaliskuussa 2014 Martela otti HS-mielipidesivulla 
kantaa Krimin valtaukseen  Hän esitti, että Venäjän toimiin saat-
toi vaikuttaa jäädyttämällä putinilaisten valtiaitten varat euroop-
palaispankkien tileillä, puuttumalla heidän ulkomaisiin omistuk-
siinsa ja eväämällä viisumit 

Maaliskuussa 2015 hän kertoi protestoivansa demarikansan-
edustaja Kari Rajamäen (s  1948) tapaa kaataa hallituksen esitys 
paperittomien terveydenhoidosta  Martelan sanoi päättäneensä, 
”että näissä vaaleissa en tule äänestämään ainakaan SDP:tä”  
Hän jatkoi: 

Tämä voi tuntua epäreilulta kaikista niistä sosiaalidemokraattien ehdok-
kaista, jotka kannattivat lakia  Puolueen piirissä on muutama ehdokas, 
jotka olisivat varmasti olleet sillä listalla, josta lopulta valitsen henkilön 
jota äänestän  Ja tänään aamupäivällä kuunnellessani peruspalveluminis-
teri Susanna Huovista näin, että hän on sekä asiantunteva että heikoim-
pien puolella  Olen siis pahoillani, että boikottini koskee myös monia 
hyviä ihmisiä 

Näihin kantoihin verrattuna Järvilehto vaikuttaisi asettuvan po-
liittisella kartalla Martelaa oikeammalle  Mutta ensimmäisenä on 
sanottava, että hän ei ole lainkaan yhtä usein ja yhtä avoimesti 
ottanut kantaa politiikka-otsikon alle välittömästi sopiviin kysy-
myksiin  Toukokuussa 2012 hän kirjoitti blogissaan libertarismista 
”höhlänä aatteena”, josta ”raharikkaiden” lobby pitää meteliä väit-
täen sitä toisinaan filosofisestikin perustelluksi opiksi  Hän lisäsi, 
ettei pidä ”suomalaista talouskenttää pyörittäviä nallewahlrooseja 
ja mattiapusia” pahoina ihmisinä ja jatkoi: ”En usko, että Nalle 
herää aamulla hykerrellen siitä, kuinka monelle nordealaiselle tä-
nään voisi antaa potkut  Päin vastoin, olen melko varma siitä, että 
nämä talousosaajat, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, heräävät 
aamulla pystyäkseen tekemään päivän aikana hienoja juttuja ” Tu-
loksen tekemiseen kouliutumisessa vain kävi niin, että ”nokkelim-
mat talousammattilaiset päätyvät helposti myös jyräämään vä-
hemmän terävät kanssakansalaiset alleen”  Järvilehto lisäsi: ”Ja 
tämä nyt on ihan puhdasta spekulointia: mutta luulen, että vaikka 
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järki sanoo, että on ihan ookoo olla itsekäs ja tienata toisten selkä- 
nahasta, kaivertaa jossain taustalla intuitiivinen tieto siitä, ettei se 
nyt ihan noin mene ”

Järvilehto viittasi puoluesihteeripestinsä juuri lopettaneen 
SDP:n kansanedustajan Mikael Jungnerin (s  1965) ”nerokkaaseen 
kolumniin”  Siinä kunnallisten palvelujen käyttäjän oikeusturvasta 
oikeustieteen lisensiaattityönsä 1996 tehnyt Yleisradion ex-toimi-
tusjohtaja pohti sosialismin ja kapitalismin vanhentuneisuutta  
Kumpikaan niistä ei Jungnerin mukaan ymmärtänyt esimerkiksi 
tai erityisesti start-up-vetoista uutta toimeliaisuutta someineen, 
joukkoistuksineen, massakustomointeineen ja mikrorahoituksi-
neen  Kaaosteoriaa tajuamattomina yhteistyön järjestämismalleina 
ne olivat kehityksen jarruvoimia, siinä missä niihin nojailevat van-
han liiton poliitikot tai suuryritysten johtajat  Tässä hän nojasi 
osin ståhlelaistyyppiseen innovaatiopuheeseen  Jungner jatkoi sit-
ralaisessa sanastossa: ”Olennaista ei ole jako julkisen ja yksityisen 
välillä  Olennaista on jako suljetun hallinnan (suunnitelmatalous) 
ja avoimen ketteryyden (mahdollisuuksien talous) välillä ”

Järvilehdon innostumiseen Jungnerin sanomisista voi olla mo-
nia syitä  Mutta ainakin yksi niistä oli kasvuyrittäjyyden puolus-
tus ja sen näkökulmasta ladellut laajojen linjojen madonluvut 
koko jämähtäneelle suomalaiselle kulttuurille  Jungner oli rekry-
toitu Microsoftilta YLE:en, josta hän siirtyi Holygoal/Sofanatics-
start-up-yritykseen  Nyttemmin hän vaikuttaa Kreab-viestintätoi-
miston johdossa  Järvilehto ja Jungner kohtasivat esimerkiksi huh-
tikuussa 2013 Aalto-yliopiston paneelissa ”Miten luova intohimo 
muuttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa?”, syyskuussa 2013 HENRYn 
seminaarissa ”Uudista ja uudistu” ja syyskuussa 2015 Kiinteistö-
työnantajat ry:n liittopäivillä ”Uudistuminen ja uudet tuulet”  Jär-
vilehto myös kiittää Jungneria kirjansa keskusteluista, jotka johti-
vat teokseen Monenkirjavia kuvitelmia. He ovat kumpikin mukana 
toukokuussa 2016 aloittaneen Innovation House Finlandin toi-
minnassa  Martela taas tyrmäsi lokakuussa 2015 blogissaan Jung-
nerin uusimmat puheet – twiittauksen – verotuksesta ”varastami-
sena”  Tämä ei ollut Jungnerilta mitään uutta  Järvilehdon suitsut-
tamassa blogitekstissä keväällä 2012 hän oli todennut: ”Edustuk-
sellisessa demokratiassa valtaa saava poliitikko tai virkamies päät-
tää muiden puolesta muiden eduista muiden rahoilla ” Martela sen 
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sijaan kiitti demokraattista valtiota ja yhteiskunnallista keskuste-
lua: niille ”olemme koko elämämme velkaa”, jota lyhennetään ve-
roja maksamalla  Martelan mukaan ”lähes jokaisen suomalaisen 
nykyinen omaisuus on yhteiskunnan mahdollistamaa” 

Järvilehto & Martela saivat kuitenkin yhdessä aikaan varhais-
teoksensa Ammattiosaajan hyvä elämä (2012)  Jälki on yhteiskun-
tafilosofisessa ja -tieteellisessä katsannossa luvattoman harraste-
lijamaista: painopiste on vahvasti yksilötreenauksessa  Kirja pe-
rustuu vahvimmin raportissa jo tavatun yhdysvaltalaisen kasva-
tusprofessorin Damonin yleistajuiseen puheenvuoroon The Path 
to Purpose (2008) sekä esimerkiksi Demos Helsingin Onnellisuus-
poliittiseen manifestiin (2010) ja positiivisen psykologian itseapu-
bestsellereihin päätyäkseen puhumaan ”valmennuksesta”, ”yksilö-
tason työkaluista” ja hyvästä elämästä ”itselle sopivan tasapainon 
löytämisenä erilaisten hyvinvointia tukevien tekijöiden välillä”  
Kaksikko sanoo löytäneensä ammattiopiskelijoista ”kutsumuksel-
liset”, ”alanvaihtajat”, ”ajelehtijat” ja ”ongelmatapaukset”  Se esit-
tää, että kaikista voisi tulla näistä ensimmäisen tyypin edustajia, 
jos he saisivat elämänhallinta-apua 

Järvilehdon Upeaa työtä! ratkoo ideologiat mutkattomasti  Hän 
viittaa suomalaisen kulttuurin ”slaavilaisperäiseen ryhmähenkeen, 
jonka mukaan ketään ei saisi nostaa ryhmän yläpuolelle”  Vasta-
kohdaksi hän asettaa yhdysvaltalaisen kulttuurin, jossa ”pyritään 
kannustamaan huippujen syntymistä”  Järvilehdon mukaan suo-
mimalli tuottaa ”latteaa tasapäisyyttä”, amerikanmalli ”jyrkkää 
eriarvoisuutta”  Hän suosittelee ”kolmatta vaihtoehtoa”, jossa ”jo-
kainen ihminen on erityisyksilö”  YLE-haastattelussa elokuussa 
2013 Järvilehto katsoi, ettei kannustus riitä: ”Hyvää elämää tuot-
taa se, että ihmisille voidaan taata hyvinvointipalvelut ja valinnan-
vapaus  […] Tolpillaan olevien ihmisten tulisi omaksua sekä yes we 
can -asenne että ’pidetään huolta toisistamme’ -asenne ” Tässä si-
nänsä lausujalleen epätyypillisen tasapainoisessa kommentissa 
kiinnittää huomion tuttu asennoitumiskorostus  Martela on pa-
remmin osannut pitää poliittiset kommentaarinsa yh teydessä ylei-
siin yhteiskunnallisiin asioihin  Keskisuomalainen- kolumnissaan 
tammikuussa 2016 hän lisäsi: ”Demokratia ei toimi ilman luotet-
tavaa tiedonvälitystä ”
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Marraskuussa 2014 kuvatussa ja Tekes-videoksi valikoituneessa 
esitelmätilaisuudessaan Järvilehto paljasti enemmän poliittisista 
näkemyksistään  Hän halusi vakuuttaa, että ”ihan tavallisessa 
duunissa” voi olla ”valtavan paljon intohimoa”  Passionaalinen työ 
saattoi Järvilehdon mukaan olla ”bussikuskin työtä, mitä tahansa 
trukkikuskin työtä”  Sitten hän jatkoi todeten sen voivan olla 
myös ”toimitusjohtajan, lakimiehen, siis jotain myöskin hienoa, 
korkeapalkkaista työtä”  Ammattien ja toimenkuvien erot ylittävä 
intohimo ei siten kuitenkaan kumonnut ”minkä tahansa” työn ja 
”hienon” työn välistä eroa  Alentuvaisuus toistui ParempiTarina-
haastattelussa toukokuussa 2015: Järvilehto koetti asettaa samalle 
viivalle ”kotona”, ”harjanvarressa” ja ”mielettömien megahaastei-
den keskellä” olevat ihmiset onnistuen näin vain esittämään to-
delliset disktinktionsa  ”Jopa monotonisesta liukuhihnatyöstä on 
mahdollista tehdä oikealla asenteella flow-kokemus”, lohdutti jo 
Ammattiosaajan hyvä elämä  Tekes-videolla Järvilehto lisäsi, että 
FA:n Vapaus– Virtaus–Vastuu-iskusanakolmikon takajäsen saat-
toi haiskahtaa kuulijoista arveluttavalta: ”Vastuun penääminen 
kuulostaa ehkä joltain… äärikokoomuslaiselta ” Ilmeisesti hän tar-
koitti, että VVV ei tarkoita samaa kuin ”Jokainen on oman on-
nensa seppä” tai ”Se on susta itestäs kii”  Tässä hän vaikutti siis 
palaavan libertarismikritiikkinsä linjalle 

Mutta Radio Suomen Ajantasan suorassa kontaktilähetyksessä 
tammikuussa 2016 hän ilmaisi kuitenkin jälleen ymmärtävänsä 
libertaristisiakin näkemyksiä  Kun toimittaja kysyi ”Miten, miten, 
mites, onko tässä kuitenkin se, pitäisi olla ehkä enemmän ajattelua 
– ei nyt liian individualistisella tasolla, mutta kuitenkin – että se 
on kuitenkin ihan itsestä kiinni?” Järvilehdon vastaus kuului: 
”No, siis, viime kädessähän se on juuri näin ” Samassa lähetyk-
sessä hän sanoi maan ”poliittisen ilmapiirin” suosivan valittamista 
ja tuohtumista: primitiivisiä vaistoja ruokkiva seksipitoinen ja ka-
teushakuinen toitotus viestitti, että ”sun täytyy olla vihainen, kun 
joku saa jonkun osingon”  Järvilehto linjasi, että Koneen toimitus-
johtajan paikalta 2014 eläköityneen mutta yhtiön hallituksessa jat-
kavan Matti Alahuhdan Johtajuus (2015) pitäisi olla ”pakollisena 
kotiläksynä” jokaiselle suomalaiselle  Tekes-videolla hän puhuu-
kin tuttavallisesti ”Alahuhdan Matista”, jonka hän vihjaa innos-
tuneen FA:n opetuksista  Samalla luennolla hän irvisteli niin 
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vastuuttomalle kuin virtauksettomallekin ”kuuluuks mulle joku 
tuki jostain” -asenteelle  Hän ei tuonut esiin FA:n Tekesiltä ja Työ-
suojelurahastolta saamia tukia 

Martela on painottanut eri asioita  HS-mielipidetekstissään jou-
lukuussa 2015 hän kuvaili pohjoismaista yhteiskuntamallia kaikkia 
muita ”tasa-arvoisemmaksi, suvaitsevaisemmaksi ja kaikista kan-
salaisista välittävämmäksi”, sanalla sanoen ”toistaiseksi parhaaksi”  
Martela vetosi jopa Väinö Linnaan (1920–1992) yhteiskunnallisen 
organisoinnin, ajattelemisen ja instituutioiden arvon takuumie-
henä  YLE-haastattelussa tammikuussa 2016 hän selitti rahankät-
kentää veroparatiiseihin ”addiktiolla materiaan”  Ennaltaehkäisevä 
sosiaalityö ja keskinäinen auttaminen johtivat hänen mukaansa 
polarisaatiosta uuteen yhteisöllisyyteen  Hän uskoi innostamisen 
ja motivoimisen nostavan mielialoja, lisäävän kekseliäisyyttä  
ja johtavan ”kansakunnan taloudelliseen menestykseen”  n & n 
-haastattelussa Järvilehto viittaa Martelan ’suhdelo’-käsitteeseen 
yrittäessään hahmotella vasemmisto–oikeisto-jaosta erkanevaa 
ajatusmallia: hänestä pitää satsata niin yksilön toimintakykyyn 
(”oikeistolaisen” individualistisesti) kuin myös kaikista huolen pi-
tävään solidaarisuuteen (”vasemmistolaisen” systeemisesti)  Tämä 
lähenee Martelan ’valonööri’-ihannetyyppiä yrityksenä yhdistää 
rakastava hippi ja tehokas toimija  Martela taas tuntui lähentyvän 
Järvilehtoa kirjoittaessaan maa liskuussa 2016 HS-yleisönosastossa 
työmarkkinajärjestöjen – ja ainoa na nimeltä mainiten SAK:n – 
valtaa vastaan  Hän tosin perusti kantansa niin, että mukana neu-
votteluissa kilpailukykysopimuksesta eivät ole ”työt tö mät, liit toon 
kuu lu mat to mat pät kä työ läi set, eläkeläi set, opis ke li jat, lap set ja 
nuo ret se kä muut kaik kein hei koim mas sa ase mas sa olevat” 

FA:n kärkihahmoilla onkin edelleen myös samantapaisia pai-
notuksia julkipuheissaan  Yleisradion haastattelussa helmikuussa 
2016 Järvilehto selitti ”olkiukko”-nimellä tunnetun virhepäätel-
män  Hän puhui tahattomasta tai tahallisesta väärinymmärtämi-
sestä ja toisen väitteen pilakuvaversion kimppuun käymisestä  Po-
liittisessa keskustelussa tavallisia ”olkinukkeja” viuhui Järvilehdon 
erityisen paljon pakolaisviittausten takia kohua aiheuttaneen pre-
sidentin valtiopäiväavajaispuheen kommentoinnissa, vaikka ”Nii-
nistö itse puheessaan juuri kritisoi sitä, että tarkkailemme tois-
temme sanomisia pilkkuun asti ja teemme niistä suurta numeroa ja 
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nimittelyä”  Martela taas luonnehti blogissaan huhtikuussa 2016 
jokaista sosiaalisessa mediassa uutisia jakavaa henkilöä eräänlaiseksi 
päätoimittajaksi, jonka kannattaa katsoa, mitä levittää: ”Vasem-
mistohenkiset jakavat vasemmistohenkisiä uutisia, oikeistohenkiset 
oikeistohenkisiä ja perussuomalaishenkiset perussuomalaishenkisiä 
uutisia  Tästä syntyvät ne kuplat, joista nykyään paljon puhu-
taan ” Järvilehto on kevään 2016 blogijutuissaan valittanut Marte-
lan tapaan vihapuhevetoista julkista keskustelua 

Yhtä kaikki erot ovat selvät  Martela on pitänyt avoimesti esillä 
avarakatseista, sosiaalisella omallatunnolla varustettua ja yrittäjä- 
myönteistä ajattelumallia  Järvilehto on keskittynyt epämääräi-
sempään ja epäyhteiskunnallisempaan myönteisen ajattelun sano-
maan  Paradoksi tai ei, Martelan linja on näyttänyt tarkoittavan 
vähempää valittamista  Ylenpalttista ”säröjen” hakemista viimeksi 
huhtikuisessa Aamu-tv:ssä pilkannut Järvilehto on itse valittanut 
jatkuvasti erilaisia itselleen epämieluisia ilmiöitä ja väärällään ole-
via asioita tai asenteita sekä etenkin haukkunut maailman virheistä 
huomauttavia  Yhteiskunnallisia epäkohtia enemmän korostava 
Martela on jättänyt vähemmälle motkottamisen myönteisen ilma-
piirin pilaajista  Eroista huolimatta on kuitenkin selvää, että kak-
sikkoa yhdistää filosofianakatemialaisuudeksi hahmottuva yksilö-
keskeinen, psykologisoiva ja epäkriittisesti yksinkertaistava tapa 
lähestyä yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä  Viis erilai-
sista tavoistaan tarkkailla aikaansa ja huomautella sen trendeistä 
tai tendensseistä, Järvilehto ja Martela kauppaavat sielunhoidolli-
sia lääkkeitä ekonomisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin vaivoihin  

Heidän toimintansa ei tässä nouse heidän omien filosofisten lin-
jaustensa tasolle  Martela kirjoitti blogissaan jo lokakuussa 2006, 
kuinka yksilöllinen ”minä syntyy vain heijastumana sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta”  Toisin sanoen ”[y]ksilöstä tulee yksilö vasta, 
kun hän näkee itsensä toisten silmien kautta ja sitä kautta ymmär-
tää että sen aukon maailmaan, joka täyttää hänen aistinsa[,] takana 
on jokin, joka tulkitsee tätä aukkoa”  Järvilehto taas on puhunut 
usein isänsä ”systeemisen psykologian” tutkimuksiin vedoten naii-
veja, liian ahtaita minäkäsityksiä vastaan  

Hänen systeemisyysajattelunsa saattaa olla yhdistelmä isän-
perintöä ja Saarisen & Hämäläisen opetusta, mutta sekin käy oi-
vallisesti yksiin köykäisimmän bisnesopastelun kanssa  ”Olem me 



421

Tapausesimerkki – Filosofian Akatemia Oy

systeemisiä olentoja”, sanoo Mestariajattelija, ja kaksi vuotta sitä 
aiemmin samaa sanoi Khannan niin ikään flow-teorialla ja Selig-
man-mietteillä ladattu NLP-johtamisen perusesitys Mind War-
riors (2010) 

FA-miesten julkiset filosofoinnit kääntyvät säännönmukaisesti 
erilaisten ilmiöitten tunnistamisista yksilöpsykologisiksi ratkaisu-
ehdotuksiksi  Kun Martela kertoi blogissaan syyskuussa 2013 Tah-
donvoiman käyttöohjeensa aihepiiristä, hän toisti toistamistaan, 
että kaikki on ”omasta asenteestamme” ja ”ylläpitämistämme us-
komuksista” kiinni 

Vertailu alaluvussa III 3 mainittuun Aretaihin on paikallaan  
Työnohjauksen käsikirjassaan aretailaiset tarjoavat ensimmäisiksi 
lisälukuvinkeiksi ”toisiaan täydentävät” teokset eli raportissa jo 
mainitun, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorina parhaiten 
tunnetun Jari Hakasen (s  1961) kevyen ja valoisan oppaan Työn 
imu (2011) ja Suomen historian professorin Juha Siltalan (s  1957) 
raskaan ja synkeän rekonstruktion Työelämän huonontumisen lyhyt 
historia (2004)  )  Liitteessä 1 tarkennetulla tavalla lumesitaattitek-
niikkaakaan vierastamattomasta Hakasesta työtuunaus-, stressin-
hallinta- innostamiskumppanin löytänyt FA ei anna aineksia edes 
tällaiseen yleistason erittelyyn työelämän hyvistä ja huonoista ten-
densseistä  Puhumattakaan siitä, että se pohtisi avoimesti vaik-
kapa Decin & Ryanin sovellusten suhdetta wellnessin eri muotoi-
hin  On vain ylimalkaista puhetta ”käskyttämisestä”, josta pitäisi 
siirtyä kaikkiin niihin autuaallisuuksiin, joita firma varmasti syys-
täkin pitää esillä  Sen avulla on hankala irtautua yksilön suhtau-
tumistapojen näkökulmasta 

Tässä suhteessa Lahti vaikuttaa eräänlaiselta FA-ääripäältä  
Hän valitti blogissaan maaliskuussa 2014, että hyvistä fiiliksistä 
enemmän kuin hyvistä teoista kiinnostuneet ihmiset asuttivat 
”tätä itseensä käpertynyttä maailmaa”  Mutta kun Lahden verkko-
loki koostuu lähes pelkästään tekijänsä omien tekstien ja tekemis-
ten esittelystä runsain tekijävalokuvin ja toisilta lainatuin tekijä-
kehuin ryyditettynä, tämä kritiikki ei osu parhaimmin maaliinsa  
Tammikuussa 2015 Lahti selitti, että sisuvuosikampanjassa ei ole 
”mitään poliittista tai kaupallista agendaa tai kätkettyjä vaikut-
tumia”  Siinä haluttiin vain viestiä, että toisiamme tukien ”me 
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voimme luoda myönteisemmän, turvallisemman ja voimaannut-
tavamman tulevaisuuden kaikille” 

Erikseen Lahtea kuultiin maaliskuussa 2016 ajatuspaja Liberan 
sivustolla  Hän linjasi, että hyveisiin kasvatettu ”sosiaalisesti tie-
toinen” ihminen pystyy muuntamaan esimerkiksi sisukkuuden 
”voimavaraksi yhteiskunnallista voimaannuttamista varten”  Häntä 
oli kenties jututettu hänen helmikuussa 2016 Gloriassa lausu-
mansa kannan ansiosta: ”Kaikki ihmiskunnan kehitys on perus-
tunut yksilöiden kykyyn ideoida, unelmoida ja siten ikään kuin 
venyttää psyykkistä reserviään ” Lahden näennäisen apoliittisen 
ajattelun ytimessä lienee siis jonkinlainen yksilövalmennus: käyt-
tämiään ’sosiaalisen tietoisuuden’, ’sosiaalisen tuen’ tai ’systeemin-
laajuisten muutosten’ käsitteitään hän ei ole tarkentanut  Hänen 
ilmeisen liberalistisesta poliittisesta kannastaan on siksi vaikea sa-
noa paljonkaan  Tämä näyttää yleisemmin koko FA:n valtilta 

Purokurun tulkinta Valonöörit-teoksesta ”yhteiskunnallisessa 
tyhjiössä” vaikuttaa Tähän suuntaan ainakin viittaa HS-haastat-
telu toukokuulta 2015, jossa Martela ”suosittelee ostamaan elä-
myksiä itselle ja kaverille: ’Parhaiten rahalla saa onnea, kun sitä 
käyttää myös muihin, ei pelkästään itseensä ’” Tai vieläkin parem-
min YLE-jututus lokakuulta: ”Melkein paras tapa [lähestyä hyvää 
elämää ja onnea] on lähteä johonkin yhteiseen kavereiden tai per-
heen kanssa ja maksaa kaikkien kulut ” Kommentteja voi pitää 
vakavaraisten moraalisena kovisteluna, mutta kokonaan niistä ei 
haihdu vaikutelma liikuskelusta lähinnä hyväosaisten keveiden 
harmien ja pienien kiusojen maailmassa  Vastaavasti Järvilehdon 
puheet vaikkapa maaliskuussa 2015 Radio Novan ohjelmassa (”Me 
saadaan leipää vaivattomasti suuhun”) tai tammikuussa 2016 Ra-
dio Suomen aalloilla (”Suomessa ei ole supermenestyjiä eikä kel-
kasta pudonneita, ei oikeasti luokkaongelmia, vaan koko ajan 
enemmän ja enemmän ihmisiä, joille tehdään vähemmän ja vä-
hemmän koiruuksia”) vihjaavat yhteiskunnallisesta kokematto-
muudesta ja tietämättömyydestä  Purokuru ei kuitenkaan sano 
mitään siitä runsaasta poliittisesta kommentaarista, jota FA-mie-
het ovat tarjonneet blogeissaan ja muilla Areenoilla, Martela vie-
läpä vähintäänkin asiallisesti  Valonöörit on jotain muuta  

Ja epäsuhta on olennainen  Samaan tapaan kuin tieteellisen 
epävarmuuden ja filosofisen moniselitteisyyden, filosofian- 
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akatemialaiset ovat vuolleet kirjoistaan pois yhteiskunnallisen ajat-
telun, joihin heistä ainakin Martelalla olisi hyvinkin edellytyksiä  
Tuloksena on helppokäyttöisemmäksi ja keveämmäksi esittäytyvä 
ohjeistavuus, joka on pinnallisesti epäpoliittisenakin poliittisesti 
arveluttavaa laatua  Osiossa II 7 käsitellyt myönteisyysajattelun 
ongelmat ja oma-avun pitkin matkaa raportissa esillä pidetyt pe-
ruspulmat jäävät vaille tasapainottavaa voimaa, kun esimerkiksi ja 
erityisesti Martelan ajankohtaisdebattiin osallistuvat tekstit näyt-
täytyvät yksityishenkilön mielipiteiltä irrallaan hänen valmenta-
jan ominaisuudessa jakamastaan kannustusideolo giasta  Vaikka 
filosofianakatemialaiset siis ovat vaihtelevassa määrin yhteiskun-
nallisesti valveutuneita, FA:n maailmassa ei näy olevan yhteis-
kuntaa ollenkaan, eikä siten sosioekonomisten kerrostumien väli-
siä ristiriitoja  On vain rohkaisua ja treeniä kaipaava pomo ja hä-
nen kanssaan innostuva tai lannistuva henkilöstö 

Draivissa lainataan yllättäen sveitsiläisen filosofin Jean-Jacques 
Rousseaun (1712–1778) ajatuksia  Häneltä kuullaan miete siitä, 
miten jokaisen on orjuuttumisen sijaan syytä säätää itse vapaasti 
omat lakinsa  Martela & Jarenko jättävät kertomatta, ettei tämä 
Contrat socialin (1762) kohta käsittele yksilön valtauttamista  Se 
pui yhtäältä yleispätevien normien ja toisaalta kansalaisuuden ja 
toimijuuden ehtoja  Samaa lainausta käytti muutosjohtamiseks-
pertti Finidori puhuessaan toukokuussa 2008 demokraattisen 
kapitalismin säilymisestä ”proaktiivisen yritysvastuun” ansiosta  
FA:ssa kaikki sujuu yksilöpsykologisin diagnoosein ja reseptein  
Siksi filosofiakin ylösrakentaa ja piristää, ei erittele eikä arvostele  
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iii.11 YHtEiStYöHANKKEEt

Tekes myönsi 2014 Filosofian Akatemialle 242 800 euroa tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta  Projektista ei kuitenkaan 
ilmoiteta mitään lisätietoja valtion viraston avoimessa tietoaineis-
tossa  ”Kun kyse on tutkimuksesta, ei aina yhdistetä, mitkä toimi-
jat ovat saaneet rahoitusta mihinkin projektiin”, selittää Tekesin 
Suuret yritykset ja julkiset organisaatiot -osaston johtaja Ilona 
Lundström  Hän on väitellyt 2011 Tampereen yliopistossa hallin-
totieteistä aiheenaan kuntien palveluhankintojen kilpailuttamis-
ongelmat  Väitöskirjassaan Lundström totesi, että kun Suomi oli 
ollut 90-luvulla NPM:n tyylipuhtain toteuttaja Pohjoismaissa, 
täälläkin oli nyt meneillään siirtymä hallinnosta ja managemen-
tistä verkostojen maailmaan paremmin sopivaan hallintaan eli 
governanceen  Tämä tarkoitti yksipuolisen tehokkuusajattelun ja 
rakenne- tai laitoskeskeisyyden vaihtamista ”moninapaisiin, vuo-
rovaikutteisiin ja prosessimaisiin järjestelyihin”, joissa korostuvat 
”vastuu (accountability) ja valtuuttaminen (empowerment)” 

Nyt ei kuitenkaan keskustella tohtorin kanssa hallintoteorioista 
vaan johtajan kanssa noihin teorioihin osaltaan varaavista käytän-
nön hankkeista  Lundström kertoo n & n:lle, että Tekesin projek-
teista saatetaan julkaista tiivistelmä ja toisaalla summa, paljonko 
yritys on saanut, mutta tietoja ei julkaista tarkalleen, jotta taataan 
hankkeentekijöille rauha tehdä työtään  ”Tekes rahoittaa tutki-
mushankkeita vain ohjelmissa, joten lähtökohtaisesti jokaisesta 
tutkimushankkeesta pitäisi löytyä julkinen tiivistelmä ”

Muualta viraston kotisivuilta selviää lisää  Filosofian Akatemia 
vastaa Tekesin rahoittamasta yritysprojektista ”Leading Passion 
– How to Create a Culture of Engagement”  Se on osa Liideri eli 
Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmasta 2012–2018  
Passion-osio kestää kolme vuotta 2015–2017  Tekesin sivustolta saa-
tava tiivistelmä kertoo, että sen ”tavoitteena on nostaa suomalais-
ten yritysten kilpailukykyä kehittämällä innostuksen johtamisen 
osaamista ja kykyä rakentaa jälkiteollisen ajan vaateisiin vastaavia 
innostuksen työkulttuureita”  FA mainitseekin omilla verkko-
sivuillaan Passionin yhdeksi päätutkimusprojektikseen  
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Hanke tekee tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioi-
den hyvistä innostuksen johtamisen käytännöistä  ”Teoreettiset 
lähtökohdat perustuvat työn imun, duaalisen intohimon mallin, 
sisäisen motivaation ja työkäytänteiden tutkimukseen ” Tutki-
mustuloksista kehitetään uusia ”työkaluja” rekrytointiin ja orga-
nisaatiokulttuurin arviointiin  Lisäksi julkaistaan kirja, suosituk-
sia innostuksen johtamiseen ja johtamiskoulutukseen soveltuvia 
videoita 

Passion sai Tekesiltä yli 600 000 euron tutkimusrahoituksen, 
tiedotettiin tammikuussa 2015  Hankkeesta vastaavat Aalto-yli-
opiston kanssa Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu ja Filosofian 
Akatemia  Aallon sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan projektia 
rahoittavat myös Clear Channel Finland Oy, Pipelife Finland 
Oy, Santander Consumer Finance Oy ja Suomen Ekonomit ry  
”Elämme jälkiteollista murrosta, jossa sekä työ että työntekijät 
muuttuvat radikaalisti  Työn arvo syntyy yhä enemmän tiedon 
jalostamisesta, suunnittelusta, palveluista, brändistä ja innovaa-
tioista  Jokaisen työntekijän innostuksella ja yhteistyökyvyllä on 
entistä suurempi merkitys”, siteerattiin projektipäällikkönä toimi-
vaa yliopettaa Johanna Vuorta Haaga-Heliasta  Käännöstieteen 
maisteriksi ja ekonomiksi 1991 valmistunut Vuori väitteli Tam-
pereella 2011 hallintotieteen tohtoriksi ammattikorkeakoulujen 
lähiesihenkilöiden johtajuussuuntatumisista  Väitös suhtautuu 
myönteisesti NPM-käänteeseen: siinä toppuutellaan manageria-
lismin kriitikoiden ”sarkasmia” ja suositellaan ”rakentavampaa” 
lähestymistapaa yrityskulttuurin tuloon myös esimerkiksi yli-
opistohallintoon 

Toukokuussa 2015 Vuori kirjoitti LeadingPassion-blogissa otsik-
konaan ”Huipputunnelmissa huippuseminaarissa”  FA:lle olennai-
nen ja raportissa jo tutuksi tullut motivaatioprofessori Richard M  
Ryan oli saapunut Otaniemeen  Hänen lisäkseen luennoivat Mar-
tela, naisjohtajuutta tutkinut Haaga-Helian liiketalousyksikön 
johtaja KTT Minna Hiillos ja Pipelifen toimitusjohtajana 2002 
lähtien vaikuttanut Kimmo Kedonpää (s  1957), joka on myös 
Leading Passion -hankkeen ohjausryhmän johtaja  Yleisöä keho-
tettiin twiittaamaan  Ennen kuin yhtään alustusta on pidetty, 
Twitter täyttyikin viesteistä ”innostavasta seminaarista”, jossa oli 
”intohimoa ilmassa”  Vuoren mukaan ”[r]unsaat twiitit ja yleisön 
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kommentit ennen ja jälkeen seminaarin tuottivat merkitykselli-
syyden tunnetta koko hanketiimille”  Yleisössä nähtiin Esa Saari-
nen  Kahvitauolla Pauliina Kallio soitti harppua  

Ryan aloitti kumppaneistaan  Pitkä lista – An Incomplete List of 
Recent Collaborators – saattoi kuulostaa ulkosyntyiseltä motivaa-
tiolta  Hän ei kuitenkaan puhunut tutkimusrahoituksesta vaan 
kysyi, mikä saa ihmiset toimimaan sisälähtöisesti  Ryanin mukaan 
vaikutintutkimus ei enää pohdi, mitkä ulkoiset seikat lisäisivät 
motivaatiota  Viitattuaan sisämotivaation taustalla oleviin psyko-
logisiin perustarpeisiin omalakisuus, pätevyys ja yhteyksisyys (au-
tonomy, competence, relatedness) hän sanoi, että johtajan – työ-
pomon, opettajan, valmentajan tai kasvattajan – tehtävänä ei ole 
varsinaisesti motivoida  Sen sijaan pitää rakentaa ilmapiiriä, jossa 
ihminen pääsee käyttämään sisäistä motivaatiotaan  Silloin toimii 
itsenäisesti ja osoittaa kykynsä  Ryanista parasta oli se, että johtaja 
osoittaa välittävänsä työntekijästään 

FA:lle Passion-hanke merkitsee sen elinkeinoelämäyhteyksien 
lujittumista ja jäsentymistä uudella lailla tutkimustavoitteisiksi  
Martela oli jo huhtikuussa 2015 postannut LeadingPassioniin ”sisäi-
sen motivaation” johtavan tuloksiin  Firman toinen edustaja Ruot-
salainen jatkoi oukokuussa  Hänen mukaansa ”sanahelinä ei riitä; 
tarvitaan tietoja ja tapoja konkreettisesti tukea innostusta jokapäi-
väisessä työssä”  Ruotsalainen kertoi:

Kuluva viikko on vierähtänyt Rukalla avatessani yhdessä kollegojeni 
kanssa Sisäisen Motivaation Mittauksen (huikeita) tuloksia yhteistyöyri-
tyksellemme Pipelifelle  Osana Pipelifen toimintatapaa henkilöstö ko-
koontuu Rukalle vuosittain ja viikon aikana olenkin saanut olla osana 
innostunutta toimintaa ja todistanut avoimuuden ja välittämisen ilma-
piiriä, sekä tietenkin nauttinut Rukan upeista maisemista ja luonnosta 

Ekonomi-lehdessä esiteltiin hankkeen tausta-ajatuksia joulukuussa 
2015  Käskyttäjän paikalle astui yrityksissä palvelija ja innostaja, 
joka ”sytyttää työntekijöissään draivin”, jolloin tulos ja tuottavuus 
nousevat  Avainsanoja olivat luovuus, yhteistyökyky ja kohtaamis-
taito, ”olipa kyseessä sitten asiantuntijaorganisaatio, muoviputkia 
valmistava yritys tai hoiva-alan palvelu”  Tarvittiin pelkän ”asioi-
den hoitamisen eli managementin sijasta […] ihmisten johtamista 
eli leadershipiä”  Jarengon & Martelan Draiviin viitaten Ekonomi 
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linjasi, että ”innostavan ilmapiirin syntymiseen vaikuttavat mer-
kittävästi johtajan ihmiskuva ja johdettavien toimintaan kohdis-
tuvat odotukset”  Kunhan panostettiin ”työssä koettuun energi-
syyteen ja innostuneisuuteen”, firma saattoi odottaa neljän prosen-
tin nousua osakkeelleen  Perusteluksi kelpasi USA:ssa 80-luvulta 
lähtien tehtyjen 100 parasta työpaikkaa -listauksissa menesty-
neitten yritysten kurssikehitys, vaikka FA:n ajama ’draivi’ pyrki 
esittäytymään uutuutena  Ekonomi vahvisti muitta mutkitta, että 
”[d]raivi on hyväksi tuottavuudelle”, koska draivikkaat työntekijät 
”panostavat enemmän energiaa tekemiseensä, näkevät tehtävänsä 
laajemmin, oppivat nopeammin ja syvemmin, ovat luovempia, 
tuottavat enemmän innovaatioita, palvelevat asiakkaita paremmin 
ja vaihtavat harvemmin työpaikkaa” ja sairastavatkin draivittomia 
vähemmän  Tässäkin yksi ja sama draivi sai selittää ilmiöitä, joita 
oli tutkittu eri tutkimuksissa eri käsittein 

”Innostavassa työskentelyssä ihmiset antavat parastaan työn-
antajien käyttöön”, Vuori kertoi Ekonomille  ”Pehmeät johtamisen 
arvot ovatkin nyt bisneksen kovinta ydintä”, hän jatkoi kertoen, 
että Leading Passionissa kyseltiin 80–00-luvuilla syntyneen Y-
sukupolven mielipiteitä  Oli tarkoitus selvittää, pitävätkö ”kon-
sulttiyritysten trendiraportit” paikkansa, kun ne väittävät Y-pol-
ven kaipaavan johtajakseen palautetta antavaa, tukevaa ja jousta-
vaa visionääriä  Vuori lisäsi: ”Suomen Ekonomeja koskeva tutki-
mus alkaa vuodenvaihteessa  Jäsenenä on jännittävää nähdä, mi-
ten järjestön ihmiset innostuvat työssään ” Julkisuutta hankkeelle 
tarjosi myös esimerkiksi henkilöstöjohtajille tärkeä tapahtuma-
järjestäjälehti Evento  ”Elämme jälkiteollista murrosta, jossa sekä 
työ että työntekijät muuttuvat radikaalisti  Työn arvo syntyy yhä 
enemmän tiedon jalostamisesta, suunnittelusta, palveluista, brän-
distä ja innovaatioista  Jokaisen työntekijän innostuksella ja yh-
teistyökyvyllä on entistä suurempi merkitys”, se antoi Vuoren hah-
motella helmikuussa 

Filosofiyhteisönä ja päättelykursseja järjestäneenä akateemisena 
pienyrityksenä aloittaneen FA:n kulkeutuminen tällaisiin ympy-
röihin saattaa kummastuttaa  Kuten alaluvussa III 1 kerrottiin, 
firma kuitenkin suuntautui alun alkaen yrityskoulutuksiin, keskit-
tyi melko pian esimiesvalmennuksiin ja eteni nopeasti johdon kon-
sultointiin  ”Omalla kohdallani rohkenisin väittää, että hankkeen 
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perusajatus – tutkimuksesta liiketoimintaa – näyttää toteutuneen 
paremmin kuin hyvin”, Järvilehto sanoi jo 2009 Humanistille  
Tuolloin hän tosin tarkoitti vielä sitä, että FA:n yrityskoulutukset 
mahdollistivat hänen ja harvojen palkollistensa akateemiset työt: 
”Tutkimusta ei ole sidottu sen enempää kaupallisiin intresseihin 
kuin apurahalautakuntiinkaan ” Nyt FA kilpailee julkisista inno-
vaatiotuista eikä enää pidä tärkeänä hajurakoa ”kaupallisiin intres-
seihin”, vaikka Järvilehto puhuukin n & n -haastattelussa filosofi-
sen tutkimuksen ”kapseloimisesta” erilleen bisneksestä  

Talouselämässä helmikuussa 2016 julkaistussa lyhyessä jutussa 
FA:n tarina tulee epäsuorasti tiivistetyksi  Lehti nimittäin uutisoi 
Leading Passionissa ilmenneen, että ”vahva motivaatio ja innostus 
työtä kohtaan linkittyvät olennaisesti hallinnantunteeseen”  Nuor-
ten työasenteiden ja organisaatioiden johtamistapojen kartoitus 
tähtäsi suomalaisfirmojen kilpailukyvyn parantamiseen ja johta-
mismallien uudistamiseen  Valokeilaan pääsivät työssä ”keskitty-
minen ja jaksaminen” sekä näitä tukevan flow-tilan synnyttämi-
nen  Oltiin toisin sanoen Järvilehdon Mestariajattelijan ja hänen 
yrityksensä ensimmäisen suositun tuotteen eli ”ajattelunhallin-
nan” maailmassa  Jutussa ei mainittu niitä, mutta FA:sta saa dun 
lausunnon mukaan Leading Passionissa pyrittiin korjaamaan 
”nykyisessä informaatiotulvassa” syntyviä ”kiirettä ja ylikuormi-
tusta”, koska ne vähensivät omatoimis-itseohjautuvina parasta 
jälkeä tuottavien työntekijöiden ”hallinnantunnetta”  Tuo tunne 
taas ruokki virtausta 

Tekes on eriskummallinen paikka tutkijoille  Innovaatiopolitii-
kan rönsyilevyydestä tarjoaa kuvan Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopääl-
likkönä vaikuttavan Tiina Mäen Tekes-esitelmä Liideri-ohjelman 
aamukahvitilaisuudessa elokuussa 2014  Sen oli määrä sisältää ”ko-
kemuksia johtamisen muutostarpeesta” ja viitoittaa tie ”latistajasta 
palvelijaksi”  Puhetta riitti kukoistuksesta tuottavuuteen ja resi-
lienssistä parvioppimiseen: ”Johdon tehtävä on johtaa positiivista 
ilmapiiriä ” Mäki lainaili esitelmässään esimerkiksi Grantia, Jung-
neria ja Martelaa, johon nojaten ilmeisesti myös Liitteessä 1 pu-
heeksi otettavaa Barrieta  Hän puolusti jaettua johtajuutta karis-
maattista johtajuutta vastaan, palvelevaa ja moniäänistä vuorovai-
kutusta hierarkkista yksilökeskeisyyttä vastaan ja diskutee raavaa 
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otetta muutosvastarintaa synnyttävää jyräämistä vastaan  Lisäksi 
hän kannatti ”kokeilua” ja ”ketteryyttä”  ”Myrskyssä yksi raken-
taa tuulensuojan ja toinen tuulimyllyjä”, Mäki lainasi Alexander 
Peiterseniä, joka juuri oli lausahtanut tuohon tapaan HS-haastat-
telussa  Kysymyksessä oli ”kiinalaisena sananlaskuna” kierrätetty 
bisnesviisaus, jota ovat käyttäneet johtamisoppaissaan esimerkiksi 
Holden 1998, Cheese & kumppanit 2008, Klewes & Langen 2008 
ja Cichocki & Irwin 2011 sekä itseapumanuaaleissaan Maynen pa-
riskunta 2002, Conleyn pariskunta 2010 ja Hawkins 2012  Kukaan 
ei ole kyennyt ilmoittamaan 90-luvulla ensimmäisenä kasvatus-
kirjoitteluun ilmaantuneen sanonnan lähdettä 

Mäen esitys oli yhdistelmä epä- ja alkuperäisiä sitaatteja ja joh-
tamisen peukalosääntöjä  Terveysjohtamisen tohtori ja eMBA 
kertoo täydennyskouluttaneensa itseään Deep Leadership- ja Sys-
temic Business -koutsauksen kursseilla  Näistä syväjohtaminen on 
suomalaisesta upseerikoulutuksesta tuttu menetelmä ja systee-
minen valmennus taas teologi-psykoterapeutti-tradenomi-työn-
ohjaaja-NLP-kouluttajan ja suomalaisen koutsausyhteisön voima-
hahmon Vesa Ristikankaan luomus  Mäki ei näytä kaipaavan 
kriittistä otetta luovaa pöhinää sotkemaan  Tekes-haastattelussa 
hän kertoo: ”Meillä ei kansakuntana ei ole kovin hyvää riskin-
ottokykyä  Näin on etenkin julkisella sektorilla, jossa siihen ei ole 
painetta  Työelämä sisältää kuitenkin paljon ristiriitatilanteita, 
joissa joutuu joustamaan ja miettimään asioita eri kanteilta  Lope-
tetaan virheiden etsiminen ja sallitaan kohtuullinen riskinotto! 
Substanssiosaaminen on etenkin julkisella sektorilla yliarvostet-
tua, ja se estää johtajuuden kierrättämisen ”

FA pääsi mukaan myös Helsingin yliopiston teologisen tiede-
kunnan tutkimushankkeeseen ”Myötätunnon mullistava voima”  
Se tunnetaan paremmin englanninkielisestä nimestään CoPassion 
– The Revolutionary Power of Compassion lyhennetyssä muodossa 
CoPassion  Projekti sai marraskuussa 2014 Tekesin ”Uusi arvon-
luonti” -rahoitusta 1,1 miljoonaa euroa, minkä lisäksi myös yrityk-
set tukevat projektia 165 000 eurolla  Tarkoitus on kehittää firmoille 
uusia malleja ja tapoja asiakkaiden ja kumppanien kanssa toimi-
miseen  Co Passionissa asiakas on ”tärkeä arvonluonnin kump-
pani, ei pelkkä kohde, jolle tuotetaan ja myydään arvoa”  Korkean 
profiilin hankkeessa työskentelee tutkijoita ja ohjausryhmäläisiä 
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Helsingin yliopistosta, Karolinska Institutetista, Aalto-yliopistosta 
ja Jyväskylän yliopistosta  FA:n lisäksi hankekumppaneita ovat 
muiden muassa LähiTapiola, Ateneumin taidemuseo ja MTV3  
CoPassionilla on lisäksi tutkimusverkostopartnereita pohjoismai-
sista ja eurooppalaisista yliopistoista sekä Yhdysvalloista  Yhteis-
työtä tehdään esimerkiksi Stanfordin yliopiston Center for Com-
passion and Altruism Research and Educationin kanssa  Sitä joh-
tava Emma Seppälän tavattiin jo aiemmin raportissa  Hänen The 
Happiness Track alkaa toteamuksella: ”Kaikki haluavat olla onnel-
lisia ja menestyviä ”

Hankkeen pääteema on tapetilla myös valmennusalalla  Esi-
merkiksi Muutosympyrä Oy, Myötätuuli Valmennus Oy, Ilona 
Valmennus Oy, Oivaltamo, Tietoisen Johtamisen Talo ja Opteam 
tarjoavat myötätuntoperustaista koutsausta  Tutkimusprojektin voi 
olettaa erottautuvan näistä ja muista palveluntarjoajista  Projekti-
seminaariin tammikuussa 2016 Helsingin yliopistolle kutsuttiin 
osanottajia pikemminkin innovaatioiden kansantaloudellisiin hyö-
tyihin kuin tieteellisyyteen vetoamalla: 

Jälkiteollisena aikana talouskasvua synnytetään innovatiivisuudella ja 
tiimityöskentelyllä  Organisaatioiden on sopeuduttava muuttuneisiin 
vaatimuksiin, jos ne mielivät menestyä  Juuri myötätunto voi luoda pa-
rempaa tiimityöskentelyä ja vastavuoroista auttamista sekä edesauttaa 
tiedon leviämistä  Myötätunto edistää innovatiivista, tuottavaa sekä en-
nen kaikkea merkityksellistä ja inhimillisesti kestävää työelämää 

FA:lle tässä on olennaista tarve määritellä intrinsinen motivaatio 
entistä vähemmän yksilökeskeisesti  Kirkkososiologian professorin 
Anne Birgitta Pessin (s  1975) johtaman CoPassionin yhteistyötä 
sen kanssa oli omiaan pohjustamaan niin Pessin kuin Järvilehdon, 
Lahden ja Martelan esiintyminen Positiivisen psykologian voiman 
kirjoittajina  Jos kansalaiset ihmettelevät filosofien yhteenliitty-
män yritysverkostoitumista, teologisesti johdettu bisneskehitys-
projekti saattaa kuulostaa vielä hämmästyttävämmältä  Pessin 
osallisuus perheyritys Flow Movement Consulting Oy:ssä (2009–) 
luo pohjaa asian hahmottamiseen  Hän ei ole kuitenkaan lähtenyt 
SyFron Oy:n (2008–) perustaneen pastori Antti Kylliäisen (s  1963) 
tai T:mi Spectren (1994–) TM Tapio Aaltosen (s  1944) tavoin 
yliopistolta yrittäjäksi  Bisneskehittäminen ei tänä päivänä katso 
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oppialataustaa, eikä sitä tarvitse enää tehdä akateemisten tutkimus-
laitosten ulkopuolella tai ainoastaan kaupallisissa opinahjoissa 

Raportissa ei voida arvioida monenkeskisen CoPassion-hank-
keen taustaa tai lähtökohtia, saati keskeneräisen projektin tuloksia 
sen enempää kuin Leading Passioninkaan  Merkkinä siitä, ettei 
niitä kannata niputtaa yhteen kaiken positiivisen psykologian tai 
ajattelun nimissä kulkevan kehittämistyön kanssa, voi pitää Sep-
pälän huhtikuussa 2016 ilmestynyttä Harvard Business Review 
-juttua  Siinä hän kritisoi yritysten ja yhteisöjen muodikkaita well-
being-aloitteita ja wellness-ohjelmia, joilla on hänestä parhaimmil-
laankin vain PR-arvoa ja huonoimmillaan stressiä lisäävä vaiku-
tus  Inhimillisyyden, empatian ja ystävällisyyden määrittämät 
työpaikat loivat Seppälän sanoin paljon enemmän yksilöllistä hy-
vinvointia ja kuntoisuutta kuin niiden edistämiseen kehitellyt sys-
teemit  Esitys on tyylipuhtaan yksilökeskeinen ja yhteiskunnalli-
sesta näköalasta riisuttu, mutta sitä voi pitää harvinaisena esi-
merkkinä positiivisen psykologian kriittisyydestä  Tosin tässäkin 
tapauksessa kriittinen elementti juontaa humanistisesta psykolo-
giasta, jonka sen piti syrjäyttää  Suomalaiset intohimoprojektit 
saavat tässä osoittaa FA:n uusia kooperaatioita ja innon, draivin, 
hyveiden, myönteisyyden, positiivisen psykologian, sisäsyntyisen 
motivaation ja intohimon kaltaisten käsitteiden kääntymistä kau-
pallisiksi konsepteiksi  n & n -haastattelussa Järvilehto korostaa-
kin perustamansa firman vahvuutena asiakastyön kekseliäisyyttä  
Nyt tuo ulottuvuus FA:n toiminnassa on noussut myös yliopis-
tollisten yhteistöitten keskipisteeseen  Akateemisuus ja filosofian-
akatemialaisuus ovat löytäneet toisensa voimaannuttavien ihmis-
suhdetaitojen tuotteistuksesta: 

Kun ihmiset istuvat meillä alas ja alkavat miettiä, miten voimme palvella 
asiakasta, mitä voisimme antaa, näillä ihmisillä on valtavan paljon an-
nettavaa tuotekehitykselle  Me ei olla tyhjiä tauluja, jotka heittää vaan, 
että innovaatio schvinnovaatio, jotka ovat buzz wordejä 

Kuten nähtiin osiossa II 7, filosofianakatemilaiset ovat kuitenkin 
jo pitkään vaalineet i-sanaa  Sitran suosikkina ja Innovaatiokeskus 
Tekesin edunsaajana muu ei liene mahdollistakaan  Hanketulok-
sia odotellessa esimakua saa Draivistä  Yksi Mar telan & Jarengon 
case-tutkimista ja kiittelemistä edelläkävijä yhtiöistä on Outotec  
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Kun ottaa huomioon, että tämä Outokummusta 2006 syntynyt 
kaivosteknologiajätti aloitti yt-neuvottelut syksyllä 2014, tiedotti 
70 miljoonan euron lisäleikkauksista syksyllä 2015, irtisanoi yli 
sata työntekijää tammikuussa 2016 ja kertoi helmikuussa 2016 
huonosta edellis- ja alkuvuoden tuloksesta sekä osingon maksa-
matta jäämisestä sillä seurauksella, että sen osakkeen kurssi syök-
syi yli 20 prosenttia, pitänee päätellä, että uusi manegerointifilo-
sofia ei piittaa perinteisestä tuloksen tekemisestä vaan ainoastaan 
– työpaikkansa vielä säilyttävän – henkilöstön hyvästä olosta  
Draivi lupaa tosin kummankin kukoistavan, kunhan satsataan 
motivoituneisuuteen  Yle-uutiset antoi marraskuussa 2015 kaksi-
kon kertoa näkemyksistään ilman hankalia jatkokysymyksiä  Jahka 
toimittaja oli udellut tiiviisti johtajuustypologiassa pysytellen, mi-
ten käy, ”jos työyhteisö on jo tottunut autoritaariseen käskyttämi-
seen ja mikromanagerointiin eli jokaikiseen yksityiskohtaan puut-
tumiseen?”, FA-toimituskohtaja Jarenko sai donkata: ”Kun pikku-
hiljaa kulkee yhdessä kohti demokraattisempaa meininkiä, ihmi-
set kasvavat uuteen tapaan sisään ” ’Demokratia’ oli todella hänen 
aiheensa filosofina, mutta hän ei ole dirika-aikoinaan pohtinut 
ainakaan julkisesti valmennus- ja vaikuttamis talonsa asettumista 
muuttuvan kansanvallan kentälle 

Kolmas merkittävä uusi yhteistyö FA:lle on auennut Työ-
elämä2020-hankekokonaisuudessa  Tässä työ- ja elinkeinominis-
teriön vetämässä projektissa on yhteensä yli 40 eri toimijaa: viran-
omaisia, järjestöjä, yhdistyksiä ja muita tahoja  Siinä on pitkälti 
samanlaisia aineksia kuin FA:n yhteistöissä Arkadianmäellä  Mit-
taluokka vain on suurentunut  Yksi tavoite on ”koota yhteen suo-
malaisia työelämän kehittäjiä ja auttaa heitä verkostoitumaan ja 
luomaan työpaikkoja palvelevia uusia ratkaisuja”, Työelämä2020-
sivustolla kerrotaan  Kokoomuspääministeri Kataisen johtaman 
sateenkaarihallituksen (2011–2014) ohjelmaan sisältyneestä työ-
elämästrategiasta 2013 kummunnut hanke kelpasi keskustavetoi-
selle seuraajallekin: ”[T]yö Suomen työelämän kehittämiseksi 
Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 jatkuu pääministeri Juha Sipi-
län hallituskauden ”

FA:sa on Työelämä2020:ssa mukana itse asiassa kahdessa eri 
osahankkeessa  Toiseen niistä syvennytään raportin seuraavassa 
osiossa  Mutta toinen kantaa nimeä ”Hyvää huomenta – Hyvää 
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huomista”  Sitä luotsaavat Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuus-
alojen ammattiliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN  Päämääränä on ”edistää työhyvinvointia, kehittää osaa-
mista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuotta-
vuutta kemianteollisuudessa”, sanalla sanoen ”olla Suomen paras 
toimiala vuonna 2020”  Alussa tehtyjen noin kolmenkymmen yri-
tysprojektin (2011–2012) jälkeen on ”Varhainen välittäminen” 
-jakson (2013–2014) kautta edetty ”Työyhteisötaidot, johtaminen” 
-vaiheeseen (2014–2016)  Työhyvinvointihankkeen taustalla ovat 
työehtosopimukset, joten sen historia ulottuu aikaan ennen sa-
teenkaarihallituksenkin muodostamista  Jo yli 20 vuotta alla so-
vellettu Responsible Care -ohjelma kertoo myös sen pitkäjäntei-
sestä panostamisesta samantapaisiin asioihin  Yhteistyö juuri ”hy-
vän johtamisen, työyhteisötaitojen, innostuksen ja osaamisen ke-
hittämisen” kohentamiseksi on kuitenkin tarkentunut matkan 
varrella  Yritysprojekteissa työn hedelmistä pääsivät nauttimaan 
esimerkiksi Orion ja Medisize, mutta tavoitteena on koko alan 
kehittäminen 

Viimeisessä vaiheessa kemianteollisuus kääntyi kesällä 2015 
FA:n puoleen  Tarkoitus on kehitellä työkaluja ”sisäiseen motivaa-
tioon, työhyvinvoinnin itsearviointiin ja mittaamiseen”  Kuusi 
alan yritystä kerää Työsuojelurahaston tuella kokemuksia intrin-
sisistä vaikuttimista osana henkilöstötyötä  Tarkoituksena on 
”tuottaa sisäistä motivaatiota koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin 
perustuvaa käytännönläheistä tietoa yritysten tuotantohenkilös-
tön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen”  FA:n roolina on 
hoitaa ”tieteelliseen tutkimustietoon perustuvat sisäisen motivaa-
tion mittaukset hankkeen alussa ja lopussa”  Alkumittauksen pe-
rusteella luodaan firmoissa sisäsyntyistä motivaatiota vahvistavia 
”toiminta- ja johtamiskäytäntöjä”, joiden vaikuttavuus tarkiste-
taan loppumittauksessa 

Työsuojelurahaston tehtävänä on rahoittaa työoloja kohentavaa 
ja työyhteisöjen turvallisuutta ja tuottavuutta parastavaa tutki-
mus- ja kehitystoimintaa  Sen toimintaa ohjaavat työsuojelurahas-
tolaki ja työministeriön vahvistamat säännöt  Omien sanojensa 
mukaan se ”edistää tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien 
ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etua”  Työsuojelu-
rahaston hallitukseen ovat edustajansa asettaneet EK, KT, SAK, 
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STTK ja AKAVA  Varansa lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista 
saavaa rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt  FA:n 
toimitusjohtaja Jarenko kirjoitti Hyvää Huomenta – Hyvää Huo-
mista -sivustolla maaliskuussa 2016:

