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1 JOHDANTO

Korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen edellyttämän ympä-
ristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Posiva on selvittänyt myös hankkeen sosiaalisia
vaikutuksia. Tärkeänä ja omaa erityistä tarkastelua vaativana osana sosiaalisten vaikutus-
ten arvioinnin (SVA) sisällä on hankkeen aiheuttamien pelkojen, ristiriitojen ja huolenai-
heiden arviointi.

Posivan pyynnöstä on Turun yliopiston sosiologian laitoksella selvitetty niitä metodisia ja
metodologisia erityispiirteitä ja vaatimuksia joita mainittujen pelkojen, ristiriitojen ja
huolenaiheiden arviointiin hankkeen sosiaalisina vaikutuksina liittyy. Käsillä oleva raportti
on syntynyt mainitun selvityksen tuloksena.

On yleisesti tunnettu ja hyväksytty tosiasia, että ydinjätehuollosta on Suomessa kuten
muuallakin ydinenergiaa tuottavissa yhteisöissä tullut yhteiskunnallinen kiistakysymys
(social issue). Yhtä ilmeistä on myös että ydinjätteille on ennen pitkää tehtävä jotain, koska
niitä nyt kerran on. Tässä raportissa, jonka perustalla oleva asiantuntemus osuu sosiologian
alaan, ei kuitenkaan voida ottaa kompetentilla tavalla kantaa ydinjäteongelman ratkaisun
teknis-luonnontieteellisiin reunaehtoihin. Sensijaan tässä lähdetään liikkeelle siitä, että
jossakin mielessä ydinjätekiistan taustalla ovat ydinvoiman tai ydinjätteiden joko todelliset
tai koetut vaarat ja uhat. Lisäksi varataan mahdollisuus, että kiistan taustalla voi olla
muutakin kuin ydinteknologian riskit.

Käsillä olevassa raportissa yritetään hahmottaa ja jäsentää ydinjätteitä koskevan yhteiskun-
nallisen kiistan olemusta sekä etsiä ulospääsyteitä siitä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin
antamissa puitteissa. Kiistan luonteesta johtuen joudun raportissa tekemään ekskursioita
YVA-lain ja -asetusten rajaaman arvioinnin alueen ulkopuolelle, mm. ydinvoimaan,
riskiyhteiskuntaan ja postmoderniin. Koska kiistassa kamppaillaan määrittelyistä, esittelen
myös sosiaalista konstruktionismia määrittelykamppailujen jäsentämisen menetelmänä
(luku 3.1). Riskiyhteiskunta (luku 3.2) ja postmoderni (luku 3.4) ovat modernin edistyksen
(surullisia) negaatioita. Modernin mahdollisuutta esittelen ekologisen modernisaation
mielessä (luku 3.3).

SVA:n metodiikan ja metodologian rajoja ja kehittelymahdollisuuksia etsitään, ydinjäte-
kiistan yhteiskunnallista luonnetta silmällä pitäen, kymmenen anonyymin yhteiskuntatie-
teilijän voimin luvussa 4. Luku perustuu tutkijoiden haastatteluilla kokoamaani tutkijamie-
lipidettä koskevaan aineistoon.

Raportin punaisena lankana on 1) luotettavan ja riittävän tiedon hankinnan ongelma sekä
2) hyvän elämän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan yhdessä asettama haaste. Nähdäkseni
nämä kysymykset tihentyvät ja tiivistyvät ydinjäteongelman ratkaisua koskevassa keskus-
telussa ja siihen tähtäävässä toiminnassa. Raportissa ei kuitenkaan rajauduta käsittelemään
näitä kysymyksiä vain osana loppusijoitushankkeen SVArta, vaan laajemmin, osana
aikamme yhteiskuntatieteellistä keskustelua. Jo tämän raportin käsillä oleva johdantoluku
koettaa seuraavassa houkutella lukijaa raportin punaisen langan tunnistamiseen.

* * *



Sosiologiassa lähdetään siitä, että pohjimmiltaan kaikki tietomme on sosiaalisesti konstru-
oitunutta (esim. Scheler 1925; Mannheim 1936). Jo käyttämämme käsitteet ja valitsemam-
me näkökulmat ja tutkimusmenetelmät rajaavat sitä mikä osa todellisuudesta voi tulla
tiedon piiriin. Hyvin yleinen kokemus on, että todellisuus on tavallisesti monisäikeisempi
ja rikkaampi kuin sitä koskeva tietomme. Käytännön järki sanoo lisäksi, että on olemassa
tietty riski että todellisuutta koskevat kuvauksemme, myös ne joiden varaan perustamme
toimintapäätöksemme, voivat olla virheellisiä tai muuten harhaanjohtavia.

Ajatus rationaalisuuden rajallisuudesta tulee ymmärrettäväksi maailman monimutkaisuu-
den ja ihmismielen rajojen antamaa taustaa vasten. Tutkimustensa johtopäätöksissä ratio-
naalisen valinnan klassikko Herbert A. Simon (1957, 198) toteaa:

It is time to take account - and not merely as a residual category - of the empirical
limits of human rationality, of its finiteness in comparison with the complexities
of the world with which it must cope.

The alternative approach employed (...) is based on what I shall call the
principle of bounded rationality:

The capacity of the human mind for formularing and solving complex
problems is very small compared with the size of the problems whose solution
is required for objectively rational behavior in the real world - or even for a
reasonable approximation to such objective rationality.

Sosiologiassa ymmärretään, että ihmisten on välttämätöntä vähentää tietoonsa sisältyvää
epävarmuutta kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen keinoin. Tämä lähtökohta
antaa perusteen puhua tiedosta sosiaalisesti konstruoituneena. Luonnontieteilijän tai insi-
nöörin on varmaan helppo yhtyä tähän näkemykseen niin kauan kun tiedon kohteena on
yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet. Jos yhdessä päätämme ajatella sosiaalisista suhteista ja
yhteiselomme luonteesta tietyllä tavalla, on sillä myös vaikutusta ajattelumme kohteeseen,
jolloin siis toimintamme vaikuttaa tietomme kohteeseen ja tekee sitä kautta hyväksyttäväk-
si ajatuksen toimintamme vaikutuksesta yhteiskuntaa koskevaan faktatietoomme. Vieläkin
helpompaa on ajatella pelkojen ja huolestuneisuuden olevan sosiaalisesti, ihmisten kans-
sakäymisen ja keskinäisen viestinnän kautta tuotettuja. Samoin on helppoa ajatella, että
ristiriidat syntyvät ennen muuta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Vaikeudet alkavat siitä, kun ajatus tiedon ja käsitysten sosiaalisesta konstruoituneisuudesta
laajenee käsittämään muutakin kuin ihmisten pelkoja ja muita asiantuntijamielipiteen
kanssa ristiriitaisia käsityksiä. Kaikkea tietoa koskeva sosiaalinen konstruktionismi samais-
tuu helposti tietoteoreettiseen relativismiin ja sitä kautta mielivaltaan siinä mitä voidaan
pitää totena tietona ja mitä epätotena. Jos tieto on täysin sosiaalisesti konstruoitavissa,
silloin tiedon yhteys sen kohteena olevaan todellisuuteen menetetään. Tällaisen 'konstruk-
tionismin' torjuminen on mielestäni ymmärrettävää.

Entäpä sitten, kun 'konstruktionismin' vaarat on vältetty kiistämällä sen oikeutus koko-
naan? Miten arvioida pelkoja ja huolenaiheita? Jääkö jäljelle muuta mahdollisuutta kuin

neiksi ja mentaalisesti vajaakykyisiksi? Jo käytännön syistä näin ei uskoakseni voida



yleisesti menetellä. Ensinnäkin asiantuntijainstituutio ei aina kykene takaamaan edes
asiantuntijoiden itsensä yksimielisyyttä, jolloin siis osa asiantuntijoistakin tulisi diagnosoi-
da vajaakykyisiksi tai häiriintyneiksi. Tällaiseen ryhtyminen taas olisi lähes samaa kuin
asiantuntijayhteisön uhkaaminen sisällissodalla. Toisekseen vajaakyky isiksi diagnosoitu-
jen terapian järjestäminen tai näiden sopeuttaminen muulla tavoin jäisi joka tapauksessa
ongelmaksi. Millä tavoin esim. informaatiotoimintaa tulisi eriyttää näiden osalta? Onko
takeita siitä, ettei mentaalinen vajaakykyisyys leviä esim. suoraan alitajuntaan vaikuttavan
kampanjoinnin seurauksena?

Tämän hetkinen ydinvoimaa ja ydinjätteitä koskeva julkisuus maassamme ei käsittääkseni
oikeuta yllä esitettyjä, hieman provokatorisia kysymyksiä. Päinvastoin, suomalaisen ener-
giakeskustelun historia osoittaa mielestäni, ettei maassamme ole missään vaiheessa merkit-
tävässä määrin omaksuttu kansalaisia eriarvoistavaa informaatiotoimintaa energia-asiois-
sa. Sensijaan on luotettu kansalaisten kykyyn ajatella rationaalisesti. Erimielisyydet on
tavallisesti ratkottu demokratian pelisäännöin. Nyt myös sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nin proseduuriin sisältyy kansalaisten kuulemista ja osallistumista, vaikkei osallistuminen
aina suoraan liitykään arvioitavia hankkeita koskevaan päätöksentekoon. Myös asiantun-
tijainstituutiolla on oma roolinsa arvioinnissa.

Sen, että myönnetään todellisuutta koskevan tietomme olevan sosiaalisesti konstruoitunut-
ta, ei tarvitse merkitä ajattelumme ulkopuolisen todellisuuden olemassaolon kieltämistä.
Eivät ihmiset, jotka asettavat asiantuntijamielipiteen kyseenalaiseksi, yleensä kiistä ulkoi-
sen todellisuuden olemassaoloa. Kyse on usein pikemminkin asiantuntijan auktoriteetin,
kompetenssin tai luotettavuuden (puolueettomuuden) kiistämisestä. Tiedon tuottaminen,
tiedon synty sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ei sekään ole mielivaltaista tietosisältöjen
valintaa ja kokoonkyhäämistä, vaan tapahtuu hyvin paljon neuvotteluprosessia muistutta-
valla tavalla. - Neuvottelujen kautta syntyvä tietohan on tuttua myös asiantuntijaelimissä
ja jopa laboratorioissa työskenteleville.

Sosiologian lanseeraama tiedon konstruoituneisuus on siis pohjimmiltaan samantyyppistä
kuin asiantuntijatiedon aikaansaamisen prosessi. Erotuksena ns. arkitiedosta perinteiseen
luonnontieteeseen liittyy ajatus tiedon testattavuudesta: vain testattavissa oleva tieto voi
olla tieteellistä tietoa. Testaamiseen liittyy tietyt pelisääntönsä, jotka ovat tavallaan
tiukemmat kuin arkisen päättelyn keinoin tuotettavan tiedon sosiaalisen konstruoinnin
säännöt.

Konstruktionistisen lähestymistavan omaksuminen ei siis merkitse, että väitettäisiin asian-
tuntijoiden konstruoivan tietoa mielivaltaisesti, vaan ymmärretään että eri asiantuntijoiden
on tuotava kokemuksensa ja tietonsa kollegoiden tietoon jotta yhteisymmärrykseen ja
kokonaiskuvan hahmottamiseen voidaan päästä. Siinä ymmärretään myös että asiantunti-
joiden täytyy voida luottaa kollegoidensa kompetenssiin ja kykyyn käyttää oikeita mene-
telmiä ja tehdä hyviä metodisia valintoja tiedon hankinnassaan. Samalla tavoin sosiologi-
sessa konstruktionismissa ajatellaan maallikoiden kykenevän ja joskus jopa haluavankin
toinen toistensa uskottavuuden ja kompetenssin punnintaan yhteisen käsityksen muodos-
tuksessa.



Toiminnan ja tiedon suhdetta koskeva kysymys on yksi keskeisimpiä niin konstruktionis-
tisen tutkimusotteen metodologiassa kuin SVA:n suoritustapavalinnoissa ratkaistavia
tehtäviä. Jo määritelmällisesti SVA on sekä vaikutuksia koskevan tiedon hankintaa että
kansalaisten osallistumismahdollisuus. Kun korostetaan tiedon hankinnan merkitystä
osallistumisen kustannuksella, päädytään asiantuntijavaltaiseen SVA-menettelyyn. Jos
taas osallistuminen korostuu tiedonhankinnan kustannuksella, ovat populistisen demokra-
tian riskit ilmeiset. Miten osallistuminen sitten tulisi järjestää, että vältetään sekä populis-
min että asiantuntijavaltaisuuden vaarat?

Poliittisen liberalismin doktriini vastannee tällä hetkellä parhaiten länsimaisen demokra-
tian ideologista sisältöäja ihmisten odotuksia osallistumisen suhteen. Opin eettisen sisällön
on ehkä parhaiten kiteyttänyt John Rawls (1973) oikeudenmukaisuusteoriassaan. Hänen
mukaansa oikeudenmukaisuuden vaatimus voidaan tietyin ehdoin asettaa korkeimmaksi
yhteiskunnalliseksi arvoksi. Tällöin se voi toimia myös poliittisen osallistumisen järjestä-
misen ohjenuorana. Rawlsin teorian soveltajien käsitykset siitä, mitä nämä ehdot käytän-
nössä olisivat, eivät ole yhtenevät.

SVA:n organisoinnin näkökulmasta katsoen tärkeimmät näkemyserot Rawlsin teorian
tulkinnasta ovat mielestäni pelkistettävissä kahteen lähestymistapaan. Ensinnäkin voidaan
lähteä siitä, ettei puhdas oikeudenmukaisuus voi olla tyydyttävä ilman 'hyvän elämän'
määrittelyä. Käytännössä tämä merkitsee yksilön aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin
sisältöä koskevan tiedon ja lainsäädännön takaavien yhteiskunnallisten instituutioiden
olemassaolon vaatimusta (Hellsten 1996). Mielestäni tämä katsomus edellyttää asiantun-
tijavallan jonkinasteista hyväksymistä.

Toinen lähestymistapa Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian sisältämiin mahdollisuuksiin
järjestää poliittinen osallistuminen ja hyvinvoinnin jakaminen korostaa poliittista osallis-
tumista myös tiedollisten erimielisyyksien ratkaisukeinona (Patomäki 1996).

(...) (T)avoitteena on, että kaikkien tarpeet ja näkemykset tulevat kuuluviin.
Luontevimmin tämä taataan siten että mahdollisimman monet osallistuvat itse
aktiivisesti arkipäiväiseen politikointiin. (Patomäki 1996, 20)

(...) (P)olitisoimalla asioita, tekemällä niistä kohteita demokraattisille kamp-
pailuille, joihin kaikki asianosaiset osallistuvat, voidaan vapautua vääristä
välttämättömyyksistä, lisätä ihmisten kykyjä ja mahdollisuuksia löytää tyydyt-
täviä elämäntyylejä ja konteksteja ja tarjota parempia edellytyksiä mielekkää-
seen -ja ehkä myös onnelliseen - elämään. (Patomäki 1996,21)

Osallistumista korostava lähestymistapa poliittiseen oikeudenmukaisuuteen kykenee eh-
käpä haastamaan asiantuntijavallan. Samalla se kuitenkin tuottaa SVA:n organisoinnin
ratkaistavaksi useita ongelmia. Vähäpätöisin näistä ei vannaan liene päätöksenteon loppu-
tuloksen ennustamattomuuden kasvu. Entä miten järjestää kaikkien mielipiteiden kuulluksi
tuleminen? Ideaalisen kommunikaation kautta saavutettava konsensustotuus (Habermas
1994) ei ole käytännössä mahdollinen. Jos konsensukseen ei aina voida päästä, ovat
äänestysjärjestelyiden ongelmat ja niihin liittyvä mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen
käsillä (Nurmi 1994).



Edellä luonnehditut kaksi lähestymistapaa oikeudenmukaisuuteen ja osallistumiseen ha-
luan tiivistää seuraavasti. Hyvinvoinnin määrittelyn ensisijaisuutta korostava lähestymis-
tapa lähtee siitä, etteivät oikeudenmukaisuus ja osallistuminen pelkästään kykene takaa-
maan 'hyvää elämää', joten tarvitaan näistä riippumattomia yhteiskunnallisia instituutioita
kuten tiede, perusopetus, terveydenhuolto, energiahuolto jne. Tarvitaan siis asiantuntija-
kulttuuri joka on riippumaton tai ainakin autonominen suhteessa poliittiseen järjestelmään.

Poliittisen osallistumisen ensisijaisuutta alleviivaava lähestymistapa taas lähtee siitä, että
asiantuntijakulttuurit tuottavat ja ylläpitävät myös vääristyneitä ja yksilön hyvinvoinnin
kannalta haitallisia käsityksiä ja toimintamalleja. Niin ympäristön kuin yksilönkin ongel-
mat ovat usein tämän seurausta. Virheellisestä ja yksipuolisesta tiedosta johtuvien ongel-
mien paras ratkaisu on tämän lähestymistavan mukaan asiantuntijatiedon ja asiantuntijajär-
jestelmien politisointi. Onnistuakseen tämä kylläkin edellyttää poliittisen kulttuurin muu-
tosta ja poliittisen osallistumisen arvostuksen huomattavaa nousua nykyisestä. Se edellyt-
tää kansalaisilta jatkuvaa valppautta ja selonottoa ja ehkä myös lähidemokratian voimista-
mista joukkotiedotusvälineiden kautta tapahtuvan massamittaisen populistisen manipu-
loinnin riskien välttämiseksi.

Sosiaalisia vaikutuksia koskevan tiedon asiantuntijajärjestelmään kuuluu itseoikeutetusti
ennen muuta sosiologia. Samalla on todettava että myös muut yhteiskuntatieteet: sosiaali-
politiikka, politiikan tutkimus, poliittinen historia, tiedotusoppi, aluetiede jne. - tuottavat
tietoa ihmisten ja organisaatioiden toiminnan sosiaalisista vaikutuksista. Selittäessään
yksilöiden osallistumista ja yhteisöjen syntyä ja kehitystä sosiologia joutuu ottamaan
tarkastelunsa piiriin niin toiminnan kuin sitä ja sen edellytyksiä koskevan tiedonkin.
Sosiologisissa analyyseissä todetaan toistuvasti, ja niin tässäkin, että yhteiskunnallinen
toiminta ja tieto liittyvät toisiinsa, ne ikäänkuin edellyttävät toinen toisiaan. Tieto voi
syntyä vain toiminnan kautta. Koordinoitu joukkomittainen toiminta taas edellyttää aina
kommunikoitavissa olevaa tietoa.

* * *

Käsillä olevaa johdantoa seuraavassa luvussa 2 esitellään ydinjätteiden sosiaalisiin vaiku-
tuksiin kohdistuvaa tutkimusta ensin Posivan hankkeeseen liittyen (luku 2.1) ja sitten
laajemmassa mitassa ja olennaisena osana ydinvoiman ja -teknologian yhteiskunnallista
vastaanottoa koskevaa sosiologista tutkimusta eri maissa (luku 2.2). Jälkimmäisessä
luvussa puhutaan paljon ydinvoimasta mainitsematta aina erikseen ydinjätehuoltoa. Perus-
telen tätä sillä, että ydinjätteet tavallisesti liitetään ydinvoimaan, etenkin silloin kun
ydinvoimasta nousee yhteiskunnallinen kiistakysymys kuten on käynyt niissä tapauksissa
joita koskevaa tutkimusta luvussa 2.2 esittelen.

Pyrkiessään ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä sosiologia joutuu myös erittelemään
tiedon sosiaalista alkuperää ja tässä tehtävässään joskus törmäämään tekniikan ja luonnon-
tieteen piirissä vallitseviin, sosiologiasta poikkeaviin käsityksiin tiedon alkuperästä. Myös-
kään sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa näiltä kysymyksiltä ei voida kokonaan välttyä.
Siksi olen sisällyttänyt tähän raporttiin sosiaalista konstruktionismia koskevan luvun (luku
3.1) joka perustuu kirjallisuuteen. Tiedon sosiaalista konstruoituneisuutta joudun pohti-



maan myös muissa yhteyksissä, lähes kautta koko raportin. Tiedon ohella tärkeä sosiaalisen
konstruoinnin esine ovat mielikuvat, imagot. Ehkäpä enemmän kuin tiedon voimalla
voidaan pelkoja ja huolestuneisuutta aikaansaada ja ehkäistä juuri imagoja luomalla. Uskon
että sosiaalista konstruktionismia koskeva tarkastelu tässä raportissa tukee myös imagojen
konstruoinnin ymmärtämistä.

Riskin käsite on ydinjätteisiin ja ydinvoimaan liittyvien pelkojen keskeinen, joskaan ei
ainoa, selittäjä. Sosiologiassa riskin käsite on saanut erityistä huomiota 1980-luvun
puolivälistä lähtien, lähinnä Ulrich Beckin riskiyhteiskuntaa koskevien kirjoitusten myötä.
Riskiyhteiskunnasta on raportissa oma lukunsa (luku 3.2), joka tosin perustuu ehkä
enemmän Niklas Luhmannin kuin Beckin ajatuksille. Perusteluna Luhmannin suosimiselle
on hänen mielestäni Beckiä onnistuneempi tapansa selittää riskin kokemisen muutos
kehittyneissä teollisuusmaissa (sisällytän näihin tässä myös ns. 'jälkiteolliset' maat).

Ympäristötietoisuuden muutoksiin sisältyviä potentiaaleja arvioin ekologista modernisaa-
tiota käsittelevässä luvussa (luku 3.3). Ekologinen modernisaatio on ympäristösosiologian
käsite, jolla tarkoitetaan teollisuuden, hallinnon, politiikan, elinkeinoelämän ja kulutuksen
vihertymistä erotukseksi pelkästään politiikan tasolla tapahtuvasta asennemuutoksesta.
Pohdin tuossa luvussa ekologisen modernisaation potentiaaleja ydinjäteongelman sosiaa-
listen vaikutusten arviointiin.

Omassa kulttuurisessa ympäristössään sosiologia on myös itse joutunut kokemaan muutok-
sia ja haasteita. Nämä eivät tietenkään voi olla vaikuttamatta myöskään sosiaalisten
vaikutusten arviointiin. Ehkäpä vaikein haaste sosiologialle on tällä hetkellä modernin ja
postmodernin käsitteiden sisältöä koskeva määrittelykamppailu. Tälle haasteelle on rapor-
tissa omistettu postmodernia koskeva luku (luku 3.4). Vaikka luvussa korostuukin postmo-
dernismin ja sosiologian suhteen tarkastelu, antaa se uskoakseni hyödyllisiä virikkeitä
sosiologian mahdollisuuksien ja rajoitusten arviointiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnin
asiantuntijainstituutiona.

Tässä tutkimuksessa on siis koottu myös empiiristä tutkimusaineistoa. Aineiston hankinta
toteutettiin haastattelemalla kymmentä asiantuntijaa sosiologian, oikeussosiologian, poli-
tologian, sosiaalipsykologian, oikeustieteen ja aluetieteen alalta. Haastattelujen aiheena oli
kansalaisten pelot, huolet ja ristiriidat ydinjätteiden johdosta sekä niiden painoarvo loppu-
sijoitushankkeen SVA:ssa. Haastattelun tulokset esitetään tiivistetysti luvussa 4. Yhteen-
vetoluvussa (luku 5) pyrin kerimään raportin punaisen langan kompaktiin muotoon. Pyrin
myös fokusoimaan yhteenvedon selkeämmin ydinjätteiden SVA:n tarpeisiin, kuin mihin
kykenen raportin muissa luvuissa.



2 YHTEISKUNNALLINEN YDINJÄTETUTKIMUS MEILLÄ JA MUUALLA

Tässä luvussa esitellään ensin (luku 2.1) lyhyesti Posivan ja muiden teettämien selvitysten
kautta ilmenneitä ydinjätteiden loppusijoitushankkeeseen liittyviä kansalaisten huolenai-
heita, pelkoja ja ristiriitakysymyksiä. Sen jälkeen (luku 2.2) kerrotaan ulkomaisista
aiheeseen liittyvistä selvityksistä. Näissä tutkimuksissa näkökulma on usein enemmän
ydinvoimaan kuin ydinjätteisiin. Niiden esittely on mielestäni kuitenkin perusteltua, koska

argumentaation ja liikehdinnän ymmärtämiseksi on hyödyllistä katsahtaa ydinjätteitä
koskevan keskustelun yhteydessä hieman laajemmallekin, tavallaan laajempaan asiayhte-
yteen.

2.1 Posivan aineistot

Lain edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Posiva on teettänyt useita
laajoja selvityksiä myös käytetyn korkea-aktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoituksen
sosiaalisista vaikutuksista. Selvityksiä on tehty sekä Posivalle että muille toimeksiantajille
eri menetelmin, erityyppisiä aineistoja käyttäen ja eri tutkijoiden ja tutkimuslaitosten
toimesta. Selvityksiä on ollut tekemässä niin korkeakoulujen tutkijoita kuin yksityisten
konsulttien leivissä toimivia tutkijoita. Posivan lisäksi ydinjätteiden loppusijoitusta ja
hankkeen sosiaalisia vaikutuksia koskevia selvityksiä ovat teettäneet myös muut tahot
(esim. TVO, IVOja KTM).

Käsillä olevan tutkimuksen aineistona ovat olleet mm. seuraavat selvitykset: ympäristövai-
kutusten arviointiohjelman laadintavaiheen tilaisuuksien vuorovaikutusta koskeva selvitys
(Leskinen & ai. 1997), teemahaastatteluihin perustuva selvitys loppusijoituksen sosiaali-
sesta ulottuvuudesta (Viinikainen 1998), loppusijoitusta koskevan informaation vastaanot-
toa ja hankintaa koskeva selvitys (Kurki 1995), ydinjätehuollon ympäristövaikutuksia
koskeva kysely (Harmaajärvi & ai. 1998), ydinjätteitä ja loppusijoitusta koskevan lehdis-
tökirjoittelun erittely (Pirttikoski 1996), ydinjätehuollon YVA:an liittyviä sosiopoliittisia
kysymyksiä koskeva selvitys (Harmaajärvi & ai. 1997), palautelomakkeilla, pienryhmissä
ja lehtien palstoilla esitettyä kuntalaispalautetta koskeva selvitys (Pasanen 1998), loppusi-
joituksen vaikutuksia kuntaimagoon koskeva selvitys (Ala-Lipasti et ai. 1999), loppusijoi-
tuksen vaikutuksia paikkakunnan tuotteiden menekkiin koskeva selvitys (Koskinen & ai.
1998) sekä ydinjäteasenteiden kehitystä koskevat selvitykset (Kiljunen 1998; BNL Infor-
mation 1998).

Loppusijoitushankkeen sosiaalisia vaikutuksia selvitettiin siis mm. haastattelemalla loppu-
sijoituspaikkakuntien asukkaita (Viinikainen 1998). Haastattelumenetelmänä oli teema-
haastattelu, joka on vaativa laadullinen tutkimusmenetelmä. Menetelmällä saadaan seikka-
peräinen, monipuolinen ja moniulotteinen kuva ihmisten kokemista vaikutuksista. Mene-
telmä porautuu formaalisen julkisivumielipiteen (eli "onnellisuusmuurin") taakse ihmisyk-
silöiden subjektiivisiin kokemuksiin. Tällä tavoin saadaan arvokasta tietoa niistä yksilöi-
den tuntemuksista, jotka eivät esim. kyselymenetelmää tai strukturoidumpaa haastattelua
käytettäessä tule esiin, mutta joita koskeva tieto voi olla ratkaisevan tärkeää, kun pyritään
ymmärtämään asenteiden muodostumista ja ennakoimaan hankkeen saaman kannatuksen
ja vastarinnan muotoja.
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Menetelmän ongelmana on työläys. Yhtä haastattelua kohden tarvitaan moninkertainen
määrä tutkijatyötunteja strukturoituun haastatteluun verrattuna. Käytännössä haastatelta-
vien määrä jää suhteellisen pieneksi, jolloin haastateltavien valikoituminen voi nousta
aineistoa ja siitä tehtäviä päätelmiä vinouttavaksi. Teemahaastattelua ei voikaan suosittaa
ainoana aineistonkeruumenetelmänä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Haastatteluai-
neiston tulkinnan ja siitä tehtävien päätelmien tueksi on hyödynnetty kyselyitä (esim.
Kiljunen 1998), vuorovaikutustilaisuuksien palautteen sisällön erittelyjä (Leskinen & ai.
1997; Pasanen 1998), lehdistökirjoittelun sisältöerittelyä (Pirttikoski 1996) ja kirjallisuus-
katsausta (Koskinen & ai. 1998).

Eri tavoin tehdyissä selvityksissä esiin tulleita kansalaisten huolenaiheita on selvitetty vielä
erikseen. Tällaisia on muun muassa selvitys loppusijoitushankkeen vaikutuksista paikka-
kunnan, sen elinkeinoelämän ja siellä tuotettujen tuotteiden imagoon (Koskinen & ai. 1998;
Ala-Lipasti et ai. 1999), ts. niihin mielipiteisiin joita kuluttajilla ja investointipäätöksiä
tekevillä henkilöillä paikkakunnasta ja sen tuotteista on.

Eri aineistoissa ja eri tutkijoiden tekemissä selvityksissä on nähtävissä yhdenmukaisuutta
mitä tulee keskeisiin koettuihin pelkoihin ja huolenaiheisiin. Etenkin lehtikirjoittelun
sisällönerittely ja teemahaastattelujen analyysi antavat hyvin johdonmukaisen kuvan
pelkojen, huolenaiheiden ja sosiaalisten ja kognitiivisten ristiriitojen sisällöstä. Tietyt
argumentit ja rajaukset toistuvat näissä aineistoissa. Keskeisiä huolenaiheita ovat paikka-
kunnan imagon muutos, kotiseudun kehittyminen joksikin, jota ei enää tunnista omakseen,
terveydellisten riskien ja onnettomuusvaaran kokeminen sekä hankkeen kokeminen epäoi-
keudenmukaisena omalle kotipaikkakunnalle sijoitettuna. Huolestuneisuus voi olla toises-
sa ääripäässään jäsentymätöntä pelkoa. Toisaalta se voi vastakkaisessa suunnassa olla
hyvinkin jäsentynyttä ja erittelevää argumenttien muodostusta.

Sisällönerittelyn ja teema- tai syvähaastattelun etuna on, että niiden avulla voidaan saada
tietoa asukkaiden ja asiaan kantaa ottavien erilaisista tavoista kehystää ja jäsentää koko
ydinjätekysymystäja sen järkevää ratkaisua. Näin voidaan edesauttaa rationaalisen keskus-
teluyhteyden syntymistä hankkeeseen eri tavoin suhtautuvien ryhmien ja yksilöiden
kanssa. Tällöin voidaan etsiä yhteistä ratkaisua koettuihin ongelmiin, jolloin parhaassa
tapauksessa voidaan päästä nollasummapeli-tilanteesta synergiaetujen löytämiseen.

Pelkkien laadullisten aineistojen ja menetelmien varassa tehtävissä päätelmissä ja tilanne-
arvioissa ovat hankkeen yksittäiset subjektiiviset vaikutukset kuitenkin vaarassa korostua
mielivaltaisesti ja suhteettomasti. Laadullisin menetelmin selville saatujen seikkojen
suhteuttaminen arvioitavaan kokonaisuuteen kaipaakin tuekseen laajempia (vaikkakin
vähemmän syvälle porautuvia) kvantitatiivisin menetelmin ja aineistoin suoritettuja selvi-
tyksiä. Viime mainittujen avulla on loppusijoitushankkeen sosiaalisten vaikutusten osalta
selvinnyt mm. että potentiaalisilla loppusijoituspaikkakunnilla hanketta ei koeta niin
leimaavana kuin muilla paikkakunnilla asuvien keskuudessa omaan kotikuntaan ajateltuna.

Kvantitatiiviset menetelmät mahdollistavat periaatteessa myös mielipiteen määrällisen
muutoksen seurannan. Käytännössä tämä asettaa kuitenkin melko voimakkaita vaatimuk-
sia niin menetelmien käytölle kuin olosuhteille, joissa kysely tai muu kvantitatiivinen
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mielipideluotaus suoritetaan. Jo kysymysten keskinäinen järjestys, kysymysten muotoilus-
ta puhumattakaan, vaikuttaa tuloksiin, samoin niiden olosuhteiden erityispiirteet joissa
mielipidemittaus suoritetaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevissa lausunnoissa arvosteltiin hankkeesta
vastaavaa selvitysten teettäjää, siis Posiva Oy:tä, siitä ettei käytettäviä arviointimenetelmiä
oltu ohjelmassa yksilöity riittävän yksityiskohtaisesti ja sitovasti. Mielestäni menetelmien
lyöminen ennalta yksityiskohtaisesti lukkoon olisi edellyttänyt nykyistäkin laajemman
esiselvityksen laatimista, tavallaan koko arviointiprosessin läpikäymistä jo menetelmien
valintavaiheessa, minkä jälkeen itse arviointivaihe olisi vain jo suoritetun toistoa ja
tällaisenaan kyseenalaistettavissa jo pelkästään tutkimuseettisistä syistäkin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli syventää SVA:n menetelmien rajoituksia ja mahdol-
lisuuksia koskevaa tietämystä. Menetelmistähän osaksi riippuu miten hyvin niitä käyttäen
tuotettu tieto täyttää arvioinnille asetettavat tavoitteet. Toisaalta mielekkään menetelmä-
kokonaisuuden rakenne ja sisältö riippuvat siitä asiayhteydestäjossamenetelmiäjoudutaan
soveltamaan. Ydinvoimaan ja ydinjätteisiin liittyvät toiveet, odotukset, pelot ja huolenai-
heet muodostavat tutkimuskohteena metodiikan koetinkiven, sillä ne ulottavat vaikutuk-
sensa itse menetelmiin asti. Seuraavissa luvuissa esiteltävä metodologinen pohdinta
palvelee toivoakseni paitsi virikkeenä SVA:n metodiseen kehittelyyn myös näköalan
avaajana ydinjätteiden loppusijoitukseen sosiaalisena kiistakysymyksenä. Lähden siitä,
ettei kiistely ole itsetarkoitus kenellekään ja että näin ollen on toiveita kiistan ylittämiseen,
etenkin jos on saatavilla riittävästi ristiriidan siemeniä ja syntymekanismeja koskevaa
tietoa. Sitä tässä raportissa on yritetty hankkia.

