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1 Johdanto 
 
Koronavirus SARS-CoV-2:n aiheuttama koronavirustauti (COVID-19) alkoi levitä 

Kiinassa loppuvuonna 2019 aiheuttaen vakavan epidemian. Tauti levisi vähitellen 

myös Kiinan ulkopuolelle ja Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti maaliskuussa 

2020 COVID-19:n pandemiaksi (WHO 2020c). Maaliskuussa 2020 pandemia 

levisi myös Suomeen, ja valtioneuvosto julisti poikkeusolot taudin leviämisen 

pysäyttämiseksi (Valtioneuvosto 2020b). Tässä tutkielmassa keskistyn tieteen ja 

päätöksenteon väliseen vuoropuheluun koronapandemian aikana. Tarkastelen 

tietämättömyyden käyttöä julkisessa keskustelussa ymmärtääkseni paremmin 

tiedon ja tietämättömyyden merkitystä kriisitilanteessa. 

 

COVID-19-pandemian alkuperä on kiistanalainen, mutta yleisesti viruksen 

alkulähteen uskotaan olevan märkätori Kiinan Wuhanissa. Esimerkiksi WHO:n 

(2021) raportti pitää todennäköisenä viruksen olevan lähtöisin villieläimestä ja 

siirtyneen välittäjäeläimen kautta ihmiseen. Ihmisen kestämättömät elämäntavat 

liittyen muun muassa maankäyttöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja 

ruoantuotantoon voidaan nähdä juurisyynä tälle tartuntaskenaariolle (ks. esim. 

Wolfe ym. 2007; Keesing ym. 2010; Zhu ym. 2020). 

 

Pandemiat eivät ole uusi ilmiö, mutta entistä intensiivisempi ihmisen vaikutus 

ympäristöön tekee tautien siirtymisen entistä todennäköisemmäksi ja jatkuvasti 

kiihtyvä globalisaatio edesauttaa tartuntatautien leviämistä (Arias-Maldonado 

2020; Zhu ym. 2020). Pandemian taustalla on siis sekä yhteiskunnallisia että 

ympäristöllisiä tekijöitä, joiden yhteisvaikutuksesta syntyi globaali kriisi (Arias-

Maldonado 2020). 

 

1.1 Varautuminen ja suojautumisteknologiat 

 

Koronapandemia on tuonut konkreettisesti esille, miten päätöksenteon ja tieteen 

vuoropuhelu toimii kriisitilanteessa. Uusiin pandemioihin varautumisen lisäksi 

COVID-19-kriisi on herättänyt keskustelua sopivista suojautumiskeinoista. 
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Hengitystieinfektioita aiheuttavia taudinaiheuttajia vastaan suojautuminen on 

puhuttanut niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasollakin. Suomessa 

kasvomaskit olivat yksi eniten esillä olleista suojautumiskeinoista vuoden 2020 

aikana. Kasvomaskeilla viitataan yleisesti erilaisiin suun ja nenän peittäviin 

suojaimiin, jotka eivät ole varsinaisia hengityksensuojaimia, ja joiden ei tarvitse 

täyttää samoja vaatimuksia kuin terveydenhuollon henkilöstölle tarkoitettujen 

suu-nenäsuojainten (ks. esim. THL 2020; TTL 2021). Maskien hyödyllisyydestä 

epidemian leviämisen ehkäisyssä on keskusteltu Suomen mediassa pandemian 

alusta saakka, ja aihe on noussut aika ajoin esille vielä keväällä 2021, kun 

aikaisempia päätöksiä on asetettu kyseenalaisiksi, uusia tutkimustuloksia on 

julkaistu ja keskeiset henkilöt maskikeskustelussa ovat antaneet 

epäjohdonmukaisia lausuntoja. 

 

Suomessa ei vielä keväällä 2020 annettu maskisuositusta, ja viranomaisten 

kanta oli, ettei maskien laajasta käytöstä oireettomilla henkilöillä ole hyötyä. 

Suomi kuului muiden Pohjoismaiden rinnalla vähemmistöön tässä koronan 

vastaisessa toimenpiteessä – maskisuositus annettiin useimmissa muissa 

maissa jo keväällä  (ks. esim. Kerola ym. 2020). Sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM) tilasi toukokuussa 2020 selvityksen maskien käytön hyödyllisyydestä 

(STM 2020), ja selvityksen todettua hyödyn olevan vähäinen tai olematon 

virallista suositusta maskien käytöstä ei annettu (Valtioneuvosto 2020a). Samalla 

kuitenkin todettiin, että maskeja voi käyttää tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi 

välttää. Elokuussa hallitus jo puolsi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

ensimmäistä laajaa maskisuositusta (Valtioneuvosto 2020c). Maskisuositus, 

kuten myös aikaisempi päätös olla antamatta suositusta, perusteltiin tieteellisellä 

tiedolla tai sen puutteella. 

 

Lähtöoletus Suomessa oli, ettei maskeista ole hyötyä epidemian torjunnassa 

terveydenhuollon ulkopuolella. STM:n (2012) laatimassa kansallisessa 

varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten esimerkiksi todetaan, 

ettei WHO ”suosittele hengityksensuojainten käyttöä väestössä, koska suu-

nenäsuojuksen käytön tehosta pandemian tai kausi-influenssan tartuntojen 
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ehkäisyssä ei ole näyttöä.” WHO ei myöskään suositellut laajaa maskien käyttöä 

koronapandemian alussa vedoten tässäkin ohjeistuksessa näytön puutteeseen  

(WHO 2020a; WHO 2020b), ja Suomessa seurattiin WHO:n esimerkkiä. 

 

Toisin kuin Aasiassa, länsimaissa ei ole ollut tapana käyttää maskeja esimerkiksi 

influenssakausina suojaamaan muita ihmisiä, ja lääketieteessä yleinen kanta on 

ollut, ettei maskien laajasta käytöstä ole hyötyä epidemioiden leviämisen 

ehkäisyssä  (ks. Harlin ym. 2020). Aasiassa otettiinkin käyttöön maskisuosituksia 

ja -pakkoja jo heti koronaepidemian alussa, kun taas länsimaissa ja 

kansainvälisissä organisaatioissa tälle linjalle lähdettiin paljon hitaammin. 

Tieteellistä näyttöä maskien hyödyistä laajasti käytettynä ei koronapandemian 

alkuaikana ollut, mutta pandemian edetessä maskeja sekä koronavirusta 

koskevaa tietoa ja tutkimusta alkoi vähitellen kertyä. Väittely siitä mitä tiedettiin ja 

mitä ei jatkui kuitenkin pitkään. 

 

1.2 Tietämättömyys päätöksenteossa 

 

Nyky-yhteiskunta on rakentunut tiedon ja teknologian varaan, ja tieteellä on 

merkittävä rooli niin talouden kuin päätöksenteonkin perustana. Voidaan jopa 

puhua tietoyhteiskunnasta (vrt. teollisuusyhteiskunta), jonka merkittävimpinä 

resursseina tieto ja asiantuntijuus nähdään (ks. Stehr 1994; Knorr Cetina 1999; 

Stehr 2001; David ja Foray 2002; Knorr Cetina 2007). Tarkasteltaessa maskeista 

käytyä keskustelua tieteen ja päätöksenteon väliset ristiriidat käyvät kuitenkin 

ilmeisiksi. Tieteeltä odotetaan yksiselitteisiä tutkimustuloksia, joiden nojalla 

voidaan tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä, mutta asiantuntijat ovat erimielisiä ja 

tulkitsevat aineistoa eri tavoin, mikä on tyypillistä tieteelliselle prosessille (ks. 

Collingridge ja Reeve 1986; Jasanoff 1987; Stehr 2001). Myös tiedon pohjalta 

tehtävät päätökset ovat luonteeltaan poliittisia eivätkä tieteellisiä, mikä hämärtää 

asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden asemaa tieteen ja päätöksenteon 

rajalla (Jasanoff 1987). 
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Päätöksiä maskien käytöstä jouduttiin tekemään ilman vankkaa tieteellistä tukea 

ja asiantuntijoiden yksimielisyyttä käytön hyödyistä ja haitoista. Tästä käy hyvin 

ilmi, etteivät tieto ja tietämättömyys ole yksiselitteisiä tosiasioita, vaan ne 

rakentuvat sosiaalisissa prosesseissa (ks. Gross 2010). Tiede, päätöksenteko ja 

julkinen keskustelu ovat osa tällaisia sosiaalisia prosesseja. Maskikiistassakin 

pyrittiin määrittelemään tietoa ja tietämättömyyttä, mikä ei ole pelkästään 

tieteellinen vaan myös poliittinen kysymys (Beck ja Wehling 2011). Tiedon ja 

tietämättömyyden määrittelyyn osallistuivat niin päättäjät, viranomaiset kuin 

akateemiset tutkijatkin. 

 

Julkisessa keskustelussa tietämättömyyttä ja tiedon epävarmuutta voidaan 

käyttää poliittisten päämäärien perustelemiseksi ja toiminnan oikeuttamiseksi. 

Epävarmuutta käytetään myös tieteen rajojen määrittelyssä eli rajanvetotyössä 

(engl. boundary-work, ks. Gieryn 1983; Shackley ja Wynne 1996; suomennettua 

termiä käyttänyt esim. Kiikeri ja Ylikoski 2004). Rajanvetotyössä epävarmuus 

muuttuu symboliseksi välineeksi, jolla pyritään erottamaan tiede muista 

yhteiskunnan järjestelmistä, kuten päätöksenteosta. Epävarmuusdiskurssit 

toimivat rajanmääritysvälineinä, joiden avulla määritellään, mitä tieteen piiriin 

kuuluu ja mihin tieteellinen tutkimus pystyy. (Shackley ja Wynne 1996.) 

 

Maskikeskustelussa epävarmuus ja tietämättömyys olivat paljon esillä. Tiedosta 

ja tietämättömyydestä esitettiin myös ristiriitaisia väitteitä. Keskusteluun 

osallistuneilla toimijoilla oli eroavia käsityksiä siitä, mitä voidaan tietää, sekä 

miten tietoa voidaan hankkia ja perustella. Nämä erot voidaan selittää eroavilla 

episteemisillä kulttuureilla. Episteeminen kulttuuri kuvaa tiedon tuotantoon ja 

oikeuttamiseen liittyviä käytäntöjä, jotka vaihtelevat yhteiskunnan ja tieteen eri 

aloilla (Knorr Cetina 2007). Epävarmuudella ja tietämättömyydellä on kuitenkin 

merkitystä myös tulevien toimenpiteiden kannalta. Näin ollen sillä on myös 

merkitystä, miten ja kenen toimesta tietoa ja tietämättömyyttä määritetään 

yhteiskunnassa  (ks. Innerarity 2013; Parviainen, J. ym. 2021). 
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Epävarmuus ja tietämättömyys kuuluvat luontaisesti tieteeseen ja 

päätöksentekoon, eikä niitä aina voida hallita tai vähentää. Tämä on käynyt myös 

hyvin ilmeiseksi koronapandemian aikana, kun tietoa ei ole saatu riittävän 

nopeasti päätöksenteon tueksi ja uusi tutkimus on saattanut kumota aikaisemmat 

oletukset taudin leviämisestä ja vakavuudesta. Onkin ehdotettu, että 

tietämättömyys tulisi tunnistaa olennaisena osana päätöksentekoa ja huomioida 

tämä sekä päätöksissä että niitä ympäröivässä julkisessa keskustelussa 

(Parviainen, J. ym. 2021). 

 

1.3 Tutkielman tavoitteet 

 

Tässä tutkielmassa analysoin Suomen kasvomaskikeskusteluun osallistuneiden 

toimijoiden tieto- ja tietämättömyysväittämissä esiintyviä epävarmuuden ja 

tietämättömyyden muotoja sekä niiden pohjalta tehtyjä tulkintoja käsiteltävästä 

ongelmasta. Analysoin eri toimijoiden tapoja käyttää tietämättömyyttä poliittisesti 

ja tieteen rajanvetotyön välineenä maskikeskustelussa. Hyödynnän 

tutkimuksessa tieteen- ja teknologiantutkimuksen (STS) kirjallisuutta ja 

käsitteistöä, jotka koskevat tieteen rajanvetotyötä, tietämättömyyttä ja tiedon 

käyttöä päätöksenteossa. Tutkimusmenetelmänä käytän teoriaohjaavaa 

kehysanalyysia ja aineiston olen kerännyt kahden suomalaisen uutismedian 

verkkosivuilta. Lopuksi tarkastelen vielä kirjallisuudessa esitettyjä tapoja 

tietämättömyyden parempaan käsittelyyn päätöksentekoon johtavissa 

sosiaalisissa prosesseissa. 

 

Luvussa 2 määrittelen ensin tarkemmin, mitä epävarmuudella ja 

tietämättömyydellä tarkoitetaan ja tarkastelen tietämättömyyden politisoitumista. 