Sisäinen motivaatio tarkoittaa motivaatiota, joka kumpuaa tekemisestä 
itsestään  Ajatusta siitä, että tekeminen on itsessään mielekästä, palkit-
sevaa ja merkityksellistä, sitä ei tehdä ainoastaan tekemisestä seuraavan 
ulkoisen palkkion tähden  Sisäinen motivaatio on kiinnostava työn kon-
tekstissa siksi, että sisäisesti työstään motivoituneet ihmiset paitsi ovat 
muita onnellisempia, tekevät myös merkittävästi parempaa tulosta 

Hän vetosi Decin & Ryanin käsitykseen psykologisista perustar-
peista motivaatiotutkijakaksikkoa tai termiä ”perustarve” mainit-
sematta  Sisäsyntyinen motivaatio ”kukoistaa” tutkimusten mu-
kaan silloin, kun ”1) ihminen kokee tekevänsä asiaa omaehtoisesti 
ja kykenevänsä vaikuttamaan tekemiseensä ja tekemisen tapaan, 
2) ihminen kokee oppivansa uutta, kehittyvänsä, mutta myös 
nauttivansa jo saavuttamastaan osaamisesta, 3) ihminen kokee 
yhteisöllisyyttä muihin ihmisiin ja tuntee tekevänsä jotain, jolla 
on merkitystä muille ihmisille”  Jarenko lisäsi, että jos ”johtamisen 
kautta täytetään nämä kolme kriteeriä, saadaan työntekijöitä, 
jotka tekevät työtään koko sydämellään ja aivokapasiteetillaan”  
Hän jatkoi:

Sisäisen motivaation kolmea kriteeriä, jotka me Filosofian Akatemialla 
olemme lennokkaasti nimenneet vapaudeksi, virtaukseksi ja vastuuksi, 
voidaan edelleen jalkauttaa yhä konkreettisempiin arjen toimintatapoi-
hin ja elementteihin  Näitä arjen asioita olemme tarkastelleet Borealis 
Polymersillä, Exel Compositesilla, JM Huberilla, Innogasilla, Premixillä 
ja Pipelifella ja mitanneet niiden vaikutusta työntekijöiden kokemaan 
työn mielekkyyteen – sisäiseen motivaatioon 

Jarenko ei kertonut FA:n VVV:n suhteesta motivaatiotutkimuk-
seen  Kuten raportissa on kerrottu, Deci & Ryan liittivät mie-
lekkyyden kolmanteen perustarpeeseen (relatedness)  FA-pomon 
kommentissa se tuntuu kattavan kaikki kolme perustarvetta, jotka 
hän sanoo firmansa ”lennokkaasti nimenneen” – ei siis tulkinneen 
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ja muokanneen – vapaudeksi, virtaukseksi ja vastuuksi  Jarenko 
hehkutti, että ”[i]nnostavan työn resepti on nyt selvillä!” Se koos-
tui viidestä aineksesta: 1) Autonomian kokemus, kyky vaikuttaa 
omaan työhön, 2) Kyky oppia jatkuvasti uutta, 3) Mahdollisimman 
vähän epämieluisia työtehtäviä, 4) Hyvä ryhmähenki ja 5) Luotet-
tava esimies  Hän ei täsmentänyt viisi- ja kolmijakojen keskinäisiä 
välejä tai niiden suhdetta johonkin muuhun työhyvinvointinäke-
mykseen  Projektissa niin ikään haettua ”käytännön läheisyyttä” 
viisikko ainakin edusti, mutta jäi hämäräksi, missä mielessä se il-
mensi hankkeessa niin ikään korostettua ”tieteellisiin tutkimuk-
siin perustumista” ja mihin tai keiden tutkimuksiin  Jarenko ei 
tietenkään kirjoittanut artikkelia vaan verkkolokijuttua, joten hän 
vain väitti kvintetistään: ”Nämä asiat vaikuttavat projektiin osal-
listuneiden tuotannon työntekijöiden mielestä kaikkein eniten 
työn mielekkyyteen ja sisäiseen motivaatioon ”

Kaikkia viittä oli määrä nyt vahvistaa ja mitata uudelleen syk-
syllä  Keskentekoista hanketta ei voida arvioida tässä  ”[I]nnosta-
vaa kevää jatkoa!” Jarenko toivotti epiteettinään ”johtamisen ja 
itseohjautuvuuden vahvistamisen asiantuntija”  Eksperttiyttä täs-
mensi jatkolause: ”Hän on kirjoittanut aiheesta pari kirjaa ja opet-
telee asiaa myös käytännössä Filosofian Akatemian toimitusjohta-
jana ” Näin hän viittasi epäsuorasti tulevaisuusvaliokunnan tilaa-
maan selvitykseen Sisäinen motivaatio ja bisnesoppaaseen Draivi 

FA on näiden yhteistyöhankkeiden myötä vahvistanut vaiku-
tusvaltaansa suomalaisessa yhteiskunnassa niin julkisella ja yksi-
tyisellä sektorilla kuin uusmuotoisissa julkinen–yksityinen-kump-
panuuksissakin  Sen nousu innovaatiopolitiikan ja kehittämis-
toiminnan ratkaisupaikoille on kysynyt erilaisten taitojen ja päte-
vyyksien lisäksi tehoisaa verkostoitumista ja viestintää sekä han-
kalasti eriteltävissä olevaa ajatuksellista, asenteellista ja aatteellista 
sopivuutta  Muutosvoima on harvoja FA:n kiville menneitä yri-
tyksiä  Firma palkkasi Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton 
eli SAKKI ry:n entisen puheenjohtajan, sosiaalidemokraattina 
tunnetun Aleksej Fedotovin (s  1991) johtamaan hänen itse ke-
hittelemäänsä ”nuorten omaa valmennusohjelmaa”  Hän ja Järvi-
lehto olivat kohdanneet Sitran ”Uusi koulutus” -hankkeessa  
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Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tuella käyntiin pol-
kaistu 8-jäsenisen tiimin edistämä Muutosvoima-hanke kaatui 
jatkorahoituksen kariutumiseen loppuvuodesta 2015  FA:n Mäki-
kallio tilitti firman blogissa joulukuussa epäonnistumista viitaten 
”häpeän kokemusta tutkineen Brene Brownin vaikuttavaan työ-
hön haavoittuvuuden tärkeydestä” 

Luvun kaksi viimeistä osiota hahmottelevat FA:n ilmentämän 
ainakin väitetysti tai osittain uuden suhtautumis- ja tekemistavan 
tarkempaa laatua  Vaikuttamistyöhön välttämättömällä tavalla se 
avautuu myös ideologisiin ulottuvuuksiin  FA:n panos yleisten 
ajattelu- ja toimintamallien muokkaamiseen Suomessa vaatii vielä 
tarkennusta 
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iii.12 KAiKKi HUiPENtUU JA PAlAUtUU  
KUtSUMUKSEEN 

Aina on arveluttavaa tarjota mille tahansa mutkikkaalle kokonai-
suudelle jotain yhtä selittävää tekijää yli muiden  FA:n tapauksessa 
voidaan kuitenkin viitata käsitteeseen, joka kokoaa yhteen firman 
esillä pitämiä asioita ja tiivistää myös paljon sen sympaattisista ja 
arveluttavista piirteistä  Yrityksen edustajat ovat julkisuudessa pu-
huneet paljon töissä, kouluissa ja kodeissa kaivattavasta innostuk-
sesta, motivaatiosta, virtauksesta, draivista ja hyvästä olosta sekä 
kaikkien perustavaa laatua olevasta tarpeesta saada vapaasti seu-
rata todellisia kiinnostuksiaan  Näitä FA:lle leimallisia puheita yh-
distävän käsitteen Järvilehto esitteli maaliskuussa 2010 blogikirjoi-
tuksessaan ”Miten löydän kutsumukseni?” Itse jutussa ei avainsa-
naa käytetty, mutta vastauksessaan kertyneisiin kommentteihin 
hän täsmensi, ettei tarkoita sillä ”suuruuteen tähtäämistä” vaan 
”ihan tavallista elämää”  Järvilehto jatkoi: 

Olen aika varma siitä, että jokaisella on sellainen kutsumus, jonka löy-
täminen itsessään palkitsee, oli se sitten hiusten leikkuu, auton ajaminen 
tai sinfonioiden säveltäminen  Olennaista on löytää se juttu, joka saa 
oman sydämen sykkimään 

Tällä painotuksellaan Järvilehto tuntuu samalla perustelevan esi-
merkiksi valitsemansa tai vaalimansa itse- ja yhteisökehittämisen 
tyylin  Jokaiselle yksilölle asettuva omakohtainen velvollisuus ja 
oikeus etsiä itseään ja elämäntietään vaikuttaa olevan hänelle niin 
tärkeä asia, että sen ajamiseksi on turvauduttava milloin tiedevaa-
teisiin, milloin self-help-keinoihin, milloin liike- tai kansantalou-
dellisiin väittämiin, milloin yhdistelmään kaikkia näitä  Alku-
peräinen painotus oli tyylipuhdasta itseapua  Kesäkuussa 2010 
blogissa jaetut ”5 yksinkertaista askelta hyvään elämään” Järvilehto 
alusti sanomalla, että ”merkittävimpiä hyvinvoinnin edistäjiä on 
kutsumuksellinen toiminta”  Itsessään palkitsevat päivittäiset te-
kemiset tekivät elämän ”täydeksi ja tyydyttäväksi”  Kun 1) teki 
kaikkea, alkoi saada selvää kutsumuksestaankin, 2) mutta sitä piti 
selventää tarkkaamalla, ”mitkä askareet rikastavat elämää aidosti”, 
3) harjoitella, 4) olla muille hyödyksi ja 5) keskittyä tekemiseensä 
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”eliminoimalla kaikki sellaiset seikat, jotka eivät tue kutsumus-
tasi täysin” 

Neljättä askelta hän pohjusti näin: ”Aristoteleen mukaan kut-
sumuksesi on siellä, missä taitosi kohtaavat maailman tarpeet ” 
Kuten osiossa II 4 kerrottiin, Järvilehto muovasi tästä oman tun-
nuslauseensa ”Kutsumuksesi on siellä, missä intohimosi kohtaa 
maailman tarpeet”  Martelan puutteellisesti ja jälkijunassa 2015 
tarjoama kuvaus aforismin todellisesta alkuperästä ei ole estänyt 
filosofian akatemialaisia jatkamasta sen käyttöä, vaikka tapaus ei 
kerro hyvää sen enempää firman tiedoista kuin taidoistakaan  
Näennäis aristoteelinen ajatelma antaa ymmärtää, että yksilön it-
semuokkaus tapahtuu korkeampaa yhteishyvää varten  Joulu-
kuussa 2010 Ajattelun ammattilainen verkkojulkaisi kirjoituksen 
”Kutsumus ja yhteiskunta”:

Jos koulutamme lapsemme kutsumuksellisiksi asiantuntijoiksi, raken-
namme samalla yhteiskuntaa, joka koostuu verkottuneista alojensa into-
himoisista tuntijoista  Nämä verkottuneet ekspertit tekevät työnsä lois-
tavasti siksi, että he rakastavat sitä, mitä tekevät – eivät kuitatakseen 
jättibonukset tai saavuttaakseen toimistohuoneen ylimmästä kerrok-
sesta  Kutsumuksellisuuden tavoittelu ei ole tärkeää vain yksilön hyvin-
voinnin kannalta  Se on keskeistä myös, jos haluamme synnyttää yhteis-
kunnan, jossa ihmisillä on aidosti hyvä olla 

Aristotelesta tai ainakin yhteiskuntaa tarvitaan oikeuttamaan it-
seen ja uraan keskittyminen  Muuten ’kutsumus’ olisi vain versio 
k-sanaa käyttämättömän Steve Jobsin 2005 pitämästä ja Järvileh-
donkin loistavaksi kehumasta Stanfordin yliopiston commence-
ment-puheesta ”Teidän täytyy löytää se, mitä rakastatte”  Sen 
jalanjäljillä liikkui 2008 USA:n toiseksi suurimman työnvälitys-
toimiston Monster comin kampanja ”Löydä kutsumuksesi”, jonka 
pinnistetty iskulause kuului: ”Kutsumuksesi kutsuu ” Joka tapauk-
sessa ’kutsumus’ nousi FA:n ja perustajansa erityiseksi lempi-
lapseksi  n & n -haastattelussa Järvilehto nostaa sen oma-aloittei-
sesti esiin esimerkkinä FA:n kyvystä vaikuttaa yhteiskunnallisena 
muutosvoimana  Hän sanoo, että Upeaa työtä! pani alkuun muu-
toksen: kutsumuksesta tuli ”ihan erilainen termi”, josta ”puhutaan 
ihan kuin osana normaalia mielekästä työtä” 
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Itse asiassa ’kutsumus’ sisältyy monen muunkin tärkeän FA-
asian kanssa jo Järvilehdon Mestariajattelijaan  Esikoiskirjan koko 
ideaksi hahmottuu tarjota menetelmiä lukijalle tätä varten: ”Etsi-
mällä näistä […] sellaiset työkalut, jotka käyvät hyvin yksiin tem-
peramenttisi kanssa ja jotka tukevat hyvin kutsumustasi, koulit 
itsestäsi mestariajattelijan tuossa tuokiossa ” Upeaa työtä! siirsi aja-
tuksen nimenomaan työelämään, josta Järvilehto oli kuitenkin 
puhunut jo blogissaan kesäkuussa 2010 ”oman kutsumuksen met-
sästämisenä”  Jahti sujui näin: ”Huonosta itsetunnosta pääset 
eroon suorittamalla seuraavat kaksi työvaihetta: 1) Selvitä, mitä 
oikeasti haluat tehdä  2) Ala tehdä sitä ” Järvilehto ei tullut mai-
ninneeksi, että viisaus ei ollut omaa tekoa  Kuten esimerkiksi 
työnhakuekspertti Doylen 2006 ilmestyneestä kirjasta selviää, 
”intohimokatalysaattori”-titteliä käyttävä Curt Rosengren opastaa 
asiakkaitaan näin: ”Anna itse itsellesi sitova lupaus  Tunnista seu-
raavan seitsemän päivän aikana yksi asia, jota voit tehdä alkaaksesi 
seurata intohimoasi – ja ala tehdä sitä!”

Raporttia kommentoidessaan Anonyymi Konsultti yhdistää 
Järvilehdon neuvojen ongelmat edellisessä alaluvussa käsiteltyyn 
huippurekrytointien pulmaan  Mikäli ”kaikki ’selvittäisivät, mitä 
oikeasti haluavat tehdä’, on erittäin epätodennäköistä, että työ-
markkinoiden kysyntä osuisi jokaisen yksilön osalta yksiin kutsu-
muksen kanssa”  Lisäksi sama matematiikka pätee flow-tilaan  
Anonyymi Konsultti ei tyrmää itse käsitettä, mutta kiinnittää 
huomionsa sen yleislääkkeeksi korottamisen ongelmaan: 

Se on ihan hyvä tapa kuvata tilaa, jossa työtä tehdään keskittyneesti  
Flow ei voi kuitenkaan olla kovinkaan montaa ammattia kuvaava perus-
kokemus, koska siihen ei pääse aina samasta ovesta  Se vaatii, että työ ei 
ole liian helppoa, jottei se tylsistä, mutta myös, ettei se ole liian vaikeaa, 
jottei se ahdista  Kokemuksen ja taitojen karttuessa flow-tilan saavutta-
misen kannalta sopiva vaikeustaso muuttuu koko ajan 

Mestariajattelija myös esitteli pyynnin avuksi erityisen ”kutsu-
muskartan”  Järvilehto sanoi itse piirtäneensä sen ensimmäisen 
kerran 2008  Blogissaan hän otti sen esiin 2011  Ideana oli kirjoit-
taa puhtaalle paperille mieluisimmat tekemisensä ja merkitä sit ten, 
milloin oli niitä viimeksi tehnyt tai kuinka usein  Tekniikka saat-
toi paljastaa jonkin tähdellisen toiminnan unohtuneen kokonaan 
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arjen kiireissä  Kartan avulla itse kukin saattoi Järvilehdon mu-
kaan hahmottaa kutsumukselliset eli itsessään palkitsevat tekemi-
sensä ja pohtia nykyisen elämänsä ja optimaalisen elämänsä välistä 
suhdetta  Tälle apuvälineelle – tai niin kuin FA toistelee: ”työ-
kalulle” – hän ei antanut mitään lähdeviitettä  Huhtikuussa 2012 
hän pääsi esittelemään kutsumuskarttaa ja sisäismotivoitunutta 
toimintaa Akavan työnhakustrategiatilaisuuteen  Akateemisten 
etujärjestöä ei haitannut merkitä ilmoitukseen koulutuksen tausta-
aineistoksi Dennyn Selling to Winin (1988) kaltaisia sukseemanuaa-
leja  FA:n netissä julkaiseman aineiston mukaan Järvilehto ryy-
ditti esityksensä lentävillä lauseilla, joiden laatua on jo yllä testattu 
ja koetellaan lisää Liitteessä 1  Kvaliteetti on matala 

Syksyllä 2014 sai julkisuutta FA:n lanseeraama Kutsumuskone  
Tässä eräänlaisessa kutsumuskartta 2 0:ssa yhteistyökumppanina 
oli työnhakupalvelu Monster fi  Järvilehto pohjusti tapahtumaa 
blogissaan marraskuussa: 

Nähdäkseni hyvä elämä ei löydy prinsessahäistä tai perjantaipullosta, 
vaan maanantai-iltapäivästä klo 13:30  Siis ihan tavallisesta arjesta, kun 
puuhaamme normaalien askareidemme parissa  Mutta jotta tämä toteu-
tuu, täytyy askareiden vastata sitä, mistä olet aidosti kiinnostunut  Olen-
naista on, että et rajaa työpaikkojen vaihtoehtoavaruutta turhaan esimer-
kiksi taustasi tai tutkintosi kautta 

Kutsumuskoneen avulla työhakija voi etsiä ”kutsumustaan vastaa-
vaa työtä”  Kone on mediassa sellaisenaan läpi menneen tiedotteen 
mukaan ”viihteellinen on-line-testi”, joka ”pohjautuu tieteelliseen 
tutkimukseen yksilön sisäisistä tarpeista ja motivaatiotekijöistä”  
Tunnustetusta viihteellisyydestään huolimatta sen kerrottiin ole-
van ”sisällöltään tiukkaa asiaa”  Testissä ”vastataan kymmeneen 
persoonallisuuteen liittyvään väittämään”  Näiden pohjalta syn-
tyvä koetulos ilmoittaa, ”millaiset asiat innostavat kyseistä henki-
lötyyppiä”  Lisäksi tarjotaan ”linkki hänelle sopiviin työpaikkoi-
hin”  Kritiikitön mediahuomio kiritti koneen kovaan vauhtiin  
Hyvin lyhyessä ajassa rikkoontui 200 000 tehdyn testin rajapyykki 

Tiedotteessa vedotaan tutkimukseen useita kertoja  Mistään ei 
käy ilmi, mikä tämä tutkimus on ja miten sitä on sovellettu  Ko-
neen toimintaperiaatettakaan ei tuoda esiin  Siinä vastataan en-
sin joukkoon kysymyksiä liukuvalla ”samaa mieltä–eri mieltä” 
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-akselilla  Vastausten perusteella ohjelma sijoittaa vastaajan johon-
kin valmiista psykologisista profiileista, joita ovat esimerkiksi ”To-
mera Tarmonpesä”, ”Organisoiva Supertyyppi” ja ”Suuntaanäyt-
tävä Johtotähti”  Tämän jälkeen voi katsoa ”intohimoasi vastaavat 
työpaikat”: ohjelma poimii valikoiman avoimia työpaikkoja ruu-
dulle  Valikointiperiaate ei käy mistään ilmi 

Tie intohimoa vastaavaan työhön ei siis kulje vastauksista suo-
raan työpaikkailmoituksiin  Se koukkaa väliprofiloinnin kautta  
Tämä tuo kaksi sattumaa matkalle  Ensinnäkin profilointi niput-
taa miljoonia vastausyhdistelmiä hyvin rajalliseen määrään profiili-
tyyppejä  Toisin sanoen yleistyksen aste on huimaavan korkea  
Kun tämän jälkeen – eikä siis vastauksista suoraan – luodaan jäl-
leen jonkinlaiseen työpaikkojen lokerointiin perustuva yhteys ylei-
seen profiilityyppiin, reitti yksittäisen testin vastauksista yksittäi-
siin ilmoituksiin lähenee satunnaista  Tulosten luotettavuus jää 
perin heikoksi  Tämä ei tietenkään sulje pois mahdollisuutta, että 
joku löytää koneella unelmiensa työpaikan  Mutta koska sattu-
man määrä on niin suuri, puheet tieteellisestä tutkimuksesta ja 
tiukasta asiasta joutavat omaan arvoonsa  Viihteellisyys puolustaa 
paremmin paikkaansa, vaikka Kutsumuskoneen äärellä viihtymi-
nen tuskin ainakaan vastaa tai vahvistaa positiivisen psykologian 
ihanteita, kuten sisälähtöistä motivoitumista 

Ongelmat on helppo havainnollistaa koekäytöllä  Jos esimer-
kiksi vastaa kysymyksiin sillä periaatteella, ettei ole kiinnostunut 
mistään, eikä mikään innosta, kone putoaa kyydistä  Vastaukset 
”En nauti kroppani käyttämisestä”, ”En tykkää järkätä asioita”, 
”En tykkää keskustella muiden ihmisten kanssa” ja ”En tykkää 
erilaisten ongelmien ratkaisemisesta” tuottavat Kutsumuskoneesta 
tomeran ja tarmokkaan profiilin  Kuvaus vahvistaa stereotypioita 
ja hipoo jälleen alentuvaa tyyliä: ”Hoidat asialliset hommat tuosta 
vaan ammattinaisen- tai miehen ylpeydellä  Haahuilu ei ole sinun 
juttusi, tärkeintä on nähdä omien käsien jäljet todellisessa maail-
massa  Unelmatyösi voi löytyä kiinteis tönhoidosta, turva-alalta tai 
vaikkapa siivoojan hommista  Kun homma on hoidettu, näet heti 
työsi tuloksen ja voit lähteä hyvillä mielin vapaa-ajan viettoon ”

Tuloksessa summautuvat manööverin ydinongelmat  Vaikka 
testin mainitaankin olevan viihteellinen, tiedotteessa koroste-
taan FA:lle tuttuun tapaan tieteellistä pohjaa  Toteutukseltaan 
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kehnotasoisen projektin ongelmat antavat aiheen epäillä ”tieteelli-
sen tutkimuksen” laatua  Kutsumuskone-tapaus kertookin tiede- 
kortin käytön epämääräisyydestä  Toiseksi tyypittely vihjaa inno-
vaattoreiksi haluavien yllättävänkin vanhakantaisista asenteista  
Kolmanneksi havainnollistetaan erinomaista julkisuudenhallin-
nan taitoa  FA sai lisänäkyvyyttä ja -huomiota toiminnalleen jon-
kinlaisena työelämän tutkimisen asiantuntijana  Jo lokakuussa 
Taloussanomat oli haastatellut Järvilehtoa – niin ”filosofian tohto-
rina” kuin ”Filosofian Akatemian tutkijana ja kouluttajana”, ei siis 
esimerkiksi ”toimitusjohtajana ja perustajana” – työn arvostuk-
sesta ja innostuksesta  Suomalaisen työn liiton tuoreesta kysely-
tutkimuksesta näyttöä saanut ihmisten lisääntynyt kokemus itses-
tään enenevästi inspiroivana ja luovana työntekijänä kirvoitti hä-
nessä hyväksyntää, siinä missä ”paskaduunipuheet” harmittivat  
”Kaikki työ on arvokasta ” Samaa viestiä toistivat Martela & Ja-
renko eduskuntakirjassaan  

Tässäkin mielipidemuokkauksessa ’kutsumus’ on olennainen  
’Paskaduuni’ oli sittemmin kirjallisuustieteestä gradunsa tehneen 
kirjoittaja-aktivistin Eetu Virenin (s  1981) TV 1:n A-Talkissa tou-
kokuussa 2006 käyttämä käsite  Se vastaa Kölnissä syntyneen is-
raelilais-amerikkalaisen sosiologin Amitai Etzionin (s  1929) 80-lu-
vulla esittelemää termiä McJob  Kumpikin viittaa alaa yksilöi-
mättä huonosti palkattuihin, arvostusta nauttimattomiin, ura-
kehityksettömiin ja vahvasti pomovaltaisiin työsuhteisiin  Paska-
duunia ei ole välttämättä mikään työ, jossa työntekijää kohdellaan 
hyvin, kun taas huonot työehdot ja -olot voivat tehdä mistä ta-
hansa hommasta pikaruokakeittiömäisen tai hikipajamaisen  Pas-
kaduunin voi mieltää nimenomaan reaktioksi ”kaiken työn arvok-
kuutta” tarjoavaan asennemuokkaukseen  Järvilehdon ongelma on 
ilmeinen  Yrityksissään puhua kauniisti kaikista hommista hän 
päätyy toistuvasti pönkittämään työpaikkojen hierarkioita  Sen 
jälkeen on alentuvaa puhua kutsumuksesta ammateissa, joita itse-
kin pitää ”alempina”  Paskaduunipuheen moralisointi viimeistelee 
ylhäisen näkökulman 

Kutsumuskone ei jäänyt FA:n ainoaksi yhteishankkeeksi Mons-
ter-yhtiön kanssa  Maaliskuussa 2015 julkaistiin Sisukone, jonka oli 
määrä tarjota kelle tahansa tilaisuus ”testata, mistä oma sisukkuus 
kumpuaa”  Samalla kävi päinsä ”löytää itselleen työpaikka, jossa 
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voi päästä haastamaan itseään tavallista enemmän, tai jopa löytä-
mään itsestään täysin uusia puolia”  Hakupalvelun lansee raus ajoi-
tettiin FA:n masinoiman ”Sisun juhlavuoden” erityiseen Sisupäi-
vään taikka Sisuhetkeen 10  maaliskuuta klo 14  Esimerkiksi Ilta-
lehti julkaisi uutisena firman laatiman tiedotteen Sisu koneesta  
”Onnistumiseen tarvitaan kyllä sisua, mutta siihen tarvitaan myös 
toimiva strategia”, Upeaa työtä! linjasi vielä ennen Lahden läpi-
murtoa  Järvilehdon kirja kuitenkin jo suositteli power houria eli 
pelottavien tekojen tekemistä ylitsevuotavalle voimantunteelle 
omistettuna hetkenä  Se johti ”Sisun juhlavuoden” vetonaulaan eli 
Hour of Sisuun, jota filosofianakatemialaiset kuvailivat mediassa 
”Earth Hour -tyyppiseksi, maailmanlaajuiseksi tempauk seksi”  Säi-
kähdyttävien tekojen tekemiselle varattua ’sisuhetkeä’ Järvilehto 
tarjosi myös Ylen Aamu-tv:n kysyessä häneltä ”Suomi-tekoa” huh-
tikuussa 2016  Pohjakäsitteen kuuluisin käyttäjä oli yhdysvaltalai-
nen tv-evankelista Robert Schuller (1926–2015)  Hänen perusta-
mansa ja pitkään juontamansa, yhä suosittuna jatkuva tunnustuk-
sellinen televisio-ohjelmansa on nimeltään Hour of Power (1970–) 

Kutsumusajattelun taustat

Järvilehtoa on haastateltu kutsumusteemasta usein  Akavan eri-
tyisalojen liiton Yhteenveto-verkkolehdelle hän totesi alkuvuodesta 
2014: ”Tekemisen itsessään tulisi olla yksilölle arvokasta  Kutsu-
mustyöhön liittyy se, että yksilö kokee toimivansa myös toisten 
hyväksi, tuottavansa yhteisössään jotakin arvokasta ” Yle-uutisten 
verkkosivuille ilmestyi 2014 marraskuussa jälleen self-help-moo-
diin laadittu haastattelujuttu ”Paskaduunista kutsumukseksi – 
tuunaa työ paremmaksi”  Lähteenä oli Järvilehdon Helsingin avoi-
messa yliopistossa pitämä luento ja antologia Positiivisen psykolo-
gian voima (2014)  ”Ihmisen kutsumus on siellä, missä intohimo 
kohtaa maailman tarpeet”, siteerasi Yleisradiokin Järvilehtoa 
pseudo-uus-Aristoteleena  Erikoista kyllä, FA jäi mainitsematta: 
firmanmies esiintyi vapaasti kelluvana asiantuntijana 

Antologia-artikkelissaan 2014 Järvilehto antaa ymmärtää tut-
kivansa ’kutsumus’-käsitettä laajassa katsannossa ja alkutekstien 
pohjalta  Niinpä hän ei pukahdakaan Tapio Aaltosen jo 2007 
julkaisemasta kutsumuskirjasta, joka olisi tärkeä viitepiste senkin 
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tähden, että dogmatiikasta teologian gradunsa 1969 tehnyt ja 
70-luvulla esimerkiksi avioliittoneuvonnan parissa kannuksensa 
hankkinut Aaltonen todistaa monella lailla käsitteen kristillisestä 
ulottuvuudesta  Hän kirjoitti ”johtajakutsumuksesta” ja ”kutsu-
musjohtajasta” myös Martelan & Järvilehdon Saaris-kirjaan 2013  
Maaliskuussa 2016 Tampereella järjestetyssä sarjassa ”Hervannan 
johtamisaamut” pitkän linjan kutsumuskonsulttikonkari Aalto-
nen puhui ”kutsumusjohtajan” tarvitsemasta ”pitkästä ja työläästä 
matkasta itseensä”  Teologi kanssakirjoittajineen teki myös Kutsu-
musjohtajan (2014), josta tuli 2016 yhdessä Martelan & Jarengon 
Sisäisen motivaation (2013) kanssa Poliisiammattikorkeakoulun 
pääsykoekirja 

Järvilehto liikkuu amerikkalaisella akselilla sosiologi Robert 
Bellahista (1927–2013) positiivisen psykologian edistäjiin lasketta-
vaan työ- ja organisaatiotutkijaan Wrzesniewskiin  Kaikki hänen 
Bellahin työryhmän Habits of the Heartista (1985) sanomansa to-
sin sisältyy Wrzesniewskin artikkeliin 1997, jota taas esitellään 
esimerkiksi yleisteoksissa Handbook of Positive Psychology (2002), 
Positive Organizational Scholarship (2003), Handbook on Respon-
sible Leadership (2005) ja Introduction to Positive Psychology (2005)  
Myös Dienerin & Biswas-Dienerin kevyt Happiness (2008) sum-
maa Wrzesniewskin löydökset ja suosittelee suorasukaisesti työn 
käsittämistä kutsumukseksi  Bellahia lukevan odottaisi sanovan 
jotain tämän uskonnonsosiologin muun muassa ”hengellistä mo-
tivaatiota” käsittelevistä ajatuksista  Mutta Järvilehto ei ole pohti-
misbisneksessä, joten hän käyttää omiin tarpeisiinsa Wrzesniews-
kin kollegoineen saamia tuloksia siten kuin ne on popularisoitu 
toisen käden lähteissä 

Tärkeä linkki on yhdysvaltalainen organisaatiokäyttäytymis-
tutkija ja -konsultti Justin M  Berg  Hän kehitteli 2012 yhdessä 
Duttonin ja Wrzesniewskin kanssa ”Job Crafting Exercise” -nimi-
sen ”keksinnön”, ”työkalun” ja ”interaktiivisen välineen”, jolla 
”nähdä työsi joustavana rakennuspalikkasarjana”, ”luoda visuaali-
nen suunnitelma työsi jälleensuunnittelemiseksi paremmin vas-
taamaan arvojasi, vahvuuksiasi ja intohimojasi” ja ”tehdä työstäsi 
täyttymyksellisempää ja vetävämpää”  Yhdessä Grantin ja Victo-
ria Johnsonin kanssa Berg oli jo 2010 julkaissut Monster comin 
mainoskampanjan innoittaman artikkelin ”When Callings Are 
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Calling”, jota varten jututettiin 31 eri ammateissa toimivaa henki-
löä heidän entisistä, nykyisistä ja vapaa-ajan kutsumuksistaan  Sel-
visi, että ihmiset saattoivat helliä työuralla täyttymättä jäänyttä 
kutsumustaan sijaiskokemalla niiden mukaisia toimia toisten te-
kemisiä seuraamalla tai ottamalla ne työn sijaan harrastuksikseen  
Kirjoittajat päättelivät, että työtuunaustekniikat ”näyttivät mo-
nissa tapauksissa olevan hyödyllisiä” 

Ennen muuta kissan nosti pöydälle positiivisen psykologian pe-
rustajakaksikko  Seligman puhuu itseapuoppaassaan Authentic 
Happiness (2002) arkityön ”transmogrifioinnista” ja ”tuunaami-
sesta” kutsumukseksi  Viesti suuntautui kuulemma ”sekä sihtee-
reille ja lakimiehille että sairaanhoitajille ja toimitusjohtajille”  Se-
ligmanin mukaan ”kutsumustyö oli töistä tyydyttävintä, koska 
sitä tehtiin onnessaan ennemminkin sen itsensä kuin sen aineel-
listen etujen vuoksi”  Hän ennusti, että työstä saatava flow ohit-
taisi pian materiaalisen palkitsevuuden  Näitä kirjan teemoja vei 
eteenpäin bisneskehittämiskentille Dan Pink A Whole New 
Mindissaan (2005)  Hän lainasi muiden muassa Karlgaardia, jonka 
Forbesissa 2004 esittämän arvion mukaan 90-luvun ”laatuvallan-
kumousta” seuranneen ”halpavallankumouksen” jälkeen oli alka-
massa muu: 

Merkitys  Tarkoitus  Syvä elämänkokemu  Käytä mitä sanaa tai sanontaa 
vain, mutta tiedä, että kuluttajien halu kasvaa näihin asioihin  Muista 
Abraham Maslow'si ja Viktor Franklisi  Kiinnitä bisneksesi niihin 

Niin Authentic Happiness kuin myös Järvilehdon ehkä suurimman 
idolin Csikszentmihalyin Good Business (2003) nostivat esiin sai-
raalasiivoojat  Wrzesniewskin kyselytutkimuksessa oli selvinnyt, 
että ne heistä, jotka kuvaavat työtään kutsumukseksi, yhdistivät 
sen tärkeyden potilaitten tervehtymiseen ja ilahtumiseen  Kun 
Järvilehto viittaa taloustieteen professorin Richard Easterlinin (s  
1926) nimellä tunnettuun paradoksiin, jonka mukaan väestön on-
nellisuus ei kasva lisääntyvän rikkauden myötä sen jälkeen kun 
vaurauden tietty perustaso on saavutettu, hän viittaa alkutekstiin  
Hän ei kuitenkaan kerro asiasta mitään sen enempää kuin Csiks-
zentmihalyi sanoo siitä populaareissa flow-kirjoissan, eikä kerro 
taloustieteilijöiden yrityksistä ratkoa Easterlinin paradoksia  On 
syytä erikseen todeta, että Easterlin ei artikkelissaan 1974 käsitellyt 
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kutsumuksia eikä ylimalkaan yksilökokemuksia  Kutsumus yksi 
positiivisen psykologian lemmikeistä, jonka Järvilehto uskoo ko-
hentavan ”organisationaalista suorittamista”  Csikszentmihalyin ja 
Seligmanin tapauskertomuksiin viitaten Upeaa työtä! toteaa, että 
myös ”nokkimisjärjestyksen alimmalla portaalla” tehtävässä ”me-
kaanisessa suorittamisessa” voi esiintyä ”työstä nauttimista” ja 
”osaamisen kehittämistä”  Jo Mestariajattelijassa oli mainittu en-
sin uskonto, taide tai tiede mahdollisina kutsumuksina ja lisätty, 
että sen ”voi peräti löytää tehdastyöstä”  Tätä seurasi viittaus Csik-
szentmihalyin kuvaukseen hommissaan viihtyvästä ”hitsaaja-Jo-
esta”, vaatimattomasta kaverista, joka uhkui virikkeettömässäkin 
työympäristössä sammumatonta ”löytämistenhoa” 

Tämä amerikkalainen hyväntekijäasenteen ja niin sanotun pie-
nen ihmisen muistamisen yhdistelmä on lyönyt läpi Suomessakin  
Sen osoittaa edellisessä osiossa kuvatun Työelämä2020:n tähän 
sektioon säästetyn toisen FA-osahankkeen tarkastelu  Työ- ja 
elinkeinoministeriö tiedotti tammikuussa 2014 uusista kumppa-
neista suurprojektiin  Ne olivat Dialogi, Smartum, Great Place to 
Work ja Filosofian Akatemia  Kaikki nämä veivät TEM:in mu-
kaan ”omassa toiminnassaan” eteenpäin Työelämä2020:n tavoit-
teita  Hankejohtaja Margita Klemetti totesi: ”Kumppaneita vali-
taan sillä perusteella, että niillä on puhutteleva missio ja työelä-
mää koskeva innovaatio, jonka ne haluavat jakaa muiden työpaik-
kojen kanssa  Kumppaneita yhdistää vahva halu edistää suoma-
laista työelämää omalla toiminnallaan ” FA:n tehtäväksi tuli yh-
dessä SSTL Puhtausala ry:n kanssa toteuttaa osaprojekti nimeltä 
”Kutsumuksellinen puhtausala” 

Järvilehto oli ehtinyt luennoida jo esimerkiksi lokakuussa 2012 
SYKLI:n järjestämässä koulutusseminaarissa ”ympäristöyrittäjyy-
destä kutsumuksena”  Seuraavana vuonna syntyi FA:n raportti 
Kohti kutsumustyötä Työsuojelurahaston myöntämän 7 000 euron 
stipendin turvin  ”Kutsumuksellisen työllistymisen seurantatutki-
muksen loppuraportin tavoitteena on käsitellä akateemisesti kou-
lutettujen maistereiden mahdollisuutta löytää kutsumustaan vas-
taavia työnkuvia suomalaisessa yhteiskunnassa”, kuuluu hankeku-
vailu  Se jatkuu: ”Tutkimus tehtiin seurantatutkimuksena, johon 
osallistui kymmenen akateemisesti koulutettua työnhakijaa  Heille 
koulutettiin Filosofian Akatemia Oy:n kehittämiä menetelmiä 
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sekä menetelmiin liittyvien työkalujen käyttöä ” FA piti kymme-
nenhenkisen seurantaryhmän työtilannemuutoksia hyvinä: 

Tutkimuksen alussa 20 prosenttia oli työsuhteessa, kun projektin lopussa 
työsuhteessa oli 80 prosenttia  Selkein epäonnistuminen mutta myös tär-
kein oppimiskokemus oli uranvaihtajan tilanteeseen vaikuttaminen 

Kuten osiossa II 3 todettiin, FA sai joulukuussa 2013 arvovaltaista 
taustatukea Jari Sarasvuon HS-kolumnista  Se saattoi hyvin olla 
yksi syy pääsemiseen Työelämä2020-kumppaniksi  Oli miten oli, 
FA kutsuttiin myös mukaan syksyn 2014 ”Kun koulu loppuu” -tie-
dotuskiertueelle lukioihin  Tempauksen järjesti työnantajajärjestö 
EK:n omistama Taloudellinen tiedotuskeskus kumppaneinaan 
EK:n lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö (TEM), Suomen Yrittäjät ja Varma  Lisäksi osallistuivat 
opettajien OAJ ja lukiolaisten SLL  ”Kun koulu loppuu -rekassa 
abit voivat tehdä koulutus- ja uravalintaa, työelämätaitoja ja yrit-
täjyyttä tukevia vuorovaikutteisia tehtäviä”, TEM:in nuoriso-
takuusivustolla kuvaillaan  Hankkeeseen osallistui FA:n Joonas 
Pesonen juontajana  Hän kirjoitti kiertueelta kahdeksan unelmia, 
uskallusta ja kutsumusta korostavaa postausta Järvilehdon Upeaa 
työtä -blogiin 

FA:n kätilöinyt Tekes kutsui Järvilehdon puhujaksi touko-
kuussa 2014 järjestämäänsä Liiderit-hankkeen aamutilaisuuteen 
”Inspiroiva iso kuva ja tuottavuus”  Sitran kanssa FA teki samana 
vuonna seminaariyhteistyötä  Järvilehtoa myös kuultiin ”Sitran 
trendit” -sarjassa  Think-tank tiedotti silloin FA:n luomista uusista 
työelämätyökaluista: ”Esimerkiksi ne jotka ovat kiinnostuneita 
fyysisestä työstä ja koneista, voisivat sopia vaikkapa trukkikus-
keiksi  Luova, käsistään taitava ja sosiaalisuudesta pitävä voisi puo-
lestaan sopia kampaajaksi tai käsityön opettajaksi ” Pesonen ja toi-
nen nuori filosofianakatemialainen Villiam Virkkunen (s  1990) 
järjestivät 2015 kesäseminaarin ”Haluatko löytää työn, josta to-
della nautit ja jossa voit kasvaa ihmisenä?” Koulutus räätälöitiin 
”niille, jotka etsivät suuntaa elämässä  Suuntaa, joka kumpuaa 
omista vahvuuksista ja intohimonkohteista ” Kutsumus-aiheisen 
seminaarin esittely luisui itseavuksi: ”Ensimmäisessä osassa käy-
tämme itsetutkiskelun välineitä, joiden avulla selvitämme mitkä 
asiat meitä aidosti motivoi, ja mitkä meidän vahvuutemme ovat  
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Toisessa osassa pureudumme elämänhallinnan taitoihin: kuinka 
asetamme itsellemme motivoivia ja realistisia elämäntavoitteita, ja 
millä eri tavoin voimme unelmamme saavuttaa ”

FA:n kutsumuspainotus kuitenkin huipentuu TEM:in koordi-
noimassa suurhankkeessa  Kuten edellisessä alaluvussa kerrottiin, 
Työelämä2020:ssa on yli 40 eri toimijaa  Työelämän kehittäjien 
verkoston piti luoda työpaikoilla kekseliäitä uusia toimintatapoja  
Hankesivusto esittelee Järvilehdon ”työelämän tutkijaksi” ja ”Ro-
vion Fun learning -projektin taustafilosofian kehittäjäksi”  Han-
kejohtaja Klemetin mukaan Työelämä2020 ei suoraan rahoita mi-
tään yhteistyötä  Sen yhteydessä kehitettyjen projektien rahoitus 
haetaan Työ suojelurahastosta, Sitralta tai Tekesiltä  ”Osana Työ-
elämä 2020 -hanketta SSTL Puhtausala ry:n tavoitteena on lisätä 
työelämän laatua ja työhyvinvointia puhtausalan työpaikoilla”, 
projektin verkkosivuilla sanotaan  SSTL Puhtaus ala ry on jäsen-
yhdistysten verkosto, johon kuuluu 16 omalla maantieteellisellä 
alueellaan toimivaa siivousteknistä yhdistystä ja yksi koko maassa 
toimiva Senioreiden Siivoustekninen yhdistys  Terveydenhuollon 
maisteri Klemetti itse esimerkillistää nykyisen työelämän avain-
piirteitä: ennen työministeriöuraansa hän ehti työskennellä 00-lu-
vulla Mehiläinen Oy:n henkilöstö- ja laatujohtajana sekä 2010-lu-
vulla Mehiläisen ostaneen, pääomasijoitus yhtiöiden omistaman 
terveys- ja sosiaalipalvelukonsernin Ambean henkilöstöpäällik-
könä 

Työelämä2020 järjesti maaliskuussa 2014 hanketoimijoiden 
verkostoitumispäivän  Sen tarkoitus oli jakaa ”työelämän kehittä-
mismalleja”  Hankkeen toimintakertomuksesta selviää, että tuol-
loin eri toimijoiden välillä aloitettiin ”uusia innovatiivisia yhteistyö-
hankkeita”  Esimerkiksi mainitaan nimenomaan SSTL-P:n ja FA:n 
yhteisprojekti ”Kutsumuksellinen puhtausala”  Sille myönnettiin 
marraskuussa 2014 Työsuojelurahastosta 51 000 euron apuraha to-
teutusajalle 9  4  2014–31  1  2016  Hakemuksessa kokonaiskustan-
nuksiksi arvioitiin 115 528 euroa  ”Hankkeen tavoite on selvittää, 
miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllis-
täjä  Hankkeessa lähestytään hyvän työpaikan ideaa viimeaikaisten 
motivaatiotutkimusten kautta  Nämä tutkimukset osoittavat, että 
inhimillinen hyvinvointi perustuu keskeisesti kolmentyyppisen pe-
rustarpeen toteutumiselle  Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan, 
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tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen, ja tarve merkityk-
selliseen tekemiseen  Hyvä työ on työ, joka täyttää nämä perus-
tarpeet ” Näin saatiin jälleen uusi versio FA:n deciryanilaisena 
kauppaaman VVV-mallin taustasta  Luvattiin selvittää, miten 
nämä perustarpeet tulevat kohdatuksi siivoojan sekä puhtausalan 
esimiesten työssä ja miten ne voisi tyydyttää paremmin: ”Tulok-
sena syntyy työkirja puhtausalan työtyytyväisyyden ja tuottavuu-
den kehittämiseen ”

Hankkeen tiedonkeruuvaiheeseen kuului sisäisen motivaation 
työpajoja ja näistä saatavan tiedon analyysi  Yli 300 siivoojaa ja 
siivousesihenkilöä osallistui 15 eri työpajaan eri puolilla Suomea 
erikokoisissa julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa  Kesälle 2015 
osui toinen vaihe: laadittiin tiekartta eli ”käytännöllinen ja konk-
reettinen toimenpideohjelma nykypisteestä kutsumukselliseksi 
puhtausalaksi pääsemiseksi”  Kesäkuun lopussa alan ison toimijan 
ISS:n koulutuspäällikkö Elli Velling kertoi yhtiönsä blogissa poh-
tineensa jo 90-luvun siivousteknikko-opintojensa aikana mahdol-
lisuuksia kohottaa alan ”merkityksellisen työn arvostusta”  Hän 
viittasi Jarengon syksyn 2014 Finnclean-messujen ”valovoimaiseen 
puheenvuoroon” arvonnousun ”nosteesta” ja ”esteistä”  Hyvää sii-
vousta ei huomata, mutta kaikki halusivat ”tehdä työnsä näky-
väksi ja saada työlleen arvostusta”  Kiinteistöpalvelualan koulutus-
päällikkönä ja ”siivoustyötä itsekin tehneenä” Velling tiesi ”koke-
muksesta, mikä vaikutus oman työn merkityksen tiedostamisella 
on työn laatuun  Työnsä mielekkääksi ja arvokkaaksi kokeva ih-
minen on motivoitunut ja onnistuu työssään paremmin kuin hen-
kilö, jolle työ on yhdentekevää tai joka voi työssään huonosti  
’Ihan sama’ -asenne ei myöskään synnytä maailman parasta pal-
velua, jota me ISS:llä tahdomme asiakkaillemme tarjota ” Hank-
keen tuloksia täytyi vielä odottaa, ”mutta jo nyt voidaan varovasti 
todeta, että kyllä, puhtausalasta tulee vetovoimainen!” Velling ke-
hotti esihenkilöitä ”osallistamaan” ja ”kohtaamaan” alaisiaan, ot-
tamaan ”laatukierrokselle ja asiakkaita tapaamaan”, antamaan 
vaikutusmahdollisuuden  Tällainen työntekijä on ”oman vastuu-
alueensa paras asiantuntija, kehitysehdotusten havainnoija – ja tii-
misi kilpailuvaltti!”

Tulosten erittelyssä todettiin ongelmat ja ratkaisut  Työntekijöi-
den suuri vaihtuvuus, johtamisen vanhakantaisuus ja toiminta- 
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mallien byrokraattisuus vaikuttivat yhdessä siihen, että työproses-
sien rukkaamisen lisäksi piti panostaa työniloon ja työmotivaa-
tioon  ”Kutsumuksellinen ja vetovoimainen puhtausala” edellytti 
jatkossa kolmea asiaa: voimavarat turvaavaa johtoa, valmentajien 
tapaan toimivaa ja ”inhimilliseen kohtaamiseen” pystyvää esi-
henkilöstöä sekä ”itsenäisiksi oman asiakkuutensa hoitajiksi” ko-
hoavia työntekijöitä  Jos nämä tuloksiksi mainitut seikat olisi voi-
nut jo ilman hankettakin lukea FA:n muissa yhteyksissä esittä-
mistä materiaaleista, kummoiseksikaan ”työpajoista saaduksi tie-
doksi” ei voine luonnehtia sitäkään oireellisen tautofonista ku-
vausta, että ”SSTL Puhtausala ry haastaa alan toimijat uudista-
maan puhtausalaa” 

Työelämä2020:n verkkosivuilla annetaan linkit kahteen hank-
keen Kutsumuksellisen puhtausala tuottamaan materiaaliin  
Vielä ainakaan kesäkuussa 2016 ”Tiekartta”-linkki ei toiminut  
Toinen linkki neuvoja sisältävään julkaisuun Pieni opas valmenta-
vaan esimiestyöhön johtaa SSTL:n verkkokauppaan, josta tilattuna 
se maksaa kotiin kuljettuna vajaat 12 euroa  Lisäksi kerrotaan, että 
mainitut 15 työpajavaiheen organisaatiota on saanut raportin ”si-
säistä motivaatiota vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä” 

Työterveyslaitoksen teemajohtaja Päivi Husman on mukana 
Työelämä2020-hankkeessa Johtamisen kehittämisverkostossa  Jy-
väskylän yliopistosta valmistunut sosiologi ja TTL:n vahvuuteen 
jo 90-luvulla liittynyt Husman kuuluu johtamisverkoston so-
siaali- ja terveysministeriön ohjausryhmään  Hänen mukaansa yh-
den toimijatahon lisäarvoa on vaikea arvioida: ”Työelämä2020 on 
sateenvarjohanke, joka perustuu edellisen hallituksen toiminta-
ohjelmaan  Sillä on haluttu kehittää erityisesti pk-sektorilla työ-
elämän laatua  Koko hanke on laaja, monipuolinen ja amebamai-
nen, on mahdotonta sanoa, mikä yhden toimijan vaikutus on ollut 
siihen, millaista se toiminta on ollut ” 

”Näen erilaiset toimijat tietynlaisena implementaatioväylinä”, 
Husman jatkaa kuulostaen äkkiä nykyiseltä pääministeriltä, kol-
men suuren oikeistokoalitiota johtavalta keskustan Juha Sipilältä 
(s  1961)  Hän jatkaa: ”Mukana on erilaisia tahoja, jotka kykenevät 
vaikuttamaan ja levittämään asioita käytäntöön  Hankkeen tar-
koitus on osallistaa niitä  Jos luodaan uutta tutkimustietoa tai 
-menetelmiä tai asenneilmastoon halutaan vaikuttaa, vaikutetaan 
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eri toimijoiden sidosryhmiin ” Seuraa Sitralta kalskahtava lopetus: 
”Kyseessä on verkosto ”

Ylipäätään ajatushautomoiden käyttämistä poliittisessa työssä 
Husman ei pidä mitenkään poikkeuksellisena  ”Toimintaohjelmia 
rakennetaan monella tavalla ” FA:n ja Puhtausalan yhteishanketta 
Husman kehuu suurin kirjaimin: 

On hyvä ajatus, että on mahdollista löytää kutsumustyötä suorittavasta 
työstä, jota tehdään matalammalla koulutustasolla, jota ei tyypillisesti 
ole pidetty kutsumuksellisena  Tätä tukee se, mitä tiedetään tutkimuk-
sesta: kaikki haluavat onnistua työssään, eikä se riipu siitä, mikä se työ 
on  Lähestymistapa on hieno  On tärkeää nostaa esiin, että ei ole huo-
noja ammatteja 

Käsitys on erikoinen  Vastaus kertoo lähinnä sen, että FA:n ajama 
tulkinta kutsumuksesta on saatu menestyksellisesti iskos tettua 
virkakuntaan  Ehkä myös eleetön hyväksyminen olisi vanhaa ai-
kaa ja proaktiivis-pre-emptiivinen kehuminen on tätä päivää  Joka 
tapauksessa kutsumustyön rummuttaminen on ensinnäkin loogi-
sesti ontuvaa, kun se ylistää huonosti palkatun aherruksen hy-
vyyttä: jos siivoojan työ ansaitsee suitsutusta, miksei se ansaitse 
parempaa palkkausta? Ovatko kaikki hyvää ja hienoa kehittämis-
hanketta tekevät ja tukevat tahot valmiita kutsumuksen ja sisäis-
motivoituneisuuden hengessä hinnoittelemaan oman työnsä sii-
voojien palkkojen tasolle? Onko tulos ymmärrettävä mahdollisuu-
deksi tai kutsuksi soveltaa vastaavia lähestymistapoja ja menetel-
miä korkeapalkkaisiin niin, että jos heidänkin työssään saadaan 
vahvaa mittausnäyttöä sisäsyntyisistä vaikuttimista, heidän palk-
kojaan voidaan laskea? Onko siivousfirmojen, työmarkkinajärjes-
töjen ja työvoimaviranomaisten johtoportaan ulkoismotivaatto-
rien madaltaminen implementoitava kiireellisesti?

