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Tartuntataudit ja kollektiivinen ilmapiiri syklisinä ilmiöinä
Stoalaisen filosofin Epiktetoksen mukaan ihmisiä eivät järkytä niinkään itse asiat kuin heidän
käsityksensä niistä. Vaikka nykyaikainen yhteiskunta ja sen teknologiat suojaavat meitä vilulta,
nälältä ja taudeilta, ne eivät suojaa meitä pelon, puutteen tai kärsimyksen tunteilta.
Socionomics teorian mukaan sosiaalinen tunne (social mood) määrää kollektiivisten
tapahtumien luonteen. Historiallisesti optimistiset ja pessimistiset ajanjaksot vuorottelevat
syklisesti ja ne muistetaan niihin liittyvien konkreettisten asioiden kuten sotien, keksintöjen,
onnettomuuksien tai muiden aikakauteen liittyvien ilmiöiden kautta. Tässä suhteessa vuoden
2020 epidemia ja siihen liittyvät torjuntatoimet heijastavat omaa ääripessimististä aikaansa.
Toisin kuin aiempien epidemioiden aikana, nyt kollektiivisen ilmapiirin levittäjänä ja
vahvistajana toimivat Internet ja Some.
Avainsanat: tartuntataudit, Socionomics teoria, korona epidemia

Tartuntatautien historiasta
”Kuolemalla on aina syynsä” toteaa akateemikko Eino Jutikkala (1987) klassikossaan
maailman väestöhistorian ääriviivoista. Kirjassaan hän osoittaa havainnollisesti, miten
muuttuvassa maailmassa kuolema on aina vakio, vain kuoleman syyt ovat vaihdelleet.
Jutikkala tutkii ihmiskunnan historian väestökatastrofeja ja niiden pääsyitä eli nälkää ja tauteja.
Ruuan tuotanto ja taudit liittyvät toki läheisesti toisiinsa. Tuhkarokko ja tuberkuloosi ovat
saaneet alkunsa karjasta; flunssa sikojen ja ankkojen kasvattamisesta; hinkuyskä sioista ja
koirista jne. Maanviljelyksen ja karjankasvatuksen keskittäessä ihmiset yhteisöiksi pieniin
kyliin myös niiden ei-toivotut liitännäiset, kuten rotat ja hiiret sekä sontatunkiot, ovat tuoneet
mikrobit osaksi tätä systeemiä.
Maailmanhistoriallisissa tapahtumissa erilaiset kulkutaudit ovat myös näytelleet merkittävää
roolia. Vuonna 1519 Fernando Cortésin johtama kuudensadan espanjalaisen sotilaan joukko
rantautui Mexicoon tavoitteenaan valloittaa atsteekkien valtakunta ja heidän pääkaupunkinsa
Tenochtitlán. Sotaretken ensivaiheessa espanjalaisten menestys perustui ylivoimaiseen
aseteknologiaan,

mutta

lopullisen

voiton

heille

takasi

isorokko,

joka

1520

epidemian seurauksena tappoi jopa puolet alueen väestöstä. Espanjalaisiin tauti ei juuri
tarttunut, sillä he olivat immuuneja sille, kun taas paikalliselta väestöltä puuttui suoja tautia
vastaan. On arvioitu,

että vuoteen 1618 mennessä alueen alkuperäinen 20 miljoonan väestö oli romahtanut 1,6
miljoonaan ihmiseen (Diamond 1999, 210).
Euroopassa Justinianuksen ruttona tunnettu panepidemia tappoi vuonna 542 suuren osan
Konstantinopolin kaupungin asukkaista ja myöhemmin sen arvioidaan tappaneen jopa puolet
Bysantin valtakunnan koko väestöstä (Horgan 2014). Itäiseltä Välimeren alueelta
ruttoepidemia levisi eri puolille Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-itää. Tapahtumia edelsi
ilmaston yhtäkkinen kylmeneminen todennäköisesti tulivuorenpurkauksen takia vuonna 536.
Aikalaislähteiden mukaan auringon kerrottiin paistaneen päivässä vain neljän tunnin ajan ja
keskilämpötilan tippuneen noin kolmen asteen verran normaaliin. Kirjoitettujen lähteiden
lisäksi

asialle

on

löydetty

todisteita

Grönlannista

ja

Antarktiselta

alueilta

löydetyistä tuhkakerroksista sekä tammien vuosirenkaita tutkittaessa (Huldén et al.
2017, 64). Katovuodet, maanjäristykset ja ilmastonmuutos näyttävät olevan siis yhteydessä
toisiinsa kuten myös näitä ilmiöitä seuraavat tartuntataudit ja kansainvaelluksetkin ovat.
Eurooppalaisessa historiassa aikakauden vaihtumiset antiikin ajasta keskiaikaan ja toisen
ruttoepidemian jälkeen siirtymä keskiajasta, renessanssin kautta uuteen aikaan ovat
myös kytköksissä edellä mainittuihin ilmiöihin. Tässä mielessä perinteinen jaottelu
ihmisestä