Lisäksi avaan tieteen ja politiikan välistä rajanvetotyötä sekä esittelen 

rajanvetotyössä käytetyt epävarmuusdiskurssit. Luvussa 2.4 esitän myös 

tutkimuskysymykseni. Luvussa 3 käyn läpi tässä tutkielmassa käytetyn 

tutkimusmenetelmän ja kuvailen kerättyä aineistoa. Luvussa 4 esittelen analyysin 

tulokset, ja luvussa 5 tarkastelen tuloksia tarkemmin ja käyn keskustelua 

aikaisemman kirjallisuuden kanssa. Luvussa 6 esitän tutkielman johtopäätökset.  
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2 Teoreettinen tausta 
 
Tietoyhteiskuntaa kuvaa tieteen ja teknologian kehityksen myötä tehostunut 

tiedontuotanto ja tiedon hyödyntäminen yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten 

taloudellisen tuottavuuden lähteenä ja politiikan välineenä (Stehr 1994; Stehr 

2001; David ja Foray 2002; Innerarity 2013). Tieto on sidottua sosiaaliseen 

kontekstiinsa ja jatkuvassa muutoksessa sosiaalisissa prosesseissa – tieto ei siis 

ole pysyvää tai yleispätevää eikä tarkoita samaa kuin totuus, vaikka tieto ja totuus 

onkin perinteisesti liitetty yhteen (Gross 2010). Tietoyhteiskunnassa sosiaalinen 

todellisuus rakentuu tiedon varaan, mutta tieteellinen tieto on täynnä 

epävarmuuksia, mikä hankaloittaa tiedon käyttöä yhteiskunnan resurssina (Stehr 

2001). Vallan ja tiedon suhde onkin muuttunut monimutkaisemmaksi, kun käsitys 

tieteestä ja tieteen puutteista on laajentunut ja tiedon lisäksi tieteen on nähty 

tuottavan tietämättömyyttä tai niin kutsuttua ei-tietoa (Böschen ym. 2010; Gross 

2010; Innerarity 2013). Tietämättömyys on tiedon rinnalla tärkeä poliittisen 

järjestyksen rakennusosa (Beck ja Wehling 2011; Innerarity 2013; Parviainen, J. 

ym. 2021). 

 

Koronapandemian ja kasvomaskien tapauksessa päätösten tueksi ja koronan 

vastaisten toimien perusteeksi on haluttu tieteellistä tietoa, mikä korostaa 

tietoyhteiskunnan riippuvuutta tiedosta. Keskustelussa on kuitenkin noussut 

vahvasti esille myös koronapandemiaan liittynyt tiedon puute ja epävarmuus. 

SARS-CoV-2 oli entuudestaan tuntematon taudinaiheuttaja, eikä tästä 

koronaviruksesta tai siltä suojautumisesta ollut tutkimustietoa pandemian 

alkuvaiheessa. Asiantuntijatietoon perustuva päätöksenteko joutui vaikeuksiin, 

kun tutkittua tietoa ei ollut saatavilla, aikaisempia tutkimuksia ja niiden merkitystä 

tulkittiin eri tavoin ja uutta empiiristä dataa ei pystytty hankkimaan lyhyessä 

ajassa. Monissa toimissa nojattiin influenssapandemioiden varalle tehtyihin 

varautumissuunnitelmiin, yleisiin toimintaperiaatteisiin hengitystieinfektioita 

aiheuttavien taudinaiheuttajien torjunnassa sekä vähäisiin tietoihin, joita vuosien 

2002–2003 SARS-epidemian ajalta oli kertynyt. 
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Tietämättömyys on kuitenkin paljon pelkkää tiedon puutetta moninaisempi ilmiö, 

ja sillä on merkittävä osa tieteen ja politiikan välisessä yhteistyössä sekä 

laajemmin yhteiskunnassa, mikä on käynyt ilmeiseksi myös koronan kohdalla 

(Parviainen, J. ym. 2021). Tässä luvussa tarkastelen ensin tapoja luokitella tietoa 

ja tietämättömyyttä (2.1) sekä tietämättömyyden ulottuvuuksia ja politisoitumista 

(2.1.1), minkä jälkeen syvennyn tieteen ja asiantuntijuuden asemaan 

yhteiskunnassa (2.2), ja siihen liittyvään tieteen rajanvetotyöhön (2.2.1). Luvun 

lopuksi käyn vielä läpi kirjallisuudessa esiin nousseita tietämättömyyden ja 

rajanvetotyön yhteyksiä koronakriisiin (2.3) sekä kytken tämän luvun sisällön 

tutkielmani tavoitteisiin ja esittelen tutkimuskysymykseni (2.4). 

 

2.1 Tieto ja tietämättömyys 

 

Tietämättömyyttä (engl. ignorance), ei-tietoa (engl. non-knowledge) ja 

negatiivista tietoa (engl. negative knowledge) käytetään jossain määrin 

synonyymeinä ja toisaalta taas tarkoittamaan hieman eri asioita  (ks. Smithson 

1988; Wynne 1992; Stirling 1998; Knorr Cetina 1999; Stirling ja Gee 2002; Gross 

2007; Böschen ym. 2010; Gross 2010; Beck ja Wehling 2011; McGoey 2012a; 

McGoey 2012b). Tietämättömyys voidaan nähdä kattokäsitteenä, josta ei-tieto ja 

negatiivinen tieto ovat erityistapauksia (Gross 2010), tai joka kattaa 

epävarmuuden eri muotoja (Smithson 1988). Vaihtoehtoisesti tietämättömyys voi 

olla ei-tiedon rinnakkaiskäsite, jolla on kielteisempi kaiku tiedon puutteen 

tarkoituksellisuuden suhteen (Böschen ym. 2010). Myös negatiivinen tieto 

voidaan nähdä kattokäsitteenä, johon ei-tiedon ja tietämättömyyden lisäksi 

sisältyvät epävarmuus ja epäselvyys (McGoey 2012b). 

 

Tietämättömyydellä, ei-tiedolla ja negatiivisella tiedolla kuvataan yleisesti 

tilanteita, joissa tietoa ei ole. Tietämättömyyden ja ei-tiedon yhteydessä voidaan 

yleensä puhua ”tuntemattomista tuntemattomista”, jolloin ei tiedetä mitä ei 

tiedetä, mutta on myös mahdollista, että tietämättömyydestä ja ei-tiedosta ollaan 

tietoisia, jolloin puhutaan ”tunnetuista tuntemattomista” (Beck ja Wehling 2011). 

Tietämättömyyteen voidaan liittää myös sitoutuminen saatavilla olevaan tietoon, 
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jolloin tietämättömyys muodostuu kyvyttömyydestä myöntää tiedon rajoitteita 

(Wynne 1992). Negatiivinen tieto taas viittaa yleensä erityisesti tietoon tiedon 

rajoitteista tai puutteista, joita ei kuitenkaan pidetä huomionarvoisina (Knorr 

Cetina 1999; Gross 2007; Böschen ym. 2010; Gross 2010; McGoey 2012a; 

McGoey 2012b). Tässä tutkielmassa käytän tietämättömyyttä kuvaamaan kaikkia 

tiedon puutteeseen viittaavia tapauksia. En siis analyysissa huomioi erikseen 

tietämättömyyttä, ei-tietoa ja negatiivista tietoa, mutta erotan tiedon puutteen 

epävarmuudesta, jota erittelen tarkemmin alla. 

 

Varsinaisen tiedon ja tiedon puuttumisen lisäksi on erilaisia muotoja niin sanottua 

vaillinaista tietoa. Puhutaan riskistä (engl. risk), epävarmuudesta (engl. 

uncertainty) ja epäselvyydestä tai epämääräisyydestä (engl. ambiguity tai 

indeterminacy). Näiden kattokäsitteenä käytetään monesti epävarmuutta (engl. 

uncertainty tai incertitude), jonka yhdeksi ulottuvuudeksi myös tietämättömyys 

voidaan laskea. (Wynne 1992; Jamieson 1996; Stirling 1998; Stirling ja Gee 

2002.) Uncertainty ja incertitude tarkoittavat molemmat suomeksi epävarmuutta, 

mutta Stirling ja Gee (2002) käyttävät nimenomaan käsitettä incertitude 

vaillinaisen tiedon eri muotojen (mukaan lukien tietämättömyys) kattokäsitteenä 

välttääkseen epävarmuuden ja riskin käsitteitä väljästi käytettäessä mahdollisesti 

syntyviä väärinkäsityksiä. Kierrän tämän ongelman käyttämällä tässä 

kattokäsitteenä vaillinaista tietoa. Vaikka Smithsonin (1988) tietämättömyyden 

luokittelu eroaa jokseenkin tässä esittelemästäni, hän käyttää epävarmuuden ja 

tiedon puutteen kattokäsitteenä vaillinaisuutta (engl. incompleteness), joka tässä 

soveltuu parhaiten kuvaamaan kategoriaa, joka käsittää kaikki edellä mainitut 

epävarmuuden muodot, pois lukien tietämättömyyden, joka jääköön ei-tiedon ja 

negatiivisen tiedon rinnalla pelkkään tiedon puutteeseen perustuvaan 

kategoriaan. Vastaavasti vaillinaisella tiedolla viittaan tietoon, jolla on sekä 

tunnettuja että tuntemattomia ominaisuuksia. 

 

Wynne (1992; ks. myös Shackley ja Wynne 1996) sekä Stirling ja Gee (2002; ks. 

myös Stirling 1998; Stirling 1999) ovat luokitelleet epävarmuutta, eli tässä 

vaillinaista tietoa, hyvin samalla tavalla muuttujien tai seurausten ja niiden 
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esiintymistodennäköisyyksien avulla. Käytän tässä selkeyden vuoksi ainoastaan 

Wynnen termiä muuttuja, jonka katson sisältävän myös Stirlingin ja Geen 

tarkastelussa mainitut seuraukset sekä Wynnen käsittelemät systeemin osien 

väliset vuorovaikutukset. Riskillä molemmat viittaavat tapauksiin, joissa sekä 

muuttujat että niiden todennäköisyydet ovat melko hyvin tunnettuja, jolloin on 

mahdollista tehdä määrällisiä arvioita. Epävarmuuden tapauksessa taas 

muuttujat ovat tunnettuja, mutta todennäköisyyksiä ei tiedetä, jolloin voidaan 

tehdä vain laadullisia arvioita. Epäselvyys tai epämääräisyys, joista käytän tästä 

eteenpäin yksinkertaisesti vain termiä epämääräisyys, puolestaan viittaa 

tilanteisiin, joissa muuttujat ovat tuntemattomia, mutta todennäköisyydet ovat 

jossain määrin tunnettuja. Epämääräisyyttä aiheuttavat esimerkiksi ihmisten 

käytöksen ennustamattomuus ja systeemin kompleksinen luonne. Jamieson 

(1996) katsoo myös teorioiden empiirisen alimääräytyneisyyden ja kategorioiden 

suhteellisuuden aiheuttavan epämääräisyyttä. Tietämättömyydeksi Wynne sekä 

Stirling ja Gee määrittelevät tapaukset, joissa sekä muuttujat että niiden 

todennäköisyydet ovat tuntemattomia – tällaisissa tapauksissa ei tiedetä mitä ei 

tiedetä. Tässäkin määritelmässä tietämättömyyttä kuvaa parhaiten tiedon puute, 

minkä perusteella poissuljen sen vaillinaisen tiedon kategoriasta. Taulukko 2.1 

on mukaelma Stirlingin ja Geen (2002) vastaavasta vaillinaisen tiedon ja 

tietämättömyyden kuvauksesta, joka havainnollistaa jaottelua seurausten ja 

todennäköisyyksien pohjalta. 

 

Taulukko 2.1 Vaillinainen tieto ja tietämättömyys Stirlingin ja Geen mukaan. 

  Seuraukset hyvin määritelty Seuraukset heikosti määritelty 

Jonkin verran tietoa 
todennäköisyyksistä 

riski epämääräisyys 

Ei tietoa 
todennäköisyyksistä 

epävarmuus tietämättömyys 

 

Myös erehtyvyys (engl. fallibility) voidaan nähdä tiedon rajoitteisiin tai puutteisiin 

liittyvänä tapauksena – tällöin myönnetään etukäteen tai huomataan jälkikäteen, 

että oikeaksi uskottu tieto voi osoittautua vääräksi eli tunnistetaan tiedon 

kääntöpuolella piilevä tietämättömyys (Jamieson 1996). Erehtyvyys tuo esille 
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tietokategorioiden ajallisen ulottuvuuden ja niiden välisen vuorovaikutuksen. 

Sisällytän erehtyvyyden tässä vaillinaisen tiedon kategoriaan. 

 
Tieto, vaillinainen tieto ja tiedon puute kuuluvat kaikki samalle jatkumolle, ja 

niiden tarkka luokittelu ja hierarkioiden tunnistaminen on haastavaa (McGoey 

2012b). Tästä syystä myös käyttämäni kategoriat ovat rajoiltaan epäselviä, mutta 

analyysin kannalta niiden erottaminen on olennaista. Kuva 2.1 havainnollistaa 

tässä tutkielmassa käyttämääni luokittelua. Samoin kun tieto on kytkeytynyt 

sosiaaliseen ympäristöönsä, voidaan myös vaillinaisen tiedon ja 

tietämättömyyden nähdä muodostuvan ja muovautuvan sosiaalisissa 

prosesseissa. Jamiesonin (1996) hieman muista poikkeava ja väljempi kuvaus 

epävarmuudesta tuo tämän hyvin esille. Hänen mukaansa epävarmuus syntyy 

rajallisten tieteellisten menetelmien ohella muista sosiaalisista tekijöistä ja on osa 

sosiaalista todellisuutta. Jamieson esittää epävarmuuden ennen kaikkea 

sosiaalisesti muodostettuna epistemologisena tilana. 

 

Kuva 2.1 Tiedon ja tietämättömyyden kategoriat. 

 

2.1.1 Tietämättömyyden politisoituminen 
 

Tärkeitä kysymyksiä tiedon ja tietämättömyyden määrittelyssä ovat myös, kenellä 

on valta määritellä mitä tiedetään ja mitä ei sekä kenen tietoon yhteiskunnassa 

uskotaan. Tieteellä esimerkiksi voidaan sanoa olevan episteemistä auktoriteettia 

(ks. Keren 2007). Gieryn (1995) käyttää kognitiivisen auktoriteetin käsitettä 

tarkastellessaan yhteiskunnassa tieteelle annettua erityisasemaa tiedon 

tuottajana, mutta kognitiivinen auktoriteetti ja myöhemmin STS-kirjallisuudessa 
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käytetty episteemisen auktoriteetin käsite viittaavat molemmat tieteen nauttimaan 

luottamukseen oikean tiedon tarjoajana (Lidskog 2014; Hurlbut 2017; Jasanoff, 

Hilgartner, James ym. 2021; Jasanoff, Hilgartner, Hurlbut ym. 2021). Tieteen 

episteeminen auktoriteetti muodostuu kollektiivisesta uskosta tieteen kykyyn 

tarjota ratkaisevaa tietoa yhteiskunnallisiin kysymyksiin (Gieryn 1995; Jasanoff, 

Hilgartner, James ym. 2021).  