Työelämän kehityshankkeiden ei tietenkään periaatteessa tar-
vitse olla itsetoimivasti ulkoa tuputusta ja ylhäältä käskytystä  
Voisi kuvitella, että esimerkiksi siivoojan arkikokemuksesta nou-
seva toimintatapojen sujuvoittaminen saattaisi yhdistää järkevästi 
ja arvostavasti hänen tekijäntietoaan ja arvostelukykyään  Tämä 
kuvitelma kuitenkin törmää todelliseen kehittämistoimintaan  
”Kutsumuksellinen puhtausala” -hankkeessa FA:n tuottama Pieni 
opas valmentavaan esimiestyöhön (2015) tyrmää toki niin ruoskan 
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kuin kepinkin käytön siivousalan johtamistaidossa, ikään kuin 
niitä joku painokkaasti ajaisi  Mutta se hylkää myös porkkanan, 
ellei siksi lasketa pääsemistä ”coachaavan otteen” eli ”jatkuvan ke-
hittävän palautteen” kohteeksi  Opas puhuu empatiasta ja reiluu-
desta, joita esimiehen pitäisi kohdistaa siivoojaan, ja asiakaspalvelu-
asenteesta ja hymyilevästä kohteliaisuudesta, jota siivoojan täytyisi 
suoda hänen työantajansa tilanneelle siivous palvelun ostajalle  Sit-
ten se keskittyy esittelemään FA:n päätuotetta eli VVV-mallia  
Välittämättä viitata mihinkään lähteisiin opas aloittaa trion pre-
sentoimisen lauseella ”Psykologien mukaan ihminen voi hyvin, 
kun”  Ei jää tarvetta kysellä yksittäisten siivoojien sisäisiä koke-
muksia ja käsityksiä 

Kyseenalaisella asialla

Ennen muuta tässä tavataan historiallisesti kiintoisa ele  Etenkin 
naisvaltaisilla aloilla, ja aivan erityisesti terveydenhuollon piirissä, 
’kutsumus’ oli koko 1900-luvun alkupuolen ajan käsite, jolla käy-
tännössä pidäteltiin naisia nousemasta vaatimaan itselleen amma-
tillisia oikeuksia ja valvomaan etujaan  Heidän ei katsottu olevan 
päteviä eikä sopivia etsimään ja löytämään paikkaansa yhteis- 
kunnasta taitojensa, tietojensa, kokemustensa ja saavutustensa an-
siosta: näitä perimmäisemmäksi tulkittu kutsumus piti heidät 
luonnon- ja hengenvoimaisesti kiinni naisille muka myötäsyntyi-
sesti istuvissa tehtävissä  Muiden muassa ja ennen kaikkea sairaan-
hoitajat kamppailivat kymmeniä vuosia nostaakseen työnsä kut-
sumuksellisuuden suojissa, kurissa ja nuhteessa tapahtuvasta, am-
mattitaitoa väheksyvästä ja kuuliaista, nöyrää, hiljaista ja kaiken 
kestävää luonnetta ja käyttäytymistä korostavasta uurastamisesta 
koulutetun ja pätevän ammattilaisuuden piiriin  Tässä valossa 
pyrkimys ’kutsumustyö’-käsitteen maineenpalauttamiseen on 
liian kin vilpitön kampanja  Se on osa kehitystä, jossa vaivoin han-
kittu osittainen tasavertaisuus vähintäänkin työnantajien neuvot-
teluosapuolena murentuu uuden nöyräksi tekemisen varjolla 

Suomen nainen ei voi tulla röyhkeäksi, ei luopua kutsumuksestaan  Hän 
tahtoo juuri olla varjossa, etsiä turvaa ja tukea rakastetussa miehessä, 
jolle voi antaa täyden kunnioituksensa ja luottamuksensa  Ja ennen kaik-
kea pysyä siveellisesti puhtaana 
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Näin kirjoitti Minna Canth (1844–1897) Lehtori Hellmanin vai-
mossaan (1890)  Yksi hänen edeltäjistään kaunokirjallisesti ansioi-
tuneena suomalaisena naisena oli Emilie Björkstén (1823–1896)  
Hänen päiväkirjamerkintänsä vuodelta 1847 kuuluu näin: ”Naisen 
tulee voida katsoa ylös mieheen eikä milloinkaan kadottaa usko-
aan hänen korkeampaan tietoonsa  Kulkekoon hän tyynesti ja hil-
jaisesti maailman läpi, joutumatta milloinkaan vihan ja kiivastuk-
sen valtaan, sillä se rumentaa häntä eikä sovi hänelle  Lempeys ja 
sävyisyys ovat naisen kauneimmat koristukset  Lempeydellä riisuu 
hän aina aseista miehen väkivaltaisen mielen; tämä näkee sen, nä-
kee, kuinka voimakas hän on kaikessa heikkoudessaan, ja häpeää 
itseään ja ihailee häntä  Naisen tulee antaa miehen tukea ja ohjata 
itseään, ja uskonnon tulee olla hänen ensimmäinen ja viimeinen 
ajatuksensa  Kodin tulee olla naisen ainoa maailma; onhan tämä 
maailma niin rikas ja riittävä! Kodissa tulee hänen vaikuttaa 
äänet tömästi ja hiljaa, koristaa ja kaunistaa sitä niin, että se antaa 
miehelle viihtymystä ja hupia, niin että tämän ensimmäinen aja-
tus sinne astuessaan on: Täällä on minun hyvä olla  Älköön mi-
kään uhraus olko hänelle liian raskas, mikään velvollisuus liian 
vaikea  Rakkaus tekee kaiken vaivannäön helpoksi  Kenellä koko 
avarassa maailmassa onkaan kauniimpi vaikutuspiiri, jalompi kut-
sumus kuin naisella? Ja sellainen pitäisi hänen mielestäni olla teh-
däkseen miehen onnelliseksi ”

Kuten tekstin 20-luvulla julkisuuteen toimittanut Berta Edel-
felt (1869–1934) jo totesi, sarkasmi on roimanpuoleista  Niin 
Björkstén kuin Canthkin kirjoittivat esimerkiksi Wuorisen 1875 
mainitsema patinoitunut käsite ’vaimon kutsumus’ viitepistee-
nään  Pitkälle 1900-luvulle vaikutti vahvana käsitys naisista koti-
piirin hengettärinä, joilla ei ole sijaa julkisessa elämässä  ’Kutsu-
mus’ oli keskeinen väline tässä ajatusmallissa  Laitilan tutkielmas-
saan osoittamaan tapaan käsite katosi sairaanhoidon oppikirjoista 
vasta 60-luvulla  Syynä tälle oli sinänsä kauniin, ”sisäistä keho-
tusta” ja harrasta omistautumista henkivän ajatuksen yleisesti 
koettu eriarvoistava funktio ja historiallinen painolasti 

Kasvatusopillinen aikakauskirja soi asialle tilaa 1955  Kynään 
tarttui teologian tohtori ja Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-
koulun kasvatus- ja opetusopin professorina 1949–1965 toiminut 
Martti H  Haavio (1897–1966), joka aloitti kuvailemalla pappis- ja 
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koulumies Uno Cygnaeuksen (1810–1888) ajatuksia opettajalta 
edellytettävistä ominaisuuksista  Haavio totesi, että ”kansallis-
isänmaallinen innostus” näissä mietteissä ja niiden inspiroimissa 
myöhemmissä puheissa oli auttamatta ”siirtynyt historiaan”: ”kor-
kealentoiset ohjelmat tuntuvat jo epäilemättä väljähtäneiltä”, par-
haimmillaankin ”kireän idealistisilta” sodan kokeneitten ihmisten 
mielessä  Ennen muuta opettajan ”korkea esikuvallinen taso” ja 
”olemuksen liiallinen etisointi [eli ylenmääräinen eettisen ulot-
tuvuuden korostus]” heikensivät opettajan vapautta ”ilmentää it-
seään”  Herkät ahdistuivat ja muissakin ”elävä ihmisyys helposti 
kuoleutui”  Haavio jatkoi:

Osansa kritiikistä on myös saanut vanhan idealismin näkemys opettajan 
kokonaisesta, epäitsekkäästä antaumuksesta työlleen elämänkutsumuk-
sena  Teroitetaan voimakkaasti opettajan oikeuksia itsensä suhteen, 
esiintyivätpä ne sitten hänen aineellisten elinehtojensa kohottamisen 
muodossa tai hänen persoonallisen vapautensa vaatimuksena  Edellinen 
tuli selvästi näkyviin viime vuosina käydyissä palkkataisteluissa, jolloin 
kutsumusnäkemys alkoi saada opettajistossakin ajattelematonta ivaa 
osakseen; jälkimmäinen taas on ilmestynyt siinä tavassa, jolla usein on 
teroitettu opettajan oikeutta olla itsenäinen kulttuuri-ihminen, joka 
vapaana ahtaista sidonnaisuuksista saa niinkuin muutkin ihmiset antau-
tua mieliharrastuksilleen ja elää virkatuntinsa suoritettuaan omaa yksi-
tyiselämäänsä siinä muodossa ja tyylissä kuin itse parhaaksi näkee  Isku-
sanaa opettajan yksityiselämän oikeutuksesta on käytetty usein silloin-
kin, kun opettaja on harrastanut elämäntapaa, joka ympäristön silmissä 
on moraaliltaan vähintään kyseenalainen 

Haavio halusi yhtäältä osoittaa hyväksyvänsä modernien ammat-
tilaisten oikeuden irtautua turhasta sääntelystä  Toisaalta hän pää-
tyi kuvaamaan heidät moraalisesti arveluttaviksi henkilöiksi, jotka 
omaa itsekästä etuaan ajaessaan pilkkasivat perinteistä antau-
musta  Hän päätteli, että sellaiseen ”palkkalaisuuteen” ei pidä 
suistua, jossa katoaa opettajan ”lämmin sisäinen suhde työhönsä”  
ymmärtänyt asian tasavertaisuusnäkökohtia, joiden tajuaminen 
vei ylisummaan aikaa: vielä vuosikymmeniä myöhemminkin niin 
sairaanhoitajia kuin opettajiakin on moralisoitu heille huonosti 
sopivana pidetyn edunvalvonnan takia 

Haavion ajattelua ohjaava käsitteellinen viitekehys löi leimansa 
sanataiteilija Toivo Pekkasen (1902–1957) esseeseen ”Kirjailija- 
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kutsumuksesta” (1947)  Siinä työläisprosaisti harmitteli kynätaitu-
reiden aidon kutsumuksen hukkumista muista ammateista tut-
tuun intressiryhmittymiseen ja poliittiseen klikkiytymiseen  Suun-
tauksen seurauksena syntyi kyllä ”kirjallisia kulutustavaroita” 
muttei niinkään mitään, mitä ”hedelmöittää ja rikastuttaa kansa-
kunnan henkistä elämää”  Kantoja voi verrata Lakimies-lehden 
tapaan kertoa 1966 paavin edellisvuonna Kansainvälisen asian-
ajajaliiton hallitukselle pitämästä puheesta  Rooman kirkon päänä 
1963–1978 vaikuttanut brescialaissyntyinen Giovanni Montini 
(1897–1978) piti asianajajan ”kutsumuksen huipentumana” sitä, 
että ”kaikki hänen taitonsa ja kaikki hänen tietonsa on viime kä-
dessä asetettu oikeuden palvelukseen […] eikä ainoastaan inhimil-
lisen lakiin kirjatun oikeuden”  Lakimies kuittasi paavin puheen 
hyväntahtoisella hymähdyksellä 

Sittemmin on kutsumusta ajateltu yleisestikin yksityisasiaksi  
Monilla terveydenhuollon ja kasvatuksen piirissä toimiville mutta 
muidenkin alojen työntekijöille on luontevaa ajatella työssään jon-
kinlaista kutsumuksellista juonnetta  Aika ajoin julkisuudessa 
käytetään kutsumuskäsitettä kuvaamaan omistautunutta ja palava-
sieluista suhdetta omaan eipätyöhön  Esimerkiksi sopii arkkiatri 
Risto Pelkonen (s  1931), joka ”humaanin lääkärin” yliammatillista 
tyyppiä hahmotellessaan 2012 kirjoitti: ”Kutsumukseen sisältyy 
ajatus luottamuksesta siihen, että hyvää on olemassa ja että hyvän 
tavoittelu on keskuudessamme pysyvä arvo  Se on uskoa oman 
työn merkitykseen, ihanteita ja moraalista rohkeutta ” Ajatus täl-
laisen asenteen velvoittavasta yleistämisestä ja tuputtamisesta yl-
häältä päin tietyille ammattiryhmille tai kaikille palkansaajille on 
kuitenkin tämän omaehtoisen pohdinnan tai uusmuotoisen, Pel-
kosta nuoremmankin polven toisinaan omaksuman kutsumuskä-
sitteen ja -ilmiön vastakohta eikä puuttuva päättelyaskel  Mahdol-
lisuus puhua niin halutessaan oman tekemisensä kutsumukselli-
suudesta nousee pitkälti onnistuneesta kutsumuskritiikistä ja kult-
tuurisesta poisoppimisesta 

FA:n hetkittäin sympaattisissa ja paikoin tarpeellisissakin in-
nostajaisissa kyseenalaisinta onkin siivoojiin kohdistuva, valtio-
koneistonkin siunauksen saanut kutsumustyöllä elämöinti  Järvi-
lehto kehuu n & n -haastattelussa poistaneensa ’kutsumus’-käsit-
teeltä sen kapeasti uskonnollisen ja ylimalkaan liian korkeavireisen 
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merkityksen  Hän katsoo tulkinneensa sen tavalliseksi työksi, jolle 
hän siinä samassa tuli antaneeksi kohottavan uuden sisällön  To-
siasiassa hän on pyrkinyt ja varsin hyvin onnistunutkin palautta-
maan nimenomaan yhteiskunnallisesti epäilyksenalaisen ja pit-
källä ponnistelulla tieltä kammetun jäsentimen takaisin työelä-
mään  Esimerkiksi sairaanhoitajat, kuten siivoojatkin, voivat tie-
tysti yhä vieläkin nähdä ammatissaan kutsumuksellisen ulottuvuu-
den, kuten Tuohimaa & Näykki raportoivat 2010  Tätä vain ei ole 
enää heille enää tyrkytetty tai suositettu kyseenalaisin perustein  

Nyt kun kutsumus tekee uutta tuloaan, se ei ole ensimmäisenä 
iskemässä bumerangin lailla hoitoalalle mutta matalapalkkaiselle 
alalle kylläkin  Tarvitaan yhdistelmä julkisuuden ja hallinnon 
kriittisten rakenteitten haurastumisia, jotta valmennuskonsultti 
voi marssia paikalle ei-mistään ja saada aikaan jotain näin nurin-
kurista  Argumenttien sijalla ovat ”muutos”-sanan mantramainen 
hokeminen, tutkimuspohjaisuuden epämääräinen käyttö ja viisto 
hyväntekevyys  Martelan maaliskuussa 2016 HS:n mielipidepals-
talla esittämää työmarkkinajärjestöneuvottelujen kritiikkiä erilais-
ten uus-osattomien nimissä voisi muuten pitääkin osittain sattu-
vana, ellei hänen firmansa olisi ajamassa työelämään edunvalvon-
nasta ja joukkovoimasta irrotettua kutsumuksellisuutta 

FA:n pyrinnön voi tiettyyn rajaan saakka ymmärtää liikainnos-
tumiseksi Csikszentmihalyin Flown (1990) ja Good Businessin 
(2003) tavasta korostaa työssä ja elämässä ”kutsumustuntoa” ja 
hakea sanomisilleen elämänmakua köyhien mutta reippaitten ih-
misten glorifioinnista  Sen saattaa johonkin pisteeseen asti tajuta 
epäkriittiseksi tavaksi seurata Seligmanin Authenthic Happinessin 
(2002) yhtä imelän alentuvia kuvauksia ihmisistä, jotka ”uus- 
askartelevat työnsä kutsumukseksi”  Nämä ilmeiset taustaherät-
teet kertovat positiivisen psykologian alkeellisesta yhteiskunnalli-
sesta ja verhotusta poliittisesta ajattelusta sekä siihen hurahtamisen 
haitoista  On vaikea keksiä oikeutusta toiminnalle, jossa pyritään 
eufemismein ratkaisemaan työnjaon oikeudenmukaisuuskysy-
myksiä  Hätkähdyttävästi lähestymistapa on siirtynyt valmenta-
jakonsulttien aivomyrskyistä suoraan julkishallinnon ajattelu- ja 
toimintamalliksi 

Harva muistaa Pekka Himasen esiintyneen 00-luvulla myös 
Pekkas- ja kutsumustulkkina  Hän pohti teemaa osallistuessaan 
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kotkalaiskirjailijan perintöä setvivään yliopistolliseen antologiaan  
Himanen otti vauhtia työn itseisarvosta ja pääasiallisesta elämän-
sisällöstä kapitalismin ja protestanttisen etiikan yhteisesti lujitta-
mana ilmiönä: ”Meidän aikamme sankari on bisneslehden kan-
nessa oleva yritysjohtaja, joka on omistanut elämänsä kokonaan 
työlle ” Himanen pohdiskeli, että ”työlle annetaan henkilökohtai-
sesta energiasta ja elämästä yhä enemmän”  Johtajahahmon sanka-
rillisuus tiivistyi hänen kiireiseen ja rasittuneeseen hahmoonsa  
Himanen puhui ”suuresta paradoksista”, jossa taloudellinen kehi-
tys ei ollutkaan johtanut elämisen kaikkinaiseen keventymisen  
Tuloksena oli outo ihanneihminen, joka oli ”parhaimmillaan 
työssä, huonoimmillaan kotona”  Nämä ajatuskulut osoittavat jäl-
leen ällistyttävän seikan: vaikka Himasen kirjoituksiin suhtaudut-
tiin yleisesti jo kauan ennen tässäkin raportissa käsiteltyä tulevai-
suusselonteko- ja Gandhi-kohua yhteiskunnallisesti vaatimatto-
mina hahmotelmina, hän on filosofianakatemialaisiin verrattuna 
harrastanut suorastaan syvällistä sosiaalista, historiallista ja kir-
jallis-käsitteellistä pohdiskelua 

Järvilehdon ajatusten kokoamiseksi riittää lukea vaikkapa hä-
nen suosikkiajattelijoihinsa kuuluvan Krznaricin How to Find Ful-
filling Work (2012)  Suomalaiskollega kehuukin sitä teoksessaan 
Upeaa työtä! ”loistavaksi” esitykseksi ”kutsumuksellisesta työstä”  
Krznaricin niteestä tapaakin itseapumalliin viritetyn pääaihelman 
– ”kuinka kasvatan kutsumusta [a vocation]” – lisäksi FA-henkistä 
puhetta esimerkiksi ”intrinsisistä palkkioista”, vir tauksesta, Selig-
manista, ”toimi ensin, pohdi sitten” -mallista sekä ”Aristoteleen 
sanomaksi sanotusta” kutsumuksen ja maailman tarpeitten koh-
taamisesta  Yhteisen pohjan Krznaricille ja suomalaiselle antaa 
raportissa jo tutuksi tullut kasvatusajattelija Damon  Kuten Aris-
toteles-valesitaattia selvitellessä kävi ilmi, Järvilehto & Martela ra-
kensivat kirjansa Ammattiosaajan hyvä elämä vahvasti ainakin 
Martelan blogissaan jo lokakuussa 2011 esittelemän Damonin 
teoksen Path to Purposen varaan  Jo ”visionaariliikemiehelle ja 
-filantroopille” John Templetonille omistetussa The Moral Advan-
tagessaan (2004) Damon oli teroittanut kutsumuksen tär keyttä  
Hän tunnusti siinä vaikuttajakseen yhdysvaltalaisen filosofin 
Michael Novakin (s  1933), jonka Business as a Calling (1996) mää-
rittyy tunnustuksellisen katolilaisen puheenvuoroksi  Aikoinaan 
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edistyksellisen keskustalaiseksi luonnehdittavissa olevalla The 
Spirit of Democratic Capitalismillaan (1982) laajan lukevan yleisön 
tietoisuuteen noussut professori julkaisikin hiljan omaelämäker-
rallisen teoksen kääntymisestään liberaalista vanhoilliseksi  Nova-
kin herätteestä ja esipuheistamana syntyi myös Templeton-säätiös-
säkin työskennelleen taloustohtori-liike strategi Ted Mallochin 
(s  1952) uskovaisten menestysyrityksiä ruotiva Doing Virtuous 
Business (2008/2011)  Kutsumustyötä Järvilehto on totisesti saanut 
esitellä suomalaisessa julkisuudessa  Sille ovat palstatilaa suoneet 
niin Talouselämä kuin Oikotiekin  Yleisradion haastattelussa Jär-
vilehto herkesi joulukuussa 2014 runolliseksi: ”Kutsumustyössään 
olevalla ihmisellä on asioihin pienen lapsen kaltainen innostus  
Hänen silmissään on syvän antautumisen valo  Minulla on missio, 
että näitä valoja syttyisi enemmän Suomeen ”

Järvilehto väittää siis arkistaneensa ja normaalistaneensa vielä 
hiljattain suurieleiseltä ja epämääräiseltä kuulostaneen ’kukoistus’-
käsitteen  Tosiasiassa hän on tuonut Suomeen sen distinktiivisen 
yhdysvaltalaisen, enemmän tai vähemmän uskonnollisvivahteisen 
ja menestysteologiamausteisen version, jonka monista piirteistä 
vapautuminen kesti täällä hyvin pitkään  Tätäkään ulottuvuutta 
FA:n toiminnassa ei ole huomattu  Vaikkei asialla muuten olisi 
väliä, firman yhteiskunnallisen vaikuttamistyön ja kutsumukseen 
vetoamisen takia pitää puida lyhyesti filosofianakatemialaisten 
uskontosuhteitakin  Martela selitti oman asemoitumisensa blogi-
tekstissään marraskuussa 2010  Hän sanoi kuuluvansa evankelis-
luterilaiseen kirkkoon lähimmäisenrakkauden ja yhteisöllisyyden 
arvojen takia  Mainittuaan kirkon koti- ja ulkomaisen työn vähä-
osaisten puolesta Martela jatkoi siitä ”itsekeskeisyyden” vastavoi-
mana: ”Kaupallistuneessa nykymaailmassa tarvitaan ehkä enem-
män kuin koskaan instituutiota, joka puolustaa ei-kaupallisia, hen-
gellisiä arvoja  Tarvitaan instituutioita, jotka eivät ole markkina-
ehtoisia, vaan joita ajaa jokin arvokkaampi päämäärä  […] Erilai-
sia ei-kaupallisia, hyvään pyrkiviä järjestöjä on toki pilvin pimein  
Kirkko eroaa näistä kuitenkin sen valtavan koon ja vaikutusvallan 
ansiosta  Kirkosta eroamisten määrä on ollut jo pitkään kasvussa 
ja tapetilla, mutta on muistettava, että vieläkin 4,2 miljoonaa 
suomalaista eli 78,5% kansasta kuuluu evankelis-luterilaiseen 
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kirkkoon  Se on valtava määrä ihmisiä ” Hän lisäsi toivovansa 
muutosta liberaalimpaan suuntaan: 

Ymmärrän niitä, jotka kokevat kirkon politiikan [sukupuolivähemmis-
tökysymyksissä] olevan välillä niin pöyristyttävää, että eroaminen on 
ainoa vaihtoehto  Itse koin, että mieluummin haluan vaikuttaa tähän 
instituutioon sisältäpäin, pyrkien taistelemaan huonoja arvoja vastaan ja 
hyvien arvojen puolesta  Kirkko yksinkertaisesti on liian arvokas insti-
tuutio jätettäväksi fundamentalistien käsiin 

Postaus muistuttaa osiossa II 10 kuvailtuja Martelan muita yhteis-
kuntapoliittisia kannanottoja  On niiden kanssa samaa tai eri 
mieltä, ne on tunnustettava järkeviksi ja maltillisiksi puheenvuo-
roiksi  Kuten raportissa mainittiin, Martelan blogin avoin ja mo-
nipuolinen ääneenajattelu on usein merkillisessä ristiriidassa hä-
nen kohtuuttoman yksinkertaisiksi vuoltujen kirjojensa ja haastat-
telulausuntojensa kanssa  Se on myös yhtäläisyyksistään huoli-
matta myös eri maata kuin Järvilehdon yhteiskunnallisiksi ym-
märrettävissä olevat ulostulot  Uskontosuhteestaan FA:n perustaja 
kertoi Areiopagi.fi:n keskustelutilaisuudessa huhtikuussa 2015  Hän 
sanoi olevansa ”voimakkaan ateistisen kotikasvatuksen” saanut 
”myöhäisherännyt”, joka on kastettu 2010  Järvilehdon mielestä 
älykäs suunnittelu oli ”kiusallinen teoria”, jonka voi kuitata sano-
malla, että se yrittää turhaan tieteeksi  Vastaavasti hän tyrmäsi 
evoluutiobiologi Dawkinsin harrastaman uusateismin tehdäkseen 
tilaa tanskalaisen Søren Kierkegaardin (1813–1855) ja Jamesin hen-
gessä tapahtuvalle sitoutumiselle uskoon ja tästä seuraavan elämän 
elämiseen ja asioiden tarkkaamiseen  Reaalis-faktisista ja hypo-
teettis-teoreettisista seikoista poikkeavien ilmiöiden kohdalla piti 
irrottautua ”totuusdiskurssista” ja luottaa kokemukseen  Uskonto 
merkitsi Järvilehdolle ”uskon, toivon ja rakkauden” viitoittamaan 
yliyksilöllistä ”systeemisyyttä”, jossa ”toisten ihmisten palvelemi-
nen” vei ”kohti absoluuttista eettistä hyvää” 

Näistä kommenteista ei kannattane sanoa kuin kolme asiaa  
Ensinnäkin ne ennemminkin lisäävät kuin vähentävät tarvetta tut-
kia FA:n kutsumuskampanjoita ja positiivisen psykologian sovel-
luksia myös uskonnolliselta tai hengelliseltä kannalta  Järvenpään 
varhaisista ja pitkäaikaisista innoittajista etenkin Covey on ollut 
– Sengen tapaan – uskonnollisesti suuntautuneiden kehittäjien 
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suosikkeja, kuten esimerkiksi Chesnutin kirja 2000 todistaa  Co-
vey kylläkin – kuten Senge – puhuu yleisen hengellisen uudistu-
misen tärkeydestä tavalla, jolle Järvilehto Areiopagi.fi-sessiossa 
vinoili, mutta tosiasiallinen gurukäyttö painaa enemmän  Hänelle 
niin ikään merkittävällä esikuvallaan Allenilla on uskontäyteinen 
tausta  Järvilehdon kirjojen rinnalle voi perustellusti asetella 
vaikkapa elämiskonsultti Levoyn intohimo-oppaan Vital Signsin 
(2014), jossa kohdataan samoja Einstein-sitaatteja, in- ja ekstrin-
sisen motivaation erottelu Pinkin (muttei Decin) nojalla ja virtaus  
Aiemmassa työssään Callings (1997) Levoy oli viittaillut Järvileh-
don malliin Coelhoon, Teilhard de Chardiniin, Edisoniin, Eistei-
niin, intohimoon ja kutsumukseen  Näillä merkinnöillä ei pyritä 
sanomaan, että Järvilehto olisi saarnaaja, jota tulisi tulkita teolo-
gisesti  Ne kertovat, että hänen katsomuksellisesti verraten neut-
raaleista kirjallisista töistään on hankala kiistää uskonnollisestikin 
virittyneen tulkinnan mahdollisuutta 

Toiseksi: FA:n myyntipuheiden tiedevaateita on tästäkin 
syystä paras koetella  Filosofian ja akateemisuuden sijasta sen 
puhtaus alakutsumusmissiossakin yhdistyvät valmennuskonsultin 
ja itseapuohjaajan tunnelmanluonti ja hengennostatus  Filoso-
fianakatemialaisten sanomisia aiheesta ei erota vaikkapa tavasta, 
jolla sen viestintäkumppanina hankkeessa toimivan Kaiku Oy:n 
konsultti Leena Piirto kuvaili asiaa firmansa blogissa maaliskuussa 
2015  Hän totesi, että kun ”haastet[aa]n omaa ajattelua” siivous-
työn ”positiivisen imagohaasteen” kanssa painittaessa, ”[h]aas-
teena on julkisen keskustelun tason nostaminen ammattimaisem-
maksi”  Kaiku oli myös raportissa mainitun Tietoyhteiskunta- 
akatemia 2016:n ”viestintäyhteistyökumppani”  Aleksin Kaiku 
Oy:n (2008–2012) ja Conexion (1995–2012) fuusiosta 2012 synty-
nyt firma kertookin visiokseen olla ”Euroopan paras valmentava 
viestintä toimisto”  Kun ’kutsumus’ on ollut ammatin ja ammatti-
maisuuden vastakäsite, tarvitaan ennen kaikkea viestintäfirmoja 
kään tämään asiat päälaelleen  Manööveri muistuttaa mainostoi-
misto Bob Helsingin luomaa kuuluisaa kampanjaa ”Työväen pre-
sidentti”, joka auttoi 2006 kokoomuksen Sauli Niinistön (s  1948) 
vaalimenestykseen  

Kolmanneksi: FA:n omaperäisyys osoittautuu tässäkin silmän-
lumeeksi  Kutsumuspuheen aatteellisista, yhteiskunnallisista ja 
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poliittisista kiinnikkeistä firma ei sano halaistua sanaa  Niinpä 
filosofianakatemialaiset eivät ole välittäneet muistuttaa Seligma-
nin 2003 esittämästä kuvauksesta, jonka tämä positiivisen psyko-
logian perustaja antoi hankkeesta luonteesta  Hän kertoi haastat-
telussa paneutuneensa ”laajaan valikoimaan uskonnollisia ja filo-
sofisia tekstejä kaikkialla maailmassa”  Tältä pohjalta oli syntynyt 
kokeellisesti sittemmin vahvistunut ajatus ”hyvän luonteen” ja 
”kestävän onnen” välisestä ”johdonmukaisesta ja lujasta” yhtey-
destä  Martela on Positiivisen psykologian voimassa raportoinut, 
kuinka Seligman päätyi 2011 hylkäämään – asiasta pitkään melua 
pidettyään – koko onnellisuuskäsitteen harhaanjohtavana  Suo-
malainen olisi voinut mainita, miten alan guru oli 2003 puhunut 
toimintansa ytimestä: 

Minä tulin hankkineeksi lähetystehtävän sanan klassisessa uskonnolli-
sessa merkityksessä  Ja tuo missio on yhä mukanani, olen toteuttanut sitä 
vuodesta 1998 alkaen 

Palataan Järvilehdon omimaan ja Martelankin Oliviassa heinä-
kuussa 2015 puffaamaan kutsumuskarttaan  Sekin osoittautuu 
amerikantuliaiseksi Brennfleckin konsulttipariskunnan teoksesta 
Live Your Calling (2005), jossa myös mainitaan Buechnerin edellä 
käsitelty mietelmä kutsumuksesta  Rukouksilla ryyditetyn kirjan 
ote on vahvasti kristillinen, paikoin harras, paikoin hurmahenki-
nen  Se vie tietynlaiseen äärimmäisyyteen sekä uskonnollisen ura-
suunnittelun yleensä että kutsumuksen selitysvoiman erityisesti  

Filosofianakatemialaisten kirjoituksista loistaa arvattavasti 
poissaolollaan ’kutsumus’-käsitteen suurin klassikko eli osiossa 
II 4 mainittu Max Weber  Kuten siinä todettiin, Weberin ajatuk-
sia hapuileva Damon ei liioin saanut lainatuksi tämän kirjoituk-
sia  Järvilehto on kyllä viipyillyt aihepiirin tuntumassa mutta an-
karasti Weberittä  Ajattelun ammattilainen julisti elokuussa 2010 
”luterilaisen työetiikan” olevan ”huuhaata”, joka käski käsittä-
mään työnteon ”tervanjuonniksi”  Upeaa työtä! tarkensi kärsimis-
korosteisen työajattelun juontavan ”Lutherilta ja Calvinilta” ja ha-
lusi erottaa kutsumuskäsitteen liiallisesta sidoksestaan ”hengelli-
siin työtehtäviin ja auttamisammatteihin, joissa työntekijä uh-
rautuu ja uupuu”  Se oli nimittäin ”palveluammatin” tuntomerkki 
ja ”parhaiten palkitsevien arkiaskareiden” kaltaista: ”Kutsumus 
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seuraa siitä, kun tekee rakastamaansa työtä niin[,] että siitä on 
muille aitoa iloa tai hyötyä ” Osuudessaan Positiivisen psykologian 
voimaan Järvilehto oli valmis luonnehtimaan vastustamaansa aja-
tusmallia ”kalvinistiseksi työmoraaliksi”  Vastahanka jäi yhtä kes-
kentekoiseksi kuin kutsumuksen maineenpalautuskin 

Suomennetussakin teoksessaan Die protestantische Ethik und 
der Geist des Kapitalismus (1904) saksalainen ruoti Britanniasta uu-
teen maailmaan lähteneiden, usein kalvinismista ammentaneiden 
puritaanien ajatuksia  Weber viittasi heidän kutsumuksellis-as-
keettiseen ajattelu- ja elämäntapaansa, joka viitoitti – tai ainakin 
muistutti – sittemmin kehittyvää ”kapitalistista elämäntyyliä” ja 
”porvarillista kutsumuseetosta”  Hän tulkitsi askeesin munkkiku-
rin siirtämiseksi julkiseen työelämään ja moderniin teknis-talou-
delliseen konetuotantojärjestelmään sopivaan ”sisämaailmasi-
veellisyyteen”  Samalla protestanttien ihanne maallikkosaarnaa-
jasta pohjusti ajatusta koulutuksen ja ammatin yläpuolella nouse-
vasta pelkästä karismasta  Varsinainen uutuus oli Weberistä kui-
tenkin maallisten velvollisuuksien täyttämisen arvostus korkeim-
pana siveellisyytenä: syntyi uuden ajan kutsumuskäsite  

Sosiologin käsitteellis-historiallisen esityksen hienosyisyyttä ei 
kannata tässäkään yrittää tavoittaa  Tärkeää on todeta, että Weber 
ylimalkaan pystyi tekemään uskottavaksi ajatuksen ’kutsumuk-
sen’ syntymisestä, vieläpä suurin piirtein tiettyyn aikaan, kuta-
kuinkin tietyissä paikoissa ja jotakuinkin todennäköisesti yhteyk-
sissä näihin ja noihin asioihin  Samalla tavalla on viisainta katsoa 
kutsumuksellisen ajattelutavan hiipumista 1900-luvun ensimmäi-
sen puoliskon aikana, vaikka tällöin ei puhutakaan kaikissa suh-
teista saman ilmiön kehityksestä kuin Weber sen syntyhahmotel-
massaan  Jos kutsumus nyt tekee paluutaan täysin historiatto-
mana, pohtimattomana ja perustelemattomana, hienonkuuloisena 
tapana tai kutsuna ”arvostaa” yleisesti vähän arvostettuja ammat-
teja tai töitä, olisi kohtuullista odottaa, että tätä tulkittaisiin edes 
suurpiirteisen historiallisena tapahtumakulkuna  Vähintäänkin 
sitä kauppaavilta tulisi edellyttää kunnon perusteluja  Niiden si-
jasta on kuultu jotain aivan muuta 
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Kutsumuksellisen puhtausalan luoma ensimmäinen Puhtaus-
päivä järjestettiin 7  joulukuuta 2015  Tempaus yhdistyy FA-kump-
panuuden takia Sisupäivään, mutta malli oli itse asiassa saatu 
Norjasta, jossa vastaavaa on vietetty joulukuun ensimmäisenä 
maanantaina jo 2001 alkaen  Suomessa tarkoitus oli lisätä ymmär-
rystä siivoustyön tärkeydestä ja arvostusta sitä kohtaan  ”Ota selfie 
siivoojan kanssa”, projektissa kehotettiin  Tässä havaitaan yhty-
mäkohtia Sauli Niinistön alulle panemaan ja Hasan & Partnersin 
2012 pääsuunnittelemaan nuorten syrjäytymisen ehkäisytempauk-
seen ”Ihan tavallisia asioita”  Toivoa sopii, että Puhtauspäivän eri 
yrityksissä onnistuttiin paremmin kuin FA esitellessään tuolloin 
Helsingin Amiedussa hankkeen tuloksia  Absurdi taltiointi on 
julkaistu Työelämä2020:n sivuilla kuin merkkinä koko suurhank-
keen puolitiehen jääneestä ajattelusta  Kunhan FA:n Pesonen oli 
kehottanut auditorioon kokoontunutta väkeä lyömään yläfemmat 
vierustoverin kanssa ja kertonut omasta siivotessa vierähtäneestä 
yläasteen työharjoittelupäivästään ”älyttömän tärkeine” ja ”älyt-
tömän merkittävine” opetuksineen, oli vuoro SSTL Puhtausala 
ry:n toiminnanjohtajan Harri Piiparisen  Hän mainitsi ohimen-
nen, että sana ”kutsumus” oli mietityttänyt alan väkeä eniten koko 
hankkeessa  Motivaatiopuhe oli kuitenkin vakuuttanut homman 
tolkullisuudesta  Sitten pääsi ääneen FA:n toimari Jarenko 

Hän kertoi tulleensa niin hyvin juttuun SSTL:n väen kanssa, 
että he olivat päättäneet löytää keinon jatkaa yhteistä leikkiä  Ky-
symys ”Mistä me revitään rahaa?” oli ratkennut hankkeen keksi-
miseen  Lähtökohtana oli Jarengon sanoin se, ettei puhtausala ole 
”yhteiskunnassamme kaikkein vetovoimaisin, seksikkäin ala  Ja 
tietenkin oman osansa siihen tuo se, että se ei oo hirveen korkeesti 
palkattu    tai sanotaan, että palkat ei oo niin korkeita ” Hänen 
mukaansa ”motivaatiopsykologia osoittaa, että itse asiassa ihmisen 
hyvinvoinnin kannalta ei yhteiskunnallinen status eikä palkka ole 
järin merkittävä  Siis sen jälkeen kun tietty perustaso on turvattu, 
niin sen jälkeen näillä kahdella asialla ei oo hirveen paljon paino-
arvoo ihmisen onnellisuuden näkökulmasta ” Tätä näköalaa ha-
luttiin miettiä ja ”kehittää” 
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Jarenko totesi FA:n nimenneen ”lennokkaasti” vapauden, vir-
tauksen ja vastuun kolmeksi tyydyttämistään odottavaksi ihmi-
sen perustarpeeksi  Ne tyydyttyivät ”kutsumustyössä”, joka taas 
määrittyi perustarpeet tyydyttäväksi, hyvältä tuntuvaksi, motivoi-
vaksi ja mielekkääksi työksi  Kun etsitään itsessään mukavaa teke-
mistä, ”voidaan esimiehinä, kollegoina ja oman itsemme, oman 
elämämme ja oman työmme johtajina vaikuttaa siihen, että mei-
dän autonomian ja vapauden kokemus olis mahdollisimman 
vahva, että se työ ois mahollisimman palkitsevaa, me kasvettais, 
kehityttäis, me nautittais siitä, et me saadaan aikaan asioita ja 
kolmanneks, että me koettas sitä yhteisöllisyyttä siinä työssä”  Ja-
renko tiivisti:

Elikkä ihmisten johtaminen on vapauden, virtauksen ja vastuun johta-
mista  Me tajuttiin, et ei hitsi vie, eiks itse asiassa siivoustyöhän tyydyt-
tää nää poikkeuksellisen hyvin  Kun vertaa tietotyöhön, semmoseen toi-
mistotyöhön, jossa tekeminen saattaa olla hyvinkin rajoitettuu, siivooja 
saa aika itsenäisesti toimia siellä, pistellä menemään  Siivoustyössä näkee 
kättensä jäljen, mikä – nyt tulee epäakateeminen termi – tekee hyvää 
ihmisen sielulle 

Kaiketi akateemisempaan puheenparteen palaten Jarenko esitti 
olettamuksen  Pitkin Suomea on lähdettävä katsomaan, pitääkö 
oletus siivouksesta erityisen VVV-pitoisena työnä kutinsa  Hän 
jatkoi, että päätettiin ”tutkia, minkälaisia toimintatapoja on puh-
tausalan organisaatioissa, johtamismallei, käytäntöi, jotka itse 
asias sa syö” mainittua kolmiyhteyttä  Vasta käytäntöjen seuraami-
nen ”antaa meille kehitysehdotuksia”  Ja ”aika hieno prosessi saa-
tiin aikaseks”  

Jarenko puhui vastaansanomattoman tärkeistä asioista, kuten 
oman työnsä suunnitteluvapauden ja kehittämismahdollisuuksien 
lisäämisestä, siivoojasta ”oman työnsä suvereenina asiantuntijana”  
Hän mainitsi myös asiakastyön osana siivoamista  ”Kiinnostusta 
osoittava” sekä ”luotettava, reilu, valmentava lähiesimies” ansaitsi 
sekin alleviivausta  Ekspertti–koutsi-suhteen saumattomuuden 
puffaus vain yhdistyi FA:n flatin organisaation hehkutukseen ja 
”yhden toimitusjohtajaidolini” kehumiseen  Ehkä Jarenko muisti 
väärin olevansa jossakin liikkeenjohdon konsultokehumiseen  Jää 
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arvoitukseksi, miksi Jarenko halusi siivoojien juhlapäivänä ylistää 
Pipelifea johtavaa Kimmo Kedonpäätä  Toisaalta kun tämä on 
myös CoPassionin merkittävä rahoittaja ja ohjausryhmän puheen-
johtaja, Jarenko ehkä halusi myös kiittää yhteistyöstä  Ei ole syytä 
epäillä, etteikö hän itse ole paraikaa kutsumustyössään  Mutta yh-
teiskunta, jossa hänen FA:nsa tyrkyttää samaa ideologiaa myös 
alempien palkka- ja sosiaaliluokkien edustajille sekä yksityisen 
että julkisen sektorin avokätisellä tuella ja niin akateemisen kuin 
journalistisen julkisen sanan tukemana, on hukkaamaisillaan 
kriittisen ajattelun rippeet  
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iii.13 KRiittiSYYDEStä  
JA RAtKAiSUKESKEiSYYDEStä 

Hämmentävää ja hälyttävää on yliopiston aulis asiakkaaksi ryhty-
minen FAn kaltaisille valmennusfirmoille  Korkeimman tutki-
muksen ja opetuksen keskittymät ovat erikoistuneet erittelemään 
ja purkamaan muun muassa tai nimenomaan yritysmaailman 
suunnalta tulevien tutkimattomien ja huonosti perusteltujen väit-
teiden, tekniikoiden ja käytäntöjen tyypillisesti suuria vaateita  
Tämä on merkittävä osa niiden yhteiskunnallista tehtävää tai 
tarkoitusta: kaikki kansalaiset ja koko yhteiskunta, mukaan lu-
kien yritysvalmentajat ja innovaatiokonsultit, olisivat hukassa il-
man tieteenharjoituksen edustamaa, taitamaa ja ylläpitämää kriit-
tisyyttä, jota taholtaan tukee myös tutkiva journalismi  Ilman 
epäilevää, koettelevaa ja tutkailevaa otetta yhtäältä mikä hyvänsä 
huttu menisi missä tahansa läpi eikä toisaalta olisi mitään kunnol-
lista ja luovaa uutta  Raportissa mainittu syyskuussa 2011 FA-voi-
min pidetty ”Suunnanottoseminaari” helsinginyliopistolaisille on 
yksittäistapauksena kenties ymmärrettävissä virkistykseksi ja ko-
keiluksi  HY:n innovaatiopalveluiden tilaama ja ”työpaja”-pohjai-
seksi, ”työkalu”-pitoiseksi, ”jalkautuvaksi” ja ”ratkaisukeskeiseksi” 
kuvailtu tapahtuma on silti pysäyttävä paradoksi  Yliopistoväelle 
tyrkytettiin tyypillisiä latteuksia, joihin he ovat koulutettuja suh-
tautumaan kriittisesti 

Helsingin yliopistossa on sen jälkeenkin tarjottu henkilöstö-
koulutuksen osana muun muassa FA:n Ajattelunhallinnan opasta  
Vaikka sen vinkeistä voi hyvinkin hyötyä tutkija jos toinenkin, ase-
telma on nurinkurinen  Tapaus osoittaa valtionhallinnon yleisen 
kehittämisinnon ehtineen vahvasti myös tutkimuksen administroi-
jien toimia elähdyttämään  Tässä ei voida syventyä ostopalveluina 
tehtyjen kehittämistoimien yleiskysymykseen  Paneudutaan koko 
raportin III luvun haukanneen FA:n tekemisten esittelyn ja erit-
telyn päätteeksi suunnanottoseminaarinkin ilmoituksessa komei-
levaan avainkäsitteeseen ja -ilmiöön  Sama ”ratkaisukeskeinen”-
termi sisältyi myös FA:n ja HY:n innovaatiopalveluiden helmi-
kuussa 2010 järjestämään Da Vinci -työpajaan  Se tarjoutuu tyy-
pillisesti kriittisyyden vastavoimaksi 
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Filosofian Akatemian toiminnassa silmiinpistävimpiä piirteitä 
on keskittyminen ratkaisuihin, vastauksiin, väittämien pönkityk-
seen ja uskomusten julistamiseen  Filosofisesti ja akateemisesti 
katsoen tässä kiinnittää huomiota kritiikin poissaolo  Martelan & 
Jarengon Sisäinen motivaatio kiittää Aivorieha-ajatuspajastaan 
muistettua Erantia käsikirjoituksen ”kommentoimisesta yhteis-
kuntakriittisin silmin”  Tämä on ”kritiikki”-sanaperheen ainoa 
esiintymä koko teoksessa  Suurin piirtein sama yleishavainto on 
tehtävissä muistakin FA-julkaisuista  Juuri koskaan FA:n päähah-
mot eivät esittele jotakin näkökantaa tai ajatusmallia arvioidak-
seen ja koetellakseen sitä kriittisesti  He kyllä tuomitsevat monien 
organisaatiokehittäjien ja innovaatiokonsulttien tavoin joukon eri-
laisia käsityksiä vanhentuneiksi tai muuten kestämättömiksi ja ko-
rottavat jotkin toiset näkemykset taas kiireellisen välttämättö-
miksi mutta eivät näe vaivaa eritelläkseen näitä yksityiskohtaisesti  
Firma jakaa tuotteitaan epäämättöminä pelastuksina selviömäi-
sinä pidettyihin ongelmiin 

Tokko kannattaa epäillä Järvilehdon n & n -haastattelussa ku-
vaamaa tilannetta  Hän korostaa, kuinka FA käy monista asioista 
tyypillisesti ankaraakin väittelyä ja pohtii ehtimiseen tekemistensä 
luonnetta ja merkitystä  Näin varmaan on  Mitä ilmeisimmin kui-
tenkin yhtiön ja sen edustajien julkisissa ulostuloissa vältetään 
juuri tätä asioitten kiistanalaisuuden, monitulkintaisuuden, tar-
kisteltavuuden tai väiteltävyyden ulottuvuutta  Johtuupa painotus 
taktiikasta tai strategiasta taikka itsekritiikin ohentumisesta, sillä 
on korkea hintansa  Filosofianakatemialaiset hahmottuvat yksin-
kertaisten ratkaisujen toimittajiksi, vaikka juuri akateemisuuden 
yleensä ja filosofian erityisesti luonteisiin on aina kuulunut asioi-
den mutkikkuuden ja keskusteltavuuden korostaminen  Itse- ja 
yrityskehitysviihteestä tuttu halu keskittyä näppäriin sovelluksiin 
ja heti valmiisiin työkaluihin näyttää yhdistyvän arvostelukyvyn 
kaventumiseen ja simppelien selitysmallien levittämiseen  Vain 
poikkeustapauksissa filosofianakatemialaiset on voitu tavata esit-
telemässä edes teoriassa tai periaatteessa mahdollisia vastalauseita 
omille kannoilleen  

Ehkä selvin poikkeus on tapa oikeuttaa oma myönteisen ajatte-
lun muunnelma  Tällöin Järvilehto, Lahti ja Martela ovat kaikki 
muistaneet tyrmätä Rhonda Byrnen The Secretin esimerkkinä 
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hömppäoma-avusta ja myös ottaa etäisyyttä jatkuvaan pepsodent-
hymyyn yhdistyvään pakonomaiseen, kaiken kielteisyyden torju-
vaan positiivisuuteen  Näillä eleillään he kuitenkin toimivat aivan 
samoin kuin amerikkalaiset positiivisen psykologian ja myöntei-
sen ajattelun esikuvansa: täsmälleen samat varoittavat esimerkit 
– tyypillisimmin juuri The Secret – on nähty osana myönteisyyden 
asianajoa jo ennen FA:n ehtimistä mukaan kampanjaan  Kelpaa 
kysyä, mikä kävisi esimerkiksi filosofianakatemialaisten omaehtoi-
sesta itsekriittisyydestä  Kukaties Tekes-video, jossa Järvilehto käy 
läpi ulkoismotivaattoreiden (raha, maine, ihailu) huonoja ja sisäis-
motivaattoreiden hyviä vaikutuksia organisaatioiden toimintaan  
Seuraa kommentti: ”Vähän silleen niiku ’No shit, Sherlock, pitiks 
tätäkin nyt taas tutkia’ ” Näinä yleisen positiivisuuspainotuksensa 
keskellä äkkivääryyden hetkiksi näyttäytyvinä tuokioina Järvi-
lehto tuntuu olevan lähellä kriittisen ajattelun otteita: hän koette-
lee sanomistensa pitävyyttä mahdollisia vastalauseita ennakoiden  
Tekes-tilaisuudessa hän sanoi kuitenkin heti tämän jälkeen: ”Mut 
kova juttu on se, et mein yhteiskunta on edelleenki piuhoitettu 
silleen, että me ohjataan ihmisii tavottelee palkintoja ja välttää ran-
gaistuksia ” Sitten oli vuoro VVV-mallin suoranuottisen esittelyn 

Tämän logiikan tunnistaa muistakin Järvilehdon ulostuloista  
Lupaavasti kriittisehköistä asetelmista etsiydytään erityisen suuriin 
ja koettelemattomiin väitteisiin  Areiopagi.fin järjestämissä semi-
naarissa maaliskuussa ja keskustelutilaisuudessa huhtikuussa 2015 
Järvilehto puhui sen puolesta, että voi olla pragmaattisista syistä 
kannatettavaa luottaa todentamisen tuolla puolen edes periaat-
teessa oleviin uskomuksiin  Monta kertaa hänen julkiset sanomi-
sensa kuulostavat siltä, että hän laajentaa tämän yleensä uskonnol-
lisille kokemuksille ja vakaumuksille varatun periaatteen koske-
maan myös yhteiskunnallisia katsantoja  Joka tapauksessa itsekriit-
tisyyden puutetta on – jollei korvannut, niin ainakin – selittänyt 
osaltaan hänen tapansa pohtia kriittisyyden luonnetta ja ongelmia 

”Voi kuulostaa aika hurjalta”, Järvilehto alusti ilmoitusluontoi-
sen asiansa Ylen suorassa radio-ohjelmassa tammikuussa 2016  
Hän kertoi ryhtyneensä ”siivoamaan mediakulutustaan”  Järvi-
lehto sanoi rakentavansa somekäyttäytymisessään ”tietoista kup-
laa” myönteisen ajattelun ylläpitämiseksi: ”Jos joku tööttää Face-
bookis joka päivä jotain maailmassa-on-virhe-juttua, mä vaan 
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painan sitä hide-nappulaa siinä ” Tämä niksi – jota hän itse asiassa 
suositteli jo Mestariajattelijassaan – oli kuulemma ”ainoo tapa olla 
menettämättä järkeä” ja uskoa ”siistien juttujen” tekemiseen  Jär-
vilehdon sanoin ”joku substanssiosaaminen, joku merkittävä 
substanssiosaaminen pitäs olla, ennenku sä viet verkkoon jonkun 
kriittisen postauksen” 

Lausunto henkii pitkälti kyllästymistä monia muitakin askar-
ruttavaan ja huolettavaan nettikeskustelujen tavanomaiseen tyy-
liin ja tasoon  FA:n kärkinimet ovat hiljattain terävöittäneet pro-
fiiliaan asialinjan edustajina  Martela vastasi kesäkuussa 2016 
HS:n Junkkarin kysymykseen siitä, oliko Suomi toipumassa hen-
kisestä lamautuneisuudesta: ”Minulla ei ole asiasta mitään tieteel-
listä näyttöä  En osaa sanoa ” Järvilehto taas toisteli Radio Suomen 
haastattelussa tammikuussa 2016, ettei ole suinkaan kulttuurihis-
torian asiantuntija  Kesäkuussa hän postasi blogiinsa kirpeän vi-
noilun YLE:n uutisjutusta, jonka saattoi tulkita tarpeettomaksi 
levottomuuden lietsonnaksi puutiaisten aiheuttamista sairauk-
sista  Nämä esimerkit ovat kuitenkin enemmän linjassa FA:n on-
nistuneesti luoman imagon kuin tosiasiallisen tieteellisen varo-
vaisuuden ja muiden tutkijahyveiden edistämisen kanssa  FA jakoi 
netissä aikoinaan 32-sivuista Luovan työn opasta (2009)  ”Kritiikit-
tömyys mahdollistaa monenlaisten ideoiden esille pääsyn”, se to-
teaa jo ennen kuin edes ehtii siirtyä kuvaamaan kritiikittömyyteen 
luottavaa aivomyrskyilyä  Järvilehdonkin ”tietoinen kupla” yhdis-
tyy ensisijaisesti hänen jo pitkään harrastamaan kriittisyyden vie-
roksuntaan  Näin hän kirjoitti blogissaan huhtikuussa 2010: 

Positiivinen ajattelu on ensiarvoisen tärkeää onnistumisen ja hyvä elämän 
kannalta  Mutta hiven kritiikkiä kannattaa pitää mukana, jotta et laita 
kaikkia munia ihan väärään koriin  Kenties keikauttamalla suomalainen 
ajattelusuhde päälaelleen saadaankin aikaan hyvä ajattelucocktail  Teho-
kasta ajattelua on siis ajattelu, joka on 95 % positiivista ja ratkaisukes-
keistä, ja 5 % negatiivista ja kriittistä  Pysyvätpähän korvat auki ja mieli 
valppaana, mutta katsekontakti tiukasti kulloisessakin päämäärässä 

Koruttomasti sanoen tämä on täyttä hömppää  Ei ole mitään kei-
noa laskea myönteisen ja kielteisen ajattelun määräsuhteita tuolla 
tavoin, ei yksilön eikä varsinkaan koko kansallisella tasolla  Vielä 
katteettomampaa on käyttää sitä ’tehokkaan ajattelun’ suhde- 
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lukuna  Kommentti kertoo vain sen, että Järvilehto tarjoaa kriit-
tiselle ajattelulle vähäpätöistä roolia. Tyylilaji on toki hyperbola ja 
härnäys  Järvilehto tietää kritiikin nauttivan arvostusta tutkimus-
piireissä: ehkä hän kohdistaa sen omahyväiseksi tai itseriittoiseksi 
käyneisiin muotoihin, sen juhlapuhe- tai korulausetyyppiseen 
käyttöön taikka muuhun puoliautomaattiseen mieltämiseen pe-
lastavaksi tekijäksi yhteiskunnallisessa toiminnassa  Tämä tul-
kinta ei kuitenkaan kanna: Järvilehto on palannut tavan takaa 
muistuttamaan kriittisyyden haitoista  ”Kriittinen ajattelu on vaa-
rallinen ase,” hän sanoi blogissaan huhtikuussa 2011  Esimerkkinä 
oli neurolingvistinen ohjelmoinnin (NLP) pohjalta tehty elämän-
taito-opus, johon hän kertoi suhtautuvansa erittäin kriittisesti, 
”etenkin kun lukupöydällä on vieressä verrokkina viime aikojen 
kovaa neurotiedettä ja mielenfilosofiaa”  Kriittisyyden riskinä oli 
johdella NLP:n ohuesta tiedepohjasta sen täysi tepsimättömyys: 
”Kritiikki ohjaa huomion siihen, mikä ei toimi  Ongelmana on, 
että tällöin usein sivuutetaan se, mikä toimii ” Järvilehto selitti: 
”kritiikkikeskeisen” eli ”yksisilmäisen kriittisen” lukutavan vaih-
dos ”monin verroin työläämpään” mutta mahdollistavampaan 
”ratkaisukeskeiseen” auttoi näkemään NLP-kirjan hyvät puolet 

Tässä on koko asia pähkinänkuoressa  Järvilehto karsastaa 
kritiikkiä, koska kokee sen leikkaavan intoaan  Niinpä hän pitää 
sitä kielteisenä, suorastaan jättiläishirviömäisenä – kyklooppi-
maisena – ilmiönä, jossa keskitytään ongelmiin, vikoihin ja uh-
kiin, mikä ehkäisee mahdollisuuksien avautumista  Kritiikkiä 
sanan filosofisissa perusmerkityksissään – erittelevän arvostelu-
kyvyn käyttä misenä (kreikan sanojen kritikos ja krinein pohjalta) 
ja mahdol lisuusehtojen tutkimisena (Kant) – ei näy eikä kuulu 
tässä asenteenotossa  Mutta siinä ei liioin välähdä tai soinnahda 
Johdannossa kuvattua suomalaisen koulun käytännöllisesti ja so-
siaalisesti painottunutta kriittisten ja luovien taitojen yhteispaino-
tusta  Järvilehto on oikeassa siinä, että kritiikki on tehokas väline  
Hän ei kuitenkaan näytä ymmärtävän, kuinka vaarallista on pitää 
sitä pilkkanaan  Valistuneen kansalaisuuden ja järkevän yhteis-
kunnallisen keskustelun luovuttamattomana osana sillä on olen-
nainen roolinsa ja nimenomaan filosofisesti virittynyt tehtävänsä 
myös kaiken uuden kätilöimisessä 
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Martelan kirjoituksissa on ollut vastaavia piirteitä mutta myös 
merkittäviä eroja  Toukokuussa 2007 hän otti blogissaan kantaa 
muun muassa tuoreen innovaatioraporttinsa ja Dignity-hank-
keensa ansiosta esillä olleeseen Pekka Himaseen  Kuultuaan filo-
sofianopiskelijoilta paljon moitteita tästä julkkisajattelijasta Mar-
tela kertoi ”ymmärtävänsä asiatasolla osan esitetystä kritiikistä” 
mutta hämmästyvänsä sen voimakasta tunteenomaisuutta  Hän 
tulkitsi, että filosofiaa määrittää kriittisyys vallitsevaa kohtaan: se 
murtaa yksituumaisuutta ja luo uutta  Martela jatkoi, että filoso-
fian luo hakeutuvat ne, ”jotka eivät löydä paikkaansa” ja tuomit-
sevat ”valtakulttuuriin loikkaamisen”  Himasen kriitikoille oli sie-
tämätöntä, että hän esitti hallitsevia tahoja myötäilevät tai ainakin 
ajanhenkeen sopivat näkemyksensä filosofin ominaisuudessa  On-
gelmallisine piirteineenkin tämä analyysi eroaa Järvilehdon pu-
heista edukseen, koska se ei erota vaan päinvastoin yhdistää kriit-
tisyyden ja luovuuden  

Raportin käsikirjoitusta kommentoinut Anonyymi Konsultti 
piti kysymystä olennaisena myös ”rajatussa liiketalous- tai kon-
sulttikontekstissa”  Hänen kokemuksensa mukaan asiakkaat, 
”jotka ovat yleensä ihan älykästä porukkaa, eivät hae konsulteilta 
yleensä mitään jees-miehen tsemppausta  Päinvastoin konsulttia 
nimenomaan toivotaan ’haastamaan’ ja ’sparraamaan’ tapoja, joilla 
asioi ta tehdään nykyisellään ” Tämä toimenkuva vesittyy yleensä 
jul kisuudessa yleistetyksi ja pinnalliseksi asenteeksi, kun se yritys-
elämässä on yleensä sidottu yksittäisten kii peleiden selvittelyyn  

Konsulttien halutaan katsovan asiaa kriittisesti, asiakeskeisesti ja objek-
tiivisesti sekä esittämään kompetenssiinsa perustuvia ratkaisuvaihtoeh-
toja  Kriittisyys ja ratkaisukeskeisyys kulkevat käsi kädessä 

Martela palasi asiaan lokakuussa 2008  Blogipostauksessaan hän 
suomi suomalaisen intelligentsijan harjoittamaa ”kriittisyyden 
epäjumalan palvontaa”  Martelan mukaan ”innostuksen kulttuuri 
on askel parempaan elämään yksilöiden oman elämän ja heidän 
lähiyhteisöjensä kannalta”  Kriittisyyttä ei kuulemma saanut 
unohtaa, mutta jatkuvasta epäilystä oli järkevä irrottautua mene-
telmällisen uskomisen keinoin: sen sijaan että kuullut mielipiteet 
ammuttaisiin alas, ne voitiin ottaa avuksi ”elämänhallinnan” 
hankkeessa  Jotta oma näkökanta laajentuisi, Martela kehotti 
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tanssimaan ensin innostustanssin ”uuden ihmisen, idean tai ajatuk-
sen” ympärillä, ennen kuin oli ”aika asettaa se kriittisyyden tuo-
mioistuimen valokeilan alle”  Näin sanoessaan hän tuli jo lähem-
mäksi Järvilehdon sittemmin omaksumaa positiota, mutta piti kui-
tenkin yhä kiinni kriittisyyden osuudesta ajattelun uudistumisessa 

Marraskuussa 2013 Martela palasi Himasen tapaukseen  Kan-
sakunta kohisi tämän ”kestävän kehityksen” raportista, jonka pää-
ministeri Katainen oli tilannut kyseenalaisin keinoin  Martela 
sanoi, että poliittisessa keskustelussa oli ”olennaisen tärkeätä” 
harjoittaa ”rakentavaa kritiikkiä”  Hän jatkoi kuitenkin sano-
malla, että oli itse kokeillut ”vaihtoehtoista lähestymistapaa”, jossa 
”kritiikkivaihde” laitetaan ”tilapäisesti pois päältä” ja suunnataan 
katse Himasen mahdollisiin osumiin tai onnistumisiin  Tässä 
vaiheessa kommenteissa saattaa olla jo rystykohteliaisuuden tun-
tua: kritiikki puolustaa paikkaansa, mutta se sysätään kuitenkin 
syrjään milloin innostuspohjaisen elämänhallinnan, milloin en-
nakkoluulottoman tarkastelun tieltä  Martelan käsitys uhkaa sa-
mastua Järvilehdon maalaamaan kuvaan kritiikistä ikävänä jar-
ruvoimana  Kuten on jo kuultu, Järvilehto virkkoi MIND- 
podcastissa 2014, että FA:n porukka ei halunnut ”tehdä himasia” 
eli menettää uskottavuuttaan yliopistoväen tai tiedeyhteisön sil-
missä  Hänelle vain tämä merkitsi ennen muuta akateemisesta jul-
kaisemisesta huolehtimista eikä kriittistä pohdintaa siitä, miten 
puhua tieteeseen vedoten suurelle yleisölle 