kulttuuri-

ja luonnonolentona on todennäköisesti liian jyrkkä. Arviot siitä,

miten suuri vaikutus erilaisilla tartuntataudeilla on ollut eri valtakuntien, yhteiskuntien ja
teknologian kehitykselle vaihtelevat.
Professori Chan listaus (Ch'en Kaoyung, Chung Kuo Li J'cd Tien Asai Ten Huo
Piao, Shanghai, 1940) kiinassa todennetuista epidemioista aikavälillä 243 ennen
ajanlaskumme alkua vuoteen 1911, sisältää dokumentaation 291 tunnetusta epidemiasta.
Tartuntatauteja on siis esiintynyt Kiinassa 2000 vuoden aikana keskimäärin kahdeksan
vuoden välein (McNeill 1976, 260–269). Ilmeisesti Kiinassa säännöllisesti toistuvat
epidemiat eivät silti ole aiheuttaneet suuresti muutoksia valitseviin olosuhteisiin,
saati radikaalisti muuttaneet yhteiskuntaa toisin kuin Euroopassa.
Ruton ja isorokon lisäksi muita ihmiskuntaan vaikuttaneita tartuntatauteja ovat olleet mm.
influenssa, tuberkuloosi, pilkkukuume, syfilis ja AIDS. Vuonna 1918–1919 espanjantaudiksi
nimetyn influenssan arvioidaan tappaneen noin 3–5 % maapallon väestöstä. Riippuen
lähteestä kuolonuhrien määrä vaihtelee 17 miljoonasta aina 50 miljoonaan tai jopa 100
miljoonaan ihmiseen (Spreeuwenberg et al. 2018; Patterson & Pyle 1991, 14–15). Suuri
ero arvioitujen lukujen välillä selittyy Spreeunwenbergin mukaan siitä, että laskentatavasta
riippuen luvut

eivät ota huomioon ajankohdan normaalia kuolleisuutta ja I maailmansodasta johtuvia
erityisoloja. Myös tilastointi tuohon aikaan oli puutteellista. Ongelmaksi (kuten nykyäänkin)
nousee kuolinsyiden luokittelu. Influenssalle kun on tyypillistä myös jälkitaudit, kuten esim.
keuhkokuume. Koska antibiootteja ei tuolloin vielä ollut, keuhkokuumeen hoitokeinot olivat
rajalliset. 1900-luvun suurimmat epidemiat espanjantaudin (A H1N1) jälkeen ovat olleet
1957–1959 aasialainen (A H2N2) ja 1968–1969 hongkongilainen influenssa (A H3N2).
Näistä aasialaisen uhrien määrä maailmanlaajuisesti oli 1,1 miljoonaa kuolemaa (Viboud et
al. 2016) ja hongkongilaisen 1–4 miljoonaa kuolemaa (Rogers 2020). Vuoden 2009
sikainfluenssan (A H1N1) uhriluku oli puolestaan 151.700–575.400 (Dawood et al. 2012).
Koska useiden tautien osalta laskentatavat eroavat toisistaan on kaiken kattavan vertailun
tekeminen eri taudeista vaikeaa, joskaan ei mahdotonta. Seuraavassa taulukossa on koottu
tauteja
yhteen: kuvastavia lukuja
Taulukko 1. Keskeiset epidemiat 1900 ja 2000 luvulla
Vuosi

Maailman

Tartuntoja

väkiluku

%

Kuolemia Kuolleisuus:
tartunnan saaneet/
koko väestö

espanjantauti
aasialainen
hongkongilainen
sikainfluenssa

1918–

1,8

33 %

17 milj.

3–4 %

1920

miljardia

500 milj.

1957–

2,9

17 %

1959

miljardia

500 milj.

1968–

3,53

14 %

1969

miljardia

500 milj.

2009

6,85

11–21 %

151.700–

0.02–0,04 %

miljardia

700–1400

575.400

0,0084 %

0,94 %
1.1 milj.

0,22 %
0.038 %

1–4 milj.