 

Tieto ja sen vastapari tietämättömyys ovat näkyvässä asemassa 

tietoyhteiskunnassa, ja ne ovat väistämättä myös politisoituneet. Tieteen 

puolestapuhujat ja tieteelliset neuvonantajat joutuvat monesti astumaan puhtaan 

tutkijan roolin ulkopuolelle ottaessaan kantaa tutkimustietoon perustuviin 

yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin (Stocking ja Holstein 1993). Esillä on myös 

entistä moninaisempia tulkintoja tiedosta ja tietämättömyydestä, eikä niiden 

määrittäminen ole vain tutkijoiden yksinoikeus (Stocking ja Holstein 1993; 

Böschen ym. 2010; Beck ja Wehling 2011; Innerarity 2013). Tiedon ja 

tietämättömyyden politisoituminen tarkoittaa myös, että kysymys siitä, milloin on 

kyse tiedosta ja milloin tietämättömyydestä, on poliittisesti merkittävä, ja tähän 

keskusteluun osallistuvat tutkijat ovat samalla myös poliittisia toimijoita (Böschen 

ym. 2010; Beck ja Wehling 2011). 

 

Tiedon puutetta ja sen politisoitumista voidaan tarkastella kolmen ulottuvuuden 

avulla (Böschen ym. 2006; Beck ja Wehling 2011): tietoisuus tiedon puutteesta, 

tiedon puutteen tahallisuus ja tiedon puutteen ajallinen vakaus. Tietoisuudella 

tiedon puutteesta viitataan tunnettuihin tuntemattomiin ja tuntemattomiin 

tuntemattomiin, joiden määrittäminen muuttuu poliittiseksi kysymykseksi 

päätöksenteossa, kun arvioidaan, kuinka paljon kyseessä olevasta ongelmasta 

oikeastaan tiedetään tai on ylipäänsä mahdollista tietää. Tiedon puutteen 

tahallisuudella taas on monia puolia, mutta kriisiajan poliittisissa päätöksissä 

korostuvat kiistat siitä, oliko päättäjillä käytettävissään kaikki saatavilla oleva tieto 

päätöksenteon hetkellä, ja ovatko samat tiedot olleet kaikkien osapuolten 

saatavilla, eli onko tietoa mahdollisesti salattu ja haluttu näin tahallisesti pitää 

muita tietämättömänä tietyistä asianhaaroista. (Beck ja Wehling 2011.) 
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Myös tietämättömyyden ajallisen vakauden määrittäminen on poliittinen 

kysymys. Tietämättömyyden tulkitseminen tilapäisenä tai pysyvänä vaikuttaa 

tietämättömyyden yhteiskunnallisiin seurauksiin. Esimerkiksi tilapäiseksi 

katsotun tietämättömyyden, eli sen mitä ei vielä tiedetä, uskotaan olevan 

mahdollista selvittää lisätutkimuksella, mikä monesti tietää lisärahoitusta 

tutkimukselle ja päätösten lykkäämistä, kun taas pysyväksi katsottu 

tietämättömyys, eli se mitä ei voida koskaan tietää, voi oikeuttaa päätösten tekoa 

ilman tarvittavaa tietoa ja heikentää ongelman ratkaisuun pyrkivän tutkimuksen 

uskottavuutta. (Beck ja Wehling 2011.) Jamieson (1996) myös huomauttaa, että 

julkisuudessa käytävät asiantuntijoiden kiistat epävarmasta tiedosta heikentävät 

helposti tieteen auktoriteettia, kun tiede ei vaikuta eroavan muista ristiriitojen ja 

kilpailevien eturyhmien hallitsemista yhteiskunnan osa-alueista. Tutkijat myös 

käyttävät epävarmuutta tarkoituksenmukaisesti ja ottavat kantaa asioihin tiedon 

tai tietämättömyyden pohjalta (Stocking ja Holstein 1993), jolloin tieteen ja 

muiden yhteiskunnan osa-alueiden väliset rajat hämärtyvät ja syntyy tarve rajojen 

määrittämiselle ja erillisyyden korostamiselle. 

 

2.2 Tieteen rajanvetotyö 

 

Tietoyhteiskunnassa tiede on merkittävä tiedon tuottaja, jolla on episteeminen 

auktoriteettiasema. Tieteen ja päätöksenteon rajalla tapahtuva asiantuntijatyö ja 

tiedon tuottaminen päätöksenteon tarpeisiin ovat kuitenkin kiistanalaisia. 

Poliittisesti ohjatuissa asiantuntijaorganisaatioissa tuotettu tieto poikkeaa 

perinteisestä tieteellisestä tiedosta. Tällaisen tutkimuksen lähtökohtana on 

yhteiskunnallinen tarve, joka määrittää myös tiedolle asetettavia kriteerejä, ja 

tutkimuksen lopputuote ei yleensä ole tieteellinen artikkeli eikä sitä ole aina 

vertaisarvioitu. Tämän voi nähdä ongelmallisena, sillä tieteen auktoriteetti ja 

arvostus ovat perinteisesti rakentuneet tutkimuksen puolueettomuuden ja 

sisäisen säätelyjärjestelmän varaan. (Jasanoff 1987; Jasanoff 1995.) Tiedon 

hankintaan ja oikeutukseen sekä tietämättömyyden käsittelyyn liittyvät käytännöt 

muodostavat tieteen episteemisen kulttuurin, joka määrittää mitä voidaan tietää 
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ja miten (Knorr Cetina 1999; Böschen ym. 2006; Knorr Cetina 2007; Böschen ym. 

2010). Episteemiset kulttuurit syntyvät tiedontuotannon eriytymisen 

seurauksena, ja esimerkiksi eri tieteenaloilla on omat välineensä ja prosessinsa 

oikeellisen tiedon tuottamiseen ja tulkitsemiseen (Knorr Cetina 2007). Ero 

puhtaan akateemisen tieteen ja päätöksentekoon läheisemmin linkittyneen 

regulatiivisen tieteen (engl. regulatory science) välillä näkyy myös episteemisten 

kulttuurien eroina, vaikkakin raja näiden kahden välillä on häilyvä ja harva 

tutkimus vastaa ideaalityyppiä kummastakaan tieteen lajista (Jasanoff 1987; 

Jasanoff 1995; Irwin ym. 1997). 

 

Rajanveto tieteen ja päätöksenteon välille on molempien osapuolten pyrkimys. 

Yleistäen voidaan sanoa, että tiedeyhteisössä halutaan säilyttää etäisyys 

subjektiiviseen, poliittiseen ja epäselvään ja säilyttää episteeminen auktoriteetti 

tiedontuotannossa, kun taas päätöksenteossa halutaan säilyttää valta päättäjillä 

ja tehdä selväksi, ettei tiede määritä poliittisen prosessin lopputulosta. Rajaa on 

kuitenkin vaikea määritellä, ja sen ympärillä on paljon harmaata aluetta, joka ei 

sovi selkeästi tieteen eikä päätöksenteon ihanteisiin. (Jasanoff 1987.) Tästä 

syystä raja onkin kiistelty, ja sitä pyritään usein määrittämään rajan yli 

tapahtuvaan yhteistyöhön osallistuvia tahoja hyödyttävällä tavalla (ks. Shackley 

ja Wynne 1996). 

 

Tieteen erottaminen ei-tieteestä on ongelma, jolla on pitkä historia (ks. Gieryn 

1995). Tässä rajaan tarkastelun kuitenkin erityisesti tieteen ja päätöksenteon 

väliseen rajanvetotyöhön. Rajanvetotyö pitää sisällään erilaisia tapoja rajan 

olemassaolon korostamiseksi ja sen molemmilla puolilla tapahtuvan työn 

legitimoimiseksi samalla kuitenkin mahdollistaen yhteistyön rajan yli (Gieryn 

1983; Shackley ja Wynne 1996). Yksi näistä tavoista on niin kutsutut 

rajanmääritysvälineet (engl. boundary-ordering-devices, ks. Shackley ja Wynne 

1996), joiden avulla voidaan hahmottaa rajaa tieteen ja politiikan välillä. 

Rajanmääritysvälineet ovat esimerkiksi termejä, konsepteja tai konkreettisia 

oliota, jotka esiintyvät tieteen ja politiikan välisessä rajanvetotyössä ja joiden 

avulla tehdään yhteistyötä rajan yli, mutta joiden tulkinnat poikkeavat toisistaan 
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rajan molemmin puolin. Tämä rajanmääritysvälineiden tulkinnallinen 

mukautuvaisuus mahdollistaa myös rajan määrittelyn niiden avulla. (Shackley ja 

Wynne 1996.) Rajanmääritysvälineet eroavat rajaobjekteista (engl. boundary 

objects, ks. Star ja Griesemer 1989; Shackley ja Wynne 1996) niiden 

vakiintumattomuudessa. Rajaobjektit ovat vakaita, ja ne ovat kehittyneet 

yhteistyön välineiksi tietyssä rajayhteisössä pidemmän ajanjakson aikana. 

Rajanmääritysvälineet ovat puolestaan suurpiirteisempiä ja 

vakiintumattomuutensa ansiosta helpommin käytettävissä eri toimijoiden välillä ja 

nopeasti kehittyvissä ja muuttuvissa yhteistyösuhteissa. (Shackley ja Wynne 

1996.) 

 

2.2.1 Epävarmuusdiskurssit rajanmääritysvälineinä 
 

Tiedon puute ja vaillinainen tieto näkyvät myös rajanvetotyössä, jossa ne 

muuttuvat ”symbolisen toiminnan resursseiksi” (Shackley ja Wynne 1996). 

Shackley ja Wynne (1996) tarkastelevat epävarmuusdiskursseja 

rajanmääritysvälineinä, joiden tarkoitus on ”turvata tietyntyyppisen tiedon 

relevanttius ja auktoriteetti”. He ovat tunnistaneet neljä erillistä diskurssia tieteen 

rajanvetotyössä ilmastonmuutoksen yhteydessä: epävarmuuden selventäminen 

ja hallinta (engl. clarification and management of uncertainty), epävarmuuden 

vähentäminen (engl. reduction of uncertainty), epävarmuuden muuntaminen 

(engl. transformation of uncertainty), ja epävarmuuden siirtäminen (engl. 

displacement of uncertainty). Lisäksi he nimeävät kaksi edellä lueteltuihin 

diskursseihin sisältyvää erityistapausta: epävarmuuden tiivistäminen (engl. 

condensation of uncertainty) ja aikatauluttaminen tulevaisuuteen (engl. 

scheduling into the future). Shackley ja Wynne (1996) käyttävät epävarmuutta 

kattokäsitteenä kuvaamaan erilaisia vaillinaisen tiedon muotoja ja 

tietämättömyyttä, mukaillen Wynnen (1992) jaottelua. Katson näiden diskurssien 

koskevan siis vaillinaista tietoa ja tietämättömyyttä laajemmin kuin pelkän tarkasti 

määritellyn epävarmuuden osalta, vaikka käytän yleisnimitystä 

epävarmuusdiskurssit Shackleyn ja Wynnen (1996) mukaan. 
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Epävarmuusdiskursseja käytetään vaillinaisen tiedon ja auktoriteetin 

määrittelemiseksi tieteen ja politiikan rajalla. Epävarmuuden selventämisellä ja 

hallinnalla tutkijat pyrkivät yleensä saavuttamaan ”varmuuden epävarmuudesta” 

– tai ainakin luomaan mielikuvan sen paremmasta ymmärtämisestä – erilaisten 

määrällisten ja laadullisten mittareiden avulla. Näin heillä on valta määritellä 

vaillinaista tieteellistä tietoa ja tietämättömyyttä. Päättäjät puolestaan näkevät 

nämä mittarit tieteen tarjoamana hyödyllisenä palveluna, joka ei uhkaa heidän 

auktoriteettiaan. (Shackley ja Wynne 1996.) 

 

Epävarmuuden vähentäminen on puolestaan hyödyllinen tavoite niin tutkijoille 

kuin päättäjillekin. Tämä diskurssi oikeuttaa tiedon vaillinaisuuden tai 

tietämättömyyden vähentämiseen tähtäävää tutkimusta ja antaa päättäjille 

mahdollisuuden vyöryttää vastuun ongelmien ratkaisemisesta tieteelle, mikä voi 

olla hyödyllistä erityisesti tilanteissa, joissa poliittiset toimet joutuvat kritiikin 

kohteeksi. Tulevaisuuteen aikatauluttaminen liittyy epävarmuuden 

vähentämiseen. Se on lupaus mahdollisuudesta vähentää epävarmuutta 

esimerkiksi uuden teknologian tai lisääntyvän tiedon avulla tulevaisuudessa, 

joissain tapauksissa tarkemmin määriteltynä ajankohtana. (Shackley ja Wynne 

1996.) 

 

Epävarmuuden muuntamisella tarkoitetaan jonkin vaillinaisen tiedon tai 

tietämättömyyden muodon esittämistä toisena. Esimerkiksi tutkijat saattavat 

muuntaa epämääräisyyden epävarmuudeksi mallinnuksella, jotta se vaikuttaisi 

päättäjistä helpommin hallittavalta ja hyödynnettävältä. Näin tutkijat tekevät 

itsensä hyödylliseksi vastaamalla päättäjien tarpeeseen, ja päättäjät kokevat 

saavansa vastinetta rahoilleen, joilla tällaista tutkimusta rahoitetaan. 

Epävarmuuden tiivistäminen on epävarmuuden muuntamisen yksi muoto. 