Ehkä yllättäen Lahti korosti 2014 sekä tammikuisessa blogikir-
joituksessaan että marraskuisessa HS-haastattelussaan tarvetta ot-
taa positiivisen psykologian esittelyyn mukaan myös suuntauksen 
kritiikkiä  ”Tiedehän on aina semmosta, että kaikki pitää aina 
tutkia ja koetella”, hän muotoili Anja Snellmanin haastattelussa 
luonnehtien ”hienoksi” myös suomenkieliseen Positiivisen psykolo-
gian voimaan saatua itsekritiikkiosiota  Sama päti hänen yhdessä 
MAPP-toveriensa kanssa toimittamaan ja II 7:ssä esiteltyyn haas-
tatteluantologiaan, jossa positiivisen psykologian julkkiksilta ky-
syttiin monien muiden asioitten joukossa heidän mietteitään alan 
saamasta kritiikistä ja sen oikeutettuudesta  

Toiselta puolen Lahti kysyi marraskuussa 2013 blogissaan: 
”Oletteko rehellisesti sanoen kuulleet koskaan ohjelmasta, jossa 
useimmat luennot päättyvät opiskelijoiden seisaaltaan antamiin 
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suosionosoituksiin?” Samaa positiivisen psykologian ylävirettä oli 
mukana esimerkiksi hänen postauksessaan tammikuulta 2014, 
kun hän esitteli uuden haastattelukirjan koulukunnan merkki-
henkilöistä  Muutaman rivin mitassa hän luonnehti kuultuja po-
sitiivisia psykologeja sanoilla ”ilmiömäiset”, ”briljantit”, ”lumoa-
vat”, ”intohimoiset”, ”jännittävät” ”pioneerit ja seikkailijat jäljittä-
mässä inhimillistä kukoistusta” sekä itse teosta ””mahtavaksi”, 
”suurenmoiseksi”, ”inspiroivaksi” ja ”ihanasti stimuloivaksi ja ri-
kassubstanssiseksi matkaksi”  Hän kuului itse teoksen tekijäryh-
mään  Marraskuussa 2013 Lahti myös puolusti itsetyytyväisyyttä 
vahvistavaa tekniikkaa toimivaksi tavaksi katkaista ”kielteisyys-
kierre”, jossa ”märehdimme itsemme kuoliaaksi itsekritiikin ja 
otaksumiemme toisten odotusten pienessä oravanpyörässä”  Vas-
taavasti hän sanoi Liberan haastattelussa maaliskuussa 2016, että 
Suomen suurimpia pulmia ovat ”ajattelun jumiuttavat” ja ”luo-
vuutta” leikkaavat ”kulttuurissamme piilevät ylikriittisyyden 
systeemit”  Lahti mainitsi kyllä ”rakentavan kritiikin” tärkeyden, 
mutta yhdistettynä helmikuussa 2016 Glorialle antamiinsa lausun-
toihin painotus pysyy kritiikkiä vierovassa ratkes-ajattelussa: 

Jokaisella meistä on henkilökohtainen vastuu siitä, että oma toimin-
tamme mahdollistaa toisen uskalluksen ottaa riskejä  […] Suomessa käy-
tetään suunnitteluun enemmän aikaa kuin tekemiseen  […] Ennen kaik-
kea valittamisen täytyy loppua Suomessa  Jokaista valituksen aihetta 
kohti pitäisi olla ainakin kaksi ratkaisuehdotusta 

Koska Lahden blogi ja muu julkinen toiminta keskittyy motivoin-
tiin ja inspirointiin, hänen tuskin voi olettaakaan esimerkillistä-
vän kriittistä otetta  Hänen johdonmukainen esiintymisensä ”tut-
kijana” ei kuitenkaan päästä häntä vähällä  Yhtä kaikki Lahden 
puheet kritiikinkin puolesta eroavat edukseen martelalaisista va-
raumista, puhumattakaan Järvilehdon antikriittisistä asenteista 

Hauskan oppimisen vallankumous jopa töksäyttää, että tehdas-
työläisten ”ei tarvitse pystyä luovaan tai kriittiseen ajatteluun”  Jär-
vilehdon hyytävähkössä, niin työtä ymmärtämättömässä kuin 
myös kansalaisulottuvuuden sulkeistavassa kommentissa myön-
teistä on sentään kriittisyyden ja luovuuden asettuminen kerran-
kin rinnatusten  Joulukuisessa blogijutussaan 2015 hän koetti 
tehdä oikeutta kielteisten tunteitten ”ihan älyttömän tärkeälle 
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roolille ihmiselämässä”  Järvilehto sanoi, ettei itse negatiivisuutta 
kritisoidessaan lainkaan mollaa kielteisiä tunteita ”vaan yksisil-
mäistä innostuksen torppaamista”  Epiteetti ”yksisilmäinen” kielii 
siitä, että kritiikin kohteena on jälleen Järvilehdon tarkoitushakui-
sesti kaventama kriittisyys  Helmikuussa 2012 hän oli postannut, 
että ”vaikka luontainen taipumukseni on murehtia, pystyn mo-
nesti kampeamaan itseni kerta toisensa jälkeen murheen alhosta 
takaisin ratkaisukeskeisen ajattelun piiriin”  Ei ole mikään ihme, 
jos hänellä on myös taipumus psykologisoida kritiikki ja ohittaa 
sen filosofinen ja yhteiskunnallinen funktio 

Ratkaisukeskeisyyden nousu

Nykyään tuhka tiheään toisteltu ajatus ongelmien ratkomisessa 
esille pääsevistä erilaisista lähestymistavoista näyttää saaneen ja-
lansijaa vasta 60-luvulla  Merkillepantavaa ensimmäisissä ”ongel-
makeskeisen” ja ”ratkaisukeskeisen” otteen erotteluissa on nimen-
omaan hätiköivän hanakkuuden torjuminen  Leedsin & Shoren 
geriatrisen hoidon järjestämistä käsittelevässä teoksessa 1964 esitel-
lään ”ratkaisukeskeinen asiakas” suorastaan alalla tuttuna ”ongel-
mana”  Kirjoittajien mukaan iäkkäille henkilöille ehkä tyypillises-
säkin suhtautumistavassa saatetaan jumittua tunteenomaisesti 
yhteen ratkaisumalliin ”osaamatta harkita muita sopivampia” tai 
”vaihtoehtoisia taikka väliaikaisia suunnitelmia”  He alleviivaavat, 
että toiminnan vanhainkodissa kuuluu olla ”asiakeskeistä” eikä 
”laitoskeskeistä”, mutta tätä painotusta ei vielä nykyisellä tavalla 
yhdistetä ratkaisukeskeisyyteen vaan päinvastoin kykyyn ajatella 
ja kuvailla erilaisia malleja  Problematisoivuutta pahempi ongelma 
oli yhä pystymättömyys problematisointiin 

De La Ruen viestintään keskittyvässä puheenvuorossa 1965 ta-
vataan sama painotus  ”Ratkaisukeskeisyys” aiheuttaa vuorovai-
kutuskatkoksia, kun ongelman tarkka määrittäminen kärsii  Dog-
maattisesta pomoilusta niin ikään varoittava De la Rue antaa ym-
märtää, että ratkaisemiseen syöksyvä sivuuttaa tutkivaisuuden ja 
kyseleväisyyden ja niiden mukana uusien ajatusten mahdollisuu-
den  Kiirehditty ratkaisukeskeisyys merkitsee ”epäluulon ja tottu-
muksen” tasoille jäämistä sekä pakotettua yksituumaisuutta  Mayn 
kielen ja viestinnän oppikirjassa 1967 puhutaan jopa ”ratkaisu- 
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keskeisyyden hetteiköstä”  Siinä viitataan omalla ratkaisulla re-
hentelemiseen yhtenä statuksen hakemisen muotona ja kuvaillaan 
erilaisia tapoja yrittää väkisin sovittaa ongelmia tuohon ratkaisuun 
sopivaksi  May neuvoo, että parempi on ensin tuulettaa tunteita, 
lämmitellä ongelmaa varten, selvitellä sitä rauhassa ja hankkia sit-
ten asianmukaista tietoa  Oliver yhtyy kantaan viestimisteokses-
saan 1968: ”Johtajat saattavat virheellisesti antaa jostakin ongel-
masta lyhyen ynnäyksen ja kysyä sitten, ’Mitä mielestänne tulisi 
tehdä sille?’” Moinen ratkaisukeskeisyys tulisi Oliverin mukaan 
vaihtaa päätelmiin hyppäilemättömään, tieteilijöiden suosimaan 
tapaan kohdata ongelma, eritellä sen tausta ja syyt, ”määritellä 
osalliset intresseineen” ja vasta sitten ”tarjota kaikki mahdolliset 
ratkaisut”  Kuten hän jatkaa, demokraattinen aikakausi vaatii kes-
kustelevuutta sanelemisen sijaan, eikä ”yhteistoiminnallisessa on-
gelmanratkaisussa” auta hoppuilla 

Koko käsite ’ratkaisukeskeinen’ kantoi siis alun perin hallitse-
vasti soimauksellista merkitystä  Käänne koitti 70-luvulta alkaen, 
ja muutosvoimana oli vielä vasta vauhtiin pääsemäisillään oleva 
itseaputeollisuus  Jos Lawsonin arkkitehtuuriväitöskirjassa 1972 
ongelmien tai ratkaisujen polttopisteeseen laittaminen merkitsivät 
vielä erilaisia mutta harvoin puhtaina ja tyypillisesti limittäisinä ja 
vuorottelevina esiintyviä ”kognitiivisia strategioita”, vuosikymme-
nen lopulla toinen pystyi jo esittäytymään toista parempana ja 
houkuttelevampana  Smallin avioliitto-oppaassa 1979 vakuutet-
tiin: ”Kun et ole vain ongelma- vaan myös ratkaisukeskeinen, an-
nat raivon avata sinulle asioita, sen sijaan että se sulkisi sinut si-
säänsä  Salli siis raivostumisen tehdä työtä puolestasi  Hyväksy 
puolisosi niin kuin hyväksyt itsesi – ja niin kuin Jumala hyväksyy 
teidät molemmat ”

Friedin The Courage to Change (1980) ei jäänyt pekkaa pahem-
maksi  Se kehotti sukoilematta ”siirtymään ongelmakeskeisestä 
lähestymistavasta ratkaisukeskeiseen”, jos kohta se myös muotoili, 
että on hyvä ”lisätä ongelma-ajattelumalliin ratkaisuajattelu-
malli”  Koska psyyke on ”elävä systeemi yhtaikaa olemassa olevine 
virtauksineen”, ongelmia ja ratkaisuja ”tulee puntaroida yhteen 
liittyneinä”  Ehkä Friedin kirjaa – niin kuin Milton ”Rosenau 
Consulting” Rosenaun Successful Project Managementiä (1981) – voi 
kuvata jälkikatsannossa teokseksi, jossa vielä näkyy vaikeus siirtyä 
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huolettomaan ratkaisukeskeisyyden suosittamiseen  Kenties on 
niinkin, että nykyään uusin oma-apu on taas uudelleen löytä-
mässä ongelmillekin jonkinlaisen avustavan roolin pitkään mono-
tonisena jatkuneen ratkaisuhehkutuksen jälkeen 

Oli miten oli, 80-luvun alkupuolelta lentoon lähtenyt ratkai-
sukeskeisten lyhytterapioiden suuntaus sen kanssa erottamatto-
missa olevan lukijaa kevyesti hoitelevan itseapubuumin kanssa oli 
omiaan tekemään koko käsitteestä puolimaagisen talismaanin  
Trendin kukaties tärkein yksittäinen taustahahmo, psykiatri Mil-
ton D  Erickson (1901–1980) kuoli ennen muotia, eikä itse edes 
käyttänyt ”ratkaisukeskeisyys”-termiä, mutta hän viljeli kyllä taa-
jaan käsitettä ’ratkaisu’ ja esitteli seuraajilleen pysyvästi inspiroi-
van tavan käyttää tarinoita ja anekdootteja pointinmuodostuksen 
ja terapian välineenä  Hänen vanavedessään psykologi Stephen G  
Gilligan (s  1954) luonnehti 1989 elämää ”sarjaksi löytämistään 
odottavia ratkaisuja”  Laajassa julkisuudessa ajatusmalli resonoi 
kuin mikäkin  Esimerkiksi edellisessä alaluvussa kohdatun evan-
kelioijan Schullerin aikakauskustanteessa Possibilities kuulutet-
tiin 1987, että ”visionaariset ihmiset ovat ratkaisukeskeisiä” 

90-luvun self-help-maniassa tämä hapatus kävi kuin kuumille 
kiville  Hybelsin & Lynnen Making Marriage Last a Lifetime (1991) 
jatkoi uskonnollisen avio-opastuksen perinteitä, Adahanin It’s All 
a Gift (1992) julisti kaiken, aivan kaiken lahjaluonnetta ja Boohe-
rin Communicate with Confidence! (1994) päivitti dalecarnegielai-
suuden mobiilimaailmaan  Kaikki nämä ja monet muut teroitta-
vat ratkaisukeskeisyyden elämänmuuttavaa voimaa ja yksinkertais-
tavat Metcalfin Counseling Towards Solutionsin (1995) kaltaisten 
kirjojen valmiiksi simppeleitä opetuksia  Ramseyn The Ten Keys to 
Changing Your Financial Destiny (1999) muistutti, että ratkaisui-
hin zoomaaminen toi myös leipää pöytään ja tuohta tilille  Gelbin 
& Caldicottin Innovate Like Edison (2007) liittyi kuoroon  Koko 
sanoman tiivisti kuitenkin ikimuistoisimmin Finleyn & Mosleyn 
I Want More (2004)  ”Ilmiselvästikin Jumala on ratkaisukeskeinen 
Jumala  Ajatelkaa nyt  Ajatelkaa kaikkia niitä asioi ta, joista Jumala 
olisi voinut vaikeroida katsoessaan elämää tällä planeetalla ”, kuu-
lui pohjustus  Sitten todetaan, että niin kuin pyhät kirjoitukset 
osoittavat, kaikki huipentuu kumminkin Jeesukseen ja ”Jumalan 
perimmäiseen ratkaisuun”  Päätelmä jatkuu: 
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Joten jos Jumala on ratkaisukeskeinen, Häneen kannattaa vedota ratkai-
sukeskeisesti  Sillä tavoin pääsemme Hänen kanssaan samalle aalto-
pituudelle  Suuntaamme rukouksemme sinne, minne haluamme mennä, 
emmekä niinkään siihen, mitä tahdomme välttää  Tästä avainainesosasta 
muodostuu Posiitivinen Rukous 

Positiivisen psykologian kärkinimet ovat pitäneet hienoista haju-
rakoa ratkes-skeneen  Omaa uutta innovaatiota ei ole haluttu tar-
peettomasti sekoittaa jo vuosikymmeniä vaikuttaneeseen il-
miöön, kun on myös pitänyt varjella sen akateemista luonnetta 
erotuksena käytännön auttamistyöstä tai asiakaspalvelusta  Flou-
rishissaan (2011) Seligman kuitenkin erikseen mainitsee ratkaisu-
keskeiset lyhytterapiat esimerkkeinä toimivista ratkaisuista ku-
koistukseen pääsemiseksi  Lyubomirskyn The How of Happines-
sissä (2008) viitataan vain ohimennen yhteen ratkaisukeskeisyys-
tutkimukseen, jonka nostivat jo esiin Biswas-Diener & Dean Po-
sitive Psychology Coachingissaan (2007)  Lyubomirskyn The Myths 
of Happiness (2014) välttää sekin taikasanaa, mutta viljelee kyllä 
ilmaisua ”ratkaisu” yleismyönteisenä käyttöterminä  Sama pätee 
Fredricksonin Positivityyn (2009) ja niukennettuna myös hänen 
rakkauskirjaansa 2013  Niin ikään Dweckin Mindset (2006) vai-
kenee ratkaisukeskeisyydestä mutta kutsuu kyllä suosittamaansa 
”myönteistä mielenasetusta” nimenomaan solutioniksi 

”Ratkaisukeskeisten ajattelutapojen omaksuminen” kuului 
2012 Martelan & Järvilehdon yhteisen ammattiopiskelijakirjan 
pääviesteihin  Mutta FA:n nokkamiesten erot ovat kirkastuneet 
viime vuosina  Niihin syventymisen taustaksi kelpaa yksi Järvileh-
don pitkäjänteisimmistä antautumisista asialle: esiintyminen Ra-
dio Suomen Ajan tasassa joulukuussa 2012  Hän oli studiossa ”Ajat-
telun Viikosta” kuultuna ajattelemisen asiantuntijana, Mestariajat-
telijan tekijänä ja Filosofian Akatemian johtajana  Hän puhuikin 
puhui ajattelun kehittämisen puolesta: piti kuunnella palavaa ha-
luaan tehdä omaa ”siisteintä juttuaan” ja ”rakentaa tätä elämää ajat-
telemalla fiksusti siihen sellaseen niiku mun oman intohimon mu-
kaseen elämään”  Järvilehto määritteli ajattelun tulokseksi ”erilai-
sista prosesseista, joilla saadaan aikaan jotain tuloksia”  Tämä ”ny-
kytieteellisen tutkimuksen” ja ”tämänhetkisen tietämyksen” mu-
kainen tulkinta oli syrjäyttänyt käsityksen ajattelusta jonkinlaisena 
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kuvien seuraantona  Kolme eri ajattelutapaa olivat järki, tunne tai 
vaisto ja ”sit tää mun tutkimuskohde intuitio, joka on aika huikee 
juttu kans”  

Siirryttiin myönteiseen ajatteluun  Se oli kuulemma tärkeää 
niin yksilön ”hyvinvoinnin kannalta” kuin ”kylmän tuloksellises-
tikin”  Järvilehto kertoi, että kun joku sanoo meille ikävästi, tämä 
ei juuri eroa lyödyksi tulemisesta  Hän torjui ”naminami-positii-
visuuden” ja silmien sulkemisen kurjuuksilta  Suositeltavaa oli 

semmonen ratkaisukeskeinen ajattelu, et mä lähden hakee sitä, et okei, 
et asiat ei oo ihan niin hyvin ku mä haluisin, mä tiedostan sen, mä en 
niinku tavallaan tappele sitä vastaan, mut mä lähen hakee sitä, mikä on 
se niinku fiksuin tapa toimii, mikä on se ratkaisu, millä me lähetään 
niinku tavallaan eteenpäin tässä, ja kun siit saadaan kiinni, niin sillon 
taas tapahtuu ihan toisenlaisia reaktioita, ja mein koko kroppa lähtee 
tukemaan sitä, et jes, nyt lähetään niiku, mennään kaikki yhessä, tonne 
päin mennään, mennään lujaa, mennään hyvin, ja siin vaiheessa ihmiset 
saa hienoja juttuja aikaan, siin vaihees ihmiset usein myös voi hyvin 

Varsin asiallisesti haastattelun hoitanut toimittaja Jari Mäkäräinen 
(s  1963) kysyi tämän purkauksen jälkeen olennaisen kysymyksen  
Miten on kriittisen ajattelun laita? Järvilehto kiirehti vakuutta-
maan, että ”positiivinen ajattelu ja kriittinen ajattelu ovat kaksi 
erilaista työkalua”, jotka eivät ”missään tapauksessa” riitaudu kes-
kenään  Hän selitti:

Positiivinen ajattelu on se, millä saadaan asioita aikaseks, se semmonen 
niinku let’s do it -tapa ajatella  Kriittinen ajattelu on taas semmonen, millä 
saadaan siivottua kaikki höhlä siitä ajattelusta  Meillä on hirveen voi-
makas niiku luonnollinen tendenssi, sellanen luonnollinen taipumus täl-
laseen niiku uhkien tunnistamiseen ja negatiiviseen ajatteluun, just 
siihen sellaseen niiku tavallaan niiku sellaseen niiku alkeelliseen kriitti-
syyteen, mut se niiku todella semmonen niiku hienostunut ja niiku käyt-
tökelpoinen kriittinen ajattelu on sitä, et me pystytään niiku nopeesti 
näkee, et okei, toi ei toimi, toi ei toimi, noin ei kannata niiku kattoo, mut 
täst alkaa hahmottuu nyt se, mihin mennään, ja sit siitä ku siirtyy siihen 
niiku tavallaan niiku ratkasuajatteluun ja alkaa saada asioita aikaan 

Tämä hansonilainen asenne on ravinnut suurta osaa FA:n toi-
minnasta  Se vain piirtää irvikuvan kriittisyydestä jonkinlaisena 
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äkkinäisenä vulgaaripragmatismina  Kritiikki on lyhyt välivaihe 
ennen allenilaisen GTD:n tai järvilehtolaisen ajattelunhallinnan 
vauhtiinpääsyä ja luovuuden lentoonlähtöä, jossa kriittisyys ei saa 
enää sijaansa  Mäkäräinen nosti esiin erimielisyyden ja toisinajat-
telun sietämisen vaikeuden ja henkilövetoisuuden suomalaisessa 
kes kustelussa  Järvilehto vastasi kertomalla – Kearns Goodwinin 
ja Grantin tapaan – Abraham Lincolnista (1809–1865), joka otti 
hallitukseensa ”pahimmat poliittiset vastustajansa”  Näin Yhdys-
valtain presidentti varmisti hallintonsa päätöstensä pitävyyden: 
”Sitten ne lähti tekemään asioita ja voittivat sen [sisällis]sodan ” 
Järvilehto jatkoi kuitenkin, että asiat tapelkoot ja timantit synty-
kööt paineen alla  Mäkäräisen kysyttyä monologisen oikeassa ole-
misen vaaroista hän lateli eetteriin Mestariajattelijan määrälliset 
ydinteesit työmuistin arvioidusta koosta, tietoisen ja ei-tietoisen 
ajattelun oletetusta tiedonkäsittelykyvystä  Studiossa oli hiljan väi-
tellyt tohtori, jonka väitetysti mielenfilosofis-neurotieteelliseen 
tutkimukseen perustuvaa kirjaa oli ehditty kehua  Toimittajan ei 
siksi voinut odottaakaan puuttuvan vyörytykseen jatkokysymyk-
sillä  Järvilehto sai huipentaa:

[Fiksu ajatus] jää näkemättä sen takia, kun meillä on se semmonen jär-
jettömän pieni viiden yksikön, neljänkymmenen bitin räppänä, minkä 
läpi me tarkastellaan sitä tilannetta  [Mutta kun saadaan purettua ihmis-
ten välinen kitka,] sillon me saatetaan pystyy tuomaan se koko se sem-
monen niiku tiedostamattoman, intuitiivisen ajattelun tulivoima, kaikki 
ne niiku prosessit, mitä tapahtuu tuolla aivokuorella, kropassa, […] saa-
daan huikeit juttuja aikaiseksi 

Järvilehto liittyi näin aivotutkimuksesta tai sen populaareista so-
velluksista inspiraationsa noutavien yksilö- ja yhtiökehittäjien 
joukkoon  Edeltäjiä riittää viimeistään Johdannossa tavatusta  
Albrechtista lähtien  HS jututti Järvilehtoa maaliskuussa 2016 ajat-
teluoppaiden tai ’älykkään ajattelemisen’ manuaalien uusimmasta 
aallosta  Hänen Mestariajattelijaansa viitattiin tekijän ja kustanta-
jan markkinointiväitteiden mukaisesti kirjana, joka ”hyödyntää 
neurotieteen, kognitiivisen psykologian ja mielenfilosofian tuoretta 
tutkimusta”  Lisäksi hänen kerrottiin perustaneen  ”tutkimus- ja 
koulutusyritys” FA:n, joka ”myy ajattelutaitoja ja valmennusta yri-
tyksille ja yhteisöille”  Järvilehto sai lausua mielipiteenään, että 
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ajatteluoppaat nousivat yhtäältä ”työelämän murroksesta”, joka sai 
ihmiset ymmärtämään tarpeen ”päivittää omaa ajatteluaan” ja 
harhan pelkän tehostamisen autuaallisuudesta  Toisaalta ne ker-
toivat ”tieteen monista läpimurroista”, joista yksi oli aivotutki-
muksen ja kuvantamismenetelmien hurja edistys  Toinen oli posi-
tiivisen psykologian läpimurto: ”Kehitystä ja ratkaisuja tarkaste-
leva kokeellinen psykologian tutkimus on osaltaan vaikuttanut 
siihen, että tutkimuksessa keskitytään muuhunkin kuin ongel-
mien ehkäisyyn  […] huomataan, että muuttamalla omaa ajattelua 
voidaan vaikuttaa omaan pärjäämiseen ja kehittymiseen  […] On 
alettu tajuta, että sillä mitä korvien välissä tapahtuu, on kriittinen 
merkitys pärjäämisen kannalta ” Tässäkin Järvilehto kaartaa siis 
ratkaisukeskeisyyden lujittamiseen, jossa sanalla ”kriittinen” on 
vain hehkuttava rooli 

Hänen ja firmansa neuvoilla asiakas voisi vapautua ja vapauttaa 
organisaationsa haitallisen kapeasta ja pidättelevästä kriittisestä 
ajattelusta piilevät voimavarat esiin tuovaan toimintaan  Myynti-
puhe on purrut  Miten filosofianakatemialaiset käsittelivät julki-
sesti aihepiiriä tämän jälkeen?

Joulukuussa 2014 Martela kuvaili HS Nytille suomalaisia luki-
joita skeptisiksi ja kriittisiksi  Verrattuna yhdysvaltalaiseen ylei-
söön höttöisin itseapu ei täällä pääse lyömään samalla lailla läpi  
Kannanotto palveli lähinnä Martelan oman Valonöörit-kirjan 
markkinointia self-helpin uutena alalajina science helpinä, mutta 
saatiinpa kuitenkin kritiikkivastaisuudesta erottuva periaatteelli-
nen linjaus  Toukokuussa 2015 Martela sanoi Ylkkärille, että hä-
nestä akateemisia ”kriittisiä ääniä” saisi kernaasti kuulua enem-
mänkin julkisessa keskustelussa  Tammikuussa 2016 hän käytti 
Keskisuomalainen-kolumnissaan koko FA:n historian poikkeuk-
sellisimman puheenvuoron  Martela sanoi, että suomalaista de-
mokraattista yhteiskuntaa uhkasi pahimmin ”tiedon ja asiantun-
tijuuden arvostuksen” aleneminen  Hän moitti erikseen sosiaali-
sen median mahdollistamaa ”samanmielisten kuplaa” esimerkki-
nään MV-sivusto kannattajineen  Martela korosti luotettavaa tie-
donvälitystä ja riittävää tiedonsaantia demokraattisen politiikan 
elinehtona  Hän penäsi lukijoilta ”aktiivista kansalaisuutta” ja 
”kriittistä medialukutaitoa”  Vaikka kirjoittajan uskottavuus näi-
den tähdentäjänä onkin tähänastisen track recordin perusteella 
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ohkainen, kirjoitus oireilee ilahduttavasti filosofianakatemialais-
ten ajattelun kypsymisestä  Sitä voi verrata Ajattelun ammattilai-
nen -tekstiin lokakuulta 2010 

Siinä Järvilehto kertoi lopettaneensa lehtien lukemisen Filoso-
fian Akatemian perustamisen aikoihin  Hän sanoi aiemmin selail-
leensa ”esimerkiksi Hesarin aamuisin kannesta kanteen”  Tuli luet-
tuna kaikenlaista epäkiinnostavaakin ja helposti unohtuvaa  Sit-
ten hän havahtui ”ajan ja ajattelun hukkaan”  Hän raportoi keksi-
neensä ”ratkaisun” siihen, ”miten päivittäistietoa voisi löytää kes-
kittyneemmin”  iGoogle-palvelun avulla hän tilitti pystyneensä 
tietouspaljouden vähentämisen sijaan lisäämään tiedonsaantiaan 
jalostetussa muodossa: ”Kehitin uudenlaisen informaation käsitte-
lytavan, jota nimitän informaatioimmersioksi eli tieteen upottau-
tumiseksi ” Hän kehotti lukijoitaankin rakentamaan iGooglella 
sivun, josta näki kertasilmäyksellä otsikot yli tusinasta uutispalve-
lusta: sitten vain klikkaamaan rubriikeista kiinnostavimpia ja lu-
kemaan vetävimmät artikkelit loppuun saakka  Aamutuimaan 
saattoi ”satunnaisten urheilutulosten ja kulttuuriuutisten sijaan” 
tutustua oman halun ohjaamana uusiin tutkimuksiin, henkilöihin 
ja asioihin  Oman maun mukaan hankittu info ”jää varmasti mie-
leesi” ja ”opit jatkuvasti” 

Tähän pitää tuttuun tapaan huomauttaa ensinnäkin vääristel-
lystä omaperäisyydestä  ’Informaatioimmersiosta’ olivat puhuneet 
esimerkiksi Willis & kumppanit 1994, Skyrme 2000, Seiter 2001 
ja Gatson 2007  Termin popularisoi Järvilehdolle läheisen Coveyn 
vahvasti suosittelema teos, johtajuuskonsulttityötoverinsa Blaine 
Leen (1946–2009) menestysmanuaali The Power Principle (1997)  
Se merkitsee pidäkkeetöntä ICT-intoa uusien sovellusten mahdol-
lisuuksiin tukea oppimista, tehostaa työskentelyä ja parantaa tuot-
tavuutta  Rigbyn Immersyve-firma muistuttaa pelaamisen kun-
niasijasta tässä ajatusmallissa ja lobbauslinjassa  Hänen ja Ryanin 
Glued to Gamesin perusteesi onkin, että pelaamisen imuun päässyt 
pelaaja on ”uppoutunut ja läsnä [immersed and present]” oppimi-
selle otollisella tavalla  Toiseksi: filosofit – Suomessa näkyvimmin 
Niiniluoto – ovat huhkineet pitääkseen käsitteen ’informaatio’ 
erossa käsitteestä ’tieto’  Vaikka erottelu on käytännössä tuhoon 
tuomittu, sillä mikään määrä valistusta tai kritiikkiä ei voi estää 
esimerkiksi sanojen ”tietoyhteiskunta” ja ”informaatioyhteiskunta” 
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yleistä käyttöä toisiinsa vaihdettavina termeinä, se on silti merkit-
tävä  Järvilehdon niksi ei sulje pois tiedollisuutta, mutta se ei liioin 
kiinnitä huomiota lähdekritiikillä tiedoksi osoitetun tarjonnan 
eroon verrattuna yllykkeen ja pyyteen tuottamaan, kustomointi-
mainostajia kiehtovaan välähdyskokoelmaan  Kolmanneksi: sano-
malehti on ilman muuta menettänyt rajusti valta-asemiaan uutis-
lähteenä, mutta tästä ei seuraa, että se olisi kadottanut merkityk-
sensä journalistisena kokonaisuutena  Hyvin tehdyn toimitteen 
arvo päinvastoin kasvaa sitä mukaa kuin monikanavainen uutis-
nautinta yleistyy  Halukas sukellus sekainfoon voi olla hauskaa ja 
opettavaistakin, mutta se ei käy argumentiksi ammattitaitoon pe-
rustuvaa ja yleissivistystä sekä esimerkillistävää että rakentavaa toi-
mituksellisuutta vastaan  Juuri tässä piilee myös kunnollisen tie-
tokirjan ja oma-apuoppaan ero 

Martelan parempaan ponnistavassa Keskisuomalainen-jutussa 
on kyllä naiivia jäämää vanhasta  Siinä esimerkiksi kauhistellaan 
ajatusta politiikasta ”eturyhmien välisenä valtakamppailuna, jossa 
sekä yhteinen tilannekuva että keskinäinen sympatia tuhoutuvat”  
Samaan tapaan hän elokuussa 2011 median viihteellistymisestä 
postatessaan kuvasi varsin hyvin, kuinka perinteinen ekspertiisi- ja 
meriittipohjainen mediatilajako oli vaihtunut suorasukaisempaan 
myyvyyteen, mutta hän sortui yksinkertaistamaan kaiken kamp-
pailuksi yhtäältä ”kansakunnan älykkyyttä” yliarvioivan valistuk-
sellis-sivistyksellisen ja ymmärrystä lisäävän ”mediasisällön” ja 
toisaalta siitä ”nykyisessä uusliberalistisessa ilmapiirissä” niska-
lenkkiä ottavan, samaista älyä aliarvoivan roskaviihteen välillä  
Hän katsoi, että mediatalojen piti ”suoraselkäisesti” vaihtaa huoli 
osakkeen kurssikehitykseksestä huoleen tyhmistymisestä alas-
ajosta tai ”valtion on tiukemmin ryhdyttävä säätelemään mediaa”  
Tätä onnistuneemmin 2016 sujunut vetoaminen toimeliaan ja 
kriittisen kansalaisen hahmoon herättää yhtä kaikki toiveita siitä, 
että FA eräänlaisena lahjakkuuskeskittymänä yltäisi joskus kun-
non itsekritiikkiin ja siitä kenties kumpuavaan parempaan ajatte-
luun  Tällä haavaa Martelan sanat oikeuttavat hyvin hänen oman 
firmansa edustaman asian kriittisen tarkastelun 
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Isoin ajatuksin

Sattumoisin Keskisuomalainen-kirjoituksessaan Martela mainitsi 
republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin esimer-
kiksi ”demokratiaa ja järkiperäistä päätöksentekoa uhkaavista 
ilmiöis tä”  Tämä kielii sokeasta pisteestä FA:n sisällä  Raportissa 
on edellä mainittu Diili-ohjelmastaan Suomessakin tunnetuksi 
tullut miljardööri peräti kahdesti  Ensinnäkin todettiin, että 
Trump käytti samaa virheellistä Gandhi-sitaattia kuin Martelalta 
sympatiaa saanut Himanen, ja toiseksi mainittiin, että Martelan 
kehuman oma-apuoppaan Be Excellent at Anythingin (2010) tekijä 
Schwartz nousi 1987 kuuluisuuteen Trumpin elämäkerran toisena 
kirjoittajana itsensä Trumpin rinnalla  Näistä seikoista tuskin 
kannattaisi tehdä suurensuurta numeroa  Mutta kun lukee Trump. 
The Art of the Dealiä (1987), saattaa hätkähtää  Ensinnäkin kiin-
teistövaltias ilmoittaa ”filosofiakseen” sen, että palkkaa ”aina par-
haista parhaat” ja ”filosofisuudekseen” sen, että tolaltaankin olles-
saan neuvottelee viisaasti  Näin Trump osoittaa ymmärryksensä 
huippuuden vaalimiselle ja dialogisuudelle  Toiseksi: hän kehuu 
kirjassa koko ajan ”ratkaisujaan”, mutta käyttää ”kriittinen”-sana-
perhettä vain merkityksessä ”ratkaisevan tärkeä”  Ainoa poikkeus 
on kuvaus pilvenpiirtäjähankkeesta, joka kirvoitti newyorkilaisilta 
henkilökohtaisesti satuttavaa mutta bisneksen saaman lisähuo-
mion takia lopulta arvokasta kritiikkiä  Kolmanneksi: hän ilmoit-
taa ykskantaan, että ”en tee mitään rahan takia”, vaan ”teen teh-
däkseni”  Näin Trump alleviivaa omaa intohimoaan, innostustaan 
ja ei-ulkoista motivaatiotaan  ”Tärkeintä elämässä on rakastaa te-
kemisiään, koska vain sillä tavalla niissä tulee hyväksi ”

Näine korostuksineen Trump asettuu vallan mainiosti FA:n 
linjoille  Aivan varmasti hänen 80-luvun ahneutta puolustavat 
härnäyspuheensa ja presidenttikampanjan törkylausuntonsa ovat 
ristiriidassa Martelan ja kumppanien eri yhteyksissä ilmaisemien 
hyveiden ja arvojen kanssa  Mutta valtaosasta filosofianakatemia-
laisten geneeristä koutsausta jää pois sellainen yhteiskunnallinen, 
poliittinen, taloudellinen tai moraalifilosofinen ulottuvuus, jossa 
voisi edes periaatteessa esittää kritiikkiä trumpilaista tai muuta 
hyväksymättömissä olevaa hapatusta vastaan  Yksityishenkilö tai 
kansalainen Martela voi uskottavasti moittia Trumpia hyvässä 
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mielipideteksissään, mutta Tahdonvoiman käyttöohje ja Valonöörit 
eivät suo tähän mahdollisuuksia tai ainakaan riittäviä eväitä  The 
Art of the Dealin lainatut painotukset ovat näiden oppaiden kanssa 
huomattavasti paremmin yhteensopivia kuin niiden tekijän ansio-
kas Keskisuomalainen-kirjoitus 

”Älä tyydy pieniin päämääriin  Ajattele ISOSTI (kun nyt ker-
ran kumminkin ajattelet)”, kehotettiin FA:n Sisun juhlavuoden 
kunniaksi avatuilla avoimilla Facebook-sivuilla helmikuussa 2015  
Tekstiä koristi Martelan piirtämä kuva  Mainitsematta jäävä poh-
jateksti on Trump: ”Ajattelen mielelläni isosti  Niin on ollut aina  
Minulle se on yksinkertaista: jos nyt kerran aikoo ajatella, miksei 
ajattelisi isosti  Useimmat ihmiset ajattelevat pienesti, koska 
useimmat ihmiset pelkäävät menestystä, pelkäävät päätöksen-
tekoa, pelkäävät voittamista  Ja se antaa minun kaltaisilleni ihmi-
sille suuren edun ” Jääköön tässä täsmennys siitä, kuinka paljon 
Lahden kolumneissa puhutaan menestyksestä ja niin pelon kuin 
muustakin voittamisesta  On sentään arveluttavampaa, että Suo-
men valtionhallinnon kehitysryhmä Muutoksentekijät raportoi 
blogissaan joulukuussa jalkautumisestaan Slush-tapahtumaan yh-
distämällä jo otsikossaan ”intohimon” ja think bigin  Tarvitaan 
pitkä lainaus:

Sen lisäksi, että meillä jokaisella oli omaan työhönsä liittyviä henkilö-
kohtaisia intressejä, tavoittelimme myös yhteistä oppimiskokemusta,  
joka olisi skaalattavissa joka puolelle hallintoa  […] lähdimme hakemaan 
uusia toimintamalleja ja ideoita hallituksen painopistealueiden toimeen-
panon vauhdit[t]amiseen  […]  Tarkoituksemme oli myös arvioida, voi-
taisiinko Slush-tyyppistä tapahtumaa hyödyntää jatkossa systemaatti-
semmin osana hallinnon uudistamista ja soveltaa jo luotua toimintamal-
lia selkeämmin osana erilaisia kokeiluja  […] Digi oli läpileikkaavasti 
teemana kaikkialla, appsit ja eri toimialojen ”uberisoituminen”  […] 
Moni puhuja totesi, että tarvitaan enemmän ekosysteemiajattelua: pitää 
rakentaa eri toimialojen sisällä ja välillä vahvempia vuorovaikutus- ja 
muita suhteita, uutta työnjakoa sekä kehittää entistä luovempia suhteita 
erilaisiin rahoittajiin, kansalaisiin, dataan (tietoon) ja teknologiaan 
(etenkin digitaaliseen)  Käynnissä on muutos, jossa palvelujen käyttäjät 
osallistuvat yhä useammin myös palvelujen kehittämiseen yhdessä perin-
teisten palveluntuottajien kanssa 
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Tämä on suuri haaste ja samalla mahdollisuus julkishallinnolle! Oleel-
lista on erilaisten kehittäjäyhteisöjen välinen yhteistyö ja niiden kytke-
minen osaksi liiketoimintaa  Isot yritykset etsivät uutta start-up-maisesta 
toimintatavasta ja kulttuurista  […] Nopeat liikkeet, ketteryys, epämuo-
dollisuus ja matalat rakenteet ovat strat[e]ginen valinta, jonka myös iso 
yritys voi tehdä 

Menestyksen avaimia uutta aloittelevalle yritykselle ovat myös  kärsiväl-
lisyys, rohkeus, luottamuksen rakentaminen, oikeiden tekijöiden kokoa-
minen yhteen ja isosti ajatteleminen  […] Ihminen innovoi vain ollessaan 
hyvässä suorituskyvyssä ja innostus voi nopeasti vaihtua masennuksen, 
jos levon, loman ja ihmissuhteet unohtaa  […] Ainoa keino kohti menes-
tystä on kuitenkin innovointi  Vaikka innovaatio on sana, joka saa hal-
linnossakin joissain ihmisissä aikaan epämieluisia väristyksiä, ilman sitä 
emme tule pärjäämään  Hyvä tuote ei enää riitä, vaan pitää päästä mah-
tavaan palvelukokemukseen!

[…] Maailman parhaat johtajat ovat hyviä kuuntelijoita  […] Johtajuus 
[syntyy] yhteisen merkityksen luomisen ja yhteisöllisyyden kautta, ei ko-
rostamalla johdon roolia yli muiden  […] Yritysten johtamisessa ollaan 
yhä enemmän hyödyntämässä big-dataa  […] Nykymaailmassa tietoa on 
saatavilla hyvin paljon, liiaksikin  Ajoitus ja nopeus on tässä suhteessa 
erittäin tärkeää  […] Älykkään kaupungin edellytyksiä ovat teknologia, 
mahdollistava lainsäädäntö, ecosystem-data sekä asukkaiden käyttäy-
tymisen asettaminen kehittämisen keskiöön  Pelillistäminen korostaa 
personoitua käyttäjäkokemusta ja peleistä tuttujen, vahvasti motivoivien 
ja palkitsevien elementtien huomioimista kaikissa palveluissa 

[…] Kotimaisista koulutusalan yrityksistä esittäytyi näyttävästi Saku 
Tuomisen perustama Scool, jossa tavoitteena on tuoda maailman parhaat 
sisällöt kaikkien opettajien työn tueksi  […] Suhteellisen uusi, mutta si-
täkin tervetulleempi ilmiö näyttää olevan se, että start-up-toimintaa ale-
taan kytkeä yhä enemmän myös erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisemiseen  Jakamistalous, mikrotyö, arvoketjut ja verkostotalouden 
ansaintamallit murtuvat  […] Köyhyyden (poverty) vastakohta ei ole va-
rallisuus (wealth) vaan arvokkuus (dignity)  Investointien tuotto ei vält-
tämättä ole valtava varallisuus vaan merkitys 

[…] Startup Refugees on hieno esimerkki uudesta star[t]-up-genrestä, 
jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori voivat saada tehokkaasti 
uutta aikaan yhdistämällä voimansa  Asiakkaat, tässä tapauksessa turva-
paikanhakijat otetaan heti mukaan ja kysytään 'Mitä te tarvitsette? […] 
Slush on huikean inspiroiva tarina, jonka synnyttäminen on vaatinut 
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kärsivällisyyttä, intoa, verkostoitumista, ammattitaitoa, riskinottoa ja 
laaja-alaista osalllistamista  Tuli edelleen mieleen se, kuinka tärkeää on 
asettaa korkeita päämääriä ja pyrkiä edelläkävijyyteen ja maailmanluo-
kan toiminnan rakentamiseen vahvan yhteistyön ja verkostojen avulla  
Slush on paikka, jossa voi oppia yhdessä paikassa monesta asiasta ja saada 
omaan ajatteluun uusia ja erilaisia näkökulmia ja kontakteja  Lisäksi ym-
märrys kasvaa siitä, mitä globaalissa digitaalisessa maailmassa tapahtuu 
ja minkälaista ajattelua vallitsee merkittävien toimijoiden piirissä 

Suurten yritysten edustajat toivat omilla esimerkeillään esiin kyvyn nöy-
ryyteen, kuuntelemiseen ja jatkuvaan oppimiseen  […] Slush ei ole enää 
pelkkä sijoittajien ja start-uppien tapaaminen  Se nostaa esille myös jul-
kishallintoa ja kansalaisjärjestöjä  Olemme kaikki osa uutta hyvinvointia 
luovaa ekosysteemiä, jos niin haluamme 

”Pitää olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden ihmisten kanssa”, 
todettiin yhdessä puheenvuoroista  Koimme totisesti olevamme! Koke-
mus oli kokonaisvaltainen, innostava ja osin myös shokeerava  Lempeästi 
mutta määrätietoisesti meidät tiputettiin keskelle virastomaailmasta täy-
dellisesti poikkeavaa hulabaloota  Ensimmäisen kokemuksen jälkeen 
odotamme jo innolla seuraavaa! Vinkki tuleviin kehityskeskusteluihin: 
Kysy itseltäsi, jos minulla olisi enää vuosi aikaa nykyisessä työssäni, mitä 
haluaisin vielä saavuttaa saada aikaan  Intohimo kantaa  Think big and 
just do it!

Ei ole mitään vikaa siinä, että valtionhallinnoijat käyvät Slushissa 
ja vieläpä virkistyvät  Mutta mitä pitäisi ajatella siitä, että he in-
nostuvat siteeraamaan Donald Trumpia ja – nimenomaan Just Do 
it! -kampanjansa aikaan indonesialaisista hikipajoistaan maailman-
pahamaineisuuteen noussutta – Nikeä mieluummin kuin arvioi-
maan edes auttavan kriittisesti ajatuksia start-uppien yhteiskun-
nallisesta potentiaalista tai väitteitä ’tiedon’ ”liiallisuudesta” tai 
ensisijaisesti kaipaamasta ”nopeudesta”  Sitaatissa esiintyvä sitra-
lainen – ja myös FA:n omaksuma – avainsana ”ketteryys” pääsi 
2015 myös Sipilän hallituksen ”visioon”  Käsitteen taustasta ja 
luonteesta on raportissa jo sanottu riittävästi  Olennaista on to-
deta, että se ja sen myötä epätarkka ja epäkriittinen kehittämis-
puhe on levittäytynyt Suomen hallinnon ja politiikan ylimmille 
tasoille, samalla kun kasvuyrityksetkin joutuvat sitä toistelemaan 
varmistaakseen tukimahdollisuutensa  Ajatushautomoiden – tai 
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ainakin think tank Sitran – vallasta puhumisessa tuskin voi mennä 
liiallisuuksiin  Ehkä Trumpin tapausta paremmin yleistetyn ja 
kriittisyydestä vapautetun muutosherkkyyden, innovatiivisuuden, 
kokeilullisuuden, riskinoton ja luovuuden palvomisen tragiikan 
tuo esiin Helsingin kaupunginteatterissa syksyllä 2010 näyttämö-
kappaleversionakin nähty Enronin tarina 

Järvilehdon varauksettomimmin suosittelema Michael Michalko 
kirjoitti 1999 esipuheen kirjaan nimeltä Little Book of Big Ideas 
(1999)  Teoksen leipäteksti oli yhdysvaltalaisen johtamiskonsultin 
ja ”sertifioidun professionaalisen innovaattorin McAlindonin kä-
sialaa  Hän oli raportissa jo esillä olleen Cambridge Corporate 
Universityn suoran edeltäjän Parthenon-yhtiön voimamiehiä  
Michalko ylisti osuudessaan McAlindonin erityisesti johtajille 
suunnattua inspiraatio-, kannustus- ja vinkkikoostetta ”ihastutta-
vaksi”  Hänen varsinainen ylistyslaulunsa suuntautui kuitenkin 
Kenneth Laylle (1942–2006)  70-luvulla liittovaltion energiasään-
telijästä 80-luvun energiayrittäjäksi sukeutunut Bushien perhe-
tuttu Lay nousi 1985 alan jättiyrityksen Enronin ruoriin  Michalko 
selittää, miksi siitä tuli niin suuri:

Miten Enron teki temppunsa? Ei suinkaan tekemällä asiat niin kuin ne 
on aina tehty  Se muutti omalla ajatuksellaan kokonaisen teollisuuden-
alan  Se ajoi sääntelyn purkamisen asiaa ja saattoi käyttää kaikkia maa-
kaasulinjoja ostaakseen ainetta halvimmasta paikasta ja lähettääkseen 
sen tarvittaviin kohteisiin  Vempaimia? Patentteja? Uusia keksintöjä? 
Tutkimusta & tuotekehittelyä? Läpimurtoteknologiaa? Tuuria? Mitään 
näistä ei ollut Enronilla  Kenneth Lay ajatteli luovasti ja tarkkaili samaa 
tietoutta kuin kaikki muutkin mutta näki sen eri tavalla  Hänen yksit-
täinen oivalluksensa spot-markkinalähestymistavasta polttoaineisiin 
kampesi Enronin maan innovatiivisimmaksi energiayhtiöksi ja muutti 
koko alan luonteen 

Enron romahti 2005 yhtenä kaikkien aikojen pahimmista yhdys-
valtalaisista bisnesskandaaleista  Tämä antaisi tilaisuuden roimaan 
jälkiviisauteen, vähän samaan tapaan kuin FA:n sitoutuminen ete-
läafrikkalaisen kilpajuoksijan Pistoriuksen sankarikulttiin alku-
vuoteen 2013 saakka, jolloin tämä surmasi vaimonsa  Kukaan ei 
voi ennakoida tällaisia käänteitä  Mutta Enronin ylivelkaantu-
mista ja toiminnan epäselvyyksiä arvosteltiin USA:ssa jo kauan 
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ennen luhistumista  Michalkon näkökulmasta vangitsevaa oli 
vain luovan johtajan kyky innovoida, luoda lisä arvoa ja pelata vas-
tustajat pelilaudalta  Yliopistoaffiliaatioita vailla oleva Michalko 
on kyllä päässyt raportissa mainitun GrowThinkUniversityn si-
vustolle  Jo viitattujen lisäksi hänen julkaisujaan ovat aivomyrsky-
tukiteos Thinkpad (1994), The Futurist -lehden 1998 artikkeli  
”neromaisesta ajattelusta” Aristoteleen, da Vincin, Einsteinin ja 
Edisonin kaltaisten ”superluojien” avulla, Supervision-lehden 1998 
teksti yritysluovuuden nikseistä ja Fururistin 2003 juttu mielen 
koulimisesta uusiin ajatuksiin  Sun Tzu -mottoja, suurmiesanek-
dootteja ja instant-rohtoja kauppaava Michalko kuuluu kevyt-
kenkäisimmän bisnesopastelun toteemeihin 

Raportissa on jo mainittu, kuinka Innostustalous-kirjan hur-
maantuminen Attendon yrityskulttuuriuudistuksiin vei huomion 
firman veroparatiisijärjestelyiltä  Tämä todistaa vastaavanlaisesta 
kyvyttömyydestä nivoa kriittistä otetta organisaatiokehittämi-
seen  Ehkä se on käytännössä vaikeaa  FA:n työelämämuutoslin-
jassa on paljon sellaista kannatettavaa, millä on merkitystä myös 
yhteiskunnalliselta ja eettiseltä kannalta lähtien esimerkiksi työn-
tekijöiden päätösvallan kasvattamisesta yrityksissä  Mutta samaan 
aikaan sen ainakin toistaiseksi pääasiallisena sanomana pysynyt 
sisällötön into tai draivi kertoo näennäisen luovuuden ylikorostu-
misesta ja todellisen kritiikin alikorostumisesta  Se on vaarallinen 
yhdistelmä ja haitallinen kahtiajako  Muutoksentekijöiden edellä 
lainatun hehkutuksen avainsanoista muiden muassa ”pelillistämi-
nen” ja ”motivaatio” viittaavat Filosofian Akatemian suuntaan  
Kun firman vaikutus tuntuu jo julkisvallan sisimmissä osissa, pa-
lataan tässä vielä sen tapaan ratkoa luovuuden ja kriittisyyden suh-
detta  Martelan ja Järvilehdon kiinnostavasti eriävien näkemysten 
eräänlaisena välittävänä kantana kannattaa lukea asiaa koskeva 
osuus myös kirjasta Päätä viisaasti.

