
Tommi Laitio, Demos Helsinki: Oma oppiminen ja osaaminen 
 
Demos HKI:  
- soveltava yhteiskuntatutkimus 
- tavoitteena etsiä ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia ja ovat 
ympäristön kannalta kestäviä 
- haaste: tällä hetkellä liikkuminen ja elämä perustuu öljyyn - miten löytää 
ratkaisuja, joilla hyvinvointi voi kasvaa vaikka hiilidioksidipäästöt vähenevät 
 
Tommin oma kokemus Valtsikasta 90-luvun lopulta: oman valtsikalaisen 
identiteetin boostaaminen kaikkia muita vähättelemällä, sormella osoittelemalla ja 
näyttämällä yhteiskunnassa olevat virheet --> opiskelusta tuli kyynistä, 
valtiotieteilijä yhteiskunnasta irrallisena toimijana, joka osoittaa yhteiskunnan 
virheet 
 
Yleisökommentti: ei lainkaan sama kokemus 
Yleisökommentti: sama kokemus. Tietty näkökulmien monimuotoisuus 
hyväksytään valtsikan sisällä, mutta esim. kauppisnäkökulmaa väheksytään - 
voimakkain ylemmyydentunne valtio-opissa? 
Yleisökommentti: äärimmäinen varovaisuus: ajatus, että omasta näkökulmasta 
oltava todella varma, ennen kuin voi kritikoida (vs. esim. kauppilaiset, jotka 
menee ja tekee vaan) 
Yleisökommentti: fiilis, että meitä ei ymmärretä, varmisteltava, että tulee 
ymmärretysti 
Tommi: ei olla ajateltu, mitä yhteiskuntatieteilijä voisi saada aikaiseksi, jos 
tutkintoon laitettaisiin yhtä paljon resursseja kuin esim. arkkitehdin tutkintoon 
 
Avainkysymys: onko valtsikassa edelleen liikaa kulttuuri, että yhteiskuntatietielijä 
kritisoi ja ilmaisee turhautumistaan. Entä osallistuvuus? Koemmeko olevamme 
osa  ilmiöitä, joita tutkimme? Miten käytännöllistää edes osa yhteiskuntatiedettä? 
Teorioiden todentaminen käytännön kokemusten kautta. 
 
Esim. Junailijankujan vaihto-opiskelijoiden asuntolan rauhoittaminen: talon 
normiston muutos yhteisten tilojen kunnostamisen ja taloisännän tulon jälkeen. 
Ts. kyse ei ollut "pahoista ihmisistä" vaan siitä, että ympäristö tuottaa tiettyä 
käyttäytymistä 
 
Yleisökommentti: ei ajatella, että yhteiskuntatieteilijäkin voidaan palkata 
löytämään ratkaisuja käytännön ongelmiin. Yhteiskuntatieteilijät päätyvää 
valtiolle, kuntiin jne. 
 
Tommi: pelkkä käytännön tekeminen ei ole ratkaisu, teoreettista ajattelua 
tarvitaan myös. Esim. Stanfordin tutkijoiden työ ympäristökäyttäytymisestä. 
Ihmisten tarve olla osa yhteisöä ja sopeutua normeihin. Esim. sähkönkulutus 



vähenee, kun kotitaloudelle kerrotaan sen kuluttavan keskiarvoa enemmän  
 
Usein vastuutusviestintä ei muutu toiminnaksi, i.e. tietoisuus ei johda toimintaan. 
Yhteisön normeilla valtava merkitys.  
 
Asuminen + liikkuminen + ruoka = 80% kuluttajan energiankulutuksesta, i.e. arjen 
isot asiat 
Ruoka: liha, maito, kasvihuone (pakkauksilla ja kuljetuksilla paljoin pienempi 
merkitys kuin usein kuvitellaan). 
Liikkuminen: vapaa-aika (kauppareissut, lasten vieminen harrastuksiin jne.) - 
lentoliikenne koko väestölle pieni asia 
Asuminen: neliöt, lämmitys ja viilennys 
--> mitkä valintatilanteet? Ketkä asiantuntijat paikalla? Esim. asuminen: 
rautakaupat; ruoka: työpaikkaruokalat; asuminen: naistenlehdet 
--> mitkä uudet tuotteet ja palvelut, jotka vaikuttaa valintatilanteisiin? 
Ts. mihin systeemeihin ihmisen valintoihin kytkeytyy? Miten näitä esteitä 
voitaisiin purkaa? Esim. miten tehdä yhteistyötä naistenlehtien kanssa, jotta ne 
kirjoittaisivat erilaisia juttuja.  
 