Tiivistämisellä tarkoitetaan useamman eri vaillinaisen tiedon tai 

tietämättömyyden muodon ilmaisemista vain yhden kategorian avulla 

homogenisoiden eri vaillinaisen tiedon ja tietämättömyyden muodot. (Shackley ja 

Wynne 1996.) 
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Epävarmuuden siirtämisestä puhutaan silloin, kun vastuu vaillinaisesta tiedosta 

tai tietämättömyydestä ja sen vähentämisestä kohdistetaan toisaalle. Näin 

auktoriteettia uhkaava tiedon vaillinaisuus tai tietämättömyys siirtyy muiden 

ongelmaksi eikä heikennä siirtoa käyttävän tahon uskottavuutta. Tutkijat voivat 

esimerkiksi siirtää vastuun yhdeltä tieteenalalta toiselle tai kokonaan tieteen 

ulkopuolelle kuten politiikan tai ympäristötekijöiden syyksi. Näin ollen tämä 

rajanmääritysväline toimii sekä tieteen sisäisten että ulkoisten rajojen 

määrittämisessä. Tieteetekijöille voi olla hyödyllistä rajata vaikeasti vähennettävä 

tietämättömyys tai tiedon vaillinaisuus oman osaamisalueensa ulkopuolelle, 

mutta rajatumpi asiantuntemuksen alue voi puolestaan heikentää 

asiantuntijoiden auktoriteettia, jos tutkimuksen poliittinen merkittävyys samalla 

vähenee. (Shackley ja Wynne 1996.) 

 

2.3 Tietämättömyys ja päätöksenteko koronakriisin aikana 

 

Koronapandemiaa voisi parhaiten kuvata tunnettuna tuntemattomana, sillä 

globaalia pandemiaa osattiin odottaa, mutta sen ajankohtaa, taudinaiheuttajaa 

tai pandemian aiheuttamia laajempia sosioekonomisia vaikutuksia ei osattu 

ennakoida (Parviainen, J. ym. 2021). Pandemian tuntemattomat tekijät olivat yksi 

puutteellisen varautumisen taustalla vaikuttaneista syistä ja vahvasti esillä myös 

suojautumisesta käydyissä keskusteluissa, kuten kasvomaskikeskustelussa. 

 

Esimerkiksi Martin ym. (2020) huomauttavat, että useimmat argumentit maskeja 

vastaan eivät oikeastaan perustu tietoon vaan tiedon puutteeseen. He ovat 

tunnistaneet viisi argumentointistrategiaa: 1) vähäinen näyttö maskien hyödyistä, 

2) väestö ei välttämättä osaa käyttää maskeja oikein, 3) maskien käyttö saattaa 

johtaa valheelliseen turvallisuuden tunteeseen ja johtaa muiden toimien 

laiminlyömiseen, 4) maskien yleisen käytön seurauksena maskien saanti 

terveydenhuollon henkilökunnalle saattaa heikentyä ja 5) kansanterveydellisten 

interventioiden seuraukset ovat aina epävarmoja. Näissä argumenteissa näkyivät 

näytön puute (1), joka tulkittiin osoitukseksi maskien hyödyttömyydestä, vaikka 

oikeastaan kyse oli tietämättömyydestä, ja ihmisten käytöksen 
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ennustamattomuudesta tai systeemin luonteesta johtuvasta epämääräisyydestä 

(2–5). 

 

Harlin ym. (2020) ovat puolestaan tunnistaneet Suomessa keväällä 2020 

tärkeimpien toimijoiden keskuudessa esiintyneitä kasvomaskeihin kielteisesti 

suhtautuneita diskursseja, jotka johtivat siihen, ettei kasvomaskisuositusta 

annettu vielä keväällä. Näissä diskursseissa korostetaan viranomaisten tietoa ja 

asetetaan ehtoja tieteellisen tiedon luotettavuuden arvioinnille. Harlinin ym. 

(2020) tutkimuksen mukaan touko-kesäkuussa 2020 annettujen ristiriitaisten 

asiantuntijalausuntojen ja maskisuosituksesta tehdyn kielteisen päätöksen 

taustalla on joukko oletuksia tieteellisestä tiedosta ja sen pohjalta tehtyjä eroavia 

tulkintoja. 

 

2.4 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten tiedon puutteen ja vaillinaisen 

tiedon eri muodot tuotiin esille kasvomaskeista käydyssä julkisessa 

keskustelussa, sekä millä tavalla tiedon ja tietämättömyyden politisoituminen ja 

rajanvetotyö näkyivät tässä keskustelussa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Miten suomalaiset asiantuntijat ja päättäjät kehystivät kasvomaskeihin 

liittyvää tietoa ja tietämättömyyttä koronapandemian aikana 

joukkoviestintävälineissä esiin nostetuissa lausunnoissa? 

 

2) Oliko näissä lausunnoissa nähtävissä tieteen ja päätöksenteon väliseen 

rajanvetotyöhön ja tietämättömyyden politisoitumiseen liittyviä kehyksiä? 

 

3) Erosivatko eri toimijoiden tavat kehystää tietoa, tietämättömyyttä ja tieteen 

asemaa kriisin aikana?  
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3 Aineisto ja menetelmä 
 
Tarkastelen kehysanalyysin avulla vaillinaisen tiedon ja tiedon puuteen käyttöä 

tieteen ja päätöksenteon välisen suhteen määrittämisessä Suomen 

kasvomaskikeskustelussa. Analyysi on luoneeltaan laadullista. Käytän 

aineistona uutismedioiden verkkosivuilla julkaistuja artikkeleita ja analyysin 

yksikkönä näihin uutisartikkeleihin nostettuja tieto- ja tietämättömyysväittämiä 

asiantuntijoilta ja päättäjiltä. Teoreettisena viitekehyksenä ja analyysissa 

käyttämieni kehysten pohjana toimivat luvussa 2 kuvaamani tiedon puutteen ja 

vaillinaisen tiedon muodot, epävarmuusdiskurssit sekä tietämättömyyden 

politisoitumisen ulottuvuudet. 

 

Tässä luvussa esittelen ensin lyhyesti kehysanalyysia tutkimusmenetelmänä 

sekä selvennän, miten sovellan menetelmää tässä tutkielmassa (3.1), ja mitä 

kehyksiä käytän analyysissa (3.1.1). Seuraavaksi kuvailen käyttämääni aineistoa 

(3.2), ja lopuksi käyn läpi valitsemani tutkimusmenetelmän ja aineiston rajoitteita 

(3.3). Analyysin tuloksia ja vastauksia tutkimuskysymyksiin esittelen luvuissa 4 ja 

5. 

 

3.1 Kehysanalyysi tutkimusmenetelmänä 

 

Kehystämisellä tarkoitetaan tietoista tai tiedostamatonta tapaa korostaa 

vuorovaikutustilanteessa käsiteltävästä asiasta tiettyjä puolia, mikä vaikuttaa 

asiasta tehtäviin tulkintoihin ja tiedon jäsentämiseen (Entman 1993; Reese 2001; 

ks. myös Goffman 1986). Kehystäminen voidaan nähdä myös poliittisen vallan 

välineenä, sillä se mitä vuorovaikutuksessa korostetaan ja mitä jätetään 

huomiotta vaikuttaa käsitykseen sosiaalisesta todellisuudesta ja suuntaa 

poliittisia toimia (Entman 1993; Metze 2017). Kehysanalyysilla voidaan tutkia 

sekä näitä kehystämisen tapoja, tekstissä käytettyjä kehyksiä että kehysten 

vaikutusta vastaanottajan käsityksiin tai laajempiin sosiaalisiin prosesseihin 

(Entman 1993; D'Angelo 2002). 
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Tässä tutkimuksessa keskityn tekstissä esiintyviin kehyksiin. Kehykset ovat 

kehystämisprosessin lopputuotteita, jotka puolestaan vuorovaikuttavat yleisön 

kanssa (D'Angelo 2002). Kehyksillä määritellään ongelmia, niiden syitä ja 

mahdollisia ratkaisukeinoja (Entman 1993). Kehykset muodostuvat 

tunnistettavista ilmauksista ja rakenteista sekä niille annetuista merkityksistä tai 

näiden ilmaisujen ja rakenteiden puutteesta (Entman 1993; D'Angelo 2002). 

Kehysten tarkastelussa huomio kiinnitetään staattisten välineiden määrittelyyn ja 

luokitteluun, mikä ei välttämättä ole yhtä herkkä tapa tulkita poliittista keskustelua 

kuin dynaamisemman kehystämisprosessin analysointi (van Hulst ja Yanow 

2016), mutta tämän tutkimuksen tarkoituksiin se on riittävä. Analyysin 

perusyksikkönä käytän tieto- ja tietämättömyysväittämiä maskien hyödyistä ja 

haitoista. 

 

3.1.1 Teoriaohjaava analyysi ja käytetyt kehykset 
 

Esittelin luvussa 2 teoreettisen viitekehyksen, jonka käsitteistö ja määritelmät 

toimivat analyysin lähtökohtana. Tarkastelen aineistoa teoriaohjaavasti eli 

tulkitsen aineistoa teoriaan perustuvien mallien avulla rakentaen kuitenkin 

lopullisen analyysikehikon aineiston pohjalta (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2018). 

Analyysin kannalta olennaisia ovat jaottelu tiedon, vaillinaisen tiedon ja tiedon 

puutteen välillä eli tietoluokat (ks. luku 2.1), tietämättömyyden politisoitumisen 

muodot (ks. luku 2.1.1) sekä epävarmuusdiskurssit rajanvetotyön välineinä (ks. 

luku 2.2.1). Tietoluokkien ja rajanvetotyön käsitteistön sekä niihin liitettyjen 

merkitysten katson muodostavan kehyksiä, joiden avulla tunnistan tiedon ja 

tietämättömyyden käyttöä julkisessa keskustelussa. Analyysissä käytetyt 

kehykset ovat esitetty alla (Taulukko 3.1). Näiden lisäksi huomioin analyysissä 

tietämättömyyden pysyvyyteen tai vähennettävyyteen viittaavat kehystämistavat, 

jotka ovat yhteydessä tietämättömyyden politisoitumiseen. Myös tiedon ja 

tietämättömyyden määrittely liittyvät poliittiseen vallankäyttöön. 
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Taulukko 3.1 Analyysissä käytetyt kehykset. 

KOHDE LUOKKA KEHYS 

Tietoluokat 

Tieto 
Ei mainintaa tiedon puutteesta tai 
vaillinaisuudesta 

Vaillinainen tieto 

Erehtyvyys 

Riski 

Epävarmuus 

Epämääräisyys 

Tiedon puute Tietämättömyys 

Rajanvetotyö Epävarmuusdiskurssit 

Selventäminen ja hallinta 

Vähentäminen 

Muuntaminen 

Siirtäminen 

Tiivistäminen 

Aikatauluttaminen 

 

3.2 Aineisto 

 

Parviainen, J. ym. (2021) ovat todenneet tarkasteltuaan Suomen valtioneuvoston 

julkisia materiaaleja epidemian alkupuolelta, ettei hallituksen virallisissa 

asiakirjoissa ja päätöksissä tuotu esille päätöksien pohjalla käytetyn tiedon 

epävarmuutta, mutta hallituksen tiedotustilaisuuksissa epävarmuus ja 

tietämättömyys olivat enemmän esillä, etenkin epidemian alussa. 

Tiedotustilaisuuksissakin omaksuttiin kuitenkin varmuutta korostava tapa puhua 

epidemian edetessä  (Parviainen, J. ym. 2021). Hallituksen tiedotustilaisuudet ja 

viranomaisten tiedotteet antavat kapean kuvan laajemmasta maskeja koskevasta 

keskustelusta, johon osallistuivat hallituksen ja viranomaisten (STM, THL ja TTL) 
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lisäksi muut kansanedustajat, valtion virastojen ulkopuoliset tutkijat ja laajemmin 

myös kansalaiset. Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut erityisesti poliittisten 

toimijoiden ja tiedeyhteisön julkisesta rajanvetotyöstä. Pystyäkseni 

tarkastelemaan aineiston kautta toimijoita rajan molemmin puolin, olen valinnut 

aineistoksi uutisartikkelit, joissa nostetaan esille päättäjiä ja asiantuntijoita myös 

hallituksen, STM:n ja THL:n muodostaman ydinjoukon ulkopuolelta. Tämä 

mahdollistaa lisäksi eri toimijoiden kehystämistapojen vertailun. 

 

Medianäkyvyydestä on tullut olennainen osa niin poliittisten toimijoiden kuin 

tutkijoidenkin työtä – medianäkyvyyden avulla vahvistetaan auktoriteettia ja 

haetaan oikeutusta toiminnalle (Weingart 1998; Väliverronen 2001; Väliverronen 

ym. 2020; Väliverronen 2021). Sosiaalisesta mediasta on muodostunut alusta 

uudenlaiselle asiantuntijuudelle (Väliverronen 2021), mutta poliittiset toimijat ja 

tieteen puolestapuhujat pyrkivät käyttämään myös uutismediaa 

tarkoituksenmukaisesti vaikuttaakseen yleiseen käsitykseen esillä olevista 

aiheista (Stocking ja Holstein 1993; Lawrence 2010). Uutismedia on yksi tärkeä 

kanava merkitysten luomisessa ja poliittisessa vaikuttamisessa (Gamson 1992; 

Väliverronen 2001). Tarkastelen tässä tutkielmassa vain kapeaa osaa 

laajemmasta mediakentästä, mutta pyrin laadullisella analyysilla tunnistamaan 

tässä otannassa esiintyviä tapoja muodostaa merkityksiä tiedolle, 

tietämättömyydelle ja epävarmuudelle. 