”Filosofina olisin kelvoton, jos en liputtaisi kriittisen ajattelun 
puolesta – se on suhteellisuudentajulle elintärkeää ” Näin kirjoittaa 
pian kirjan ilmestymisen jälkeen FA:sta lähtenyt Neuvonen  Hä-
nestä ”kyseenalaistaminen kannattaa” ja argumentaatiotaitoihin 
perehtyminen on ”ehdottoman kannatettavaa”  Tätä seuraa kui-
tenkin pohdinta kritiikin tyypillisestä tajuamisesta ”kritiikittö-
mästi” ja vahingollisesti, kun sinänsä tärkeä ongelmien esille 
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tuonti lipsahtaa ”keskittymiseksi pelkkään ongelmallisuuteen” ja 
”tarpeettomaan pessimismin ja avuttomuuden lietsomiseen”  Rat-
kes-kouluttajanakin kannuksia hankkinut Neuvonen suosittaa 
ratkaisukeskeisyyttä ”kaiken hyvän ajattelun, päätöksenteon ja 
kommunikaation keskiössä”  ”Avoin”, ”selkeä” ja ”kirkas” ote ti-
lanteiden ”kehystämiseen haasteiksi” ja tästä nouseva puntarointi 
ovat hänestä ”tosiasiallista” kriittisyyttä suorastaan kreikan krinei-
nin merkityksessä  Muu on ”sekavuutta”, ”paisuttelua”, ”panikoin-
tia”, ”kuristautumista”, ”voimattomuutta”, ”änkyröintiä”, ”pulli-
kointia”, ”valittamista” ja ”automaattista torjuntaa”  Erikseen Neu-
vonen kiistää kehottavansa ongelmien sivuuttamiseen ”’positiivi-
sen ajattelun’ hengessä”  Hänen esityksensä ja sen järkevät reuna-
huomautukset kriittisyyden tarvitsemasta tasapainoisuudesta kaa-
tuvatkin muuhun  Ne sortuvat ylettömään psykologisointiin: Neu-
voselle ongelmallistus johtaa ”epävarmuuteen omista kyvyis-
tämme” ja ”hallinnan tunteen menetykseen”  Hän ei hahmota 
kriittisyyttä yhteisöelämän funktioksi ja sosiaaliseksi ilmiöksi, 
eikä siten kansalaistaidon ja vertaistuen vaan yksilötuntemusten 
asiaksi  Ekskursio aiheeseen lässähtää Enron-fani Michalkon 
TIK/TAK-tekniikkaan  Pulmia ja ratkaisuja eri puolille paperia 
kirjoittava itseterapoija kehittää ratkes-moodin itsetoimivaksi: on-
gelmat käyvät ”teknisiksi haasteiksi”  Perään vinkattu säällisempi 
argumentointimalli ei sekään eroa yksilötsemppauksesta 

Järvilehto taas näyttää etsiytyneen yhä syvemmälle omiin sfää-
reihinsä  Yle TV2:n ohjelmassa Puoli Seitsemän hän tokaisi helmi-
kuussa 2016, että luovan ajattelun tekniikoista ei varmasti ole mi-
tään hyötyä, ”jos maailma toimii ennustettavasti”  Mutta kun se 
toimii ennustamattomasti, ”on pakko olla metodeja, joilla rikkoa 
vanhoja ajattelumalleja”  Jo  lainattujen eetterikommenttiensa jat-
koksi hän avautui toisessa Ylen radio-ohjelmassa niin ikään tam-
mikuussa 2016 ”kriittisen ajattelun ja positiivisen ajattelun rajan-
käynnistä”  Martelasta jälkeen jäävä ja Neuvosen dialektiikasta 
vain positiivisuuspoolin sisäistävä Järvilehto kuvaili ”isoksi ahaa-
elämyksekseen muutaman viime viikon aikana” sitä, että ”kirka-
sotsainen naiivi optimismi” on kritiikkiä parempi asenne ”volatii-
lissa” yritysmaailmassa  Sanavalinta sopi jälleen sitralaisuuteen  
Vaikka äänessä ehkä onkin enemmän Lightneer-peli firman CEO 
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kuin FA-valmennus- ja vaikuttajaviestintäyhtiön perustaja ja hal-
lituslainen, todistelu on lainattava kokonaan:

Ehkä mein täytyy vaan niiku heittää ittemme siihen tulevaisuuteen 
kiinni, uskoo täysil siihen, että tehdään huikeit juttuja, jollain tavalla se 
kritiikin peikko siirtää enimmäkseen vaan sivuun  Viime kädes kun me 
katotaan tällasii niiku maailmanhistorian niiku suuria niiku mielettö-
miä niiku mullistavia onnistumisia, niin kyl ne on lähes poikkeuksetta 
syntyny siitä, että joku on niiku onnistunu sammuttamaan sen kritiikin 
peikon omassa päässään, löytää jonkun jutun, josta oikeesti joka ikinen 
aamu silmät syttyy, että sanoo ”Vau, tän mä haluun tehä!”, ja painaa 
kaasuu pohjaa sillonkin, kun tuulee päin näköö, ettei tajuu, missä ollaan 
tai muuta  Tää on ollu iso oivallus mulle, tää ei oo vielä hirveen kohe-
rentti, eiks niin, siis niiku varmasti kuulee siitä, mitä mä puhun, että tää 
ei oo vielä ihan paketissa, mut jonkinlainen semmonen niiku ratkaisua-
varuus asuu siinä, että kääntää sitä omaa ajatteluaan koko ajan aggressii-
visesti kohti sitä ratkaisua, kääntää sitä kohti sitä positiivista, ja jaksaa 
sillonkin, kun asiat näyttää vähän hullunmyllyltä, että tonne mennään, 
ja lujaa, ja painaa sitä kaasuu pohjaan 

Ratkaisukeskeisyydestä on tullut Suomessa vahvan myönteisesti 
sävyttynyt taikasana  Sillä ratsastanut FA haluaa muiden ratkes-
hyödyntäjien tapaan korostaa aikaansaavaa luonnettaan ja ottaa 
etäisyyttä yhtaikaa byrokraattisista, akateemisista ja uusavutto-
mista saamattomuuden muodoista  Se ei ole osoittanut halua eikä 
kykyä pohtia asennoitumiseensa kätkeytyviä sitoumuksia  Ratkai-
suja hakevan otteen glorifioija olettaa, että olisi mahdollista päästä 
yksituumaisesti sopuun siitä, mikä on ja mikä ei ole ongelma, ja 
ratkaista ongelmat neutraalisti  Pulmien havaitseminen esitetään 
todellista yksinkertaisemmaksi ja vaikeudet periaatteellisten sijaan 
teknisiksi  Tähän kytkeytyy raportissa mainittu Saint-Martinin 
kritiikki abstraktia ’johtaminen’-käsitettä kohtaan  Keskittyminen 
ratkeamisiin väitetysti johtaviin resepteihin jättää itse kipupisteet 
tai kiipelit varjoonsa: ilman tiukkaa, itse asioihin laajasti paneutu-
vaa, perusteellista ja aikaa vievää kritiikkiä saadaan vain yksipuo-
lisia näennäisanalyyseja ja hätäisiä lumetoimia  Pysäköimään epä-
toivoisesti pyrkivä autoilija ajattelee helposti, että parkkipaikkoja 
on liian vähän, jolloinen ratkaisukeskeinen keino on tarjota välit-
tömästi lisää pysäköintitilaa  Jalankulkija taas pitää ongelmana 
autoliikenteen liiallisuutta  Parkkiruutujen niukkuus tai autojen 
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runsaus viestivät havaintoina eri eduista monenlaisine törmäyksi-
neen ja vaihtelevine sovitteluineen  Asian X osaksi koituvat huo-
mio ja ihailu voivat olla X:n ongelma, huomaaja- ja ihailijayhtei-
sön ongelma tai ei ongelma lainkaan  Ongelmallistaminen on 
teko, jolla tietystä näkökulmasta kiinnitetään erityishuomio mää-
rättyihin seikkoihin nimenomaisin taustoin, tavoittein ja tarkoi-
tuksin  Siinä ilmaistaan intressi, joka suhteutuu näin ja noin mui-
hin etuihin ja pyyteisiin 

Mitään yhteiskunnallisista suhteista irrallista trouble shootingia 
ja vaivanpoistoa taloudellisiin tai poliittisiin huolenaiheisiin ei ole 
olemassakaan  Sellaisesta puhuvat vain harhaanjohtavat markki-
noijat  Kun joku elämöi ratkaisustaan yhteisiin riesoihin, pitää 
kysyä: kenen ongelma? millainen ongelma? ongelmako ollen-
kaan? mihin tähtäävä tai johtava ja mitä palveleva tai sivuuttava 
ratkaisu? Erityisen olennaista tämä on keskusteltaessa merkittä-
vistä sosiaalisista kysymyksistä ja käytännöistä, kuten vaikkapa 
koululaitoksesta tai joukkotiedotuksesta  Transistoriradion toimi-
mattomuuden voi korjata syventymättä yhteiskunnallisiin valta-
asetelmiin  Yleistahdon ja yhteistoiminnan piirissä tavattuja vai-
keuksia setvittäessä mainittuja kysymyksiä ei voi ohittaa  Jos jon-
kin kuuluttamaa ratkaisua syleiltäessä hyväksytään sen otaksuma 
ongelma annettuna, ratkaisun kannattaja tulee hyvinkin itse vah-
vistaneeksi jotakin itsessään ongelmallista näkemystä yhteiskun-
nallisista ongelmista 

Sama pätee Anonyymin Konsultin mukaan myös yritystasolla  
Esimiestyössä sattuu monestikin niin, että luulee keksineensä erin-
omaisen ratkaisun esimerkiksi töiden jakamiseen  

Sitten tulee joku kysymään: ”Mitä helvettiä? ” Vasta silloin huomataan, 
että kaiken selvittänyt ratkaisu on jättänyt ainakin yhden henkilön työ-
kuorman kannalta vähintään yhden olennaisen asian yksinkertaisesti 
huomiotta  Yhdestä näkökulmasta tyhjentävältä näyttävä ratkaisu jättää 
herkästi varjoonsa vaikka mitä sellaista, mikä paljastuu, kun asiaa katso-
taan toisesta näkökulmasta  Eri ratkaisuvaihtoehtojen punninta on 
trade-off ia 

Aiemmin raportissa kuvattiin sitralaisten kiintoisaa ajatusta yritys-
ten tarvitsemasta ”käsitteellisestä rikkaudesta”  Tämä ei ole ol-
lenkaan hullumpi ehdotus  Itse vierasvoittoiseen agiliteetti- 
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taika sanaan pahanpäiväisesti takertunut Sitra tuskin vain on us-
kottava esimerkki moisesta ihanteesta  Ja joka tapauksessa se on 
täysin harhainen ihanne ilman siihen yhdistettävää kriittisyyden 
ideaalia ja käytäntöä  Yhteisöjen ja yhteiskuntien kielen ja ajatte-
lun, käsittämisten ja tekemisten luovuutta, vaurautta, omavarai-
suutta, joustavuutta tai edes ketteryyttä ei ole mitään mahdolli-
suutta tunnistaa tai parantaa, ellei niitä tutkita kriittisesti vertail-
len ja kohennellen niin analyyttis-hermeneuttisesti kuin historial-
lis-yhteiskunnallisestikin valveutuneessa tulkinnassa ja debatissa 

Tutustuminen Filosofian Akatemian julkisuudessa esillä ollei-
siin tuotoksiin on omiaan vahvistamaan uskoa kriittisyyden tar-
peellisuuteen  Siinä sivussa se tuottaa kuin itsestään hypoteesin: 
Todelliset innovaatiot ja ylimalkaan uutta luovat ajatukset ja käy-
tännöt mahdollistuvat vain kriittisen otteen avulla  Tätä oletta-
maa kannattaisi koetella jo senkin vuoksi, että totisesti yksisil-
mäistä epä- tai antikriittisyyttä on Suomessakin viljelty jo pitkään 
näissä yhteyksissä, viime vuodet yhä useammin FA:n kauppaa-
malla avulla  Miten tämä empiirinen kysymys ratkeaakin, olen-
naista on huomauttaa filosofisesti pätevän kritiikkikäsityksen suo-
ranaisesta hävittämisestä filosofiseksi itseään mainostavan ja niin 
yksityisen ja julkisen sektorin kuin myös median suosioon hank-
kiutuneen firman tuella  Kritiikki on asioiden näkemistä koko 
pulmallisuudessaan ja niiden tutkimista kaikessa potentiaalisuu-
dessaan  Kun koululaitoksemme kasvattaa nuorisostamme kriitti-
siä kansalaisia, se ei tavoittele mistään innostumattomia kykloop-
peja  Se tähtää vaihtoehtoja yhdessä perustellusti etsiviin omin-
takeisiin ja luoviin aikuisiin  Tässä tehtävässä filosofialla on pysy-
västi tähdellinen, puolustamisen arvoinen osansa 



iV 

PäätElMät:  
KRitiiKKi lUOVAN tOiMiNNAN  

EDEllYtYKSENä JA  
HYVäN EläMäN REUNAEHtONA

kootaan lyhyesti päälöydökset
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iV.1 FilOSOFiAN AKAtEMiAN  
KRiittiSEN ARViOiNNiN KOONti

Raportissa tarkasteltiin seitsemättä tilikauttaan viettävän ja vasta 
viimeisen muutaman vuoden aikana laajaa valtakunnallista näky-
vyyttä saaneen yrityksen luonnetta osana think tank -tyyppisten 
yhteiskunnallisten toimijoiden historiaa ja nykytilaa  Kuten jo 
Aluksi-osuudessa todettiin, Filosofian Akatemia on tehnyt todel-
lisen läpimurron ainakin kolmella olennaisen tärkeällä kentällä  
Ensiksikin se on etevää yrittäjyyttä ja huomattavaa bisnesälyä 
osoittaen ottanut taloudellisesti hankalana aikana paikkansa liike-
maailman menestyjien joukosta hiljattain miljoonan euron ylittä-
neellä myyntituottosummalla ja monipuolisiksi rakennetuilla 
elinkeinoelämän yhteistyösuhteilla  Toiseksi se on poikkeukselli-
sen kehittyneitä viestintätaitoja esimerkillistäen ja tärkeiksi katso-
tuista ajankohtaisista aiheista rohkeasti ääneen ajatellen kohonnut 
suomalaisten viestintävälineiden suosikiksi  Kolmanneksi se on 
merkittäviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja sekä määrätie-
toista yhteiskunnallista vaikuttamista harjoittaen päässyt mukaan 
myös poliittisen päätöksenteon ja hallinnollisen uudistamistyön 
yhteishankkeisiin sekä muille ratkaisupaikoille 

Mikä tahansa näistä kolmesta antaisi aiheen tapaustutkimuk-
seen  Filosofien perustaman ja pyörittämän yrityksen tarina on 
harvinaisen kiintoisa ja kaiken huomion ansaitseva  Sen olemassa-
olon voi varmasti laskea paljon puhutun innovatiivisuuden osoi-
tukseksi  Opiskelukaverien mahdollisuus tehdä yhdessä töitä, op-
pia uusia asioita ja päästä monimuotoisiin kumppanuuksiin on 
taatusti tuottanut myös koko joukon epätavallisia ideoita ja totu-
tusta poikkeavia käytäntöjä  Saattaa myös olettaa, että FA:n ei-
julkisessa asiakastyössä on pelkästään tämän taustan ja kokoonpa-
non vuoksi väkisinkin mukana jotakin muusta valmennuskon-
sultoinnista eriävää ja edukseenkin erottuvaa  Mutta vaikka bis-
neksenä onnistumisen koettelu olisikin ennen muuta firman, sen 
asiak kaiden ja elinkeinoelämän itsesäätelyn asia ja muille eksoot-
tinen tai valinnainen mielenkiinnonkohde, julkiseksi mielipide-
johtajaksi ja politiikkavaikuttajaksi nouseminen tekevät yrityk-
sen tapauksesta välttämätöntä pohdittavaa kaikille kansalaisille  
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Erityisesti tiedotusvälineiden edustajien ja hallinnollis-poliittis-
ten vallankäyttäjien mutta myös esimerkiksi opettajien on arvioi-
tava tarkoin myös firman tehokkaasti levittämän sanoman laatua 

Raportissa tarkasteltiin erityisesti Järvilehdon, Martelan ja 
Lahden julkisia kirjoituksia ja puheenvuoroja siltä osin kuin ne 
liittyvät heidän edustamansa yrityksen toimialaan ja kerrottuihin 
tavoitteisiin  Myös FA:n omia julkaisuja ja muidenkin filosofian-
akatemialaisten sanomisia luettiin osana kokonaisselvitystä  Tu-
lokset voi jakaa kolmia 

Ensinnäkin FA:n ja sen avainhahmojen ulostuloissa on selviä ja 
pahoja puutteita ja vikoja  Erityisesti osioissa III 4–III 5 (mutta 
myös muissa III luvun sektioissa) ja Liitteessä 1 esitetty runsas ja 
raskauttava evidenssi näyttää tämän toteen kiistattomasti  Yleisten 
huolimattomuusvirheiden tai ymmärrettävien kiireessä syntynei-
den lipsahdusten sijaan koottu aineisto kielii läpikäyvästä lähde-
kritiikin ja yleisemminkin kritiikin puutteesta  Tämän valitetta-
van käytännön arvailujen varaan jäävistä mutta joka tapauksessa 
arveluttavista tausta-ajatuksista  Filosofianakatemialaisten kriitti-
syyttä epäilevät ja ajoittain vähättelevät puheet eivät vähennä löy-
döksen huolestuttavuutta  Asiattoman viittaustavan tai väärien ja 
olemattomien lainausten mittava hyödyntäminen ei vastaa firman 
jatkuvaa tutkimuksen tai peräti huippututkimuksen, tieteellisyy-
den ja oppineisuuden korostusta tuntomerkkinään 

Toiseksi: paikkansapitämättömyydet tai puolinaisuudet eivät 
painotu tasaisesti kaikkialle vaan viittaavat tiettyyn suuntaan  
Vaikka perimmäisiä motiiveja tai tosiasiallisia lähteitä ei arvuutel-
lakaan, sanomiset ovat yhteensopivia itse- ja yhteisökehittämis-
alalta tuttujen oma-apu- ja valmennuskonsultointityyppisten me-
nestysoppaiden kanssa  Tämä asettaa tiedevaateet entistä kyseen-
alaisempaan valoon  Yhtäältä valmennusfirman operoimisessa 
valmennustuotteiden pohjalta ei ole tietenkään mitään yllättävää  
Toisaalta FA:n nimenomaisena väitteenä omasta erikoislaadustaan 
on ollut tuoreimpaan tutkimukseen varaaminen  Sitä on myös jul-
kisuudessa kohdeltu korkean tason asiantuntijatahona 

Kolmanneksi: FA:n keksinnöikseen väittämät käsitteet ja 
ideat ovat tyypillisesti kierrätettyjä sovellusten sovelluksia  Fir-
man luovuus- ja innovatiivisuus – joka kiistatta näkyy itse yritys-
ideassa ja oletettavasti sen asiakastyön joissakin aspekteissakin 
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– osoittautuvat sen esittämien ajattelu- ja toimintasuositusten va-
lossa pikemminkin omavaraisuuden puutteeksi ja tiettyjen muu-
alla tehokkaiksi osoittautuneiden innovaatiopuheiden toisteluksi  
Oma peräisyysvajeen lisäksi FA on onnistunut pitämään erityis-
intressinsä piilossa asioidensa ajamisesta, joskin ne on monesti sen 
puolesta huomaamattaan tai ehdoin tahdoin kätkenyt – useimmi-
ten yleiseen positiivisuus- tai kehittämisretoriikkaan – avulias toi-
mittaja tai muu yhteistyötaho  Julkisuudessa firmalaisten tarjoa-
mia ratkaisuja on käsitelty spontaaneina parannusehdotuksina 
ellei suorastaan avunantona yhteiselämän kohentamiseen, samaan 
aikaan kuin firman edut palveluntarjoajana, kytkennät peliteolli-
suuteen ja lobbauspyyteet ovat jääneet sivuun  FA:n tuotteita, tai-
toja ja menestystä pitäisi voida ruotia luontevasti yritystoimintana 
yritystoiminnan joukossa, olkoonkin että sen tapauksessa olennai-
sen lisäulottuvuuden muodostaa monialainen yhteiskunnallinen 
vaikuttamistyö 

FA ilmentää hyvin ajatushautomoiden historian uusinta vai-
hetta  Se on onnistunut ottamaan etäisyyttä sekä perinteisiin in-
stituutioihin että edellisen polven ajatuspajoihinkin  Firma näyt-
täytyy ennakkoluulottomalta uudistajalta ja rakentavalta vaihto- 
ehdolta, joka luovii vapauden ja vastuun suurkäsitteiden vaihtelu-
välissä lupauksia ja luottamusta herättävällä tavalla  Vuosien var-
rella hioutunut imagoyhdistelmä kovaan tieteeseen tukeutumista 
ja ratkaisukeskeisyyttä, pohtivuutta ja käytännöllisyyttä, vanha-
kantaisuusvastaisuutta ja yhteistyökykyä sekä niin halukkuutta 
kuin kyvykkyyttäkin vision, ongelmien ja viestin yksinkertaista-
miseen on osoittautunut sen valtiksi  Firma on eräänlainen Sitran 
ja Tekesin unelmatuote, joka pystyy vakuuttamaan niin yksityiset 
rahavalta- kuin julkiset päätösvaltapiiritkin menettämättä otet-
taan hyvän olonsa vaalimiseen ja itsensä treenaamiseen satsaavista 
yksilöistä  Tämä mielikuva ja hankittu asema ovat harvinais-
laatuisessa ristiriidassa tarjotun ajattelun pitämättömyyksien, ideo-
logisuuksien ja kierrätettyyksien kanssa 

Firman suosion voi ounastella nousseen osaltaan tyypillisen 
henkilöstökoulutustarjonnan kolhoudesta  Enimmäkseen virkun 
tai ainakin erilaiseksi mieltyvän annin tarjoajana filosofianakate-
mialaiset ovat oletettavasti voittaneet puolelleen sympatiaa, joka 
on kenties ehkäissyt julkisiin väitteisiin perehtymistä  Järvilehdon 
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kirjoituksissa laatupiirre ”puiseva” esiintyy huomattavan taajaan 
vältettävyytenä  Syyskuussa 2009 Ajattelun ammattilainen viittasi 
”puisevan konsultin” uhkakuvaan  Maaliskuussa 2010 samassa 
blogissa kehuttiin Torkin Puhevaltaa, josta poiketen ”aika moni 
retoriikan oppikirja jättää hyödyntämättä omia oppejaan: moni 
retoriikan opas on nimittäin puisevan tylsä”  Mestariajattelija va-
kuutti 2012, että jokapäiväisten puuhien ”linkkaaminen” vähitel-
len kypsyviin tavoitteisiin antaa merkitystä ”puisevillekin arkias-
kareille”  Heinäkuussa 2015 Järvilehto kirjoitti sivustollaan: ”Pelit, 
leikit, videot, verkko-oppimisalustat ja muut uuden oppimisen 
menetelmät voivat tehdä aiemmin puisevasta oppiaineksesta ai-
dosti innostavaa ” Joskus pelkkä epä- tai antipuisevuus riittää pi-
ristävään ja mietityttävään koulutustilaisuuteen, mutta siitä tuskin 
on HR-käytännöissäkään pitkäkestoisiksi pätevyystakeiksi  Pettua 
maistuvampaan leipomukseensa FA on yhdistänyt suuret tieteel-
lisyys-, tuottavuus- ja tuloksellisuuslupaukset 

Filosofian Akatemialla pitäisi olla kaikki kyky ja nykyään var-
masti myös kaikki voimavarat laadunvalvonnan parantamiseen  
Sen perusidea filosofeille ja tutkijoille tuttujen taitojen käyttökel-
poisuudesta muuallakin on edelleen hyvä  Toteutus on yskinyt sitä 
pahemmin, mitä vahvemmin FA on lyönyt itsensä läpi  Nähtäväksi 
jää, mihin suuntaan se ja sen johtohahmot toimintaansa tulevai-
suudessa ohjaavat  Tutkivuuden ja kriittisyyden kannalta ongel-
mallisiksi osoittautuneet ominaisuudet sen toiminnassa ovat saat-
taneet olla jopa osa sen menestyksen salaisuutta  Siksi firmaa on 
kannustettava ja patistettava itsekriittiseen uusiutumiseen  Niin 
heidän kuin ulkopuolisten tarkkailijoidenkin – aivan etusijaisesti 
toimittajien ja päättäjien – pitäisi palata koulun penkille oppi-
maan uudelleen luovan ja kriittisen ajattelun taitoja ja oivaltamaan 
jälleen niiden elintärkeän merkityksen kaikille kansalaisille 
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iV.2 YlEiSiä JOHtOPäätöKSiä:  
KRitiiKiN ViEROKSUNNAStA  

KRitiiKKiiN OlENNAiSENA AJAttElU-  
JA KANSAlAiStAitONA

Yksilön kannalta kohentuneen elämänhallinnan merkittävin hyöty on 
hyvinvoinnin lisääntyminen  Seurauksena on myös useita yhteiskunnal-
lisia hyötyjä, kuten säästöt sosiaali- ja terveysmenoissa  Kohentuneen 
elämänhallinnan kautta yhä useammalla on mahdollisuus päästä lähem-
mäs täyttä potentiaaliaan  Mikäli elämäänsä hallitsevat ihmiset tekevät 
asioita, joita he todella haluavat tehdä intohimoisesti ja paneutuen, joh-
taa tämä todennäköisesti myös innovaatioihin sekä tuottavuuden ja ta-
louden kasvuun  Elämän perusteiden ja arvopohjan ollessa kunnossa on 
myös helpompi ottaa riskejä  Toisaalta hyvä elämänhallinta voi auttaa 
myös tunnistamaan tilanteita, joissa yksilö on ajautunut väärälle polulle 
esimerkiksi työurallaan, ja tarjota välineitä ja uskoa muutokseen 

Monimutkaistuneen maailman ja epävarmojen työurien aikana itsenäi-
siin päätöksiin kykenevä ja tyytyväinen yksilö, jolla on hyvät elämänhal-
lintataidot, vahvistaa yhteiskuntaa mikrotasolla ja vaikuttaa sen toimi-
vuuteen kokonaisuudessaan  Valtiolla on mahdollisuus vaikuttaa yksilön 
mahdollisuuksiin politiikan keinoin, ja mielestämme elämänhallinnan 
tasa-arvo tulisikin nostaa yhdeksi politiikan teon päätavoitteista 

Tämä lainaus ei ole Filosofian Akatemian Oy:n tai edustajiensa 
julkaisuista  Se on yhtä kuin  Ajatushautomo Tänkin työn Homma 
hallussa. Arjen sanastosta yhteiskuntapolitiikan keskiöön (2013) lop-
pupäätelmät  47-sivuinen raportti kuvastaa hyvin viimeaikaisia 
muutoksia yhteiskunnallisessa keskustelussa  Monia muitakin ta-
hoja houkuttaa yksilökeskeinen, valmennuksellinen ja manage-
riaalinen ote, joka ei kaihda vetoamista ”intohimon” ja ”uskon” 
kaltaisiin asioihin mutta korostaa samalla teknistä ”hyödyn” nä-
kökulmaa ja ”välineiden tarjoamista”  Tänkin kyselytutkimuspoh-
jainen esitys on moniin kaltaisiinsa verrattuna maltillinen ja tie-
teellisen varovaisuudenkin maustama, eikä sen yksityiskohtainen 
ruodinta ole tässä paikallaan  Katsotaan sen sijaan tapaa, jolla 
Homma hallussa ilmestyi kesäkuussa 2013 
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Julkaisutilaisuus järjestettiin Helsingin kaupungin ja Helsingin 
yliopiston yhteisesti omistaman ja Vuorikadulla majaansa pitävän 
Helsinki Think Companyn tiloissa  Se on perustettu keväällä 2013 
”uudenlaisen yrittäjyyden kohtauspaikaksi”, ”yliopistolaisen yrit-
täjyyden alustaksi”, ”akateemisen yrittäjyyden keskukseksi” ja 
”akateemisen tiedon käytäntöön viemisestä kiinnostuneiden opis-
kelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien yhteisöksi”  Samalla Think 
Company sanoo ”tuulettavansa yliopiston toimintakulttuuria” 

Tänkin raporttia kommentoivat julkkareissa eduskunnan oman 
think tankin eli tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lip-
ponen, valtion toisen ajatus- ja innovaatiopajan eli Sitran erikois-
tutkija Timo Hämäläinen ja muutosläpivientiä toimintakulttuu-
reissa ja ajattelumalleissa yksityisille ja julkisille organisaatioille 
myyvän Trainer’s House Oyj:n perustaja-omistaja Jari Sarasvuo  
Kaikki he vahvistivat life managementin tärkeyden  Lipposen mu-
kaan koulun pitäisi suoda ”oikean asenteen” ja ”riskinsietokyvyn” 
kaltaisia ”työkaluja itsereflektioon ja valmiuksia löytää paikkansa 
muuttuvassa maailmassa”  Hämäläisen sanoin olennaista oli ”an-
tihauraan elämänasenteen luominen”  Sarasvuo sanoi tieteen eli 
Tänk-raportin vahvistavan vihdoin, että hänen kirjansa Sisäinen 
sankari (1998) oli oikeilla jäljillä  ”Tästä on hyvä jatkaa keskustelua 
ja elämänhallinnan tuomista yhteiskuntapolitiikan keskiöön”, 
päätti Tänk kotisivukuvauksensa tapahtumasta 

Käsillä oleva raportti on selvitellyt tällaisia uudella lailla mo-
nenkeskisiä ideoimisen, tutkimisen ja vaikuttamisen asetelmia ja 
aktioita painottamalla erityisesti julkisen keskustelun luonnetta ja 
kansalaisten järkiperäisen kannanmuodostuksen mahdollisuuksia 
ja vaikeuksia  Tänkin elämänhallintajulkaisussa korostetaan, että 
”päätöksentekoa voi hajauttaa rohkeammin yksilöille, joilla on 
osaaminen ja kyvyt päätösten suunnittelemiseen ja toteuttami-
seen”  Tällöin ”kokonaisuus eli yritykset, yhteisöt ja koko yhteis-
kunta voi turvallisesti muuttua nopeammin ja ketterämmin”  
Tänkin tässä viitteettä lainaamat Sitran tunnussanat sointuvat 
yhteen myös ”nopeuden” ja ”rohkeuden” uskonkappaleikseen il-
moittavan, muutosjohtamista ja henkilökohtaista kasvua ko-
rostavan Trainer’s Housen kanssa  Hämäläisen työnantajaa, Sa-
rasvuon firmaa, Lipposen elintä ja kaupungillis-yliopistollista 
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ajattelukeskusta Homma hallussa muistuttaa siinä, ettei se näe tar-
peelliseksi edes mainita kritiikkiä yksilön ja yhteiskunnan ”resurs-
seja” eritellessään 

Ajattelua ja ajatuksia päätuotoksinaan valmistavat ja levittävät 
ajatuspajat kuulostavat mitä tarpeellisimmilta toimijoilta nyky-
yhteiskunnassa  Universaaliksi ryöstäytyneen kiireen ja kerta-
luokka kertaluokalta nousevien suorituspaineiden kanssa painis-
kelevat kansalaiset tarvitsevat muistutuksia, esimerkkejä, havain-
nollistuksia ja näyttöä siitä, että ajatteleminen kannattaa  He ovat 
todennäköisesti myös valmiita maksamaan siitä, että innokkaat ja 
pystyvät pohtijat käyttävät aikaa ja tarmoa luodakseen uusia tapoja 
mieltää ja tehdä asioita  Tässä mielessä ajatushautomot ovat sukua 
taiteelliselle ja tieteelliselle työlle, joissa ei niellä mitään purematta 
ja harjaannutaan katsomaan maailmaa toisin kuin muodit tai mah-
dit sanovat  Kaikki ovat kuitenkin aikansa lapsia ja ympäristöjensä 
muokkaamia  Think-tankit heijastavat kekseliäimmilläänkin kul-
loinkin historiassa ja yhteiskunnassa avautuvia mahdollisuuksia 

Tällä haavaa ne ovat osa konsultokraattista maisemaa  Niiden 
villiä ja vapaata ajatustyötä ohjailevat yksilö- ja yhtiökehittämisen, 
valmentamisen ja terapoimisen vahvat virtaukset  Monet niistä 
näyttävät äkkiä osalta eilispäivää, vaikka suurin osa niistä on Suo-
messa vasta kymmenvuotiaita tai nuorempia  Notkeimpiin taas 
kuuluvat vanhimmat Sitra ja EVA, jotka osaavat liputtaa vanhen-
tuneisuuksia ja affirmoida uutuuksia luovimalla ilmeisen kotiutu-
neina maastoon, jota leimaavat asiantuntijuuksien epäselvyys ja 
kriittisyyden suhteellisen painoarvon pienentyminen  Kokonaan 
uusimmat muunnelmat periaatteessa samasta jo patinoituneesta 
”päätöksenteon tukemiseen” ja ”yhteyksien luomiseen” keskitty-
neestä ajatusmyllykonseptista pakenevat onnistuneesti sekä nimi-
lappuja että laaduntarkistusta 

Näissä oloissa on ehkä viisainta tiivistää raportin johtopäätökset 
hyvin karusti  Yleisimmin puhuen on yhteisesti keskusteltava siitä, 
miksi kouluissa panostetaan niin paljon luovaan ja kriittiseen kan-
salaisuuteen kasvamiseen, jos tosiasiassa vallalla olevat yhteiskun-
nalliset käytännöt todistavat jostain muusta kuin luovasta kriitti-
syydestä tai sen suoranaisesta vastakohdasta ja vieläpä niin, että 
kriittisyyttä halventavat julkiset puheenvuorot saavat osakseen 
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kritiikitöntä hyväksyntää ja palkintoja  On ehkä kuviteltavissa 
taho, joka olisi todella valmis luopumaan tästä pedagogisesta pai-
notuksesta  Mutta todennäköisesti suuri enemmistö kansalaisista 
ajattelee yhä, että kansalaiseksi vartutaan kritiikkiä ja luovuutta 
oppimalla ja harjoittelemalla, ja että kumman tahansa laiminlyö-
minen johtaa turmioon  Kriittisesti asioita arvioiva ja siinä uusiin-
kin ajatuksiin ja tekoihin yltävä kansalainen on todennäköisesti 
ja toivottavasti pysyvä yhteiselämän vaalimisen johtotähti ja ver-
tailupiste 

Päättäjien tulisi havahtua tarpeeseen koetella ja punnita eri ta-
holta tulevia vaikuttamisaloitteita  Reipas asenne, hyväntuulisuus 
ja kehittyneet viestintä- ja vuorovaikutustaidot auttavat varmasti 
aina tärkeässä yhteistoiminnan lutviutumisessa, mutta ne eivät ta-
kaa totuudellisuutta, mielekkyyttä tai sisällökästä vaikuttavuutta  
Ne päinvastoin piilottavat tehokkaasti ideologioita sekä perustel-
tavuus- ja oikeuttamisongelmia  Kritiikistä laistaminen tuottaa 
pahaa jälkeä politiikassakin 

Tiedotusvälineille raportin luoma yleiskatsaus ja tapaustutki-
mus antavat paljon ajattelemisen aihetta  Niiden johdossa pitäisi 
entistä paremmin oivaltaa, että keskittynyt, taustoihin pureutuva, 
kriittisesti vertaileva ja arvostelukykyisesti puntaroiva ajattelu on 
noussut ennennäkemättömään arvoonsa  Saman viestin soisi kii-
rivän myös suuriin kustantamoihin ja viestintäyhtiöihin  Valtajul-
kisuudellekin aivan liian houkuttelevalta vaikuttaa hyvä mieli ja 
mukava olo tai rakentavaksi ja ratkaisevaksi tarjoutuva ote  Vaa-
tivampaan tutkivuuteen ja vertailevuuteen kannattaa panostaa, 
koska sen sosiaalinen tilaus kasvaa koko ajan  Klikkausjournalis-
min aikakaudella sen merkitys on ennennäkemättömän suuri ja 
sen riski jäädä pimentoon ennenkokemattoman tuntuva 

Raportissa on tehty iso numero epäperäisistä lentävistä lauseista 
asiattoman toiminnan yhtenä tunnuspiirteenä  Mikään määrä pe-
rusteita ei hetkauta niitä, joiden mielestä niiden käsitteleminen on 
vain ja ainoastaan hiustenhalkomista tai lillukanvarsitrimmausta  
Otaksuttavasti kuitenkin useimmat myöntäisivät, että jos jonkin 
sanotaan olevan jotakin ja jostakin, niin tuntuu paremmalta, jos 
se myös on sitä jotakin ja sieltä jostakin  Kuten raportti osoittaa, 
on olemassa ylikansallinen mutta paikalliset piirteet aina saava 
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kehittämisen ja tsemppaamisen liiketoiminta-ala ja puuhakerho, 
jossa referenssit ja käytännöt ovat sisäsiittoisia ja yhteydet kun-
non tutkimukseen ohkaisia  Näissä piireissä kulunutta aineistoa 
uuskäytetään suruttomasti ja innokkaasti tukemaan mitä tahansa 
oman edun mukaan ajettavaa näkemystä kenenkään vaivautu-
matta tarkistamaan, onko lainaus tai tutkimusten tulkinta kor-
rekti  Tämän seurauksena mahdolliset virheet kertau tuvat  On 
selvää näyttöä siitä, että edes laadustaan perinteisesti tunnettujen 
lehti- ja kirjankustantamoiden tai hyvillä tekijöillä kansoitettujen 
toimitusten kriittiset valmiudet eivät riitä niiden tunnistamiseen 
ja pysäyttämiseen  Vakavastikin otettavat tahot osallistuvat sitä 
itse havaitsematta huhujen ja kukkupuheiden levittämiseen 

Nykyinen tiedepolitiikka saattaa ruokkia suuntausta  Jos inno-
vaatiot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ymmärretään kapeasti 
kaupallisen tuotteistamisen mallin mukaan, oikoteiden käyttämi-
nen tutkimuksesta sovelluksiin muodostuu suureksi kiusaukseksi  
Tutkimusta on varmastikin parempi tehdä, käyttää, populari-
soida, soveltaa ja markkinoida kuin olla tekemättä, käyttämättä, 
popularisoimatta, soveltamatta ja markkinoimatta  Raportti ker-
too, että kaikki nämä ovat vaikeita tehtäviä  Eri toimijoilta edelly-
tetään pohjakoulutuksen, kokemuksen, oppivaisuuden ja tukevien 
kontaktien lisäksi muiden muassa huolellisuutta ja kriittisyyttä 
sekä ajattelu- ja arvostelukykyä näiden tähdellisyyden ymmärtä-
miseksi ja vaalimiseksi  Muuten seuraukset saattavat olla kaukana 
siitä, mitä alun perin tavoiteltiin  Pahimmillaan huolimattomuu-
det levittävät huolimattomuutta ja kritiikittömyys luo kritiikittö-
myyttä, jotka yhdessä tuottavat toimintamallin  Tästä on jo näky-
vissä hälyttäviä merkkejä 

”Tutkimus ja innovaatiot”, ”tutkimus ja tuotteistaminen” tai 
”tutkimus ja vaikuttaminen” voivat edelleen olla tavoittelemisen 
arvoisia yhdistelmiä  Ne eivät kuitenkaan ole juuri mitään otsik-
kotasoisina linjauksina riisuttuina pulmallisuudestaan ja erilaisten 
etujen sovittelusta niihin tähtäämiseksi  Tutkimusta ei voi noin 
vain koplata milloin mihinkin  Se on kaikkea koetteleva eikä mi-
tään suoralta kädeltä siunaava voima  Poliittisen järjestelmän ja 
akateemisen maailman johdossa ei ole mielekästä pitää sitä pelas-
tavana enkelinä  Erityinen vaara piilee siinä, että tutkimuksen ja 
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sen hyödyntämisen laadunvarmistus valuu pois tutkijoiden vertais-
yhteisöiltä tahoille, joilla ei ole kykyä arvioida tutkimustulosten 
käsittelyn asiallisuutta  Sen sijaan he voivat mittailla yksinomaan 
kaupallista potentiaalia ja uskoa markkinoiden kykyyn erottaa 
jyvät akanoista  Saattaa olla jopa niin, että menestymisen paineet, 
suuret odotukset ja nykyiset markkinat suosivat tutkimustulosten 
kaupallistamisen avainpiirteinä kohtuuttomia yksinkertaistuksia, 
ylilyöntejä saavutusten raportoinnissa ja katteetonta itsevarmuutta 
niiden tuote-edustamisessa  Sanalla sanoen tilanne voi antaa etu-
lyöntiaseman kritiikittömimmille 

Erityisesti viime aikoina yliopistohallintorukkausten ja koulu-
tussäästöjen tuoksinassa kuultu iskusana ”tutkimustoiminnan ri-
peä kaupallistaminen” särähtää jo korvaan  Ilmaisu sisältyy esi-
merkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön lokakuussa 2015 annet-
tuihin ”tarkentaviin ohjeisiin” hallitusohjelmassa sovituksi ”osaa-
misen ja koulutuksen uudistamiseksi”  Kukaan tuskin vastustaa 
sen enempää vitkastelemattomuutta kuin tutkimusten hedelmien 
saamista yleiseksi hyödyksi ja ansioituneiden palkinnoksi  Hopun 
korostaminen kuitenkin kielii ymmärtämättömyydestä ja ajattele-
mattomuudesta  Jos valtion ja yritysten on järkevää sijoittaa johon-
kin, kohde tuskin on hutilointi  Se on paremminkin kiireetön aja-
tustyö luovassa ja kriittisessä ajatteluyhteisössä  Valtioneuvoston ja 
OKM:n haikailema ”tieteen ja tutkimuksen resurssien hyödyntä-
minen tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla” ei vakuuta 
eksploitaation kohteeksi haluamattomia tutkijoita  Jos ja kun ”niin 
kutsuttuja poisvalintoja” pitää tehdä, hyvä olisi aloittaa ajattele-
mattomimmasta päästä  Hallituksen jo neuvotteluvaihees sa tou-
kokuussa 2015 uutisoimassa ”visiossa” nimeltä ”Suomi 2025 – yh-
dessä rakennettu” linjataan, että maan ”ketterää uudistumista tu-
etaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntä-
miseen perustuvalla johtamiskulttuurilla”  Näin valtioneuvostokin 
lainaa Sitraa ja tukeutuu sen julkaisujen kanssa yhteensopiviin 
managerimanuaaleihin 

Käsite think tank on yllättävästi säilyttänyt tunnun dynaami-
sesta toimijasta, joka tempaa koko yhteiskunnan mukaansa uusiin 
suuntiin  Tämä ei ole hullumpi mielikuva  Mutta jollei se yh - 
disty Aristofaneen pilkalla pönkittämään ja 50-luvun Princetonin 



504

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

oppineissa piireissä uudestisyntyneen ajattelimon malliin eli ajat-
telulle omistautumiseen, toistetaan vain jo vuosikymmeniä kuul-
tua ja kierrätettyä ketterästi kokeilevan innovatiivisuuden tyhjää 
mantraa  Samalla hukataan Suomen mahdollisuus olla universaa-
listi kiitetyn ja seuratun koulumallinsa hengen ja kirjaimen mu-
kaisesti luovasti kriittinen kansakunta 
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[Huom  julkaisemattomista lähteistä tärkeimmät ovat Leena Eräsaaren, 
Päivi Husmanin, Karoliina Jarengon, Lauri Järvilehdon, Anu Kettusen, 
Ilona Lundströmin, Martta Tuomaalan ja Katja Valaskiven haastattelut, 
jotka HH teki vuoden 2015 aikana; yksittäisiä tietoja on tarkistettu yleisistä 
nettilähteistä, joista erikseen on mainittava Wikiquote-, Quote Investigator- 
ja Quote Yard -sivustojen apu joidenkin epäsitaattien jäljittämisessä ]

FA-kirjallisuus (Filosofian Akatemian ja  
filosofianakatemialaisten julkaisut ja haastattelut)

Anonyymi, Mikä on Puhtauspäivä? SSTL Puhtausala ry:n hanke-esittelysivu www 
puhtausala fi/puhtauspaiva, jonka kautta pääsee katsomaan 7/xii/15 klo 14 taltioidun 
ja YouTube-jaetun videon Puhtauspäivän tiedotustilaisuudesta Helsingin 
Amiedussa 

Anonyymi, Oppimaan oppiminen on tulevaisuuden tärkein taito  PuheenPalo 24/iii/16  
[Järvilehdon haastattelu]

Elämän filosofi. Esa Saarisen 60-vuotisjuhlakirja. Toim  Frank Martela, Lauri Järvilehto 
ym  Aalto-yliopisto, Espoo 2013 

Filosofian Akatemia, Ajattelunhallinnan opas 2.0. Filosofian Akatemia, Helsinki 2009 
Filosofian Akatemia, Helsinkiläinen filosofian alan yritys on aloittanut toimintansa   

4/xi/09  [tiedote]
Filosofian Akatemia, Kohti kutsumustyötä. Kutsumuksellisen työllistymisen raportti. 

Filosofian Akatemia, Helsinki 2013  
Filosofian Akatemia, Luovan työn opas  Filosofian Akatemia, Helsinki 2009 
Filosofian Akatemia, Tehdään Suomesta joukkokukoistuksen majakkamaa! Konkreettisia 

työkaluja kohti innostavaa ja innovatiivista tulevaisuuden Suomea  Filosofian 
Akatemia, Helsinki 2014 

Filosofian Akatemia, Työnhakustrategiat ja elämänura. [20-sivuinen pdf-tiedosto 
Akavassa 2012 pidetystä tilaisuudesta, luennoitsijana Järvilehto]

Filosofian Akatemia, Uutiskirjeet ja Twitter-viestit 
Heikkinen, Anu, Filosofi karkkikaupassa  Kirkko & Kaupunki 11/ii/13  [Järvilehdon 

haastattelu]
Jarenko, Karoliina, Innostavan tuotantotavan resepti on nyt selvillä  HyvaaHuomista.fi 

23/iii/16 
Jarenko, Karoliina & Joonas Pesonen, Pieni opas valmentavaan esimiestyöhön  SSTL 

Puhtausala, Helsinki 2015 
Jarenko, Karoliina & Joonas Pesonen, Sisäisen motivaation johtaminen  Avain 

y-sukupolven johtamisen haasteisiin  Työn Tuuli 1/15, 16–23 
Jarenko, Karoliina & Lauri Järvilehto, Sisäisen motivaation johtaminen  Työn tuuli 

1/14, 7–12 
Järvilehto, Lauri, Ajattelun ammattilainen -blogi 2009–2016  AjattelunAmmattilainen.fi.
Järvilehto, Lauri, Pragmatic a priori Knowledge. A Pragmatic Approach to the Nature and 

Object of What Can Be Known Independently of Experience  Väit  University of 
Jyväskylä, Jyväskylä 2011 
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Järvilehto, Lauri, Mistä flow-tilassa on kysymys? Hyvejohtajuus.fi 22/iii/12 
Järvilehto, Lauri ym , Mitä tapahtuu huomenna ajattelulle? Ellun Kanat, Helsinki 2012  
Järvilehto, Lauri, Tee itsestäsi mestariajattelija  Tammi, Helsinki 2012 
Järvilehto, Lauri, Upeaa työtä! Näin teet itsellesi unelmiesi työpaikan  Tammi, Helsinki 

2013 
Järvilehto, Lauri, Creating Motivation in an Accelerating World  Nordic Business Report 

21/viii/14 
Järvilehto, Lauri, Hauskan oppimisen vallankumous (Learning as Fun)  Suom   

Petri Eskelinen & Mirva Kiviaho  PS-kustannus, Helsinki 2014 
Järvilehto, Lauri, Monenkirjavia kuvitelmia  Tammi, Helsinki 2014 
Järvilehto, Lauri, Opi pelaamalla  Teoksessa Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa 

tietoympäristössä. Toim  Helena Ruuska ym  Suomen tietokirjailijat ry, Helsinki 
2014, 219–227 

Järvilehto, Lauri, Tyhmä ei ole enää tyhmä  Sitra.fi 1/vii/15 
Järvilehto, Lauri, Muistitko tänään ajatella? Sponda Magazine. Syksy 2015, 9 
Järvilehto, Lauri, The Nature and Function of Intuitive Thought and Decision Making. 

Springer, Cham 2015 
Järvilehto, Lauri & Kiti Müller, Väite: ”Ajattelemme enemmän kuin ajattelemme 

ajattelevamme”  Teoksessa Mitä tapahtuu huomenna ajattelulle? Ellun Kanat, 
Helsinki 2012, 10–55 

Lahti, Emilia, The Plutarch Project / The Sisu Lab -blogit  EmiliaLahti.fi 2012–2016 
Lahti, Emilia, Words Make Our Worlds  Introducing Sisu  The Creativity Post 5/vi/14 
Luoma, Jukka & Frank Martela, Suomi tarvitsee uuden kapitalistisen manifestin  

Talouselämä 15/xi/14 
Löyttyniemi, Raili, Näkökulmia positiiviseen psykologiaan  (Sis  Elina Lahden  

ja Frank Martelan haastattelut)  Yle.Oppinen.fi [syksy 2014; ei päivämäärää]
Martela, Frank, FrankMartela.fi-blogi 2008–2016 
Martela, Frank, Johtamisen taide – Inhimillisen kukoistuksen tukeminen elämässä  

ja organisaatioissa  Teoksessa Elämän filosofi. Esa Saarisen 60-vuotisjuhlakirja.  
Toim  Frank Martela, Lauri Järvilehto ym  Aalto-yliopisto, Espoo 2013, 266–282 

Martela, Frank, Innostus on johtamisen uusi punainen  Sulavan joulukalenteri  Sulava 
fi 18/xii/14 

Martela, Frank, Innostus – Ratkaiseva menestystekijä tulevaisuuden työelämässä  
LeadingPassion 17/iii/15 

Martela, Frank, Näkymätön johtaja eli miten vapautta johdetaan  Varma.fi 26/ii/15 
Martela, Frank, Tahdonvoiman käyttöohje. 20 työkalua, joilla saat asioita aikaan. 

Tammi, Helsinki 2013 
Martela, Frank, Valonöörit. Sisäisen motivaation käsikirja  Gummerus, Jyväskylä 2015 
Martela, Frank, Jos rakastat demokraattista Suomea, älä jaa roskalehtien linkkejä  

Keskisuomalainen 17/i/16 
Martela, Frank & Esa Saarinen, The Systems Metaphor in Therapy Discourse  

Introducing Systems Intelligence  Psychoanalytic Dialogues. Vol  23, No  1, 2013, 
79–100 

Martela, Frank & Karoliina Jarenko, Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä 
tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2014 

Martela, Frank & Karoliina Jarenko, Draivi. Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? 
Talentum, Helsinki 2015 

Martela, Frank & Lauri Järvilehto, Oppimisen pelillistyminen ja sisäinen motivaatio  
Teoksessa Ahoniemi ym  2014, 23–32 

Martela, Frank & Lauri Järvilehto, Ammattiosaajan hyvä elämä. Ajatuksia ja työkaluja 
ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT, 
Helsinki 2012 
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Mauri, Terence, Sisu – Extraordinary Determination  The Hidden Driver of a Strong 
Mind  Irish Tech News 24/iii/16  [Lahden haastattelu]

Mikkola, Ella, Filosofit: Ihmisten onnellisuudella voidaan päihittää taloustaantuma  
Yle.fi 26/viii/13  [Järvilehdon haastattelu] 

Neuvonen, Markus, Päätä viisaasti. Talentum, Helsinki 2015 
Paju, Sami, Lauri Järvilehto ja filosofit liikkeenjohdon konsultteina  MIND-verkoston 

Podcast osa: 4  MindSpace 9/i/14 
Peura, Pekka, Arviointi muuttuu  Webinaari 4/xii/15 (haastattelussa Lauri Järvilehto)  

OPS-hautomohanke  Oppiminen fi: https://www youtube com/watch?v=SRIFiNW
gmU0&feature=youtu be

Pietiläinen, Marja, Sisu puhuttaa Emilia Lahtea  Kanadan Sanomat 23/xii/14 ja 
FinnishCanadian.com 21/i/15 

Pipinen, Lasse, Viikon vieras: Emilia Lahti  Libera.fi 14/iii/16 
Positiivisen psykologian voima. Toim  Lotta Uusitalo-Malmivaara  PS, Helsinki 2013  

[sis  Martelan, Lahden ja Järvilehdon artikkelit]
Rajavaara, Tuula, Muistin toiminta  Yle Oppiminen: Oppimistaidot  yle.fi 26/ii/16  

[Järvilehdon kirjoituksiin pitkälti perustuva juttu]
Repo, Marja, Ole luova  Helsingin Sanomat 29/v/16  [Järvilehdon haastattelu]
Ruotsalainen, Maria, Terveisiä Rukalta! LeadingPassion 2/v/15 
Saarikoski, Saska, Älyä myytävänä  Helsingin Sanomat 4/iii/15  [Järvilehdon  

haastattelu]
Salin, Marianna, Innostus tuottaa tulosta  LeadershipFinland.fi 6/xi/14   

[Jarengon haastattelu]
Salmi, Virpi, Negatiivinen neurootikko oppi rennoksi – näin sinäkin pääset eroon 

stressistä  Me Naiset 15/ii/15  [Järvilehdon haastattelu]
Salmi, Virpi, Tartu siihen perhanan hetkeen! Mihin tarvitsemme näitä mietelauseita? 

Me Naiset 9/viii/15  [Järvilehdon haastattelu]
Sarhimaa, Jutta, Kun tietokoneista tulee supernopeita, tämä nainen on valmiina  

Helsingin Sanomat Nyt.fi 30/xi/15  [Lahden haastattelu]
Strömsholm, Sonja ym , Sisu. PS, Helsinki 2015 
Örnberg, Erto, Tulta päin  Humanisti  No  11, 2009, 43–46  [Tekesin TULI-hankkeen 

esittelyjuttu, jossa Järvilehdon haastattelu] 

Muu kirjallisuus
Aaltio, Marja, Oikaiseva juttu Harri ja Ilkka Virolaisen väitteisiin   

Tahdonvoima ei paranna, mutta voi helpottaa  Aamulehti 3/iv/16 
Aaltonen, Tapio, Luova kutsumus. Tarkoituksen kokemisen taito  Gummerus, Jyväskylä 

2007 
Aaltonen, Tapio, Henkisen johtajuuden dramaturgia  Teoksessa Elämän filosofi.  

Esa Saarisen 60-vuotisjuhlakirja. Toim  Frank Martela, Lauri Järvilehto ym  
Aalto-yliopisto, Espoo 2013, 253–265 

Aapola, Sari, Tunnustettu asiantuntijuus – Thought Leadership  Docendo, Helsinki 2012 
Abey, Arun & Andrew Ford, How Much Is Enough? Making Financial Decisions  

That Create Wealth and Well-Being. Greenleaf, Austin 2009 
Achor, Shawn, The Happiness Advantage. The Seven Principles of Positive Psychology That 

Fuel Success and Performance at Work. Crown Business, New York 2010 
Adahan, Mirian, It’s All a Gift (Thought It May Not Seem Like It at First Glance). 

Feldheim, Jerusalem 1992 
Adair, John, The Art of Creative Thinking. How to Be Innovative and Develop Great Ideas 

(2007)  Kogan Pale, London 2009 
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Adams, Tony, Agile Leadership. A Leader’s Guide to Orchestrating Agile Strategy, Product 
Quality and IT Governance. iUniverse, Bloomington 2015 

Adelaja, Sunday, Money Won’t Make You Rich. God’s Principles for True Wealth, 
Prosperity, and Success. Charisma, Lake Mary 2009 

Ahjopalo, Janne, Uutuuskirja ja työyhteisöpalkitut firmat  Yle.fi 26/xi/15 
Ahonen, Laura & Sampo Luoto, Markkinointi boksin ulkopuolelta. Talentum,  

Helsinki 2015 
Ahoniemi, Otto ym , Edutopia 2050. Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta. Suomen 

Lukiolaisten Liitto, Helsinki 2014 
Ahtela, Taina, Tarvitaan: think tank  Vihreä lanka 2/ii/07 
Ahtela, Taina, Yhden miehen think tank  Vihreä lanka 2/ii/07 
Aikuiskasvatuksen vuosikirja 2003: Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus 
Ainola, Olli, Hallitus pestasi amerikkalaiskonsultin ideoimaan seuraavaa hallitusohjel-

maa  Yle.fi 18/ii/10 
Aitamurto, Tanja, Crowdsourcing for Democracy  A New Era in Policy-Making  

Eduskunta, Helsinki 2012 
Alahuhta, Matti, Johtajuus. Kirkas suunta ja ihmisten voima. Docendo, Jyväskylä 2015 
Alasoini, Tuomo ym , Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla. Menestys versoo työelämää 

uudistamalla  Tekes, Helsinki 2014 
Albrecht, Karl, Brain Power. Learn to Improve Your Thinking Skills  Touchstone,  

New York 1980 
Albrecht, Karl, Social Intelligence. The New Science of Success. Wiley, Hoboken 2007 
Alhanen, Kai, Vaarantunut suojeluvalta. Tutkimus lastensuojelujärjestelmän  

uhkatekijöistä. THL, Helsinki 2014 
Alhanen, Kai ym , Työnohjauksen käsikirja. Tammi, Helsinki 2011 
Alho, Arja, Miksi kirjoitan? ArjaAlho fi 4/xi/08 
Allen, David, Getting Things Done. The Art of Stress-Free Productivity. Penguin Putnam, 

New York 2001 
Allen, David, Ready for Anything. 52 Productivity Principles for Work and Life. Viking, 

New York 2003 
Allen, Marc, A Visionary Life. Conversations on Personal and Planetary Evolution  New 

World, Novato 1998 
Allison, Scott T  & George R  Goethals, Heroic Leadership. An Influence Taxonomy of 

100 Exceptional Individuals. Routledge, New York 2013 
Alter, Adam, The Powerlessness of Positive Psychology  The New York Times 13/ii/14 
Amatt, John, Straight to the Top and Beyond. Nine Keys to Meeting the Challenge of 

Changing Times  Pfeiffer, San Diego 1995 
Amos, Jeffrey, Transforming to Agility, Manufacturing in the Marketplace of  

Unanticipated Change. Garland, New York 1998 
Andersson, Janice, From Obstacle to Opportunity. Unleash Your Potential. Strategic, 

New York 2009 
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liitE 1 – FilOSOFiAN AKAtEMiAN  
FilOSOFiSEt JA AKAtEEMiSEt  

SEKä MUUt SitAAtit 

Raportin leipätekstissä on jo käsitelty lukuisia Filosofian Akatemia 
Oy:n avaintoimijoiden esittämiä virheellisiä väitteitä erinäisistä 
auktoriteeteista sanomassa muka jotakin filosofianakatemialaisten 
ajamaa asiaa tukevaa  Jo käsiteltyihin Aristoteles-, Sokrates-, Epi-
kuros-, Seneca-, Epiktetos-, Plutarkhos-, Rumi-, Kungfutse-, Ja-
mes-, Galilei-, da Vinci-, Picasso-, Baum-, Einstein-, Edison- ja 
Frankl-lumesitaatteihin ja muihin vastaaviin epäselvyyksiin ei enää 
palata tässä liitteessä  Sen sijaan tässä tarjoillaan niiden täydennyk-
seksi vielä huomattavasti runsaslukuisempi valikoima FA:n muita 
valelainauksia ja outouksia  Liitteen lopulla palataan myös Einola-
Pekkisen, Hakasen ja Zederin raporttitekstissä mainittuihin mutta 
selvittämättä jääneisiin samantapaisiin kyseenalaisuuksiin  

Wilson, Coolidge, Roosevelt, Churchill

Filosofien, tieteilijöiden, taiteilijoiden, keksijöiden ja tehtailijoiden 
lisäksi FA:n väki lainailee poliitikoilta  Järvilehdon Upeaa työtä! 
siteeraa Yhdysvaltain 28  presidenttinä 1913–1921 toiminutta de-
mokraattia Woodrow Wilsonia (1856–1924): hän kuulemma sanoi 
käyttävänsä omien aivojensa lisäksi kaikkia, joita vain lainaksi saa  
Lause olisi ollut helposti ankkuroitavissa maaliskuussa 1914 pidet-
tyyn pressiklubipuheeseen  Viittauksen puuttuminen kielii sekun-
daarilähteestä  Järvilehdon tavoin sitä käyttävät esimerkiksi Doug-
lasin How to Win with High Self-Esteem (1994), Milmanin Living 
on Purpose (2000), Williamsin & Denneyn The Pursuit (2008) tai 
Benignin & Petroskyn Mentoring Matters (2011)  Itse väite Wil-
sonista sanomassa tuota ja tuota pitää paikkansa 

Sen sijaan saman kirjan väittämä USA:n 30  presidenttinä 
1923–1929 vaikuttaneesta republikaanista Calvin Coolidgesta 
(1872–1933) lausumassa ”Kukaan ei ole koskaan kuunnellut itseään 
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työttömäksi” kertaa urbaanin legendan  40-luvulla anonyymin 
pankkiirin suuhun laitettu lause alkoi elää omaa elämäänsä 
80-luvulta lähtien  Järvilehdon malliin sitä käyttävät esimerkiksi 
Culp & Smithin Managing People (Including Yourself) (1992) ja St  
Johnin Stupid, Ugly, Unlucky and Rich (2005)  Filosofian Akatemia 
Oy:n Monster-hakukoneyrityksen kanssa tekemien yhteistöitten 
takia on erikseen mainittava myös siitä, että Upeaa työtä! -kirjan 
toistaman valelainauksen tapaa myös Monsterin perustajan Jeff 
Taylorin urasuunnitteluoppaasta Monster Careers (2005) 

Upeaa työtä! vetoaa Eleanor Rooseveltiin (1884–1962)  Hän oli 
kuulemma kehottanut: ”Tee joka päivä yksi asia, joka pelottaa si-
nua ” Yhdysvaltain ensimmäinen nainen 1933–1945 ei sentään heit-
täytynyt näin personaali treenarilliseksi, vaikka hän kiistatta osal-
listuikin oma-avun historialliseen kunniallistamiseen  Hän näet 
kertoi You Learn by Livingissään (1960) olleensa liian arka lapsi, ja 
neuvoi, että rampauttavaa pelkoa vastaan kannattaa yrittää tehdä 
asioita, joita ei usko pystyvänsä tekemäänkään  Windin & kump-
panien The Power of Impossible Thinkingissä (2006) ja Torabin 
Psych Yourself Richissä (2010) sanat ovat jo Järvilehdon niille anta-
massa asennossa Eleanor-viittauksineen kaikkineen  Huono sitee-
raus on ehkä sentään parempaa kuin kolumnisti Mary Schmichin 
(s  1953) malli  Hän lataa näennäisrooseveltilaisen neuvon Wear 
Sunscreenissään (2008) omana oivalluksenaan 

Upeaa työtä! kääntyy myös Winston Churchillin (1874–1965) 
puoleen  Tai väittää kääntyvänsä  Viitteettömäksi jäävä mutta 
brittiläiselle konservatiivipoliitikolle kirjattu sutkautus pessimis-
tistä näkemässä hankaluuden kaikissa tilaisuuksissa ja optimistissa 
näkemässä tilaisuuden jokaisessa hankaluudessa on epäperäinen  
Sen kyllä liittävät Churchilliin täsmälleen samoin kuin Järvilehto 
esimerkiksi Suttonin 1000 Pocket Positives (2005) ja Meshelin The 
Opportunity Magnet (2010) 

”Churchillin väitetään sanoneen, että hän rakastaa oppimista 
mutta vihaa sitä, että häntä opetetaan”, väittää puolestaan Järvi-
lehdon Hauskan oppimisen vallankumous ilman noottia tai lainaus-
merkkejä  Lähes noin Churchill tokaisi alahuoneessa marras-
kuussa 1952: ”Minä olen henkilökohtaisesti aina valmis oppimaan, 
vaikken aina pidäkään opetettavana olemisesta ” Järvilehdon hie-
man muunnetussa muodossa sitä lainaavat esimerkiksi Mithaug 
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artikkelissaan itsemääräytyvästä oppimisesta sekä Yudelowitz to-
vereineen Smart Leadershipissään (2002) ja Zousmer You Don’t 
Have to Be Famousissaan (2007) 