Keskeinen viesti: Ilmastonmuutosta ei ratkaista yhdellä isolla päätöksellä. Löytää 
pieniä ratkaisuja, jotka vastaa ihmisten tarpeeseen olla ainutlaatuisia, hyödyllisiä 
ja kuulua porukkaan. 
 
Valintatilanteissa (esim. lomamatka) ihmisten keskeiset valintakriteerit ovat: 
mukavuus, normaalius, status-arvo, miehille hifistely, estetiikka --> 
ympäristövaikutus tulee valtaosalle vasta viidentenä.  
 
KEY: teoria tarttuu parhaiten, jos siihen liittyy tietty kokemuksellisuus 
 
Yleisökommentti: sp:n laitoksella yksioikoinen tapa erottaa akateeminen maailma 
ja kaupallisuus; kivaa, että Demos tekee asioista tarpeeksi pieniä, jotta jotain voi 
oikeasti tehdä 
 
Yleisökommentti: taidekasvatuksessa myös se ongelma, että ajatuksena on koko 
systeemin muuttaminen, jolloin ei edes saa miettiä pieniä ja konkreettisia 
ratkaisuja 
 
Yleisökommentti: poikkitieteellisyys keskeisemmäksi osaksi opintoja, kyky tehdä 
yhteistyötä muiden alojen edustajien kanssa sen sijaan, että kukin taistelee oman 
näkemyksen puolesta 
 
Yleisökommentti: naistenlehtien reseptit, rautakaupat ja työpaikkaruokailu EI ole 
pieniä asioita, ne vaikuttaa ihmisten arjessa, piilovaikutukset on valtavia. Jos 
naistenlehti kirjoittaa jutun kotimaan matkailukohteesta, se kasvattaa kohteen 



liikevaihtoa ihan merkittävästi.  Tommi: yhteistyö Fazerin kanssa kausiruuasta. 
Tarvitseeko talvellakin tarjota vihersalaattia ja kurkkua. (Kirsikkatomaattien 
hiilijalanjälki suurempi kuin naudanlihan.) 
 
Demoksen raportti pari vuotta sitten: Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometri: 
tasa-arvo, työolot, työaika parantuneet; työn mielekkyys ei!  Esim. lääkärit ja 
opettajat on pakotettu tekemään potilaan tai oppilaan kannalta vääriä valintoja. 
Varsinkin nuoremmille työntekijöille työ ei ole vain työtä vaan keino toteuttaa 
itselle tärkeitä arvoja, tärkeää voida olla ylpeä omasta työstä. Julkisella sektorilla 
työn mielekkyys on heikompi kuin yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella 
sektorilla työntekijät ei usein näe työnsä tuloksia. Valtavan tärkeää antaa ihmisille 
palautetta hyvästä työstä. Esim. raportti siitä, miten Kontulan eri toimijoiden 
yhteistyö toteuttaa demokratialupausta. 
 
Björn Wahlroos: huonoin asia, mitä julkinen sektori voi tehdä on leikkiä 
kapitalismia. Esim. kunnan sisäinen eri osien välisen vuokramaksut jne. Ei ole 
tarvetta antaa jokaiselle osalle taloudellista arvoa.  
 
Yleisökommentti: sosiaalipsykologina usein yllättyy, miten yksinkertaisia toimivat 
ratkaisut usein ovat.  
 
Tommi: Kokemus demokratiasta ihan eri kuin lupaus demokratiasta. Demokratian 
historia valtavan kiinnostavaa: miksi ajattelemme yhteisten asioiden hoidosta niin 
kuin ajattelemme. Poliitikot jumissa. 
 
Yleisökommentti: tärkeys kuunnella aidoisti, antaa ihmisten puhua loppuun, 
silloin voi itsekin saada uusia ajatuksia. Kallio-liike: ihmiset matkustaa 
saadakseen elämyksiä, miten saada elämyksiä omassa arjessa, omassa 
kaupunginosassa: Kallio blog party, Kallio-kirppis, korttelikeittiö kerran kuussa. 
Saada ihmiset ulos kodeista tapaamaan toisiaan.  
 
Tommi: raivostuu monta kertaa päivässä siitä, miten väärään suuntaan monet 
isot päätökset menee. Mutta ei saa lamaantua. Kokemuksellinen yhteistoiminta 
on hyvä tapa ehkäistä lamaantumista. 