2.2 Ydinvoiman1 ja ydinjätteiden SVA muualla

Rauhanomaisen ydinvoiman historia on lähtökohtaisesti sosiaalista hyvää tuottamaan
tarkoitetun projektin historiaa (Hewlett & Holl 1989; Ioirysh 1975). Alkuperäisenä motii-
vina oli ydinaseen paljastamien ydinenergiaan sisältyvien potentiaalien valjastaminen
rauhanomaiseen käyttöön. Tarkoituksena oli luoda loppumattoman halvan energian lähde
teollisuuden ja kuluttajien käyttöön ensin kehittyneissä teollisuusmaissa ja sitten kaikkialla
maailmassa pysyvän rauhan, kehityksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin takeeksi.

Teollisen kehityksen, tavaran tuotannon ja kulutuksen kasvun kielteisiä seurauksia koskeva
tietoisuus sai uuden käänteen 1950-ja 1960-luvun ympäristökatastrofien, kuten metyyli-
elohopeajupakka (Nuorteva 1976), julkisuuteen tulon seurauksena. Nämä modernin kehi-
tyksen vastoinkäymiset tapahtuivat tuolloin pääasiassa muilla kuin rauhanomaisen ydin-
energian kehityksen saralla.

1 Ydinvoiman sosiaalisten vaikutusten tutkimusta käsitellään varsinaisen ydinjätteiden loppusijoitus-S VA:n ohella tässä
luvussa kuten muuallakin tässä raportissa siitä syystä, että huomattava osa ydinjätteiden loppusijoituksen problematiikkaa
näyttää olevan joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti sisäänrakennettuna ydinvoimaa koskevissa kysymyksenasetteluis-
sa. Ydinvoima toimii mielestäni myös loppusijoitushankkeelle analogisena tapauksena siinä mielessä että kummassakin
on keskeisellä sijalla tieteellis-teknisen asiantuntemuksen hyödyntäminen riskiä sisältävien radioaktiivisten materiaalien
käsittelyssä.
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Laajan yhteiskunnallisen keskustelun seurauksena Yhdysvalloissa säädettiin laki ympäris-
tövaikutusten arvioinnista vuonna 1969. Lain tarkoituksena oli estää yhteiskunnan ja
paikallisten yhteisöjen sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä vaarantavien suuren mittaluo-
kan hankkeiden läpimeno ilman riittävää yhteiskunnallista keskustelua. Jo alusta asti
ympäristövaikutusten arviointia koskevassa säädöstekstissä oli mukana vaatimus sosiaalis-
ten vaikutusten arvioinnista. Erinäisistä syistä ympäristövaikutusten arviointikäytännöt eri
maissa rajautuivat pääasiassa fyysisen ympäristön muutoksiin, kunnes 1980-luvun loppu-
puolelta lähtien on enenevästi kiinnitetty huomiota arvioitavien hankkeiden sosiaalisiin
vaikutuksiin. Samalla on ryhdytty entistä voimakkaammin kiinnittämään myös huomiota
terveysvaikutuksiin jopa fyysisen ympäristön vaikutuksista itsenäisinä.

Ympäristö-ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin historian aikana myös asenteet ydinvoi-
maa kohtaan ovat yleisesti muuttuneet ongelmallisemmiksi. Tähän on useita syitä, joista
vähäisin ei liene asiantuntijoiden eriävät mielipiteet ydinvoimahankkeisiin liittyvien ris-
kien suuruudesta ja luonteesta.2 Myös 1970-ja 1980-luvuilla sattuneet suurta julkisuutta
saaneet ydinvoimaonnettomuudet (3-Mile Island 1979 ja Tshernobyl 1986) ovat osaltaan
kääntäneet yleisön mielipidettä kielteiseen suuntaan.

Teollisuuden ja julkisen vallan tarpeisiin tarkoitettujen hankkeiden suunnittelussa opittiin
jo varhain näkemään ympäristövaikutusten arvioinnin edut itse hankkeiden toteutuksen
kannalta. Selkeimpiä myönteisiä puolia ovat hankkeiden luvituksen yhteydessä tulevien
valitusten määrän väheneminen ja hankkeisiin kohdistuvan vastustuksen lieveneminen
oikein toteutetun YVA:n ansiosta.

Yleistäen voi sanoa, että ympäristövaikutusten arvioinnin yleistyttyä ja tultua vallitsevaksi
käytännöksi, myös hankkeen kohde- ja vaikutusalueen väestöä osallistamaan pyrkivä
suunnittelu sai kannattajia ei vain akateemisten tutkijoiden keskuudessa vaan myös
teollisuuden piirissä. Tätä suuntausta oli omiaan voimistamaan pelkkään ulkopuolisin
asiantuntijavoimin toteutettuun arviointiin liittyvien epistemologisten ongelmien kasautu-
minen. Nämä ongelmat ovat kenties ilmeisimmät yhteisöjen arvoja koskevien asiantuntija-
arvioiden kohdalla. Myöhemmin on ymmärretty myös, että erilaiset sosiaalisten tilanteiden
kehystämistavat ovat yhteydessä paitsi siihen että asiantuntijoiden ja maallikoiden käsityk-
set hankkeiden vaikutuksista saattavat poiketa toisistaan myös siihen että eri asiantuntijoi-
den käsitykset voivat poiketa huomattavasti toinen toisistaan.

Ydinvoiman ja ydinjätteiden sosiaalisten vaikutusten arvioinnin erityisenä vaikeutena on
ollut kenties muun tyyppisen toiminnan vaikutusten arvioinnista poiketen kansalaisten

2 Asiantuntijuus ja se, miten määritellä ketkä ovat asiantuntijoita, on toki ongelmallinen kysymys ja liittyy osaltaan
objektiivisuuskäsitteen ongelmallisuuteen. Asiantuntijoita ja asianiuntijuutta on erityisen vaikea legitimoida (asiantun-
tijoiden on vaikea legitimoida itseään) riskianalyyseissä, etenkin jos riskit ovat epätodennäköisistä tapahtumista johtuvia.
Tästä syystä on problemaattista puhua asiantuntijoiden erimielisyydestä. Aiheen selkeämpi käsittely edellyttäisikin eron
tekemistä asiantuntijainstituutioiden ja yleisön asiantuntijoita koskevien käsitysten välillä, sekä lisäksi vähintäänkin
asiantuntemuksen kulloisenkin alan järkevää rajaamista. Raportin suppeuden vuoksi tyydyn tässä kuitenkin vain
alleviivaamaan, että yleisön kokemukset asiantuntijoiden erimielisyydestä voivat olla omiaan horjuttamaan luottamusta
asiantuntijainstituutioihin. Tosin tähänkin on tehtävä varaus: yleisö voi sietää asiantuntijoiden erimielisyyttä, jos se voi
luottaa kunkin asiantuntijan omalta osaltaan vilpittömästi pyrkivän totuuteen (Raivola & Kamppinen 1994).
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osallistumisen järjestäminen hankkeen etenemisen kannalta funktionaalisella tavalla. Kan-
salaisten osallistuminen hankkeen toteutukseen on voinut tapahtua vasta luvitusvaiheessa
ja silloin tavallisesti kielteisesti hankkeen toteutusta ajatellen, ts. nollavaihtoehdon hyväk-
si. Viimeksi mainitusta kenties tunnetuin esimerkki on Zwentendorfin käyttöönottolupaa
vaille jäänyt ydinvoimala Itävallassa. Sosiaalisia vaikutuksia koskeva keskustelu onkin
ydinvoiman ja ydinjätteiden osalta helposti paisunut yhteiskuntapoliittisen keskustelun
mittoihin.

Ydinvoiman kohdalla sosiaalisten vaikutusten arviointia on suoritettu jo ydinvoimaprojek-
tin alusta lähtien. Tarkoitushan oli tuottaa ydinvoiman avulla ennen muuta positiivisia
yhteiskunnallisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti ja vasta toissijaisesti hyödyttää sellaista
yksityistä voittoa tavoittelevaa toimintaa, joka voi olla ristiriidassa yhteiskunnallisten
tavoitteiden kanssa.

Taloustieteellistä ja systeemiteoreettista mallinnusta hyödyntävien analyysien kautta ydin-
voiman maailmanlaajuisten sosiaalisten vaikutusten analyyseissä opittiin myös varhain
kokemuksen kautta, että energia-alan ja sen sosiaalisten vaikutusten kehitys on erittäin
dynaaminen ja vaikeasti ennustettava ilmiö, jonka hallinta edellyttää aktiivista puuttumista
prosessin kulkuun (esim. Baumgartner & Midttun 1987). Yhtenä vastauksena dynaamisuu-
den haasteeseen on ollut osallistumisen lisääminen ympäristövaikutusten arviointiin ja itse
hankkeiden suunnitteluun.

Sitä arvaamattomuutta, joka sisältyy hankkeita vastustavan liikehdinnän syntyyn ja kehi-
tykseen, on Yhdysvalloissa koetettu oppia ymmärtämään ja hallitsemaan mm. ydinjäte-
hankkeiden vastustajien konsultointiavun kautta: ajatuksena on ollut saada vastustajat
kommunikaatioyhteyteen antamalla mahdollisuus elaboroida vastustavat argumentit puol-
tavien argumenttien tasoisiksi (Carter & Willard 1993). Tuottamalla tällä tavoin tasavertai-
suutta saadaan samalla legitiimisyyttä neuvotteluille.

Ydinvoiman ja ydinjätteiden sosiaalisia vaikutuksia on selvitetty myös muissa yhteyksissä
kuin varsinaisen YVA-prosessin osana. Edellä viitattiin taloustieteelliseen ja systeemiteo-
reettiseen energiajärjestelmien dynaamiseen mallinnukseen. Vaikka tällä tavoin laaditut
mallit voivat olla äärimmäisen dynaamisia, ei niissä kuitenkaan ole voitu mennä kovin
syvälliseen sosiaalisten vaikutusten erittelyyn. Ydinenergian sosiaalisia vaikutuksia yh-
teiskuntatieteellisen perustutkimuksen kentällä tematisoituu mielipiteen muodostuksena,
julkisena keskusteluna, arvomuutoksena, sosiaalisena liikehdintänä ja yhteiskunnallisina
konflikteina.

Osin ydinvoimaan ja ydinjätteisiin, osin muun tyyppiseen toimintaan liittyvien riskien
kokemista koskeva tutkimus on myös syytä mainita tässä yhteydessä: paikalliset kokemuk-
set ydinenergiasta ja siihen liittyvistä riskeistä voivat vaihdella ja niiden myötä myös tapa
arvottaa riskejä. Ydinvoiman sosiaalisena vaikutuksena voidaan näin nähdä myös riskin
kokemisen muutos tietyiltä osin.

Oma lukunsa ovat vielä ydinvoimaa koskevan tiedotustoiminnan analyysit, joissa ydinvoi-
malobby nähdään tavallaan ydinvoiman sosiaalisena vaikutuksena, tavallisesti kielteisenä
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sellaisena. Hieman toisesta näkökulmasta myös nämä analyysit, kuten monet muutkin
ydinvoiman sosiaalisia vaikutuksia koskevat tutkimukset ja selvitykset, voidaan tietyssä
mielessä lukea ydinvoiman sosiaalisiin vaikutuksiin.

Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että ydinvoima ja sitä koskevat erimielisyydet ovat
inspiroineet runsaasti niin teknistä kuin yhteiskuntatieteellistäkin tutkimusta ja pamfletti-
kirjoittelua. Vuosikymmenten saatossa tutkimusten ja kirjoittelun painotukset ja sävy ovat
joiltain osin muuttuneet, mutta monet teemat ovat säilyneet lähes saman sisältöisinä. Tämä
on nähtävissä ydinvoimaa koskevan julkisen keskustelun sisällöissä (esim. Riidig 1990).

Osa ydinvoimaan ja sen vaikutuksiin liitetyistä teemoista on vakaumuksen luonteisia,
asioita joista ei oikeastaan keskustella, vaan joita toistetaan samansisältöisinä asiaansa
uskovien ihmisten yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistukseksi, enemmänkin ikään kuin
osana rituaalia kuin uutta informaatiota sisältävinä viesteinä. Mitä tulee erityisesti kielteis-
ten sosiaalisten vaikutusten tematisointiin, voidaan tällä saralla erottaa kaksi perinteisesti
vastakkaista näkökulmaa, jotka kuitenkin ennemminkin täydentävät toisiaan kuin sulkevat
toisensa pois.

Ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien ja sille tukensa antavien näkökulmasta ydinvoi-
man kielteiset sosiaaliset vaikutukset ilmenevät toisinaan 'mielipidelaskeuman' tasolla.
Tällä viitataan ajatuskulkuun, jonka mukaan ydinvoiman vastustus johtuu siitä, että
riittävää teknistä sivistystä vaille jääneiden ihmisten mielipiteet ja asenteet ovat helposti
käännettävissä irrationaalilla tavalla ydinvoiman vastaisiksi, ydinvoimasta huolestuneiksi
ja ydinvoiman riskejä liioitteleviksi. Haluan kuitenkin korostaa, ettei myönteisen asenteen
ydinvoimaan tarvitse automaattisesti merkitä vastapuolen pelkojen vähättelyä.

Ydinvoimaan kielteisesti suhtautuvien näkökulmasta rauhanomaisen ydinenergian kieltei-
set sosiaaliset vaikutukset ilmenevät monin tavoin. Välittömimmin ne ilmenevät demokra-
tian kaventumisena, julkishallinnon puolueellistumisena sekä tieteellisen tutkimuksen
vääristymisenä tutkimusaiheiden rajauksen, aineistojen valinnan ja tulosten tulkinnan
tasoilla. Pidemmän aikavälin vaikutuksia ovat kansalaisiin kohdistuvan valvonnan lisään-
tyminen, kansalaisvapauksien rajoittaminen, yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistyminen,
viranomaisten kasvava epäluotettavuus etenkin säteilyturva-asioissa, oikeusturvan heikke-
neminen etenkin omaisuudensuojan ja korvausten osalta, yksilön vaikutusmahdollisuuksi-
en heikkeneminen, ydinvoimaonnettomuudet, ydinsota, totalitarismi jne.

Ydinvoiman myönteisten sosiaalisten vaikutusten kirjaaminen on ydinvoiman historian
aikana jäänyt pitkälti ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien tutkijoiden tehtäväksi;
ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvat ovat keskittäneet voimansa joskus melko yksipuoli-
sestikin pelkästään ydinvoiman kielteisten vaikutusten tutkimukseen ja arviointiin. Eri
leireissä ovat tutkimuksen voimavarat lisäksi jakautuneet epätasaisesti. Vuoropuhelua
ydinvoiman kannattajien ja vastustajien välillä on koetettu aikaansaada silloin tällöin
(Suomessa mm. IVO:n Matti Ojanperän toimesta).

Yksi merkittävimmistä yrityksistä ydinvoiman kannattajien ja vastustajien vuoropuheluun
tapahtui kirkkojen maailmanneuvoston pyynnöstä Sigtunassa, Ruotsissa vuonna 1975.
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Asiantuntijoista, aktivisteista, poliitikoista sekä kirkkojen johtajista koottu ryhmä kokosi
ydinvoiman sosiaalisia vaikutuksia koskevat erilaiset käsitykset yhteiseen keskusteluun.
Mitään konsensusta ryhmä ei keskustelussaan saavuttanut, mutta erilaiset näkemykset
tulivat tuolloin perusteellisesti ja perusteltuina dokumentoiduiksi (Facing up to Nuclear
Power. Eds. Francis & Abrecht. Westminster Press, Philadelphia 1976).

Sigtunan raportin pohjalta käydyissä keskusteluissa tiivistyi ydinvoiman sosiaalisten
vaikutusten osalta seuraavaa. Ydinvoiman lisäämisen nähtiin edistävän sosiaalista hyvin-
vointia ja oikeudenmukaisuutta maailmanlaajuisesti sitä kautta, että se vähentää esim.
kehitysmaiden riippuvuutta tuontihiilestä ja tuontiöljystä. Ydinvoiman nähtiin liittyvän
myös suoraan hyvinvointiin sitä kautta että ajateltiin hyvinvoinnin määrän olevan suoraan
suhteessa energian kulutuksen tasoon. Tässä yhteydessä puhuttiinkin kaikkien maiden,
myös kehitysmaiden oikeudesta ydinenergiaan.

Ydinvoiman kielteiset sosiaaliset vaikutukset jäsentyivät Sigtunan raportissa pitkälle
teknisteollisen modernisaation kritiikin suuntaviivojen mukaisesti. Ydinteknologian näh-
tiin lisäävän teollisen ja kaupunkimaisen yhdyskuntarakenteen kasautumista sekä teknisen
asiantuntijavallan keskittymistä. Ydinenergian nähtiin estävän pienimuotoisten vaihtoeh-
toisten energiatekniikoiden kehitys, joiden uskottiin olevan sosiaalisilta vaikutuksiltaan
mielekkäämpiä ja parempia kuin ydinvoiman.

Tässä kritiikissä oli selvä vasemmistolainen kapitalismikriittinen pohjavire. Kuitenkaan
ydinvoimalta ei ole puuttunut kannattajia myöskään vasemmiston piirissä. Ydinvoiman
sosiaalisia vaikutuksia koskeva keskustelu jakoikin jo varhain useimpien poliittisten
puolueiden ja etujärjestöjen rivit sisältä käsin.

Seuraavassa otan esille joitakin esimerkkejä ydinvoiman sosiaalisia vaikutuksia käsittele-
västä ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta. En tässä siis rajaudu pelkästään ydinjätteitä
koskevien yhteiskunnallisten kiistojen ja niiden tutkimuksen esittelyyn. Syynä aiherajauk-
sen laajennukseen on, että ydinjäte ja ydinvoimakysymystä käsitellään tavallisesti yhdessä
ja toisiinsa saumattomasti liittyvänä kokonaisuutena - näin etenkin ydinjätteiden yhteis-
kunnallisia vaikutuksia sivuavassa sosiaalitieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa. Tässä
esiteltävät tutkimukset käsittelevätkin ydinvoiman vastaista liikehdintää, mielipiteen muo-
dostusta ja päätöksentekoa, ydinvoimaa koskevia pelkoja ja ennakkoluuloja sekä ydinvoi-
man riskejä koskevaa julkista keskustelua. Tutkimusten kohdemaina ovat Yhdysvallat
(Jasper 1990, Price 1990, Weart 1988, Morone & Woodhouse 1989), Ranska (Touraine
1983, Jasper 1990, Defois & ai. 1990), Italia (Barone 1984, Strassoldo 1993, Mela 1989),
Saksa (Jahn 1993), Alankomaat (Jamison & ai. 1990), Tanska (Jamison & ai. 1990) ja
Ruotsi (Jamison & ai. 1990, Sundqvist 1995, Lidskog 1994, Jahn 1993, Holmberg & Asp
1984). Tutkimusaineistot vaihtelevat sosiaalisten liikkeiden havainnoinnista ydinvoima-
kirjoittelun sisällönerittelyyn ja survey-rutkimuksiin.

Pohjois-Italiassa ydin voiman lisärakentaminen oli myötätuulessa 1980-luvun puolivälissä,
mutta kääntyi selvästi kielteiseksi Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Ennen mainittua
onnettomuutta potentiaalisten sijoituspaikkakuntien väestö antoi huomattavalla enemmis-
töllä tukensa ydinvoimahankkeelle. Tämä oli osittain seurausta myönteisestä kampanjoin-
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nista ja valtion lupaamista rahoitusjärjestelyistä. Suunnitteilla olevan ydinvoimahankkeen
vaikutuksesta mielipiteet myös kärjistyivät sekä mielipidemittauksissa että lehdistön
kirjoittelussa. Kantaaottamattomien ja neutraalien näkökulmien ja mielipiteiden osuus
väheni kampanjan aikana. Ilman Tshernobylin onnettomuutta mielipiteiden kärjistyminen
Italiassa ei kuitenkaan luultavasti olisi johtanut samaan kuin mitä tapahtui Itävallan
Zwentendorfissa mielipiteiden kärjistyttyä: valmis laitos jäi vaille käyttölupaa.

Italiassa ydinvoiman subjektiiviset sosiaaliset vaikutukset ilmenevät kielteisimpinä maan-
viljelijäväestön keskuudessa. Ydinvoima koettiin vastustuksen arvoisena myös 60-ja 70-
luvulla syntyneen opiskelijaliikkeen keskuudessa. Poliittisesta vasemmistosta ideologisia
aineksia uudelleen yhdistelevä poliittis-ekologinen liike näkee ydinvoiman epädemokraat-
tisten, keskitettyjen valtajärjestelmien symbolina. Tällaisena symbolina ja vastustuksen
kohteena se toimii näin uusien epähierarkkisten ja organisoitumista välttävien liikkeiden
identiteetin rakennusaineena ja itse asiassa jopa näitä liikkeitä koossapitävänä voimana.

Ydinvoimanvastaisen liikkeen kenties tunnetuin tutkija ja tuntija, ranskalainen sosiologi
Alain Touraine (Touraine 1983) arvelee myös että ydinvoimanvastaiseen liikkeeseen
sisältyy moderneja teollisia ja jälkiteollisia yhteiskuntia koossa pitävää potentiaalia, kykyä
tuottaa kollektiivista identiteettiä ja antaa yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle kehitykselle
suunta. Hänen mukaansa ydinvoiman vastainen liike ei kuitenkaan ole kyennyt lunasta-
maan lupauksiaan toimia yhteiskunnallisen edistyksen veturina samalla tavoin kuin työ-
väenliike toimi vuosisadan alkupuoliskolla. Muissa tutkimuksissa (Riidig 1990; Jasper
1990) on todettu Ranskan ydinvoimanvastustuksen rajoittuneen paikallisen toiminnan
tasolle ilman laajempaa kansallista keskustelua. Joka tapauksessa voidaan todeta, että
ydinvoimalla on yhtenä tärkeänä sosiaalisena vaikutuksenaan sosiaalista liikehdintää,
toisinaan jopa merkittävää sellaista, luova ominaisuus.

Ydinvoiman vastaisen liikkeen tutkimista varten Touraine kehitti erityisen sosiologisen
interventiomenetelmän, jossa konfliktin vastakkaisia osapuolia pyydetään argumentoi-
maan kasvokkaisessa keskustelutilanteessa tutkijan havainnoidessa ja ohjatessa konfron-
taatiota siten että osapuolten käsitykset itsestään, toisistaan ja asiastaan tulevat mahdolli-
simman monipuolisina esille.

Italialainen sosiologi Alberto Melucci oppilaineen kehitti Tourainen menetelmää sisällyt-
tämällä siihen mm. keskusteluiden videointia ja videoinnin erittelyä ja kommentointia
keskusteluosapuolten kesken (Melucci 1984). Melucci on myös pyrkinyt syventämään
liikkeitä koskevan informaation hankintaa ottamalla liikkeiden sosiologiaa opiskelevia
jäseniä mukaan tutkimusryhmänsä tutkijoiksi. Näin on voitu tietyssä mielessä konstruoida
liikkeiden näkökulma yhteiskuntaan, jonka avulla voidaan entistä perusteellisemmin
ymmärtää liikkeiden toimintaa ja valintoja.

On huomattava, että opiskelijaliikkeen ja poliittis-ekologisen liikkeen toiminta ei lähde
paikallisista motiiveista, kuten maanviljelijöiden vastustus, vaan on samalla tavoin kosmo-
poliittista, kansainvälistä alkuperää kuin tieteellis-tekninen edistyskin. Se on osa älymys-
tön radikalismia ja vallitsevien valtarakenteiden kritiikkiä. Se on myös ehkä vaikeammin
kesytettävissä kuin maanviljelijöiden vastustus. Opiskelijaradikalismi ei myöskään ole
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pelkästään eikä ehkä edes merkittävältä osaltaan ydinvoiman sosiaalista vaikutusta, vaan
se on osa meneillään olevaa yleistä yhteiskunnallista ja kulttuurista murrosta.

On kuitenkin nähtävissä, että tietyn maan ydinvoiman vastainen liikehdintä heikkenee ja
voimistuu suorassa suhteessa siihen ollaanko tuossa maassa rakentamassa lisää ydinvoima-
loita vai ei.3 Ranskalainen sosiologi Regis Debray kertoi ainakin Ranskassa olevan tämä
tilanne (Regis Debray haastattelussa keväällä 1995).

Andrew Jamison, Ron Eyerman ja Jacqueline Cramer tutkivat ympäristötietoisuuden
syntyä ja sen saamia muotoja Alankomaissa, Tanskassa ja Ruotsissa (Jamison & ai. 1990).
Ydinvoiman erilaisen vastaanoton ilmentämät erot ydinvoiman sosiaalisten vaikutusten
kokemisessa näyttäisivät tämän tutkimuksen valossa johtuvan huomattavalta osaltaan
paikallisesta poliittisesta ja kulttuurihistoriasta. Tanskan omalaatuinen tieteellisen ja filo-
sofisen keskustelun perinne joka ulottuu maallikoihin saakka oli omiaan johtamaan maan
toisenlaiseen ratkaisuun ydinenergian käytön osalta kuin naapurinsa Ruotsin.

Alankomaissa ydinvoimanvastainen liike integroitui vuosia kestäneen tuloksettoman ja
väkivaltaisenkin toimintansa jälkeen osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnitte-
lua. Missä määrin ydinvoiman lisärakentaminen vaikeutui aktivistien integroitumisen ja
vaikutusvallan kasvun ansiosta, niissä määrin taas Tshernobylin voimalaonnettomuuden
seurauksena, sitä on vaikea täsmällisesti sanoa. Ilmeistä on kuitenkin, että ympäristöliik-
keen integroituminen osaksi valtiollista ympäristöpolitiikkaa samanaikaisesti kun myös
ympäristöpoliittista päätöksentekoa maassa yhtenäistettiin vaikutti osaltaan merkittävästi
ydinvoiman lisärakentamisesta luopumiseen Alankomaissa. Pienehkön ryhmän käsitys
ydinvoiman ja ydinjätteiden sosiaalisista vaikutuksista tuli näin määrätyn tapahtumaketjun
kautta vallitsevaksi näkemykseksi.

Ruotsin ydinvoimakeskustelua ja mielipiteen muodostusta tutkineet Kent Asp (Holmberg
& Asp 1984), Lennart Lundqvist (1994 ja 1996), Rolf Lidskog (1994) ja Göran Sundqvist
(1995) näkevät geologian asiantuntijoiden erimielisyyden siitä, voidaanko ydinjätteitä
turvallisesti loppusijoittaa peruskallioon, sekä vallassa olevien poliittisten puolueiden
kannatuksen laskun saaneen yhdessä aikaan sen, että Ruotsissa jouduttiin neuvoa-antavaan
kansanäänestykseen ydinvoimasta. Epävarmuus ydinvoimasta ja kyvyttömyys tehdä sitä
koskevia päätöksiä näyttää jäytävän ruotsalaista yhteiskuntaa ja sen hallinnan legitiimi-
syyttä yhä (Dagens Nyheter, 2.7.1998). Ydinvoiman ja ydinjätekysymyksen sosiaaliset
vaikutukset voivat siis, kuten Ruotsin tapauksessa, osoittautua myös sosiaalista järjestel-
mää disintegroiviksi.

Detlef Jahn (1993) vertailee Ruotsin ja Saksan ydinvoima-asenteita. Saksassa ydinvoima-
mielipiteet ovat sekä ajallisesti että sosiaalisesti huomattavasti eriytyneemmät kuin Ruot-
sissa. Tämä näkyy jyrkempinä vastakkainasetteluina ja nopeampina mielipiteenmuutoksi-
na saksalaisessa ydinvoima-asenneilmastossa, etenkin suurta julkisuutta saaneiden ulko-

3 Näin kertoi minulle Ranskan suurlähetystön tiede- ja kulttuuriattasea (Conseiller Culturel et Sciemifique) Etienne
Wermester IVO:n seminaarissa Uudessa Valamossa 8.-9.3.1993.
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mailla sattuneiden ydinvoimaonnettomuuksien seurauksena, ja vastaavasti viileämpänä
etäisyyden ottona ydinvoima- ja ydinjätekysymyksiin sekä korkeampana luottamuksena
energia-alan asiantuntijoihin ruotsalaisessa julkisen keskustelun kulttuurissa.

Amerikkalainen sosiologi James M. Jasper (1990) on tutkinut ydinvoiman ja valtiollisen
energiapolitiikan suhteita Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Ranskassa. Hänen havaintonaan on,
että ydinvoimaa koskevat päätökset j a käsitykset syntyvät hyvin pienen eliitin keskuudessa,
eliitin joka on kykenevä saattamaan ne voimaan ja vallitseviksi. Eliitin sisäinen eripura tai
ulkoisten olosuhteiden muutos (joissakin maissa esim. öljykriisi) voi kuitenkin muuttaa
tilannetta niin että laajemmat kansalaispiirit pääsevät keskustelemaan vaikka energiapoli-
tiikasta. Tällöin esiin, julkiseen keskusteluun ja joukkotiedotuksen sisältöihin, nousee
toisen tyyppisiä kysymyksenasetteluita kuin poliitikkojen ja maan johdon asettamat.
Silloin keskustellaan suurten infrastruktuurihankkeiden ympäristö-ja terveysvaikutuksista
ja siitä mikä on hyvää, mikä pahaa. Käsitykset sosiaalisista vaikutuksista voivat siis
muuttua myös valtasuhteiden ja poliittisten kamppailutilanteiden muuttuessa. Toisaalta
usein on myös todettu, että juuri öljykriisi yhdisti Ranskassa mielipiteitä ydinvoiman
taakse: mm. hyötöreaktoriohjelma lähti tuolloin käyntiin. Tämän seurauksena Ranskassa
käytetään nyt aikaisempaan verrattuna hyvin vähän öljyä sähköntuotantoon. Ulkoisten
olosuhteiden muutos (esim. öljykriisi) ei siis välttämättä avaa ovia keskustelulle.

Japanissa on laaj amittaisen ydinvoiman ja ydinj ätteen kierräty shankkeen yhteydessä 1980-
luvulta alkaen herätty huomaamaan että mittavan hankkeen edellyttämä laajamittainen
mielipidevaikuttaminen onkin omiaan nostamaan esille ja voimistamaan vastakkaisia
mielipiteitä. Hankkeen ja siitä tiedottamisen sosiaalisten vaikutusten erittely koetaankin
tärkeäksi.

Litmanen on tutkinut ydinvoimakeskustelun historiaa (Litmanen 1996; Lidskog & Litma-
nen 1997) ja mielipiteiden muutosta Suomessa ja muualla. Hän väittää, että ydinjätteisiin
liittyvien ongelmien tematisointi julkisuudessa, mutta myös asiantuntijapiireissä, on pit-
källä aikavälillä muuttanut yleistä mielipidettä kielteiseen suuntaan ydinvoiman suhteen.
Näin aiheutunut muutos on hänen mukaansa pitkällä aikavälillä merkittävämpää kuin
yksittäisten ydinvoimaonnettomuuksien (3-Mile Island ja Tshernobyl) aiheuttamat mieli-
pideheilahtelut.