Dylan

Martelan Valonöörit pystyy vahvistamaan paljon käytetyn Dylan-
sitaatin  Lause A man is a success if he gets up in the morning and 
gets to bed at night, and in between he does what he wants to do on 
todella alkuaan napattu laulaja-lauluntekijä Bob Dylanin (s  1941) 
New York Daily Newsille 1967 antamasta haastattelusta  Martela 
jättää sanomatta, että sitaattia on Suomessa viljellyt FA kaukaa 
haettuna todistusaineistona kannattamilleen sisäisen motivaation 
teoriasovelluksilleen  Järvilehdon blogissa se esitettiin lokakuussa 
2013 lähteettä muodossa: ”Menestyksekäs ihminen on sellainen, 
joka herää aamulla ja menee illalla nukkumaan – ja tekee siinä vä-
lissä niitä asioita, joita haluaa ” Eikä Valonööritkään aseta Dylanin 
menestyksekkyydelle palttua antavaa lausumaa minkäänlaiseen 
kontekstiin tai yritä tulkita sen merkitystä  Viitettä esimerkiksi 
McGregorin asiallisesti lähteistettyyn Dylan-kompilaatioon ei 
saada, joten todettakoon, että sitaattia ovat aiemmin käyttäneet 
FA:n hengessä muiden muassa Dan ”The Leadership Publishing 
Team” Spainhourin Coach Yourself (2007), John ”Infinite Ideas 
Inc ” Middletonin Detox Your Finances (2004) ja James ”Intellec-
tual Talent Management Inc ” Reillyn Shake The World. It’s Not 
About Finding a Job, It’s About Creating a Life (2011) 

Netissä yksi lainauksen parhaimmista viitoittajista on pohjois-
carolina lainen koutsi Guillermo Villar  Hänen yrityksensä Cam-
bio Coaching neuvoo, kuinka ”Käydään käsiksi tarkoitusperiin”  
Villar avittaa asiakkaitaan löytämään ”rakastamansa työn”  Hän 
tuo esiin, että valmennus on ”valtaisa osa siitä, miten olen päättä-
nyt auttaa”  Martela puolestaan toteaa, että ”käytin noin yhden 
tunnin elämästäni” Dylan-sitaatin selvittämiseen  Hän kokoaa, 
että se kuuluu netissä ”eläviin sitaatteihin, jotka pannaan jonkun 
kuuluisan henkilön (erityisesti Einsteinin) suuhun”, mutta ei ha-
vainnollista vertaustaan FA:n Einstein-suhteella tai muilla lainaus-
tottumuksilla  ”Pitkään löysin vain sitaatteja ilman lähdettä”, 
Martela vain lisää, ja lopputulos jää vajaaksi 
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Thukydides

Sisun juhlavuoden puolesta 2015 kampanjoidessaan FA:n väki 
toisti aforismia: ”Avain onneen on vapaus  Avain vapauteen on 
rohkeus ” Allekirjoittajana oli Thucydides  Lahti oli levittänyt sa-
maa sanomaa Positiivisen psykologian Facebook-sivuilla jo pari 
vuotta aikaisemmin  Myös Hyvejohtajuus.fi jakaa mietelmää sa-
moine signeerauksineen koosteessaan ”Aforismit ja mietelauseet”  
Muuan ”internet-liiketoiminnan ja markkinoinnin asiantuntija”, 
joka omien sanojensa mukaan ”on erikoistunut miten rakentaa 
vapautta tuovaa liiketoimintaa”, perustikin samasta viisaudesta 
”Avain Vapauteen” -digiyrittäjyyssivuston 

Suomeksi ja kreikaksi paremmin nimellä Thukydides (n  460–
n  400 eaa ) tunnettu ateenalainen sotilas muistetaan historiallis-
filosofisena kirjailijana  Peloponnesolaissotaa käsittelevän kronik-
kansa lisäksi häneltä säästyi muita kirjoituksia palasina  Kuten 
professori Neville Morley työtovereineen on hiljattain täsmentä-
nyt, yksi noista fragmenteista kuuluu kirjaimellisesti näin: ”[A]r- 
vioitua onnen vapaus, vapaus rohkeus[ ]” Tutkijat huomauttivat 
tekstisirpaleesta muokatun mietelmän suosiosta nettisaiteilla ja li-
säsivät naulan kantaan: ”Epäselväksi jää, mistä ’salaisuus’ tuohon 
saadaan, ellei se sitten ole onnellisen elämän salaisuuksien paljas-
tamista lupailevan itseapukirjallisuuden vaikutusta ” Feikkisitaa-
tin tapaakin esimerkiksi rabbi Samuel M  Silverin oppaasta A Book 
of Practical Philosophy to Help You Achieve Happiness Now (1967), 
retriittikouluttaja ja organisaatiokehittäjä Caren Goldmanin teok-
sesta Healing Words for the Body, Mind and Spirit (2001) ja sana-
kirjailija-oma-apuauttaja Barbara Ann Kipferin kirjasta 1325 Budd-
hist Ways to Be Happy (2007) 

Sokrates

Järvilehdon Monenkirjavia kuvitelmia väittää: ”Sokrates sanoi, että 
filosofian keskeisin tehtävä on kuolemaan valmistaminen ” Sa-
noiko? Ei aivan  Ajatus kuitenkin vastaa suurin piirtein Platonin 
Faidonissa (64b & 67e–68b) esitettyä Sokrates-johtoista keskuste-
lua  Paljon tarkemmin se vastaa uskonnonfilosofi David Websterin 
kirjaan Dispirited (2012) sisältyvää väitettä siitä, että Sokrateen 
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mukaan ”filosofian varsinainen tehtävä” on kuolemaan valmiste-
leminen  Areiopagi.fi-keskustelussa toukokuussa 2015 Järvilehto 
mukaili Websteriä tätä mainitsematta omaksuessaan websteriläi-
sen kannan, jonka mukaan nykyinen ”spirituaalisuus”-muoti an-
saitsee huutia mutta kunnon uskonnollisuus kunnioitusta 

Aristoteles

The soul never thinks without a picture, sanoi Aristoteles Lahden 
maaliskuussa 2014 postaaman blogikirjoituksen mukaan  Sa-
noiko? Ei aivan 

The soul never thinks without an image, kuuluu englanninnos 
teoksesta Sielusta  Puhe on sielun eli psykhen (ψυχή) tarpeesta mie-
likuvaan eli fantasmaan (φάντασμα)  Lahden lainaama vaihtoehto 
kohdataan esimerkiksi Taylorin & Klinglerin kirjassa Secrets of 
Success (2008) ja Gergenin & Vanourekin teoksessa Life Entrepre-
neurs (2008) 

Martela vuorostaan ammentaa Keskisuomalainen-kolumnissaan 
tammikuussa 2016 Aristoteleen poliittisista käsityksestä  Hän sa-
noo kreikkalaisen todenneen, ettei kansalaisuus ole pelkkiä oi-
keuksia vaan myös velvollisuuksia  Martela ei lainaa Politiikkaa tai 
mitään muutakaan Aristoteleen teosta  Hän ei voisikaan, sillä 
niissä ei sanota mitään tuollaista  Esimerkiksi Bartlett & Collins 
kyllä laativat 2011 kääntämäänsä Nikomakhoksen etiikkaan sanas-
ton, jonka mukaan kansalainen (πολίτης, polites) on kaupunkival-
tion (πόλις, polis) täysivaltainen jäsen poliittista elämää luonnehti-
vine velvollisuuksineen ja oikeuksineen  Leipätekstissä ei kuiten-
kaan mainita näiden termien mahdollisia kreikkalaisia vastineita  
Holmes tulkitsi 1979, että Aristoteles korosti Platonin tapaan vel-
vollisuuksia suorastaan liikaakin verrattuna oikeuksiin  Lomasky 
taas totesi 1987, että Aristoteleen hyveperustaisessa selitysmallissa 
”velvollisuuden käsite” jää varjoon  Kraut vahvisti kommentaareis-
saan 2002 ja 2006, että Aristoteleen vain yleisimpiin erotteluihin 
pystyvä ”käsitepaletti” ei vielä ollut kyllin rikas, koska hänen tar-
kastelemansa polis ei vielä tarvinnut sellaisia ”(oikeuksien tapaisia) 
käsitteellisiä välineitä ja laitoksia, joita me nykyään tarvitsemme” 
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Asiaa voi pitää kiistanalaisena  Mutta on vähintäänkin arvelut-
tavaa, että koulutettu filosofi väittää antiikin ajattelijan voivan 
suoraan, ilman mitään tulkitsevaa historiallista välitystyötä, antaa 
kansalaisneuvontaa nyky ihmisille  Kirjoittajakuvaus ”pyrki filoso-
fiksi mutta päätyi hyvän elämän tutkijaksi” ei auta 

Maaliskuussa 2016 Lahti piipahti ajatushautomo Liberan verk-
kosivujen vieraana  Hän ammensi jälleen muinaisilta suuruuk-
silta: ”Filosofi Aristoteleen kirjoituksista poimittu ajatus sopii tä-
hän yhteyteen hyvin: ’Mielen kehittäminen ilman sydämen sivis-
tyksestä huolehtimista ei ole todellista opetusta ’”

Onko Aristoteleen kirjoituksissa tällaista kohtaa? Ei ole  Filo-
sofi kyllä puhuu kasvatuksestakin paljon, mutta ei mitään saman-
tapaistakaan kuin mitä Lahti väittää  Sitaatti on jälleen tekosi-
taatti  Ehkä voisi kiittääkin sitä, että Lahti lisää englanniksi muo-
dossa Educating the mind without educating the heart is no educa-
tion at all liikkuvaan yksiriviseen ainakin sata vuotta käytössä ol-
leen suomalaisen alkusointurakenteen ”sydämen sivistys”  Toiselta 
puolen viimeistään sen sovittelusta lauseeseen voisi olettaa avautu-
van näkymä lainauksen epäperäisyyteen 

Stageiralaisen nimissä ajatelmaa näkyi julkisuudessa ainakin 
runsaammin vasta vähitellen 80-luvulta alkaen ja 90-luvulta hie-
man lisääntyen  Tällä vuosituhannella ja erityisesti aivan viime 
aikoina siitä on tullut suosittu lumelainaus  Aristoteleen sano-
maksi sitä väittää esimerkiksi amerikkalaisen jalkapalloilun pe-
laaja- ja valmentajatähti Tony Dungy (s  1955) eläköidyt tyään jul-
kaisemassaan kaikenlaisen koutsauksen tukiteoksessa Finding 
Your Path to Significance (2009)  Sittemmin se on nähty Lahden 
tapaan käytettynä esimerkiksi Coxin Rewiring Your Preachingissä 
(2012), Ullettin Your Best Life Yetissä (2013), Bogunovichin Talent 
All in Allissa (2015), Dolanin Real Leadership, Real Talk, Real Re-
sultsissa (2015) ja Radinin Brave Girls. Raising Young Women with 
Passion and Purpose to Become Powerful Leadersissä (2015)  Positii-
visen psykologian sovelluksista voi myös mainita raportissa esitel-
tyyn Positive Psychology on the College Campusiin osallistuneen 
Waden kirjan Strength-Based Clinical Supervision (2015)  
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Seneca

Lahti esittää huhtikuussa 2015 blogissaan sitaatin ja allekirjoituk-
sen: Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the 
injury that provokes it. / Lucius Annus Seneca 

Suomeksi lause kääntyisi kutakuinkin näin: ”Jollei suuttu-
musta hillitä, se satuttaa meitä usein enemmän kuin loukkaus, 
joka sen aiheuttaa ”

Kirjoittiko Seneca näin? Ei 
Sen sijaan Seneca kirjoitti näin: [C]ausa autem iracundiae opinio 

iniuriae est, cui non facile credendum est. Ne apertis quidem mani-
festisque statim accedendum; quaedam enim falsa ueri speciem ferunt. 
Dandum semper est tempus: ueritatem dies aperit 

Englanniksi lauseet kuuluvat: The cause of anger is the belief that 
we are injured; this belief, therefore, should not be lightly entertained. 
We ought not to fly into a rage even when the injury appears to be 
open and distinct: for some false things bear the semblance of truth. 
We should always allow some time to elapse, for time discloses the truth.

Suomeksi ne voisi kääntää esimerkiksi näin: ”Pikaistuksiin jou-
tumisen syynä on mielletty loukkaus, eikä tuohon mielteeseen ole 
noin vain us kominen  Vaikka loukkaus olisi avoin ja kouriintun-
tuva, ei pidä puuttua asiaan, sillä eräät epätotuudet naamioituvat 
totuuksiksi  Aina on aikaa antaa totuuden paljastua ”

Mutta lainataan kuitenkin antiikin filosofiaan perehtyneen toh-
torin ja tutkijan Jari Kaukuan (s  1975) 2004 julkaistua suomen-
nosta: ”Äkkipikaisuuden syynähän on käsitys, jonka mukaan on 
kärsitty vääryyttä, eikä tätä käsitystä tule hevin uskoa  Edes aivan 
avoimiin ja ilmeisiin asioihin ei tule heti yhtyä, sillä jotkut epä-
totuudet kantavat totuuden vaikutelmaa  On aina annettava ai-
kaa, päivä paljastaa totuuden ”

Lahden käyttämässä muodossa se esiintyy Turnerin oppaassa 
How to Win Over Emotions (1983)  Yllättävästi ajatelman käyttöaste 
on pysynyt sangen matalana  Se on kyllä otettu mukaan sitaattien 
paljon käytettyyn netti varantoon BrainyQuoteen, mutta sitä on 
hyödynnetty muuten verraten niukasti  Presbyteeripastori Robert 
Stofel (s  1962) kuitenkin otti sen mukaan oppaaseensa Survival 
Notes for New Parents. Inspiration for an Amazing Adventure (2008)  



563

Liite 1

Koomista tai ei, Lahden blogipostaukseen sisältyy lause: ”Kon-
teksti on kuningatar, kuten muistan vanhan sosiaalipsykologian 
professorini sanoneen ” Samaa mietelmää asiayhteyden majes-
teetillisesta merkityksestä tarjoavat myös esimerkiksi Hiebertin 
Living the Dream. Putting Your Creativity to Work (and Getting 
Paid) (2012), Crainerin & Dearloven What We Mean When We 
Talk about Leadership (2015) ja Willcoxin Marketing to Consumers’ 
Instincts (2015) 

Addison

Lahti kirjoittaa blogissaan joulukuussa 2014:

Kuten 1700-luvun kirjailija Joseph Addison kerran sanoi, ”Kärsimykseen 
pitää lisätä sureminen, ymmärrys, kärsivällisyys, rakkaus, avoimuus ja 
tahto pysyä haavoittuvaisena” 

Lähde jää antamatta  Sanoiko englantilainen valtiomies-kirjailija 
Joseph Addison (1672–1719) noin? Ei  Hänen nimiinsä pantu sa-
nonta on ilmoitettu myös kirjailija Anne Morrow Lindberghin 
(1906–2001) lausahdukseksi, ja Lindberghin päiväkirjajulkaisussa 
1973 se esiintyykin  Lahden tapaan sen kirjaavat Addisonille esi-
merkiksi Schillerin Pain and Gain (2013) ja Carnesin A Gentle Path 
Through the 12 Steps and 12 Principle Bundle (1993/2012) 

Cecil

Solitude shows us what should be; society shows us what we are  
Nämä sanat Lahti laittoi blogissaan joulukuussa 2012 Robert Ce-
cilin nimiin 

Lauseparin ensijäsenestä puuttuu tekijä ja alkuperätieto heittää  
Solitude shows us what we should be; society shows us what we are eli 
kutakuinkin ”Yksinäisyys näyttää meille sen, mitä meidän pitäisi 
olla; seura osoittaa meille sen, mitä me olemme”  Näin lausui eng-
lantilainen pappiskirjailija Richard Cecil (1748–1810)  Yllättävää 
tai ei, hänen mietelmäänsä on käytetty melko vähän kirjallisuu-
dessa  Sen tapaa kuitenkin useista painetuista lainauskokoelmista 
ja myös nettisivusto BrainyQuotesta sekä Brierleyn ”käytännölli-
sestä ja mystisestä” oppaasta Santiago de Compostelan vaeltajille 
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Emerson

”Kuten amerikkalaisfilosofi Ralph Waldo Emersonin kerrotaan 
sanoneen, jokaisen teon esi-isä on ajatus”, Järvilehto kirjoittaa Mes-
tariajattelijassaan  Tässä omituista on se, että Emerson ei ole vain 
kerrotusti tai väitetysti puhunut moisia, vaan hän todella kirjoitti 
esseessään Spiritual Laws (1841) lähes kirjaimellisesti niin kuin Jär-
vilehto sanoo hänen sanomakseen sanotun: ”Tiedämme, että jo-
kaisen teon esi-isä on ajatus ” Puheenparsi olisi siis ollut sekä oi-
keaan puhujaan kiinnitettävissä että tunnettuun – ja suomennet-
tuunkin – teokseen kytkettävissä  Mitään monissa muissa koh-
dissa kipeästi kaivattua vastuuvapauslauseketta ei olisi tähän tar-
vittu  Osuudessaan Ellun Kanojen ajattelukirjaan Järvilehto me-
nettelikin näin 

Upeaa työtä! lainaa vastaavasti Emersonin Self-Reliancea (1841) 
korrektisti mutta alkuteosta mainitsematta: ”Luota itseesi  Jokai-
nen sydän värähtelee tämän rautaisen kielen tahtiin ” Kumpaakin 
mietelmää on suosittu yhdysvaltalaisissa menestysmanuaaleissa: 
ensimmäistä esimerkiksi Bristolin Magic of Believingistä (1991) 
aina Nicolettin You’re the Bestiin (2001), Hainesin työryhmän 
Superior Results Through Systems Thinkingiin (2004) ja Eguh-Oka-
forin The Ladder of Successiin (2008), toista taas esimerkiksi Shar-
pen Foundation Stones of Successista (1910) aina Marcusin kirjaan 
What It Takes to Pull Me Through (2005) ja Plautin & Marcusin 
artikkeliin ”A Cultural History of Being Smart and Motivated, 
American Style” (2005) 

Lahti puolestaan avaa kotisivunsa yleisesittelyn lainauksella 
Emersonilta: What lies behind us and what lies before us are tiny 
matters compared to what lies within us. Varmuuden vuoksi hän 
toistaa saman lauseen Emerson-sitaattina blogissaan helmikuussa 
2016  Suomeksi se voisi kuulua: ”Mitä onkaan takanamme ja 
edessämme, ne ovat vähäisiä asioita verrattuna siihen, mitä on 
sisällämme ”

Kirjoittiko yhdysvaltalaisfilosofi joskus jossain näin? Ei 
Sen sijaan lausetta ovat levitelleet kernaasti lukemattomat me-

nestykseen opastajat  Se esiintyy ensi kertaa anonyymin tekijän 
kirjasessa Meditations in Wall Street (1940), jossa sitä ei panna ke-
nenkään filosofin suuhun  Opuksen tekijäksi paljastui vasta 1947 
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myyntimies Henry S  Haskins  Emersonin nimiin sitä oli ilmei-
sesti ensimmäisten joukossa laittamassa myyntimies ja itseapu-
pioneeri Zig Ziglar (1926–2012) kannustusteoksessaan See You at 
the Top (1975)  Sittemmin se on esiintynyt Lahden lainaamassa 
muodossa esimerkiksi Johnstonin nimekkeessä Christian Excel-
lence. Alternative to Success (1985), Maxwellin oppaassa Developing 
the Leader Within You (1993) ja Carterin itseterapiapainatteessa 
Healing Myself. A Hero’s Primer for Recovery from Tragedy (1993) 

Lahden käyttötavan valossa mainninarvoinen lisäys lähteisiin 
on Khamisan & Quinnin The Secrets of the Bulletproof Spirit. 
Bouncing Back from Life’s Hardest Hits (2009)  Siinä neuvotaan 
muun muassa, miten ”luodaan resilienssikäs ympäristö” tai kehi-
tetään ”oma metatietoisuus, jolla päästään ehtymättömän hengel-
lisen resilienssin lähteelle”  

Montaigne

Toisen suuren filosofisen esseistin, ranskalaisen Michel de Mon-
taignen (1533–1592), kanssa Järvilehto menettelee Emersoniin ver-
rattuna muodollisesti pätevämmin mutta silti harhaan johtaen  
Sitaattia ”Elämääni on mahtunut lukematon määrä hirveyksiä  
Suurin osa niistä ei ole koskaan tapahtunut ” hän sanoo Mestari-
ajattelijassa ”Montaignen nimiin pannuksi”  Tosin Me Naiset 
-haastattelussa helmikuussa 2015 hänen kerrotaan ”siteeraavan” 
ranskalaista, kun joko Järvilehto tai toimittaja jättää varaumat sik-
seen  Kummin vain, lainaus ei ole vanhalta skeptikolta  Sen sijaan 
sitä väitetään Montaignen sanomaksi vaikkapa raportissa maini-
tussa How to Stop Worrying and Start Livingissä (1948)  Mestari-
ajattelijan siirtyessä näennäislainauksen tulkintaan otteesta katoaa 
vähäinenkin huolekkuus, sillä se toimii tarkalleen 40-luvun kirjan 
repäisevän otsikon mukaisesti: ”Suuri osa huolista on pohjimmil-
taan turhia  Siksi onkin hyvä opetella kääntämään mielessä pyö-
rivät ajatukset positiivisemmiksi ” Joutava huolehtiminen on var-
mastikin haitta yksilön iloisuudelle, mutta tämän löydöksen luu-
lisi olevan välitettävissä muutenkin kuin esittämällä lähdekritii-
kittä väärä lainaus  Montaigne taipuu huonosti positiivisen ajatte-
lun tukijaksi 



566

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

Hawthorne

Yhdysvaltalaisen ajatteluperinteen tuntemustaan Järvilehto haluaa 
osoittaa lainaamalla Monenkirjavissa kuvitelmissaan myös Emerso-
nin tuttaviin kuulunutta kirjailijaa Nathaniel Hawthornea (1804–
1864): ”Yksikään ihminen ei voi pitempää aikaa elää kaksin kas-
voin, joista paljastaa toiset itselleen, toiset muille ihmisille, tule-
matta lopulta epätietoiseksi siitä, kummatko ovat todelliset ” Hän 
juontaa lainauksen oireellisesti kirjoittamalla, että Hawthorne ”to-
tesi näin”  Lähdeluettelossa on kuitenkin korrektisti mukana tä-
män romaani The Scarlet Letter (1850), ja sitaatti siitä on aito  Ni-
metön, usein me-muotoa vaaliva kertoja toteaa näin esiteltyään 
erään pappismieshenkilön  Jälleen voi ihmetellä sitä, ettei Järvi-
lehto kerro lainaavansa romaania, joka on vieläpä suomennettukin 

Mutta kenties tähän liittyy lainauksen yleinen käyttöperinne  
Sen tapaa esimerkiksi Carterin Untamed Leadershipistä (2011), 
jossa se yhdistetään Järvilehdon tyyliin hyvän ensivaikutelman 
tekemiseen työelämässä  Lausetta lainaavat myös Horan-Katesin 
The Leader’s Journal (2011) integriteettiä ja autenttisuutta teroit-
tavassa luvussaan, Brounsteinin ja kumppanien Thriving in the 
Workplace (2010) vannottaessaan johdonmukaisuutta menestys-
tekijänä ja Maxwellin & Dornanin How to Influence People. Make 
a Difference in Your World (2013), joka neuvoo vaikutusvaltaa ja-
noaville, kuinka ”vilpittömyys on paras ystäväsi” 

James

Lahti lainaa William Jamesia blogissaan tammikuussa 2013  Ku-
vattuaan, kuinka tärkeää ”kunkin meistä” on ”ottaa vastuu teois-
tamme, sikäli kuin ne vaikuttavat toisiin ihmisiin” ja ”tunnistaa 
valtava mahtimme maailman muuttamiseksi parempaan”, hän 
jatkaa:

En usko, että kenenkään tarvitsee etsiä elämän tarkoitusta jos-
tain kaukaa  Väitän, että yksinkertaisimmassa, perustavimmassa 
muodossaan tuo tarkoitus voi olla pyrkimistä erinomaisuuteen ih-
misenä olemisessa hyveitä vaalimalla  Tämä ei ole helppo tehtävä, 
ja se on varmasti tapa ”käyttää elämänsä tavalla, joka kestää elä-
mää pidempään”, kuten William James sanoi 
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Sanoiko James näin? Ei 
Lausetta on kyllä väitetty Jamesin sanomaksi vähintäänkin 

Reader’s Digestin vuosikerrasta 1943 alkaen  Sitä on ahkerasti otettu 
mukaan erilaisiin sitaattikokoelmiin  Viime aikoina se on esiinty-
nyt Lahden lainaamassa muodossa esimerkiksi Schiraldin The Self-
Esteem Workbookissa (2001), Langen Bleedership. Biblical First-Aid 
for Leadersissä (2005), Williamsin & Thomasin Total Life Coachin-
gissa (2005), Blackin Live Life from the Heartissa (2007) ja Zerfosin 
Stress Less and Enjoy Each Dayssä (2012) 

Tässäkin tapauksessa siis väitetty filosofiaperäisyys tai filosofi-
pohjaisuus osoittautuu sekä tekositaatiksi että koutsikierrätykseksi  

Wittgenstein

Lahti on lainannut blogissaan useita kertoja yhtä Ludwig Wittgen-
steinin nimiin viemäänsä lausetta  Sen mukaan ”Kielemme rajat 
merkitsevät maailmamme rajoja”  Voisi ajatella, että korrekti muoto 
”Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja” olisi helppo löytää, 
samoin kuin sen lauseen lähde eli 1922 englanninnettu ja 1971 suo-
mennettu saksankielinen Tractatus logico-philosophicus (1921) 

Me-muodossa lausetta on Lahden tapaan käyttänyt brittifilo-
sofi Bernard Williams (1929–2003)  Sen tapaa sekä monikon että 
yksikön ensimmäisessä persoonassa mitä vaihtelevimmissa teok-
sissa, joskus Wittgensteinille kirjattuna ja toisinaan ei  Brainy-
Quote jakelee sitä Lahden suosimana versiona 

Einstein

Eräänlaisena hyvityksenä monille tässä raportissa käsitellyille 
Einstein- virhelainauksilleen Järvilehto siteeraa fyysikkoa melko 
säällisesti uusimmassa suomenkielisessä teoksessaan  Monenkirja-
via kuvitelmia kertoo, kuinka ”Einstein kerran sanoi: ’Mielikuvi-
tus on tietoa tärkeämpää  Tieto on rajallista, kun taas mielikuvitus 
sisältää koko maailman ’” Lähdeluetteloon sisältyy Einsteinin sa-
nomisista koottu ja hänen nimellään hänen elinaikanaan julkaistu 
toimite Cosmic Religion. With Other Opinions and Aphorisms (1931)  
Siinä todella esiintyvät Järvilehdon lainaamat lauseet 
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Alun perin Einsteinin kerrottiin sanoneen suunnilleen noin 
lokakuussa 1929  Silloin julkaistiin George Sylvester Viereckin 
(1884–1962) hänestä tekemä haastattelu brittiläislehdessä The Sat-
urday Evening Post  Sen mukaan Einstein totesi: ”Olen kylliksi 
taiteilija ammentaakseni vapaasti mielikuvituksestani  Mielikuvi-
tus on tärkeämpää kuin tieto  Tieto on rajallista  Mielikuvitus ym-
päröi maailman ” Tämä versio sanonnasta on kelpuutettu Calap-
ricen arvovaltaiseen Einstein-koonnokseen  Siihenkin kannattaa 
kuitenkin suhtautua jonkin verran epäilevästi  Müncheniläis-
syntyisestä, 12-vuotiaana perheensä kanssa Yhdysvaltoihin siirty-
neestä ja 20–30-luvuilla Eurooppaa kiertäneestä runoilijasta Vie-
reckistä kehittyi jo varhain julkisuushakuinen omanlaisensa tiede-
popularisoinnin harrastaja ja siinä sivussa vähitellen myös kansal-
lissosialistisen politiikan asianajaja  Oli miten oli, Järvilehdon 
kanssa samaa muotoilua sanonnasta käyttävät esimerkiksi Rob-
binsin Awaken the Giant Within (1991) sekä Elliottin, Millerin ja 
Rayn laatimat 2000-luvun menestysoppaat 

Monenkirjavia kuvitelmia etsiytyykin Mestariajattelijasta var-
memmin muistuttavaan otteeseen toisessa Einstein-viittaukses-
saan  ”Einsteinin sanotaan pitäneen päivätorkkuja tehokkaana 
ongelmanratkaisukeinona, joka auttoi häntä kirkastamaan miel-
tään ja keksimään uutta”, Järvilehto kirjoittaa lähdettä antamatta 

Monissa kirjoissa, kuten Frankin laatimassa biografiassa, viita-
taan kyllä Einsteinin iltapäiväuniin  Tirsat ja ongelmanratkaisun 
koplaa kuitenkin aivan toisentyyppinen lähde  Raportissa jo mai-
nittu, ”High Performance Leaning Center” -nimistä itse- ja yhtei-
sökehitysfirmaansa luotsaava konsultti Michael J  Gelb (s  1952) 
toteaa menestysohjeniteessään Innovate Like Edison (2007), että 
niin Edison, Einstein ja hänen kolmas keppihevosensa Leonardo 
da Vinci kuin myös Brahms, Napoleon, Churchill, George Wash-
ington, John F  Kennedy ja Ronald Reagan sekä ”monet muut 
poikkeukselliset saavuttajat luottivat kaikki nokosiin päästäkseen 
täyteen iskuun”  Gelb lisää, että ”melkeinpä kaikilla on kokemusta 
siitä, miten ongelma ratkeaa nukkumalla yön yli”, mutta mainit-
tujen nerojen esimerkki viitoittaa tietä metodisiin ”voimatorkkui-
hin” osana ”menestyssysteemiä” 
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Sagan

”Ihmisoikeusaktivisti, väkivallan ehkäisemisen puolestapuhuja, 
juoksija ja Carl Sagan -fani ” Näin Lahti määrittelee itsensä Twit-
ter-tilinsä kirjoittaja kuvauksessa  Kotisivujensa elämäkerrallisessa 
kysymys–vastaus-osuudessa hän mainitsee kolme suosikkikirjaili-
jaansa, joista yksi on Sagan  Yleishyödylliseksi esittäytyvän Ent-
heos-firman ja sen Optimaalisen Elämän Akatemian henkilöesit-
telysivustolla Lahti mainitsee Saganin yhtenä kolmesta nimestä, 
kun kysytään ”lempiopettajia ja -sankareita”  Hänen Linked In-
profiilinsa huipentuu sitaattiin: ”’Jossain jotain uskomatonta odot-
taa tietämistään ’ – Carl Sagan ”

Sanoiko yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Carl Sagan (1934–1996) 
jossain jotain tällaista? Ei 

Newsweekissä elokuussa 1977 ilmestyneessä kansikuvajutussa 
kuvailtiin astronomian tutkijana ja popularisoijana kunnostautu-
neen Saganin elämäntyötä ”toisten maailmoiden etsijänä”  Hän oli 
kuulemma innoittunut jo lapsuudessaan avaruusfantasiakirjoista  
Toimittajat kertoivat Saganin tokaisseen, että elämässä on jotain 
lähestulkoon kiellettyä, ”jos osoittautuu, että me todella olemme 
yksin”  He lisäsivät tämän lainauksen perään oman pohdintansa 
siitä, että kenties tehdään vielä fantasiakirjallisuuttakin oudompia 
löytöjä: ”Jokin täysin uusi ilmiö kenties… Jossain jotain uskoma-
tonta odottaa löytämistään ”

Tyylilleen uskollisesti Newsweek ei siis lopettanut juttua lai-
naukseen vaan lisäsi siihen oman kutkuttavaksi tarkoitetun hän-
tänsä  Viimeistään 80-luvun alkupuolella lause alkoi kuitenkin 
liikkua Saganin nimissä  Lahden tapaan sen ovat esittäneet vir-
heellisesti hänen ajatelmakseen esimerkiksi Espelandin & Wall-
nerin Making the Most of Today. Daily Readings for Teens on Self-
Awareness, Creativity, and Self-Esteem (1998), Sweetin 11 Indispens-
able Relationships You Can’t Be Without (2008) ja Badonskyn An 
Owner’s Manual to Your Creativity (2013) 

Lahden varmastikin vilpitön Sagan-fanitus näyttää suunnilleen 
yhtä suurpiirteiseltä kuin hänen suhtautumisensa Plutarkhokseen  
Tuskallista tässä on ainakin se, että Saganin viimeiseen kirjaan 
The Demon-Haunted World. Science as a Candle in the Dark (1995) 
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sisältyi erityinen luku ”Potaskantutkinnan kaunotaide” tai ”Mos-
kantodentamisen hienostunut taito”, joka varustaa ja evästää luki-
jansa kaikenlaisen kukkupuheen paljastamiseen  Jätetään tässä 
vähemmälle huomiolle kehotukset määrällistämiseen, niukenta-
miseen, usean eri olettamuksen kehittelemiseen ja epätodentami-
sen periaatteellisen mahdollisuuden muistamiseen  Alleviivataan 
näitä enemmän sitä, että Sagan vannotti hankkimaan evidenssiä, 
välttämään auktoriteettiperusteluja, epäilemään mielistymisiään 
ja suosimaan debattia 

Goethe

Lahti esitti blogissaan maaliskuussa 2014 Goethe-lainauksen  Se 
menee näin:

In the realm of ideas everything depends on enthusiasm… in the 
real world all rests on perseverance.

Ajatuksen voisi suomentaa: ”Ideoiden valtakunnassa kaikki 
riippuu innokkuudesta… Todellisessa maailmassa kaikki varaa 
sitkeyteen ”

Sanoiko J  W  von Goethe (1749–1832) näin? Ei, ei edes saksaksi 
Forbes-lehdessä 1991 niin kuitenkin väitettiin hänen sanoneen  

Sittemmin lausetta ovat väittäneet Goethen lausumaksi esimer-
kiksi Wendleton ammatinvalintaoppaassaan 1999, Billick & Peter-
son johtajuuskirjassaan 2001 sekä Hirsch teoksessaan The Capita-
list Spirit. How Each and Every One of Us Can Make a Giant Dif-
ference in Our Fast-Changing World (2010) ja Hurn kirjassaan The 
Entrepreneur’s Secret to Creating Wealth. How the Smartest Business 
Owners Build Their Fortunes (2012) 

Lahti palasi Goethe-sitaattien kanssa asiaan helmikuussa 2016  
Nyt hän lainasi lausetta: Whatever you can do, or dream you can, 
begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Suomeksi tämä 
voisi kuulua: ”Mitä osaatkin tehdä, tai haaveilet osaavasi, aloita se  
Rohkeuteen sisältyy nerokkuutta, mahtia ja taikaa ”

Sanoiko Goethe näin? Ei, ei edes saksaksi  Se on ikävä juttu, 
koska tuollainen kaiken oma-avun ja valmentelun motoksi sopiva 
ajatelma saisi hänen nimestään kummasti syvyyttä ja korkeutta 

Lauseet ovat peräisin irlantilaisen John Martin Ansterin (1793–
1867) tekemästä lievästi puhuen vapaasta tulkinnasta Goethen 
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Faustin (1808/1832) ensimmäisestä osasta (1808)  Lainopin profes-
soriksi Dublinin Trinity Collegeen sittemmin nimitetty Anster 
sepitti säkeet opiskeluvuosinaan, julkaisi ne ensin aikakausleh-
dessä ja 1835 kirjana  Kun verrataan Ansterin jälki peräisrivejä 
Goethen alkuperäistekstiin, havaitaan vahvasti täydentävää kään-
tämistä  Saksalainen originaaliteos sisältää kyllä kohtauksen ”Esi-
näytös teatterilla”, jossa taidelaitosjohtaja puhkeaa puhumaan te-
kojen puolesta sanoja vastaan ja usuttaa asioita lykkäämättömään, 
päättäväiseen aikaansaapuuteen  Mutta aktiin ei lukeudu, kuten 
ei liioin näyttämökappaleen asiallisiin käännöksiin, mitään pu-
hetta osaamisista, uneksumisista, uskalluksesta, henkevyydestä, 
voimasta tai tenhosta 

Lause on liikkunut 1840-luvun alusta alkaen englanninkieli-
sissä painatteissa ja aluksi varmastikin Ansterin mutta pian jo 
yleistyneen käytännön takia Goethelle virheellisesti kirjattuna  
Esimerkiksi Wikiquote-sivusto ilmoittaa oikein sen epäperäiseksi, 
mutta selittää erheellisesti, että valesitaatti juontuisi vasta 1900-lu-
vun alusta  Täsmälleen samassa muodossa kuin Lahti sitä käytti 
– yhden sanamuodon erolla Ansteriin ja hänen formulointiaan 
seuranneisiin lukemattomiin 1800-luvun kirjoittajiin – ensimmäi-
senä 1905 brittikirjailija Marie Corelli (1855–1924)  Hän luonnehti 
sitä nimenomaan ”inspirationaaliseksi” lainaukseksi, joka ”elävöit-
tää mielen ja tiivistää tarmon työntekijässä kuin työntekijässä”  
Ennen Lahtea sitä ehtivät hyödyntää ja Goethen sanomaksi väittää 
esimerkiksi rotariveli Mutch The Rotarianissa 1972, elämäkoutsi 
Panté Dressing to Winissään (1984), Tomsin saarnaaja pariskunta 
True Workissään (1999), tuottavuustreenari McKee The Accelerated 
Trainerissään (2004) ja personaalidisrupteri Johnson Dare, Dream, 
Dossään (2012)  

Kivi

Joulukuussa 2015 Senaatti-Areenassa esitelmöineen Martelan 
havaintoväline slaideihin kuului mustavalkoinen otos hevoskyy-
dillä lystiä pitävistä miehistä  Se on still-kuva Erkki Karun (1887–
1937) ohjaamasta ja Aleksis Kiven (1834–1872) näytelmään (1864) 
perustuvasta filmistä Nummisuutarit (1923)  Martela on laittanut 
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yhdelle miehistä puhekuplaan viedyn vuorosanan: ”Maailma 
muuttuu, Eskoseni!”

Mykkäelokuvassa moista repliikkiä ei luonnollisestikaan kuulla  
Mutta sanoiko niin Kivi tai hänen näytelmänsä? Ei 

Ensimmäisessä näytöksessä suutarimestari Topias lausahtaa po-
jalleen Eskolle: ”Mutta niin muuttuu mailma; silloin kuin nyljetty 
orava, nyt mahdut hädintuskin tähän samaan hännystakkiin; niin 
muuttuu mailma, Eskoni ” Pian tämän jälkeen Esko toistaa sanat 
itsekseen: ”’Niin muuttuu mailma’, sanoi pappa ”

Mann & Böll

Martelan ja Järvilehdon vahva kiinnittyminen yhdysvaltalaisiin 
esi kuviin tekee heidän seikkailuistaan muitten maitten kulttuu-
reissa erityisen kiehtovia  Esimerkiksi saksalainen kirjallisuus pää-
see esille heidän yhteis teoksessaan Ammattiosaajan hyvä elämä var-
sin omituisella tavalla  Komeaa kylläkin, yhden osion mottona on 
sitaatti Thomas Mannin (1875–1955) romaanista Taikavuori (Der 
Zauberberg, 1924)  Se on kuitenkin sama katkelma, jonka IBM 
otti mukaan Think-lehteensä jo 1954 ja ForbesQuotes- ja Brainy-
Quote-saitit sittemmin jaeltavakseen  Itsetreenauskirjallisuudessa 
sitä käyttää esimerkiksi Rochen pariskunta Write Your Own Sto-
ryssaan (2011)  Se sisältyy kuitenkin myös Martelan & Järvilehdon 
päälähteenä toimivaan Damonin The Path to Purposeen, mistä he 
olisivat voineet mainitakin  He merkitsevät mieluummin lähteek-
seen Mannin 

Ammattiosaajan hyvä elämä kertoo myös tarinan espanjalaiseen 
kalastajakylään saapuvasta amerikkalaisesta liikemiehestä  Seurat-
tuaan aikansa pyytäjien kiireetöntä elämänmenoa rannalla hän 
ehdottaa toiminnan tehostamista ja voiton tekemistä  Näin mah-
dollistuisi, niin, kiireetön elämän meno rannalla 

Lähdetietoa ei tällä kertaa heru  Tarinan alkuperäinen esitys on 
saksalaisen kirjailijan Heinrich Böllin (1917–1985) satiirisesta ra-
dioesseestä Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral (1963)  Vaikka 
Martela & Järvilehto lisäävät kertomukseen hienoiset omat sää-
tönsä, heidän tapansa käyttää sitäkin käy yksiin tutun tahon eli 
yhdysvaltalaisten itse- ja yrityskehitysoppaitten kanssa  Esimer-
kiksi Silfin One Hundred Wisdom Stories from Around the World 
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(2003) ja Outcaltin The Best Things in Life Are Free (2005) kertovat 
kutakuinkin saman tarinan, nekin ilman Böll-viitettä 

Barrie

Senaatti-Areenan esitelmässään marraskuussa 2015 Martela jakoi 
yleisölle seuraavanlaisen ajatelman: ”Mikään ei ole oikeastaan 
työtä, ellet mieluummin tekisi jotain aivan muuta ” Hän ilmoitti 
sen olevan lainaa J  M  Barrielta 

Sanoiko skottikirjailija Sir J  M  Barrie (1860–1937) noin? Ei 
Nyt ollaan tosin lähellä osumaa  Totuudesta poikkeaminen su-

juu kuitenkin jälleen tutuin ja mielenkiintoisin tavoin  Barrien 
teos Courage (1922) välittää kirjailijan ja koulumiehen tuoreeltaan 
toukokuussa 1922 pitämän rehtorinpuheen St  Andrewsin yliopis-
tosta  Tekstiin sisältyy lause: ”Taiteelliset kutsumukset – muista-
nette, kuinka Stevenson niitä pieksikään – ovat pelkästään sen 
tekemistä, minkä pariin hinkuaakin: ei se todellista työtä olekaan, 
ellei kernaammin tekisi jotain muuta ”

Periaatteessa siis lainaus on vain hieman vajavainen tai epä-
tarkka taikka lyhennetty ja ehdottomaksi teesiksi muunnettu 
mutta korrektihko käyttösitaatti  Tarvitaan kuitenkin neljä lisä-
huomautusta  Ensinnäkin jos Martela olisi vaivautunut lukemaan 
alkutekstin, hän olisi saanut siitä kaupan päälliseksi aineistoa 
’kutsumus’-puheisiinsa  Toiseksi: hän olisi huomannut, että Barrie 
ei suinkaan sinuttele ketään, vaan esittää sanansa satojen ihmisten 
kuulijakunnalle; lause siis suomentuu joko te-muotoon tai asian-
mukaisessa passiivissa  Kolmanneksi Martela olisi ymmärtänyt, 
että Barrie kertoo tässä kohdassa yhäkin syystä ylistettyä puhet-
taan köyhäksi syntymisen ja vapaan toimittajuuden eduista  (Hän 
viittaa maanmiehensä ja kirjailijakollegansa Robert Louis Steven-
sonin (1850–1894) piikikkääseen esseeseen ”A Letter to a Young 
Artist” (1888) )

Neljänneksi: Martelan käyttämässä virheellisessä muodossaan 
sitaatti on ollut suosittu 20-luvulta alkaen  Siihen ovat ennen häntä 
turvautuneet esimerkiksi Bell The Salesman’s Rainbow of Successis-
saan (1962), Scott & Johnson Retire & Rejoicessaan (1988), Dawson 
The 13 Secrets of Power Performancessaan (1994), McKean Custo-
mers Are Peoplessaan (2003) ja Nicholas I Come Firstissään (2010) 



574

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

Hoffer, Smedes & O’Connor

”Tulevaisuuden maailma ei ole huippuosaajien – vaan huippuop-
pijien  Niin kuin filosofi Eric Hoffer tiettävästi sanoi, ’Muutoksen 
aikoina oppijat perivät maan – samalla, kun oppineet huomaavat 
olevansa erinomaisen hyvin varustautuneet toimimaan maail-
massa, jota ei enää ole ’”

Näin kirjoittivat Martela & Järvilehto pelillistä oppimista ylis-
tävässä puheenvuorossaan toimitteessa Edutopia 2050 (2014)  Outo 
epävarmuusele oli turha  Sen sijalla olisi pitänyt olla viittaus yh-
dysvaltalaisen itseoppineen filosofisen kirjailijan Eric Hofferin 
(1898–1983) myöhäisteokseen Reflections on the Human Condition 
(1973) ja tarkempi lainaus siitä: ”Rajusti muuttuvana aikakautena 
oppijat perivät maan  Oppineet yleensä huomaavat varustautu-
neensa elämään maailmassa, jota ei ole enää olemassa ”

Epävarmasti annettu epätarkka sitaatti esiintyy ensimmäisen 
kerran samassa virheellisessä muodossa yhdysvaltalaisen mentori-
treenarin H  Stephen Glennin (1941–2004) menestyjäkasvatus-
manuaalissa Raising Children for Success (1987)  Sen toisti esimer-
kiksi tietokonepohjaisen opetuksen edistämis orgaani The Compu-
ting Teacher vuosikerrassaan 1990  Sittemmin sitä ovat siteeranneet 
Martelan & Järvilehdon suomeenkin välittämässä muodossa luke-
mattomat yksilö-, pari-, perhe- ja yhtiökehittäjät  Mainittaakoon 
virhesitaatin kierrättäjistä koulutuskonsultti John Amatt Straight 
to the Top and Beyondeineen (1995), kuntodieettiekspertti Donna 
Michaels-Surface Fat to Fabulous in Only 28 Dayseineen (2000) ja 
kasvuyrittäjä Ben Casnocha What a (Very) Young CEO Learned on 
His Journey Through Silicon Valleyneen (2007) 

”Antamalla anteeksi sen[,] mitä emme voi unohtaa[,] luomme 
uuden tavan muistaa”, kuuluu Martelan Tahdonvoiman käyttö-
ohjeessaan tarjoaman yhden alalukumottositaatin ydinlause  Hän 
nimeää sen lausujaksi Lewis B  Smedesin (1921–2002), mutta selit-
tää nootissa, ettei ”ole onnistunut löytämään, missä tämä laajasti 
siteerattu lausahdus on alun perin sanottu”  Martela jatkaa, että 
”Psychology Today -lehden kolumnisti [ja Fullerin teologisen semi-
naarin psykologian yksikön professori] Ryan Howes kertoo sen 
olevan hänen entisen professorinsa Smedesin lausuma, joten voi-
nemme luottaa hänen sanaansa” 
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Tutkijan olettaisi kykenevän parempaan  Lainaus on peräisin 
ilmeisimmästä lähteestä eli kirjasta The Art of Forgiving (1996)  
Hieman samaan tapaan yhdysvaltalainen kalvinistiteologi ja Ful-
lerin professori Smedes kirjoitti jo aiemmassa teoksessaan Forgive 
& Forget (1984), jossa hän korosti, että menneisyyttä ei voi pyyhkiä 
pois, mutta sen aiheuttamaa kipua pystyy hoitamaan 

Samassa oppaassaan Martela lainaa myös yhdysvaltalaista kir-
jailijaa Flannery O’Connoria (1925–1964)  Prosaisti todella sanoi 
romaaninsa Wise Blood (1952) toisen painoksen esipuheessa: ”Va-
paa tahto ei ole yhtä tahtoa, vaan montaa tahtoa taistelemassa kes-
kenään yhden ihmisen sisällä ” Sitaatti on korrekti, mutta se esiin-
tyy se myös Bayn & McPhersonin Change Your Attitudessa (1998) 
ja Weissin Managing for Peak Performancessa (1989 

Dalai-lama

Martela vetosi Radio Suomen haastattelussa marraskuussa 2015 
Tiibetin pakolaishallituksen johtajan ja tiibetinbuddhalaisuuden 
keulakuvan sanomisiin  Dalai-lamaksi 1939 tunnustettu Tenzin 
Gyatson (s  1934) kuulemma ”sanoi hyvin” eli näin: ”Jos haluat 
tehdä muut ihmiset onnelliseksi, harjoita myötätuntoa  Jos halut 
tehdä itsesi onnelliseksi, harjoita myötätuntoa ”

Sanoiko Dalai-lama näin? Mahdollisesti jotain tuon suuntaista, 
mutta ehkä ei sittenkään 

Lauseet eivät sisälly hänen kirjoituskokoelmaansa Heart of Com-
passion (1997)  Siinä kyllä puhutaan sekä myötäkärsimyksestä että 
onnesta, joka kumpuaa toisten onnellisena olemisen haluamisesta, 
mutta oman onnen haluamisen sanotaan olevan – buddhismista 
maallikoillekin tuttuun tapaan – kaiken kärsimyksen alkusyynä  
Myötätuntoisuuteen, huomaavaisuuteen ja auttavaisuuteen johdat-
tavat tekstit eivät ole onnen ”tekemisen” eivätkä itse itsensä onnel-
listuttamisen asialla  Lauseet eivät liioin lukeudu Gyatsonin yh-
dessä yhdysvaltalaisen psykiatrin Howard Cutlerin (s  1953) kanssa 
kirjoittamaan ja edelliseen teokseen verrattuna vahvasti oma-apui-
semmaksi toimitettuun oppaaseen The Art of Happiness (1998) 

Muualla ehti kuitenkin tapahtua  Myyntimiehestä ”kansal-
lispuhujaksi”, ”vaurausstrategiksi” ja oman Stephen Paul Ed-
wards Inc  -yrityksensä ruumiillistumaksi kehittynyt floridalainen 
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Stephen Paul Edwards (s  1955) ennätti siteerauspuuhiin ”Interna-
tional Academy of Mind, Body and Spirit” -nimisen kustanta-
monsa kasvumanuaalissa Heaven Can’t Wait (1998): ”Jos haluat 
toisten olevan onnellisia, harjoita myötäkärsimystä  Jos haluat olla 
onnellinen, harjoita myötäkärsimystä ” Näin hän väitti Dalai- 
laman sanoneen, eikä erkaantunut yhtä kauas Heart of Compassio-
nin ajatuksista kuin suomalainen kollegansa parikymmentä vuotta 
myöhemmin  Kyseenalainen sitaatti päätyi niin psykologi Anne 
Wilson Schaefin self-help-niteeseen Meditations for Living In Ba-
lance. Daily Solutions for People Who Do Too Much (2000) kuin 
myös oman ”Universaalin ja voitokkaan” kirkkonsa ja ”Summit 
University Press” -nimisen kustantamonsa 70-luvulla perustaneen 
saarnaajan Elizabeth Clare Prophetin (1939–2009) teokseen Al-
chemy of the Heart (2000)  Positiivisen psykologian tähtiin kuu-
luva Sonia Lyubomirsky puhui The How of Happinessissään (2007) 
Dalai-laman ”tutusta kertosäkeestä”, mutta hän lyhensi ja yksin-
kertaisti sen muotoon: ”Jos haluat olla onnellinen, harjoita myö-
täkärsimystä ”

Gyatso itse tarttui asiaan The Art of Happinessin 10-vuotislaitok-
sessa 2009  Sen esipuheessa hän toteaa: ’Monta vuotta sitten kir-
joitin: ’Jos haluat toisten olevan onnellisia, harjoita myötäkärsi-
mystä; ja jos haluat itsesi olevan onnellinen, harjoita myötätun-
toa ’” Tässä muodossa (tosin puolipisteen sijasta pistettä ja uutta 
lausetta käyttäen) se esiintyy Dalai-laman ”perus uskomuksena” 
myös Gyatson & Cutlerin The Art of Happiness in a Troubled Worl-
dissä (2009)  Sitä noudattaa esimerkiksi Allisonin & Goethalsin 
Heroic Leadership (2013)  Martelan sitaatti on siis epätarkka lainaus 
alkutekstistä, jota Dalai-lama ja muut ovat lainanneet ennen häntä 
puhumatta onnelliseksi ”tekemisestä”  Mutta sen enempää tiibeti-
läinen kuin kukaan muukaan ei ole kertonut, mikä tuo varhainen 
pohjateksti olisi  Ties vaikka se olisi Gyatsollekin kelpaava Ed-
wardsin tulkinta Heart of Compassionin sanomasta 

Clarke & Gibson

Järvilehdon Hauskan oppimisen vallankumous käyttää mottonaan 
brittiläisen kirjailijan Arthur C  Clarken (1917–2008) vakuutusta: 
”Kun lapset ovat kiinnostuneita, he oppivat ”



577

Liite 1

Sanoiko Clarke näin? Hän kenties tokaisi jotain tuonsuun-
taista 

Järvilehto ei viittaa mihinkään julkaisuun  Se olisikin vaikeaa, 
sillä Clarken kirjoituksiin ei sisälly lainattua väitettä  Lähteeksi 
paljastuu Newcastlen yliopiston opetusteknologian professori 
Sugata Mitra (s  1952)  Hän on tullut kuuluisaksi 1999 tekemästään 
ja Järvilehdolle tärkeästä ”Hole-in-the-Wall”-kokeesta, jossa delhi-
läiset slummilapset saivat omin päin opetella käyttämään heille 
ennalta tuntematonta mutta riittävän kiinnostavaa ja sopivasti 
motivoivaa tietokonetta  Mitrasta katulasten nokkeluus oli niin 
imponoivaa, että hän kaupallisti keksintönsä 2001 ja on sen koom-
min myynyt sitä omistamanaan HiWEL-oppimismetodologia-
konseptina  Yli kaksi miljoonaa nettikatselua saaneessa TED-pu-
heessaan 2013 hän kertoi saaneensa puhelun Clarkelta, joka oli 
kuulemma lausahtanut ”Jos lapset kiinnostuvat, kasvatusta tapah-
tuu” ja/tai ”Kun on kiinnostusta, silloin on kasvatusta”  

Clarke onkin ICT-oppimisintoilijoiden mieliauktoriteetti  Hän 
esitteli jo 70-luvulla UNESCOlle ”sähköisen tutorin” ajatusta  
Mitra kertoi aiemmassa TED-puheessaan 2008, että Clarke olisi 
heidän tavatessaan lausunut: ”[O]pettaja, joka voidaan korvata tie-
tokoneella, pitäisikin [korvata tietokoneella] ” Järvilehto kuvaili 
Mitran puhetta blogissaan lokakuussa 2010 ”innostavaksi” ja visioi 
marraskuussa, että ”oppimisesta vieraantumiseen” vievän ”opetta-
misen” sijaan lapsille olisi tarjottava ”valmennusta”  Yhdysvaltalai-
nen pappi ja ATK-pohjaisen opetuksen edistäjä Parker Rossman 
(1919–2013) totesi jo 1983 Clarken murjaisseen näin: ”Kuka tahansa 
opettaja, joka voidaan korvata tietokoneella, pitäisikin [korvata 
tietokoneella] ” Clarke-palkinnon 2001 voittanut ja Clarke-säätiön 
varapuheenjohtajanakin vaikuttanut yhdysvaltalainen avaruus-
teknologiavaikuttaja Joseph N  Pelton (s  1943) väitti vuorostaan 
90-luvulla Clarken sanoneen jo 1978 näin: ”Ehkä kaikki opettajat, 
jotka voidaan korvata koneilla, pitäisikin [korvata koneilla] ” ”Vii-
saan”, ”voimaantuneen” ja ”spirituaalisen” johtajuuden konsultoi-
misesta liiketoimintaa tekevän Paul D  Houstonin (s  1944) mu-
kaan taas Clarke olisi todennut näin: ”Oppimisen taikuus piilee 
halussa oppia ”

Sanomisten alkuperät ovat epävarmat ja hämärät  Sanankäyt-
täjä sitä vastoin on soveliaalla tavalla kuuluisa  Maineikkaalta 
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Clarkelta halutaan haudantakaista vetoapua nykyisiin koulu- 
uudistuksiin  Peltonin sanoin tämä oivalsi, että ”avain tulevaisuu-
den koulutusjärjestelmiin on rikas uusi sekoitus opettajia, oppi-
missysteemejä ja interaktiivista mediaa” 

Hieman samantapainen asema on Clarke-palkintoehdokkaak-
sikin 00-luvulla päässeellä yhdysvaltalaiskirjailijalla William Gib-
sonilla (s  1948)  Järvilehdon Monenkirjavia kuvitelmia ottaa vauh-
tia kyberpunk-lajityypin keksijäksi usein katsotulta sanataiteili-
jalta: ”Niin kuin tieteiskirjailija William Gibson sanoi, tulevaisuus 
on nyt  Se ei vain ole vielä kovin tasaisesti jakaantunut ”

Sanoiko Gibson noin? Ehkä sanoi jotain tuon suuntaista 
Järvilehto ei anna lähdettä  Gibsonin kirjoituksiin ei sisälly 

moista sutkautusta  Sen sijaan hän sanoi videodokumentissa Cyber-
punk (1990), että ”[t]ulevaisuus on jo tapahtunut”  Toimittaja Scott 
Rosenberg (s  1959) kirjoitti San Francisco Examinerissa 1992, että 
simuloitujen maailmoiden luomisen mahdollisuus oli siirrettävä 
eliitiltä yleiseen jakoon: ”Kuten William Gibson on sanonut, ’Tu-
levaisuus on saapunut – se ei vain ole vielä kovin tasaisesti jakaan-
tunut’ ” Sittemmin lohkaisua ovat monet siteeranneet Gibsonin 
mietelmänä, myös Gibson itse antamissaan haastatteluissa  Esi-
merkeiksi hyödyntämisistä käyvät sveitsiläisen konsultin Rolf 
Dobellin (s  1966) suomennettukin Die Kunst des klaren Denkens 
(2011), yhdys valtalaisen markkinointi-innovaattorin Liz Craw-
fordin The Shopper Economy (2012) ja amerikkalaisen markkina-
tutkimusyhtiö Forresterin leivissä huhkivien Manningin & Bo-
dinen Outside In. Putting the Customer at the Center of Your Busi-
ness (2012) 