 

Keräsin aineistoa ensin systemaattisesti Yle Uutisten verkkosivuilta ja täydensin 

aineistoa Helsingin Sanomien (HS) verkkosivuilla julkaistuista uutisista. Rajasin 

aineiston ajallisesti maaliskuusta 2020 lokakuuhun 2020, sillä tänä aikana 

Suomen kasvomaskikeskustelussa tapahtui kolme muutosta: 1) 

koronapandemia levisi Suomeen maaliskuussa 2020, 2) Suomessa annettiin 

ensimmäinen laajempi kasvomaskisuositus elokuussa 2020 ja 3) kesän 

päätökset kyseenalaistettiin lokakuussa 2020. Valitun aikavälin alulle ominaista 

oli uusi, poikkeuksellinen tilanne ja siihen liittyvä tiedon puute. Ehkä 

merkittävimmät muutokset keskustelun kontekstissa tapahtuivat kesällä, kun 

kesäkuussa maskisuositusta ei vielä annettu ja elokuussa taas päädyttiin laajan 
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maskisuosituksen antamiseen. Lokakuun muutos taas liittyi voimakkaammin 

politiikan kuin tiedon kenttään. 

 

Tein Ylen sivuilta haun ajanjaksolta 1.3.-31.10.2020 hakusanalla ”mask” ja 

tallensin hakutuloksista maskeja koskevat uutiset, kunnes uutta tietoa sisältäviä 

artikkeleita tuli vastaan enää harvoin. Kävin tallennetut artikkelit läpi ja valitsin 

analyysiin vain artikkelit, joissa viitattiin päättäjien, viranomaisten tai 

asiantuntijoiden lausuntoihin maskien hyödyistä tai haitoista. Jätin aineistosta 

pois uutiset, joissa toistettiin jo aikaisemmin uutisoituja tapauksia. Täydensin 

aineistoa vielä HS:n uutisilla. Tein HS:n sivuilta saman haun samalta ajanjaksolta 

kuin Ylellä ensin ”Kotimaa”-osastolta ja lisäksi vielä ”Politiikka”-osastolta. Poimin 

HS:n artikkeleista otsikon perusteella maskikeskusteluun liittyvät uutiset ja 

tallensin analyysia varten vain ne, joissa asiantuntijat ja päättäjät toivat esille 

Yleltä kerättyä aineistoa täydentäviä näkökulmia. 

 

Lopullinen aineisto koostuu 42 artikkelista, joista keräsin 99 lainausta 

suomalaisten päättäjien, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden lausunnoista. 

Artikkeleista 34 on Yleltä ja kahdeksan HS:ltä. Lainauksista puolestaan 81 on 

Yleltä ja 18 HS:ltä (ks. Taulukko 3.2). Artikkeleista 20 ja lainauksista 54 on 

maalis-toukokuulta, 20 artikkelia ja 39 lainausta kesä-elokuulta ja kaksi artikkelia 

ja kuusi lainausta lokakuulta (ks. Taulukko 3.3). Syyskuussa maskikeskustelu 

hiljeni ja käsitteli lähinnä suositusta koskevia yksityiskohtia. Lokakuussa 

keskustelu puolestaan koski lähinnä sitä, mitä keväällä ja kesällä tiedettiin ja 

jätettiin mahdollisesti kertomatta. Tämä väittely tietämättömyyden tahallisuuden 

ja tiedon erehtyväisyyden välillä ei sisältänyt uusia tieto- tai 

tietämättömyysväittämiä maskien hyödyistä ja haitoista, minkä vuoksi tältä ajalta 

aineistoon kertyi vain niukasti artikkeleita. Tämä poliittinen kiista ei siis näy 

analyysissä, mutta on hyvä pitää mielessä yhtenä keskustelun taustatekijänä. 

Analysoin aineiston ATLAS.ti ohjelmistoa käyttäen. 
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Taulukko 3.2 Aineisto lähteiden mukaan. 

Lähde Artikkelit Lainaukset 

Yle Uutiset 34 81 

Helsingin Sanomat 8 18 

Yhteensä 42 99 

 

Taulukko 3.3 Aineiston jakautuminen ajallisesti. 

Aika Artikkelit Lainaukset 

Kevät (maalis-toukokuu) 20 54 

Kesä (kesä-elokuu) 20 39 

Syksy (syys-lokakuu) 2 6 

Yhteensä 42 99 

 

3.3 Tutkimuksen rajoitteet 

 

Aineisto asettaa tiettyjä rajoitteita tutkimuksen tulosten edustavuudelle ja 

yleistettävyydelle. Ensinnäkin uutiset eivät ole neutraali lähde. Artikkelien 

sisältöön ja niistä välittyvään viestiin vaikuttavat tietolähteiden lisäksi toimittajien 

valinnat esille tuotavista näkökulmista sekä tulkinnat tapahtumista. Tietolähteinä 

toimivat asiantuntijat ja päättäjät voivat vaikuttaa uutisartikkeleissa esille tuotaviin 

näkökulmiin, mutta lopullisessa uutisessa yhdistyvät tietolähteiden ja toimittajien 

kehykset. Toimittajat saattavat myös kehystää lausunnot uutisessa eri tavalla 

kuin tietolähde on toivonut. (Lawrence 2010.) Toimittajat tuovat yleensä myös 

vähemmän esille tietoon liittyvää epävarmuutta kuin tutkijat (Stocking ja Holstein 

1993), mikä saattaa vääristää uutisista nousevaa kuvaa tietolähteiden tavoista 

hyödyntää ja tuoda esille tietoa ja tietämättömyyttä. 
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Toiseksi uutisissa esiintyvät tieto- ja tietämättömyysväittämät ovat vain yksi osa 

julkista keskustelua, eikä aineisto tarjoa kokonaiskuvaa kaikista esillä olleista 

näkökulmista. Julkinen keskustelu rajoittaa näkökulmaa myös siinä, ettei tämän 

tarkastelun perusteella voi tehdä päätelmiä väitteiden todenperäisyydestä tai 

toimijoiden motiiveista. Esimerkiksi myöhemmin julkisuudessa esille noussut 

viranomaisten pyrkimys ”yhtenäiseen viestintään” (ks. Blencowe 2020b) saattaa 

vaikuttaa siihen, minkälaisia näkökulmia julkisuudessa on esitetty. Tarkemman 

käsityksen eri toimijoiden näkemyksistä olisi saattanut saada haastattelemalla 

asiantuntijoita ja viranomaisia, mutta ottaen huomioon tutkielman laajuuden 

pystyn vastaamaan tutkimuskysymyksiini myös keräämäni aineiston pohjalta.  

 

Kolmanneksi myös analyysimenetelmä asettaa tutkimukselle tiettyjä rajoituksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus tehdä aineistosta tilastollisesti 

yleistettäviä päätelmiä, vaan tavoitella aineiston pohjalta kestäviä tulkintoja ja 

tähän perustuvaa tulosten siirrettävyyttä (Eskola ja Suoranta 1998). Tutkijana ja 

ihmisenä olen myös aina kiinni omassa subjektiivisuudessani, ja vaikka 

pyrkimyksenäni onkin tutkimuskohteen objektiivinen tarkastelu, subjektiivisten 

tulkintojen mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois. Pyrin kuitenkin 

objektiivisuuteen tehdessäni tutkimusta, ja yksi keino tähän on tunnistaa kaikki 

vastaan tuleva subjektiivisuus, vaikka tavoite onkin jossain määrin idealistinen 

(Eskola ja Suoranta 1998). 
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4 Tulokset 
 
Suurin osa maskiskeskustelussa esitetyistä tieto- ja tietämättömyysväittämistä oli 

kehystetty joko tietona ilman mainintaa tiedon vaillinaisuudesta tai puutteesta (48 

lainauksessa) tai vaillinaisena tietona (33 lainauksessa), jonka muodoista eniten 

esillä oli epämääräisyys (24 lainauksessa). Riski oli ainoa tiedon ja 

tietämättömyyden luokka, jota väittämien kehystämisessä ei käytetty. Riskistä 

kyllä puhuttiin, mutta termiä joko käytettiin eri tarkoituksessa kuin olen määritellyt 

luvussa 2 tai se mainittiin muun vaillinaisen tiedon kehyksen yhteydessä. Myös 

epävarmuutta käytettiin keskustelussa hyvin väljästi, ja sillä viitattiin yleensä 

muihin vaillinaisen tiedon tai tietämättömyyden muotoihin tässä käytettyjen 

määritelmien mukaan. Tiedon puutteen kehyksiä oli käytetty 18 lainauksessa. 

Taulukko 4.1 sisältää esimerkkejä aineistossa esiintyneistä tietoluokkien 

kehyksistä. 

 

Taulukko 4.1 Esimerkkejä tietoluokkien kehyksistä. 

KEHYS OTE AINEISTOSTA 

Ei mainintaa 
tiedon 

puutteesta tai 
vaillinaisuudesta 

”Maskista on hyötyä tietyissä tilanteissa. Se vähentää tartuntoja ja sitä kautta 
auttaa epidemian hallinnassa.” Sairaanhoitopiiri, 5.5.2020 (Blencowe 2020a). 

”Asiantuntijaselvitys ja kuullut asiantuntijat olivat viestiltään yksiselitteisiä. 
Päädyttiin siihen, että yleistä suositusta ei anneta, mutta suojainta voi käyttää 
toisen suojelemiseksi.” Hallitus, 3.6.2020 (Sundman ym. 2020). 

”On näyttöä siitä, että kasvomaskien riittävän laaja käyttö pienentää 
tartuttavuuslukua. Eläinkokeilla kasvomaskin tai hengityssuojaimen tehokkuus 
koronaviruksen leviämisen estossa on pystytty osoittamaan myös suoraan.” 
Muut tutkimuslaitokset, 30.7.2020 (Raita-aho 2020). 

Erehtyväisyys 

”Ne ovat varmempia kuin suojamaski ainakin tämän hetken tiedoilla. Toki 
muutamme tätä käsitystä, jos tieteelliset selvitykset ja tutkimukset kertovat 
muuta. Selvitys   tulee näyttämään, voidaanko maskeja käyttää rajoitusten 
höllentämisessä.” STM, 5.5.2020 (Happonen ja Toivonen 2020). 

”Kevään aikana viruksesta ja hengitystieinfektioista on opittu paljon, muun 
muassa se, että virus käyttäytyy eri tavalla kuin asiantuntijat ovat odottaneet. 
Pisaratartuntoja voi hyvin pitkälle torjua käsienpesulla, koska painavat pisarat 
tippuvat nopeasti pinnoille ja sieltä se käsien kautta saadaan. Tämän merkitys 
on nyt pienenemässä. Nyt ymmärretään, että hengitysteitse aerosolileina 
tapahtuva tartunta on merkityksellisempi ja silloin ilman muuta maski on hyvä 
keino – kontaktien välttämisen lisäksi.” Yliopisto, 1.6.2020 (Happo 2020b). 
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”[O]n tullut lisää tietoa. Tämä suositus on nähty tarpeelliseksi lisäkeinoksi 
muitten keinojen oheen epidemian torjumisessa.” THL, 12.8.2020 (Harjumaa 
2020). 

Epävarmuus 

”Koronaviruksen torjunnan suhteen moni kysymys on avoinna, kuten se, mikä 
osa väestöstä lopulta kohtaa viruksen tai millaisen immuniteetin COVID-19:n 
sairastaminen antaa. Oireettomien tartuttajien merkitys tuntuu nyt kuitenkin 
korostuvan. Suu- ja nenäsuojuksen käyttö voi olla relevantti 
hidastamistoimenpide, jos se voi vaikeuttaa viruksen leviämistä ihmisestä 
toiseen.” THL, 14.4.2020 (Vainio 2020c). 

Epämääräisyys 

”Pahimmillaan maskit voivat olla jopa viruksenlevittäjiä, jos niiden hygieniasta ei 
pidetä huolta.” TTL, 9.4.2020 (Tiessalo 2020). 

”Usein näkee, että maski on vain suun edessä tai sitä vedetään alas välillä. 
Silloin on aina riski, että tarttuu viruksia.” Sairaanhoitopiiri, 28.7.2020 (Leiwo 
2020). 

”[M]askien teho perustuu   siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä 
oikein.” THL, 13.8.2020 (Mäki ja de Fresnes 2020). 

Tietämättömyys 

”[E]i ole näyttöä siitä, että maskin laaja käyttö terveillä ihmisillä auttaisi 
vähentämään tartuntoja.” TTL, 16.4.2020 (Kerola ym. 2020). 

”Tieteellistä näyttöä käytölle ei ole.” Muut tutkijat, 29.5.2020 (Happo 2020a). 

”[V]aikka näyttö maskien hyödyistä ei ole edelleenkään kovin vahvaa, pienetkin 
lisäykset turvallisuuteen ovat perusteltuja.” THL, 13.8.2020 (Mäki ja de Fresnes 
2020). 

 

Epävarmuusdiskursseista aineistossa esiintyi siirtämisen, vähentämisen ja 

aikatauluttamisen kehykset, ja nämä rajanvetotyön kehykset näkyivät 12 

lainauksessa. Eniten käytettiin siirtämisen kehystä yhteensä 6 lainauksessa. 

Taulukko 4.2 esittää aineistosta poimittuja esimerkkejä rajatyön kehyksistä. 

Tietämättömyyden pysyvyys tai väliaikaisuus tulivat esille aineistossa 14 kertaa 

– pysyvyys 2 lainauksessa ja väliaikaisuus 12 lainauksessa. Tietämättömyyden 

tahallisuutta ei epäilty puhuttaessa suoraan maskien hyödyistä ja haitoista, joten 

tämä ei näkynyt aineistoon kerätyissä lainauksissa (ks. luku 3.2). 
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Taulukko 4.2 Esimerkkejä rajatyön kehyksistä. 

KEHYS OTE AINEISTOSTA 

Siirtäminen 

”[M]askien väärinkäyttö voidaan välttää ihmisiä informoimalla.” Yliopisto, 
5.5.2020 (Hyytinen ym. 2020). 

