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Mianna Meskuksen 
väitöskirja pe-
rimän hallinnan 
käsitteellisistä ja 
muista menetel-

mistä on valmistunut Ilpo Hélenin 
Helsingin yliopiston sosiologian lai-
toksella luotsaamassa Pohjoismaisen 
hyvinvoinnin eetos -projektissa. Eräät 
teoksen piirteistä ovatkin tuttuja 
myös ryhmän muista julkaisuista1: 
ytimessä on terveyden tai sairauden 
historian ilmiö, jota tarkastellaan 
osana sekä suomalaisen hyvinvoin-
tivaltion kehitystä että laajempaa 
länsimaista kertomusta biovallan ja 
hallintamenetelmien välityksistä, 
käänteistä ja muodonmuutoksista. 
Elämän tieteessä Foucault’n rinnalle 
keskeiseksi teoreettiseksi innoittajaksi 
nousee Bruno Latour.

Perinnöllisyyden vuosisata
Meskuksen tavoitteenasettelu on 
laaja sekä temaattisesti että ajalli-
sesti. Hänen on määrä kirjoittaa ny-
kyisyyden historiaa, ”tämän päivän 
perinnöllisyyslääketieteellisten prob-
lematisointien ja teknologioiden syn-
tyhistoriaa Suomessa” (17–18). Tut-
kimuksessa on kolme ulottuvuutta: 
lääketieteellinen tiedonmuodostus 
ihmisen perimästä, siis lääketieteel-
listen tosiasioiden syntyminen, va-
kiintuminen tai kyseenalaistuminen, 
tämän tiedon hyödyntäminen eri-
laisissa teknologioissa ja hoitomene-
telmissä, sekä tiedon ja teknologian 
kohdentuminen ihmisruumiiseen. 
Lisäksi Meskusta kiinnostavat tavat, 
joilla perinnöllisyyslääketieteellinen 
tieto ja toimenpiteet ovat vaikut-
taneet ihmisten kokemusmaailmaan 
ja muovanneet nykyvanhemmuutta. 
Vanhemmuus on nostettu myös 
kirjan alaotsikkoon.

Ajallisesti tutkimus kattaa koko 
1900-luvun, ja 1800- ja 2000-lu-

kujen puolellakin piipahdetaan. 
1900-luvulla perinnöllisyyslääketie-
teessä tapahtui paljon, ja myös tie-
teenalan sosiaaliset implikaatiot olivat 
mittavat. Kirjoittaja nojaa 1900-
luvun alkupuolen osalta muiden te-
kemään tutkimukseen, joten teoksen 
alkuperäistutkimukseen perustuva 
anti kattaa ”vain” 1900-luvun lop-
pupuolen. Lähdeaineiston pääosan 
muodostavat erilaiset lääketieteelliset 
ja hallinnolliset tekstit. Analyysin 
keskiössä on ”lääkäripuhe” perin-
nöllisyydestä sellaisena kuin se on 
kuultavissa joukossa suomalaisia ter-
veysalan julkaisuja.

Avoimia kysymyksiä
Meskuksen tutkimuksen empiirinen, 
siis alkuperäisaineiston tutkimukseen 
pohjaava anti painottuu 1900-luvun 
kolmelle viimeisellä vuosikymme-
nelle, niihin lukuihin, joissa hän kä-
sittelee genetiikkaa ja sikiödiagnos-
tiikkaa. Menetelmistä esiin nousee 
erityisesti lapsivesitutkimus ja siihen 
liittyvät kiistat ja keskustelut. Si-
kiödiagnostiikan käyttöönoton ko-
konaisesityksestä ei ole kyse, sillä 
sellaiset sinänsä tärkeät menetelmät 
kuin ultaäänitutkimus ohitetaan 
maininnalla. Meskus käsittelee lap-
sivesitutkimuksia ja niihin liittyvää 
geneettistä ajattelua jäntevästi ja 
asiantuntevasti, ja tämä osuus on 
sekä lääketieteen historian että sen 
etiikan näkökulmasta kirjan selvästi 
vahvin osa.

Eräs kiinnostava piirre, jonka 
Meskus tuo hyvin esiin, on äitiys-
neuvoloiden avainrooli uusien tut-
kimustekniikoiden ja ajatusmallien 
lanseeraamisessa. Suomalaisen äi-
tiysneuvolajärjestelmän erikoislaatu 
korostuu esimerkiksi Reijo Norion 
toteamuksessa: ”seulontoja helpottaa 
meillä se, että on totuttu neuvo-
loiden huolehtivan asiakkaidensa 

terveydestä monin tavoin heidän sitä 
varsinaisesti tietämättä” (sit. 149). 
Neuvolat muodostivat etuoikeutetun 
hoivavallan harjoittamisen tilan, joka 
kattoi koko lisääntymisikäisen kansan 
ja jossa uusia ja potentiaalisesti hy-
vinkin kiistanalaisia lääketieteellisiä 
tekniikoita voitiin ottaa käyttöön 
ilman mainittavaa vastarintaa, jopa, 
kuten Norio asian ilmaisi, ilman asi-
akkaiden ”omaa myötävaikutusta”.