Suomen ja Ruotsin ydinjätehistorian (politiikka ja julkinen keskustelu) vertailu (Lidskog
& Litmanen 1997) osoittaa, että ydinjätepolitiikan ja-keskustelun toimijat hyödyntävät
rinnakkaisia ydinjäteongelman määritelmiä, valiten näistä kulloiseenkin tilanteeseen sopi-
vimman. Määritelmät eivät eroa vain eri toimijoiden välillä, vaan jopa yhdellä ja samalla
toimijalla on 'takataskussaan' useita, jopa toisensa poissulkevia määritelmiä (Lidskog &
Litmanen 1997,75). Tämä koskee sekä loppusijoituslaitoksen kannattajia että vastustajia.
Yleisellä tasolla ydinjäteongelma ja sen ratkaisu on määritelty teknis-luonnontieteellisenä,
taloudellisena ja poliittisena. Määritelmien kesken tapahtuva valinta on usein kamppailua
joukkotiedotusvälineissä. Media vahvistaa tai heikentää eri määritelmiä luomalla yleisölle
helposti omaksuttavia tulkintapaketteja (Lidskog & Litmanen 1997, 74).
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3 YDINJÄTTEIDEN SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN JÄSENTÄMINEN: KESKEISET LÄHESTYMISTAVAT

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi

Viime aikoina sosiologiassa kasvavaa suosiota nauttinut tapa tutkia tiedon ja tosiasioiden,
faktojen, syntyä sosiaalisena tapahtumana on joutunut enenevästi kritiikin kohteeksi
tekniikan ja luonnontieteen asiantuntijoiden keskuudessa. Tietoa ja uskomuksia tutkivien
sosiologien keskuudessa koetaan mielekkäänä ajatella myös tosiasiatieto samalla tavoin
sosiaalisesti konstruoiduksi kuin vaikkapa mielipiteet, uskomukset tai hyvät tavat. Teknii-
kan ja luonnontieteen asiantuntijoiden keskuudessa taas tiedonsosiologian pelätään johta-
van relativismiin, jossa totuutta ei voida enää erottaa epätodesta.

Seuraavassa koetan osoittaa että 1) kummankin osapuolen käsityksille on hyviä perusteita
ja 2) konstruktionismi on ongelmallinen myös tiedonsosiologialle itselleen. Luvun lopuksi
pohdin konstruktionismin seurauksia ydinjätteen sosiaalisten vaikutusten arviointiin. Tie-
don sosiaalista konstruoituneisuutta kosketellaan vielä postmodernia käsittelevässä luvus-
sa 3.4.

Objektiivinen todellisuus ja subjektiivinen todellisuus

Tieteellis-teknisen tiedon keskeinen rooli päivittäistä elämäämme helpottavien laitteiden ja
rakennelmien suunnittelussa ja keksimisessä tuntuu antavan vastaansanomattomat perus-
teet ajatella faktojen olemassaolo riippumattomaksi yhteiskunnasta ja kulttuurista. Ovat-
han luonnonlait, joihin keksinnöt ja tekninen edistys perustuvat, olemassa ilman ihmistä-
kin. Se, että ihmisen tietoiseksi tulo niistä edellyttää loogisesti ihmisen olemassaoloa, ei
tunnu antavan riittäviä perusteita ajatella että nämä faktat ovat ihmisten konstruoimia,
vieläpä riippuvaisia yhteiskunnan ja kulttuurin muodosta. Monet tosiasiat, esim. luonnon-
lait, ovat ihmisestä riippumattomina olemassa; ihmisen tehtävänä on vain saada ne selville.
Siksi tuntuu tieteellisen asiantuntemuksen halventamiselta julistaa, kuten tieteensosiologit
tekevät, että kaikki faktat ovat pohjimmiltaan sosiaalisia konstruktioita. Sitäpaitsi, näin
väitettäessä menetetään myös referenssi fyysiseen todellisuuteen luontoa koskevien väit-
teiden totuudellisuuden perimmäisenä kriteerinä, jolloin joudutaan modernien, tieteellis-
tekniseen asiantuntemukseen nojaavien yhteiskuntien olemassaolon vaarantumiseen, eli
tietoteoreettiseen relativismiin ja 'anything goes' -tilanteeseen ja sitä kautta mielivaltaan ja
anarkiaan. Tästä katsannosta tiedonsosiologien väite tieteellis-teknisten tosiasioiden kult-
tuuris-yhteiskunnallisesta alkuperästä on paitsi epätosi myös yhteiskunnallisesti vaaralli-
nen.

Tässä vaiheessa lukijassa saattaa herätä aiheellinen kysymys, eikö tiedon, tieteen ja
toiminnan sisältöjä (käsitteiden aloja) ja keskinäisiä suhteita ole syytä selkiyttää ennenkuin
pohdintaa kannattaa jatkaa? Olisiko myös paikallaan erottaa tiede ja tieteen käyttö toisis-
taan, samaten kuin tieto ja toiminta, etenkin sosiaalisen konstruktionismin käsittelyn
yhteydessä? Toimeksiannon lähtökohtanahan oli ydinjätteen loppusijoituksen SVA. Tar-
koitus oli selvittää paitsi 1) objektiiviset sosiaaliset vaikutukset myös 2) subjektiiviset
sosiaaliset vaikutukset sekä lisäksi 3) subjektiivisten vaikutusten konkretisoituminen
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objektiivisiksi vaikutuksiksi ja 4) objektiivisten vaikutusten heijastuminen subjektiivisissa
vaikutuksissa. Kun YVA:a ja SVA:ta ei tehdä pelkästään tiedon intressistä, vaan pitäen
mielessä että sosiaaliset vaikutukset luodaan toiminnassa, silloin ei riitä että on tietoa
kansalaisten näkökulmasta, vaan lisäksi pitää olla tietoa siitä, miten pitäisi toimia. Tiedon
hankinnan ohella olisi toiminnan ongelmaa vietävä eteenpäin kohti ratkaisuaan. - Tällä
hetkellä aiempaa keskeisemmälle sijalle nousseisiin kysymyksiin lukeutuu mm. kysymys
siitä, mikä on kansanäänestysinstituution merkitys kuntatasolla ja millainen asema tai mitä
merkitystä siinä olisi annettava tieteelle ja asiantuntijatiedolle.

Tieteensosiologisen ja muun epistemologioiden yhteiskunnallista alkuperää etsivän tutki-
muksen lähtökohtana ovat antropologien tutkimukset vieraiden kulttuurien parissa. Koke-
mus siitä että eri kulttuureilla on eri tavat käsitteellistää samoja luonnonilmiöitä sekä että
käsitteellistäminen ja selitysten löytäminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
tiettyjen sääntöjen antamissa puitteissa - sääntöjen jotka vaihtelevat kulttuurista toiseen -
johti ajatukseen suunnata katse samalla tavoin länsimaisen kulttuurin keinoihin kohdata
tuntematon ja ottaa hallintaansa hallitsematon, s.o. luonnonvoimat. Tähän sisältyi varmasti
myös toive siitä, että tällä tavoin opitaan paremmin ymmärtämään ja edistämään tieteellis-
teknistä ja teollista kehitystä ja sitä kautta ihmiskunnan hyvinvointia.

Sosiaalisen konstruktionismin tunnetuimpiin edustajiin kuuluvat Peter Berger ja Thomas
Luckmann (Berger & Luckmann 1967) suorittivat 1960-luvulla teoreettisen tutkimuksen
todellisuuden sosiaalisesta konstruoitumisesta. Heidän tutkimuksensa oli yksinkertaisesti
yritys löytää selitys sille miksi kokemamme todellisuus välttämättä on sosiaalisesti raken-
tunut. Heidän mukaansa faktat ovat tavallaan sääntöjä sille miten ajatella ja toimia. Säännöt
ovat välttämättömät sosiaalisen kanssakäymisen edellytyksinä. Sosiaalinen kanssakäymi-
nen muiden ihmisten kanssa taas on päivittäinen elinehto käytännössä jokaiselle yksilölle.
Tästä syystä me konstruoimme faktoja ja sitoudumme niihin. Todellisuuden konstruointi
on ihmisille elintärkeää, päättelivät tutkijat.

Bergerin ja Luckmanin teorian voi nähdä joiltakin osin pitävän paikkansa vaikkei hyväk-
syisikään tieteellisten faktojen sosiaalisen konstruktion doktriinia. On suhteellisen helppoa
hyväksyä ajatus itsensä toteuttavista uskomuksista, tai johonkin käsitykseen ja siitä
johdettavaan tavoitteenasetteluun kohdistuvan kollektiivisen sitoutumisen tosiasioita luo-
vaan voimaan. Nämä tosiasiat todella syntyvät ihmisten yhteisponnistuksen tuloksena,
kunhan vain aineelliset olosuhteet ovat toiminnalle suotuisat, ts. ei yritetä sellaista joka sotii
luonnonlakeja vastaan.

Tieteen ja teknologian sosiologian alalla viime aikoina kenties eniten kohua herättänyt
tutkija Bruno Latour (1987 ja 1993) valitsi 1980-luvulla tieteen ja tekniikan tutkimukseen
lähestymistavan, jossa pyritään jäljittämään tieteellisten ja teknisten keksintöjen sosiaali-
nen syntytapa. Tavoitteena on riisua keksinnöt kaikesta mystiikasta ja osoittaa niiden
rakentuminen pala palalta sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation tuloksena.
Latourin mukaan mikä tahansa keksintö on olemassa vasta kun se on raportoitu yhteisön
hyväksymän standardin mukaisesti ja liitetty näin jo olemassa olevaan todellisuudenkuva-
uksen kokonaisuuteen. Hän väittää myös, etteivät keksinnöt toimi laboratorion ulkopuolel-
la. Se, että niiden ajatellaan toimivan, johtuu laboratoriomaisen mittaamisen ja raportoinnin
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ulottamisesta laboratorioiden ulkopuolelle: ajatus keksinnön toimivuudesta legitimoidaan
tuottamalla paljon dokumentteja ja paperia laitteesta (tai muusta keksinnöstä) kenttäolo-
suhteissa.

Eurooppalaisten fyysikkojen ja matemaatikkojen pyrkimykset yhtenäistieteen aikaansaa-
miseksi huipentuivat 1950-luvulla, jolloin osa hankkeessa mukana olleita tiedemiehiä
ryhtyi toimiin luonnontieteen kehitystä kuvaavan tutkimuksen aikaansaamiseksi. Tehtä-
vään kiinnitettiin nuori fyysikko, Thomas Kuhn nimeltään, joka oli kiinnostunut myös
luonnontieteen historian tutkimisesta. Päinvastoin kuin työn tilaajien tarkoitus oli, Kuhn
kirjoittikin 1960-luvun alkupuolella kirjan tieteellisten vallankumousten rakenteesta (Kuhn
1970).

Tutkimuksessaan hän osoitti, ettei tiede edistykään tasaisesti, tutkimustuloksia yhtenäisek-
si tiedoksi kumuloivana prosessina, vaan katkosten ja hyppäysten kautta, joita voi luonneh-
tia pikemminkin vallankumouksiksi kuin rauhanomaiseksi kehitykseksi. Toki tieteessä on
rauhanomaisen kehityksen kausia, ns. normaalitieteen ajanjaksoja, jolloin tulokset tosiaan
kasautuvat tietoa lisäten. Vaikka rauhallisen kehityksen ajat ovat Kuhnin mukaan tieteelle
jopa välttämättömät, tällaista kehitystä voi jatkua vain rajallisen ajan, minkä jälkeen
tieteessä seuraa paradigmamuutos eli tulosten ja menetelmien raju uudelleen arvio ja
hylkääminenkin sekä uusien edellisten kanssa yhteensopimattomien ajatusten ja menetel-
mien omaksuminen aikaisemman tilalle. Esimerkkinä tieteellisen paradigman rajusta
muutoksesta on siirtyminen ptolemaiolaisesta maakeskeisestä maailmankäsityksestä ko-
pernikaaniseen aurinkokeskeiseen käsitykseen uudenajan alussa. Muutoksen seurauksena
vanhat käsitykset maan sijainnista muiden taivaankappaleiden joukossa menettivät arvonsa
tietona ja muuttuivat kerralla paikkansapitämättömiksi. Pitkällä aikavälillä tieteen tulokset
eivät siis kasaannu tosiasioina, vaan tavan takaa huomattava osa tieteessä totena pidetystä
tiedosta hylätään epätotena.

Myöhemmin Kuhn on jatkanut tutkimuksiaan fysiikan kehityksen parissa. Hänen tutki-
muksensa ns. mustan kappaleen teorian ja siihen liittyvän Planckin vakion synnystä (Kuhn
1978) ovat herättäneet huomiota ja keskustelua fyysikoiden keskuudessa. Tutkimukses-
saan Kuhn pyrkii osoittamaan, että kvanttiteorian syntyyn liittyy samankaltaisia kumouk-
sellisia, omana aikanaan voimassa ollutta tietoa hyllyttäviä piirteitä kuin edellä mainittuun
kopernikaaniseen kumoukseen. Puheena olevan tutkimuksen kriitikot eivät kuitenkaan
ehkä niinkään kiellä Kuhnin esille nostamien modernin fysiikan historiaan liittyvien
tapahtumakulkujen todenperäisyyttä,vaan kritiikin kärki kohdistuu tutkimuksen arvoon.
Arvostelijoiden mielestä on turhaa ja jopa vahingollista nostaa yleisön tietoisuuteen
fysiikan kehitykseen sisältyviä katkoksia.

Vaikka osa luonnontieteilijöistäkin hyväksyy ainakin osittain konstruktionismin teesit,
ovat useat fyysikot viime vuosina hyökänneet konstruktionistista tiedonsosiologista tutki-
musotetta ja sen suosijoita vastaan julkisuudessa varsin voimakkaasti. Reaktion taustalla on
osittain nähtävissä myös fysiikan arvostuksen heikkeneminen tieteen rahoituksessa ja
opiskelijoiden valinnoissa. Arvostelevissa kannanotoissa konstruktionismi liitetään usein
kulttuurintutkimukseen, postmodernin yhteiskunnan teoriaan ja dekonstruktionistiseen
filosofiaan, pehmeisiin tutkimusmenetelmiin ja diskurssianalyysiin.
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Yhteinen sävel sosiologien ja (de)konstruktionismin tuomitsevien luonnontieteilijöiden
kesken näyttää löytyneen tavasta erotella sosiaalisen konstruktionismin tyylejä tai tyyppe-
jä: pelkistetty konstruktionismi - tilanneriippuvainen konstruktionismi.1 Pelkistetty konst-
ruktionistinen tutkimus tieteeseen ja teknologiaan halutaan toisinaan kieltää niputtamalla
tämä sekä totalitarismiin johtava yhteiskuntakehitys samaan nippuun. Tällä tavoin konst-
ruktionismiin suhtautuu tätä kirjoittaessani mm. yhdysvaltalainen fyysikko Alan Sokal
(1999).

Tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieliin, että kysymys objektivismista ja konstruktionis-
mista tieteessä voidaan esittää myös kysymyksenä, tieteen, tiedon ja toiminnan suhteesta.
Tästä katsannosta voidaan kysyä, edustavatko Sokalin kritisoimat ranskalaiset nykyfiloso-
fit, kuten Lacan ja Kristeva, tiedettä vai toimintaa? Ydinjätteiden loppusijoitukseen
liittyvien ongelmien ratkaiseminen kaiketi edellyttää, että konkreettisen maailman olemas-
saolo tulee voida hyväksyä. Pragmatismihappamuus ei tällöin välttämättä ole hyvä asia.
Ilkka Niiniluodonkaan mukaan todellisuutta ei tarvitse kieltää (esim. Niiniluoto 1982).
Sokalin mukaan dekonstruktionismi-objektivismi -keskustelussa on kysymys ennen muuta
tieteen ja toiminnan erosta. Ollakseen tieteitä myös ihmistieteiden on hänen mukaansa
alistuttava luonnontieteen metodisäännöille. Muussa tapauksessa ne eivät kykene tuotta-
maan testattavaa tietoa eivätkä näin ollen täytä tieteen vaatimusta, vaan ovat terapiaa,
fiktiota tai politiikkaa. - Tässä yhteydessä on varmaan hyvä harrastaa myös hieman kriittistä
itsereflektiota ja kysyä, kuinka paljon esim. sosiologiassa on tieteen sijasta todellakin kyse
toiminnasta ja politiikan teosta.

- Todellisuus pitää voida olettaa, sanoo fyysikko. - Mutta eihän sitä missään kiistettykään?
ihmettelee sosiologi. Konstruktionismissahan (ja dekonstruktionismissa) vain kysytään
todellisuutta koskevan tiedon alkuperää ja luotettavuutta sekä sitä mikä on tiedon suhde
valtaan ja poikkeaako tieto mitenkään huijauksesta (eli ohjausinformaatiosta, uskottelusta
tai petollisesta suostuttelusta, jolla ihmiset saadaan käyttäytymään jopa vastoin omaa
etuaan esim. ulkopuolisen hyödyksi).

Niin pragmatismi kuin dekonstruktionismikin on toimintaa joka pyrkii tietoon. Pragmatis-
milla on strategianaan tieteellisen tiedon rajaaminen testattavuuden kehyksen sisään ja
muun tiedon jättäminen arkikokemuksen testiin. Filosofisena asenteena pragmatismi
perustuu ihmisen kokemuksen ja ympäröivän luonnon jatkumoon, joka ilmenee yksilöta-
solla ennen muuta suunnatun toiminnan ja ajattelun ykseytenä. Pragmatismin aksiomatiik-
kaan kuuluu, että kokemus on jatkuvaa vuorovaikutusta organismin ja sen ympäristön
välillä: sekä subjekti että objekti konstituoituvat tässä prosessissa. Pragmatismin mukaan
tietoa ohjaavat intressit ja arvot. Lisäksi oletetaan, ettei ulkoisesta todellisuudesta voi olla
tietoa ennen kokemusta. Totuusväitteet voivat näin ollen olla oikeutettuja vain kokemusta
vasten. Pragmatisti tavallaan jättää muunlaiset kuin yksilön kokemuksen kautta testattavat
kysymykset tiedon totuudesta omaan arvoonsa. Samoin hän jättää tiedon alkuperää
koskevat pohdinnot hyödyttöminä sikseen.

1 Pelkistettyä ja tilanneriippuvaista konstruktionismia koskevaa yhteiskuntatieteen sisäistä keskustelua esitellään

tarkemmin tämän luvun loppuosassa.
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Dekonstruktionismi jatkaa siitä mihin Immanuel Kantin pohdinta (ks. Kant 1997) puhtaan
järjen vaihtoehtojen osalta jäi (esim. Lyotard 1994). Kritiikissään Kant osoitti, että ilman
hyvin aseteltua metafysiikkaa, eli käytännössä tieteiden järjestelmää, moderni järki on
vaarassa kieltää itsensä. Metafysiikan Kant ymmärsi ennen muuta tieteiden ja yhteiskunnan
suhteita säätelevänä toimintana, tai hieman toisin sanoin, tieteellisen toiminnan (tieteelli-
sen tiedon tuotannon jne.) järjestämisenä siten että niin tiede kuin yhteiskuntakin voivat
kehittyä ja edistyä rauhanomaisesti ilman kohtalokkaita, yhteiskunnallisiin levottomuuk-
siin johtavia ristiriitoja. Myös modernin pragmatismin filosofisen suuntauksen luojien
innoituksen lähteenä toimivat Kantin ajatukset toiminnan ja tiedon suhteesta (Siegfried
1995). Voidaan sanoa, että pragmatismin periaatteet muodostavat käytännössä metafysii-
kan - siitäkin huolimatta että moderni pragmatismi kieltää metafysiikan tarpeellisuuden.
Dekonstruktionismi poikkeaakin mielestäni pragmatismista juuri siinä, että se ottaa teori-
oiden, ideoiden ja diskurssien tason vakavammin kuin pragmatismi. Näin muodoin
dekonstruktionismi on filosofista ja yhteiskunnallista toimintaa, joka pyrkii paljastamaan
ideoiden, teorioiden ja diskurssien yhteiskunnallisen merkityksen ja samalla luomaan
välineitä niiden haitallisten vaikutusten torjumiseen.

Niin pragmatismia kuin dekonstruktionismiakin on syytetty relativismista. Dekonstruk-
tionistit ovat lisäksi saaneet niskaansa syytteen nihilismistä (esim. Sokal 1999). Pragmatis-
min taakkana taas on syytös vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen ja poliittis-taloudellisen
status quon kritiikittömästä hyväksymisestä (esim. Le Lannou 1997; Rosenow 1996).

Mielestäni tuntuu järkevältä ajatella, että pragmatismi toimii suhteellisen hyvin teknisten
ja luonnontieteiden alalla (nomoteettiset tieteet), kun taas dekonstruktionistinen asenne on
usein hyödyllisempi yhteiskuntatieteissä ja kulttuurien tutkimuksessa (idiografiset tieteet)
(vrt. Alexander 1988). Jos tämä voidaan hyväksyä puolin ja toisin, uskon että tuolloin
yhteiskuntatieteiden ja teknisluonnontieteellisten alojen asiantuntijoille avautuvat varteen-
otettavat mahdollisuudet nykyistä aidompaan ja hedelmällisempään vuoropuheluun.

Kaikista tieteistä erityisesti sosiologia on ehkä kaikkein alttein dekonstruktionismille.
Tutkiessaan sosiaalisia suhteita, yhteiskunnan instituutioita ja yhteiskuntien koossapysy-
misen kysymyksiä se joutuu erittelemään myös tiedon ja vallan suhteita sekä tiedon
alkuperää. Tästä ei ole pitkä matka tiedon luotettavuutta, poliittisuutta ja puolueellisuutta
koskeviin kysymyksiin (vrt. Hekman 1987,333-356). - Edes pragmatistinen asenne ei aina
suojaa sosiologiaa näiltä kysymyksiltä.

Konstruktionismikiista näyttää liittyvän vallalla olevaan, ajoittain kärjekkääseenkin, luon-
nontieteiden ja ihmistieteiden (humanistiset ja yhteiskuntatieteet) vastakkainasetteluun
julkisuudessa. Tämä vastakkainasettelu ei itsessään kuitenkaan ole mitenkään uusi. Sitä
esiintyi jo uudenajan alussa, esim. matematiikan ja historiantutkimuksen vastakkainaset-
teluna (Giambattista Vico). Yleensäkin näyttää olevan normaalia, että eri tieteenalat
kiistelevät reviireistään ja toinen toistensa olemassaolon oikeutuksesta.

Tärkeä motiivi konstruktionismin hyväksymiseen ovat havainnot ja kokemus tieteen
asiantuntijoiden erimielisyydestä. Missä asiantuntijayhteisö on erimielinen asiantunte-
muksensa alaan kuuluvien tosiasioiden sisällöstä, siinä on perusteita ajatella että ainakin
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osa siitä mitä tosiasioiksi tuon asiantuntijayhteisön piirissä mainitaan, on sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa, kuvaannollisesti jopa kädenväännön tuloksena, syntynyttä. Asiantun-
tijoiden erimielisyys on myös askarruttanut filosofeja ja teologeja antiikin ajoista asti.
Toisaalta se on myös motivoinut eksaktin todennäköisyyslaskennan kehitystä päätöksen-
teon apuvälineeksi asiantuntijoiden subjektiivisten arvioiden rinnalle (Kantola 1994). - Eri
tieteenalojen kiistelyssä reviireistään voi tietysti olla kyse myös siitä, että halutaan soveltaa
luonnontieteen metodia ihmistieteisiin, jolloin ihmistieteiden itsenäisen olemassaolon
perusteista oman metodiikan varjeluun liittyvä motiivi putoaa pois.

Asiantuntijoiden erimielisyyteen - ja muuhun ongelmallisuuteen, jota voidaan havaita
ulkoisen todellisuuden ja sitä kuvaavien faktojen suhteessa - liittyy myös yhteiskuntamo-
raalin ulottuvuus. Kysymys on siitä, miten järjestää tiedon hankinta yhteiskunnassa niin,
että eri ryhmien rauhallinen rinnakkaiselo voi jatkua eikä koko järjestelmä sorru hallitse-
mattomaan kaaokseen. Niin asiantuntijoiden kuin maallikoidenkin mielipiteet ongelman
vakavuudesta vaihtelevat huomattavasti. Merkittävä osa niin maallikoista kuin asiantunti-
joista on luultavasti sitä mieltä, että tiedon tuotanto voidaan huoletta jättää vapaan
tiedonvälityksen - sanomalehdet, radio, TV ja nyt myös internet - varaan ilman että sillä olisi
merkittäviä kielteisiä yhteiskunnallisia seurauksia. Jyrkkää sensuuria tuskin kannattaa
kovin moni tälläkään hetkellä - huolimatta moraalikeskustelua ja ristiriitaisia tunteita
nostattavien joukkoviestinnän sisältöjen esilläolosta viimeaikoina (esim. lapsiporno inter-
netissä tai jumalanpilkka TV:ssä).

Suurta yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja painoarvoa omaavan, keskitettyä joukkoviestin-
tää tuottavan median - Suomessa näitä ovat esim. Helsingin Sanomat ja Yleisradio -
toimitusten johdossa kuitenkin nähdään tärkeänä, että tieto organisoidaan ennen jakelua
kuluttajille. Tietoaines on sijoittelunsa, painotustensa, kuvituksensa ja sisältämiensä kerto-
musten osalta järjesteltävä siten, että ennemmin rauhanomaiseen rinnakkaiseloon kuin
yhteiskuntaa muuttavaan toimintaan motivoivat viestinnän sisällöt ovat riittävästi esillä ja
että kuluttajat voivat hahmottaa tiedoista sellaisen kokonaiskuvan maailmasta ja omasta
yhteiskunnastaan, joka auttaa heitä sietämään erilaisuutta (Pietilä & Sonderman 1994).

Perinteisesti kokonaiskuvan aineksia tarjosivat ja tietoa sitä varten organisoivat kirkko ja
koululaitos. Nyt kirkko on astunut tästä tehtävästä syrjään ja koulukin kilpailee tiedon
tuotannossa eikä enää siinä määrin kuin aikaisemmin huolehdi kasvattavien kokonaisku-
vien muodostuksesta. Kokonaiskuville on kuitenkin edelleen kysyntää, myös tieteen
piirissä. Niklas Luhmannin2 mukaan olennainen jako tieteiden kesken kulkeekin nyt, ei
luonnontieteen ja humanististen tieteiden välillä, vaan niiden tieteiden välillä joiden teoriat
kuvaavat maailmaa ja yhteiskuntaa kokonaisuudessaan ja niiden joiden teoriat kuvaavat
rajattujen erityistilojen ilmiökenttää. Muita tämän hetken varteenotettavia kokonaiskuvan
tarjoajia ovat ehkä selkeimmin uskonnolliset liikkeet (vrt. Roulier 1997). - Kosmologioita
tuottavat toki muutkin yhteiskunnalliset tekijät ja toimijat kuin tiede ja uskonnolliset
liikkeet. Tässä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta syventää tämän kysymyksen tarkastelua
enempää.

' Luhmannista tarkemmin, ks. tämän raporin lukua 3.2 Riskiyhteiskunta.
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Länsimaisen filosofian historiaa leimaavat toistuvat yritykset luoda tieteiden järjestelmä,
joka takaa yhteiskuntarauhan ja olojen vakauden ynnä suotuisan yhteiskunnallisen kehityk-
sen. Tavoitteena on ollut tieteiden ja muunkin ammatillisen osaamisen työnjaon järjestämi-
nen niin, että eri alojen ammattilaiset tulevat ammatillisia päämääriään edistäessään
toimineeksi myös yhteiskunnan hyväksi. Jo filosofi Platon päätteli, että ammattitaidon
säilyminen edellyttää sopivanasteista huolta toimeentulosta, ts. puutetta kärsivä ammatti-
lainen ei pysty parhaaseen suoritukseen, muttei myöskään yltäkylläisyydessä elävä jonka
ei tarvitse huolehtia ammattitaitonsa säilymisestä elannon hankinnan tarpeisiin. Yhteiskun-
ta on siis järjestettävä niin että eri alojen ammateissa toimivilla ihmisillä (ja heidän
perheillään) säilyy intressi ja mahdollisuus ylläpitää ammattitaitoaan.

Uudella ajalla tuli taloudellisen ja poliittisen liberalismin myötä vallitsevaksi ajatus saada
kollektiivista, kansantaloudentasoista hyötyä yksilöiden toimintapotentiaaleista kilpailut-
tamalla yksilöitä keskenään. Jottei kilpailu riistäytyisi käsistä, tulee sillä olla selvät säännöt,
kuten esimerkiksi omistusoikeus ja sisäpiirikauppojen kielto. Tiedon tuotannon kilpailut-
tamisessa nämä säännöt ilmenevät rationaalisen argumentaation vaatimuksena, jossa
parhaan argumentin tulee voittaa. Uuden ajan ehkä merkittävin tieteenfilosofi Immanuel
Kant yleisti tieteenharjoittajien ammatillisten etujen pohjalta tiedon intressin käsitteen.
Kantin tietoteoriassa tiedon intressien tuli taata tieteen pyrkimys luotettavaan ja totuuden-
mukaiseen tietoon.

Niklas Luhmannin (esim. 1984) keskustelukumppani 1960-luvulta, Suomessa kenties
Luhmannia paremmin tunnettu yhteiskuntateoreetikko ja sosiologi Jiirgen Habermas on
toden tiedon tuotantoa ja sen yhteiskunnallisia edellytyksiä koskevissa pohdinnoissaan
päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun kuin Niklas Luhmann ja edellä mainitut konstruktionis-
tisen tiedonsosiologian edustajat (esim. Habermas 1994). Sekä Luhmann että Habermas
nojaavat vahvasti kommunikaation käsitteeseen. Habermas asettaa kuitenkin toden, oikean
ja hyvän perimmäiseksi kriteeriksi ihmisten keskinäisen yhteisymmärryksen; Luhmannil-
lahan tuo kriteeri täyttyy järjestelmän sopeutumisessa ympäristöönsä. Kuten Luhmann,
myös Habermas asettaa tiedon edellytykseksi kulttuuris-yhteiskunnallisen evoluution.
Lisäksi hän lainaa Kantilta tiedonintressin käsitteen, jota soveltaen hän kehittää ajatuksen
neljästä tiedonlajista ja niitä vastaavista intresseistä.

Habermasin mukaan tiedon totuudellisuuden tae voi olla vain ideaalisessa keskustelutilan-
teessa syntyvä täydellinen kaikkien yksimielisyys ja yhteisymmärrys. Habermas katsoo
että tiede ja inhimillinen tieto kumuloituu, jos rationaalisen argumentaation olosuhteet ovat
olemassa, ts, argumentoivat osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että argumentaation tavoit-
teena on yksimielisyyden saavuttaminen keskusteltavasta asiasta. Habermas päättelee
edelleen, että koska tieteiden intressinä - ja ihmiskunnan intressinä yleisemminkin - on
totuus ja koska muuta tietä totuuteen ei ole kuin rationaalisen argumentaation kautta
saavutettava yksimielisyys, myös tieteiden intressinä on pyrkiä yhteisymmärrykseen yli
tieteenalarajojen.

Habermasin ajatukset tiedonintresseistä ja niitä vastaavista tiedonlajeista innoittivat 1980-
luvun energiapoliittista keskustelua Suomessa (esim. Sänkiaho 1987; Sänkiaho & Rantala
1986). Tuolloisen energiakeskustelun tarpeisiin Habermasin hieman aikaisemmin ilmesty-
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nyttä teosta "Theorie des Kommunikativen Handelns" (Habermas 1981) tulkittiin kuiten-
kin melko omaperäisesti: eri tiedonalat nähtiin erillisinä saarekkeina joiden piiriin sitten
voitiin subsumoida energiapolitiikan kysymyksiä tarkoitushakuisen valikoivasti.

Koska mitään lopullista taetta ei kuitenkaan ole esitettävissä sille, että tieteen ammattilais-
ten olot ja toimeentulo voitaisiin pysyvästi järjestää niin että yhteinen hyvä toteutuu, on
myös pessimistisiä ajatuksia tieteen ja asiantuntemuksen yhteiskunnallisesta roolista
helppo esittää, ja esitettykin toistuvasti eri aikoina. Eräs järkiperäistymisen ja tieteellisen
kehityksen yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin epäilevästi suhtautuva ajattelija on vuosi-
sadan alun sosiologian klassikko Max Weber. Hänen ajattelussaan tieteen ja muun
ammatillisen osaamisen intressit johtavat asiantuntijoiden organisoitumiseen ja asiantun-
tijatiedon tuotannon sulkeutumiseen ulkopuolisen kontrollin ja argumentaation ulottumat-
tomiin eikä suinkaan Platonin filosofivaltioon tai valistuksen hengen mukaiseen kaikkien
ulottuvilla olevaan 'tietoyhteiskuntaan' (esim. Weber 1992,27-28; vrt. myös Weber 1972,
199-211).

Epäilevästi konsensuksen mahdollisuuksiin yhteisen hyvän edistäjänä suhtautuu myös
oman aikamme tunnettu yhteiskuntafilosofi Jean-Frangois Lyotard (1985). Hän kärjistää
konsensustotuuden kritiikkiään julistamalla, että ihmiskunnalla on toivoa edistyksestä
ainoastaan niin kauan kuin asiantuntijat ovat erimielisiä tärkeistä kysymyksistä. Lyotard on
tässä kannassaan ennen muuta konstruktionismin kriitikko, joka ottaa vakavasti tosiasioi-
den konstruoinnin mahdollisuuden ja pyrkii taistelemaan sitä vastaan. Lyotard muistuttaa,
ettei konstruoitu konsensustotuus ole koskaan poliittisesti neutraalia, vaan palvelee harvo-
jen etua enemmistön etua vastaan.

Konstruktionismikiista yhteiskuntatieteen sisällä: pelkistettyä vai tilanneriippuvaista
konstruktionismia ?