”Minulla on käsitys, että tässä liikkuu herkkyyksiä, jotka eivät liity itse 
epidemian hoitoon, vaan ovat muuten yhteiskunnallisia. Asia voi olla jollain 
tavalla esimerkiksi politisoitunut. Tässä voi olla näkökulmia, jotka eivät ole 
vain tieteelliseltä tai tietopohjalta ratkaistavia.” THL, 15.5.2020 (Sannikka ja 
Heima 2020). 

”Kun tietoa jaetaan, varmasti meilläkin siirrytään maskin oikeaoppiseen 
käyttöön.” Sairaanhoitopiiri, 28.7.2020  (Leiwo 2020). 

Vähentäminen 
”Vaikutusten arvioimiseksi tarvittaisiin myös tietoa suojusten käyttöön 
sitoutumisen tasosta Suomessa.” Muut tutkijat, 29.5.2020 (Happo 2020a). 

Aikatauluttaminen 
”Selvitys tulee näyttämään, voidaanko maskeja käyttää rajoitusten 
höllentämisessä.” STM, 5.5.2020 (Happonen ja Toivonen 2020). 

 

Tiedon, vaillinaisen tiedon ja tiedon puutteen kehyksiä käytettiin yhtäläisesti sekä 

maskien hyötyjä että haittoja korostavissa kommenteissa. Esimerkiksi väitteet 

maskien aiheuttamista haitoista, kuten mahdollisesta tartuntariskistä tai 

hengityselimiin kohdistuvasta rasituksesta, kehystettiin yleensä tietona tai 

epämääräisyyden kautta. Epämääräisyyden syynä nähtiin erityisesti maskien 

hygieenisen ja oikeaoppisen käytön haastavuus, minkä uskottiin voivan johtaa 

maskien laajemmassa käytössä uusiin tartuntoihin ja muiden terveysongelmien 

lisääntymiseen. Lisäksi maskien luoman turvallisuuden tunteen pelättiin lisäävän 

muiden turvallisuustoimien laiminlyöntiä. Martinin ym. (2020) ovat havainnoineet 

aikaisemmin saman tapaisia perusteluja globaalissa kasvomaskikeskustelussa. 

 

Myös maskien hyödyt tuotiin useimmiten esille tietona tai niihin nähtiin liittyvän 

epämääräisyyttä. Suojavaikutuksen epämääräisyys liitettiin nimenomaan 

laajempaan maskien käyttöön verrattuna ammattilaisten maskien käyttöön, jossa 

hyödyistä kerrottiin olevan näyttöä. Keskustelussa tuotiin usein esille, etteivät 

maskit suojaa yksilöä vaan niiden avulla voidaan suojata muita. Nämä 

näkökulmat esitettiin yleensä tietoväittämien muodossa. Keskustelussa tiedosta 

ja tietämättömyydestä vaikuttaa olleen keskeistä kysymykset siitä, keitä 

maskeilla voidaan suojata ja kenen käytössä niistä on hyötyä. 
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Keskustelussa vedottiin myös tieteellisen näytön puutteeseen viitaten maskien 

hyötyihin ja haittoihin erityisesti kansalaisten käytössä. Kahdessa lainauksessa 

tuotiin edelleen esille tiedon puutteen pysyvyys – laajan käytön hyötyjä uskottiin 

olevan vaikeaa todentaa tieteellisesti. Yhdessä asiantuntijan kommentissa tuotiin 

myös esille, ettei maskien käytön haitoistakaan ole tieteellistä näyttöä, ja 

muutamassa kommentissa maskien huolimattomasta käytöstä kerrottiin 

asiantuntijan omien havaintojen perusteella. Toisissa taas kuitenkin viitattiin 

tutkimustuloksiin maskien haitoista. Tieteellisen tiedon puutteen nähtiin myös 

johtaneen asiantuntijoiden eroaviin tulkintoihin maskien hyödyistä ja haitoista. 

Osassa kommenteista tieteellisen tiedon ja tiedeyhteisön katsottiin olevan 

yksiselitteisesti maskien hyödyllisyyden kannalla, kun taas toisissa nähtiin asian 

olevan vielä ratkaisematta eikä tieteellä ollut tarjota vastausta. 

 

4.1 Toimijoiden käyttämät kehykset 

 

Aineiston lainaukset on luokiteltu toimijoiden mukaan, jotta toimijoiden välinen 

vertailu on mahdollista. Aineistossa esiintyi asiantuntijoita ja päättäjiä yhdeksästä 

taustaorganisaatiosta, jotka jaottelin rajanvetotyön kannalta olennaisiin kolmeen 

laajempaan luokkaan (päättäjät, rajalla toimivat asiantuntijat ja tiedeyhteisö). 

Taulukko 4.3 esittää aineistossa esiintyneet organisaatiot ja niiden jaottelun 

laajempiin toimijaluokkiin sekä kuinka monta lainausta aineistossa oli kultakin 

organisaatiolta. Tarkastelen toimijoita tietyn taustaorganisaation edustajina, 

vaikka tämä luokittelutapa ei ole aivan yksiselitteinen, sillä osalla aineistossa 

esiintyneistä asiantuntijoista oli useampia rooleja eri organisaatioissa. 

Kommenttien luokittelu on tehty aineistossa esitettyjen ensisijaisten roolien 

mukaan. Organisaatioiden ryhmittely laajempiin toimijaluokkiin puolestaan 

perustuu organisaatioiden vastuulla oleviin tehtäviin. 
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Taulukko 4.3 Maskikeskusteluun osallistuneiden toimijoiden luokat. 

LUOKKA ORGANISAATIO LAINAUSTEN LKM 

Päättäjät 

Hallitus 3 

Muut kansanedustajat 4 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 8 

Rajalla toimivat asiantuntijat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 19 

Työterveyslaitos (TTL) 15 

Sairaanhoitopiirit 21 

Muut tutkijat 8 

Tiedeyhteisö 

Muut tutkimuslaitokset 5 

Yliopistot 16 

 

Hallituksen ja muiden kansanedustajien lausunnoissa ei nostettu esiin tiedon ja 

tietämättömyyden moninaisuutta, vaan pyrittiin määrittelemään yksinkertaisesti 

ja tarkkarajaisesti mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä. Hallituksen edustajat sanoivat 

päätösten perustuvan terveysviranomaisten suosituksiin, mikä siirsi vastuun 

tiedon ja tietämättömyyden hallinnasta pois päätöksentekijöiltä. STM:n edustajat 

toivat enemmän esiin tiedon vaillinaisuutta ja puutetta, ja niitä käytettiin 

perusteena päätösten lykkäykselle. Vähäinen tieteellinen näyttö maskien 

hyödyistä ja mahdolliset haitat maskien huolimattomasta käytöstä tai heikosta 

laadusta tuotiin esille perusteltaessa tarvetta lisätiedolle ennen päätöksiä. STM:n 

lausunnoissa tietoon liittyvien puutteiden ja niiden aiheuttamien päätöksenteon 

vaikeuksien uskottiin olevan ratkaistavissa lisätutkimuksella, mikä on suora 

viittaus epävarmuuksien vähentämiseen. Nähtiin mahdolliseksi, että sen hetkinen 

tieto voi olla erehtyväistä, mutta maskeista tehdyn tieteellisen selvityksen 

katsottiin poistavan asiaan liittyvät epäselvyydet. 

 

Eniten tiedon vaillinaisuutta korostivat sairaanhoitopiirien ja THL:n asiantuntijat. 

Suurin osa sairaanhoitopiirien asiantuntijoista piti näyttöä maskien hyödyistä 

vähäisenä tai ihmisten käyttäytymisestä johtuvaa epämääräisyyttä merkittävänä 

hyötyjä ja haittoja arvioitaessa. Sairaanhoitopiirien asiantuntijoiden joukossa oli 
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myös maskien käyttöä vahvasti kannattavia henkilöitä, mutta pääasiassa 

suhtautuminen oli varauksellista. TTL:n asiantuntijoiden kommenteissa korostui 

huoli siitä, ettei maskeja osattaisi käyttää oikein eli hyötyihin ja haittoihin nähtiin 

liittyvän epämääräisyyttä, mutta useimmiten maskeihin liittyvä tieto esitettiin 

ilman viittauksia tiedon vaillinaisuuteen tai puutteeseen. Muut päätöksentekoa 

tukeneet tutkijat olivat STM:n kasvomaskiselvityksen tehneet tutkijakonsultit ja 

hallituksen koronakriisin selvitystyöhön asettama tiedepaneeli. 

Kasvomaskiselvityksen tehneiden tutkijoiden edustaja toi esille ainoastaan tiedon 

puutetta ja vaillinaisuutta, kun taas tiedepaneeli esitti väitteensä tietona. 

 

Muita tutkimuslaitoksia aineistossa edusti ainoastaan Teknologian 

tutkimuskeskus VTT. Yliopistoissa ja VTT:llä työskentelevien tutkijoiden 

kommenteissa tuotiin vähiten esille tiedon vaillinaisuutta ja tietämättömyyttä. 

Tutkimustuloksista kerrottiin pääasiassa ilman viittauksia siihen, mitä ei tiedetä, 

ja tiedon perusteella tehtiin myös tulkinnallisia suosituksia. Tutkitun tiedon 

lisääntyessä aikaisemman tiedon erehtyvyys ja vaillinaisuuden väheneminen on 

kuitenkin tuotu esille. Kuva 4.1 havainnollistaa eroja käytetyissä kehyksissä eri 

toimijoiden välillä. Kaavio tukee laadullista analyysiä eikä sen tarkoitus ole kuvata 

määrällisesti kehysten suhteita. 

 

Kuva 4.1 Toimijoiden käyttämät tietoluokat. 
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STM:n lausunnoissa käytettiin kerran epävarmuuden vähentämisen ja kerran 

aikatauluttamisen kehyksiä tulevasta maskiselvityksestä puhuttaessa – 

selvityksen katsottiin valmistuessaan poistavan tiedon vaillinaisuuden tai 

puutteen. Myös yhdessä hallituksen kommentissa on käytetty aikatauluttamisen 

kehystä maskiselvitykseen viitaten. Muut kansanedustajat eivät käyttäneet 

epävarmuusdiskursseja. THL:n asiantuntijat käyttivät kerran siirtämisen ja kerran 

aikatauluttamisen kehyksiä. TTL:ltä ja sairaanhoitopiireistä esitetyt kommentit 

sisälsivät yhteensä neljässä tapauksessa siirtämisen kehystä ihmisten 

käyttäytymisestä aiheutuvan epämääräisyyteen viitaten. Muut tieteen ja 

päätöksenteon rajalla toimivat tutkijat käyttivät kerran epävarmuuden 

vähentämisen kehystä ja toisen kerran taas viittasivat tietämättömyyden 

pysyvyyteen. Yliopistotaustaiset tutkijat puolestaan käyttivät yhdessä 

lainauksessa epävarmuuden vähentämisen ja yhdessä siirtämisen kehystä. 

Muissa tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat eivät puhuneet tiedon 

vaillinaisuudesta tai puutteesta eivätkä näin ollen käyttäneet myöskään 

epävarmuusdiskursseja tai tuoneet esille tietämättömyyden politisoitumista. 

Kuva 4.2 esittää aineistossa käytetyt epävarmuusdiskurssit yksinkertaisena 

kaaviona ja havainnollistaa eroja niiden käytössä eri toimijoiden välillä, vaikka 

pienen otannan vuoksi määrällisiä päätelmiä tästä ei voi tehdä. 

 

Kuva 4.2 Toimijoiden käyttämät epävarmuusdiskurssit. 
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5 Pohdinta 
 
Maskikysymys nostaa esiin olennaisia näkökohtia tiedosta ja auktoriteetista 

tietoyhteiskunnassa. Maskikeskustelussa esitettyjen tieto- ja 

tietämättömyysväittämien tarkastelu tuo esille keskustelun monitasoisuutta ja 

selventää eri näkökantojen lähtökohtia. Vaikka tässä analyysissa ei olekaan 

huomioitu kaikkia keskustelun taustalla vaikuttaneita tekijöitä eikä tarkoituksena 

ole arvioida väittämien totuusarvoa, tutkimus mahdollistaa tiedon ja 

tietämättömyyden käyttöön liittyvien tekijöiden erittelyn. 

 

Maskikeskustelussa korostettiin tiedon ja tietämättömyyden eri puolia. Tietoa ja 

tietämättömyyttä ei määritetä yksinkertaisesti tieteellisten tosiasioiden 

perusteella, vaan ne rakentuvat sosiaalisesti ja ovat poliittisesti latautuneita 

(Stocking ja Holstein 1993; Beck ja Wehling 2011; Innerarity 2013). 

Maskikeskustelussakin on havaittavissa pyrkimyksiä tiedon ja tietämättömyyden 

määrittelyyn sekä episteemisen auktoriteetin vahvistamiseen. 

 

5.1 Ristiriitaiset tulkinnat tiedosta ja tietämättömyydestä 

 

Keskustelussa vastakkain olivat eroavat tulkinnat saatavilla olevasta tiedosta. 

Toiset suhtautuivat varauksellisemmin maskien hyötyihin ja korostivat haittoja, 

toiset taas pitivät laajan maskien käytön hyötyjä merkittävästi haittoja 

suurempana ja näkivät tälle olevan tieteellisiä perusteita. Tietämättömyyden 

esille tuomisessa ei tapahtunut huomattavaa muutosta tarkasteltuna 

ajanjaksona. Kommenttien perusteella lisääntynyt tieto ja muut tekijät, kuten 

epidemiologinen tilanne ja rajoitustoimien purku, johtivat lopulta muuttuneeseen 

käsitykseen maskisuosituksen tarpeellisuudesta. Läpi tarkastellun ajanjakson oli 

kuitenkin esillä näkökulmia sekä maskien käytön puolesta että vastaan. Kuten 

luvussa 4.1 esitellyt toimijoiden tavat kehystää maskikysymystä ja siihen liittyvää 

tietoa ja tietämättömyyttä osoittavat, erot suhtautumisessa vaihtelivat eniten 

toimijaryhmien välillä, vaikkakin myös toimijaryhmien sisällä oli jonkin verran 

eroavia näkemyksiä. 