Lahti turvautui myös Gibsonin apuun joulukuisessa blogi-
postauksessaan 2015  ”Ennen kuin diagnosoit itselläsi masennuk-
sen tai matalatasoisen itsekunnioituksen, varmista ensin, ettet vain 
olisi itse asiassa persläpien ympäröimä”, hän lainasi ja luonnehti 
lausetta ”yhdeksi suosikkilainauksistani fiktioromaanikirjailija 
William Gibsonilta”  Mukaan liitetyssä kuvassa Lahti oli pitä-
mässä esitelmää taustallaan seinälle heijastattu sitaatti alkukieli-
sessä muodossaan Before you diagnose yourself with Depression or 
low self-esteem, first make sure you are not, in fact, just surrounded 
by assholes ja kyberpunk-miehen nimi oheistettuna 

Sanoiko Gibson noin? Ei sanonut 
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Noin twiittasi huonommin tunnettu Steven Winterburn omissa 
nimissään marraskuussa 2011  Gibson on neljässä omassa twiitis-
sään joulukuusta 2011 alkaen torjunut oman väitetyn omistajuu-
tensa tähän lentävään lauseeseen ja todennut sen olevan Winter-
burnin käsialaa 

de Bono

Jarenko & Martela lainaavat Draivissaan Järvilehdollekin tärkeän 
Edward de Bonon ajatusta  Sen mukaan tuhannesta oivalluksesta 
vain kymmenen on jatkopohdinnan arvoisia ja kenties yksi ainoa 
osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi  Lähdeviitettä ei jaeta 

Sanoiko de Bono näin? Tokkopa, eikä ainakaan tekijänoikeu-
dellisin äänen painoin 

”Jos minulla on tuhat ideaa, ja vain yksikin niistä on hyvä, olen 
tyytyväinen”, kerrotaan useimmiten ruotsalaisen kemisti-insinöö-
rin Alfred Nobelin (1833–1896) tokaisseen  Sekin mietelmä on epä-
varma: anekdoottina sen mainitsi 1957 historioitsija Birger Steckzén 
(1892–1966) SKF-firmasaagassaan  Saman toistaa 1960 liikemies-
kirjailija Erik Bergengren (1900–1977) Nobel-elämäkerrassaan, 
joka myös käännettiin 1962 englanniksi  Sittemmin viisautta ovat 
jakaneet esimerkiksi Meisenheimerin The 12 Best Questions to Ask 
Customers (2001) ja Wilsonin Brainstorming and Beyond (2013) 

Manchesterin kauppakorkeakoulun luovuuden ja organisaatio-
muutoksen professorina toimineen Tudor Rickardsin (s  1941) 
70–80-lukujen tutkimuksissa keskityttiin ideoiden etsintään, ke-
hittämiseen ja kaupallistamiseen  Hän arvioi innovaatioselvitys-
tensä valossa, että ”noin 10 000 järjestelmällisesti synnytetystä ja 
arvioidusta ideasta” satakunta osoittautui kohtuullisen tuottaviksi, 
ja ainakin 100 idean erä tarvittiin aina yhteen tuottoisaan kaupal-
liseen tuotteeseen yltämiseksi  Hamel & Välikangas puolestaan 
laskivat 2003, että tuhansista ideoista syntyy kymmeniä lupaa-
vuuksia ja muutama iso juttu  Fassin taas esitti 2012, että 1 000 
ideasta syntyi 100 prototyyppiä, 10 tuotetta ja 1 menestys  Tv-tuo-
tantojen maailmaan katseensa tarkentaen Neece kirjoitti vuoros-
taan samana vuonna, että 1 000 ideasta 100 pääsi kehiteltäväksi, 
näistä 10 pilotiksi ja 1 levitykseen 
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Gretzky

FA ei ole tyytynyt vetoamaan vain raportissa käsitellyn yhden ker-
ran jääkiekkoilutähdistä kenties suurimpaan ja kuuluisimpaa  
Tammikuussa 2015 Lahti lainasi bloginsa Sisu-vuosijulistuksessa 
kymmeniä NHL-ennätyksiä murskanneen ja arvokisamitaleitakin 
haalineen Wayne Gretzkyn ajatelmaa You miss 100% of all the shots 
you don’t take  Lause lennähti helmikuussa 2016 myös hänen Sisun 
päivää ennakoivaan PositiivinenPsykologia-postaukseensa kään-
nöksenä: ”Missaat 100% laukauksista, joita et koskaan tee!” Suo-
mennos voisi kuulua vaikkapa näin: ”Ampumattomista laukauk-
sista 100 % menee ohi ”

Ensikäyttökerralla Lahti liitti ajatelman ”yhdenkin teon” mah-
dollisiin ”massiivisiin heijastusvaikutuksiin”  Tuoreemmassa pos-
tauksessa hän alusti ”sisukkaan kiekkolegendan” sanat viittaamalla 
Sisulle omistettuun tuntiin ”tilaisuutena sysäykselle kohtii [sic] 
uusia tapoja, uutta ajattelua tai muutosta” 

Verkossa on jaksettu veistellä ajatelman sisäisestä ristiriidasta  
Sata prosenttia nollasta ei ole mitään eikä käy järkeen  Tässä lähes-
tymistavassa jää ymmärtämättä selviön käyttö retorisena keinona 
nimeltä tritisismi eli näen näisellä latteudella ilmaistu painokas 
huomio  Pelaaja voi hyvinkin keskittyä liikaa tilanteiden rakente-
luun tai syöttöpaikkojen hakemiseen: pelitapa johtaa laukausten 
määrän vähäisyyteen, jolloin maalin mahdollisuus pienenee  Tä-
män pelissä herkästi unohtuvan viisauden ilmaisee sanonnassa sel-
viötäkin selvempi selviö  Kuten Lim kuvaa tutkimuksessaan The 
Decline of Presidential Rhetoric from George Washington to George 
W. Bush (2008), politiikassa argumentit korvataan usein ”ennus-
tettavalla luettelolla inspiroivia latteuksia [aina jäljessä seuraavine] 
puoluekärkineen”  Strategiassa luotetaan siihen, ettei itsestäänsel-
vyyksiä tarvitse oikeuttaa eikä niihin lisätyn puoluekantaisen lo-
pukkeen ansiosta liioin joudu pohtimaan vastakkaisia kantoja  
Liikutaan vuoroin koko suuren yleisön ja vuoroin oman väen vas-
tustamattomuuksissa  Ei siis kannata takertua laukomattomuus-
lauseen loogisiin ongelmiin 

Sen sijaan neljä muuta reunamerkintää on paikallaan  Ensinnä-
kin hauskan urheiluletkautuksen käyttö filosofisten tai kirjallisten 
(virhe)sitaattien keskellä sopii hyvin valmennus- ja kannustus- 
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tarkoituksiin  Toiseksi: taajaan lainattu sutkaus tuskin on lupaa-
vin tapa väittää kätilöivänsä jotain uutta  Kolmanneksi luulisi, että 
kun kerran Gretzkyyn vedotaan, niin voisi viitata hänen erityiseen 
Suomi-suhteeseensa, pelasihan hänen rinnallaan 80-luvulla peräti 
kahdeksan NHL-kauden ajan Jari ”The Silent Finn” Kurri (s  1960) 
ja aika ajoin muutama muukin sisupussi  Mutta henkilöhistorian 
erityisyydet ilmeisesti vain haittaavat yleistsemppaamista, jonka 
pitää toimia missä tahansa ja mihin hyvänsä  Neljänneksi: sportti-
sankarin kampanjakäyttöön otetun lausahduksen sopivuus juuri 
sisukkuuden kuvaamiseen on kyseenalainen, koska Gretzky puol-
taa repliikissään kokeilemista muttei pukahda lannistumattomuu-
desta  Sen perusteella ei voi tietää, onko jokin sisun kaltainen hä-
nestä tarpeen vai ei 

Mutta sanoiko Gretzky noin? Ei aivan, eikä omistajan elkein 
ollenkaan 

Popik selvitti asiaa 2012  Hän osoitti Gretzkyn todenneen 1983: 
”Opin sen, että 100 prosenttia ampumattomista laukauksista jää 
päätymättä verkkoon ” Ja muunnelleen 1996 kuvatessaan kuivan 
kauden päättänyttä play-off-voittomaalia: ”Isukkini sanoo, että 
100 prosenttia ampumattomista laukauksista jää menemättä si-
sään  Niinpä päätin laukaista ” Jälleen siis paljastuu sanonnan 
taustalta Gretzky vanhempi, Walter  Tosin niin kuin Popik jatkaa 
sillä on pitkä ja ulkokaukalollinenkin historiansa  ”Ei saa pisteitä, 
ellei heitä [shoot eli sama teonsana kuin jääkiekossa]”, kuului kori-
palloaforismi jo viimeistään 1936, jolloin isä-Gretzky oli kaksivuo-
tias  Jääkiekkojournalismissa sanailtiin yhdestä pelaajasta 1958: 
”Hän laukoo enemmän  Hän ei yritä mitään kuvioita  Hän laukoo 
häkkiä päin, eikä osumia tule, ellei lauo ” Boston Bruinsin keskus-
hyökkääjä Bronco Horvath (s  1930) totesi 1959: ”Sen kuin ampuu 
vaan  Maaleja ei tule ampumatta ” Opaskirjaan How to Play Hockey 
(1971) päätyi sama sanoma: ”Maaleja ei voi tehdä laukomatta kiek-
koa  Useimmat joukkueet ampuvat ottelun aikana 30–40 kertaa 
kohti vastustajan maalia  He voivat ampua useamminkin, mutta 
monet lau kaukset menevät ohi tai vastustaja blokkaa ne ” New 
York Timesin artikkelissa ”Hockey  You Don’t Score if You Don’t 
Shoot” (1995) sanontaa kuvataan puolustajana aikoinaan pelan-
neen New York Rangersin valmentajan Colin Campbellin (s  1953) 
vakiohuudoksi  
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Lahden käyttämässä epätarkassa muodossa poikkeuksellista 
on ylimääräinen sana all, jota hän ei enää tuo mukaan käännös-
versioonsa  Se pois lukien samassa asussa Gretzky-sanontaa hyö-
dynnettiin kenties ensimmäistä kertaa kirjamuodossa Kesslerin 
oppaassa A Fortune at Your Feet. How You Can Get Rich, Stay Rich 
and Enjoy Being Rich With Creative Real Estate in the '90s (1994)  
Sitten se löysi tiensä esimerkiksi Brucen Be Your Own Mentorin 
(2008), Simon Pragerin Healing Through Stories and Metaphorsin 
(2000) Katsarosin & Christyn How Innovative Companies Antici-
pate Demandin (2005) sekä Wendletonin Packaging Yourself. The 
Targeted Resumén (2005/2013) ja Tobinin Learn Your Way to Suc-
cessin (2011) sivuille 

Sekalaisia tapauksia

Monenkirjavia kuvitelmia antaa aiheen erinäisille mielekkäimmin 
yhdennettynä esitetyille lähdekriittisille huomautuksille  Oireelli-
sin tapaus on teoksen Epilogin avaava tarina kiinalaisesta maan-
viljelijästä, joka asuu yksin pienessä kylässä poikineen ja hevosi-
neen  Miehen tapa suhtautua tyynesti erinäisiin käänteisiin auttaa 
Järvilehtoa runoilevaan lopetukseen siitä, kuinka ”[E]lämä liikkuu 
alati eteenpäin” ja ”[T]odellisuus on se taustakangas, jolle maa-
laamme monenkirjavat kuvitelmamme”  Ehkä mielikuvituksen 
voimaan – jos ylimalkaan johonkin – keskittyvä kirja ja sen ylis-
tykseen paneutuva jälkipuhe voisi olla vakuuttavampi, mikäli se 
osoittaisi edes auttavaa omaperäisyyttä 

Lähdemerkinnättä jäävän tarinan kertoo nimittäin erittäin 
tuottelias ja menestyksekäs yhdysvaltalainen saarnaaja Max Lu-
cado (s  1955)  Hän esitteli sen Jeesukseen keskittyvässä kirjassaan 
1991 ja otti sen mukaan 1995 julkaisemaansa tarinakokoelmaan  
Lucadon tavaramerkkisuojattukin luomus UpWords kertoo ole-
vansa voittoa tavoittelematon mutta lahjoituksia kernaasti vastaan 
ottava järjestö  Sen verkkosivuilla kuvaillaan, kuinka yli 100 tuo-
tetta kynännyt ja 80 miljoonaa kirjaa myynyt Lucado ”rakastaa 
sanoja” ja kernaasti ”tuunaa lauseita, jotka ovat ikimuistoisia, ins-
piroivia ja toivottavasti elämää muuttavia”  Järvilehdon lisäksi kii-
nalaistarinaa ovat kertoneet esimerkiksi ”tranformationaalisena 
hiilerinä” tunnettu Maria Dancing Heart, sukellusveneupseerista 
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Disney-yhtiöiden johdon kautta itsenäiseksi konsultiksi edennyt 
Brad ”Competence, Commitment, Character, Compassion” Rex, 
elämisvalmentaja Beth Madigan, itseterapiaopastaja Gary Kinna-
man ja rohkeustsempparipariskunta Steve & Valerie Bell  Lucado 
sopii hyvin FA:nkin kummiksi 

Järvilehto kirjoitti blogissaan syyskuussa 2014 uutuuskirjansa 
luonteesta: ”Olen kirjoittanut aika paljon käytännönläheisiä kir-
joja  Nyt halusin kirjoittaa pohdiskelevamman, filosofisemman 
teoksen ” Monenkirjavia kuvitelmia tarjoaa filosofisia outouksia 
muun muassa Kant–Bentham–Mumford-akselilla  Ensinnäkin 
kuvaus Immaniel Kantista säännöllisten elintapojen miehenä, 
jonka ”päiväkävelyn mukaan” hänen kotikaupunkinsa ”Königs-
bergin asukkaat tarkistivat kellonsa”, jää vaille evidenssiä  Tuttu 
tarinahan se on  Filosofina Järvilehdon voisi kuvitella filosofisessa 
kirjassaan purkavan moisen myytin, sen sijaan että uusintaa sen 
filosofianhistorialliseksi tarkoitetussa taustakatsauksessaan  Kuten 
esimerkiksi Kuehnin laatimasta elämäkerrasta selviää, Kant tapasi 
paremminkin ilta- kuin päiväkävellä englantilaisen liikemiesystä-
vänsä Joseph Greenin luokse, josta hänen tiedettiin poistuvan aina 
kello seitsemän aikaan  Ja niin kuin Kuehn toteaa, vilja-, silli- ja 
hiilikauppaa harjoittanut Green oli se varsinainen kellontarkka ja 
moninaisia maksiimeja noudattanut henkilö, joka pääsi jo elin-
aikanaan koomisten anekdoottien kohteeksi 

Kantista Monenkirjavia kuvitelmia puhuu vielä pötympääkin  
Preussilaisfilosofi kuulemma ”kehotti elämään niin, että jokaisen 
teon voisi ulottaa yleiseksi laiksi”  Kehottiko Kant elämään näin? 
Ei kehottanut  On totta, että Kantin kuuluisa käsite ’kategorinen 
imperatiivi’ puhuu teoista mahdollisina yleisinä lakeina, mutta ei 
hän ollut elämisvalmentaja  Filosofi katsoi, että erillisten moraa-
listen sääntöjen latelemisen tai perustelemisen sijaan oli mielek-
käämpää kiinnittää huomio toimintaohjeita ehdollistavaan ylei-
seen periaatteeseen  Niinpä hän totesi, että tuollaisia maksiimeja 
saattoi koetella ajattelemalla niiden varaan kenties rakentuvia ylei-
siä käytäntöjä  Kantin monista eri muotoiluista kategoriseksi im-
peratiiviksi kuuluisin on tämä Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitteniin (1785) sisältynyt lause: ”Toimi vain sellaisen maksiimin 
[tai toiminnan ohjenuoran] mukaan, jonka avulla voit samalla tah-
toa, että siitä tulisi yleinen laki ” Ei Kant eikä kukaan muukaan 
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ole luulotellut, että elämä voisi koostua universaaleiksi säännön-
mukaisuuksiksi tai malleiksi kelpaavista teoista 

Yhtä kehnosti sujuu viittaus englantilaiseen filosofiin Jeremy 
Benthamiin (1748–1832)  Monenkirjavia kuvitelmia väittää tämän 
todenneen ”1800-luvun alussa”, että olennaista on ”jokaisen yhtei-
sön jäsenen hyvinvoinnin maksimointi” tiettyä ”hedonistista kal-
kyylia” apuna käyttämällä  Lähteeksi tarjotaan Benthamin An 
Introduction to the Principles of Morals and Legislationin verkkover-
siota vuodelta 2000  Itse asiassa Benthamin kirja valmistui 1780 ja 
julkaistiin 1789, eikä se sisällä termiä hedonistic calculus, koska sii-
hen ei sisälly sen enempää sanaa hedonistic kuin calculuskaan  Sen 
sijaan sen neljän luku kyllä kuvaa tapaa mitata mielihyvän ja -pa-
han sekä niistä juontuvien hyvän ja pahan arvoa  Tätä laskeskelua 
on sittemmin kuvailtu ”hedonisen kalkyylin” ja ”felisifisen kal-
kyylin” termeillä, mutta alkuteos välttää verbiä calculate ja suosii 
teonsanoja measure ja estimate  Voi myös huomauttaa, että Bentha-
min teos mainitsee well-beingin vain yhden kerran, samoin ”mak-
simoinnin” (ja aivan muussa yhteydessä), mutta se kyllä viittaa 
useasti yhteisöjen ja yksilöitten onnellisuuteen ja muutaman ker-
ran julkiseen tai yleiseen welfareen 

Kolmas hämäryys kohdataan Järvilehdon käsitellessä utopioita  
”Kenties meidän pitäisikin ennemmin pyrkiä kohti eutopiaa”, Mo-
nenkirjavia kuvitelmia ehdottaa  Kreikan ”paikkaa” tarkoittavan 
topos-sanan (τόπος) etuliitteeksi pitäisi siis asettaa kieltoa tarkoitta-
van [o]u:n (οὐ) sijasta hyvyyteen viittaava eu (εὖ)  Järvilehto kuvai-
lee ’eutopia’-käsitettä filosofianakatemialaisten keksinnöksi  FA:lta 
kyllä kuulostaakin sen luonnehtimiseksi maalailtu ”realistisen op-
timismin sävyttämä tulevaisuus, jossa tuemme toisiamme omalla 
intohimoisella osaamisellamme ja pidämme toisistamme huolta” 

Mutta kansainvälinen Wikipediakin osaa kertoa asian todelli-
sen laidan  Muutamaan 2000-luvun lähteeseen viitaten se toteaa, 
että englannissa foneettisesti yhtäläiset käsitteet, ”ei-paikkaa” kir-
jaimellisesti tarkoittava ’utopia’ ja ”hyvää paikkaa” kirjaimellisesti 
merkitsevä ’eutopia’, yhdistyvät sisällöllisestikin: ”Vakiokäytössä 
sanan [utopia] merkitys on kaventunut [alkuperäisestä olemassa 
olemattoman yhteiskunnan tarkasta kuvailusta] ja kuvaa nykyään 
yleensä olemassa olematonta yhteiskuntaa, joka on tarkoitettu 
katsottavaksi nyky-yhteiskuntaan huomattavasti paremmaksi  
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Eutopia […] on tiukasti ottaen oikea termi kuvaamaan positii-
vista utopiaa ”

Filosofin odottaisi tietävän enemmänkin  Yhdysvaltalainen yh-
teiskuntateoreetikko Lewis Mumford (1895–1990) hahmotteli jo 
20-luvulla ajatusta eutopiasta  Hän totesi, että sellaisen toteutta-
minen on nyky-yhteiskunnan kohtalonkysymys  ”Konkreettinen 
eutopia” piti Mumfordin mukaan rakentaa ”arkisen ympäristön 
todellisista tosiasioista”, jotka ”muovataan luovasti” paremmin 
”sydämen halua” vastaaviksi 

Järvilehdon kirja listaa lähteisiinsä Kantin klassisia teoksia eng-
lanninkielisinä käännöksinä  Raportissa kerrottu tekijän puhe al-
kuperäistekstien lukemisesta ei saa tästä tukea  Mukaan ei mahdu 
kategorisen imperatiivin esittelevää monografiaa, vaikka siitä saa-
tiin 2013 suomennoskin  Vastaavasti kirjallisuusluetteloon mahtuu 
alkukielellä esimerkiksi Einsteinin ja Gödelin yksittäisiä artikke-
leja  Sen sijaan viittaus tanskalaisen Niels Bohrin (1885–1962) ato-
miteoriaan ei saa tuekseen lähdetietoa  ’Filosofian’ käsitteen kan-
nalta kiintoisaksi hänen artikkelinsa ”On the Constitution of 
Atoms and Molecules” tekisi aiheensa lisäksi myös sen julkaisu-
paikka: (monitieteellinen klassikkolehti) Philosophical Magazine. 
Vol  26, No  1, 1913, 1–24  Kuin vastapainoksi lähdeluettelossa ko-
meilee englanninkielinen verkkoversio alasaksilaissyntyisen kir-
joittajan Johann Peter Eckermannin (1792–1854) kuuluisasta teok-
sesta Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 
vaikka Monenkirjavia kuvitelmia ei pukahdakaan Eckermannista 
tai Goethesta  Omituinen merkintä Järvilehdon kirjallisuusluette-
lossa on siksikin, että nimekkeen ilmestymisvuodeksi on merkitty 
1829, jolloin Goethe oli vielä elossa  Saksalainen alkuteos näet jul-
kaistiin vasta 1836, toinen painos 1848 ja englanninnos Conversa-
tions 1906  Jokin Eckermannin välittämä, Goethen 1829 lausuma 
lause lienee viime hetkellä poistettu suomalaisniteen sitaattivali-
koimasta  (Lähdeluettelon huolittelemattomuutta kuvastaa myös 
rivi: ”More, T  (2003)  Utopia.”) Näitä huolimattomuusvirheitä ei 
olisi tietenkään aihetta erikseen korostaa, ellei lähdeasenne olisi 
systemaattisen kummeksuttava 

Kirja mainitsee Daniel Dennettin kehottavan kriittisiä kirjoit-
tajia aina hankkiutumaan syvälliseen ja luotettavaan ymmärryk-
seen vastapuolen näkemyksestä ennen sen moittimista  Mitään 
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lähdettä ei saada: kirjallisuusluettelossa ei ole yhtään Dennettin 
teosta, vaikka hänet mainitaan tekstissä muulloinkin  Tämä on 
sikäli erityisen kummallista, että mainitun kehotuksen sisältävä 
Intuition Pumps (2013) olisi huomattavasti asiallisempi lähdekirja 
Järvilehdon jo esikoisteoksestaan alkaen korostamalle ja uutuu-
dessaan yhä jatkamalle ”ajattelun työkalujen” teemalle kuin hä-
nen edelleen härkäpäisesti suosittelemansa Michalkon manuaali  
Monenkirjavia kuvitelmia myös käyttää pokkana termiä ”kartesio-
lainen teatteri” antamatta siitä asiankuuluvaa tunnustusta keksi-
jälleen Dennettille  Vaikka Järvilehto myös samassa yhteydessä 
hyödyntää käsitettä ’skeema’, sitä vaaliva ja teatteri metaforan si-
sältävä Dennettin Consciousness Explained (1991) jää lisäämättä kir-
jan lähteisiin 

Täysin taustoittamatta ja lähteittä esitellään myös panteistisen 
ajatusmallin ikään kuin pelastava käsite ’panenteismi’  Lukijaa ei 
valisteta sen enempää siitä, kuinka se muodostuu kreikan sanoista 
pan (πᾶν) eli ”kaikki” ja en theo (ἐν θεῷ) eli ”Jumalassa”, kuin sii-
täkään, että termin esitteli thüringeniläinen filosofi Karl Christian 
Friedrich Krause (1781–1832) teoksessaan Vorlesungen über das 
System der Philosophie (1828)  Mitään uudempaakaan filosofista tai 
teologista kirjallisuutta ei mainita käsitteen valaisemiseksi 

Lukijan kulmat saattavat kohoilla erinäisistä lähdeteosilmoi-
tuksista  Järvilehto ankkuroi kuvauksensa muinaiskreikkalaisen 
Akhilleuksen valintatilanteesta tasapainoisen perhe-elämän ja ris-
kikkään sotasankaruuden välillä englanninkieliseen ei-kriittiseen 
Ilias-versioon mainitsematta lainkaan suomennosta – tai sitä, että 
vastaavia kirjoittelevat myös McNamara & Trumbull johtajuus-
kirjassaan 2007  Ranskalainen filosofi René Descartes (1596–1650) 
esiintyy kirjallisuusluettelossa ranskankielisine niteineen, vaikka 
hänen kootuista teoksistaan on tehty hiljattain komea skolaari 
suomenkielinen editio  Vastaavasti – ja perin merkillisesti – siinä 
mainitaan myös nimeke L’art de rêver, vaikka tämä olisi saatavilla 
suomeksikin ja vaikka alkuteos on yhdysvaltalaisen hörhökirjaili-
jan Carlos Castanedan (1925–1998) englanninkielinen The Art of 
Sleeping (1993)  Lisäksi katolilaisen metafyysikon Pierre Teilhard 
de Chardinin (1881–1955) spekulatiivisimpia ideoita esitellessään 
Monenkirjavia kuvitelmia sanoo kyllä käyttävänsä ranskalaisen kir-
jasta ilmestynyttä suomennosta, mutta se ei kerro oman käsittely- 
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tapansa yhteyksistä Naturessa 90-luvulla pseudotieteeksi tuomit-
tuun fyysikko Frank J  Tiplerin (s  1947) teilhardilaiseen kosmolo-
giaan  Teilhardiin viittilöi 2010 myös Byrne 

Ehkä kaikkein kummeksuttavimmin sujuu kuitenkin jälleen 
yhden erityisen asian hoitelu Järvilehdon kotikentäksi tunnetulla 
areenalla eli pragmatistisen ajattelun piirissä  Monenkirjavia kuvi-
telmia viettää useita sivuja pohtimalla sitä, mitä voidaan tietää roo-
malaisen sotapäällikön Gaius Julius Caesarin (n  100/102 eaa –44 
eaa ) kuuluisasta poliittisen valtaan nousemisen esinäytöksestä 
Rubikonjoella vuonna 49  ennen ajanlaskun alkua  Paikoin eloi-
sastikin piirretty Caesarin tilanne on Järvilehdolle lähinnä kirjal-
linen keino esittää, että historiallisten faktojen oikeuttaminen on 
aina työläs ja jonkinlaista epäilyn ylijäämää synnyttävä toimi  
Omituista aiheen käsittelyssä on se, ettei Järvilehto mainitse lue-
tuimpiin pragmatisteihin kuuluneen filosofi-sosiologin G  H  
Meadin (1863–1931) askarrelleen aikoinaan saman teeman parissa  
”Eri Caesar ylittää Rubikonin jokaisella kirjoittajalla ja jokaisella 
sukupolvellakin”, Mead kirjoitti 

Järvilehdon kirjan varsinaiset sukulaisniteet hahmottuvat hel-
posti  Ehkä oireellisimmin hän lainaa nykyisen Algerin alueel la 
syntyneen filosofi-kirkkoisä Augustinuksen (354–430) mietelmää 
”Rakasta ja tee mitä haluat” tarjoten lähteeksi linkkiä tämän lati-
nankieliseen kirjeteokseen In epistulam Ionnis ad Parthos. Totta, 
siihen sisältyy kutakuinkin noin käännettävissä oleva lause dilige 
et quod vis fac  Se tunnetaan kuitenkin huomattavasti paremmin 
englanninkielisessä asussaan Love and do what you will, mutta ny-
kyiset hakukoneet osaavat jo neuvoa Järvilehdonkin mainitse-
malle verkkolähteelle  Jos lukijan on määrä saada jotain irti alku-
tekstistä, odottaisi kirjailijan vaikkapa tekevän numeron tekstikat-
kelmassa kenties odotetun amaren sijasta esiintyvästä diligere-ver-
bistä  Mutta ilmeisesti Järvilehto on huojentunut voidessaan oh-
jata originaalin luo ja sillä hyvä 

Kannattaa kuitenkin katsoa mietelauseen käyttöä  Muodossa 
Love and do what you want se sisältyy Mark Victor Hansenin (s  
1948) ja kumppanien elämäntaitokirjaan Out of the Blue (1996)  
Sattumaa tai ei, samaan opukseen mahtuu myös joukko muita 
samoja teemoja kuin Järvilehdon kirjaan, jossa sitä ei listata läh-
teeksi  Näitä ovat muiden muassa yllä mainittu Einsteinin piikkiin 
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pantu mietelmä mielikuvituksesta, monta sitaattia zen-kirjailija 
Alan Wattsilta (1915–1973) ja viittaus arkkitehti-keksijä Buckmins-
ter Fulleriin (1895–1983) sekä käsitteet flow ja ’kutsumus’  Esimer-
kiksi kirjat The One Minute Millionaire (2002) ja Cracking the Mil-
lionaire Code (2005) julkaissut Hansen kuuluu itseaputeollisuuden 
menestyshaaran painoskuninkaisiin  Yhdessä konsulttiparinsa 
Jack Canfieldin kanssa hän on julkaissut 90-luvulta alkaen koko-
naiseksi kymmenien nimekkeitten tuoteperheeksi kasvanutta oma-
apusarjaa Chicken Soup for the Soul. Sen kyvystä nivoa tarjon-
taansa muodikkaita puolitieteellisiä teemoja antaa hyvän esimer-
kin niteeseen Chicken Soup for the Indian Soul: At Work (2011) si-
sältyvä viittaus ”sisäsyntyisen motivaation” siunauksellisuuteen  

Drucker

”Johtamisguru Peter Druckerin sanotaan sanoneen, että paras tapa 
ennustaa tulevaisuutta on tehdä sitä ” Näin lainaa Järvilehto yhtä 
oman alansa todellista mahtihahmoa  Ajatuksen vieminen Drucke-
rin nimiin on moitteeton teko  On vain käsittämätöntä, miksei 
Monenkirjavia kuvitelmia kykene antamaan sille asiallista lähde-
tietoa  Druckerin ei nimittäin vain sanota sanoneen noin, vaan hän 
sanoo kuin sanookin noin teoksessaan Managing in a Time of Great 
Change (1995): ”Mitkään tämän kirjan osaset eivät yritä ennustaa 
tulevaisuutta  Ne kaikki käsittelevät sitä, mitä johtoporras voi 
tehdä – mitä sen pitää tehdä – luodakseen tulevaisuutta  Tulevai-
suuden ennustaminen ei ole kovin vaikeaa  Se on vain joutavaa ”

Wintle

Martelan Tahdonvoiman käyttöohje käyttää yhden alalukunsa – 
”Tahdonvoima on asennekysymys” – mottona neljästä nelisä-
keisestä säkeistöstä koostuvaa riimittelyä  Siinä toistuu ja itseään 
muuntelee ajatus siitä, että voittoihin vie usko voittavuuteensa ja 
tappioihin arvelu häviävyydestään  Englanniksi lainatun tekstin 
voisi suomentaa näin: ”jos ajattelet itsesi lyödyksi, olet lyöty/ jos 
ajattelet, ettet uskalla/ et uskallakaan/ jos haluat voittaa, mutta 
ajattelet, ettet osaa/ et lähes varmasti osaakaan// jos ajattelet, että 
häviät, häviät/ kautta maailmanhan tiedetään/ että menestys alkaa 
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tahdosta/ siitä mikä mielessä mielletään// jos ajattelet olevasi toista 
luokkaa, olet/ pitää ajatella korkeita kohotakseen/ pitää ensin olla 
varma itsestään/ palkinnon kerran saadakseen// elämän taisteluita 
ei aina voita/ vahvin tai nopeinkaan/ ennemmin tai myöhemmin 
voittaa/ joka ajattelee pystyvänsä voittamaan ”

Sommitelman otsikoksi Martela ilmoittaa ”Thinking” ja teki-
jäksi ”Walter D  Wintle”  Nootissa hän selittää, että ”1905 ensim-
mäisen kerran julkaistu runo on jäänyt elämään, mutta sen kir-
joittajasta tai alkuperästä ei tiedetä oikeastaan muuta kuin runoi-
lijan nimi Walter D  Windle [sic]  Sekin saattaa olla nimimerkki ”

Tämä selitys kertaa englanninkielisen Wikipedian esityksen ai-
heesta – virheineen päivineen – Wikipediaa mainitsematta  Elä-
mään jäämisestä huomauttava Martela jättää tarkentamatta, että 
sitä on taajaan käytetty nimenomaan menestysreseptejä tarjoavissa 
itseapuoppaissa  Näitä ovat Tahdonvoiman käyttöohjetta lähelle tu-
levina esimerkkeinä Staplesin Think Like a Winner (1991), Max-
wellin Developing the Leader Within You (1993), McGeen Self- 
Confidence (2010), Duncanin Wealth Strategies (2000), Singhin 
You Too Can Succeed (2004), Adelajan Money Won’t Make You 
Rich. God’s Principles for True Wealth, Prosperity, and Success (2009) 
ja Minasianin The Power of Choice (2011)  Erikseen on mainittava 
Guptan Life Without Worries & Illness. 12 Golden Rules for Happy 
and Healthy Living (2006), koska se lainaa samat säkeistöt anonyy-
min tekijän työnä otsikkonaan ”Tahdonvoima” 

Maksaa vaivan katsahtaa erikseen Grossmanin How to Succeed 
in Life. Ideas and Principles They Don’t Teach in Schooliin (1994)  Se 
näet väittää kokoavansa ”totisesti menestyneitten” ihmisten yhtei-
set piirteet ja näitä vastaavat ”säännöt ja ohjenuorat”  Se tarjoaa 
”inspiroivia lainauksia sellaisilta säkenöiviltä ajattelijoilta kuin 
Henry David Thoreau, Malcolm Forbes, Platon, John D  Rocke-
feller ja lukemattomat muut”  Lukija saa myös tietää, että Gross-
man pyrkii kirjallaan ”antamaan lapsilleen […] tiekartan onnel-
lisuuteen, menestykseen ja niihin elämän asioihin, joita he to-
della haluavat”  Itsekuvaus huipentuu: ”Kirjoittamalla yksinker-
taisella, suoraviivaisella kielellä [kirja] jakaa meille kaikille yksin-
kertaiset toden menestymisen säännöt, jotka perustuvat aikakau-
sien saatossa asetettuihin periaatteisiin ” Koko keitos ryyditetään 
Wintle-sitaatilla 
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Samaa Wintle-sitaattia käytti myös kaikkia näitä niteitä van-
hempi ja astetta asiallisempi Closen teos Work Improvement (1960)  
Mutta lorun oli jo tätä ennen tehnyt kuuluisaksi häpeilemättö-
mimmän self-helpin suurruhtinaisiin kuuluvan Napoleon Hillin 
ohjeistus Think and Grow Rich (1937) 

Missään mainituista kirjoista ei kerrota lainauksen todellista 
taustaa yhtään sen paremmin kuin Martelan nootissa  Englannin-
kielisen Wiki pedian mukaan Wintle-niminen tuntematon runoi-
lija olisi saanut sepitteensä julki ensimmäistä kertaa 1905 ilmesty-
neessä Unity-nimisen vapaan kirkon julkaisussa  Ensyklopedia-
tieto on pielessä useammalla kuin yhdellä tavalla  Sattumalta siinä 
on kuitenkin oikea epäsuora ja eksplikoimatta jäävä kytkentä: me-
nestysmanuaalien rakastama sitaatti tulee yhdistetyksi new thought 
-liikkeeseen, koska Kansas Cityssa 1889 perustettu Unity limittyy 
tiukasti uusajattelijoitten tarinaan ja näiden toiminta taas suksee-
saarnaajiin ennen ja jälkeen Dale Carnegien  Unityn ”kristinusko-
koulun” levitykseen Wintle-sitaatti päätyi kuitenkin vasta kym-
menen vuotta Wikipedian väittämää ajankohtaa myöhemmin  
Samoihin aikoihin sitä lainailivat jo useat muut välineet, kuten 
Ohio Education Monthly, Oregon Teacher’s Monthly, Canadian 
Woodworker ja Music Trade Review. Ensijulkaisu näyttää olleen 
Bulletin of the National Association of Credit Menissä 1915 

Kirjoituksen otsikkona todella oli ”Thinking” ja tekijänä Wal-
ter D  Wintle  Mutta hän ei suinkaan ollut runoilija vaan kansal-
liseen luottomies yhdistykseen kuuluvan Wichitan seuran puheen-
johtaja  Wintlen porvarillisena ammattina oli työ Pottsin lääke- 
ja terveystuoteliikkeen lainajohtajana  Nämä seikat selviävät Na-
tional Fire Protection Association Yearbookista ja The Federal Repor-
terista  Liikemies Charles E  Pottsin (1845–1922) perustama firma 
jatkoi hänen poikansa johdolla vielä pitkään yhdistyen viimeistään 
40-luvulla McKesson-nimiseen yritykseen  Wintle oli mukana 
wichitalaisyhtiössä ainakin vielä 20-luvun kynnyksellä, mutta sen 
enempää hänen runollisista kuin johtamistaidollisista tai taloudel-
lisista saavutuksistaan ei ole helppo löytää enempää tietoa  Maini-
tussa Bulletinissa Wintle joka tapauksessa pohtii myös suorasanai-
sesti sitä, että luotottajien tulisi ”neuvoa asiakkaitaan menetel-
mistä, joilla nämä voisivat […] saada liikeyrityksensä tuottamaan 
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parempaa voittoa”  Tässä mielessä Wintle istuu oivallisesti menes-
tystarinamaakareitten copy writeriksi 

Ford

”Kuten on osuvasti sanottu: ’Jos uskot, että pystyt tai et pysty, olet 
oikeassa, jos et usko ’” Näin lainaa Martela Tahdonvoiman käyttö-
ohjeessaan paljon käytettyä sanontaa (johon myös Järvilehto luot-
taa Mestariajattelijassaan ja Lahti osuudessaan Positiivisen psykolo-
gian voimaan)  Hän nootittaa (toisin kuin Järvilehto ja Lahti): ”Si-
taatti on tapana laittaa Henry Fordin nimiin, mutta Henry Ford 
Research Center – joka on pyrkinyt selvittämään, mitkä Fordin 
nimiin laitetut sitaatit ovat oikeasti hänen suustaan – ei ole onnis-
tunut löytämään alkuperäistä lähdettä, jossa herra Ford olisi näin 
sanonut  (ks  thehenryford org)  Tämä ei tosin estä samaan orga-
nisaation lahjakauppaa myymästä t-paitaa, jossa sitaatti on hänen 
nimissään  Todennäköisemmin joku tuntemattomaksi jäänyt afo-
ristikko on muotoillut viisauden Walter Wintlen yllä olevan runon 
pohjalta  Sanojasta riippumatta, osuvasti sanottu!”

Tässä kertautuu Martelan harrastama näennäislähdekritiikki  
Kuten raportissa aiemmin nähtiin, myös hänen uusin kirjansa Va-
lonöörit suosii samanlaista tekniikkaa  Ensin leipätekstissä laina-
taan jotakin sanontaa  Sitten se osoitetaan epäperäiseksi nootissa, 
joka jää kuitenkin puutteelliseksi ja virheelliseksi huipentuen ”tar-
koitus pyhittää keinot” -tyyppiseen, holtittoman lainailun salli-
vaan näkemykseen  Tahdonvoiman käyttöohjeessa esimerkiksi si-
teerataan kaikelle valmentelulle iskulausemaiseksi perusteluksi 
kelpaavaa ajatelmaa: 

”Eteenpäin pääsemisen salaisuus on aloittaminen  Aloittamisen 
salaisuus on ylivoimaiselta tuntuvan monimutkaisen tehtävän ha-
jottaminen pieniksi, hallittavissa oleviksi tehtäviksi  Ja se että sit-
ten aloittaa niistä ensimmäisestä ”

Tätä tuntemattoman tekijän sanomaksi ilmoitettua katkelmaa 
saattelee Martelan nootti  Sen mukaan ajatelma on pantu usein 
yhdysvaltalaiskirjailija Mark Twainin (1835–1910) suuhun, kuten 
Järvilehdolle ja Martelalle käänteentekevässä Allenin Getting Things 
Donessa  Martelan sanoin ”[v]ai kuttaa kuitenkin siltä, että lause 
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on syntynyt vasta 1990-luvulla, mutta sen ensimmäisestä lausu-
jasta ei löydy tietoa”  Aforismin epäperäisyydestä huomauttami-
nen on poikkeuksellisen ansiokasta FA:n mittapuilla  Mutta en-
sinnäkin Twainin tekijyys pitäisi tässä kiistää selvemmin  Toiseksi 
Martela jättää kertomatta, että lauseen todellinen kotikenttä on 
itse- ja yrityskehityskirjallisuus  Niinpä sen tapaa – Twainille er-
heellisesti kirjattuna – esimerkiksi Fisherin & Allenin How to 
Think Like a Millionairesta (1997) ja Allenin A Visionary Lifesta 
(1998) sekä 1999 alkaen lukuisista vastaavista oma-apuoppaista  
Jälleen jo pelkkä ”sen-ja-sen-salaisuus”-rakenne vihjaa alkuperästä 
ja käyttöympäristöstä  Jostain syystä mikään niistä monituisista 
sanonnoista, joissa tekemisen vaikeimmaksi osaksi nimetään teke-
misen aloittaminen, ei kelpaa  Ei liioin kelpaa savolainen sanan-
parsi ”Homma on aloittamista vaille valmis”  Näiden sijasta halu-
taan käyttää amerikkalaista pseudositaattia  Ehkä olisi voinut li-
sätä, että Montgomeryn A Master Guide to Public Speakingissä 
(1979) mietelmä ”Menestyksen salaisuus on aloittaminen” laite-
taan kenenkäs muun kuin Henry Fordin nimiin 

Martelan antama Wintleen viittaava ”Ford”-selityskin jää va-
jaaksi ja vialliseksi  Fordin nimiin on todella viety siteeratun kal-
tainen mietelmä, ilmeisesti ensimmäistä kertaa The Reader’s Diges-
tin vuosikerrassa 1947, pian hänen kuolemansa jälkeen  Valitut 
palat -viisauden taustalta pilkistää wichitalaisen luottomanagerin 
Wintlen sijasta roomalainen runoilija Publius Vergilius Maro (70–
19 eaa ) ja hänen eeppinen runoelmansa Aeneis, johon sisältyy säe 
possunt quia posse videntur  Englanniksi se on jäänyt elämään 
vahvimmin englantilaisen runoilijan John Drydenin (1631–1700) 
käännöksenä for they can conquer who believe they can, mutta puo-
littain sanatarkempi varsinainen monien mahdollisuuksien eng-
lanninnos they can, because they think they can 1700-luvulta on 
ollut arvattavasti suosittu erilaisissa yhteyksissä  Lauseen voi kir-
jaimellisesti suomentaa vaikkapa ”He pystyvät, koska he näyttävät 
pystyvän”, mutta latinan teonsanalla videre on näkemisen ja näyt-
tämisen lisäksi samantapainen ymmärtämisen merkitys kuin suo-
men ”nähdä”-verbillä tai vielä vahvemmin englannin vastaavalla 
seellä  Viimeistään 1905 oli valmiina käyttöaforismi ”Jos uskoo 
pystyvänsä, pystyy, mutta jos taas uskoo, ettei osaa, epäonnistuu” 
monine muunnelmineen 
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Olennaista sanonnan historiassa on sekin, että itseapusuuruus 
ja positiivisen ajattelun apostoli Norman Vincent Peale otti sen 
omakseen 60-luvulla  Hän kertoi tarinan liikemiestuttavastaan, 
joka oli antanut opastusta kirkolliseen varainhankintakampan-
jaan  Kun Peale tavoistaan poiketen oli ilmaissut epäilevänsä ky-
kyjään saada kasaan riittävän määrän rahaa, tämä oli sanonut: 
”Jos ajattelet, ettet pysty, et pystykään, mutta jos ajattelet, että 
pystyt, pystyt  Ala siis ajatella myönteisesti ”

Feikki-Fordilla ajelee toinenkin FA:n nokkahenkilöistä  Järvi-
lehdon Upeaa työtä! valistaa lukijaa: ”Kuten Henry Ford on sano-
nut, yritys, jonka ainoa tehtävä on tehdä rahaa, on surkea yritys ”

Sanoiko Ford noin? Ei  Forbes-lehti kyllä sanoi jo 1948 hänen 
sanoneen noin  Vielä 50–80-luvuilla sutkautusta käytettiin sangen 
vähän, mutta 90-luvun kirjallisen itse- ja yhteisökehitysbuumin 
myötä alkoi ryöstöviljely  Järvilehdon mainitsemassa muodossa 
sen jakavat Ford-sitaattina esimerkiksi Mathesonin veljesten Smart 
Organization (1998), de Witin & Meyerin Strategy Synthesis 
(1999), Golinin Build Trust Today of Lose Your Market Tomorrow 
(2004), Haigin How the World’s Top 100 Brands Thrive and Survive 
(2004/2007) ja Hoganin The Entrepreneur Manager. The Business 
Man’s Business Plan (2009) 

Martelaakin vähemmän sitaattien oikeellisuudesta kiinnostu-
nut Järvilehto ei ole tyytynyt levittämään vääriä lainauksia auto-
tehtailijasta vain blogissaan tai kirjoissaan  ”Esteet ovat niitä pe-
lottavia asioita, jotka huomaat, kun irrotat katseesi päämääristä”, 
hän esitti mielestään ”yhden minusta loistavan Henry Fordin” si-
taatin Radio Suomen suorassa Ajantasa-ohjelmassa tammikuussa 
2016  Se sisältyi jo Mestariajattelijaan  Sanoiko Ford noin? Ei 

Lohkaisu kulki 50-luvulla enimmäkseen anonyymina viisau-
tena mutta pantiin poikkeustapauksessa englantilaiskirjailija Han-
nah Moren (1745–1833) nimiin  60–80-luvulla oli hiljaisempaa, 
mutta aina joskus joku väitti lausetta Moren, Fordin tai jonkun 
muun sanomaksi  90-luvulla tämäkin mietelmä sai uudet siivet 
selkäänsä  Temmen Productivity Power (1993) suosi yhä Morea, 
mutta Farberin The Secret of Finding Your Own Value and Making 
Your Own Success (1996) ja Baergin Created for Excellence (1996) 
olivat omiaan sementoimaan valheellisen Ford-kytkyn  Sen ovat 
Järvilehdon tapaan vahvistaneet tällä vuosituhannella esimerkiksi 
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Mallochin The Positive Achiever (2012) ja Suttonin jo mainittu 1000 
Pocket Positives.

Hyvejohtajuus-blogin vieraskynänä Järvilehto laittoi maalis-
kuussa 2012 Fordin suuhun sutkautuksen ”Mikään tehtävä ei ole 
erityisen vaikea, kunhan sen pilkkoo riittävän pieniin osiin ” Sa-
noiko Ford noin? Ei  Jälleen koko oma-apukonseptin näennäisoi-
keuttamiseen räätälöityä lumesitaattia on kyllä väitetty hänen sa-
nomakseen ainakin 30-luvulta lähtien, ensimmäisten vikasiteeraa-
jien joukossa tässä raportissa tutuksi käynyt aikakauslehti The 
Rotarian. Sittemmin lausetta ovat jakaneet Ford-sitaattina esimer-
kiksi Culpin Managing People (Including Yourself) (1992), Cloudin 
9 Things You Simply Must Do to Succeed in Love and Life (2004) ja 
Snow’n Creating Your Own Destiny. How to Get Exactly What You 
Want Out of Life and Work (2001/2010) 

Järvilehto kunnostautui Ford-virittelyssä myös diplomi-in-
sinööri-bisneskirjailija Jari Parantaisen saitin kommenttipalstalla  
Kun Parantainen kirjoitti maaliskuussa 2011 nopeita voittoja tuot-
tavista liikeideoista, Järvilehto antoi palautetta:

”On varmaankin ihan totta, että nopeimmat katteet löytyvät 
ratkomalla olemassa olevia ongelmia  Toisaalta, on myös hyvä 
muistaa esimerkiksi Applen aika tosissaan ottamat henryfordilai-
set säkeet:

If I’ d have asked my customers what they wanted, they would have 
told me ’A faster horse’ 

Unelmien tavoittelu ja käytännön toteuttaminen eivät kaiketi 
kuitenkaan sulje toisiaan pois?”

Parantainen vastasi: ”Kiitos Lauri, tämä oli havainnollinen 
kommentti! Nimittäin tuo Henry Ford -sitaatti vahvistaa kirjoi-
tukseni idean  Teollisuusmies huomasi, että ihmiset haluavat liik-
kua ja kuljettaa kuormia  Hevosen voimin se onnistui huonosti  
Niinpä hän päätti ratkaista olemassa olevan ongelman  Ja onnis-
tuneesti sen tekikin  Henry Ford ei yrittänyt opettaa ihmisille jo-
tain uutta huuhaa-tarvetta, jonka puolesta hän olisi sitten lyönyt 
vetoa ”

Kumpaakaan ei kiinnostanut sitaatin aitous  Sanoiko Ford 
noin? Ei 

Applen perustaja Steve Jobs alkoi tehokkaasti levittää sanontaa 
viimeistään CNNMoneyn maaliskuussa 2008 julkaisemasta jutusta 
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alkaen  Sittemmin se päätyi Gallon Jobs-kirjaan ja Jobsin omiin 
niteisiin  Sitaattia ei ole Järvilehdon lainaamassa muodossa liikku-
nut juuri ennen 90-luvun loppua  Sekalaisista bisnesyhteyksistä 
astetta arvovaltaisempaan tai näkyvämpään käyttöön se pääsi, 
kun ranskalainen mainosguru Jean-Marie Dru (s  1947) otti sen 
2002 mukaan puheenvuoroonsa markkinoitten disruption-kehi-
tyksestä käytävässä keskustelussa  Tämän jälkeen se pääsi esimer-
kiksi Marstillerin ja Fickelerin The Power to Innovateen (2005) ja 
1995 Fast Company -lehden The Rules of Businessiin (2005)  Sen 
enempää nämä kuin Jobsin tai Järvilehdon sinnikkäät käytöt eivät 
tehneet siitä totta  Se pysyi – kenties ”henryfordilaisena” mutta 
ainakin – valheena 

Niinpä myös samaa lausetta Senaatti-Areenassa marraskuussa 
2015 Ford-sitaattina tarjoillut Martela puhui asian sijasta palturia 

Napoleon & Wilde

Raportissa luvattiin palata Chrysler-pomo Zederin virheellisiin si-
taatteihin  Hän sanoo Napoleonin sanoneen, ”että maailmassa on 
vain kaksi mahtia, miekka ja kynä”  Sanoiko Napoleon näin? Ei 
nyt aivan 

Zeder myös sanoo Oscar Wilden sanoneen, ”että kaikilla kan-
soilla, kaikilla mailla, kaikilla sivilisaatioilla on ollut orjia”  Sa-
noiko Wilde näin? Ei sentään ihan 

Wilden esseeseen The Soul of Man Under Socialism (1895) sisältyy 
kuuluisa lause: ”Tosiasiassa sivilisaatio edellyttää orjia ” Kirjailijan 
mukaan ihmisten orjuuttaminen oli ”väärin, turvatonta ja demo-
ralisoivaa”  Se tuli vaihtaa ”mekaaniseen orjuuteen” eli välttämät-
tömän mutta ”ruman, hirveän, epäkiinnostavan työn” teettämi-
seen koneilla  Tähän tiivistyi Wilden nautintoa ja vapautta koros-
tava sosialismi  Zeder vetosi siihen – sosialismia mainitsematta – 
hillitäkseen ”koneitten vastaista propagandaa”  Hänen mielestään 
”tieteilijät ja tervehenkiset liikemiehet” ovat muita enemmän ”an-
taneet maailmalle mielihyvää, mukavuutta ja elämisen edellytyk-
siä”  Zeder jätti mainitsematta, että Wilden lause on alluusio vii-
meistään Montesquieun (1689–1755) De l’esprit des loix’sta (1748) 
alkavaan moderniin keskusteluun orjuuden tarpeellisuudesta, josta 
ranskalaisfilosofi muistutti jo antiikin kreikkalaisillakin olleen 
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monenkirjavia näkemyksiä  Niin ikään Zeder jätti täsmentämättä, 
missä mielessä hän oli eri kannalla kuin Wilde, jonka esseessä on 
lainattua aforistisempiakin jaksoja: ”On moraalitonta käyttää yk-
sityisomaisuutta lievittämään karmivia viheliäisyyksiä, jotka ovat 
seu rausta yksityisomaisuuden vakauttamisesta ”

Zederin epätarkka sitaatti ja melko maltillinen käyttötapa ero-
avat silti edukseen monista mahdollisista ja sittemmin myös to-
dentuneista hyödyntämisistä  90-luvun itse- ja yhteisökehitys-
buumin myötä Wilden lausahdus pääsi moitteettomasti siteerat-
tuna uuteen tehokäyttöön kaikenkarvaisissa sitaattikokoelmissa 
vailla asiayhteyksien ääriviivojakaan  Jos taas kontekstia rakennel-
tiin, kuten Logsdonin ongelmanratkaisumanuaalissa Breaking 
Through (1993), Wildesta tehtiin elämisteknologian konsulentti  

Napoleonia Zeder lainaa sanatarkemmin – viimeistä sanaa lu-
kuun ottamatta  Sitaatin asema tosin ei ole väkevämmin doku-
mentoitua laatua, mutta ei se pelkkä kuulopuhekaan ole  Keisarin 
lausumaksi kerrotun lauseen välitti maailmalle Fontanesin herttua 
Jean-Pierre Louis eli runoilija-poliitikko Louis de Fontanes (1757–
1821) kuolemansa jälkeen julkaistuissa kirjoituksissaan  Hänen pa-
pereihinsa sisältyy muistio 18  syyskuuta 1808 Saint-Cloud’n lin-
nassa käydystä keskustelusta herttuan ja keisarin välillä  Ratkai-
seva katkelma kuuluu näin: ”’Fontanes, tiedättekö, mitä ihmette-
len eniten koko maailmassa?’ [Napoleon kuulemma kysyy ja vas-
taa itse:] ’Vallan kyvyttömyyttä organisoida mitään  Maailmassa 
ei ole kuin kaksi mahtia, sapeli ja henki  Hengellä tarkoitan kan-
salaisyhteiskunnan ja uskonnon instituutioita  Ennen pitkää sapeli 
on aina kukistanut hengen ’”

Näin tarinan toistivat vielä aikakauslehti Revue des Deux Mon-
des (1829–) 1830-luvulla ja sanomalehti L’ illustration (1843–1944) 
1848  Lainauksen esprit kääntyi 1800-luvun englanninkielisissä 
viestimissä mindiksi  Alankomaalainen rauhanaktivisti Benjamin 
de Jong van Beek en Donk (1881–1948) käytti 1900-luvun alku-
kymmenillä vastinparia ”miekka ja idea”, kun hän kertoi erheel-
lisesti Napoleonin todenneen noin vasta St  Helenan vankeu-
dessa  Koutsauskäyttöön sanonta tuli viimeistään yhdysvaltalaisen 
kinesiologin Albert V  Carronin (1941–2014) kirjassa Motivation 
(1984)  Teos on siitä kiintoisa tässä yhteydessä, että se jo nojaa De-
cin motivaatioteorioihin  Sen jälkeen Napoleon-sitaatti on nähty 
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esimerkiksi Schindlerin & Lapidin The Great Turningissa (1989), 
Sharman Success Through Positive Thinkingissä (1999), Rosen How 
to Win Campaignsissa (2005), Hartman Gervasin Fight Like a 
Girl… and Winissä (2007) ja Lungin Ultimate Mind Controlissa 
(2011)  Sitaatin pelkkä alkuosa (vallan organisointikyvyttömyy-
destä) on päätynyt Faulknerin pariskunnan tuoreeseen koostee-
seen Power Verbs for Managers and Executives (2013) 

Sanapari ”miekka ja kynä” esiintyy Napoleonin yhteydessä 
Zederin kirjoituksen lisäksi vain satunnaisesti  Monografiassaan 
vuodelta 1806 pommerilainen Gustav von Schlabrendorf (1750–
1824) kuvaili kenraalin aseistautuneen noilla kahdella välineellä 
hankkiutuessaan maailmanvaltiaaksi ja Ranskan kansakunnan 
hallitsijaksi  Englanniksikin käännetty kirja on voinut johtaa  
zederiläiseen aforistiikkaan  Irlantilainen liikemies James Roche 
(1770–1853) väitti – bisnesmiehen huolettomaan tyyliin – The 
Gentleman’s Magazinessa 1838, että roomalainen Qvintilianus (n  
35–n  100 jaa ) olisi muka puhunut Caesarista tasavahvasti ”miek-
kaa ja kynää” käyttelevänä taitoniekkana  Ei puhunut  Konjunk-
tioon ”miekka ja kynä” on kyllä vanhastaan turvauduttu vaihtele-
vissa yhteyksissä  Esimerkiksi turkkilais-mongolialaisen hallitsijan 
Timurin (n  1320/1339–1405) ajatuksia esittelevää alkuperältään 
kyseenalaista nidettä 1784 arvioinut The English Review mainitsee, 
että tämä olisi luonnehtinut taitavaa ja kunnioitettua hallitsijaa 
”miekan ja kynän herraksi”  Tiedä häntä, mutta ainakin hampu-
rilaissyntyinen runoilija Johann Rist (1607–1667) sommitteli ”sak-
salaisesta sankarikansasta” runoillessaan teräaseen ja kirjoitusväli-
neen yhdistetyksi voimatekijäksi 

Napoleonia on vain yllättävänkin harvoin yhdistetty sananpar-
teen miekasta ja kynästä  Harper’s Magazinen ensimmäinen pää-
toimittaja Henry J  Raymond (1820–1869) kyllä kirjoitti 1861 ai-
heesta esseen, jossa Napoleonin sanotaan kirjoittaneen ”aikakau-
tensa käsitykset miekkansa kärjellä” ja osanneen laatia ”miekkansa 
sankarillisuutta vastanneita lauseita”  Brittiläinen lehtimies Walter 
Bagehot (1826–1877) puolestaan esitti The English Constitutionis-
saan (1867), että vallankumousaikoina on vain kahdenlaista valtaa  
Napoleon oli hänestä osoittanut miekan mahdin coup d’ état’llaan, 
kun taas vilkaisu vaikkapa Britannian parlamentin toisen kama-
rin eli ylähuoneen tai minkä tahansa säätyvaltiopäivät-tyyppisen 
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kansanedustuslaitoksen säikkyyn luonteeseen riittää käänteisesti 
kertomaan kansan pysäyttämättömyydestä olojen suosiessa kumo-
uksellisuutta 