Ajatus todellisuutta koskevien käsitystemme muodostuksen yhteiskunnallisesta alkuperäs-
tä ja yhteiskuntariippuvuudesta sai jalansijaa sosiologiassa 1960-ja 1970-luvulla. Vuonna
1966 ilmestyi Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin teos "The Social Construction of
Reality", jossa kehiteltiin radikaali väite: todellisuutta koskevat käsityksemme, mukaanlu-
kien tekniikan ja luonnontieteen faktat, ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneet.
Vuonna 1971 julkaistiin Social Problems -lehdessä Herbert Blumerin artikkeli "Social
Problems as Collective Behavior", jossa sosiaalisia ongelmia lähestytään sen toiminnan
kautta jonka ansiosta ne ovat ongelmina tulleet hyväksytyiksi yhteiskunnan toimenpiteiden
kohteiksi.

Sekä Berger ja Luckmann että Blumer haastoivat mainituilla kirjoituksillaan yhteiskunta-
tieteissä tuolloin vallinneen tavan tutkia yhtäältä tiedettä ja tiedon muodostusta, toisaalta
sosiaalisia ongelmia. Tiedon sosiaalisen konstruoituneisuuden ajatusta on kritisoitu lähin-
nä objektivistisesta näkökulmasta, ts. korostaen todellisuuden olemassaolon sosiaalisista
konstruktioista riippumattoman luonteen ensisijaisuutta tiedon ja tieteen sosiologian läh-
tökohtana. Sosiaalisten ongelmien konstruktionistinen tutkimus sai kahdenlaista kritiikkiä.
Voimakkainta konstruktionismin kritiikkiä esittivät ne tutkijat, jotka katsoivat että sosiaa-
listen ongelmien tutkimuksen tulee olla ennen muuta objektiivisten asiantilojen havain-
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nointia ja raportointia. Toisaalta konstruktionismia kritisoivat myös ne tutkijat, jotka kyllä
hyväksyivät ongelmien julkisuuteen tulon konstruoidun luonteen, mutta jotka pitivät
tärkeänä objektiivisten asiantilojen olettamisen ja ongelmien konstruoidun tason vertailun
tosiasioihin. Näin sosiaalisten ongelmien konstruktionismiin on yhteiskuntatieteessä va-
kiintunut kolme suhtautumistapaa/suuntausta: 1) pelkistetty (strict) konstruktionismi, joka
ei ole kiinnostunut ns. objektiivisista asiantiloista, 2) tilanneriippuva (contextual) konstruk-
tionismi, joka pitää tärkeänä ongelmien konstruoinnin ja objektiivisten asiantilojen vertai-
lua sekä 3) objektivismi, jossa ensisijaisena kiinnostuksen kohteena ovat objektiiviset
tosiasiat ja vasta toissijaisesti ongelmia koskevat käsitykset.3

Tieteen ja tiedon sosiologiassa objektivismin ja pelkistetyn konstruktionismin välimuoto,
tilanneriippuva konstruktionismi ei ole saanut niin merkittävää sijaa kuin sosiaalisten
ongelmien tutkimuksessa. Tieteen ja teknisen kehityksen sosiaalisia edellytyksiä ja yhteis-
kunnallisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta toki on niin sosiologiassa kuin yhteiskuntatie-
teissä harrastettu jo ennen puheena olevan sosiaalisen konstruktionismin lanseerausta
tiedon ja tieteen sosiologiaan. Tässä ei kuitenkaan ole mahdollista eikä tarpeenkaan esitellä
tätä tutkimusta. Sen sijaan haluan valottaa hieman, miten pelkistetyn konstruktionismin
edustajat, etenkin tieteen ja teknologian tutkimuksessa, ovat vastanneet kriitikoilleen.

Pelkistetyn konstruktionismin tutkimusotteen valinneita tutkijoita on syytetty paitsi relati-
vismista ja tosiasioiden kieltämisestä myös itse todellisuuden kieltämisestä. Lisäksi on
huomautettu, etteivät pelkistetyn konstruktionismin harrastajat ota sosiaalisia ongelmia
vakavasti eivätkä kykene tarjoamaan mitään ongelmien ehkäisyyn tai lievittämiseen.
Hieman pelkistäen, asianosaisiksi joutuneet konstruktionistit ovat esittäneet joitakin näkö-
kohtia jotka voi ymmärtää vastavetona kritiikille. Luonnehdin lyhyesti näistä kahta, joita
pidän mielenkiintoisina.

Relativismikritiikkiin Berger vastaa 'relevanssirakenteen' käsitteellä (Ahtola & Raiskila
1994,228-229). Relevanssirakenne tarkoittaa yksilön tietoisuutta hallitsevaa ja jäsentävää
tajunnantilaa eli tapaa orientoitua todellisuuteen ja suunnata huomionsa tiettyihin ärsykkei-
siin muiden ärsykkeiden jäädessä taustalle. Relevanssirakenne vaihtelee hetkestä toiseen
yksilön valinnoista ja niitä motivoivista tilanteista riippuen. Relevanssirakenteita voivat
olla vaikkapa työrutiinit, seksuaalisuus, taiteellinen itseilmaisu, tavaksi tullut illanvietto
lähiöpubissa ja ostoksilla käynti. Tietoteoreettisen relativismin väistymisen mahdollisuus
aukeaa sitä kautta, että myös tiede kuuluu mahdollisiin relevanssirakenteisiin. Tieteen
relevanssirakenteen orientoimana yksilö, tutkija, mukautuu tietoisesti noudattamaan tie-
teen metodisääntöjä, olemaan systemaattinen ja johdonmukainen sekä perillä kaiken aikaa
uudistuvien empiiristen ja teoreettisten tietovarantojen sisällöstä omalla alalla (Aittola &
Raiskila 229). Näin tieto voisi, erityisen, tieteelle varatun relevanssirakenteen puitteissa ja
ehdoilla syntyessään, olla samanaikaisesti sekä objektiivista tieteellisessä mielessä että
sosiaalisesti konstruoitua.

3 Konstruktionismin eri muodoisia ja taustoista, ks. Best 1989. 243-253; Hakkarainen 1992. 27-36; Jokinen 1995. 21-

24; Hakkarainen 1998. 195-209; Kaskinen 1998. 15-22; Aittola ja Raiskila 1994,213-231; Hannigan 1995.
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Tekniikan ja teknologian sosiologi Bruno Latour on värikkäillä teknisen ja luonnontieteel-
lisen tiedon muodostusta koskevilla lausahduksillaan saanut osakseen samantapaista
kritiikkiä kuin Berger ja Luckmann. Hän kuitenkin kiistää olevansa sen enempää relativisti
kuin konstruktionistikaan. Puolustuksensa tueksi hän kertoo tutkimustensa tavoitteena
olevan saada asiat puhumaan puolestaan, eli käytännössä antaa ääni ja sanat kehittelyn ja
keksimisen kohteena oleville tuotteille, koneille, laitteille, teknisille järjestelmille ja
luonnontieteellisille keksinnöille, joiden kimpussa tutkijat ja kehittelijät uurastavat (esim.
Latour 1996). Näin hän siis pyrkii kumoamaan syytökset todellisuuden laiminlyönnistä.
Latourin teoriassa keskeisellä sijalla onkin toimijaverkosta, jonka jäseninä on, ei vain
ihmisyksilöltä, vaan myös muita aineellisia ja aineettomia toimijoita, joilla voi olla
resurssin tehtäviä tai jotka voivat olla vaikkapa projektin etenemisen 'pullonkaulana',
vastaanhangoittelijana jne. Latourin ajattelussa tietoa siis saadaan suoraan kielenulkoiselta
todellisuudelta itseltään, kunhan tutkijat tai kehittelijät vain osaavat tulkita näitä ei-
inhimillisten (non-human) toimijoiden viestejä ja vuorovaikutusta oikealla tavalla.

Sosiaalisten ongelmien tutkimuksessa pelkistettyä konstruktionismia harjoittavat tutkijat
eivät sen sijaan ole esittäneet valintansa legitimoimiseksi mitään relevanssirakenteen tai
toinujaverkoston tapaista käsitettä, vaan ovat tyytyneet myöntämään olevansa itsekin vain
vaatimusten esittäjiä, nimittäin vaatiessaan oman näkökulmansa mielekkyyden hyväksyn-
tää.

Ydinjätteiden loppusijoituksen riskien sosiologiseen analyysiin sovellettuna konstruktio-
nismiin eri tavoin suhtautuvat tutkimussuuntaukset rajaavat tutkimuskohteen varsin eri
tavoin. Objektivistinen tutkimusote on ensisijaisesti kiinnostunut itse riskeistä, riskin
suuruudesta, erityyppisten onnettomuuksien ja haittojen todennäköisyyksistä, pahimman
mahdollisen onnettomuuden laadusta, laajuudesta ja vaikutuksista ja vasta toissijaisesti
ihmisten riskejä koskevista mielikuvista.

Tilannesidonnaisessa konstruktionismissa asetetaan kysymys riskien sosiaalisesta konst-
ruoituneisuudesta, pelkojen, uhkien ja riskien kokemisen sosiaalisesta ja psykologisesta
alkuperästä, kuitenkin niin että koettuja riskejä verrataan objektiivisesti mitattuihin,
pätevien asiantuntijoiden arvioimiin riskeihin. Tutkimustehtävänä on tyypillisesti ihmisten
käsitysten tosiasioista poikkeamisen paljastaminen, ja jos poikkeamista esiintyy, selitysten
etsiminen sille, miksi maallikoiden käsitykset riskeistä poikkevat asiantuntijatiedosta.

Pelkistetyssä konstruktionismissa ei tehdä eroa objektiivisten riskien ja subjektiivisten
riskien välillä, vaan myös teknistä riskikalkyylia lähestytään sosiaalisena konstruktiona,
määrityskamppailujen tuloksena (vrt. Gamson & Modigliani 1989). Tässä lähestymista-
vassa kysytään, miten riskikäsityksiä ja riskin kokemista tuotetaan erilaisissa relevanssira-
kenteissa, tai miten erilaiset toimijat, inhimilliset ja ei-inhimilliset saavat äänensä kuuluviin
kun riskeistä tulee faktoja erilaisissa toimijaverkostoissa. Pelkistetty konstruktionismi ei
siis tuota yksikäsitteistä tietoa sen paremmin riskeistä kuin niiden kokemisestakaan,vaan
sen sijaan se avaakin lukijalle ja tutkimuksen hyödyntäjälle useita mahdollisuuksia ja
etenemissuuntia osallistua riskejä koskevien käsitysten ja tosiasioiden rakenteluun.

Ollakseni hieman konstruktionismikriittinen haluan ottaa esimerkin ympäristöongelmien
alueelta. Näyttää kuin itse todellisuus olisi kuluvan vuosikymmenen aikana puuttunut
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meneillään olevaan konstruktionismikeskusteluun yhteiskuntatieteissä. Maailmanlaajui-
nen ilmastomuutoksen aiheuttaman uhkan poistaminen edellyttää kansojen ja maiden
yhteisponnistusta, niistä kenties näyttävin esimerkki tällä hetkellä on kansainvälisen
ilmastopaneelin (IPCC) toiminta. Yhteisponnistus edellyttää luonnollisesti jonkinasteista
yhteisymmärrystä siitä mitä pitää tehdä, ts. yhteistä tilanteenmäärittelyä ja poliittista
sitoutumista tuon tilannemäärittelyn edellyttämään toimintaan. Poliittinen sitoutuminen
edellyttää kuitenkin asiantuntijayhteisön episteemistä sitoutumista (ks. esim. Lundqvist
1996,325). Ilmastomuutosta voidaan siis yhdessä koettaa torjua tavallaan vasta sitten kun
asiasta vallitsee riittävän laaja asiantuntijoiden konsensus.

Erityisesti ympäristö- ja kansanterveysongelmien ratkaisujen etsinnässä syntyviä tieteili-
jöiden ja poliitikkojen yhteenliittymiä tutkivat sosiologit ja politologit puhuvat näihin
viitatessaan episteemisistä yhteisöistä (Haas 1992; Lundqvist 1996, 325; Kantola 1998,
244). Episteemisille yhteisöille on nimenomaan tyypillistä, että ne pyrkivät saamaan aikaan
laajan hyväksynnän omalle näkemykselleen ongelman määrittelyssä niin tieteen kuin
politiikan piirissä. Konsensusta ei nyt kuitenkaan etsitä rationaalisen argumentaation
kautta, vaan moralisoimalla ja vaatimalla sitoutumista tiettyyn ongelmanmäärittelytapaan.
Perusteluna tieteen säännöistä tinkimiselle on ihmiskunnan hengissäsäilymistä uhkaava
asiaintila. Jo pelkkä tuhon mahdollisuus tuntuu antavan perusteita ryhtyä toimiin, vaikkei
ongelman sisällöstä ja luonteesta olisikaan varmaa tietoa. Vannan tiedon puuttuessa on
sitouduttava 'konstruoituun', ts. sopimuksenvaraiseen käsitykseen, jotta koordinoitu kol-
lektiivinen toiminta ylipäänsä olisi mahdollista.

Näyttää siltä, että episteemisiin yhteisöihin siirtyvä ulkoista todellisuuttamme koskevan
tiedon tuotanto vie ihmiskuntaa kauemmas sekä rationaalisen konsensuksen ideaalista että
dissensuksen emansipatorisista epistemologisista potentiaaleista. Ehkäpä Niklas Luhman-
nin systeemiteoreettinen kuvaus tiedon ja todellisuuden suhteesta4 resonanssin vaatimatto-
mana mahdollisuutena itse resonoi paremmin nykytodellisuuden kanssa kuin Habermasin
tai Lyotardin teoriat toden tiedon mahdollisuudesta. Konsensus-ja korrespondenssikäsitys
(Habermas ja dekonstruktionistit) tietoon pyrkivän toiminnan ohjenuorana joka tapaukses-
sa johtaa toisenlaiseen toimintaan kuin resonanssikäsitys (Luhmann ja ilmastopanelistit).

Ehkäpä konstruktionismia koskevan tietoisuuden synty on seurausta teknis-tieteellisen
luonnonhallinnan kasvusta ja siinä toteutetuista suurimittaisista projekteista kuten ydinvoi-
ma (vrt. myös Beck 1995). Antaessaan käsiimme ennennäkemättömiä mahdollisuuksia
avaavat ne silmämme myös uudentyyppiselle hallitsemattomuudelle ja epävarmuudelle.
Ydinjätteiden keskeisiin sosiaalisiin vaikutuksiin sisältyy uudentyyppisen, vain korkeaan
keskitettyyn teknologiaan liittyvän epävarmuuden kokeminen sekä häiritsevä tunne sitä
koskevan tiedon konstruoidusta luonteesta. Tätä ei mielestäni tarvitse ydinjätteiden loppu-
sijoitushankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa kieltää.

Edellä tässä kappaleessa esitettyä voi kritisoida siitä, että liian vähälle käsittelylle ovat
jääneet kysymykset tiedon ja tieteen suhteesta, tiedon ja vallan suhteesta sekä tieteen ja
tutkimuksen suhteesta. - Esimerkiksi tieto harvojen hallussa ymmärretään toisinaan mah-

4 Luhmannin riskiteoriasta tarkemmin luvussa 3.2 Riskiyhteiskunta.
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dollisuudeksi käyttää yhteiskunnallista valtaa, mahdollisuukseksi joka toteutuessa saa
aikaan teknokratiaa ja harvainvaltaa. Työnjakoja erikoistuminen modernin yhteiskunnan
olennaisina piirteinä taas tuovat muassaan erikoistumista tiedon lajien suhteen, sekä siihen
sisältyvää vastuiden ja velvollisuuksien jakoa sekä näitä jakoja säätelevät instituutiot, kuten
tiedeyhteisöt, sanomalehdistön ja sähköiset joukkoviestimet. Nämä muodostavat tärkeän
välietapin siinä sosiaalisen konstruktion prosessissa, jossa ydinjätteisiin liittyvät huolenai-
heet saavat sosiaalista liikehdintää mobilisoivan retorisen muodon ja joka jää vaille
ansaitsemaansa huomiota. Tämän raportin tarpeisiin tiivistän tässä Johan Fornäsiltä (1995)
joitakin näkökohtia.

Viitatessaan modernien joukkoviestintäteknologioiden sosiaalisiin vaikutuksiin Fornäs
puhuu kulttuurin joukko viestin vai taistumisesta (mediatization) (esim. s. 210-221). Uusien
joukkoviestinten yleistymisen myötä myös ihmisten keskinäinen vuorovaikutus siirtyy
näiden kautta välittyväksi. Kun vuorovaikutus myös luo identiteettejä - niin yksilö- kuin
kollektiivitasollakin - siirtyy identiteetin muodostus yhä enemmän näiden uusien viestivä-
lineiden kautta tapahtuvaksi toiminnaksi. Joukkoviestimiin kuuluu luonnollisesti julkisuus
ja avoimuus. Identiteetin muodostusta ajatellen tästä seuraa siirtyminen ennen traditionaa-
lisesta sosiaalistamisesta nyt median areenoilla tapahtuvaan identiteetin muodostukseen.
Tämä siirtymä on ollut omiaan lisäämään suvaitsevaisuutta ja vähentämään moraalisten
paniikkien todennäköisyyttä (Fornäs 1995, 217-219).

Pietilän ja Sondermanin (1994) melko totalitaariseen mediakuvaan verrattuna Fornäsin
(1995) ajattelussa korostuu mielestäni median moniarvoisuus sekä median ikäänkuin
neutraalin resurssin luonne eri arvoja ja intressejä ajavien yhteiskunnallisten toimijoiden
käyttöön. Ydinjätteen loppusijoituksen sosiaalisten vaikutusten ennakoinnissa median
roolina voisi olla katalyytin tehtävä. Käytännössä tämä merkitsee uskoakseni ennen muuta
sosiaalisten vaikutusten dynaamisen ennustamattomuuden voimistumista, mutta samalla
myös mahdollisuutta koettaa luoda hallittavuutta muutoin kaoottiseen merkitysten maail-
maan.

Teknis-tieteellisen tiedon ja kansalaismielipiteen kohtaannon ymmärtämistä ajatellen olisi
tärkeää valottaa myös eroa popularisoidun tiedon, tutkimuksen ja tieteen välillä. Tässä
raportissa siihen ei kuitenkaan systemaattisen katsauksen mitassa ole mahdollisuuksia.
Lyhyesti haluan kuitenkin todeta, että pelkkä tutkimus ei vielä yleensä ole tiedettä, vaan
vasta tietyn prosessin kautta voivat sen sisältämät tietoainekset yleensä kiteytyä tieteeksi.
Myöskään päivittäisten ongelmien ratkaisu ei ole tiedettä eikä siinä tavallisesti liikuta
samoilla ongelma-alueilla kuin tieteessä. Tieteellisen argumentin vastaansanomattomuu-
della on näin luonnolliset rajansa. Ne asettaa erikoistuminen ja sen tuoma kyky ymmärtää
tieteen kieltä, sekä tuon kyvyn puuttuminen. Aina ei edes tieteellisesti perusteltuja asetettu
tavoite voi tiedeyhteisön ulkopuolella muuttua toiminnaksi muuten kuin politiikan kautta.
Politiikkaan usein välttämättömänä elementtinä kuuluva kompromissien rakentelu merkit-
see muun ohella myös sitä, että SVA:ssa on voitava hyväksyä kokonaiskuvia jotka
oikeastaan ovat vain joukko näkökulmia.
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3.2 Riskiyhteiskunta

Saksalainen sosiologi Ulrich Beck kirjoitti teoksensa Risikogesellschaft (Beck 1986) juuri
ennen Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta, vieläpä niin että kirja tuli myyntiin välit-
tömästi onnettomuuden jälkeen. Tämä yhteensattuma siivitti teoksen huomattavasti suu-
rempiin myyntilukuihin kuin tekijä oli osannut aavistaakaan. Tapauksesta on yhteiskun-
tatieteilijöiden kielenkäyttöön jäänyt toistaiseksi pysyvästi riskiyhteiskunnan käsite.

Mitä riskiyhteiskunnalla sitten tarkoitetaan ja miten se soveltuu käytetyn korkea-aktiivisen
ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaalisten vaikutusten arviointiin? Puhuessaan riski-
yhteiskunnasta Beck viittaa modernin teollisen toiminnan sisältämiin haitallisiin potenti-
aaleihin, joita koskeva vastuu on rajoitettua eri syistä. Yksi syy vastuun rajallisuuteen on
vaikeus jäljittää haitan aiheuttanut henkilö tai juridinen henkilö, jota voitaisiin pitää
korvausvelvollisena. Toinen syy on että haitta on potentiaalinen ja toteutumisensa puolesta
satunnainen. Tällöin haitan aktualisoitumiseen ei aina osata varautua siten että maksaja
löytyisi. Kolmanneksi haitta voi olla myös niin suuri, ettei sitä ole mahdollista korvata
kokonaisuudessaan lainkaan, vaan kustannukset on jätettävä haitan kärsijöiden vastuulle.

Beckin teos on oikeastaan pamfletinluonteinen, eikä niinkään teoreettisesti tai metodisesti
koherentti esitys riskiyhteiskunnasta. Yhtä kaikki Beck on ollut suosittu innoittaja 1980-
luvun lopun ja 1990-luvun yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen saralla. Riskiyh-
teiskuntapuhe on myös osaltaan vauhdittanut riskiä koskevien teoreettis-metodologisten
tarkasteluiden tuotantoa. Yksi tällaisista on Niklas Luhmannin sosiologinen teoria riskistä
(Luhmann 1993). Esittelen seuraavassa lyhyesti Luhmannin teorian sekä pohdin sen
soveltuvuutta ydinjätteen sosiaalisten vaikutusten arviointiin. Luvun lopussa palaan vielä
riskiyhteiskunnan beckiläisiin lähtökohtiin.

Luhmannin riskikirja on johdonmukainen sovellus hänen yhteiskuntateoriastaan, jota hän
on kehitellyt 1960-luvulta lähtien (Luhmann 1968; Luhmann 1984). Teoriassaan hän
hahmottaa yhteiskunnan joka koostuu funktionaalisista alajärjestelmistä. Toisin kuin
funktionalistisen sosiologian (esim. Talcott Parsons 1961; ks. myös Turner 1978,44-55)
teorioissa, yhteiskunnallisten ilmiöiden teoreettisen johtamisen lähtökohtana ei ole yhteis-
kunnan materiaalinen perusta, vaan kommunikaatio. Tämä ei johdu niinkään yhteiskunnan
ja sen kulttuurin aineellisen perustan olemassaolon tai merkityksen kieltämisestä, vaan sen
rajaamisesta sosiologisen tutkimuksen mahdollisuuksien tavoittamattomiin. Sosiologisen
tutkimuksen kohteena on yhteiskunta, joka rakentuu kommunikaatiosuhteista.

Luhmannin yhteiskuntateoreettisten pohdintojen taustalla on hänen tulkintansa systeemi-
teoriasta, erityisesti autopoieettisia eli itseohjautuvia järjestelmiä koskevasta ajattelusta.
Systeemi on ennen muuta koodi. Se koostuu osajärjestelmistä, joilla on oma koodinsa, tai
oikeastaan: joista kukin on itsessään oma erityinen alakoodinsa. Yhteistä klassisen sosio-
logisen funktionalismin kanssa Luhmannilla on ajatus, että systeemi pyrkii säilyttämään
jatkuvuutensa sopeutumalla ympäristöönsä. Ympäristö on kuitenkin aina monimutkaisem-
pi, kompleksisempi kuin systeemi. Systeemi (siis koodi) pyrkii kuitenkin eriytymään
osajärjestelmiksi (autonomisiksi alakoodeiksi) ja lisäämään tällä tavoin monimutkaisuut-
taan pienentääkseen itsensä ja ympäristönsä monimutkaisuuskuilua, ts. sopeuttaakseen
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paremmin ympäristöönsä ja sopeutumalla jatkaakseen olemassaoloaan.

Koska sosiaaliset järjestelmät, tiede ja yhteiskuntatiede mukaanlukien, ovat perimmältään
vain koodi tai enintään kommunikaatiota, systeemi ei voi (emmekä myöskään me siitä
riippuvina) saada suoraan kooditettua tietoa ympäristöstään, vaan ympäristö on olemassa
systeemille vain ikäänkuin järjestelmänsisäisenä premissinä, lähtökohtana järjestelmän
olemassaololle. Ympäristön vaikutus järjestelmään koodautuu siinä tavallaan resonanssi-
na, joka sitten systeemin sisäisessä kommunikaatiossa kiteytyy tiedoksi, ts. tarkentuneeksi
koodiksi systeemin ohjaukseen.

Mille tahansa monimutkaisille, useista alajärjestelmistä koostuville systeemeille on tärkeää
säilyttää osajärjestelmien tasapainoja koodin puhtaus osajärjestelmien sisällä. Yhteiskun-
tia ajatellen Luhmann hahmottaa talouden, oikeuden, tieteen, politiikan, uskonnon ja
kasvatuksen (education) alajärjestelmät. Kukin alajärjestelmä jakaantuu edelleen omiin
alajärjestelmiin, nämä taas omiinsa ja niin edelleen. Alajärjestelmäjako ei kuitenkaan
koskaan ole absoluuttinen, vaan sekä havainnoitavan sosiaalisen järjestelmän kehitystasos-
ta että havainnoitsijan näkökulmasta riippuva. Sosiologisen tutkimuksen 'alajärjestelmän'
tehtävänä on toimia tavallaan järjestelmän metakoodina ja kommunikoida järjestelmän
osien toimintaa ja vuorovaikutusta koskevaa informaatiota.

Riskin, samoin kuin ympäristöongelmien tai energiapulan, tematisointi yhteiskunnallises-
sa keskustelussa, tutkimuksessa, päätöksenteossa ja niin edelleen on järjestelmän tapa
reagoida ympäristöstään peräisin olevaan resonanssiin. Se mikä kulloinkin on järjestelmän
ympäristöä, on suhteessa siihen minkälaista osajärjestelmää tarkastellaan. Osa- tai alajär-
jestelmät ovat näin osittain myös toinen toistensa ympäristöä. Järjestelmä pyrkii huolehti-
maan siitä, että osajärjestelmien keskinäiset suhteet toimivat ensisijaisesti kommunikaa-
tion eivätkä pelkän resonanssin perusteella. Samanaikaisesti järjestelmän on turvattava
kunkin osajärjestelmän koodin itsenäisyys ja puhtaus.

Riski ja sitä koskeva yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksenteko on epävarmuuden
tematisointia. On kysymys epävarmuutta koskevan kommunikaation konvertoitumisesta
riskiä ja riskin kokemista koskevaksi kommunikaatioksi. Epävarmuus koodautuu yhteis-
kunnan osajärjestelmissä toki monin muinkin tavoin kuin riskinä. Lisäksi itse riskin käsite
on erilaisissa rooleissa eri osajärjestelmien koodistoissa. Nykyistä riskiyhteiskuntakeskus-
telua ja sen taustoja Luhmann luonnehtii seuraavasti.

Hänen mukaansa yksi kriittisen sosiologian olennaisista piirteistä on kieltäytyminen
tyytymästä pelkästään yhteiskunnassa havaittavien säännönmukaisuuksien kuvaamiseen.
Vaikka esim. tilastollisten säännönmukaisuuksien kuvaaminen kuuluu sosiologian keskei-
siin tehtäviin, joudumme välittömästi tämän alueen ulkopuolelle, jos kysymme miten
yhteiskunta itse selittää siinä sattuvat poikkeamiset säännöstä, onnettomuudet ja odotta-
mattomat tapahtumat.

On ilmeistä, että poikkeamiset säännöstä koetaan ja niihin reagoidaan sitä voimakkaammin
mitä tiukemmin toimija - yksilö tai yhteiskunnan osajärjestelmä - noudattaa toiminnassaan
säännönmukaisuutta. Luhmann mainitsee virkavaltaiset järjestelmät, byrokratiat, esimerk-
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kina sääntöjä noudattavista järjestelmistä: oman toimintansa säännönmukaisuuden takia
nämä ovat äärimmäisen herkkiä poikkeavuudelle.

Miten järjestelmä sitten reagoi näihin poikkeavuuksiin? Yleisenä periaatteena on poikkea-
vuuksien merkityksellistämisenä niitä koskevien sääntöjen keksimisen kautta. Moderni
rationaalinen ajattelu pyrkii selittämään myös poikkeavuudet, onnettomuudet ja ennusta-
mattomat tapahtumat. Niiden sisältämän semanttisen potentiaalin kenttä pyritään rajoitta-
maan siedettävän kokoiselle alueelle. Tätä tehtävää palvelee omana aikanamme mm.
todennäköisyyslaskenta. Sen sijaan ihmiskunnan historian varhaisemmissa vaiheissa saa-
tettiin konsultoida todennäköisyyslaskennan asiantuntijoiden sijasta mm. oraakkeleita.
Odottamattoman hallintaa aikaansaavien säännönmukaisuuksien keksiminen perustui tuol-
loin, luhmannlaista käsitteistöä soveltaakseni, systeemisen kosketuspinnan olemassaoloon
korkeampien voimien kanssa. Matematiikan ja oraakkelien viisauden ohella nyky-yhteis-
kunnalla on koko liuta keinoja luoda ennustettavuutta yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Vähä-
merkityksisin näistä ei varmaankaan ole poliittis-taloudellisen eliitin neuvottelut ja niiden
kautta syntyvät sopimukset siitä mitkä asiat kulloinkin nostetaan politiikan päiväohjelmaan
ja mitkä jätetään nostamatta. (Pietilä ja Sonderman 1994, 173; Herne 1997, 54; Räikkä
1996, 9; Wiberg 1996, 21-22.)

Riskin sosiologiassaan Luhmann lähtee liikkeelle oivalluksesta, että se tosiasia, että
aikamme yhteiskunta on niin paljon huolestunut riskistä, voikin antaa meille arvokasta
tietoa yhteiskuntamme normaalista muodosta, s.o. sosiaalisen järjestelmämme säännön-
mukaisuuksista. Hän jatkaa kysymällä miten riskin käsitettä ja mitä muita käsitteitä
käytetään kuvattaessa epävarmuutta tai poikkeamista säännöistä ja odotuksista. Esim.
tieteessä käytetään riskin ohella myös disharmonian, katastrofin ja kaaoksen käsitteitä
kuvaamaan säännöstä poikkeamista. Uskonnollisessa ajattelussa taas saatetaan poikkea-
vuuden ja säännönmukaisuuden suhdetta kuvata personifioidun hyvän ja pahan käsitteellä.

Luhmann selittääkin lopulta riskin käsitteen suosion sillä, että omana aikanamme on tullut
tavaksi ajatella, että säännöstä poikkeamisen todennäköisiä selityksiä ovat joka tapaukses-
sa ihmisten tai organisaatioiden toiminta. Taustalla on voimistunut usko tieteellis-teknisen
luonnonhallinnan todellisuuteen. Olennaista tässä ajatuskulussa on, että kun kerran onnet-
tomuuksista ja muusta ei-toivotusta odottamattomasta ovat viime kädessä vastuussa
ihmiset ja organisaatiot, kannattaa näitä vastustaa. Tämä toteutetaan kohdistamalla huomio
erittäin suuriin mutta epätodennäköisiin onnettomuuksiin.

Ja todellakin, kun ihmiset normaalisti ovat kiinnostuneita vain keskinkertaisen todennäköi-
syyden omaavista tapahtumista, erittäin todennäköisten ollessa osa normaalia toimintaa ja
erittäin epätodennäköisten muuten mielenkiinnottomia, tämän päivän riskitietoisuus viestii
olosuhteiden poikkeuksellisuudesta: se askaroi onnettomuuksilla jotka ovat äärimmäisen
epätodennäköisiä mutta toteutuessaan suuronnettomuuden luokkaa. Tämä ei selity sillä,
että teknologiaan sisältyy tämänkaltaiset onnettomuudet mahdollistavia potentiaaleja;
vielä suuremmat ja todennäköisemmät suuronnettomuuspotentiaalit sisältyivät vanhem-
piin yhteiskuntiin luonnononnettomuuksien, tautiepidemioiden ja muiden vastaavien muo-
dossa. - Luhmannin mukaan selitys tälle oli siis siinä, että nykyään perimmäistä syytä
onnettomuuksille haetaan ihmisistä ja organisaatioista, siis oikeastaan päätöksenteosta.
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jolloin vastarinta onkin mielekästä, tai täsmällisemmin: vastarinnan kommunikointi on
järkevää.

Riskin ja riskeistä kommunikoinnin tutkiminen on siis tästä syystä myös sosiologisesti
mielekästä. Tematisoimalla epätodennäköisiä onnettomuuksia riskeinä ihmiset pyrkivät
muuttamaan päätöksentekoa, josta tulevaisuus riippuu. Tämä äärimmäinen kiinnostus
äärimmäisen pienistä todennäköisyyksistä on yhteiskunnan tasolla omiaan johtamaan
konsensuksen mahdollisuuksien heikkenemiseen ja se uhkaa myös kommunikaation
yhteisen perustan edellyttämää yhteisesti hyväksyttyä viitekehystä. Siitä mitä näille riskeil-
le tulisi tehdä, miten muuttaa toimintaa ja päätösten sisältöjä ei päästä yksimielisyyteen.
Konsensusta ei löydy myöskään siitä miten riskejä tulisi arvioida, mikä on hyväksyttävä
riski ja niin edelleen.