Noin puolet Elämän tieteestä 
on perimän hallinnan historian 
esittelyä lähinnä englanninkie-
lisen tutkimuskirjallisuuden avulla. 
Meskus antautuu harvoin kriit-
tiseen keskusteluun tutkimuskirjal-
lisuuden kanssa, joten sen funktio 
on nimenomaan kontekstualisoiva. 
Meskuksen mukaan laaja taustoit-
taminen on ”välttämätön perinnöl-
lisyysajattelun ja ihmisen perimän 
hallinnan myöhempien muodon-
muutosten hahmottamiseksi” (33), 
mutta hän ei kerro, miksi kon-
tekstualisointi tässä laajuudessa on 
tarpeen. Vastaus ei ole ainakaan 
minulle ilmeinen, joten päädyin ar-
vailemaan syitä. 1800-luvun lopun 
degeneraatioteoria ja 1900-luvun al-
kupuolen eugeniikka sopivat tietysti 
mainiosti foucault’laiseen biovallan 
viitekehykseen, ja niistä on tarjolla 
paljon mielenkiintoista tutkimusta. 
Kenties painavampi syy on siinä, että 
foucault’laisessa hallinnan analytii-
kassa on ollut tapana aloittaa 1600- 
ja 1700-lukujen poliisitieteestä ja 
edetä siitä klassiseen liberalismiin, 
hyvinvointivaltioon ja uuslibera-
lismiin2, eikä Meskus halua liiaksi 
poiketa tästä perinteestä.

Meskus sijoittaa tapaustutkimuk-
sensa myös suomalaisen 1900-luvun 
terveydenhuollon historiaan. Tältä 
osin tutkimus toimii katsauksena 
– joskaan ei aivan kattavana katsa-
uksena – uuteen suomalaisen tervey-
denhuollon historiaa (usein kriitti-
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sesti) tarkastelevaan kirjallisuuteen. 
Meskus nojaa Helénin, Jauhon ja 
Yesilovan tutkimuksiin ja luonnol-
lisesti myös omiin aiempiin tutki-
muksiinsa aborteista ja riskiajatte-
lusta. Markku Mattilan tutkimukset 
ovat korvaamattomia, kun puhutaan 
suomalaisen eugeniikan historiasta3. 
Minna Harjulan erinomaista syn-
teesiä suomalaisesta terveyspoli-
tiikasta 1900-luvulla4 Meskus ei 
käytä, vaikka se olisi nähdäkseni 
ollut hyödyllinen kontekstualisoin-
nissa, kenties myös keskustelukump-
panina.

Meskus maalaa usein suurella si-
veltimellä, ja myös käsitteiden käyttö 
on toisinaan suurpiirteistä. Esimer-
kiksi ”kuvantamisesta” puhutaan 
Elämän tieteessä kaikenlaisen visu-
aalisen representoinnin tapauksessa, 
vaikka termiä yleensä käytetään 
paljon kapeammassa ja teknisem-
mässä merkityksessä. Meskus ei tee 
eroa lääkärin ja lääketieteilijän vä-
lillä, vaikka valtaosa lääkäreistä ei mi-
tenkään osallistu uuden lääketieteel-
lisen tiedon tuottamiseen. ”Lääkärit” 
vastaavat Meskuksen ’tutkimustari-
nassa’ (hänen käsitteensä) sekä tiedon 
tuotannosta että sen soveltamisesta, 
milloin riistäen naiskansalaiselta va-
linnanvapauden (pakkosteriloinnit), 
milloin pakottaen hänet tuskallisiin 
valintoihin (nykyiset sikiödiagnos-
tiset menetelmät). Mitään yksiköl-
listä ”tieteentutkimuksen näkö-
kulmaa” ei myöskään tietääkseni ole 
olemassa.

Biovallan näkymätön käsi
Meskuksen tutkimusta luonnehtii 
kaksi perusjännitettä. Ensimmäinen 
muodostuu lähdeaineiston ja kysy-
myksenasettelun välille: lähdeaineisto 
on liian kapea antamaan kattavia vas-
tauksia johdannossa ja muualla listat-
tuihin erittäin laajoihin kysymyksiin. 
(Historioitsijan ”kattava” poikkeaa 
sosiologin ”kattavasta”, mutta jos 
tutkimus määritellään tieteellisen 
ajattelun historiaksi, siihen täytynee 
soveltaa historiantutkimuksen kri-
teereitä.) Aineisto ei myöskään laa-
dullisesti aina sovellu parhaalla mah-
dollisella tavalla vastaamaan juuri 
näihin kysymyksiin. Meskuksen 

ydinaineiston muodostaa 15 suoma-
laista terveydenhoitoalan julkaisua, 
joista kuitenkin vain muutama mää-
rittyy ongelmattomaksi lääketieteelli-
siksi julkaisuiksi, eivätkä nekään ole 
perinnöllisyyslääketieteellisen dis-
kurssin eturintamassa. Ne eivät siksi 
ole parasta mahdollista aineistoa, 
kun tutkitaan lääketieteellistä tiedon-
muodostusta (facts-in-the-making).