Kumpikaan Zederin sitaateista ei siis pidä kutiaan  Tässä mie-
lessä ne ovat taattua vähävillaista ja pehmeäpuheista bisneslainai-
lua, jonka uljaita tai ainakin paksuja perinteitä osataan vaalia ny-
kyään jo Pohjolassakin  Toisaalta niissä molemmissa ollaan melko 
lähellä jonkun joko varmasti (Wilden tapauksessa) tai ehkäpä hy-
vinkin (Napoleonin tapauksessa) lausumia asioi ta  Lisäksi niiden 
kytky käsiteltävään aiheeseen on horjuvuudessaankin tolkullinen  
Tässä valossa ne eroavat edukseen vaikkapa meikäläisessä julki-
suudessa viime vuosina liikkuneitten ajattelun ammattilaisten nä-
ennäislainauksista 

Jung, Truman, Einstein ja Laotse

Raportissa oli määrä palata myös valtiovarainministeriön kehit-
tämispäällikön Virpi Einola-Pekkisen tapaan viedä tekositaatti-
perinne julkishallinnonkin puolelle  ”Carl Jung on sanonut, 
ettem me ole sitä, mitä meille on tapahtunut vaan sitä, miksi pää-
tämme tulla  Päätetään siis yhdessä lähteä kokeillen luomaan 
uutta ja parempaa tapaa toimia  Valtiovarainministeriö tulee syk-
syn aikana haastamaan kaikki valtionhallinnon organisaatiot ra-
kentamaan uutta, modernia toimintatapaa  Erilaiset ja erikokoiset 
kokeilut tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös tässä työssä ” 
Näin hän kirjoitti Muutoksentekijät-blogissa elokuussa 2015  Kir-
joittajakuvauksen sanoin ”Virpi innostuu päästessään kytkemään 
erilaisia ihmisiä ja asioita yhteen ja synnyttämään sitä kautta jota-
kin uutta” 

Oliko hänen koplauksensa psykoanalyytikko C  G  Jungin 
(1875–1961) ja suomalaisen hallinnonuudistuksen välillä pitävää 
laatua? Ei ollut, mutta ei se ollut liioin mitään uuttakaan 

Englanniksi muodossa I am not what happened to me. I am what 
I choose to become tunnettu viisaus kuuluu itseavun kannalta rat-
kaiseviin väittämiin  Jos ajatukselle, jonka mukaan ”Minä en ole 
sitä, mitä minulle on tapahtunut, vaan minä olen sitä, miksi pää-
tän tulla”, voidaan esittää edes näyttävä auktoriteettiperustelu,  
se saattaa vaikuttaa kovinkin uskottavalta  Tilaisuuteen ovatkin 
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tarttuneet esimerkiksi konsulttipariskunta Gee The Winner’s At-
titudessaan (2006), johtajuus- ja kasvuneuvonantaja Sidle This 
Hungry Spiritissään (2009), elämänmatkaopas Dawn Healer of 
Soulsissaan (2012) ja rakkausvalmentajakaksikko Jacobson & Paul 
Choose to Be Happily Marriedissaan (2010)  Ne kaikki väittävät 
Einola-Pekkisen tapaan Jungin teroittaneet minän valinnanvaraa 
ja päätösvaltaa sukeutumisissaan  Me-muotoon saman sanoman 
kääntävät ja sen nimiinsä ottavat koutsi Andersson From Obstacle 
to Opportunityssaan (2009) ja terapeutti Coleman Shatter Shame 
and SHINEssaan (2014), samoin raportissa jo mainittu Grossmanin 
How to Succeed, McCluren How to Find Your Dream Job and Make 
It a Reality (2003) ja Ebegbuzien The Sky Is NOT the Limit (2012) 

Puheenparsi palautuu Jungin nimissä postuumisti julkaistuun 
teokseen Erinnerungen, Träume, Gedanken (1962)  Sen toimitti hä-
nen sihteerinään 1955–1961 vaikuttanut Aniela Jaffé (1903–1991)  
Teoksen eri osien aitous Jungin sanomisina on epäilyttänyt tutki-
joita, mutta kirjan alkuun sijoittuva elämäkerrallinen katkelma on 
yleensä katsottu hänen työkseen  Jung palaa ”erääseen tärkeään 
kokemukseen” lapsuudessaan  Hän oli ollut matkalla kotoaan 
Klein-Hüningenistä kouluun Baseliin, kun hänet äkkiä valtasi 
tunne kuin olisi astunut ulos sankasta sumupilvestä ja tiedostanut 
oman itsensä ja jättänyt ei-vielä-itsensä taakseen: ”Tuolla hetkellä 
minä kuitenkin tapahduin minulle  Ennen olin ollut kyllä ole-
massa, mutta kaikki oli vain tapahtunut minulle  Nyt minä tiesin: 
nyt minä olen, nyt käsillä on minä  Ennen oli ollut kysymys mi-
nusta, mutta nyt minä tahdoin ”

Katkelma kuvaa siis vanhan Jungin yritystä kuvailla nuoren 
Jungin kokemusta  Hän luonnehtii sitä astumiseksi vierasvoittoi-
sesti määräytyvästä tekemisestä omaehtoisen toiminnan piiriin  
Jung tuo esiin, että tavalliseen suvereeniksi varttumiseen saattaa 
myös kuulua tiettyjä erityisiä hetkiä tai tilanteita, joissa tuo tapah-
tuma ainakin jälkikäteen katsoen ikään kuin tihenee tai täydellis-
tyy  Hän ei ole esittämässä mitään suuren ajattelijan tervehdystä 
nykypäivän organisaatio-olioille, jotta nämä rohkaistuisivat valit-
semaan itselleen jonkin toisen taustan heidän tosiasiallisen elä-
mäntiensä sijasta  Väärin lainattu lause on saanut siivet selkäänsä 
ja lennähtänyt siis jo suomalaiseen hallintoeliittiinkin 
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Raportissa kuului niin ikään tutustua myös Työterveyslaitok-
sen positiivisen ja sosiaalipsykologian tutkimusprofessorin ja Hel-
singin yliopiston tutkijakollegiumin tutkimusjohtajan Jari Haka-
sen tapaan viedä lumesitaattikäytäntö myös akateemiseen sanctum 
sanctorumiin  Osuudessaan Positiivisen psykologian voimaan hän 
kirjoittaa ”On hämmästyttävää, mitä voit saavuttaa, jos et välitä 
siitä, kuka saa kunnian” ja antaa ajatelmasta kunnian Harry S  
Trumanille 

Sanoiko Yhdysvaltain 33  presidenttinä 1945–1953 toiminut de-
mokraattipoliitikko Harry S  Truman (1884–1972) noin? Ei 

Ensinnäkään sinäpassiivi ei kuulosta järin presidentilliseltä  
Englanniksi muodossa It is amazing what you can accomplish if 
you do not care who gets the credit tunnettu sutkaus suomentuisi 
paremmin esimerkiksi ”Hämmästyttävän paljon voi saavuttaa, 
jollei välitä siitä, kuka saa kunnian”  Toisekseen attribuutio on 
yksinkertaisesti väärä  Aikakauslehti Timen 1988 julkaistua juttua 
seuraten sitä on yritetty tunkea Trumanin suuhun kohta kolme-
kymmentä vuotta  Hakasen tapaan näin ovat toimineet esi-
merkiksi Marquesin Empower the Leader in You! (2004), Mal-
lochin & Porter-O’Gradyn The Quantum Leader (2005/2009), 
Clayn Selling Change (2010), Garfinklen Three Steps to Take Your 
Career to the Next Level (2011) ja Fairbrothersin & Winterin From 
Idea to Success (2011) 

”Asiat saa tehdyksi sillä lailla, ettei piittaa, kuka saa kunnian ” 
Englantilainen pappi, teologi ja muinaistutkija Benjamin Jowett 
(1817–1893) lohkaisi kuulemma näin esi-pseudo-trumanilaisesti, 
väitettiin jo 1905  Hänen omistajuutensa mietelmään on kuiten-
kin kiistetty  Huonommin tunnettu jesuiittapastori Strickland 
olikin 1863 kirjoittanut 1897 julkaistuun päiväkirjaansa: ”Ihminen 
voi tehdä valtavasti hyvää, jos hän ei välitä, kuka saa siitä kun-
nian ” Ajatelman teki sittemmin tunnetuksi brittitoimittaja 
Charles Edward Montague (1867–1922) muodossa ”Ei ole mitään 
rajaa sillä, mitä saa tehdyksi ihminen, joka ei välitä siitä, kuka saa 
työstä kunnian” 

Hakasen tapa perustella ”palvelevaa [tai palvelija]johtamista”, 
”innostuksen spiraalia”, ”organisaatioiden kukoistamista”, ”yhtei-
sestä tarkoituksesta voimaantumista” ja pompoteltavaksi sopivaa eli 
”kimmoisaa” työntekijyyttä ontuu siis ainakin yhden tekositaatin 
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verran  Ajatus siitä, että kunnian saamisesta ei tule piitata, yhdis-
tyy tekstissä näkemyksen, jonka mukaan ”työhyvinvoinnin tutkija 
ja asiantuntija […] ei voi nostaa itseään millekään jalustalle, vaikka 
kaikki tieto työhyvinvoinnista olisikin hallussa”  Tämä painotus 
ja sitä tukeva valelainaus sopivat melko huonosti yhteen sen 
kanssa, että Hakanen kuitenkin haluaa kertoa omin käsin luo-
neensa kokonaiset ”positiivisen työelämän mahdollisuuden ja työn 
imun” uudet tutkimusalat, joilla hänen sitten ”oli tuunattava itsel-
leni kollegoita”  Yhtä kaikki yksittäinen lumesitaatti ei kaada hä-
nen esitystään  Tämän raportin piiriin ei kuulu selvittää hänen 
muuta tuotantoaan: tässä olennaista on vain todeta, että tyylipuh-
dasta bisnesinnostus- ja innostusbisnespohjaista näennäislainailua 
näkee myös akateemisessa tutkimuksessa 

Ja leipätekstissä luvattiin palata myös The Happiness Trackiin 
(2016)  Se on Stanfordissa työskentelevän myötätuntotutkijan 
Emma Seppälän tuore oma-apukirja, joka FA-kirjojen tapaan ja 
positiivisen psykologian piiriin asemoituen esiintyy vahvoin tiede-
vaatein  Siinä sivussa se väittää Einsteinin sanoneen ”Epäonnistu-
minen on keskeneräistä menestystä” ja ”Luovuut ta viritelläkseen 
täytyy kehittää lapsenomainen taipumus leikkiin” sekä Laotsen 
todenneen ”Minusta tulee, mitä minä voisin olla”  Näistä fyysikon 
nimiin pantu ensimmäinen lainaus olisi aitona eräänlainen äärim-
mäinen kannustuspuhe, toinen taas tietynlainen pelioppimisen 
laitimmainen tukipuu ja länsimaissa myös kirjoitusasussa Laozi 
(?–531 eaa ) tunnetun filosofin sitaatti taas ehtana jonkinlainen 
oma-avun perimmäisin oikeutus 

Mutta sanoivatko Einstein ja Laotse noin, noin ja noin? Eivät 
Menemättä tässä Laotseen liittyviin hankaliin tekijyyskysy-

myksiin voi todeta esitetyn sitaatin tukea saamattomaksi  Se ei 
esiinny hänelle perinteisesti mutta kiistellysti kirjatussa klassikossa 
Daodejingissä eli Tao te chingissä  Sitaatti kyllä esiintyy Seppälän 
nootittamattomaan tapaan käytettynä esimerkiksi Merritt Jonesin 
How to Live in the Mystery of Life and Love Itissa (2011), Dighin 37 
Days to Wake Up, Be Mindful and Live Intentionally (2008) ja Kur-
nitin & Lancen The Little Book on Marketing. Build a Killer Plan 
in Less Than a Dayssä (2009)  

Einsteiniin Happiness Track varaa kerran viittaamalla ansiok-
kaasti asialliseen joskaan ei uusimpaan Calaprice-editioon  Hän 
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todistaa sillä oikeaksi fyysikon puheet lämpimästä suhteestaan 
Mozartin musiikkiin  Mutta kahden muun lentävän lauseen koh-
dalla Seppälää ei pidättele niiden sisältymättömyys kriittisiin läh-
teisiin: ne on ilmeisesti saatava lainatuiksi maksoi mitä maksoi  
Vain sanonnan epäonnistumisesta vaiheessa olevana onnistumi-
sena hän varustaa viitteen sijasta lievennöksellä ”sanotaan sano-
neen”  Tosin se on siksi harvinainen väite, että hän olisi voinut 
myös suoraan viitata markkinointiekspertti Cutlerin Entrepreneur.
com-nettijuttuun marraskuulta 2014  Kerrassaan epäeinsteinilaista 
luovuuslainausta, jota Järvilehtokaan ei peli-intresseistään huoli-
matta ole sortunut käyttämään, Seppälä ei nootita eikä selittele  
Einstein kyllä puhui luovan leikkimielen ja kokeilun puolesta, 
mutta ei mitään tuon tapaistakaan  Tekositaattia käytti hänen ta-
paansa kalifornialainen lelulusuunnittelija Filis Frederick (1915–
1987) oppaassaan Design and Sell Toys, Games, and Crafts (1977)  
Sammakon toistivat sittemmin Tuerck Creativity and Liberal Lear-
ningissään (1987) ja Honoré How Epidemic of Hyper-Parenting Is 
Endangering Childhoodissaan (2008) 

Pascal

”Fysiikan ja matematiikan merkkimies Pascal toteaa teoksessaan 
Pensées, että Jumala on ympyrä, jonka kehä on ääretön ja jonka 
keskipiste on joka paikassa samaan aikaan ” Näin kertoo Monen-
kirjavia kuvitelmia. Järvilehto antaa sen kirjallisuusluettelossa läh-
teeksi ranskalaisfilosofin kirjan englanninkielisen käännöksen 
nettiversion  Hän ei siis kuitenkaan aseta mietelmää lainausmerk-
keihin suoran sitaatin osoittimiksi 

Järvilehto palaa ajatukseen n & n -haastattelussa: ”Muistaak-
seni Blaise Pascal sanoi aikanaan jotenkin tällä tavalla, että vaikka 
ihminen on maailmankaikkeudessa nähtynä ympyrän keskipis-
teestä reunalle päin, niin Jumala on nähtynä reunasta keskelle  Ei, 
kun noin minä olen sen itse varioinut  Pascal sanoi näin, että Ju-
malan voi ajatella äärettömänä kehänä, ympyränä, jonka halkai-
sija on ääretön  En muista tarkkaan  Mutta ajatus on tavallaan se, 
että ollaan yhtä aikaa yksilöitä ja yhtä aikaa systeemisiä ”
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Hapuilun selittää Monenkirjavia kuvitelmia  Se näet jatkaa heti 
Pascalin mainittuaan: ”Meistä jokainen on ikkuna loppumatto-
maan ja selittämättömään maailmankaikkeuteen  Samalla myös 
olemme tuo maailmankaikkeus, keskipisteestä kehälle nähtynä ” 
Järvilehto ei muista, lainaako itseään vai Pascalia 

Mutta sanoiko Blaise Pascal (1623–1662) noin tai näin? Ei 
Postuumisti julkaistu mietekokoelma Pensées (1670) sisältää 

kyllä osion nimeltä ”Ihmisen suhdattomuus”  Siihen sisältyy ku-
vaus inhimillisen tietokyvyn rajallisuudesta ja luonnon ehtymät-
tömyydestä, jota ”mikään idea ei pääse lähellekään”  Vaikka käsi-
tyksemme laajentuisivat kaikkien kuviteltavissa olevien avaruuk-
sien tuolle puolen, ”asioitten todellisuus” peittoaa ne aina vielä 
hämmästyttävämmällä laajuudellaan ja loppumattomuudellaan  
Pascal jatkaa: ”Se on ääretön ympyrä, jonka keskipiste on kaik-
kialla ja kehä ei missään  On lopultakin suurenmoisin aistillinen 
tuntomerkki Jumalan kaikkivoipaisuudesta, että mielikuvituk-
semme katoaa tähän ajatukseen ”

Pascal ei määritellyt ympyrästä kirjoittaessaan Jumalaa eikä sa-
nonut minkään olevan joka paikassa samaan aikaan  Eikä hän 
Järvilehdon kirjan tapaan ylistänyt mielikuvituksen voimaa  Hän 
luonnosteli ajatusta todellisuudesta, joka ruokkii mutta vastustaa 
tai pakenee käsittämistään  Epäsuorasti hän viittasi aiempiin yri-
tyksiin sanoa samaa  Kuten Collège de Francen latinan professori 
Ernest Havet (1813–1889) osoitti Pensées-editiossaan 1852, ajatuksen 
voi juontaa esisokraattifilosofi Empedokleen (n  490–n  430 eaa ) 
tavasta pitää pyöreää muotoa olevaisen perikuvana, mutta sen var-
sinainen kotipaikka on Hermetica-kirjoitukset 200–300-luvulta 
jaa , joista ainakin Pariisissa 1315 julkaistuun versioon kuuluu lause 
”Jumala on ääretön ympyrä, jonka keskipiste on kaikkialla ja kehä 
ei missään”  Campanialainen munkki, tähtitieteilijä ja filosofi 
Giordano Bruno (1548–1600) kirjoitti De la causa, principio, et 
unossaan (1584): ”Maailmankaikkeus on pelkkää keskipistettä, tai 
paremminkin sen keskipiste on kaikkialla  Sen kehä ei ole mis-
sään ” Tästä mainitseva Havet jatkoi, että vähintäänkin Pascal 
tunsi Marie de Gournayn (1565–1645) alkusanat 1595 toimitta-
maansa kolmanteen painokseen raportissa jo mainitun Montaig-
nen teoksesta Essais: tässä tekstissä viitataan hermeettiseen käsi-
tykseen jumaluudesta ”ympyränä, jonka keskipiste on kaikkialla 
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ja kehä ei missään”  Tässä mielessä Pascalin ajatelma on ainakin 
vastaus montaignelaiseen skeptisyyteen, myönteinen – ja hengelli-
nen – tulkinta käsityskyvyn kalpenemisesta todellisuuden äärellä 

Myös skottilakimies William Finlayson Trotterin (1871–1945) 
alun perin 1910 julkaistu englanninnos välittää Pascalin ympyrä-
lauseen tekstiyh teyksineen riittävän täsmällisesti  Ei ole helppoa 
selittää, miten Järvilehto voi merkitä sen kirjansa lähteeksi ja silti 
tarjota korrektin lainauksen tai asiallisen parafraasin sijasta täysin 
sotketun toisinnon  Samaa määritelmää on tosin laitettu, kuten 
esimerkiksi Pârvan ja Wertz kertaavat, muiden muas sa Augusti-
nuksen (joka käytti ympyrää Jumalan sijaan sielun itsetietoisuu-
den kuvana), Nicolaus Cusanuksen (1401–1464) (joka kuvaili älyn 
rajoittuneisuutta pyrkimyksenä ympyrän neliöimiseen ja Jumalaa 
puhumalla ”absoluuttisesta ympyrästä”, jossa kehä, keskipiste ja 
halkaisija ovat kaikki samaa) ja Voltairen (1694–1778) (joka viittaa 
siihen Pascalista puhuessaan ja tarjoaa Platonin Timaios-dialogista 
tuttua Timaios Lokrilaista (400-luku eaa ) sen ensiesittäjäksi) suu-
hun  Nykyaikana ajatusta piti ahkerimmin esillä Jung  Järvileh-
don tapaan – vain Pascaliin viitaten ja jumalamääritelmäksi juon-
taen – sanontaa käytti yhdysvaltalainen teosofi-mystikkoparis-
kunta Harriette Augusta Curtiss (1856–1932) ja F  Homer Curtiss 
(1875–1946) The Key to the Universe, or a Spiritual Interpretation of 
Numbers and Symbolsissaan (1919/1938) 

Järvilehto

Viimeisenä tapauksena palattakoon raportissa jo erityistarkaste-
lussa olleeseen sitaattiin  ”Kutsumus on siellä, missä taitosi kohtaa 
maailman tarpeet”, väitti Järvilehto siis alun perin Aristoteleen sa-
noneen  Sitten hän muunsi ajatelman asuun ”Kutsumus on siellä, 
missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet ” Tässä muodossa sitä 
ovat sittemmin lainanneet taajaan niin Järvilehto itse kuin muut-
kin häntä siitä kiittävät  Raportissa jo kerrottiin tositarina tämän-
kin näennäissitaatin taustalla  Mutta lisäluku tarinaan saadaan, 
kun katsotaan yhtä tapaa siteerata väärin myös tätä Järvilehdon 
tunnetuinta feikkisitaattia 
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”Kun oma kutsumus kohtaa maailman tarpeet, syntyy jotain 
kaunista”, lainasi Kanadan Sanomat suomalaisfilosofia joulunume-
rossaan 2014  Irtositaatti sisältyi lehden sittemmin myös Finnish-
Canadian-sivustolla jaettuun Lahden haastatteluun  Tammikuussa 
2015 sitä levitti Järvilehdon aforismina myös muun muassa (rapor-
tissa käsitellyllä Picasso-lumelainauksella juonnettua) ”sisäinen 
lapsi -koutsausta” ja hypnoterapiaa tarjoava HolisticHealingHeart 
com, joka käänsi sen saman tien myös englanniksi ja espanjaksi 

Tiettävästi Järvilehto ei ole kuitenkaan itse laajentanut omi-
maansa lausetta tuolla tavalla ainakaan julkisesti  Kanadansuoma-
laiset viestimet ja hiilinkiyrittäjä siis siteeraavat sitä virheellisesti  
Lisälauseke ”syntyy jotain kaunista” voi olla peräisin useista eri 
lähteistä  Sitä on vaalittu ehkä ainakin satakunta vuotta eri yhte-
yksissä  Muiden muassa rukousretriittejä, kokonaisuudellisuutta 
(wholeness) ja itserakkautta opettava neuvonantaja Adolfo Que-
zada (s  1940) hyödynsi lausetta teoksessaan Walking with God 
(1990): ”Kun annamme rakastamallemme henkilölle, myös vas-
taanottajasta tulee antaja, ja yhtymästä syntyy jotain kaunista ” 
Itserakkaudessa tämä sujuu vieläkin kätevämmin, vaikkei Que-
zada tätä Loving Yourself for God’s Sakessaan (1997) sanokaan 

Yleiseen käyttöön levinneelle sutkautuksenpuolikkaalle tai pu-
hetavalle on turha etsiä alkuperää tai todennäköistä ammennus-
paikkaa  Sen saattoi ottaa vaivatta käyttöön esimerkiksi Oprah 
Winfreyn 2008 julkaistusta elämäkerrasta Oprah Winfrey  Siinä 
televisiojuontajan kerrotaan saaneen nimeämättä jäävältä ystäväl-
tään kannustusviestin, joka lievitti ja piristi henkilökeskeiseen li-
kapyykki- ja empatiajournalismiin erikoistunutta toimittajaa vai-
keana aikana: ”Aina kun sydän murtuu…, jossain syntyy jotain 
kaunista ”
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lAURi JäRVilEHDON HAAStAttElU: 

FilOSOFiAN AKAtEMiA

Mikä Filosofian Akatemia oikein on? Onko se ajatuspaja vai 
valmennusyritys vai miten itse sitä mieluiten luonnehtisit?
En sanoisi, että se on ajatushautomo, vaan ennemminkin tutki-
mus- ja valmennusyritys  Ne on ne kaksi kivijalkaa, mille toiminta 
perustuu  Alkusysäys koko Filosofian Akatemialle oli, että miten 
pystyisi liiketoiminnan kautta mahdollistamaan akateemisen va-
pauden ideaalin  Sulla on ihmisiä, joilla on syystä tai toisesta halu 
tutkia asioita ja halu tutkia jotain tiettyjä asioita: miten he voisivat 
valita tutkimuskohteensa ilman pelkoa taloudellisen toimeentulon 
menettämisestä?

Apurahajärjestelmä on vahvasti vinoutunut tällä hetkellä  Tut-
kimusrahoitusta annetaan vain kapeille tutkimusaloille  On pal-
jon kiinnostavaa tutkimusta, jolle on vaikea saada rahoitusta  Se 
oli alkukimmoke Filosofian Akatemian perustamiselle, valmen-
nusliiketoiminnalle  Ajatellaan yliopiston kolmea tukipilaria, jotka 
ovat tutkimus, tiedonjakaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen  Valmennustoiminta on yhdentyyppistä tiedonjakamista  Siitä 
on mahdollista luoda liiketoimintaa  Se synnyttää tarvittavan re-
sursoinnin, eräänlaisena luuppina  Tutkitaan, luodaan valmennus-
kokonaisuuksia tutkimuksen pohjalta, tehdään sen pohjalta liike-
toimintaa 

Pitkän ja koukeroisen ajattelun jälkeen päädyin tähän malliin 

Kuinka keskeinen osa Filosofian Akatemian toimintaa on tut-
kimus?
Ehkä 25 prosenttia  Tutkimusta tehdään vähemmän kuin mikä 
alkuperäinen ideaali oli  Se johtuu osittain siitä, että menestyksek-
kään liiketoiminnan eteen pitää tehdä kaikenlaisia ponnistuksia 

Meillä nousi aika nopeasti Frank Martelan tutkima sisäinen 
motivaatio keskeiseksi tutkimuskohteeksi  Halusimme kehittää 
toimintaa siten, että se lähtee siitä, keitä Filosofian Akatemiassa on 
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mukana  Viime vuonna rekrytoitiin jo sitten ihmisiä, joilla ei enää 
ole suoraan tutkijataustaa  Senkin takia Filosofian Akatemia on 
kasvanut enemmän valmennusliiketoiminnaksi  Mutta juuret ovat 
vahvasti tutkimuksessa  Filosofian Akatemia järjestää yhä kuu-
kausittaisia tutkijaseminaareja, ja konferenssejakin on 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että painopiste on siirtynyt jonkin 
verran  On tehty isompia empiirisiä tutkimuksia  Filosofian Aka-
temia teki esimerkiksi siivousalalla ison tutkimuksen sisäisen mo-
tivaation toteutumisesta  Tämä ala ei ole suoraan filosofista tai 
humanistista tutkimusta, mutta siellä ovat juuret  Ajatellaan Fran-
kin taustaa  Vaikka hän nyt tekee motivaatiopsykologista tutki-
musta, niin perusta on hyvän elämän käsitteessä  Filosofinen tut-
kimuspohja, akateemisuus ja lukeneisuus ovat siinä ne kivijalat 

Tosi tärkeää valmennuspuolella tai yrityksille tehtävissä inter-
ventioissa on se, että altistamme menetelmämme kriittiselle tar-
kastelulle  Jos tulee joku uusi tutkimus ja se saattaa jonkun aiem-
min toteuttamamme intervention kyseenalaiseksi, me katsotaan 
se ja revitään auki  Pyritään pitämään akateeminen kriittinen 
asenne myös tuotekehittelyssä 

Se, että olen päätynyt vetämään peliyhtiötä, on aika jännä 
juttu  [Järvilehto on nyt toimitusjohtajana Lightneer Oy:ssä. 
Hän jäi sitä perustettaessa kesällä 2015 pois operatiivisesta toi-
minnasta Filosofian Akatemiassa, jossa hän jatkaa kuitenkin 
hallituksen rivijäsenenä.] Väittelin 2011 väitöskirjalla tietoteo-
riasta  Jos joku silloin olisi sanonut, että neljän vuoden päästä olen 
tässä, niin en olisi pitänyt kauhean todennäköisenä 

Mutta olen itse kokenut, että minun selkein roolini on toimia 
sillanrakentajana vaikeiden monimutkaisten ilmiöiden välillä  Fi-
losofian Akatemia on silta akateemisesta maailmasta liike-elä-
mään  Ja mitä me tehdään myös nyt, nämä oppimispelit on sa-
manlaista siltoja 

Lightneer tekee nyt hiukkasfysiikkapeliä, ja me olemme käy-
neet [Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa] CERNissä 
juttelemassa maailman johtavien fyysikoiden kanssa  Kaikesta 
tästä tiedosta yritämme puristaa pelin, joka olisi periaatteessa ym-
märrettävä käytännössä kolmivuotiaallekin 
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Oman urani polku on paljon johdonmukaisempi kuin ensin 
ajattelisi  Siinä taustalla on tiedonjano tai uteliaisuus tai polttava 
halu ymmärtää, miten maailma toimii ja miten siitä voisi tehdä 
paremman  Ne kaksi asiaa on ollut mulla draivereita jo ihan pik-
kulapsesta saakka 

Erottavatko filosofisuus ja akateemisuus teidät muista henki-
löstön ja organisaation kehittämistä harjoittavista yrityksistä?
Joo, Filosofian Akatemia on kuitenkin aktiivinen akateeminen yh-
teisö  Vaikka nyt Filosofian Akatemiaan on tullut ihmisiä, joilla ei 
ole samanlaista akateemista taustaa kuin vaikka minulla, Fran-
killa tai Tapanilla [Riekki] tai muilla, valtava enemmistö tekijöistä 
kirjoittaa tieteellisissä julkaisuissa ja julkaisee erittäin hyvissäkin 
journaaleissa 

Frankiltä tulossa ihan A+-sarjan psykologijournaaleissa yhdessä 
Richard Ryanin kanssa kirjoitettuja juttuja motivaatiosta  Minulta 
tuli Springeriltä kirja ulos viime kesänä  Olemme halunneet pitää 
akateemisuuden mukana 

Ja sitten toinen asia on se, ettei me validoida pelkästään empii-
risesti valmennusliiketoimintaa, kuten useat isot valmennustalot 
tekevät, vaan palautetaan ne aina sinne ihan alkuun  Filosofian 
Akatemiassa voidaan käydä pitkiäkin debatteja Aristoteleesta läh-
tien  Jos tulee selvityksiä työhyvinvoinnista tai työmarkkinauudis-
tuksia, saattaa olla debattia, joka lähtee antiikin filosofiasta tai 
puhutaan jostain [John] Rawlsista  Meidän sisäinen keskustelu voi 
olla hyvinkin akateemista, ja me nähdään paljon vaivaa siinä, että 
jos kirjoitetaan populaarimpaa tekstiä, sieltä yritetään siivota pa-
himmat tekniset fraasit pois, jotta teksti olisi ymmärrettävää  Pi-
dämme aktiivisesti yllä akateemista relevanssia 

Entä oletko kokenut ristiriitoja filosofis-tutkimuksellisen ot-
teen ja elinkeinoelämän paineiden välillä?
En kokenut yhtään ristiriitaa  Jos me myisimme filosofiaa tilauk-
sesta, silloin olisimme sofisteja  Nyt ne on kapseloitu erilleen  Mi-
nua pyydettiin aikanaan kouluttamaan Helsingin yliopistolle tätä 
meidän liiketoimintatapaa, kun se on niin erikoinen  Että meillä 
on kaksi tapaa täysin vastakkaista napaa, jossa molemmat tukevat 
toisiaan 
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[Piirtää kaavion, jossa ylimpänä on Maailma, sen alla Val-
mennus, sitten Tutkimus ja alimpana Me; Tutkimus ja Val-
mennus kiertävät toisiinsa.]

Koko homma lähtee siitä, että meidän pitää olla palavan kiin-
nostuneita siitä, mitä teemme  Jos raha olisi ainoa motivaatio, niin 
silloin tämä ei toimisi  Rekrytoinnissa pitää olla tarkkana 

Tutkimus ja valmennus kehittyvät ja päivittyvät koko ajan  Jos 
vertaa Filosofian Akatemian koulutuksia pari vuotta sitten ja ver-
taa tähän päivään, siellä tapahtuu aivan eri näköistä toimintaa 

Minä tein intuitiosta post doc -tutkimuksen, jonka Springer sit-
ten julkaisi  Se on täysin tieteellinen katsaus filosofian ja psykolo-
gian rajapinnassa  Meillä on yhdyskuntasuunnitteluun liittyvää 
yhteiskuntafilosofiaa  Ja Frank teki väitöskirjan vanhainkotikoh-
taamisista  Meillä on tehty viisasta ajattelua koskevaa väitöskirja-
tutkimusta  Mehän ollaan tietääkseni Suomen ainoa filosofian 
alan taho, joka on rahoittanut graduja, puolen tusinaa yhteensä  
Tiuraniemen Timo tekee nyt väitöskirjaa laajennetun mielen hy-
poteesista, joka yhdistelee teknologiaa ja mielenfilosofiaa  Siitä ai-
hepiiristä ollaan tilattu parikin gradua  Molemmat saivat muis-
taakseni hyvät arvosanat, muistaakseni eximiat 

Jos ajattelee tutkimuskenttää, jossa puhutaan vaikka semantti-
sista verkostoista, ei se kuulosta ensimmäisenä sellaiselta alalta, 
josta joku IT-jätti haluaisi maksaa kauhean isoja rahoja  Se on oma 
itsenäinen kapselinsa  Tämä aiheuttaa sen, että kun ihmiset istu-
vat meillä alas ja alkavat miettiä, niin ensimmäisenä mietitään, 
miten voimme palvella asiakasta, mitä voisimme antaa  Filosofian 
Akatemian väellä on valtavan paljon annettavaa tuotekehitykselle  
Me ei olla tyhjiä tauluja, jotka heittää vaan, että innovaatio schvin-
novaatio, tällaisia buzz wordejä  

Populaarikirjallisuus meillä on hyvinkin kärkevää… Jos lukee 
vaikka minun kirjaani, siellä on paljon sellaisia väittämiä, että jos 
olen ihan rehellinen, niin ne ei ole isolaatiossa, eristettyinä, akatee-
misesti kestäviä väitteitä  Populaarissa tekstissä täytyy yksinker-
taistaa aika paljon  Mulla on ollut sellainen ohjenuora, että voin 
laittaa kirjaan jonkun väitteen isolaatiossa, jos se kestää tarkaste-
lua  Yksi esimerkki, jota käytän on kirjastani Monenkirjavia kuvi-
telmia  Siinä viittaan Uri Hassonin joitakin vuosia sitten tekemään 
tutkimukseen kielen ymmärtämisen vaikutuksista aivotoimintaan  
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Se oli tällainen 4–5-sivuinen fMRI-paperi löydöksenään se, että 
kun ihmiset ymmärtävät toisiaan, aivoissa näyttäisi tapahtuvan 
jotakin toimintaa, joka ei ole sellaista kuin symbolien hajauttami-
nen ja sen jälkeen kielen foneemien perusteella tapahtuva proses-
sointi  Sen sijaan näyttää, että kun ihmiset ymmärtävät toisiaan, 
aivot tekevät samanlaisia asioita samaan tahtiin  Kun ihminen lu-
kee tai kuuntelee jotain tarinaa, fMRI-kuva näyttää, että aktivaa-
tio aivoissa tapahtuu samalla alueella  Tästä voidaan vetää sellai-
nen johtopäätös, että silloin kuin ihmiset keskustelevat, he eivät 
suinkaan prosessoi tai pallottele, vaan aivot synkkaa  Jos minä 
akateemisessa kontekstissa sanoisin näin paksun väitteen ja viittai-
sin yhteen nelisivuiseen empiiriseen tutkimukseen, se olisi kestä-
mätön tilanne  Mutta jos minä populaarikirjassa lähden avaa-
maan, että miksi uskon, että on perustelua väittää, että tämä toi-
mii näin, niin se perustuu siihen, että siihen lyödään yhteen kaikki 
systeemiälytutkimus ja laajennetun mielen hypoteesi, siis sekä fi-
losofinen framework että sitä empiirisesti tukevat tutkimukset  Eli 
se on itsessään ihan hyvin perusteltu väite, mutta perusteluksi ei 
riitä se yksi tutkimuspaperi  Mutta laitan populaariin tekstiin sen 
yhden paperin mukaan, että se ei olisi vaan läppä  Että ihmiset 
näkee, mikä on lähteenä  Se antaa painoarvoa lukijalle  Vaikka sen 
tarkoitus ei ole palvella akateemista lukijaa, se antaa akateemisel-
lekin lukijalle sen ensimmäisen ankkuripaikan 

Sekä tutkimuksessa että valmennuksessa pitää täyttyä kaksi 
asiaa, jotta voi kärjistää  Ensinnäkin meidän pitää pystyä substan-
tioimaan väite, jos se haastetaan  Väite voi olla isolaatiossa, mutta 
mun on tiedettävä, paljonko pystyn tykittämään sille puolustusta  
Populaarikirjaan ei voi laittaa kolmeakymmentä lähdeviitettä  
Mutta voinko kaivaa ne kolmekymmentä lähdeviitettä? Jos voin, 
sitten uskallan jättää väitteen 

Toinen on se, että asiayhteyden täytyy olla perusteltu  Esimer-
kiksi se Hassonin paperi on ollut keskeinen käännekohta 

Mä olen ihmetellyt, miten vähän Filosofian Akatemia on saa-
nut kritiikkiä osakseen sen jälkeen kun pistettiin Akatemia pys-
tyyn  Odotin kritiikkiä, varsinkin kun sen ensimmäisen kirjan 
nimi oli niinkin pöyhkeä kuin Tee itsestäsi mestariajattelija  Kirjan 
alkuperäinen nimi oli ”Näin mielesi toimii”, mutta kustantaja ha-
lusi sille myyvemmän nimen  Nimi nolotti minua monta vuotta  
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Mutta jos se on sama kirja, jolla on hassu nimi ja se myy 10 000 
kopiota, tai että sillä on hyvä nimi ja se myy kaksi kappaletta… 
Eikö sillä, että se tavoittaa ihmisiä, ole merkitystä?

Olen odottanut, että saisimme paljon enemmän akateemiselta 
puolelta kritiikkiä  Aika vähän on tullut suoraan hyökkäävää pa-
lautetta  En tiedä, miksi ei, kun teemme kuitenkin popularisoivaa 
tekstiä, ja siinä on riski  Populaaritieteellinen teksti on eri teksti-
tyyppi  Mutta usein törmää siihen, että tutkijoiden keskuudessa 
populaaritekstiä luetaan kuin akateemista  Se, mikä minusta Aka-
temiassa on hienoa, on se, että populaari osuus, vaikka se on mei-
dän tunnetuinta työtä, on vain jäävuoren huippu  Filosofian Aka-
temiassa populaari tavoittaa yleisöä, niin kuin vaikka Frankin 
Valonöörit-kirja  Se määrä, mitä Frank on tehnyt taustatutkimusta 
– julkaissut papereita alan huippututkijoiden kanssa – taustalla, 
on posketon määrä raskasta nostamista 

Yliopistolainen-lehdessä oli lokakuussa 2012 sinun haastatte-
lusi. Siinä kerrottiin, että Filosofian Akatemia ”on toiminut 
kolme vuotta, ja hyvin menee”. Jutussa mainittiin myös, että 
teillä tehdään nelipäiväistä työviikkoa, ja noista neljästä päi-
västä kustakin puolet on pyhitetty tutkimukselle. 

Voisitko nyt kolme vuotta tuon haastattelun jälkeen päivit-
tää tilanteen: miten teillä menee ja vieläkö työviikkonne on 
samantapainen? …työntekijöitä taitaa olla jo reilusti enem-
män, toistakymmentä, vai kuinka? Millaisia kasvunäkymiä 
teillä on lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

Entä sinun työsi Lightneerissä – miten aikasi riittää? Mikä 
on ykkönen?
Viime vuoden [2014] elokuun jälkeen en ole mukana operatii-
visessa puolessa Filosofian Akatemiassa  Käsitykseni on se, että 
ihmiset tekevät sen verran, mitä katsovat tarpeelliseksi  Ajattele, 
meille tuli lainsäädännöllinen ongelma siitä, että ihmisillä oli liian 
pitkät lomat  Akateemiset ihmiset ovat tottuneet siihen, että on 
pitkät lomat  Työviikko on muuttunut viisipäiväiseksi  Mutta sa-
maan aikaan on huomattava, ettei Filosofian Akatemia ole kon-
sulttitoimisto, jossa tehdään 20-tuntisia päiviä nukkumatta  Sel-
laista meillä ei ole koskaan ollut  Toisaalta ihmisten ei ole pakko 
möllöttää toimistolla  Sillä tavalla on vapaata 
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Hurjan hienosti menee tällä hetkellä  Karoliina Jarenko on teh-
nyt viimeiset pari vuotta aivan ilmiömäistä työtä Filosofian Aka-
temian toimitusjohtajana, ja Frank Martela on ottanut hallituksen 
puheenjohtajan paikan syksyllä todella vaikuttavasti haltuun  
Tänä vuonnahan [2015] meni miljoonan euron haamuraja rikki 
liikevaihdossa  Kun laitoin yrityksen kasaan, yliopistolla moni 
naureskeli, että älä nyt hulluja puhu, ei kukaan ole valmis maksa-
maan filosofiasta mitään  Mutta kyllä miljoona euroa on jo sellai-
nen summa, ettei se ole vain harrasterahaa  Nyt parikymmentä 
ihmistä saa leipänsä Akatemiasta  On onnistunut hienosti  Kasvu-
näkymät ovat olleet tasaista ja jyrkkää kasvua viime vuosina  Totta 
kai nyt ollaan lähellä ensimmäisiä sellaisia virstanpylväitä, joissa 
kasvun pitäisi hidastua, jos ajatellaan taloudellisesti avainlukujen 
pohjalta  Minun käsitykseni on se, että siellä on kasvunhalua ja 
näkymät ovat hyvät  Tämä on hämmentävää, kun ajattelisi, että 
yritykset säästävät valmennuksesta  Nyt näyttäisi silti siltä, että 
tarjonta kiinnostaa 

Teillä on ollut yhteistyötä poliittis-hallinnollisten instituuti-
oiden, kuten eduskunnan ja työministeriön kanssa. Näetkö 
Filosofian Akatemian yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi?
Toivottavasti on yhteiskunnallinen muutosvoima  Me nostettiin 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen ihan eksplisiittisesti vuonna 2012 
tai 2013 tavoitteeksi  Tutkimus ja valmennus olivat pitkään kaksi 
kivijalkaa, sitten nostimme kolmanneksi yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen  Karkeasti voi sanoa, että aristoteelinen eudaimonia 
tai hyvä elämä on se, mitä me haluttaisiin nähdä yhteiskunnan 
pystyvän toteuttamaan  Ja sen eteen filosofianakatemialaiset teke-
vät töitä  Koen itse jakavani sen mission, vaikken ole operatiivi-
sesti mukana Filosofian Akatemiassa  Tietyllä tavalla teemme sa-
maa Lightneerissa, vaikka vaikutuspiste on eri, Lightneerissa se on 
enemmän teknologiaa  Perimmäinen tarkoitus on siinä, että voim-
meko rakentaa yhteiskuntaa, joka palvelee aktiivisesti ihmisiä, ai-
toa ja kestävää yhteiskuntaa eudaimonia-mielessä materiaalisen 
hedonismin sijaan  Nyt monet yhteiskunnalliset päätökset tehdään 
materiaalisen hedonismin ehdoilla  Sen takia Akatemiasta ollaan 
lähdetty mielellään mukaan eri ministeriöiden kanssa tehtäviin 
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tutkimuksiin ja kirjoitettu ja käyty antamassa lausuntoja ja jul-
kaistu julkaisusarjoissa  Ja se on tärkeää duunia 

Vuonna 2013 kirjoitin Upeaa työtä! -kirjan, sitä ennen ”kut- 
sumus”-sanaa käytettiin lähinnä vain uskonnollissävytteisenä sa-
nana  Vuosi sitten teimme työnvälitystoimisto Monsterille Kutsu-
muskoneen, tällaisen leikkimielisen testin  Ja tämä kertoo meidän 
sisäisestä kulttuurista, Kutsumuskoneesta tuli paljon sisäistä kri-
tiikkiä: voidaanko tehdä tätä vai onko liian höpöilyä? Vaikka taus-
talla viitteellisesti on paljon tutkimusta, työpsykologian tutki-
musta, mutta se on niin etäistä, että oletko Hippa-Heikki vai 
mikä  Mutta me päädyttiin tekemään se, jotta pystymme lisää-
mään kutsumusviestin tavoitettavuutta kentällä  Kun päästiin te-
kemään yhteistyötä Monsterin kanssa, saatiin työnvälitystoimis-
ton mukaan, niin se oli kyllä hieno yhteistyö  Ensimmäisen viikon 
aikana testin teki 300 000 suomalaista, joka oli mun käsittääkseni 
Zefin, joka tekee vaalikoneetkin, yksi kaikkien aikojen menesty-
neimmistä kyselyistä  Niin sitten ne Akatemian sisäiset kriitikot-
kin totesi, että jos impact on näin iso, niin kyllä me voidaan sen 
varaan jättää tämä  Se on hassu, vähän hölmö kysely, mutta voi-
daanko substantioida se? Jälleen kerran kysyimme tätä itseltämme  
Esimerkiksi se ajatus, että ihmisen ei pitäisi tehdä tutkintoaan 
vaan mielenkiintoaan vastaavaa työtä, niin voidaanko substan-
tioida se? Jos voidaan, niin sitten voidaan tehdä etukenoa ja vähän 
uskaliastakin 

Kokemukseni oli kirjaa kirjoittaessa, että ”kutsumus” on ollut 
ihan erilainen termi  Nyt se on mennyt läpi, sitä näkee lehtiju-
tuissa ja muualla  Nyt kutsumuksesta puhutaan siten, että se on 
normaali osa mielekästä työtä 

On ollut siistiä nähdä, että me ei vain käydä kabineteissa pöli-
semässä, vaan että teoillamme on tämäntyyppisiä vaikutuksia jol-
lakin yhteiskunnan osa-alueilla  Ei siinä auta kuin pyrkiä pitä-
mään kieli keskellä suuta, olemaan aktiivisesti läsnä  

Kyllä minun mielestäni tässä viime aikaisessa keskusteluilma-
piirissä on tärkeää pitää aktiivinen keskusteluyhteys akateemisen 
ja poliittisen elämän ja liike-elämän välillä  Kaikki kolme yhteis-
kunnan peruspilaria  Akateemiseen elämään keskusteluyhteys on 
rapautunut viime aikojen takia  Toivoisin, että siltoja rakennettai-
siin takaisin  Tässä akateemisten ihmisten pitää pikkasen katsoa 
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peiliin, että ei me – tohtorit, tutkijat ja professorit – voida mennä 
sinne julistamaan, että olemme omassa viisaudessamme näin aja-
telleet, silloin kun toisella puolella, karkeasti sanottuna bisnek-
sessä, on ihmisiä, jotka katsoo, toimiiko työkalu  Jos ei, se heite-
tään pois  Totuuden ideaali ei ole samalla tavalla tärkeä liike- 
elämässä kuin meille tutkijoina  Jos sivuuttaa tämän havainnon, 
voi olla vaikea ymmärtää, miksi joku liike-elämän päättäjä saattaa 
suhtautua näinkin hostiilisti akateemisuuteen  

Toivoisin, että akateemisessa maailmassa voitaisiin opettaa jo 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille näitä asioita  Voit tutkia 
siinä totuuden konseptissa mitä tahansa asiaa: silloin kun tutkit 
sitä, tarvitset näitä akateemisia työkaluja, teknistä sanastoa ja tuol-
laista  Mutta kun tulet pois siitä akateemisesta yhteisöstä, niin 
silloin sinulla itselläsi on tavallaan vastuu muotoilla viestisi sellai-
seen muotoon, että kun se tuodaan liike-elämään, se kohtaisi niitä 
kysymyksiä, joita nämä liike-elämän ihmiset kohtaavat päivittäin 

Arkipragmatismi ei näe sitä totuuden ideaalia, mutta totuuden 
ideaali ohjaa meitä koko ajan parempaan ymmärrykseen maail-
masta  Täydellistä ymmärrystä meillä ei ole, ei edes teoreettisessa 
fysiikassa  Oli hauska nähdä CERN-projektissa, että huippufyy-
sikot ovat yhtä ymmällään kuin filosofit suurten asioiden edessä 

Jos liike-elämän ja akateemisuuden välillä olevan sillan saisi 
jotenkin rakennettua tukevammaksi, luulen että kaikki voittaisi-
vat  Ja jos tämän kääntää, bisnesmaailman toimijat saisivat mennä 
nurkkaan häpeämään sitä, että kyllä heidänkin pitäisi ymmärtää, 
ettei akateeminen tutkimus ei tuota välitöntä hyötyä  Se on as-
ymptoottinen prosessi, joka kirkastaa ja lisää meidän ymmärrystä  
Se voi olla joku tietty, sanotaan vaikka formaalin logiikan tutki-
mus, joka ei välttämättä koskaan käänny innovaatioiksi  Siitä huo-
limatta sitä formaalin logiikan tutkimusta tehdään, se voi lisätä 
ymmärrystä, joka voi johtaa ennen pitkää johonkin  Vähäpätöi-
simmiltä tai merkityksettömiltä tuntuvat tutkimusalat muodosta-
vat yhdessä resonanssikimpun, josta syntyy innovaatioita 

Jos ajatellaan, että [Gottlob] Frege, [Bertrand] Russell, [Lud-
wig] Wittgenstein ja kumppanit eivät olisi lähteneet miettimään 
käsitekirjoituksen saloja, olisiko meillä nykyaikaista informaatio-
teknologiaa? Vaikea sanoa  Veikkaan, että sellaisessa muodossa 
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kun tiedämme, ei olisi  Ja sitten voi ajatella, onko formaalin lause-
logiikan miettiminen ollut mielekästä  Ei se ehkä itsessään johta-
nut mihinkään, mutta ne kerrannaisvaikutukset ovat valtavia 

Akateemisten tutkijoiden olisi hyvä miettiä, miten voin avata 
tutkimukseni, miten sen viesti avautuu pragmaatikolle  Ja prag-
maatikon taas olisi hyvä ymmärtää, että akateemista tutkimusta 
kannattaa rahoittaa ja pitääkin rahoittaa, vaikka et osaa sanoa, 
että tästä tulee ensi vuonna kvartaalilla kaksi skaalautuva tuote  
Kerrannaisvaikutukset ovat olemassa, ja niistä seuraa väistämättä 
hyvää  Jos me ajetaan vapaa tutkimus alas, siitä seuraa väistä-
mättä, että kehitys ajetaan alas, mikä sekään ei ole bisneksen kan-
nalta hyvä ajatus 

Olet päässyt mukaan kertomaan Suomen mallista ulkomailla 
– kerroitkin blogissasi Kambodžan-matkastanne, joka kuu-
losti aika jännältä?
Minun teemani ovat menneet siten, että tein gradun aikanaan 
Wittgensteinista, Tractatuksen viimeisestä sivusta  Sitä kautta in-
nostuin tietoteo riasta – siitä, mitä voidaan tietää  Sitä kautta pää-
dyin tekemään tietoteoriasta väitöskirja  Sitä kautta innostuin 
siitä, minkälaiset mentaaliset rakenteet ovat tietämisen taustalla  
Ja sitten tuli intuitio  Intuitiosta tuli tämä tietoisen tiedostamisen 
toiminen ja erilaisten kondisten rakenteiden synty, joka on oikeas-
taan oppimista, ja sen takia olen tässä  Oppiminen on Suomen 
kontekstissa iso asia, ja oppiminen ja pelit avaavat ovia hurjasti 
maailmalla  Enimmäkseen olen pyörinyt Jenkeissä: viimeksi kä-
vin siellä syyskuussa Piilaaksossa  

Kambodžan-reissu oli huikea  Aika jännä, omanlaisensa maa-
ilma  Siellä ei ole mitään, mutta palava halu kehittyä ja kasvaa  
Paikoin tuntui, että joitain ajatuksia oli siellä helpompi saada läpi 
kuin Suomessa, jonka pitäisi olla oppimisen supervalta  Jos oppi-
misessa puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, niin yksi 
syy, miksi halusin lähteä Lightneeriin mukaan, oli se, että näen, 
että Filosofian Akatemialla on mahdollisuus toimia yhteiskunnal-
lisena vaikuttajana mutta toiminta-alueenaan vain Suomi  Oppi-
mispelien kautta on mahdollista tuoda esiin eudaimonia, tällainen 
aristoteelinen hyvä elämä, globaalissa mittakaavassa  Vielä olemme 



616

Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin

alkuvaiheessa  Vaikea tietää miten lähtee, mutta tämä olisi toive-
tila  Mutta olisi mahdollista puhua hyvän elämän kokemuksesta 
 – vaikka sitten Kambodžassa 

…mikä on tärkein ihanteesi ja mikä päämääräsi filosofina ja 
yrittäjänä? 

Onko sinusta Filosofian Akatemia nyt jo näiden ideaalien 
ja tavoitteiden tasalla vai uskotko sen ennen pitkää vastaavan 
niitä?
Jälkimmäinen on helppo: päämääränä on lisätä eudaimonian tai 
elämän mielekkyyden kokemusta  Siihen oikeastaan palautuu 
kaikki mitä teen, jopa tutkimustyö, joka on palasena osa kausaa-
liketjua, jossa tutkimus lisää ymmärrystä, ymmärrys lisää mah-
dollisuuksia tehdä asiat paremmin  Ja tehdä paremmin ei tarkoita 
että tehokkaammin vaan sillä tavalla eettisesti että se lisää ihmis-
ten hyvinvointia  

Tärkein ihanne… Vaikea hahmottaa tuota kysymystä… Mi-
nulle se on sama kuin kysyisit, mitkä minun arvoni ovat  Jää liian 
abstraktiksi  

Filosofian Akatemia ja Lightneer ovat lähteneet siitä, että olen 
miettinyt konkreettisesti, mitä haluan tehdä  Ihanne… 

…yrittäjänä tai filosofina? Saa jättää väliinkin…
Upeaa työtä! -kirjassa kirjoitin, että intohimo kohtaa maailman 
tarpeet  Niihin kahteen pilariin se palautuu… Voisi sanoa, että on 
tärkein ihanne  Elämä alkaa, kun tehdään hyvää muille  Mutta ei 
omalla kustannuksella, muuten me poltetaan oma toimintakapa-
siteetti loppuun 

Täytyy kysyä kaksi kysymystä  ”Kuka minä olen?” Se on dy-
naaminen, jatkuvasti liikkeessä oleva kysymys, kokoelma proses-
sien säikeitä  Paljon tärkeämpää on kysyä, ”Mitä haluan tehdä?”, 
ja etsiä siitä käsin se suunta, mistä seuraa toimintaa, josta seuraa 
hyvää toisille ihmisille  Jos pitää puristaa yhteen, niin elämän mie-
lekkyys ja merkityksellisyys lähtee toisten palvelemisesta ja hyvän 
tekemisestä  Tärkein ideaali on hyvän tekeminen itseään hukkaa-
matta 
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Ja siinä yhdistyy tavallaan se, kun tuntuu, että on vahvasti va-
semmisto–oikeisto-rivit tutkimusmaailmassa tai individualismi ja 
systeemiajattelu näennäisessä ristiriidassa keskenään  Minä en näe 
sellaista ristiriitaa  Muistaakseni Blaise Pascal sanoi aikanaan jo-
tenkin tällä tavalla, että vaikka ihminen on maailmankaikkeu-
dessa nähtynä ympyrän keskipisteestä reunalle päin, niin Jumala 
on nähtynä reunasta keskelle  Ei, kun noin minä olen sen itse va-
rioinut  Pascal sanoi näin, että Jumalan voi ajatella äärettömänä 
kehänä, ympyränä, jonka halkaisija on ääretön  En muista tark-
kaan  Mutta ajatus on tavallaan se, että ollaan yhtä aikaa yksilöitä 
ja yhtä aikaa systeemisiä  Ja se intohimo tai tekemisen mielekkyys 
tai se, mitä haluaa tehdä arjessa, se on yksilön toimintakyvyn kan-
nalta oikeistolainen puoli: ihmisten pitää toteuttaa itseään  Sa-
maan aikaan samalla tavalla tärkeä on vasemmistolainen solidaa-
risuusajatus: kaikista pitää pitää huolta  Kuten Frank Martela sa-
noo, ihminen ei ole pohjimmiltaan yksilö vaan ihminen on ’suh-
delo’  Yksilökin syntyy niiden suhteiden kautta ja on osa systeemiä 

Ja siinä se on myös yrittäjänä  Muhun aina tehnyt suuren vai-
kutuksen Richard Bransonin, tän Virgin-miljardöörin, motto: 
Have fun, do good and the money will follow  Että yrityksen ollak-
seen olemassa oleva yritys, sen pitää tehdä tulosta  Tänä vuonna on 
ollut upea fiilis nähdä Filosofian Akatemia mennyt miljoonan ra-
jan yli  Kun ajattelee, että on lähtenyt reppu selässä ympäri maa-
kuntia reissaamaan 2 500 euron pääomalla, lähtenyt pistämään 
firmaa kasaan ja siitä on tullut miljoonaluokan yritys  Se on tosi 
hienoa  Mutta raha ja tuloksen tekeminen ei saa olla pääasia, se on 
välttämätön asia  Niin kuin Henry Ford sanoi, yritys jonka ainoa 
tehtävä on tehdä rahaa, on surullinen yritys  Sen takia sen minusta 
pitää mennä tuossa järjestyksessä: have fun, tee asioita, jotka on 
kiinnostavia, do good, palvele toisia ja tee hyvää  Hyvän tekemi-
sestä, siitä arvon tuottamisesta toiselle ihmiselle, syntyy ne paikat, 
missä pystyy tekemään liikevaihtoa, jolla sitten voi mahdollistaa 
sen, että voi jatkaa having fun, ja hyvän tekemistä voi jatkaa, doing 
good  Syntyy kehä  Halu tehdä asioita, halu palvella, synnyttää 
resurssit, joiden avulla voi tehdä lisää asioita 
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