Vaikka yhteisymmärrystä riskin osalta ei ole mahdollista näissä olosuhteissa saavuttaa, on
riskikommunikaatio mahdollista saattaa moralisoinnin kohteeksi aina jos vain aktualisoi-
tuvan riskin uhreja voidaan identifioida. Luhmannin mielestä juuri tämä on indusoinut
riskikeskusteluun huolen tulevista sukupolvista.

Luhmann tähdentää, että vaikkei ylilyöntejä näissä keskusteluissa voidakaan kiistää, ei
riskikommunikaatiota silti ole mielekästä tai mahdollistakaan kuvata yksinkertaisesta
rationaalinen-irrationaalinen -kehyksestä käsin. Eri osapuolten argumenteilla on taustansa
luonnontieteissä: tiettyjen kemianteollisuuden jätteiden toksisuutta ei voida kiistää, ei
myöskään säteilyä, puoliintumisaika-arvoja, otsonikerroksen suojaavaa vaikutusta ja niin
edelleen. Tuottamalla kussakin eri tilanteessa vakuuttavan ja vastaansanomattoman onnet-
tomuuksien semantiikan oman aikamme yhteiskunta heijastelee omalla tavallaan sitä mikä
sille on normaalia. Sosiologinen tutkimus ei tässä voi asettua kenenkään puolelle, vaan se
voi ainoastaan koettaa selvittää mistä tässä oikein on kysymys.

Niinpä Luhmannin teoria riskiyhteiskunnasta onkin kuvaus sosiaalisesta järjestelmästä,
jonka tulevaisuus on yksinomaan päätöksenteosta, ei enää luonnonvoimista, riippuvainen
ja jossa toisaalta teknologia, päätösten toimeenpanon väline, koetaan entistä useammin
tuhopotentiaaleja sisältävänä. Pelko siitä, että asiat voivat mennä pieleen, kasvaa tämän
takia nopeasti.

Samalla kasvaa päätöksentekoon sisällytettävä riski. Kuitenkin koska Luhmannin analyysi
yhteiskunnasta perustuu pelkästään kommunikaation havainnointiin - kommunikaation
jonka kautta yhteiskunta uusintaa itsensä - ei siinä oikeastaan voida asettaa kysymystä siitä
sisältääkö teknologia tai päätöksenteko riskejä. Kysymys voi kuulua ainoastaan: sisältääkö
teknologiaa tai teknologian käytöstä päättävää päätöksentekoa koskeva kommunikaatio
itsessään riskejä, ja jos niin millaisia riskejä.

Luhmannlainen riskiyhteiskunnan teoria ja siitä lähtevä yhteiskuntatutkimus evästää
nähdäkseni käytetyn korkea-aktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaalisten vai-
kutusten arviointia keskittämään tutkimustietoa hankkiva erittelevä havainnointi teknolo-
giaa ja päätöksentekoa koskevaan kommunikaatioon. Tämän kommunikaation jättämiä
jälkiä dokumentoituu ja niitä voi havainnoida paitsi joukkoviestinnän sisällöissä ja mieli-
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pidetiedusteluihin vastaamisessa myös markkinavoimien (paikallinen ja globaali talous)
käyttäytymisessä ja sosiaalisten liikkeiden toiminnassa. Tämä evästys koskee siis ennen
muuta SVA:n tiedonintressien valvontaa.

Ulrich Beck on riskiyhteiskunnan teoreetikkona huomattavasti tunnetumpi suuren yleisön
keskuudessa kuin maanmiehensä Niklas Luhmann. Riskiyhteiskuntaa koskevilla kirjoituk-
sillaan Beck on kuitenkin lähinnä halunnut nostaa keskusteluun tiettyj ä aikamme ongelmia,
jotka liittyvät tieteellis-tekniseen kehitykseen ja edistykseen. Hänen motiivinsa eivät ole
teoreettisesti niin kunnianhimoiset kuin Luhmannin. Beck myöntää, että hänen puheensa
riskiyhteiskunnasta on tunteisiin vetoavaa ja tunnepitoista. Ehkä liian vähälle huomiolle
julkisuudessa ovat jääneet Beckin esittämät varaukset, joissa hän jättää lukijalle tulkinta-
horisontin valinnan ja samalla vastuun tulkinnasta. Lisäksi hän muistuttaa mahdollisuudes-
ta, että hänen omat päätelmänsä voivat myös olla virheellisiä.

Beckin riskiyhteiskuntapohdintojen taustana ovat seuraavat omaa aikaamme koskevat
havainnot (Beck 1995,1).

1) Verrattuna teollistumisen alkuaikoihin viime vuosisadalla oman aikamme teknisesti
kehittyneiden kulttuurien suuronnettomuudet eivät rajaudu paikallisesti, ajallisesti tai
sosiaalisesti. Kansallisvaltioiden, sotilasliittojen ja yhteiskuntaluokkien rajat ylittävän
luonteensa takia ne asettavat uudentyyppisiä haasteita instituutioille joiden odotetaan niitä
kontrolloivan.

2) Vastuuta, aiheuttajaa ja syyllisyyttä koskevat päättelysäännöt eivät enää toimi. Niiden
soveltaminen tutkimustiedon hankinnassa ja oikeuden käytössä on omiaan johtamaan
suuronnettomuuksien määrän kasvuun ja vastuutahon nimeämättä jättämiskäytännön
yleiseen hyväksyntään.

3) Suuronnettomuuksien määrääjä todennäköisyyttä voidaan teknisin keinoin ainoastaan
vähentää; niiden mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan poistaa. Suuren luokan
teknologisten järjestelmien maailmanlaajuisen kasvun aikakautena vähitenkin todennäköi-
nen tapahtuma toteutuu pitkällä aikavälillä. Byrokraattisen hyvinvointivaltion joukkotie-
dotusvälineet pitävät huolen siitä, että suuronnettomuuksien hallintaa edustava teknokra-
tiaeliitti joutuu kerta toisensa jälkeen tiukentamaan hankkeiden ja toiminnan turvallisuus-
vaatimuksia ja -lupauksia.

4) Varautumattomuus suuronnettomuuksiin ilmentää paradigmavirhettä, jonka sisältönä
on, että ajatellaan 1900-luvun teknisen kehityksen olevan vain määrällistä jatkoa 1800-
luvulle ilman laadullisia siirtymiä. Turvallisuusjärjestelmät, jotka takaavat yhteiskunnan
tuen pahimman mahdollisen onnettomuuden sattuessa, eivät enää nykyisten suuronnetto-
muuksien aikakautena toimi. Esimerkkeinä suuronnettomuuksista Beck listaa ydinonnet-
tomuudet, kemianteollisuuden onnettomuudet, ekologiset katastrofit ja geeniteknologian
suuronnettomuudet.

Kysymykseen, mitä meidän sitten tulisi tehdä, Beck ei anna suoraa vastausta. Sen sijaan hän
kritisoi ympäristöliikettä naturalismin harhasta, ts. siitä että ympäristöliike ajaa itsensä ja
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asiansa umpikujaan kun se vetoaa luonnontieteellisiin faktoihin asiaansa ajaessaan. Näin
se tulee vain vahvistaneeksi teknokratian valtaa, sen teknokratian, jonka hallussa fakta-
argumentit ovat ja joka vastuuta vailla antaa nykyisen kehityksen jatkua.

Ehkä hieman yllättävästi Beck sen sijaan esittää, että esimerkiksi ydinvoimateollisuuden
merkittävin vastustaja on pitkällä aikavälillä ydinvoimateollisuus itse (Beck 1995, 8).
Taustalla on suhteellisen yksinkertainen ajatuskulku: ydinvoima-ja muiden asiantuntijoi-
den luoman teknisen turvallisuuden lisääntyessä mahdollisen suuronnettomuuden sosiaa-
liset vaikutukset ovat entistä laajemmat ja peruuttamattomammat. Sosiaalisten vaikutusten
dramaattisuutta lisää tässä ennen muuta se, että yleisö luottaa asiantuntijoihinsa, mihin
luonnollisesti pyritään jo hankkeiden hyväksyttävyydenkin takia. Kun lisäksi riittävän
pitkällä aikavälillä - ja suuronnettomuusriskiä sisältävien laitosten määrän riittävästi
kasvaessa - suuronnettomuus tapahtuu varmasti, tulee ajatuskulku viimeistään ymmärret-
täväksi.

Edellisen kanssa samansuuntainen, hieman paradoksaalinen, ajatuskulku on seuraava.
Riskilaskelmia voidaan tulkita monin tavoin, vaikka ne pohjaavatkin yksikäsitteisyyttä
luomaan pyrkivään matemaattiseen päättelyyn. Yritys lisätä turvallisuuslaskelmien yksise-
litteisyyttä aiheuttaa sen, että nämä ovatkin lopulta "täynnään matematiikkaa ja ristiriitaisia
suosituksia" (Beck 1995, 9). Näin ollaan tilanteessa, jossa itse laskelmat, joiden piti
aikaansaada hankkeen tai toiminnan hyväksyttävyyttä, ovatkin riippuvaisia poliittisten
päättäjien hyväksynnästä.

Lisää ydinvoima-aiheisia paradoksej a ä la Beck edustaa oheinen. Ydinvoimaloiden turval-
lisuusriskejä ei hänen mukaansa voida luotettavasti tutkia muuten kuin rakentamalla ja
ottamalla käyttöön ydinvoimaloita. Näin ydinvoiman turvallisuuden evaluointi siis edellyt-
tää turvallisuuden olettamista ennen empiiristä tutkimustietoa asiasta.

teis-
kunnallisten ristiriitojen kenttään. Kun aikaisemmin, esim. vuosisadan alkupuoliskolla ja
viime vuosisadalla, keskeisimpiä yhteiskunnallisen ristiriidan aiheita olivat työn ja pää-
oman vastakkaiset intressit ja keskinäinen riippuvuus, nyt supermyrkkyjen ja suurriskien
aikakautena eturistiriitaan joutuvat eri teollisuuden alat keskenään ja eri ammattialat
keskenään, sen mukaan mitkä alat hyötyvät ja mitkä häviävät onnettomuuksista ja niiden
uhista. Ristiriitaa ja vastakkainasettelua voimistavana tekijänä on tehokas joukkoviestintä
ja journalismin käytännöt, jotka varmistavat maksimaalisen huomion potentiaalisillekin
suuronnettomuuksille. Näiden myötä pyyhkiytyvät olemattomiin kokonaiset elinkeinon-
haarat, tuotantoalueet ja ammatit. Riskiyhteiskunnan 'proletariaatti' ei enää ole työväen-
luokka kokonaisuudessaan, vaan ympäristöuhan kontaminoimiksi leimautuvat yritykset,
jopa kokonaiset maantieteelliset alueet.

Beck puhuu riskiyhteiskunnasta venäläisenä rulettina, jossa sattumanvaraisesti annetaan
myrkytetystä kakusta pala milloin niillekin ryhmälle. Hän sanoo myös Adam Smithiltä
tutun näkymättömän käden korvautuneen riskiyhteiskunnassa 'näkymättömällä tihutyön
tekijällä'. Tällä hän tarkoittaa suuronnettomuuksien vääjäämättömyyttä sekä niiden kieltei-
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siä sosiaalisia seurauksia voimistuvassa turvallisuuskulttuurissa. Keskeisenä sosiaalisena
vaikutuksena on yleisön luottamuksen hyväksi tehdyn työn valuminen hiekkaan.

Vanhan järjestyksen (status quo ex ante tai 'business as usual') puolustajat silloin tällöin
lohduttavat ja tukevat toisiaan vakuutteluin että luottamuksen menetyksessä, joka seuraa
suuronnettomuuksia, on kyse 'irrationaalistapa 'ideologisesta'ja että se on vain mediahys-
teriaa ja pitkätukkien touhua, joka loppuu seuraavan taloudellisen laman myötä. Beck
väittää kuitenkin, ettei asia ole näin yksinkertainen (Beck 1995, 10-11). Teollisuuden
suuronnettomuuksiin sisältyy hänen mukaansa huomattavaa poliittista potentiaalia, laa-
jempaa kuin mikä voi kanavoitua parlamentaariseen päätöksentekoon.

Ratkaisua riskiyhteiskunnan ongelmaryppääseen Beck hakee, ehkä paradoksaalisesti,
viime vuosisadalta, työn ja pääoman ristiriidan ratkaisuista: samalla tavoin kuin konfliktin
sääntely silloin edellytti muutosta, mm. sosiaaliturvan luomista, poliittisen osallistumisen
laajentamista sekä ammatillisen ja poliittisen järjestäytymisen sallimista, samoin se nyt
edellyttää uusia sääntöjä asiantuntijuudelle, päätöksenteolle ja todistustaakan jakamiselle
- siis radikaaleja muutoksia jotka vaikuttavat teollisen tuotannon perustaan, tieteeseen,
oikeuteen ja politiikkaan (Beck 1995,11).

On huomattava, ettei Beck suinkaan ehdota teollisen yhteiskunnan kumoamista tai paluuta
esimoderniin. Hän ei liioin väitä modernisaation joutuneen umpikujaan tai päätökseensä,
joka oikeuttaisi aikamme määrittelemisen postmoderniksi. Päinvastoin, hän kritisoi post-
modernisteja relativismista, kyynisyydestä ja ovien avaamisesta fasismille. Kuten edellä
totesin, Beck ei esitä yksityiskohtaista ohjelmaa riskiyhteiskunnalle. Sen sijaan hän näyttää
uskovan valistushenkiseen asiantuntijajärjestelmien demokratisoimiseen ja samanaikai-
sesti niiden riippumattomuuden vahvistamisen tärkeyteen. Miten tämä käytännössä voisi
toteutua, siitä Beck ei paljoa puhu. Hän näyttää kuitenkin uskovan, että riskiyhteiskunta
itsessään ajaa ihmiset uudenlaiseen tietoisuuteen paitsi riskeistä myös asiantuntijajärjestel-
mien rajoista. Toivoa on silloin, että myös uudenlaista toimintaa voi syntyä uuden
tietoisuuden myötä.

Siinä suhteessa Beck tulee lähelle Luhmannia, että hän näyttää jossain määrin uskovan
järjestelmän itseohjautuvuuteen. Toisaalta Beck puhuu myös totaalisen tuhon mahdolli-
suudesta, jonka Luhmann merkityksettömänä sivuuttaa.

SVA:n toiminnalliseen puoleen Luhmann ei käsittääkseni tarjoa mitään ylhäältäpäin
toteutettavaa kommunikaation hallintaa tai ohjausta, vaan ennemminkin (osajärjestelmän,
esim. Posivan) oman kommunikaatioherkkyyden syventämistä itsereflektion kautta. Tässä
yhteydessä on mielenkiintoista tehdä vertailuja Ulrich Beckin ja Luhmannin ajattelun
eroista ja yhtäläisyyksistä. Mitä tulee Beckin esittämään riskiyhteiskuntakritiikkiin, on
hyvä pitää mielessä ettei Beck suinkaan ole, kuten toisinaan näkee väitettävän, postmoder-
nisti, vaan ehdottaa toisenlaista modernia, kehittyneempää tai toisenlaiselle kehitysuralle
suuntautuvaa modernia. Toisaalta myös postmodernismiin on olemassa näkökulma, jonka
mukaan valtaosaa siitä, mikä kulkee postmodernin nimellä kulttuurin ja yhteiskunnallisten
ilmiöiden kentässä, voitaisiin yhtä hyvin tai paremminkin käsittää hypermodemina, ts.
modernisaation korkeampana kehitysasteena. Tätä kysymystä syvennetään luvussa 3.4.
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Joka tapauksessa Beckin teosten ympärille syntynyt 'riskiyhteiskuntakultti' herättää aina-
kin seuraavanlaisia kysymyksiä. Voiko menetetyn viattomuuden palauttaa riskiyhteiskun-
nassa? Paratiisistahan olemme kuitenkin poistetut. Eikö myös päätöksenteon välttäminen
ole päätös? Beckin ja Luhmannin ratkaisujen systemaattinen vertailu näiden kysymysten
suhteen voisi olla valaisevaa. Tällaista vertailua ei tietääkseni vielä ole tehty.

3.3 Ekologinen modernisaatio

iä. Kuten
riskiyhteiskunta, myös ekologinen modernisaatio on sosiologiassa verraten suosittu käsite,
etenkin ympäristökysymyksiä koskevan tutkimuksen piirissä. Suomessa käsitettä ovat
sosiologian piirissä käyttäneet rakentavalla tavalla Ilmo Massa (1993), Rauno Sairinen
(1994) ja Pekka Jokinen (1995). Seuraavassa tukeudun Jokisen väitöskirjatutkimukseen
mitä tulee ekologisen modernisaation määrittelyyn. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuksen sosiaalisten vaikutusten arviointia ekologisen modernisaation näkökulmasta koske-
vat pohdinnot ovat kuitenkin omiani.

Kun edellä luonnehditussa riskin sosiologiassa riskiä tutkitaan koodina ja kommunikaatio-
ta ilman erityistä kiinnostusta siihen materiaaliseen todellisuuteen, johon kommunikaa-
tiossa viitataan, ekologisen modernisaation käsitettä käytettäessä on olennaista olla perillä
tutkijan suhteesta sosiaaliseen konstruktionismiin (sosiaalisesta konstruktionismista on
tarkemmin puhe seuraavassa luvussa). Ekologisen modernisaation käsite ei ole mielekäs
ilman ajatusta ympäristömuutosten ja niitä koskevan tietoisuuden yhteydestä. Ekologisen
modernisaation lähestymistavassa ympäristökysymyksiin lähdetään siis siitä, että vallitsee
tietynasteinen vastaavuus yhteiskunnan materiaalisen perustan ja sitä merkityksellistävän
tiedon välillä. Tällaisen oletuksen ei tarvitse olla esteenä sille, että voidaan antaa sijaa myös
merkitysten konstruoinnille osittain sosiaalisenkin prosessin voimasta. Riittää kunhan
ajatellaan, että ympäristömuutoksella ja sitä koskevalla tiedolla on jonkinasteinen johdon-
mukainen yhteys, tai että joistakin ympäristömuutoksista vallitsee merkittävän laaja
yhteisymmärrys.

Ekologisella modernisaatiolla tarkoitetaan tietynsisältöistä ympäristöpoliittista asennetta
tai strategiaa. Kysymys on politiikkavalinnoista: millä tavalla vastata haitallisten ympäris-
tömuutosten, ympäristön pilaantumisen, ympäristöriskien ja niin edelleen, yhteiskunnalli-
seen haasteeseen. Ekologisen modernisaation sisältö tulee ehkä parhaiten ymmärretyksi
kun se asetetaan vertailuun muihin mahdollisiin ympäristöpolitiikan strategioihin nähden.
Kuvailen seuraavassa neljänlaiset ympäristöpoliittiset strategiat, joista yksi on ekologisen
modernisaation strategia.

Ensimmäisenä, myös historiallisessa merkityksessä, on ympäristöongelmien siirtelyn ja
ympäristövaurioiden korjailun strategia. Tässä strategiassa ympäristöongelmiin vastataan
korjailemalla syntyneitä vaurioita ja pidentämällä piippuja tai siirtelemällä muulla tavoin
ympäristöhaittoja paikasta toiseen.

Toinen strategia on nimeltään puhdistus- ja suodatinpolitiikka. Siinä ympäristöhaittoja
vastaan käydään suodattamalla ja puhdistamalla niitä syntysijoillaan tai ylipäänsä lähellä
emissiopistettä.
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Kolmanneksi sijoittuva strategia on lukumme aiheena oleva ekologinen modernisaatio.
Siinä otetaan askel ympäristöongelmien syiden suuntaan. Ajatellaan, että ympäristöongel-
mat johtuvat vanhentuneesta teknologiasta, tehottomasta energian ja raaka-aineiden käy-
töstä ja niin edelleen. Leimallista ekologiselle modernisaatiolle on usko tekniseen kehityk-
seen ja sen kykyyn ratkaista ympäristöongelmat.

Neljäntenä tulee sitten ekologisen rakennemuutoksen politiikka. Se tähtää yhteiskunnan
rakennemuutokseen erityisesti tuotantorakenteita silmällä pitäen. Tässä strategiassa on
ideana tuotantorakenteiden muuttaminen siten, että voidaan tuottaa tavaraa nykyistä
huomattavasti haitattomammin, käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja uusiutumattomien
sijasta. Tähän strategiaan kuuluu myös ajatus jälkiteollisen yhteiskunnan ympäristöystä-
vällisyydestä ja kannatettavuudesta ja siihen johtavan kehityksen tukeminen.

Sekä ekologinen modernisaatio että ekologisen rakennemuutoksen politiikka saavat moti-
vaationsa kahden ensimmäisen strategian puutteista. Ympäristöongelmien siirtelyjä rajoit-
tuminen korjaamaan syntyneitä vaurioita eivät ymmärrettävästi voi tyydyttää kaikkien eri
tilanteessa olevien kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden tarvetta. Myös
puhdistus-ja suodatinpolitiikalla on rajoituksensa: suodatus on aina vain osittaista ja lisäksi
sitä kalliimpaa mitä parempaan tulokseen halutaan päästä. Tiivistäen voi näitä strategioita
luonnehtia tehottomiksi siihen verraten että käydään käsiksi ongelmien syihin ekologisen
modernisaation tai ekologisesti hallitun rakennemuutoksen keinoin.

Mitä tulee ekologisen modernisaation potentiaaleihin sosiaalisten vaikutusten arvioinnis-
sa, on niitä arvioitaessa mielestäni ensin ratkaistava onko ekologinen modernisaatio jo
toteutuneen tai toteutumassa olevan strategiavalinnan luonnehdinta vai normatiivinen
poliittisen toiminnan tavoitteenasettelu. Jälkimmäisessä sosiaalisiin vaikutuksiin voidaan
vaikuttaa, edellisessä ne jäävät huomattavammalta osin pelkästään arvioinnin esineeksi.

Erityisesti ydinjätteen sosiaalisia vaikutuksia ajatellen on tärkeää pohtia mahdollisuutta
ratkaista ydinjäteongelma ekologisen modernisaation viitekehyksessä. Onko siis mahdol-
lista hoitaa ydinjäteongelma, ja miten, osana ekologista modernisaatiota? Vastaus voi
käsittääkseni olla myönteinen, jos tähän strategiaan sisältyvä usko teknologiaan teknisten
innovaatioiden mahdollisuuteen voidaan ulottaa myös ydinjäteongelmaan. Tällöin kuiten-
kin myös ydinenergian tuotanto tulisi, jäteongelman ratkaisusta huolimatta, uusiutumatto-
mia luonnonvaroja kuluttavana tiensä päähän. - Eri asia on sitten, jos uusiutumattomien
luonnonvarojen käyttökiellosta tingitään, esim. siksi aikaa kunnes ydinenergian tasoinen
aurinkoenergia on käytössä. Tällöin ydinvoiman tuotanto jätteineenkin luultavasti täyttäisi
ekologisen modernisaation tunnusmerkit, etenkin jos sen ainoana vaihtoehtona on globaa-
lia ympäristöä vahingoittava hiili.

Vastaus ekologisen modernisaation mahdollisuuksia koskevaan kysymykseen voi osoit-
tautua myös kielteiseksi, ja nimenomaan juuri ydinjätteen kohdalla, ts. ydinjätteestä saattaa
tulla ekologisen modernisaation koetinkivi: ydinvoiman ja ydinjätteiden sosiaalisena
vaikutuksena saatetaan joutua kirjaamaan duaalitalous, jossa ydinjätteet ja ydinvoima
toimivat omana taloutenaan ja ekologisesti modernisoitu osa yhteiskuntaa omana taloute-
naan. Tiivistäen, ydinvoimavaltion ekologinen modernisaatio saattaa johtaa talouden
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kahtiajakoon. Miten, minkälaisin menetelmin arvioida tätä mahdollisuutta, sitä pohdin
vielä seuraavassa lyhyesti.

Ekologiseen modernisaatioon ja ydinvoimaan liittyvien sosiaalisten potentiaalien selvittä-
miseksi lienee ensimmäiseksi kysyttävä, onko ekologinen modernisaatio tai ekologinen
rakennemuutos todella meneillään, tai onko tällainen strategiavalinta mahdollinen ja miten
todennäköinen se olisi. Onko tavarantuotannossa jo siirrytty tai onko merkkejä tulevasta
siirtymisestä nähtävissä uusiutumattomien raaka-aineiden ja energialähteiden käytöstä
uusiutuvien materiaalien ja lähteiden käyttöön? Mikä on tavaratuotannon volyymi ja
kokoonpano sekä näiden muutossuunta?

Myös ekologiseen modernisaatioon liittyvät odotukset ja sitä koskevan kollektiivisen
tietoisuuden muodostuminen voivat edistää, paitsi itsemuutoksen nopeutumista, myös
sosiaalisia liikkeitä ja yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistymistä. - Kysymykset demo-
kratiasta, valtarakenteista ja oikeudenmukaisuudesta ovatkin keskeinen ekologisen moder-
nisaation osa-alue.

3.4 Postmodernismi

Postmodernin käsite, ajatus modernin aikakauden päättymisestä ja uuden, modernin
jälkeisen aikakauden koittamisesta, yleistyi ensimmäisenä arkkitehtuurin alalla. Käsitteenä
postmodernismi tuli nimeämään suuntausta, joka hylkäsi funktionalismin suoraviivaisen
geometrian ja omaksui sen tilalle eri tyylejä yhdistelevän eklektismin. - Kuvaamataiteessa
tyylilajeja yhdistelevää suuntausta kutsutaan myös kitschiksi.

Arkkitehtuurista ajatus postmodernista kulkeutui muuhun taiteeseen sekä kulttuurintutki-
mukseen, jossa se sai lisäsy vyyttä siinä mielessä että kriittiseen arviointiin tulivat, ei vain
arkkitehtuuri, taide ja kaupunkisuunnittelu, vaan koko länsimainen sivilisaatio sekä sen
rationaalinen perustus, joka oli katkeamattomana matematiikan, luonnontieteen ja teknii-
kan kehityksenä nähtävissä valistuksen ajoista lähtien (esim. Berman 1983).

Eurooppalaisen ajattelun itseensä kohdistamaa kulttuurikritiikkiä, myös järjen yksipuolista
korostusta kohtaan tunteen kustannuksella, esiintyi toki jo ennen postmodernismin lansee-
rausta. Esim. romantiikka taiteen ja filosofian suuntauksena on nähtävissä järjen yksipuo-
lisen korostamisen kritiikkinä. - Tässä raportissa ei kuitenkaan ole mahdollista käydä
yksityiskohtaisemmin läpi rationalismin ja modernin tieteellisteknisen edistysuskon nou-
su- ja laskukausia. Sen sijaan esitetään muutamia huomioita modernin päättymistä ja
postmodernia koskevasta julkisesta keskustelusta ja siihen liittyvästä asennemuutoksesta.

Filosofiassa postmodernin airueisiin luetaan nykyään Ludwig Wittgenstein (Lash 1985,14;
vrt. myös Rorty 1982,19-36; Dews 1995,73; Hacker 1996,228-273) niiden kirjoitustensa
johdosta, joissa korostuu kielen ja sen ulkoisen todellisuuden välittyneisyys ihmisen
toiminnan ja tavoitteenasettelujen kautta (Wittgenstein 1922 ja 1967). Loogisen empiris-
min ja analyyttisen filosofian ongelmallisuuden myöntämisen yleistyminen filosofien
keskuudessa (esim. Lakatos 1968; Toulmin 1950) loi pohjaa ajatukselle filosofisen totuu-
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den etsinnän päättymisestä, missä filosofialle varataan vain jonkinlainen vertailevan
kulttuurin tutkimuksen tai älyllisen levähdyspaikan löytäjän rooli (Rorty 1982, xiii-xlvii).

Eurooppalaisessa filosofiassa ja kulttuurintutkimuksessa ovat viime vuosikymmeninä
enenevääsijaa saaneet näkemykset, joissa korostuu arvojen, uskomusten, maailmankuvien
ja käsitysten viimekätinen perustelemattomuus. Näissä näkemyksissä hylätään ajatus
arvojen ja katsomusten johtamisesta tosiasioista. Tämä ajatus on viety niin pitkälle, ettei
siinä enää ole mielekästä puhua faktoistakaan - etenkään sen jälkeen kun on todettu faktojen
riippuvuus arvoista. Jäljelle jää pelkkä eriytymättömän ja eriytyneen suhde (Derrida 1967
ja 1982; Siltala 1999). Paradoksaalista sinänsä, tämä suuntaus luo retorisen voimansa
antiikin filosofian klassikoihin tukeutuen sekä metaforista ja metonymistä esitystapaa
viljellen. Oppisuunnan tunnetuimmat tekstit ovat tieteellisen ja polyteknisen maailmanku-
van ironista kritiikkiä (esim. Derrida 1967; Deleuse & Guattari 1977; Lacan 1979; Lyotard
1980; Baudrillard 1988).

Eurooppalaisten sosiologien ja kirjallisuudentutkijoiden keskuudessa postmodernin käsit-
teellä viitataan 1960-lukua seuranneen kulttuurin niihin piirteisiin, jotka ovat saaneet
alkunsa 1800-luvun lopulla alkaneista tieteen, kirjallisuuden ja taiteiden pelisääntöjä
muokanneista muutoksista (Kristeva 1974; Lyotard 1985,7). Keskeisimpiä näistä muutok-
sista ovat viestin ja merkityksen katoaminen taiteesta. Diskursiivisten sisältöjen tilalle tuli
puhdas estetiikka, subjektiivinen mielihyvän kokeminen ja libidinaalisten energioiden
vapauttaminen (Lyotard 1980). Tässä yhteydessä puhutaan myös hierarkioiden romahta-
misesta ja maailmankuvien hajoamisesta. - Tieteen osalta muutosten luonnetta on luulta-
vasti ollut hankalampaa eritellä kuin taiteiden. Hierarkioiden heikkenemisen myötä tieteen
yhteiskunnallinen rooli on uskoakseni kuitenkin ollut omiaan heikkenemään.

Lyotard muistuttaa, että tiede on aina vastustanut hierarkioita, lukkoonlyötyjä maailman-
kuvia ja lopullisia kertomuksia. Toisaalta moderni tiede on tietyssä mielessä riippuvaisem-
pi aineellisista voimavaroista kuin esimodernin ajan kirkollinen opetus tai pyhien kirjoitus-
ten tutkiminen. Tiede joutuu perustelemaan resurssintarpeensa. Lyotardin mukaan filoso-
fian tehtävänä on kuvata tiede osana ihmiskunnan kehitystä siten, että tieteelle tuossa
kuvauksessa tai kertomuksessa annetaan ratkaiseva, positiivinen rooli. Tuossa roolissaan
tiede, etsiessään totuutta ja oikeaa tietoa kaikessa, pystyy paremmin kuin mikään muu
toiminta tuottamaan ihmiskunnalle sen kulloinkin tarvitsemat hyvinvoinnin välineet.
Filosofian tehtävänä on siis kirjoittaa tämän tyyppinen tieteen legitimaatiokertomus, eli
uskottava tarina joka perustelee vastaansanomattomasti tieteen aseman yhteiskunnassa.
Lyotard käyttää kyseisestä tarinasta nimitystä metakertomus.

Modernin tieteen kohtalo olisi näin siis käytännössä sidottu filosofian tuottaman metaker-
tomuksen uskottavuuteen. Lyotardin mukaan postmoderni yhteiskunnallinen tilanne tie-
teessä merkitseekin kriisiä, joka syntyy tieteen metakertomuksen uskottavuuden ja legiti-
maatiovoiman heikkenemisestä. Postmodernissa tiede ei kuitenkaan katoa, mutta sen
legitimoinnin luonne muuttuu: yhtenäisen edistyskertomuksen sijasta on erillisiä, jopa
keskenään ristiriitaisia, paikallisia tarinoita, jotka saattavat rajoittua vain yhden yksittäisen
tutkimusprojektin perustelemiseen. Tyypillisesti postmodernit legitimaatiokertomukset
rakentuvat keksintöjen ja jopa sensaatioiden ympärille: tutkimuksen rahoitus on yhä
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enemmän riippuvainen joukkotiedotuksen kautta välittyvästä julkisuudesta kuin sen ky-
vystä/uskottavuudesta ihmiskunnan (tai edes kansakunnan) hyvinvoinnin edistäjänä.

Sosiologien keskuudessa postmodernismi ei ole kyennyt sytyttämään mieliä siinä määrin
kuin naapuritieteissä kulttuurintutkimuksessa ja filosofiassa. Syynä on ehkä alan kietoutu-
neisuus modernin ongelmiin jo alusta pitäen. Olihan sosiologian synnyn yhtenä motiivina
huoli yhteiskuntarauhan ja modernin kehityksen jatkumisesta. Alan tyypillisiin piirteisiin
kuuluvat lisäksi teoreettinen moniaineksisuus ja vakiintumattomuus luonnontieteellisen
normaalitieteen mielessä. Tarvetta erityiseen postmoderniin murrokseen alalla ei ole ehkä
siksikään, että sosiologiaa leimaa tyypillisesti moniarvoisuus ja tiedon episteemis-ontolo-
gisia reunaehtoja koskeva keskustelu jonkalainen ei luonnontieteessä ole mielekäs eikä
mahdollinenkaan (Alexander 1988,78-79).