 
 
 
 
 

33 

 

Huomattavin ero keskusteluun osallistuneiden toimijaryhmien kehyksissä oli 

tieteen ja päätöksenteon rajalla toimivien asiantuntijoiden ja tiedeyhteisöön 

kuuluvien asiantuntijoiden välillä. Vaikka ryhmien sisällä oli myös hajontaa, 

nousee näissä kahdessa ryhmässä esille toisistaan poikkeavat tulkinnat 

saatavilla olevasta tiedosta. Tiedeyhteisössä maskien käyttö nähtiin tieteellisesti 

perusteltuna toimenpiteenä koronapandemian hillinnässä tai ainakin tähän 

suuntaan jatkuvasti lisääntyvän tiedon katsottiin osoittavan. Suurin osa rajalla 

toimivista asiantuntijoista puolestaan ei nähnyt tarpeeksi vankkaa tieteellistä 

pohjaa maskien käytön suosittamiselle, ja näissä kommenteissa korostui 

maskien hyötyihin ja haittoihin liittyvä epämääräisyys. 

 

Analyysin pohjalta vaikuttaa siltä, että nämä kaksi ryhmää – maskisuosituksen 

puolesta puhujat ja sen vastustajat – asettivat erilaiset kriteerit tiedolle ja 

tietämättömyydelle. Tässä valossa heidän eroavat tulkinnat saatavilla olevasta 

tiedosta näyttäytyvät ymmärrettävinä. Toisaalta maskisuositukseen suhtauduttiin 

varauksellisesti, koska ei tiedetty, miten ihmiset maskeja käyttäisivät ja mitkä 

tämän seuraukset olisivat. Toisaalta taas viitattiin tutkimustuloksiin, joiden 

perusteella maskien voitiin nähdä auttavan epidemian torjunnassa joko yleisellä 

tasolla tai maskien todettuun suojavaikutukseen perustuen. Tutkimuksella on 

kuitenkin haastavaa tuottaa vahvaa näyttöä väestötason vaikutuksista, eivätkä 

kaikki tiedeyhteisön esille tuomat tutkimustulokset vähentäneet tietämättömyyttä 

siltä osin kuin viranomaiset olisivat toivoneet. Osa taas ei täyttänyt päättäjien 

tutkitulle tiedolle asettamia kriteerejä. 

 

Tämä jakoi keskustelua ja selittää osaltaan ristiriitaisia väitteitä tiedosta ja 

tietämättömyydestä. Maskien hyödyistä ja haitoista oltiin siis erimielisiä osin siksi, 

että niihin liittyvää tietoa ja tietämättömyyttä lähestyttiin eri tavoin. Vaikka 

useimmissa lausunnoissa ei tuotu tarkemmin esille tietoväittämien taustalla 

vaikuttavaa tutkimusta tai muita tarkempia perusteluja, oli aineistossa nähtävillä 

ristiriitoja eri toimijoiden kommentteihin sisältyvissä oletuksissa. Esimerkiksi 

kasvomaskien puolesta puhunut tutkija viittasi tutkimukseen, jossa oli testattu 
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kangasmaskien viruksensuodatuskykyä (Happo 2020c). Tämän tutkimuksen 

mukaan maskia tulisi kuitenkin vaihtaa vähintään tunnin välein, eikä tuloksiin 

viitannut tutkija ottanut kantaa siihen, kuinka todennäköistä on, että ihmiset 

käyttävät maskeja oikein ja vaihtavat niitä tunnin välein. Tämän tutkimuksen 

tulokset eivät välttämättä vakuuttaneet niitä maskikriittisiä asiantuntijoita, jotka 

perustelivat kantaansa hyötyjen epävarmuudella juuri ihmisten arvaamattoman 

käytöksen vuoksi. Nämä näkemyserot kertovat tiedon puutteen lisäksi 

episteemisistä kulttuurieroista, jotka määrittävät, mitä voidaan tietää ja miten (ks. 

Knorr Cetina 2007). Maskikeskusteluun osallistui asiantuntijoita eri tieteenaloilta 

ja eri puolilta tieteen ja politiikan muodostamaa kenttää, toisin sanoen sekä 

akateemisen tieteen että regulatiivisen tieteen puolelta. Tämä on todennäköisesti 

yksi tekijä eroavien näkemysten ja ristiriitojen taustalla. Suositeltaviin 

torjuntatoimiin vaikuttaa myös esimerkiksi se, katsooko ongelmaa 

biolääketieteelliseltä vai käyttäytymistieteelliseltä kannalta (ks. esim. Jasanoff, 

Hilgartner, Hurlbut ym. 2021). 

 

5.2 Tieto ei johda suoraan päätöksiin 

 

Vaatimus tutkittuun tietoon perustuvista toimenpiteistä on myös jokseenkin 

ongelmallinen. Kaikkien toimenpiteiden vaikutuksia ei voida todentaa 

tutkimuksella eikä kaikkien päätösten tueksi aina ole tutkittua tietoa. Ero sen 

välillä, mitä ei vielä tiedetä, ja mitä ei tulla koskaan tietämään, on olennainen 

tehtäessä päätöksiä kiireellisistä toimenpiteistä ja lisätutkimuksesta (Beck ja 

Wehling 2011). Maskikeskustelussa esimerkiksi kaksi rajanvetotyössä aktiivista 

asiantuntijaa totesivat, että maskien tehoa käytännössä on vaikeaa, ellei jopa 

mahdotonta, tutkia ja saada tarpeeksi vakuuttavaa näyttöä päätösten tueksi 

(Natri 2020; Ikävalko 2020). Siitä huolimatta päätöksiä perusteltaessa vedottiin 

tiedon puutteisiin ja lisätutkimuksen tarpeeseen. Tiedon ja tietämättömyyden 

rajanveto ja tietämättömyyden pysyvyyden arvioiminen ovat myös poliittisia 

kysymyksiä, sillä tiedolla ja tietämättömyydellä sekä tietämättömyyden 

pysyvyydellä tai vähennettävyydellä voidaan perustella erilaisia toimenpiteitä ja 

luoda halutunlainen kuva käsiteltävästä asiasta  (Beck ja Wehling 2011). 
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Tietämättömyyttä voidaankin käyttää tarkoituksellisesti päätöksiä perusteltaessa. 

Näin muita päätöksiin liittyviä tekijöitä ei tarvitse tuoda esille (Beck ja Wehling 

2011). Myös maskikeskustelussa tiedon vaillinaisuuteen ja puutteeseen 

keskittyneiden kommenttien rinnalla oli esillä monia muita näkökulmia, vaikka 

päätökset perusteltiinkin ensisijaisesti tieteellisellä tiedolla tai sen puutteella. 

Puhuttiin muun muassa maskien riittävyydestä ja laadusta, oikeaoppisesta 

käytöstä ja valmistuksesta, käyttökohteiden priorisoinnista, valtion 

epäonnistuneista maskikaupoista, vanhustenhoidon työntekijöiden 

maskipakosta, muiden ehkäisytoimenpiteiden tieteellisesti todistetusta tehosta, 

koronaviruksen tarttumistavoista, epidemiatilanteesta sekä kansainvälisistä 

maskilinjauksista ja -selvityksistä. Julkisen keskustelun perusteella on 

mahdotonta sanoa, mitkä tekijät lopulta johtivat tehtyihin päätöksiin, ja mitä 

keskustelusta mahdollisesti jäi puuttumaan. 

 

Päätökset eivät myöskään olleet vain tieteellisiä, vaikka tieto mainittiinkin yleensä 

päätösten perusteena. Esimerkiksi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja 

Mika Salminen on sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa (Vainio 2020a): 

Tässä juuri on se kansanterveystyön ja akateemisen tutkijan 
ero. Kun tehdään kansallisia suosituksia tai ohjeita, siihen ei 

liity vain se, että tieteellinen fakta on tämä ja sen mukaan 
mennään. On katsottava myös, onko asia toteutettavissa ja 
kuinka. Ja kuka sen tekee? Lisäksi katsotaan pidemmälle ja 

pohditaan vaikutuksia. Kokonaisarvio lopulta ratkaisee. 

Myös tiedeyhteisössä tunnistettiin Salmisen mainitsema ero akateemisten 

tutkijoiden ja tieteen ja päätöksenteon ristivedossa toimivien asiantuntijoiden 

välillä, kuten Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti on 

todennut (Vainio 2020b): 

”Kyllä tällä vankka tieteellinen perusta on.” Toisaalta jos kaikkia 
yli viittä miljoonaa suomalaista ohjeistettaisiin käyttämään 

maskia, ongelmia syntyisi varmasti, Vapalahti pohtii. ”Mitä se 
tekee saatavuudelle? Ovatko kaikki kykeneviä käyttämään 

maskia oikein? Olen iloinen, etten ole viranomainen 
päättämässä suosituksesta.” 
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Samoin muut syyt päätösten taustalla olivat nähtävillä kasvomaskisuosituksen 

yhteydessä elokuussa. Toisaalta THL katsoi tietoa alkaneen olla riittävästi 

maskisuosituksen perusteeksi (Parviainen, A. ja Salminen, R. 2020), toisaalta 

taas näytön olevan edelleen vähäistä mutta uusien keinojen olevan tarpeellisia 

toisen epidemia-aallon torjunnassa (Mäki ja de Fresnes 2020). Tieteellisen tiedon 

tarve uudenlaisen uhan edessä ei poista muiden tekijöiden vaikutusta päätöksiin, 

vaikka tietoa ja tietämättömyyttä korostettiinkin keskustelussa. 

 

Tieteellisen tutkimuksen tukemat päätökset nähdään yleensä hyvin perusteltuina, 

mutta yksipuolinen tiedon ja tietämättömyyden käyttö päätöksenteossa voi johtaa 

epäedullisiin ratkaisuihin. Kuten myös Harlin ym. (2020) ovat todenneet, 

kasvomaskeja koskevissa päätöksissä tiedolle asetettiin tiukkoja ehtoja. Tämä 

näkyi esimerkiksi STM:n maskiselvityksessä ja siihen liittyvissä julkisissa 

lausunnoissa. Ennen selvitystä julkaistujen kansainvälisten analyysien ja 

arvioiden ei katsottu täyttävän vaadittuja ehtoja ja siksi tarvittiin uusi, laadultaan 

parempi selvitys (Kauppinen 2020). Selvitys merkitsi päättäjille tiedon ja 

vaillinaisen tiedon taitekohtaa – ennen selvitystä oli tietämättömyyttä tai 

vaillinaista tietoa ja selvityksen jälkeen tiedettiin tarpeeksi. Osa julkisuudessa 

esiintyneistä asiantuntijoista – ja päättäjistäkin – piti kuitenkin jo keväällä 

saatavilla olevaa tietoa riittävänä näyttönä maskien hyödyistä. Riittävä ja 

riittämätön tieto ovat sosiaalisesti rakentuneita, ja niiden määrittely vaatii 

tulkintaa, jonka perusteella voidaan ottaa kantaa myös poliittisiin päätöksiin 

(Campbell 1985). Sillä on siis merkitystä, kuka yhteiskunnassa määrittää, milloin 

tietoa on riittävästi, ja kenen tulkintaan tiedosta ja sen seurauksista 

päätöksenteko perustuu. 

 

5.3 Tieteen rajanvetotyö ja auktoriteetti 

 

Kasvomaskikysymys kehystettiin tieteellisenä ja epäpoliittisena, mutta 

kysymykset siitä, mikä on tietoa ja milloin tietoa on tarpeeksi, ovat päätöksenteon 

yhteydessä myös poliittisia (Beck ja Wehling 2011; Innerarity 2013). 

Maskikeskustelussa tieteen ja päätöksenteon suhde esitettiin usein hyvin 
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perinteisenä. Tieteen uskottiin voivan tarjota vastauksia päätöksenteon 

ongelmiin, ja päättäjien pystyvän tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä tiedon 

pohjalta. Kriisitilanteessa on kuitenkin tyypillistä, ettei asiantuntijoilla ole 

yksiselitteisiä ratkaisuja ja vaadittu tieto on vaillinaista tai puuttuu kokonaan. 

Asiantuntijat päätyvät erilaisiin johtopäätöksiin, ja päättäjien on vaikea perustaa 

päätöksiä ristiriitaisille neuvoille. (Collingridge ja Reeve 1986; Jasanoff 1990; 

Jasanoff, Hilgartner, Hurlbut ym. 2021.) Se, mitä tietoa näissä ristiriitatilanteissa 

käytetään päätöksenteon pohjana, määrittää myös episteemistä auktoriteettia 

(Jasanoff, Hilgartner, James ym. 2021). 

 

Tietämättömyyttä ja vaillinaista tietoa käytetään julkisessa keskustelussa 

strategisina välineinä eri kantojen perustana sekä tieteen rajojen ja auktoriteetin 

muodostamisessa (Campbell 1985; Shackley ja Wynne 1996). Tieteen ja 

päätöksenteon rajalla toimivat asiantuntijat toivat maskikeskustelussa eniten 

esille tietämättömyyttä ja tiedon vaillinaisuutta. Rajanvetotyöhön osallistuvien 

tutkijoiden on neuvoteltava tiedosta ja tietämättömyydestä sekä tiedeyhteisön 

että päättäjien kanssa (Shackley ja Wynne 1996), ja heidän lausunnoissansa 

näkyi myös tiedon vaillinaisuuden ja tietämättömyyden strateginen käyttö. 

 

Yksi rajalla toimiva asiantuntija kommentoi maskipäätökseen liittyvän 

epävarmuuden johtuvan poliittisista eikä tieteellisistä seikoista (Sannikka ja 

Heima 2020), mikä siirsi vastuun epävarmuudesta tieteeltä muualle 

yhteiskuntaan ja määritti näin tieteeseen kuuluvien ja kuulumattomien 

kysymysten rajaa. Rajanvetotyöhön osallistuivat myös muut tutkijat ja päättäjät. 