Toinen jännite syntyy siitä, 
että teos kiinnittyy kahteen osin 
varsin erilaiseen tutkimusperin-
teeseen. Ensimmäinen näistä on 
”foucault’lainen” hallinnan analy-
tiikka, suuri kertomus siitä, miten 
biovalta vääjämättä leviää uusille elä-
mänalueille liberalistisissa ja neolibe-
ralistisissa yhteiskunnissa. Aineistona 
tämäntyyppisessä tutkimuksessa on 
tyypillisesti käytetty hallinnollisia ja 
lääketieteellisiä dokumentteja, kuten 
Meskuskin tekee. Tutkimusperinteen 
edustajat eivät välttämättä kiinnitä 
paljoakaan huomiota siihen, missä 
laajuudessa ja millä tavalla – jos 
millään – asiantuntijoiden laatimia 
suunnitelmia on sovellettu. Dis-
kurssin ja käytännön yhteys pikem-
minkin postuloidaan kuin osoitetaan 
käytännössä. (Tässä suhteessa Mes-
kuksen tutkimus erottuu edukseen 
monista muista tutkimusperinteen 
edustajista.) Lähestymistapaa nimi-
tetään usein foucault’laiseksi, mutta 
joissakin suhteissa – esimerkiksi 
sisäänrakennetussa historiallisessa 
determinismissään – se on varsin 
etäällä siitä, mitä Foucault itse histo-
riallisissa tutkimuksissaan teki.

Toisekseen Meskus nojaa la-
tourilaiseen tieteentutkimukseen, 
jolle pieni pikemminkin kuin suuri 
on kaunista. Latourilaisesta näkö-
kulmasta kiinnostavaa on se, miten 
tosiasioita ja teknologioita tuotetaan 
lokaalisesti ja miten ne leviävät tuot-
tamiskontekstinsa, esimerkiksi la-
boratorion ulkopuolelle erilaisten 
toimijoiden muodostamia verkostoja 
pitkin. Osa väittämistä vahvistuu ja 
saa tieteellisen tosiasian luonteen, 
muuttuu lokaalisesta väittämästä uni-
versaaliksi tieteelliseksi totuudeksi, 
osa taas ei. Prosessi on kontingentti. 
Latourilainen tutkimusote edellyttää 
jalkautumista tutkittavien pariin in-
himillisten ja ei-inhimillisten toimi-

joiden identifioimiseksi, joko konk-
reettisesti, kuten Latour ja Woolgar 
tekivät varhaisissa laboratoriotut-
kimuksissaan5, tai dokumenttien 
avulla.

Foucault’n ja Latourin tutkimus-
mallit sopivat joiltakin osin yhteen 
hyvin, mutta toisilta osin huonosti. 
Foucault’laisen kurivallan mikro-
analytiikan yhdistäminen toimija-
verkkoteoriaan ei ole vaikeaa, mutta 
hallinnan makroanalytiikka laajoine 
historiallisine yleistyksineen ja ’bio-
vallan’, ’liberalismin’ tai ’länsimaisen 
yhteiskunnan’ kaltaisine abstrakti-
oineen on toimijaverkkoteorian nä-
kökulmasta kauhistus6.

Elämän tieteessä korostuu väliin 
edellinen, väliin jälkimmäinen pai-
notus. Loppuluvussa peli näyttää 
ratkeavan hallinnan analytiikan hy-
väksi: ”Väitteeni on, että perinnölli-
syyslääketieteellisillä tosiasioilla ja tek-
nologioilla on ollut oleellinen osa histo-
riallisessa prosessissa, jossa vallankäytön 
elämään investoiva puoli korostuu 
korostumistaan” (174, kursiivi alku-
peräisessä). Tutkimuksen pääasialli-
seksi anniksi nousee hallintateorian 
havainnollistaminen perinnöllisyys-
lääketieteen historiaan liittyvän ta-
paustutkimuksen avulla. Biovallan 
vaiheista kertova suuri kertomus on 
saanut uuden luvun.