Niin empiirisin tutkimuksin kuin teoriakeskustelussa avautuneiden näköalojenkin (esim.
Bauman 1973; Maffesoli 1993)kauttaon sosiologiassakin kuitenkin tavoitettu jotakin, joka
jollakin tavoin vastaa sitä kehitystä joka filosofiassa, taiteessa ja kulttuurintutkimuksessa
on koettu. Tällaisena voi pitää yhtäältä havaintoja arvomuutoksesta (Inglehart 1990),
arvojen epästabiloitumisesta (Joas 1998), yksilöllisyyden korostumisesta kollektiivisuu-
den kustannuksella ja toisaalta lisääntyvästä yhteenkuuluvuuden hakemisesta voimakkai-
den yhteisten kokemusten kautta. Yhtäältä siis näyttää siltä, että ihmiset ovat valmiita
kyseenalaistamaan vallitsevia arvoja ja instituutioita. Toisaalta taas ihmiset tuntuvat
kaipaavan vanhan tilalle uutta yhteisöllisyyttä oman identiteettinsä rakennusaineiksi.
Tähän liittyvät mielikuvat ovat omiaan sosiologian ja markkinatutkimuksen kohteiksi.
Kuitenkin siinä missä markkinatutkimus on kiinnostunut mielikuvien ohjausvoimasta,
siinä sosiologiaa kiinnostaa enemmän mielikuvien konstruointi: miten mielikuvat synty-
vät, miten mielikuviin voi vaikuttaa, kuinka opiskella mielikuvia, päästä niiden taakse tai
oppia välttämään haitallisten mielikuvien ohjaukseen joutuminen omassa elämässä, jne.

Kuten toimintakäytäntöjen jatkuvuus ja kehitys, niin myös mielikuvien säilyminen, muutos
ja leviäminen ovat tahtovien ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen kautta toteutuvia
sosiaalisia tapahtumia. Tämä on perinteinen sosiologinen ajatuskulku. Se, miten suhtautua
ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon keskinäiseen kommunikaatioon, vaihtelee sosiologien
keskuudessa. Valtaosa sosiologeista luultavasti kokee edelleen järkeväksi kunnioittaa
rajalinjaa yhteiskunnallisten ja luonnontieteellisten tosiasioiden välillä ja pitää parhaimpa-
na välttää astumasta alueelle, jolla problematisoidaan luontoa koskevan tiedon olemusta ja
alkuperää. Tällöin oletetaan implisiittisesti, että luonnontieteen avulla on mahdollista
kommunikoida ihmisyhteisön ulkopuolisen elollisen ja elottoman luonnon kanssa havain-
noimalla sitä ja suorittamalla sille hyvin organisoituja kokeita, joiden avulla saadun tiedon
todenperäisyyttä voidaan koetella.

Kuten jo edellä, luvussa 3.1 luonnehdin, tiedon ja tieteen sosiologian sisällä on erilaisia
lähestymistapoja luontoa ja tekniikkaa koskevaan tiedonhankintaan. Tavallisestihan ajatel-
laan että luontoja kojeet ovat itsessään passiivisia, havainnoivan katseemme kohteita. Näin
ajattelee uskoakseni edelleen myös valtaosa sosiologeista. Ns. tieteellisen tiedon sosiolo-
gian (sociology of Scientific knowledge eli SSK) koulukunnan (esim. Latour 1987 ja 1993)
mukaan sen sijaan tieteilijän ja teknisen kehittelijän havainnoinnin ja manipuloinnin
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kohteet (luonto, kehiteltävät laitteet jne.) ovatkin aktiivisia toimijoita. Tässä lähestymista-
vassa tutkijoiden kommunikaatio ja vuorovaikutus kuvataan siis tapahtuvaksi toimijaver-
kostoissa, joiden jäseninä on paitsi ihmisiä, myös koneita, keksintöjä ja luontokappaleita.

Tiedon hankinnan kuvaaminen sosiaalisena prosessina samoin kuin tieteen reunaehtojen
radikaali kyseenalaistaminen (esim. Derrida 1967 ja 1982; Baudrillard 1995) on saanut
muutamat luonnontieteilijät (esim. Sokal 1997) liittämään nämä tutkimus- ja ajatussuun-
taukset modernin rationaalisuuden hylkäävään postmodernismiin, jossa kaikki on suhteel-
lista eikä lopulta mikään sen vakavammin otettavaa kuin mikä hyvänsä. Relativismisyytös
on ymmärrettävä, muttei mielestäni oikeaan osuva. Vaikka mainitut filosofit ja yhteiskun-
tatieteilijät haluavatkin asettaa kysymyksen siitä miten tieto konstruoituu sosiaalisesti,
eivät he väitä että tieto olisi mielivaltaisesti tai tarkoitushakuisesti konstruoitua tai että se
olisi epäefektiivistä.5 Sen paremmin filosofisessa dekonstruktionismissa kuin tieteellisen
tiedon sosiologiassakaan ei käsittääkseni kiistetä todellisuuden olemassaoloa. Näissä vain
yksinkertaisesti halutaan asettaa kysymys faktoja koskevan tiedon alkuperästä sekä sen
epistemologisista ja sosiaalisista reunaehdoista.

Sosiologialle sen omaa tutkimuskohdetta eli yhteiskuntaa koskevan tiedon alkuperää
pohtiva keskustelu on luonteenomaista, eikä edellytä postmodernismin teesien tai nihilis-
min allekirjoittamista (Alexander 1988,78-87). Kuten edellä mainitsin, sosiologien valta-
osa ei kuitenkaan tunne oloaan kotoiseksi jos tiedon alkuperää koskevaa pohdintaa
vaaditaan ulotettavaksi teknisiin ja luonnontieteisiin. Tämä jätetään mieluusti luonnontie-
teilijöille ja filosofeille. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin äitinä sosiologialla on täten
hyvät edellytykset välttää repiviä yhteenottoja ympäristövaikutusten luonnon-ja lääketie-
teellisen arvioinnin asiantuntijoiden kanssa.

SVA:n sosiologisten reunaehtojen ymmärtämiseksi nyt vallitsevassa yhteiskunnallisessa
tilanteessa, jota postmodernin ympärillä käytävä kulttuurikeskustelu dominoi, on ehkä
hyödyllistä ottaa esille muutamia näkökohtia sosiologian ja postmodernin suhteesta.
Seuraavan pohdinnan tarkoituksena on valottaa sosiologian itsereflektiota suhteestaan
postmoderniin ja modernin ongelmiin.

Yhteiskuntatieteen, erityisesti sosiologian piirissä vallitsee melko laaja yksimielisyys siitä,
että kulttuurissamme ja niissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa joissa aikamme ihminen
elää, on tapahtunut siirtymistä perinteisen modernin elämänmuodon piiristä johonkin,
jossa edistys ja myönteinen kehitys eivät enää ole, sen paremmin yksilöiden kuin yhteiskun-
nankaan tasolla, itsestään selviä asioita. Mitä modernin vakaasti kehittyvän yhteiskunnan
tilalle on tullut tai tulossa, siitä sen sijaan ei sosiologien keskuudessa näytä olevan erityisen
laajaa yksimielisyyttä. Joidenkin mielestä edistyksen katkokset voidaan panna taloudelli-
sen laman tilille, toiset haluavat tematisoida muutoksen vain siirtymisenä entistä moder-
nimpaan kehitysvaiheeseen, aikaisempaa selvästi dynaamisempaan hypermodernin ai-
kaan. Jotkut arvelevat modernin yhteiskunnallisen edistyksen olevan taaksejäänyttä elä-
mää ja edessä olevan väistämättömän siirtymisen modernin jälkeiseen aikaan, s.o. postmo-
derniin yhteiskuntakehityksen vaiheeseen.

' Sosiaalisesta konstruktionismista sosiologiassa seka' sen kritiikistä, ks. luku 3.1 Sosiaalinen konstrukiiomstni.
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Mitä postmoderni sitten kulttuurisenajayhteiskuntamuotona sisältää, ei siitäkään ole kovin
suurta yksimielisyyttä. Keskeistä useimpien mielestä on yksilöllisyyden ja yksilön valin-
tojen merkityksen korostuminen, luottamuksen heikkeneminen keskitettyjen sosiaalisten
järjestelmien mielekkyyteen ja hyödyllisyyteen. Totuutta etsitään nyt kokemuksen ja
mielipiteen aitoudesta, ei ajatusten tai tietojen loogisesta koherenssista taikka argumentin
konsistenssista tunnettujen tosiasioiden kanssa.

Siitä riippumatta, olemmeko siirtyneet tai siirtymässä postmoderniin aikakauteen, postmo-
derni on tälläkin hetkellä suosittu puheen- ja pohdiskelun aihe. Postmodernin mahdolli-
suutta halutaan selvästi pohtia. Halutaan fantasioida toisenlaisen, modernin lineaarisen
kehitysuskon tuolla puolen olevan sosiaalisuuden mahdollisuudella. Koska näiden fanta-
sioiden kohteena ovat ennen muuta sosiaaliset suhteet, ei sosiologia voi välttyä ottamasta
kantaa postmoderniin. Tässä luvussa kerrotaan, miten postmoderni on ymmärretty sosio-
logiassa ja pohditaan mitä seurauksia sillä voisi olla sosiaalisten vaikutustensa arviointiin.

Johdannossaan yleistä yhteiskuntateoriaa koskevaan keskusteluun Steven Seidman ja
David G. Wagner (Seidman ja Wagner 1992, 1-2) muistuttavat, ettei yhteiskuntatieteillä
koskaan ole ollut sitä ylellisyyttä, että ne olisivat voineet olla täysin varmoja identiteetistään
tai sosiaalisesta roolistaan. Heidän mielestään yhteiskuntatieteiltä on niiden alkuvaiheista
asti vaadittuja vaaditaan yhä edelleen, tiliä tietoteoreettisesta, poliittisesta ja moraalisesta
kannanmuodostuksesta. Alusta asti on kysyttyjä kysytään yhä edelleen, ovatko yhteiskun-
tatieteet todella tiedettä luonnontieteen merkityksessä vai ovatko ne ennemmin osa huma-
nistisia tieteitä, onko niiden ideologisuus välttämätöntä vaiko vain merkki kehittymättö-
myydestä tieteenä.

Postmodernismin ymmärtämiseen tietoteoreettisena uutuutena liittyy ehkä halu sosiolo-
gian teoriahistorian hylkäämiseen yhteiskunnallisen ajattelun ja yhteiskuntaa koskevan
teoretisoinnin ohjenuorana. Voidaan tietysti kysyä, onko tässä sittenkin kyse vain sosiolo-
gisesta muistinmenetyksestä, alalle tyypillisestä edeltäjien ja opettajien töiden unohtami-
nen (Bergryd 1982). Tärkeä keskustelun virstanpylväs on puhe kielellisestä käänteestä
sosiologiassa. Käänne ajoitetaan 70-ja 80-lukujen taitteeseen (Urry 1990). Sillä tarkoite-
taan kielen ja merkitysten asettamista ns. aineellisen perustan edelle yhteiskunnallisten
ilmiöiden selitystä etsittäessä. Teoreettisesti vaatimus kielellisten prosessien huomioonot-
tamisesta on helposti perusteltavissa. Kuitenkin tuo vaatimus on käytännön tasolla omiaan
mitätöimään miltei mitkä hyvänsä vaatimukset pitäytyä totuudessa. Mitä näet tosi tieto voi
merkitä silloin, kun se on pelkkä kielellinen konstruktio?

Amerikkalainen postmodernismi ei näyttäisi tuovan yhteiskunnallisten ilmiöiden tutki-
mukseen senkään vertaa uutta kuin eurooppalainen. Tiedollahan on amerikkalaisessa
kulttuurissa ollut pragmaattinen perustelunsa jo John Deweyn ajoista. Tämän päivän
yhdysvaltalaisen sosiologian teoreetikoista onkin vaikea sanoa pitäisikö heidät lukea
modernin vai postmodernin sosiologian edustajiksi. Erityisesti tämä koskee Jeffrey Ale-
xanderia ja Randall Collinsia. Alexanderin edustama uusfunktionalismi saa perustelunsa
sosiologisen funktionalismin historialliseen olemassaoloon vetoamalla, eikä ensisijaisesti
sen perusteella miten hyvin teoria kuvaa todellisia yhteiskunnallis-aineellisia olosuhteita ja
ilmiökenttää. Collins taas lukee klassikoita, vanhoja ja uusia, etnometodologisin silmäla-
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sein. Tuloksena on kudos, joka antaa ponnahdusalustan useisiin suuntiin. Collins (1988)
itse kritisoi relativismista sen tyyppistä kulttuurintutkimukseen painottunutta tiedonsosio-
logiaa, jota Mulkay (1985) edustaa. Toisaalta Collinsin inspiroimana on kehitelty yhteis-
kuntateoreettisia näkemyksiä, jotka tulevat hyvin lähelle niitä joita Collins itse kritisoi
(Hilbert 1990).

Modernin, järkiperäistymiseen ja edistykseen luottavan yhteiskunnallisen ilmapiirin hei-
ketessä myös sosiologiaan - modernin tieteeseen - kohdistuu lopun odotusta niin sisältä
kuin ulkoa käsin. Ajatellaan, ettei sosiologiaa tarvita kun ei enää ole yhteiskuntaakaan
modernin sosiologian ymmärtämässä mielessä. Smart (1990,397-416) kuitenkin muistut-
taa, etteivät sosiologian tilaaja tulevaisuutta koskevat huolestuneetkaan mielenilmaukset
rajoitu postmodernia koskeviin nykypohdintoihin.

Jo aivan 1970-luvun alussa Alvin Gouldner (Gouldner 1971) varoitti sosiologiaa tulossa
olevasta kriisistä. Vakavia ristiriitoja tuli hänen mukaansa esiintymään etenkin hyvinvoin-
tivaltiotutkimuksessa, 'objektiivisuuden' metodologisessa ymmärryksessä sekä subjekti-
objektidualismia koskevissa kysymyksissä. Tällä hetkellä tämän tyyppiset ongelmat ovat
vähintään yhtä keskeisellä sijalla kuin kaksikymmentä vuotta sitten.

Vieläkin varhemmin, 1950-luvun lopulla, C. Wright Mills ennakoi että modernin aikakau-
den loppu on käsillä ja että sitä tulee seuraamaan 'jälkimoderni aikakausi' (Mills 1970;
Smart 1990, 413). Myös Berger ja kumppanit (1973) käyttää postmodernin käsitettä
viittaamaan päätökseensä tulleeseen modernin aikaan. Bell (1976; Smart 1990,413) väittää
postmodernin ilmapiirin ja mielialan aineellistuneen 60-luvun yrityksissä 'viedä modernin
logiikka omille äärirajoilleen'.

Ranskalainen modernisaation ja sosiaalisten liikkeiden tutkimuksestaan tunnettu Alain
Touraine (Touraine 1984,39) esittää, että länsimaisen jälkiteollisen kulttuurin äärimoder-
nit piirteet ovat epäsoinnussa modernia koskevien teorioiden kanssa. Modernin kriisi ei
kuitenkaan ole totaalinen tai lopullinen, vaikkakin syvä. Ajatus modernisaatiosta lineaari-
sena kehityksenä ja yhteiskunnan ja kulttuurin järkiperäistymisenä on tullut ongelmallisek-
si. Samalla kuitenkin modernia järkeä tarvitaan ja se on ahkerassa käytössä, kun keskustel-
laan ja hankitaan tietoa niistä prosesseista jotka uhkaavat modernia elämänmuotoa ja sen
edellytyksiä: hyvinvointia, terveyttä, ympäristöä, turvallisuutta, tasa-arvoa, yksilönvapaut-
ta ja oikeudenmukaisuutta.

Seidman ja Wagner (1992) sekä Lash ja Friedman (1992) edustavat tämän hetken sosiolo-
giassa mielenkiintoisella tavalla kahta erilaista strategiaa reagoida postmodernina nähtyi-
hin modernisaation piirteisiin. Edellisessä teoksessa esitetään postmodernistinen mentali-
teetti uhkana sosiologiatieteelle, jälkimmäisessä taas voimavarana aikaansa seuraavalle
sosiologiselle tutkimukselle. Uhkaskenaariossa politiikan ja yhteiskuntateorian sekoitta-
minen vaarantaa tieteellisen teorian neutraalisuuden ja tutkimuksen objektiivisuuden.
Sosiologialta on vaarassa mennä tieteenä pohja pois. Jälkimodernin nostaminen tutkimus-
kohteeksi taas avaa lähes koskemattoman tutkimusmaaston esim. kansalaisten realismikä-
sitysten parissa. Myös identiteettiä voidaan tutkia menettämättä omaa identiteettiä sosio-
logeina, uskovat Lash ja Friedman.
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Entäpä sitten sosiaalisten vaikutusten arviointi? Postmodernin asennoitumisen yleistymi-
nen näyttäisi johtavan yksilöllisten epistemologisten ja ontologistenkin järjestelmien
nousuun, tietoa ja totuutta koskevien käsitysten eriytymiseen nykyisestään. Jos tähän
yhdistetään vielä Luhmannin arvio erityisalatutkimuksen ja kokonaiskuvia tuottavien
tieteiden erillisyydestä ja vastakkaisuudesta, voidaan olettaa että hyvinkin erilaiset, jopa
toisensa poissulkevat, faktojen paikkansapitävyyttä koskevat käsitykset voivat samanai-
kaisesti saada perustavanlaatuista tukea aihepiiriltään rajoittuneilta erityiskysymysten
tutkimusaloilta, kun taas kokonaiskuvien rakentaminen siirtyy yhä selvemmin pois tieteel-
lisen tutkimuksen piiristä ideologien, taiteilijoiden ja uskonnollisten johtajien tehtäväkent-
tään. Tämä saattaa merkitä perinteisen asiantuntijatiedon roolin heikkenemistä entisestään
myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.

Episteemis-ontologiselle eriytymiselle vastakkainen kehitystendenssi sisältyy suurten
ympäristöuhkien konsensusta luovaan potentiaaliin. Sen manifestaationa syntyvät epistee-
miset yhteisöt näyttävät kykenevän maailmanlaajuiseen toimintaan globaalien ympäristö-
uhkien poistamiseksi. Kansainvälisten ympäristöpoliittisten sopimusten synty ja legiti-
mointi edellyttää ennen muuta asiantuntijatiedon luotettavuutta ja asiantuntijajärjestelmien
uskottavuutta. Toisaalta tieteellis-teknisen asiantuntijatiedon tuotannon jatkuminen edel-
lyttää poliittista vakautta. Jos julkista tutkimuksen rahoitusta suunnataan lyhyellä aikavä-
lillä toistuvasti ja radikaalisti uudelleen, menetetään innovaatiot jotka edellyttävät pidem-
pää kypsyttelyä.

Perinteisen asiantuntijatiedon kysynnän ei siis sittenkään tarvitse kokonaan kadota. Vaikka
asiantuntijoiden erimielisyys (todellinen tai oletettu) nyt näyttääkin johtavan poliittisen
prosessin korostumiseen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa, on todennäköistä, että myös
poliittisessa ja muussakin asiantuntijatiedosta riittävän autonomisessa päätöksenteossa
tunnetaan useissakin käytännön päätöksentekotilanteissa jaettua houkutusta kuulla sitten-
kin asiantuntijaa. Asiantuntijat voinevat myös itse jossain määrin vaikuttaa roolinsa
säilymiseen - myös politisoituvan ympäristövaikutusten arvioinnin aikakaudella. Ei liene
mahdotonta, etteikö Beckin ehdottama asiantuntemuksen politisointi6 voisi tapahtua sillä
tavoin hallitusti, että siinä jää pysyvästi sijaa myös asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden
vuoropuhelulle, siis tiedon ja toiminnan dialektiikalle.

Toivoa siis ehkä vielä on postmodernin kyynisyyden ja yhteiskunnallisen välinpitämättö-
myyden uhkaskenaarion välttämisestä.

6 Beckin ehdotuksesta, ks. luku 3.2 Riskiyhteiskunta.
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4 TUTKIJOIDEN KÄSITYKSET LOPPUSIJOITUKSEN SOSIAALISTEN
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMISTÄ JA ARVIOINTIMENET-
TELYSTÄ

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen asiantuntijoiden asiantuntijamielipiteen selvittämi-
seksi tässä tutkimuksessa etsittiin ja analysoitiin viime vuosien (1994-1998) suomalaisesta
yhteiskuntatieteellisestä aikakauskirjallisuudesta erikseen neljässä nimekkeessä (Futura,
Janus, Politiikka ja Tiedotustutkimus) julkaistuja riskiteknologian, elinympäristöjen ja
sosiaalisten vaikutusten aihealueisiin osuvia tekstejä1 sekä haastateltiin yhteiskuntatieteel-
lisen tutkimuksen asiantuntijoita. Haastattelumahdollisuutta tiedustelevan yhteydenotto-
viestin saaneita asiantuntijoita kutsuttiin myös osallistumaan Posivan järjestämään semi-
naariin (23.9.1998), jossa keskusteltiin tutkijoiden ja asiantuntijoiden kesken sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin käytännöistä ja kehittämistarpeista.

Yhteydenottoviesti haastatteluja varten lähetettiin (29.8.1998) sähköpostitse 30 tutkijalle.
Heistä tavoitin haastatteluun kaikkiaan kymmenen. Nämä edustavat erikoistumisensa
puolesta sosiaalipsykologian, sosiologian, aluetieteen, oikeussosiologian ja oikeustieteen
aloja. Haastattelut suoritin, muutamaa täydentävää haastattelua lukuunottamatta, syyskuun
aikana. Haastatellut olivat toisin sanoen sosiologian, psykologian, ympäristöpolitiikan ja
oikeustieteen asiantuntijoita.

Haastattelukehikkoa rajattiin yhteydenottoviestissä seuraavasti:

"Hyvinvointimme materiaalisen perustan luomisessa tärkeää osaa näytellyt ydinvoi-
ma on tulikokeen edessä. Valtioneuvosto on yhdessä eduskunnan kanssa päättänyt,
että ydinjäte on loppusijoitettava turvallisesti ja lopullisesti Suomen maaperään. Nyt
on meneillään loppusijoitushankkeen edellyttämä ympäristövaikutusten arviointi,
jonka tärkeä osa on hankkeen sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Hanke on mittava ja niin ovat luultavasti siihen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset
vaikutuksetkin. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten nojalla vaikutusten voi arvella
ilmenevän väestön taloudellisena, poliittisena ja psykologisena mobilisaationa ei vain
paikallisesti (loppusijoituspaikkakunnassa) vaan jossain määrin myös valtakunnalli-
sesti ja ehkä jopa kansainvälistä huomiota saaden. Vaikutukset voivat olla sekä
positiivisia että negatiivisia.

Kysymys hankkeen yhteiskunnallisista vaikutuksista, niin myönteisistä kuin kieltei-
sistä, on laaja ja monipolvinen. Näkökulman rajaaminen on siis välttämätöntä. Yhteis-
kuntatieteellinen näkemys ja kokemus on tässä avainasemassa."

Haastattelussa lähdettiin liikkeelle kysymällä tutkijoilta heidän asiantuntijamielipidettään
siitä, mikä olisi oikea tai paras tapa

1 Futuran. Januksen. Politiikan ja Tiedotustutkimuksen tekstejä, jotka täyttivät asettamani kriteerit (yhteensä noin 60
artikkelia), en raportissa erittele systemaattisesti, vaan sen sijaan hyödynnän näistä kahta, raportin tarkoituksiin mielestäni
ideaalisesti sopivaa kirjoitusta (Hellsten l996jaPaiomäki 1996) raportin johdannossa.
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1) tutkia ja/tai arvioida sekä
2) yleensä arvottaa

a) ydinjätteen loppusijoitushankkeen imagovaikutuksia tuotteisiin ja
palveluihin (paikallinen taso, valtakunnallinen taso)

b) ydinjätteen loppusijoitushankkeeseen liittyviä yhteiskunnallisia risti-
riitoja (paikalliset, globaalit)

c) ydinjätteen loppusijoitushankkeeseen liittyviä (muita) pelkoja ja
huolenaiheita

d) ydinjätteen loppusijoitushanketta eettisenä ongelmana (esim. arvo-
ristiriidat tämän sukupolven sisällä, arvoristiriidat sukupolvien välillä).

Tähdensin haastateltaville, että korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksen sosiaalisten
vaikutusten tärkeä ulottuvuus on sosiaalinen konflikti, joka voi ilmetä yhtä hyvin paikal-
lisena ristiriitana (esim. hankkeen kannattajien ja vastustajien erimielisyys), paikallisina
liikkeinä (paikallisen konfliktin taso) kuin ydinvoimaa koskevana kansallisena ja kansain-
välisenä keskusteluna ja liikehdintänä (globaalin konfliktin taso). Julkisella keskustelulla
ja muulla joukkoviestinnän sisältöaineksella taas voi olla vaikutusta imagoihin: hankkeen
imagoon, paikkakunnan imagoon, sen asukkaiden ja yrittäjien sekä näiden valmistamien ja
kasvattamien tuotteiden imagoon. Pyysin tutkijoita simuloimaan tilannetta, jossa heidän
tulee kertoa kansalaisille, ydinenergiaviranomaisille ja ydinvoimateollisuuden edustajille,
miten ydinjätteen sosiaalisia vaikutuksia tulisi tutkia, arvioida (ennustaa) ja arvottaa ja
miten olisi syytä seurata toteutuvia vaikutuksia hankkeen edetessä?

Jo yhteydenottoviestissä evästin tutkijoita seuraavalla kysymyksellä:

"Miten korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaalisia vai-
kutuksia tulisi arvottaa yhteiskunnallisena ilmiönä, yhteiskuntatieteellisen tutkimuk-
sen esineenä ja ongelmana johon yhteiskuntatieteiltä voidaan toivoa ratkaisun eväitä?"

Haastattelujen etenemisen suunnittelin pitäen tavoitteena strukturoimatonta reflektoivaa
keskustelua tutkijan oman erikoistumisen pohjalta. Haastattelut toteutuivatkin aihealuetta
- ydinjätteiden sosiaalisia vaikutuksia - vapaasti ja haastateltavan harrastuneisuuden
pohjalta luotaavana keskusteluna. Keskusteluissa nousivat eri tavoin esiin niin ydinjätteen
loppusijoituksen sosiaaliset vaikutukset kuin niiden arviointiin liittyvät metodiset ongel-
matkin.

Seuraavassa kerron ensin, millä tavoin sosiaalisten vaikutusten arviointia kritisoitiin
suorittamissani tutkijoiden haastatteluissa ja minkälaisia kysymyksiä nousi esiin. Tämän
jälkeen esittelen ja tulkitsen sitten tutkijoiden ajatuksia arvioinnin kehittämiseksi. En tässä
raportissa ilmaise haastattelemieni asiantuntijoiden henkilöllisyyttä, kun tulin niin haastat-
telujen yhteydessä luvanneeksi. Oman mielipiteeni erotukseksi puhun haastateltujen näke-
myksiä esitellessäni 'haastatelluistapa 'tutkijoista'.
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4.1 Nykyisten SVA-käytäntöjen kritiikki

Sosiaalisten vaikutusten sekä yleensäkin ympäristövaikutusten arviointikäytäntöjä on
kritisoitu niiden olemassaolon ajan monella tavoin eri näkökulmista. Arvioinnille on laissa
annettu kahdenlainen tehtävä: 1) hankkeen vaikutuksia koskevan tiedon hankinta ja 2)
niiden, joita asia koskee, osallistumismahdollisuuden järjestäminen arviointiprosessiin.

Arvioinnin suorittamiseen liittyy tavallisesti erilaisia intressejä ja sitä kautta painotuseroja
mitä tulee arvioinnin laajuuteen, menetelmien valintaan ja osallistumisen järjestämiseen.
Myös vastuunjaosta arvioinnissa eri osapuolten kesken on erilaisia näkemyksiä. Osassa
näistä kritisoidaan nykyisin käytäntönä olevaa vastuunjakoa, jossa arvioitavasta hankkees-
ta vastaava toiminnanharjoittaja kantaa suurimman vastuun myös vaikutusten arvioinnista
(YVA, SVA).

SVA:sta kiinnostuneet tahot voi melko yleisellä tasolla luokitella toiminnanharjoittajaan,
konsultteihin, viranomaiseen ja hankkeen vaikutuspiirissä oleviin asukkaisiin (esim. Koi-
vujärvi et ai. 1998). Toiminnanharjoittajan intressissä on luonnollisesti hankkeen toteutu-
minen ja SVArhan sisältyvät hankkeen toteutumista edistävät potentiaalit. Toiminnanhar-
joittajan intressissä voi erikseen olla oman julkisuuskuvan edistäminen SVA:n avulla -
silläkin uhalla että arvioitavan hankkeen toteutuminen estyy SVA:n takia.

Konsulttien intressissä on suorittaa SVA siten että konsultin maine puolueettoman ja
asiantuntevan arvion tekijänä vahvistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että
konsultille on tärkeää ylläpitää selvä raja toimeksiantajan intressien ja omien "tiedonintres-
sien" välillä. Sekä konsultin että toiminnanharjoittajan intressi on usein yksityistä voittoa
tavoittelevan toimijan. Se toteutuu menestyksenä markkinoilla.

Viranomaisen intressissä on legitimoida oma olemassaolonsa niiden edessä, jotka sen
viime kädessä takaavat. Tärkeimpiä näistä ovat toiset viranomaiset, viranomaisen nimittä-
vät edustukselliset päätöksentekoelimet sekä kunnallis- ja valtiollisissa vaaleissa äänioi-
keutetut kansalaiset.

Asukkaiden intressissä on luonnollisesti oma asumisviihtyvyys, terveys, sosiaalisen hyvin-
voinnin ulkoisten olosuhteiden säilyminen ja muut tämäntyyppiset asiat. Sekä viranomai-
sen että asukkaiden intressi toteutuu poliittisten voimien rajaamassa kentässä. Lisäksi on
ilmeistä, että kaikki osapuolet ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia joukkoviestinnäs-
tä ja sen tavasta puuttua asioihin. Tärkeä väliintuleva muuttuja on myös ammatillisen
osaamisen ja asiantuntijatiedon kysyntä ja tarjonta sekä siihen liittyneenä ammattikuntien
sisäinen solidaarisuus.2

On helppoa ymmärtää, että SVA:n kritiikeissä esitetään varsin erilaisia näkökohtia ja jopa
vastakkaisia arvioita nykykäytännöistä ja siitä miten SVA voitaisiin suorittaa nykyistä
paremmin. Yhtäällä korostetaan osallistumisen tärkeyttä, toisaalla perusteellisen asiantun-

! Näitä tekijöitä eritellään useammasta näkökulmasta tämän raportin luvussa 3.
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tijamielipiteen arvoa. SVA:n painoarvon lisäämiseksi jotkut ehdottavat SVA:n siirtämistä
kokonaan viranomaisen vastuulle, toiset taas viranomaisen roolin rajoittamista nykyisestä
ja arvioinnin jättämistä kokonaan toiminnanharjoittajan harkinnan varaan.

Kritiikkiä ja kriittisiä näkökohtia esittäviä yhteiskuntatieteilijöitä yhdistää vaikeus rajata
kritiikki niihin puitteisiin, jotka nykyinen lainsäädäntöjä ohjeistus antavat. Ehkä sellainen
rajaus ei konsistenttiin kuvaan pyrittäessä ole mielekästäkään. Etenkin niin laajamittaisen
hankkeen ollessa kyseessä kuin ydinjätteiden loppusijoitus, on varmaan paikallaan sallia
laajempi SVA:ta koskeva keskustelu kuin mihin pelkkä toiminnanharjoittajan valintojen
kritiikki antaisi aihetta. Näin on tehty tässä raportissa.

SVA:n kritiikki toiminnanharjoittajan näkökulmasta kohdistuu usein niihin ongelmiin
jotka ovat edessä kun SVA paisuu kovin laajaksi: hankkeen toteutuminen viivästyy kun
laajat selvitykset vievät aikaa; hanke saattaa kovin laajamittaisena myös saada liiaksi
julkisen sanan huomiota, niistä voi olla seurauksena hallitsematon mielipiteiden kehitys.
Toiminnanharjoittajan näkökulmasta SVArssa korostuvat usein suhteettomasti hankkeen
negatiiviset puolet hyötyjen jäädessä huomiotta. Esim. ydinvoimalla (joka liittyy kiinteästi
ydinjätekysymykseen) on myös huomattavia positiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

Mitä myönteisiä jo toteutuneita sosiaalisia vaikutuksia ydinvoimalla sitten voisi olla? Suuri
yleisö tuntee ehkäpä parhaiten, mutta samalla myös epäilee, argumentteja ydinvoiman
puhtaudesta, tehokkuudesta, halpuudesta, työllistävyydestä ja riippumattomuudesta. Vä-
hemmän tunnettuja ja julkisuudessa esillä olleita myönteisiä vaikutuksia ovat mielestäni
esimerkiksi seuraavat:

1) Rauhanomaisesta ydinvoimasta on nyt enemmän kokemusta kuin 60-luvulla.Tämä
koskee niin ydinvoiman tuotantoa kuin jätteitä ja todellisia riskejä.Viimeksi mainitut ovat
joiltakin osin osoittautuneet suuremmiksi kuin ensin arvioitiin, joiltakin osin taas vähäi-
semmiksi.