Kaikkien toimijoiden kommenteista oli löydettävissä epävarmuuden 

vähentämisen ja aikatauluttamisen kehyksiä, jotka puolestaan viittaavat 

tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin vähentää epävarmuutta 

tulevaisuudessa ja määrittelevät näin tieteen piiriin kuuluvia kysymyksiä. 

 

Eniten keskustelussa kuitenkin tuotiin esille ihmisten käytöksestä aiheutuvaa 

epäselvyyttä. Viittaamalla tähän epäselvyyteen maskien hyödyistä ja haitoista 

asiantuntijat sijoittivat tiedon vaillinaisuuden lähteen varsinaisesti tieteen 
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ulkopuolelle. Näin myös monissa kommenteissa epäselvyyden vähentämiseksi 

ehdotettiin ennemmin maskien oikeanlaisen käytön ohjeistamista kuin 

lisätutkimusta. Tämä siirtää vastuun tiedon vaillinaisuudesta ja sen 

vähentämisestä pois tieteeltä, mikä vahvistaa tieteen tiedollista auktoriteettia, kun 

tietoa ei ole tarpeeksi (ks. Shackley ja Wynne 1996). 

 

Näin ollen maskikeskustelussa vaikuttaa olleen kaksi toisistaan poikkeavaa 

tapaa määritellä tieteen rajoja tiedon vaillinaisuuden ja tietämättömyyden avulla. 

Tiedon vaillinaisuuden joko nähtiin olevan vähennettävissä tieteellisen 

tutkimuksen avulla tai johtuvan tieteen ulkopuolisista seikoista. Ensimmäisessä 

tapauksessa tiede on avainasemassa ongelman ratkaisussa. Jälkimmäisessä 

tapauksessa tieteeltä vaadittu lisätutkimus taas olisi hyödytöntä epävarmuuden 

vähentämisen kannalta. Kun tietoon liittyvän epäselvyyden nähdään aiheutuvan 

ihmisten käytöksestä, ohjataan huomio tieteellisen tutkimuksen puutteista 

muualle yhteiskuntaan, jolloin tieteen auktoriteetti ei kärsi, kun tiede ei voi tarjota 

vastauksia päättäjien ongelmiin. Tämä kehystämistapa saattaa kuitenkin saada 

tieteen vaikuttamaan epäolennaiselta päätöksenteon kannalta (Shackley ja 

Wynne 1996). Maskikeskustelussa tämä ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan 

päättäjien näkökulmasta tieteellisen tiedon tarpeeseen, sillä erityisesti päättäjät 

ja osa asiantuntijoista uskoivat tulevan tutkimuksen tarjoavan vastauksia 

ratkaiseviin kysymyksiin taudin torjunnan kannalta. Näin myös päättäjät käyttivät 

tietämättömyyttä strategisesti osoittaen puolestaan vastuun tietämättömyyden 

vähentämisestä kuuluvan tieteelle. 

 

Maskikysymyksessä oli puolia, joihin liittyvää tietämättömyyttä ja tiedon 

vaillinaisuutta tieteen uskottiin pystyvän vähentämään, esimerkiksi koskien 

maskien suojatehoa, sekä toisia, joihin tieteen ei nähty voivan vaikuttaa, 

esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen ja poliittisiin näkökantoihin liittyen. Nämä 

näkökulmat eivät sulje toisiaan pois – tiede voi auttaa vastaamaan kysymyksiin 

tartuntataudin ominaisuuksista ja suojautumisteknologioista samanaikaisesti, 

kun tautienehkäisyyn liittyy tuntemattomia muuttujia, joista ei ehkä koskaan 

saada kerättyä tarpeeksi tietoa ja tieteen tarjoamat vastaukset jäävät epäselviksi. 
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Tältä kannalta tieteen rajojen määrittäminen ja niiden mukautuvuuden ja 

monitasoisuuden tunnistaminen ovat olennaisia. Yhteiskunnassa olisi hyödyllistä 

erottaa ne kysymykset, joihin tieteeltä ei voida odottaa lopullisia vastauksia, jotta 

vaatimus tieteellisestä tiedosta ei muuttuisi päätöksenteossa ratkaisemattomaksi 

kiistaksi tiedon ja tietämättömyyden välillä. Sen sijaan voitaisiin tunnistaa 

mahdollisuudet toimia myös vaillinaisen tiedon ja tietämättömyyden pohjalta sekä 

kehittää paremmin tiedon moninaisuuden huomioivia päätöksenteon prosesseja. 

 

5.4 Näkökulmia tuleviin kriiseihin 

 

Tieteellinen tieto on olennainen osa päätöksentekoa tietoyhteiskunnassa, mutta 

tilanteessa, jossa tietoa on vähän tai ei ollenkaan ja päätökset ovat kiistanalaisia 

ja kiireellisiä, vetoaminen pelkkään tieteelliseen tietoon tai sen puutteeseen 

saattaa johtaa huonosti perusteltuihin päätöksiin, joilla ei saada aikaan toivottuja 

tuloksia (Jasanoff 2020). Myös keskittyminen pelkästään tiedon määrään ja 

laatuun on harhaanjohtavaa, sillä tätäkin olennaisempia ovat sosiaaliset 

prosessit, joiden avulla tietoa ja tietämättömyyttä määritellään (Campbell 1985). 

 

Esimerkiksi Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) medianäkyvyysanalyysin 

perusteella viranomaisviestintä kasvomaskeista oli epäonnistunutta, koska 

julkisuudessa esitettiin ristiriitaisia näkemyksiä ja epäselviä ohjeita (Selin 2021). 

Raportissa suositeltiin viranomaisviestinnän selkeyttämistä ja yhtenäistämistä, 

mikä olennaisesti auttaa vastaanottajia viestin ymmärtämisessä. On kuitenkin 

syytä pohtia, miten yhtenäistäminen toteutetaan tilanteessa, jossa kaikki eivät ole 

asiasta yksimielisiä ja päätöksiä ei voida perustella vankalla tiedolla. Eroavien 

näkökulmien poissulkeminen julkisesta keskustelusta saattaa rajoittaa 

asiantuntijoiden sananvapautta ja luoda valheellisen kuvan yksimielisyydestä. 

 

Vaihtoehtoisesti päätöksenteossa ja päätösten perusteluissa voitaisiin siirtyä 

tiedon ja tietämättömyyden laaja-alaisempaan käsitteellistämiseen ja 

episteemiseen nöyryyteen, kuten Parviainen, J. ym. (2021) ehdottavat Jasanoffin 

(2003) ”nöyryyden tekniikoita” (engl. technologies of humility) mukaillen. Myös eri 
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toimijoiden laajempi osallistaminen ja tiiviimpi yhteistyö voi lisätä päätösten 

vakautta ja hyväksyttävyyttä mahdollistamalla neuvottelun episteemisten 

kulttuurien välillä. Tiedon vaillinaisuuden ja puutteen myöntäminen saattaa 

heikentää episteemistä auktoriteettia, mutta hyväksymällä tietämättömyys 

olennaisena osana päätöksiä mahdollistetaan joustavampi ja oikea-aikaisempi 

päätöksenteko (Parviainen, J. ym. 2021). 

 

Jasanoff, Hilgartner, Hurlbut ym. (2021) ovat myös todenneet, että 

päätöksenteossa ei pitäisi nojata vain ennalta määrättyihin 

varautumissuunnitelmiin vaan panostaa järjestelmien resilienssiin, mikä myös 

puhuu episteemisen nöyryyden puolesta. Myös holistisempi suhtautuminen 

tietoon ja ongelmien käsitteellistämiseen on heidän mukaansa tarpeellista 

tulevissa kriiseissä. Myös Leach ym. (2021) painottavat tiedon ja 

tietämättömyyden moninaisuuden hyväksymistä ja asiantuntijavetoisen 

varautumisen uudistamista, jotta tiedon vaillinaisuus ja tietämättömyys voidaan 

ottaa paremmin huomioon. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei tieteen auktoriteetti 

aina riitä vakuuttamaan kansalaisia tarvittavista toimista, ja tehtäessä päätöksiä 

toimenpiteistä monitieteisempi lähestymistapa saattaa avata olennaisia 

näkökulmia ongelmiin. Esimerkiksi käyttäytymistieteellisen ja sosiologisen 

osaamisen lisääminen toimenpiteistä päättävien viranomaisten työryhmissä voisi 

parantaa arvioita toimenpiteiden tehokkuudesta (Jasanoff, Hilgartner, James ym. 

2021). Myös THL:n Mika Salminen on pohtinut, että olisi ollut hyödyllistä koota 

laaja-alainen neuvonantajapaneeli tukemaan THL:n asiantuntijatyötä epidemian 

aikana (Salminen, M. 2020). 

 

5.5 Lopuksi 

 
Tässä tarkasteltu kapea osa julkista keskustelua maskeihin liittyvästä tiedosta ja 

tietämättömyydestä antaa väistämättä vain osittaisen kuvan kokonaisuudesta ja 

kaikista niistä sosiaalisista prosesseista, joissa tieto ja tietämättömyys 

määritellään. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät kokonaan esimerkiksi kansalaiset, 

joilla on oma osansa tiedon ja auktoriteetin määrittelyssä (ks. esim. Jasanoff, 
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Hilgartner, Hurlbut ym. 2021; Jasanoff, Hilgartner, James ym. 2021). Myös 

perusteellisempi analyysi tarkasteltujen toimijoiden näkemyksistä esimerkiksi 

haastatteluaineiston pohjalta ja vertaileva tutkimus muiden tiedon ja 

tietämättömyyden määrittelyyn pyrkivien keskustelujen välillä rikastaisivat tässä 

tutkimuksessa saatuja tuloksia. Lisätutkimuksella voisi tarkastella myös 

sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua, jonka vaikutus tiedon tuotannossa 

ja levittämisessä on kasvussa (Väliverronen ym. 2020). 
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6 Johtopäätökset 
 
Tieteen episteemisen auktoriteetin säilyttäminen on hyödyllistä sekä tutkijoille 

että päättäjille. Tieteen rajojen määrittäminen suhteessa muuhun yhteiskuntaan 

on myös olennaista tieteen itsenäisyyden ja toiminnan oikeutuksen kannalta. 

Päätöksenteossa käytettävän tiedon riittävyyden arviointi on kuitenkin pelkkää 

tieteellistä tutkimusta laajempi sosiaalinen prosessi. 

 

Tässä tutkimuksessa tiedon ja tietämättömyyden käytön tarkastelu johti 

seuraaviin keskeisiin päätelmiin: 

 
1) Maskikeskustelussa oli ristiriitaisia viestejä sekä tiedon ja 

tietämättömyyden muodoista että tietämättömyyden pysyvyydestä. Erot 

korostuivat eri toimijoiden välillä osoittaen eroihin episteemisissä 

kulttuureissa. 

 

2) Maskikeskustelua hallitsi hyvin perinteinen käsitys tiedon ja vallan 

suhteesta. Tieteen odotettiin tarjoavan suoria vastauksia poliittisiin 

ongelmiin, mutta asiantuntijat olivat erimielisiä ja päätöksiä 

kyseenalaistettiin. Tiedolla ja tietämättömyydellä voidaan perustella 

erilaisia kantoja, ja niitä voidaan käyttää sekä poliittisesti että symbolisina 

välineinä tieteen rajanvetotyössä. 

 

3) Maskikeskustelussa ei ollut kyse vain tiedosta vaan myös poliittisista 

linjauksista, sillä keskustelussa määriteltiin, mitä tiedetään ja mitä ei, 

kenen asiantuntijalausuntoja kuunnellaan, ja kenen vastuulla 

ongelmanratkaisu ja epävarmuuden vähentäminen ovat. 

 

Tulokset kuvaavat tiedon ja päätöksenteon suhdetta pandemian aiheuttamassa 

globaalissa kriisissä, vaikkakin vain rajatussa suojautumisteknologioita 

koskevassa keskustelussa. Jasanoff, Hilgartner, Hurlbut ym. (2021) esittävät 

kuitenkin, kuinka reaktioissa COVID-19-pandemiaan on hyödynnetty 

toimintamalleja, joita on opittu myös toisenlaisista kriiseistä, kuten 

finanssikriisistä ja sodasta. Koronapandemian aiheuttama kriisi voi olla tärkeä 

oppitunti tulevaisuutta varten. Tässä ajassa omaksutut toimintamallit määrittävät, 

miten tulevia kriisejä lähestytään, ja millä tavalla tietoa ja siihen liittyvää valtaa 

käytetään. 
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7 Kiitokset 
 

Iso kiitos ohjaajilleni Jannelle, Ninalle ja Helmille, joiden neuvot ja tarkat huomiot 

olivat korvaamattoman arvokkaita niin tämän työn kuin oman oppimisprosessini 

kannalta. Kiitos kuuluu myös kaikille kudelmalaisille, sillä Kudelma-verkostosta 

olen löytänyt akateemisen kotini ja oppinut enemmän itsestäni ja maailmasta kuin 

yliopistolla olisi muuten ollut mahdollista. Lisäksi kiitos ja lämmin (etä)halaus 

perheelleni ja kaikille läheisilleni, jotka ovat tukeneet ja kannustaneet minua 

opintojeni alusta saakka ja erityisesti tänä poikkeuksellisena aikana, kun olemme 

nähneet toisiamme pääasiassa ruutujen välityksellä. 

 

Tämä tutkielma on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston 

(STN) rahoittamaa WISE-tutkimushanketta (Luova sopeutuminen viheliäisiin 

ekososiaalisiin murroksiin, 2018–2023), joka kuuluu STN:n ohjelmaan 

Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä. 

  

https://wiseproject.fi/
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