Sisäiset jännitteet pyritään taval-
lisesti häivyttämään opinnäytteistä, 
mutta tieteellisen keskustelun edistä-
misen kannalta jännitteet ovat usein 
erityisen hedelmällisiä. Elämän tiede 
onkin omiaan herättämään ajatus-
tenvaihtoa paitsi perinnöllisyysajat-
telun ja sikiödiagnostiikan suhteesta 
myös foucault’laisen lähestymistavan 
mahdollisuuksista ja rajoista, ehkä 
myös sosiologisen ja historiallisen 
tutkimuksen suhteesta. Se toimii 
hyvin myös historiallisena taustana 
sosiologisille ja filosofisille gene-
tiikkaa ja sikiödiagnostiikkaa koske-
ville keskusteluille.
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Elämismaailma. Ko-
kemuksellinen koko-
naisuus, jossa men-
neisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus kiertyvät toi-

siinsa, toinen toiseensa vaikuttaen ja 
aktualisoituen. Elämismaailma, jossa 
korostuu arjen raadollinen lumous. 
Se on niin täydellisen epätäydellistä. 
Ja konsepti, jonka avulla saadaan 
aikaan irtiotto objektiivisesta asen-
teesta ja myönnetään olemassa-
olomme ainainen vaillinaisuus ja kai-
hoisa ankkuroituminen kulloinkin 
tapahtuvaan paikallisuuteen.

Vai miten on? Lupaako ’elämis-
maailman’ käsite liikaa – tai kenties 
edelleen liian vähän?

Kolme kirjaa, kolme tekijää. 
Sadan vuoden – ei yksinäisyys, ei 
ylpeys eikä edes häpeä – peruskaari, 
jossa hahmottuu pragmatismin 
juuret, nykyiset viritykset ja ihmis-
tutkimuksen tulkinnallisuuden rajat. 
Vertailu, joka ei välttämättä ole reilu 
mutta toivottavasti edes hedelmäl-
linen.

Lähtökohtaisesti William Jamesin 
klassikon ei pitäisi olla mitenkään 
eriskummallisen vaikuttava kokemus. 

Teos on kokoelma luentoja, jotka on 
lisäyksittä ja muutoksitta siirretty 
kirjamuotoon jo alkuperäisversiossa. 
Alkuperäisteos, joka otti 1907 asi-
akseen selittää, mitä – alaotsikon 
mukaisesti – tämä uudeksi mielletty 
mutta vanhaa perua oleva ajattelu-
suuntaus nimeltään pragmatismi on 
ja mitä se ei ainakaan ole. Siis tietoa, 
joka ei päällisin puolin ole kovinkaan 
tuoretta. Mutta samalla materiaalia, 
joka muistuttaa, että on olemassa yh-
dysvalalaisen liberalismin versio, joka 
ei vaivu vulgaariin utilitarismiin ja 
yksioikoiseen individualismiin.

Jamesin kirja on sitä, mitä kut-
sutaan älylliseksi viihteeksi. James 
on nokkela, nopea ja ilkeä. Sopivassa 
määrin ja sopivassa suhteessa. Kirja 
loistaa nimenomaan kirjallista tyy-
litajua, joka ei vanhene hetkeäkään. 
Lisäksi teoksesta saa irti keskeiset 
sitoutuneen, itsekriittisen, reflek-
siivisen, ei-essentialistisen kriittisen 
ajattelun palikat, joita on totuttu et-
simään aivan jostain muualta.

Paketissa on asenne, jonka 
mukaan teoria ei itsessään ole mitään. 
Se on väline. Sieltä löytyy väite, että 
tieto ei ole koskaan täydellistä. Se 

on luonteeltaan väistämättä epä-
täydellistä ja kertyvää. Lisäksi kirja 
kertoo meille uskottavasti, miten 
mitkä tahansa asiat ovat toisistaan 
riippuvaisia ja miten todellisuutta 
kuvataan mielekkäästi monimuotoi-
sesti, ei yksittäiseen vaipuen. Totuus 
on monikollista ja suuntautuvaa. 
Ja juu, kirja muistuttaa, että myös 
ajattelu on vuorovaikutteista. Toisin 
sanoen: kiekko peliin, lätkä päätyyn 
ja perään.

Jamesissa riipaisee se, mikä 
hänen seuraajissaankin on alati ah-
distavaa. Elegantin ajattelun myö-
tätuulessa vankkumaton usko aina 
vain parempaan tulevaisuuteen ei ole 
lainkaan aina niin – noh – uskottava. 
Jos vaikka pragmatistin maailma on 
aina keskeneräinen, se on myös vali-
tettavasti toisinaan aika lailla suljettu. 
Elämismaailma on jo läsnä ja terveen 
järjen kohteet itsestään selvästi va-
littuja. Lopputuloksena liian usein 
versio monikollisesta todellisuudesta, 
joka haisee, näyttää ja tuntuu yllät-
tävän monotoniselta.
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