2) Eri energiamuotojen yhteiskunta- ja kansantaloudellinen vertailu ja sen tarvitsemat
menetelmät ja tekniikat ovat tulleet juuri rauhanomaisen ydinvoiman kehittämisen myötä.

3) Ympäristötietoisuus ja ympäristövaikutusten arviointi on saanut ratkaisevaa vauhtia
ydinvoimaan liittyvän riskin tutkimisen ansiosta.

4) Monimutkaisia energiajärjestelmiä koskeva teoreettinen ja käytännöllinen tietämys on
hyötynyt ydinvoiman piirissä tehdystä pioneerityöstä.

5) Ydinvoima pakottaa kansainväliseen hedelmälliseen yhteistyöhön ja kansainvälisten
suhteiden ylläpitoon korkean teknisen osaamisen tasolla.

6) Ydinvoima stimuloi myös poliittista tietoisuutta. Siitä ovat osoituksena sosiaaliset
liikkeet jotka ovat saaneet inspiraationsa ydinvoiman vastustuksesta, ja kasvava tietoisuus
niin ydinvoima-asenteiden subjektiivisuudesta kuin teknisen järjen rajoistakin. Ydinvoi-
man olemassaolo on omiaan auttamaan jäsentämään yhteiskuntaa sekä tietoisuuden että
toiminnan tasolla.
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7) Ydinvoima tuottaa myös yhteiskunnallista integraatiota, vieläpä hyvin perustavalla
tasolla. Sen lähtökohtaisena edellytyksenä on kansalaisten integroituminen valtakunnalli-
seen sähköverkkoon. Samalla se integroi ihmiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja maail-
maan.

8) Ydinvoima on pääomaa joka ei lähde maasta. Se on aineellistaloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kansallista pääomaamme.

Arvioitavien hankkeiden sijoituspaikkakuntien asukkaiden SVA-kritiikissä tiivistyvät
tavallisesti epäilyt arvioinnin puolueellisuudesta: epäillään ettei kaikkia olennaisia vaiku-
tuksia ole arvioitu riittävän perusteellisesti tai luotettavasti. Myös SVA:an ja YVA:an
kuuluvan osallistumisen järjestäminen voi saada asukkaiden kritiikkiä, ei niinkään osallis-
tumisen määrää kuin laatua koskien. S VA:ta haluttaisiin muuttaa osallistuvan suunnittelun
suuntaan ja osaksi käytäntöjä, joissa asukkailla olisi enemmän sananvaltaa itse hankkeen
toteutustapaan. Ydinjätteiden loppusijoituksen kohdalla tämän sisältöistä kritiikkiä ei
ymmärrettävästi juurikaan esiinny asukkaiden esittämänä. Sen sijaan tutkijat ja viranomai-
set saattavat korostaa osallistuvan suunnittelun merkitystä tässäkin yhteydessä.

Viranomaisen (KTM) Posivan hankkeen arviointiohjelmasta esittämässä lausunnossa
korostui menetelmien puutteellisen kuvailun kritiikki. Muissa yhteyksissä viranomaiset
ovat tavallisesti kritisoineet sitä, ettei YVA:ssa ole riittävästi otettu kantaa hankkeen
toteuttamiseen ja asetettu vaihtoehtoja preferenssijärjestykseen (Koivujärvi et ai. 1998).

Käytetyn korkea-aktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen sosiaalisia vaikutuk-
sia arvioitaessa ollaan mielestäni kuitenkin tilanteessa, jossa menetelmien pätevyyttä ei voi
lopullisesti ratkaista matemaattisen todistuksen tapaan, vaan tehtävän mittavuuden ja
siihen sisältyvien huolenaiheiden laajuuden takia joudutaan hyväksymään se, että menetel-
mät ja niiden valinta ovat jatkuvan keskustelun alla. Myös arvioinnin riippuvuus muun
käsitteistön (yhteiskuntateoria, tietoteoria, ontologia) valinnasta on ilmeinen. Tämä on
seikka, jota ei voi pelkin teknisin valinnoin poistaa päiväjärjestyksestä. Uskoakseni se ei
automaattisesti poistu myöskään osallistumista lisäämällä jollakin valituista loppusijoitus-
paikkakunnista, vaan osallistumisen efektiivisyys saattaa edellyttää laajojen piirien mu-
kaantuloa yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikkapa infrastruktuurin järjestämi-
sestä jälkiteollisessa yhteiskunnassa.

4.2 Ideoita ydinjätteiden SVA:n kehittämiseksi

Tutkijoiden pohdinnot ydinjätteen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi,
erityisesti silmällä pitäen kansalaisten kokemia pelkoja ja huolenaiheita sekä ristiriitoja
sosiaalisissa suhteissa, liittivät ydinjätekysymyksen ydinvoiman tuotantoon, yhteiskunnal-
liseen vallankäyttöön ja demokratiaan, joukkoviestinnän vääristävään tai muuten turmele-
vaan (imagot) vaikutukseen sekä asiantuntijatiedon rajallisuuden ongelmaan. Seuraavassa
esittelen eräitä tutkijoiden esiinnostamia näköaloja, joiden rekonstruoinnista tätä raporttia
varten tosin olen yksin vastuussa.
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Tutkijoiden erikoistumisesta, asian harrastuksesta ja omasta tutkimusintressistä käsin
nousi esiin seuraavan tyyppisiä kysymyksiä.

Miten tuottaa puolueetonta tai tasapuolista tietoa eri tasoisista sosiaalisista vaikutuksista,
kun tasoina ovat 1) globaalien ympäristöongelmien taso (ilmastomuutos ja ydinvoima) ja
2) paikallisten ristiriitojen taso (pelot ja huolenaiheet)? Onko SVA:sta välineeksi ydinvoi-
ma-hiilivoima -dikotomian murtamiseen?

Voivatko ihmiset sietää asiantuntijoiden erimielisyyttä ja vaihtoehtoisen tiedon mahdolli-
suutta (vasta-asiantuntijuus) ydinjätekysymyksessä menettämättä luottamustaan asiantun-
tijoihin? Millä edellytyksin ja millä rajoituksin tämä on mahdollista?

Heikentääkö ydinvoima vaihtoehtoisten kulttuurien ja elämäntapojen yleistymisen mah-
dollisuutta? Heikkenevätkö luomuviljelyn ja muun sellaisen tuotannon, jolle paikallinen
identiteetti ja imago on tärkeää, harjoittamisen edellytykset? Miten arvioida tämän tyyppi-
sen sosiaalisen vaikutuksen merkitystä, miten arvottaa tällainen vaikutus?

Voiko ydinjätteen loppusijoitus tai jopa ydinvoima yleensä olla ekologista modernisaatiota
ja millä edellytyksellä?

Miten SVA olisi suoritettava, jotta sen tulokset voitaisiin käyttää yleiseksi hyväksi,
kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen sen sijaan että SVA:lla ehkä ajetaan yksityisiä
teollisia etuja yleisen (julkisen) edun kustannuksella? Miten ratkaista tiedon hankinnan,
kysymyksen asettelun sekä menetelmien ja lähteiden valinnan asettama haaste? Entä
vaihtoehtojen konstruointi, osallistumisen järjestäminen ja/tai kansalaisnäkemysten tie-
dollis-tekninen resurssointi?

Ovatko tiedonintressit Immanuel Kantin tarkoittamassa mielessä edelleen riittävä tae
tiedon totuudellisuudelle, aitoudelle ja vakavastiotettavuudelle? Entä jos Max Weberin
visio asiantuntijakulttuureiden sulkeutuneisuudesta onkin totta; miten silloin liittää loppu-
sijoitusta koskevan tiedon SVA kontekstiinsa?3

Tiedon status on ehkä ongelmallisempi nyt, kun manipuloivan tiedon rooli on tullut entistä
ilmeisemmäksi, kun on käynyt ilmeisjeksi, ettei nykyaika - moderni, edistys - ole vain
totuuden etsintää, vaan usein ennen muuta mielipiteen muodostusta - joskus jopa ilman
takeita mielipiteenmuodostuksen tavoitteenasettelun perustaksi oletetun tiedon totuusar-
vosta. Tieteen ja tutkimuksen asemaa horjuttaa ehkä osaltaan myös kansalaisten tavoitta-
man informaation suuri määrä ja informaation yhä suurempi liikkumisnopeus. Tiedon
epävarmuuden kasvu näyttää edellyttävän 'uskon askeleita' päätöksentekijältä ja epäus-
koisten manipulaatiota, tai vähemmän provokatiivisesti ilmaistuna: kannassaan epävarmo-
jen suostuttelua tukijoukoiksi, kannattajiksi tai muuten myötämielisiksi.

3 Tässä viitataan kontekstuaaliseen eli tilannesidonnaiseen konstruktionismiin sosiaalisia ongelmia tutkivan sosiologian
tutkimusmenetelmänä. Tilannesidonnaista konstniktionismia käsitellään lähemmin luvussa 3.1 Sosiaalinen konstruk-
tionismi.
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Erityisesti energiaa ja ydinvoimaa ja ydinjätteiden loppusijoitusta koskevien kysymysten
äärellä nähtiin, että tieto polarisoituu julkisuudessa yhtäältä tekniseksi, toimijoita itseään
orientoivaksi instrumentaaliseksi tiedoksi (esim. luonnonlakeja tai paineastian kestävyyttä
koskeva tieto) ja toisaalta mielipiteitä suostuttelemaan tarkoitetuksi informaatioksi (esim.
sellaiset luontoa koskevat, muiden toimijoiden valintoja ohjaavat näkemykset kuin "hiili-
dioksidi on paha ja sen ainoa realistinen vaihtoehto on ydinvoima" tai bentoniitin ja
peruskallion käyttäytymistä 100 000 vuoden aikana koskeva varma tieto).

Kun tiedon roolia sosiaalisten vaikutusten kentässä arvioidaan, lienee siis ainakin erotetta-
va, onko tiedon intressinä kielenulkoisen todellisuuden luotettava ja yleispätevä jäsentämi-
nen vai tehokas mielipidevaikuttaminen - siis onko tavoitteena tiedon vai toiminnan
aikaansaaminen. Vaikka nämä eivät välttämättä sulje toisiaan pois, ei myöskään ole takeita
siitä että kumpikaan edellyttäisi toistansa, siis että tehokas mielipidevaikuttaminen aina
perustuisi luotettavaan ja yleispätevään kielenulkoisen todellisuuden jäsentämiseen tai että
objektiivisten tosiasioiden kanssa ristiriidattoman informaation jakelu johtaisi relevanttiin
mielipiteiden kehitykseen.

Mielikuvien (imagot) ja joukkoviestinnän (media) vaikutusten pohdinta jäi suorittamissani
haastatteluissa melko vähälle, joten näitä, mielestäni sinänsä tärkeitä kysymyksiä ei tässä
luvussa juurikaan käsitellä.

Yleisen ja yksityisen edun problematiikka

Suomessa kuten muissakin pohjoismaissa on politiikan ja hallinnon päätöksenteko perin-
teisesti perustunut konsensukseen ja yhteistyöhön vahvojen yhteiskunnallisten toimijoiden
kesken (Lundqvist 1996; Uusitalo 1993). Valtion tehtävänä on ollut valvoa, että yleinen etu
ja intressien yhtäläinen huomioonottaminen toteutuu niin ettei joidenkin toimijoiden
yksityisiä intressejä suosita muiden tai yleisen edun kustannuksella. Valtiollisen politiikan
ja hallintokäytäntöjen hyvyyttä voidaan arvioida sen perusteella miten valtio onnistuu tässä
intressien yhteensovittamistehtävässään. "Hyvä valtio valvoo yleistä etua, rapautunut
edistää vallanpitäjien ja heidän suosikkiensa erityisintressejä." (Uusitalo 1993,289) Myös
sosiaalisten vaikutusten arviointia voidaan mielestäni arvioida tästä näkökulmasta. Yleis-
ten ja yksityisten etujen ristiriita on läsnä SVA:ssa. Tästä katsannosta hyvä SVA edistää
yleistä etua, huono vahvistaa yksityisiä intressejä yleisen edun kustannuksella. Varteen-
otettava lähestymistapa suurten teollisuushankkeiden SVA:an lähtee tutkijoiden mukaan
liikkeelle yleisen ja yksityisen edun ristiriidan reaalisuudesta, ja ottaa huomioon senkin että
yksityisiä etuja saatetaan ajaa yleiseen etuun verhottuna myös S VA:ta tehtäessä. Hyvä SVA
tuo eri intressit avoimeen keskusteluun. Tällä lähestymistavalla päädyttiin seuraaviin
pohdintoihin.

Joidenkin haastattelemieni tutkijoiden ajatuksena oli, että ydinjätteen sosiaalisia vaikutuk-
sia voitaisiin lähteä tutkimaan vaikkapa erittelemällä Keski-Euroopan ydinvoimanvastais-
ten ja ydinjätekuljetuksia vastustavien liikkeiden toimintaa ja argumentteja, perehtymällä
Alain Tourainen tutkimuksiin ydinvoimaan liittyvistä sosiaalisista jännitteistä ja kehitys-
potentiaaleista (Touraine 1983) tai esim. kertaamalla Ruotsin laajan ydinvoimakeskustelun
argumentteja (esim. Holmberg & Asp 1984). Tätä kautta päästäisiin arvioimaan, tuleeko
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Suomessa esiintymään loppusijoitushankkeen sosiaalisena vaikutuksena samanlaista lii—
kehdintääkuin Keski-Euroopassa ydinvoimaan ja ydinjätteisiin liittyen. - Ydinvoimanvas-
taisen argumentaation erittely tuo tutkijoiden mukaan selvästi esille myös sen, etteivät
ihmiset osaa erottaa ydinvoima-ja ydinjätekysymystä toisistaan; loppusijoitusriskjä kos-
keva keskustelu ei ole erotettavissa muusta ydinvoimakeskustelusta.

Myös teollisuudessa ja julkisorganisaatiossa toimivien ihmisten ja ryhmien ammatilliselle
autonomialle haluttiin haastatteluissa antaa oma merkityksensä yleisen ja yksityisen edun
ristiriidan ratkaisussa. Isoissa yksiköissä (esim. Helsingin kaupunki) ammatilliset näkö-
kohdat (osaaminen, tieto) voivat syrjäyttää yksityisiä etuja yleisen nimissä ajavan johdon
pyrkimykset. Toisaalta ammattikunnan etu (työn ja tilausten jatkuminen, ryhmän etuja
edistävä profiloituminen jne.) voi johtaa liittoutumiin yksityisten toimijoiden kanssa
yleisen edun verhon takana (esim. ns. Turun mafia). Myös liikenneväylien julkinen
rahoituspolitiikka (esim. Espoo-Helsinki) nousi esiin mielenkiintoisena tapauksena -
etenkin seuraavan väittämän ansiosta: vaikka raideliikenne tulisi huomattavasti halvem-
maksi kuin moottoritie, edelliseen ei löydy julkista rahoitusta mutta jälkimmäiseen kyllä.

Ydinvoiman ja -jätteiden loppusijoituksen riskien sosiaalista konstruoitumista arveltiin
voitavan tutkia myös erittelemällä niitä syitä, argumentteja ja laskelmia joiden nojalla
USA:n vakuutusyhtiöt aikoinaan kieltäytyivät vakuuttamasta ydinvoimaloita. - Näin
siitäkin huolimatta, että kyseessä on ennen muuta vakuutusmatematiikan alaan kuuluva
ongelma (vrt. myös Levi 1980, 431-444).

Sosiaalisten vaikutusten erittelyssä on tärkeää tuntea myös ne ideat joihin arvioitavan
hankkeen suunnittelussa on pyritty. Toteutunutta kehitystä kannattaa haastattelemani
tutkijan mukaan verrata alkuperäisiin tavoitteisiin ja jos ja kun toteutus poikkeaa niistä
ideoista joilla hanketta alunperin perusteltiin, lähteä sitten etsimään syitä ja selittäviä
tekijöitä sille, miksi toteutunut kehitys poikkeaa alkuperäisestä tavoitteesta siten kuin
poikkeaa. Olennaista on kysyä, missä määrin poikkeamat ovat yksityisen intressin mukai-
sia, missä määrin ne taas palvelevat yleistä etua. Paikallista pääomien logiikkaa ja pääoman
logiikan paikallista konkretisoitumista ei kannata jättää huomiotta. SVA:n tekijöiden
tulisikin olla riittävästi perillä paikallisten, kansallisten ja ylikansallisten yksityisten etujen
distribuutiosta, tutkija korosti.

Käytännössä S VA:lle asetettavia järkeviä odotuksia rajoittaa tietysti se, että vaikka sosiaa-
listen vaikutusten perusteellinen selvittäminen edellyttää substantiaalista resurssointia
yhtenäiseen tutkimushankkeeseen, ei resursseista tärkeintä - aikaa - yleensä ole riittävästi
siten kuin mittavat selvitykset edellyttäisivät. Erilliset, käytännössä usein vielä pienimuo-
toiset, poikkileikkaukselliset osatutkimukset eivät tutkijoiden mukaan riitä antamaan
luotettavaa kokonaiskuvaa todennäköisistä merkittävistä vaikutuksista. - Tässä asiassa
tutkijoiden käsitykset ja käytännön SVA:n reunaehdot eivät aina kohtaa.

Edellä käydyn yleisen ja yksityisen edun kohtaamista koskevan pohdinnan osalta kiteytyy
seuraavaa. Merkittävä osa suurten teollisten hankkeiden sosiaalisia vaikutuksia toteutuu
1) liikkeiden ja poliittisen toiminnan logiikan kautta: tätä voi tutkia liikkeiden argumentaa-
tiota ja julkista ydinvoimakeskustelua erittelemällä; sekä 2) rjMojniejiJogiikariJcauUa; tätä
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voi tutkia yksityisten voittojen ja haittojen (voittojen kotiutus, kustannusten maksatus ja
haittojen eksternalisointi) kohdistumista erittelemällä.

Konstruktionismin haaste?

Konstruktionismin haasteista lähtevä kysymyksenasettelu tuotti seuraavanlaisen pohdin-
nan. Lähtökohtana oli, että sekä itse toteutuva hanke että YVA:n edellyttämät vaihtoehdot
syntyvät monitasoisen tutkimusta, suunnittelua ja tiedottamista sisältävän sosiaalisen
konstruoinnin tuloksena. Käytännössä konstruointi tapahtuu sosiaalisten vuorovaikutus-
prosessien kautta. Nämä prosessit toteutuvat ajassa. Myös vaihtoehtojen konstruointiin
kuluu aikaa, tavallaan ylimääräistä aikaa siihen nähden jos voitaisiin keskittää ponnistukset
vain lopulta toteutettavaan hankkeeseen. Toteutuskelpoisten vaihtoehtojen suunnittelu
merkitseekin käytännössä usein ratkaisun lykkäämistä. Tällä tutkijat halusivat sanoa ennen
muuta, että sekä vaihtoehtojen suunnitteluun että S VA:n suorittamiseen pitäisi voida varata
enemmän aikaa kuin nykyisin on käytäntönä. SVA pitäisi siis voida toteuttaa pidemmän
aikavälin projektina, myös siksi että toistuvien mielipidemittausten avulla saataisiin tietoa
siitä mihin suuntaan kansalaisten kokemukset ja toimijoiden intressit kehittyvät. Toisaalta
eettistä epävarmuutta luovana tekijänä pitkän aikavälin suunnittelussa nähtiin ns. "asentei-
den kypsyttely" julkisuuden toimijoiden kautta.

Edellä sanottuun voidaan tietysti huomauttaa, että markkinoiden ehdoilla toimivien yritys-
ten mahdollisuudet pitkän aikavälin suunnitteluun ovat varsin rajalliset. Mitä nyt SVA:han
tulee, voidaan ehkä kuitenkin pyrkiä aikaistamaan itse arviointiprosessia tuomalla se sisään
jo suunnitteluvaiheessa.

Konstruktionistisen tutkimusotteen hyödyllisyydestä SVA:n tiedonhankinnassa vakuuttu-
neet tutkijat nostivat esiin erityisesti kolme kysymystä jotka ydinjätteen SVA:n evaluaati-
ossa tulisi arvioida:

1) Onko pidemmän aikavälin (pitkittäistä) tietoa ydinvoimaa ja ydinjätteitä koskevien
asenteiden muutoksesta hyödynnetty (sikäli kuin sitä nyt on olemassa)?

2) Onko selvitetty ydinvoima-asenteiden ja ydinjäteasenteiden yhteyksiä?

3) Millä tavalla ydinjätteen kuljetuksiin suhtaudutaan, miten kuljetusten vaikutuksia on
arvioitu?

Konstruktionismia alleviivaavat tutkijat huomauttivat lisäksi, että mielipidemittauksilla
paitsi kootaan myös syötetään informaatiota: kohdejoukolle esitetään jäsennelty kuva siitä
mihin pitäisi ottaa kantaa, mistä muodostaa mielipiteensä. Kyselylomakkeen rakenne ja
toteutustapa tekevät vastaajan puolesta jo valmiiksi joukon valintoja. Tutkijat korostivat,
että kyselyn sisältöä ja rakennetta koottaessa tehdään todellisuudessa jo poliittisia päätöksiä
ja harjoitetaan poliittista vaikuttamista. Kyselyyn vastaaminen on omiaan vaikuttamaan

4 Konstruktionismia käsitellään seikkaperäisesti kirjallisuuden valossa luvussa 3.1 Sosiaalinen konstruktionismi.
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vastaajaan ja hänen tapaansa jäsentää mielipidetiedustelun kohteena olevaa asiaa. Tästä
näkökulmasta olisi siis tärkeätä tutkia mielipidemittausten kysymyksen asettelua, analysoi-
da kyselylomakkeita ja strukturoituja haastattelurunkoja sen suhteen, miten ne jäsentävät
ja konstruoivat todellisuutta vastaajalle. Vaihtoehtojen ja lähtöoletusten - sekä itse hank-
keen vaihtoehtojen ja lähtöoletusten että kyselyiden ja muun aineiston hankinnan vaihto-
ehtojen ja lähtöoletusten - selkiyttäminen antaisi konstruktionistisen lähtökohdan omaksu-
neiden tutkijoiden mielestä hyödyllistä tietoa sosiaalisten vaikutusten arviointiin. Heidän
mukaansa tulisi ennen muuta problematisoida arviointitiedon objektiivisuus ja asiantunti-
joiden rooli sekä hyväksyä, ettei hanketta voi YVA:n ja SVA:n avulla epäpolitisoida.

Konstruktionistisen tutkimusotteen näkökulmasta on siis tärkeää
a) kyselylomakkeiden oletusten ja rajoitusten erittely ja paljastaminen ja
b) tutkimusraportteihin sisältyvien oletusten ja rajausten erittely ja sen eksplikointi mitä
tutkija ilmoittaa tai mikä muuten on pääteltävissä hänen sitoumuksekseen. Sen, miten
ongelmat määritellään osaongelmien kuvailun kautta, eli siis ongelmien paloittelu, kokivat
haastatellut tutkijat ratkaisevan tärkeäksi sosiaalisia vaikutuksia koskevan tiedon muodos-
tusta ajatellen. Toisaalta haastatellut huomauttivat, että nykyään julkisissa energiaohjel-
missa avataan enemmän johtopäätösten lähtökohtia kuin aiemmin oli tapana. Nähdäkseni
kansalaismielipiteen ja asenneavaruuden moniäänisyyden korostamista ja vahvistamista
pidetään paitsi mahdollisena myös suositeltavana, ei vain konstruktionistisessa tutkimus-
otteessa vaan myös arvioitavista hankkeista vastaavien teollisuuden toimijoiden keskuu-
dessa.

Yksinkertainen jako hankkeen hyväksyjiin ja hankkeen vastustajiin voisi haastateltujen
tutkijoiden mielestä olla hyvä lähtökohta vaikutusten arvioinnille. Vastakkaisten osapuol-
ten näkökulmasta voivat hankkeen hyödyt ja haitat tulla luontevasti esiin, kun lähtökohtana
ja punaisena lankana pidetään osapuolten ryhmittymistä ja kantojen perustelua.

Asiantuntijoiden roolia voi tutkijoiden mukaan lähteä problematisoimaan vaikkapa "asian-
tuntija-aggregaatti"-käsitteellä. Asiantuntijuuden merkitys on nyt murroksessa. Asiantun-
tijoiden erimielisyys on tullut yleiseen tietoisuuteen. Seurauksena on haastatellun tutkijan
mukaan ensin hämmennys ja lamaannus, mutta sitten myöhemmin luultavasti, ja toivotta-
vasti, keskustelu tiedon rajojen asettamasta ongelmasta. Tyypillistä hänen mukaansa on
että asiantuntijat kokevat itsensä -ja heidät ja heidän tietonsa koetaan - kansalaisten tiedon
ja käsitysten vastakohdaksi tai paremmaksi, jopa ylivertaiseksi vaihtoehdoksi. Vastakkain
asettuvat tällöin vaihtoehdot ja yhteen tavoitteeseen tähtäävä suunnittelu.

Konstruktionismia sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoreettisena lähtökohtana korosta-
vat tutkijat arvelivat myös, että on yhä vaikeampaa olla laajojen kokonaisuuksien asiantun-
tija. Asiantuntemus eriytyy kuin välttämättömyyden pakosta, jalansija pienenee. Toisaalta
eri alojen asiantuntijoilla on edelleen tarve puolustaa yhteistä fasadia (kuten esim. perhe-
väkivaltatilanteessa kun ovikello soi ja mennään avaamaan: pokeri pidetään, mitään ei
tapahtunut eikä ongelmia ole). Fasadin puolustus tapahtuu eri tasoisena. - Tasoja ovat
esimerkiksi seuraavat: l)asiantuntijuus yleensä, 2) sektoriasiantuntijuus ja 3) yksittäisten
asiantuntijoiden näkemykset.
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Tähän liittyen haluttiin korostaa, että niin hankkeen kuin hanketta koskevan tiedon
poliittisen neutraalisuuden rajallisuus tulee yleensä esille niitä koskevan tiedon lähtökoh-
tien syventämisellä. Perusteellinen sosiaalisten vaikutusten arviointi näyttää siis edellyttä-
vän sen varmistamista, että integroidaan laajat piirit tekemään ja suunnittelemaan vaihto-
ehtoja, eikä vain sanomaan mielipiteensä valmiiksi suunnitelluista, annetuista vaihtoeh-
doista. - Haastattelemani tutkijan mukaan tosin tällä hetkellä jopa KTM myöntää, ettei
kansalaisliikkeillä ole riittävästi resursseja ja että KTM:llä toisaalta on asiantuntijuuden
monopoli jota kansalaisliikkeet eivät voi hyödyntää koska sitä kautta heikkenisi liikkeen
oma uskottavuus.

Toteutuvien vaikutusten ja asenteiden muuttumista koskevaa seurantatutkimusta toivottiin
SVA:an liittyvänä tehtäväksi huomattavasti nykyistä enemmän. Kuten jo edellä, korostui
tässäkin yhteydessä tarve voida samalla ottaa huomioon, että asennetutkimusten kysymyk-
set haastavat vastaajan ajattelemaan toisella tavalla. Tutkijoiden mielestä oli ensiarvoisen
tärkeää olla selvillä siitä miten vastaajat hahmottavat kyselylomakkeen. Suosituksena oli,
että myös seurantatutkimukseen pitäisi aina sisältyä kyselylomakkeiden ja niihin vastaami-
sen metodisesti erittelyä, lomaketutkimuksen analyysejä.

Yhteenvedoksi konstruktionismin asettamasta haasteesta lähteviin pohdintoihin tiivistyy
seuraavaa. 1) Kansalaispiirit tulisi houkutella suunnitteluprosessiin ja vaihtoehtojen kehit-
telyyn mukaan. 2) Kysymyksenasettelun ja tutkimusmenetelmien systemaattinen analyysi
on paikallaan sen selvittämiseksi mitä ennakko-oletuksia ja jäsennystapoja niihin sisältyy.
Raportoinnin systemaattinen erittely on myös tärkeää siihen sisältyvien tulkintojen ja
korostusten osalta tutkijan lähtöoletusten, rajausten ja jäsennysten selvittämiseksi. Tutkijat
halusivat korostaa myös sitä, ettei SVA saisi olla vain toiminnanharjoittajan imagon
kiillotusta ja kansalaisten sumutusta.

Ongelmiksi jäivät edelleen seuraavat kysymykset. Miten resurssoida kansalaisten intressis-
tä ja tunnoista lähtevä vaihtoehtojen suunnittelu saman tasoiseksi kuin teollisuuden ja
hallinnon intresseihin perustuva suunnittelu? Miten estää näennäinen pluralismi, jossa
(epärealististen ja naurettavien) vaihtoehtojen määrä korvaa laadun, ts. se, etteivät todelliset
ja periaatteessa kenties toteutuskelpoiset vaihtoehdot huku näennäisen pluralismin alle?

Tiedon organisointi

Tiedon hankinta ja sen järjestäminen yhteiskuntaa ja ympäröivää fyysistä todellisuutta
koskevan kokonaiskuvan tarpeisiin antoi aihetta seuraavanlaisiin pohdintoihin. Tutkijoi-
den lähtökohtana oli tässä kokemus siitä, että sosiaalinen integraatio näyttää edellyttävän
yhteisesti hyväksyttyjen arvojen olemassaoloa. Subjektiivisten yksilöllisten arvostusten
merkityksen korostuminen näyttäisi vastaavasti heikentävän yhteiskunnan kiinteyttä ja sitä
kautta mahdollisuutta tehdä laajaa legitiimisyyttä edellyttäviä päätöksiä.

Ydinjäteongelman ratkaisussa yksityiset intressit (NIMBY sekä teollisen toiminnan edel-
lytykset markkinataloudessa) asettuvat sulkemaan yleisen intressin pois. Yleinen ja yksi-
tyinen ovat tästä näkökulmasta siis enemmin toisensa poissulkevia kuin toisiaan tukevia.
Tutkijat korostivat, ettei yhteiskunta kuitenkaan voi pysyä koossa ilman eri intressien.
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mukaan lukien yleisen intressin, rauhanomaista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus, viestintä
ja keskustelu ovatkin tärkeitä sosiaalisen integraation välineitä. Ongelmana nähtiin kuiten-
kin keskustelun 'epädemokraattinen' tai 'monopolistinen' ohjaus. Retoriikan, manipulaa-
tion, lobbyn tai ideologian muodon saadessaan keskusteluja viestintä edustavat tutkijoiden
mielestä tiedon ja tiedonvälityksen vääristymistä. Vääristynyt vuorovaikutus taas on
pidemmällä aikavälillä omiaan johtamaan yhteiskunnan disintegraatioon.

Hieman pelkistäen rauhanomaisen ydinenergian historiaa haluttiin luonnehtia seuraavasti.
Se oli alunperin 1) eettinen projekti (miekat auroiksi), 2) osa modernin yhteiskunnan
infrastruktuuria sekä 3) teknisen ja kulttuurisen edistyksen symboli. Nyt ydinvoima on
useiden ihmisten mielissä 1) vaarallista, hankalaa ja kallista teknologiaa joka synnyttää ja
ylläpitää yhteiskunnallisia ristiriitoja, se 2) symboloi suurteollisuuden yksityistä yleisestä
edusta (turvallisuus, terveys) piittaamatonta toimintaa markkinoiden ehdoilla sekä 3)
edustaa vanhentunutta, kehityksessään pysähtynyttä teknologiaa. - Ennen ydinvoima
jätteineen oli osa (tai ainakin se miellettiin osaksi) infrastruktuuria, joka oli osa julkista
hallintoa ja sitä kautta poliittisen ohjauksen piirissä. Nyt energiaratkaisut ovat siirtyneet tai
niiden mielletään siirtyneen markkinoiden valtaan osaksi yksityistä voitontavoittelua.

Esille nousi myös seuraavia ydinvoimaa ja ydinjätteiden sijoittamista koskevia kysymyk-
siä. Pitäisikö ydinteknologian turvallisuuteen sijoittaa enemmän? Pitäisikö vastuun rajaa
nostaa? Pitäisikö nyt yksityinen toimija panna vastuuseen myös aiemmin eksternalisoiduis-
ta kustannuksista? Pitäisikö ydinjäteongelman ratkaisuun resurssoida julkisista varoista tai
sähkönkuluttajahinnoittelun kautta nykyistä enemmän. Pitäisikö ydinsähkön hinta saada
tällä keinoin niin korkeaksi, että ydinvoiman taloudellinen kannattavuus loppuisi ja
ydinvoiman kysyntä ja lisärakennustanne lakkaisi? Toisaalta ydinjäte huolenaiheena,
ongelmana ja mielipiteiden jakajana olisi silti edelleen olemassa.

Muutamat tutkijat halusivat myös asettaa kysymyksen, miten tehdä S VA:ta yhden totuuden
Suomessa? He muistuttivat, että Tshernobylin onnettomuudesta sanottiin seuranneen
radioaktiivista laskeumaakin merkittävämpi psykologinen laskeuma ihmisten mielipitei-
siin ja ydinvoima-asenteisiin. Tähän liittyen haluttiin asettaa ydinjätteiden SVA:n tausta-
muuttujien valintaa koskeva kysymys, pitäisikö selvittää myös tuon onnettomuuden
synnyttämän sosiaalisen ja sosiologisen laskeuman laajuus sosiaalisten liikkeiden ja
vastustuksen mobilisaation laajuutena mitaten?

Haastattelussa tuli esille myös ajatus, että hyvä lähtökohta ymmärtää jaottaa vakavasti
paikallisten ihmisten pelkoja voisi jossain mielessä olla saman sisältöinen kuin suomalai-
sen sosiologian klassikon Edvard Westermarckin näkemys biologisista uhista yhteisten
arvojen pohjana ja taustalla. Biologisten ja kulttuuristen selitysten dialektiikan pohdintaan
voisi motivoida myös universaalit havainnot systemaattisista eroista ydinteknologioiden
riskin kokemiseen sukupuolten välillä.

Kuten jo edellä todettiin, SVA edellyttää vaihtoehtoisten ratkaisutapojen olemassaoloa,
jotta arviointiin voidaan sisällyttää vaihtoehtojen vertailua. Tärkeä kysymys on tällöin,
ovatko vaihtoehdot todellisia vai näennäisiä, realistisia vai epärealistisia. Osa haastatelta-
vista halusi korostaa, että myös vaihtoehtojen pitäisi olla todellisia ja realistisia. Osa
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haastateltavista taas esitti huolestumisensa sen mahdollisuuden johdosta, että myös toteu-
tumatta jäävät vaihtoehdot saattavat aiheuttaa haitallisia sosiaalisia vaikutuksia, nostatta-
essaan pelkoj a, huoltaja ristiriitoja sekä toteutumatta j ääviä odotuksia kohdealueen väestön
keskuudessa, usein sitä enemmän mitä realistisemmiksi ne on suunniteltu.

Tiedon organisointiin perustuvan SVA:n lähtökohdaksi asetettiin tasa-arvon ja hyvän
elämän edistäminen. Myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnin uskottavuuden kannalta
nähtiin tärkeäksi asettaa keskeiselle sijalle kysymys siitä, miten selvittää tai arvioida
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ja sen vaihtoehtojen sosiaalisia vaikutuksia
niin että selvitys palvelee mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti väestön
etuja, hyvinvointia ja tarpeita sekä auttaa ehkäisemään konflikteja, epätasa-arvoa sekä
vaaroja ja riskejä.

Mikä sitten on asiantuntijamielipiteen kenttä tai alue, mikä yleisen kansalaismielipiteen?
Mikä on aluejako tai tehtäväjako näiden kesken käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituk-
sen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa? Nämä kysymykset tutkijat kokivat tärkeiksi
mutta samalla vaikeiksi. - Huomioon tulisi voida ottaa yleisen mielipiteen manipuloita-
vuus, asiantuntijoiden sidokset ja asiantuntijoiden erimielisyys. Kysymys ymmärrettiin
tiedon ja toiminnan suhteena, toisin sanoen poliittisen prosessin ja asiantuntijaprosessin
roolijakona käsitysten ja ratkaisujen muodostamisessa.

Edellä esitetyt haastateltujen tutkijoiden valottamat näkökohdat voi mielestäni koota
yleisemmäksi kysymykseksi mielipiteenmuodostuksen oikeanlaisesta organisoinnista. Tästä
katsannosta mielipiteenmuodostukseen voi ajatella sisältyvän muun muassa tiedon, pää-
töksentekojärjestelmän, ratkaisutason ja tutkimusmenetelmän valintaa, mielipiteen ja
näkökulman valintaa sekä käsityksen, ymmärryksen, vuorovaikutuksen ja kommunikaa-
tion tuottamista.

Haastateltavat alleviivasivat, että ydinjätteisiin liittyvien konfliktien ja ristiriitojen taustalla
ovat myös keskenään yhteensopimattomat elämänkatsomukset, eivät pelkästään intressi-
ristiriidat. Tiedon organisoinnin näkökulmasta elämänkatsomukset ja intressit ovat vain
erilaisia tapoja organisoida tietoa. Periaatteessa tieto voidaan riippumattomien asiantunti-
jainstituutioiden kautta kommunikoida julkisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon
voimavaraksi. Mutta kuten jo edellä tuli esille, myös asiantuntijatieto voi tulla ongelmal-
liseksi ja ihmisten mielissä uudestaan intresseihin sotketuksi sitä kautta, että asiantuntijat
ovat erimielisiä ja monenlaisten sidosten sitomia. Näin ei edes tarvitse olla että ongelma
syntyisi; tiedon liittäminen yksityisiin intresseihin voi toki tapahtua pelkästään siitä syystä,
että vastoin tosiasioita uskotaan näin olevan.

Tietoja kysymys tiedosta on monimutkainen, mutta kuten edellä jo kerroin osa haastatte-
lemistani tutkijoista toi selvästi esiin, että sen monimutkaisuuteen liittyy monta muutakin
tekijää kuin intressit. Kyse ei ole vain intressiristiriidasta. Toisaalta asiantuntijoillakin voi
hyväksyttävällä tavalla olla tutkimusta ohjaavia intressejä tai katsomuksia. - Haastattelussa
tuli esille, että esimerkiksi ruotsalainen Sten Johansson tutki ydinvoiman vastaista liikeh-
dintää, mutta oli samalla vakaasti sitä mieltä että ydinvoiman vaaroja ja riskejä liioitellaan.
Haastateltava tähdensi, ettei tutkijan mielipiteen tai sitoutuneisuuden näin siis suinkaan
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tarvitse vähentää tutkimustiedon arvoa, ei etenkään jos tutkijan subjektiivinen mielipide
tuodaan tutkimuksen hyödyntäjien tietoon.

Tiedon organisoinnin tärkeää roolia luotettavan ja efektiivisen tiedon tuotantoa korostavas-
sa ajatussuuntauksessa nähdään, että perusteellinen SVA edellyttää tiedon organisoinnin
problematisointia ja samalla sen nykyistä laajapohjaisempaa ratkaisua, etenkin kun kysy-
mys ydinjätteistä näyttää vahvasti liittyvän ydinvoimaa koskeviin kysymyksiin kansalais-
ten mielissä. Tutkijoiden mukaan SVA ei saisi olla vain jonkin näkökannan omaksumista
ja tukemista - vaaranahan ovat tällöin uskonnollisten lahkojen tyyppiset yhteiskunnalliset
ilmiöt esim. maailmanlopun ennustuksineen. Sokeaa uskoa vastaan täytyy asettaa vuoro-
vaikutteinen suvaitsevaisuus. Tutkijat korostivat, että suurennuslasin alle on asetettava
myös sokea usko tekniikkaan.

Yhteenvetona tiedon organisoinnin osalta haastatteluissa esitetyistä näkökohdista haluan
merkitä seuraavaa: 1) Tiedon organisointi tulisi aloittaa kaikkien ydinvoimaan ja ydinjät-
teisiin kantaaottavien ryhmien ja niiden omaaman tiedon ja käsitysten kartoituksella,
mukaanlukien tiedon lähteiden selvitykset. 2) Nämä ryhmät olisi saatava mukaan täysival-
taisesti ja tasapuolisesti ydinvoiman ja ydinjätteiden loppusijoituksen sosiaalisia vaikutuk-
sia koskevan tiedon organisointiin. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi haastattelemieni,
tiedon organisoinnin ajatusta tärkeänä pitävien, tutkijoiden mielestä olla myös, että
Säteilyturvakeskukseen tai vastaavaan valvovaan viranomaiseen saadaan riittävästi, siis
nykyistä enemmän, juristeja ja yhteiskuntatieteilijöitä niin, että sosiaaliset vaikutukset
tulevat näiden viranomaisten toimesta nykyistä puolueettomammin ja perusteellisemmin
arvioiduiksi. Tämän arveltiin myös vahvistavan viranomaisen uskottavuutta.

Haastatellut yhteiskuntatieteilijät muistuttivat, että ydinjätteen sosiaalisia vaikutuksia
koskevan tiedon organisointi on myös tiedepoliittinen ja tieteensosiologinen kysymys.
Oppiaineiden j aot yliopistoissa eivät ehkä nyt parhaalla tavalla mahdollista tätä. Ydinj ätteen
sosiaalisia vaikutuksia tutkimaan tulisi ehkä perustaa vastaavanlaisia tutkimuslaitoksia
kuin toisen maailmansodan jälkeen perustetut rauhan ja konfliktin tutkimuslaitokset. Tästä
katsannosta voi olla perusteltua selvittää, pitäisikö ryhtyä toimenpiteisiin erillisten kansain-
välisten tutkimuslaitosten perustamiseksi tutkimaan ydinvoimaa ja ydinjätteitä koskevaa
tietoa ja tiedon käyttöä. Kuten jo edellä tuli esille, tutkijoiden mukaan voisi liikkeelle lähteä
kartoittamalla ydinvoimaan ja -jätteisiin kantaa ottavat ryhmät. Organisaatio tulisi sitten
rakentaa juuri näistä.

Tärkeää olisi selvittää myös ihmisten tiedonkäsitykset, niissä tapahtuneet muutokset sekä
muutosten taustalla olevat sosioekonomiset ja kulttuuriset muutostekijät. Tutkijat arveli-
vat, että osa viimeaikaisista muutoksista voi olla yhteydessä myös siihen, että biologispe-
räiset oppiaineet ovat marssineet eteenpäin, kun sen sijaan yhä useammat fyysikot ovat
vailla koulutustaan vastaavaa työtä ainakin USAtssa ja Venäjällä. Haastattelemani tutkija
halusi jopa kiteyttää, että fysiikan professorit palvelivat ennen teollisuutta, nyt itseään ja
omaa alaansa. Hänen mukaansa he joutuvat nyt enemmän kuin aikaisemmin itse puhumaan
hankkeiden puolesta jotka voisivat edistää oman alan osaamisen kysyntää. - Biologian ja
fysiikan suhteen muutokseen liittyy kenties myös elämää koskevan alueen ja elämän
käsittämistavan ja sen kulttuuristen symboliarvojen muutos, jonka seurauksena elämään ei
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sisällytetä pelkästään ihmiselämää vaan laajemmin, myös muu elämä - eläinten ja niin
edelleen - ja sen suojelu.

Miten kokonaiskuva lopultakaan voi muodostua kohdetta paloittelevista ja kunkin erityis-
alan oman kielipelinsä kautta aihetta tarkastelevista osittaiskuvauksista? Miten eri tieteiden
ja asiantuntija-alojen tuottamista kuvauksista koottava kokonaiskuva on mahdollinen?
Haastattelemani tutkija halusi tässä yhteydessä viitata siihen, että yliopistoissa, tieteellisis-
sä seuroissa ja akatemioissa varotaan nyt erityisesti, toiminnan rahoituksen tulosperustei-
suuden yleistyttyä, ärsyttämästä muita, toisia. Tämä on hänen mukaansa viime aikoina
korostunut. Tällä tavalla, tahdikkuutta noudattaen, ja tieteenalojen demarkaatiolinjoja
kunnioittaen, ehkä voidaan muodostaa jonkinlaisia kokonaiskuvia. - Hyödyllistä tietoa
akateemisista kulttuureista on koonnut mm. Jouni Kekäle (1997).

Ydinvoimaa ja ydinjäteongelmaa koskevan tiedon organisoinnin laajapohjaiset instituutiot
siis puuttuvat nyt. Esimerkiksi Greenpeace, Posiva, Fortum, TVO tai Säteilyturvakeskus
eivät sen paremmin erikseen kuin yhdessäkään yllä ydinvoiman ja ydinjätteiden sosiaalis-
ten vaikutusten koko kentän arviointiin. Ja eiväthän ne sellaiseen edes väitä pyrkivänsä.
Tähän alueeseen liittyvät kysymykset ovat sen verran hankalia, etteivät myöskään vaaleilla
valitut päätöksentekoelimet helpostikaan ota niihin kantaa. Ydinvoima ja ydinjäte -
kysymys on kaiken kaikkiaan poliittisesti hankala juttu. - Ehkäpä vaikutusvaltaiset ja
tunnetut tulevaisuudentutkijat tai sosiologit voisivat ryhtyä kokoamaan ydinvoiman ja
ydinjätteiden sosiaalisia vaikutuksia koskevan tiedon organisoinnista vastaavaa tutkimus-
laitosta, arveli haastattelemani tutkija. Sosiaalisilla liikkeillä on tässäkin avainrooli: ellei
synny liikehdintää, asioista ei keskustella ollenkaan, hän kiteytti.

Omasta puolestani haluan muistuttaa, että tiedon hankintaa ja organisointia ehdottavia
puheenvuoroja voi tietysti kritisoida naiviudesta ja siitä, ettei niissä oteta vakavasti
ranskalaisen dekonstruktionistisen nykyfilosofian analyysiä tiedon ja vallan suhteesta.
Dekonstruktion ensiaskel, representaatioiden alkuperän problematisointi, on tässä yhtey-
dessä helppo ottaa vaikka kysymällä, mistä piireistä tulevien ihmisten toimesta tällaista
tietoa lopulta hankittaisiin.

Dman dekonstruktiotakin on mielestäni selvää, että tässä luvussa esittelemäni näkökannat
ja suositukset ulottuvat laajemmalle kuin mihin ydinjätteen loppusijoituksesta vastaavan
yrityksen toiminta-ajatus ja toimivaltuudet riittävät. Yhteiskunnalliseksi kiistakysymyk-
seksi nousemisensa jälkeen kysymykset ydinjätteiden loppusijoituksesta ja siihen tähtää-
vän hankkeen sosiaalisten vaikutusten oikeanlaisesta, riittävästä, arvioinnista liittyvät
kuitenkin moniin muihin laaja-alaisiin kysymyksiin, kuten ydinvoima yleensä, teollisuu-
den energiatarve, energiahuollon tulevaisuus, ympäristöpolitiikka, alue-ja elinkeinopoli-
tiikka jne. Kun ydinjätteen loppusijoitushankkeen liityntä näihin mainitsemiini laajempiin
yhteyksiinsä tuli useissa haastatteluissa voimakkaasti esille, olen katsonut parhaaksi
esitellä ydinjätteiden SVA:ta koskevia haastattelemieni yhteiskuntatieteen asiantuntijoi-
den näkemyksiä tällä tavoin laajemmassa yhteydessä.
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5 YHTEENVETO

Kuvailen tässä yhteenvedossa ensin ydinjätteitä sosiaalisena ongelmana, valotan sitten
ydinjätekysymystä sosiaalisena konstruktiona, minkä jälkeen esittelen sosiologian tarjo-
amia jäsennystapoja ydinjäteongelmalle. Lopuksi pohdin mahdollisuuksia ylittää ydinjä-
tekiistat. Tässä yhteenvedossa en varsinaisesti tuo esille uutta asiaa tai uusia näkökohtia,
vaan pyrin vain tiivistämään raportin keskeisen sanoman.

Ydinjätteet sosiaalisena ongelmana

Ydinvoimateollisuuden lähtökohtana ydinjätehuoltoon on ollut tehtävän teknis-taloudelli-
nen jäsentäminen. Ydinjätehuollon ratkaisuja etsittiin teknisen ja taloudellisen tietämyksen
avulla. Ydinjätehuoltoa ei oikeastaan nähty ongelmana vaan ennemminkin haasteena
teknis-taloudelliselle osaamiselle. Toisaalta teollisuudessakin nähtiin, että jätehuollon
toteutuksessa saattaisi nousta esiin yhteiskunnallisia hy väksyttävyysongelmia, mutta tässä
kohden teollisuus vetosi ennen muuta teknisen asiantuntijuuden vastuuseen: teollisuuden
tehtävänä olisi hoitaa jätteet teknis-tieteellisen asiantuntemuksen perusteella niin, ettei
niistä koituisi haittaa - sen sijaan että se taipuisi kuulemaan maallikoiden asiantuntematto-
mampia väitteitä. Ongelmaksi on nyt kuitenkin noussut, että huomattava osa kansalaisista
eri maissa suhtautuu epäillen tai kokonaan kielteisesti ydinvoimateollisuuden tarjoamiin
ratkaisumalleihin. Epäilijät vetoavat muun ohella jätteiden vaarallisuuteen. Ydinvoima-
teollisuuden strategiana on ollut vedota asiantuntijuuteen ja koettaa tällä tavoin hälventää
epäilyjä. Mutta sen sijaan että ongelma olisi näin ratkennut ja epäilyt haihtuneet, ovat
ydinjätehuoltohankkeiden vastustajat ryhtyneet kyseenalaistamaan ydinvoimateollisuu-
den asiantuntijuuskäsitettä. Koska kansalaismielipidettä ei läntisissä demokratioissa aina
kyetä edes asiantuntijuuteen vedoten ohittamaan, on yhteiskunnallisen pattitilanteen mah-
dollisuus reaalinen.

Ydinjätekysymys sosiaalisena konstruktiona

Ydinvoimateollisuuden asiantuntijakäsitys on etenkin aiemmin voittopuolisesti perustunut
objektivistiseen tiedonkäsitykseen. Objektivismissa tiedon ja sen kohteen suhde mielletään
yksikäsitteiseksi ja maailma periaatteessa loogisesti kuvautuvaksi, kunhan vain löydetään
tähän tarvittavat objektiiviset faktat. Vastapuoli taas on korostanut oikeuttaan omiin
käsityksiinsä ydinteollisuuden määrittelemistä, esim. ydinjätteiden loppusijoituksen riske-
jä koskevista, faktoista riippumatta. Tässä yhteydessä on teknis-taloudellisen objektivis-
min kritiikkinä tuotu esiin myös psykologisia ja sosiologisia faktoja: "jos henkilö A pelkää
niin hänen pelkonsa on todellista riippumatta siitä onko se teknisen asiantuntemuksen
valossa aiheellista vai ei" ja "jos ydinvoimavastaista liikehdintää ja kansalaistoimintaa
syntyy niin se on todellista riippumatta siitä onko siinä teknis-taloudellisen asiantuntemuk-
sen näkökulmasta järkeä vai ei."

Subjektiivisten kokemusten ja tuntemusten tosiasiallisuuden myöntävien kansalaisten
osuus, myös ydinvoimateollisuuden puolella, on etenkin parin viime vuosikymmenen
aikana selvästi kasvanut. Yhä useampi onkin valmis hyväksymään, että ihmisten käsitykset
ydinjätteistä ovat merkittäviä riippumatta siitä ovatko ne jossain objektiivisessa mielessä
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oikeita vai ei. Faktuaalisen totuuden sijaan hyväksytään poliittinen totuus, joka voidaan
saada selville esim. kansanäänestyksellä sekä yleensä poliittisen päätäntävallan eri muotoja
käyttäen. Yhä useampi, myös teknis-taloudellisen asiantuntemuksen piirissä, on valmis
hyväksymään heikon eli tilanneriippuvan konstruktionismin ydinjätteen riskien arvioinnin
menetelmänä, sillä he ymmärtävät että juuri ihmisten käsitykset ovat ratkaisevia silloin kun
YVA:a edellyttäviä asioita arvioidaan ja niistä päätetään.

Sosiologisia jäsennystapoja ydinjäteongelmalle

Ydinjäteongelman sosiologisina jäsennys- ja käsitteellistämisratkaisuina tässä raportissa
tarjotaan neljänlaista lähestymistapaa. 1) Ydinjätteiden loppusijoituksen hyötyjä ja haittoja
lähestytään sosiaalisina konstruktioina; 2) ydinjätteitä koskeva määrityskamppailu näh-
dään osana modernia riskiyhteiskuntaa; 3) ydinjäteongelman yhteiskunnallisesti hyväksyt-
tävää ratkaisua etsitään ekologisesta modernisaatiosta; 4) ydinjätehuollon pattitilannetta
lähestytään osana tieteellis-teknisen edistyksen legitimaatiokertomuksen murenemista.

Tässä raportissa on lähdetty siitä, että kielen ja todellisuuden yksi yhteen -vastaavuus
teknisessä ja luonnontieteellisessä asiantuntemuksessa ei päde yhteiskunnallisia ja kulttuu-
risia ilmiöitä koskeviin havaintoihin sovellettuna. Tulkinnan välttämättömyyden myöntä-
misen ei havaintoja koskevien päätelmien teossa kuitenkaan tarvitse johtaa relativismin
allekirjoittamiseen. Sen, että myönnetään tiedon vajavaisuus ja epävarmuus ei tässä
raportissa omaksutun kannan mukaan tarvitse merkitä sen enempää tiedon kieltämistä kuin
tieto-opillisen relativismin hyväksymistä. Puutteiden myöntäminen voi yhtä hyvin johtaa
vaatimuksiin ja kehoitukseen luotettavamman ja paremmin kielenulkoista todellisuutta
vastaavan tiedon hankintaan.

Sosiaalinen konstruktionismi, ajatus että sosiaalisia ongelmia ja toisinaan jopa luonnontie-
teellisiä tosiasioita koskevat käsityksemme ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita
ja että niitä tulee tällaisina tutkia - tämä sosiologinen tutkimusote on eri versioissaan
kiistanalainen sekä sosiologian sisällä että luonnon- ja yhteiskuntatieteilijöiden aiheesta
käymässä keskustelussa. On kuitenkin nähtävissä, että interdisiplinäärisesti, luonnon- ja
yhteiskuntatieteen välille, on syntymässä yhteisymmärrystä siitä minkälainen asenne
konstruktionismin eri vaihtoehtoihin voisi tulla yhteisesti hyväksytyksi. Objektivismi, joka
kieltää sosiaalisen konstruktion merkityksen lähes kokonaan, ei voi tulla kysymykseen
suurten teollisten hankkeiden ympäristövaikutuksia tutkivien sosiologien keskuudessa.
Luonnon- ja insinööri tieteilijät taas kokevat vaikeana hyväksyä pelkistettyä konstruktio-
nismia, koska siinä sosiologinen katse voi ottaa tarkasteluunsa mitä hyvänsä eri opinalojen
aksioomista ja totena pidetyistä perusteista lähtien. Yhteinen sävel on löytymässä tilanne-
sidonnaisen eli kontekstuaalisen konstruktionismin hyväksi. Tässä suuntauksessa ollaan
kiinnostuneita ennen muuta ihmisten uskomusten ja teknis-luonnontieteellisten tosiasioi-
den divergoitumisesta.

Konstruktionismikiistassa on jossain määrin kyse myös siitä, halutaanko asiantuntijoille
varata institutionaalinen auktoriteetti edelleenkin vai jätetäänkö tekniset ja muut eksaktit
tieteet - tässä hieman postmoderni ilmaisu on ehkä paikallaan - merkkien ja merkitysten
poliittisen talouden markkinavoimien armoille. Eksakti teknis-luonnontieteellinen tieto
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omaa edelleen tietyn auktoriteettiaseman kehittyneissä yhteiskunnissa. Sen sijaan yhteis-
kuntatieteet ja kulttuurintutkimus joutuvat samaisissa yhteiskunnissa kamppailemaan
hyväksynnästä, arvostuksesta ja rahoituksestakin. Siinä kamppailussa panokset kovenevat
nyt; peliin ovat tulleet vedetyiksi myös auktoriteetit.

Ydinvoima on vaikuttanut merkittävästi riskiyhteiskuntakäsitteen suosioon sosiologiassa.
Epävarmuuden kohtalokkaat seuraukset (ydinonnettomuus Kiovassa) ovat tematisoituneet
yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Tässä raportissa esitellään kaksi tapaa ymmärtää ajal-
lemme tyypillinen riskejä koskeva keskustelu. Toisessa näistä lähtökohtana on harmonian
käsite, toisessa yhteisymmärryksen. Edellisen edustajana esitellään Niklas Luhmann,
jälkimmäisen Ulrich Beck. Luhmann kuvaa eriytyneen yhteiskunnan, jossa hän luonnehtii
eri alasysteemien yli tapahtuvaa onnistunutta kommunikaatiota resonanssin käsitteellä.
Beck taas on samoilla linjoilla kuin ne teoreetikot (esim. Habermas) jotka näkevät
yhteiskunnan eriytyneisyyden ongelmaksi ja kommunikaatiovääristymaksi ja etsivät kon-
sensuksesta - tai täsmällisemmin: yleisinhimilliseksi olettamastaan pyrkimyksestä yhteis-
ymmärrykseen - ratkaisua epävarmuuden ongelmaan.

Luhmannille riski on käsitteenä konstruktio, jonka teknis-taloudellinen alajärjestelmä
kuvaa tulevaisuuden epävarmuudesta ja tuntemattomuudesta aiheutuvan uhan tai vaaran
merkittävyytenä. Tälle alajärjestelmälle kuvaus on täydellinen. Teknis-taloudellinen riski-
käsitys ei kuitenkaan resonoi harmoniaa edistävästi yhteiskunnan muiden alajärjestelmien
kommunikaatiossa. Laajempi, useat alajärjestelmät mukaansa temmannut keskustelu ris-
keistä on johtanut semanttiseen siirtymään keskustelun aiherajauksen osalta. Riskien
sijasta kommunikaation sisältönä on miten tulisi kommunikoida riskeistä. Myöskään tätä
kysymystä koskevasta keskustelusta ei Luhmannin mukaan kuitenkaan ole odotettavissa
järjestelmän harmoniaa vahvistavan resonanssin ilmoille saamista.

Beck ja hänen ajatuksistaan innostuneet yhteiskuntatieteilijät katsovat nykyisen yhteiskun-
nan eroavan radikaalisti viime vuosisadan ja sitä varhaisempien aikojen yhteiskunnista
erityisesti siinä, että nyky-yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia yksilön vastuun rajat
ylittäviä riskejä sisältävistä järjestelmistä. Riskiyhteiskunnan tyypillinen piirre on myös,
että niihin liittyvä tieto on vain harvojen hallussa. Tällainen riskiyhteiskunta kulminoituu
ydinvoimassa. Beckin mukaan suuren yleisön ja heitä edustavien päätöksentekijöiden
käsitykset modernien riskiä sisältävien järjestelmien luonteesta perustuvat silti edelleenkin
nykyistä varhaisempien yhteiskuntien todellisuudelle. Beck asettaa vastakkain perinteisen
modernin ja itse kannattamansa vaihtoehtoisen modernin, jossa yksinkertaisesti pyritään
eroon teknisiä järjestelmiä ja niiden riskejä koskevan ajattelun "vuosisatavirheestä", ts.
halutaan ottaa julkisen keskustelun kautta tapahtuvaan kriittiseen erittelyyn riskiyhteiskun-
nan epäkohdat. Näin Beck siis myös ehdottomasti kiistää olevansa postmodernisti tai
relativisti.

Perinteinen modernisti väittää vastaan ja toteaa, etteivät vaarat ole kasvaneet, vaan
pelkästään niitä koskeva tietoisuus - ja samalla mahdollisuus välttää vaaroja entistä
paremmin. On myös kritisoitu sitä Beckin pohdintoihin sisältyvää juonnetta, jossa vastuuta
ja siihen liittyvää todistustaakkaa halutaan nykyistä enemmän tai jopa yksinomaan sälyttää
teknisten järjestelmien kehittäjille. Epävarmuus, myös teknisiin järjestelmiin sisältyvä, ei
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poistu sitä kautta että se tiedostetaan. Tekniset kehittelijät eivät tee poliittisia päätöksiä.
Poliittisten päätösten välttämättömyyden, valinnan pakon, takia vastuu jakaantuu laajem-
malle. Myös päättämättä jättäminen tai nollavaihtoehto ovat vastuunalaisia valintoja.

Riskiyhteiskuntaproblematiikan tässä raportissa esitellyt vaihtoehtoiset hahmotukset ero-
avat toisistaan selvimmin yhtäältä kysymyksessä asiantuntijavallan ja toisaalta kansalais-
ten osallistumisen roolista. Hieman pelkistäen Luhmann ehdottaa ratkaisuksi asiantuntija-
piirien sisäisen kommunikaation terävöittämistä ja vahvistamista, Beck taas asiantuntija-
tiedon purkamista kansalaiskeskusteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Ekologinen modernisaatio eroaa tutkimusotteena riskiyhteiskuntateorioista siinä, että
ensin mainitussa rajaudutaan ympäristöarvojen toteutumisen tarkasteluun osana moderni-
saatiota kun taas jälkimmäisessä keskitytään voittopuolisesti modernin ongelmiin. Myös
ekologinen modernisaatio on kuitenkin ydinvoiman osalta kamppailuareena. Ydinvoima-
teollisuus pitää ydinvoimaa ekologisesti modernina ja kestävän kehityksen kannalta
järkevänä. Ydinvoiman vastustajat katsovat, että jätteiden tuotantoja ehtyvien luonnonva-
rojen käyttö tekevät ydinvoimasta kestämättömän, eikä ydinvoima näin ollen täyttäisi
ekologisen modernisaation tunnusmerkkejä. Ydinvoimaa voidaan kuitenkin, ainakin peri-
aatteessa, tuottaa siten, että uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään hyvin niukasti. Tästä
katsannosta ydinvoima voisi siis täyttää kestävän kehityksen ja ekologisen modernisaation
kriteerit, jos jätteet pystyttäisiin kierrättämään ja hävittämään tai jos ydinvoiman voidaan
osoittaa helpottavan ratkaisevalla tavalla siirtymistä uusiutuvien energialähteiden (aurinko
ym.) kestävään käyttöön.

Postmoderniksi nimetyssä ajattelutavan muutoksessa tiivistyy sosiaalisen konstruktionis-
min, riskiyhteiskuntakeskustelun ja modernisaation sisältöjä koskevan pohdinnan yhdessä
esiinnostaman valinnan pakon problemaattisuus. Kun loputtomalta näyttävän argumentaa-
tiokamppailun levähdyspaikat, teknis-tieteelliset faktat, nousevat poliittiseen keskusteluun
ja poliittisen päätöksenteon aiheiksi, on ihmisten käsitys asiantuntijatiedosta ja sen yhteis-
kunnallisesta roolista vaarassa muuttua teknisten järjestelmien kehittelyä ja ylläpitoa
ajatellen hankalaksi. Myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnilta edellytetään enemmän ja
syvällisempää itsetutkistelua. Onko sosiologialla edellytyksiä vastata tähän haasteeseen?
Tässä raportissa otetaan kysymykseen myönteinen kanta. Optimismi voi olla perusteltua,
sillä sosiologian oppihistoria runsaine oppiriitoineen osoittaa, että sosiologit ovat erityisen
harjaantuneita tietoteoreettisiin kiistakysymyksiin sisältyvien sudenkuoppien yli loikkaa-
misessa, ts. alan oma sisäinen 'taistelukoulutus' antaa eväitä yhteiskunta-ja teknologiapo-
liittisten umpikujien kiertämiseen.

Ydinjätekiistojenylittämismahdollisuudet

Tieteellistä relativismia, objektivismia ja konstruktivismia koskevat erimielisyydet ylittä-
vää yksimielisyyttä alkaa eri alojen asiantuntijoiden keskuudessa olla siitä, ettei pelkkä
asiantuntijuus voi ratkaista ydinjäteongelmaa nykyisessä päätöksentekojärjestelmässä.
Valmiutta myöntää konstruoitujen merkitysten tärkeys, samoin kuin moninaisten näkökul-
mien todellisuus, on yhä enemmän.
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Yhtenä ratkaisuna on tarjottu yhteiskunnan osa-ja alajärjestelmien keskinäisen resonoin-
nin parantamista kommunikointia kehittämällä. Tällä tavoin ristiriidat eivät kuitenkaan
kokonaan poistu, vaan erilaisten näkökantojen pysyvyys aiheuttaa yhteiskunnallista jänni-
tettä edelleenkin. Olennaista on tietysti, miten vakavia ristiriidat ovat ja voidaanko niitä
lieventää kommunikointia parantamalla.

Toisen tyyppisenä ratkaisuna on pyrkimys konsensukseen keskustelun kautta. Sen onnis-
tuminen edellyttää kuitenkin 'toiseuden' problematiikan ylittämistä. Nyt näyttää siltä, että
ainakin läntisissä yhteiskunnissa on alajärjestelmiä tai keskustelun alakulttuureita, jotka
määrittävät itsensä kielteisesti suhteessa toinen toisiinsa. Ydinvoima ja erityisesti ydinjä-
teongelma on joutunut merkittävällä tavalla tällaisten keskusteluiden sisällöksi. Ydinteol-
lisuus tarttui aikanaan ekologisen modernisaation ja kestävän kehityksen 'oljenkorteen'
keskustelun katkoksia siloittaakseen. Vielä ei kuitenkaan ole nähtävissä, johtaako tämä tie
suotuisaan päätökseen.

Tosiasia on joka tapauksessa, että ydinjäteongelman sosiaaliset vaikutukset muodostuvat
tai konstruoidaan aikanaan tulevaisuudessa. Niiden sisältöön vaikuttaa se miten tässä
asiassa ja miten yhteiskunnassa yleensäkin toimitaan. Toimintaan taas vaikuttavat muun
ohella toimijoiden käsitykset toiminnan vaikutuksista. Sosiaalisten vaikutusten ennustami-
nen vuosikymmeniä eteenpäin on siksi käytännössä mahdotonta.
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