0.2–0,8 %
0,11 %

milj.
kausi-influenssa

joka

7,75

5–20 %

290.000–

0.12–0,27 %

vuosi

miljardia

240–1600

650.000

0,0084 %

milj.
Covid 19*

Tilanne

7,8

81.947.503

2.1.2021

miljardia

1,05 %

1.808.041 2,2 %

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)*

0,023 %

Kuten taulukon luvuista voidaan päätellä koronavirus panepidemia asettuu suuruusluokaltaan
jokavuotista kausi influenssaa (5–20 %) selvästi harvinaisemmaksi taudiksi (1,05 %), mutta
tartunnan saaneiden joukossa vaarallisemmaksi kuin tavallinen influenssa (2,2 %). Koko
väestötasolla suhteutettuna se on kuitenkin harvinaisempi tauti kuin aasialainen
tai hongkongilainen epidemia, espanjantaudin ollessa selvästi näitä kolmea epidemiaa
yleisempi ja tuhoisampi 17 milj. kuolonuhreineen. Lähimmäksi vertailukohdaksi covidille
asettunee vuoden 1968 hongkongilainen, jonka kuolleisuus kahden vuoden aikana on
suunnilleen

samaa

suuruusluokkaan

nykyisen

epidemian

kanssa.

Tuon

ajan

yhteiskunnan olosuhteet eivät myöskään eroa nykyisestä suuresti.
Yhteiskunnan kollektiivinen ilmapiiri toimintaa selittävänä tekijänä
Anthony Giddensin (1991) mukaan myöhäismoderni maailma on synnyttänyt mekanismeja,
joiden varassa ihminen luo identiteettiään prosessissa, jossa hän on sekä aktiivinen toimija että
samalla vaikuttamisen kohde (massakulttuurin identiteetit ja meemit, joita ihmiset
tiedostamattaan omaksuvat). Koska perinteiset arvoyhteisöt kuten perhe, suku, ja kansallisuus
ovat menettäneet merkitystään, moderni ihminen (näennäisesti) ilman pysyviä kiinnekohtia
joutuu luomaan ja keksimään oman identiteettinsä eli ”oman itseyden”. Samalla hän myös
objektivoi eli esineellistää itsensä. Keskeiseksi maailmankuvan ja sitä kautta identiteetin
muokkaajaksi

tässä

suhteessa

ovat

nousseet

Internet

ja

Sosiaalinen

media.

Persoonallisuustyypit, Internetin käyttö ja näiden välinen addiktiivinen luonne on mitattavissa
OCEAN (Big Five) faktoreiden mukaan (Goldberg 1990), joita ovat:
1) Avoimuus (Openness)
2) Tunnollisuus (Conscientiousness)
3) Ulospäinsuuntautuneisuus (Extroversion)
4) Sovinnollisuus (Agreeableness)
5) Neuroottisuus (Neuroticism)
Näistä viidestä piirteestä avoimuus, tunnollisuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sovinnollisuus
korreloivat negatiivisesti Internet addiktioon, kun taas neuroottisuus ja ensimmäisestä
neljänteen vastakkaiset piirteet ennustavat Internet addiktiota (Kayiş et al. 2016, 35–36).
Hyödyntäen Facebookia Cambridge Analytica käytti OCEAN profilaatiota 30–80 miljoonan
äänestäjän profilaatioon ja pystyi näin vaikuttamaan presidentti Trumpin valintaan vuonna
2016 (Kanakia et al. 2019). Koneoppiminen, äänestäjien psykologinen profilaatio sekä

ihmisjoukkojen käyttäytymisen ennustettavuus mahdollistavat nykyään myös kollektiivisen
tunteen mittaamisen. Vaikka alan tutkimus on vielä sen varhaisvaiheessa, myös tunteen
sosiaalisen mielialan tarttumista on jo alustavasti mallinnettu (Hill & House 2019). Sosiaalinen
tai kollektiivinen mieliala, aivan kuten tartuntataudit, leviävät yhteisöissä ja ovat molemmat
syklisiä luonteeltaan.
Edellä mainittu väite, vaikka siltä kuulostaakin, ei silti ole uusi. Ranskalainen sosiologi Émile
Durkheim (1858–1917) toi esiin käsitteen homo duplex, jolla hän viittasi ihmisen
kaksinaisluonteeseen biologisena organismina ja moraalisena normatiivisena olentona. Yksin
jätettynä ihmisen vaistot, halut ja taipumukset ohjaavat häntä, kun taas yhteiskunta
normatiivisena yhteisönä asettaa rajoja ja säätelee yksilön käyttäytymistä. Rajaton
individualismi ja itsekkyys johtavat hänen mukaansa onnettomuuteen ja epätoivoon, jotka ovat
vieraantuneen ja toisista ihmisistä erkaantuneen yhteiskuntien tunnuspiirteitä. Alan pioneerina
hän väitti itsemurhien olevan yhteiskunnallinen ilmiö; ja kuten nykyään tiedetään – niillä
olevan yhteisöllinen tartuntataudeille ominainen leviämismekanismi meemeinä (Holopainen,
Helama & Paronen 2010). Vielä perustavaa laatua olevampi kysymys on, missä määrin
ihminen ja sitä kautta myös yhteiskunta on ylipäätään rationaali päätöksentekijä?
Alan klassikko teoksena usein mainittu Herbert Simonin Models of man (1957) toi
ensimmäisenä esiin epäilyn klassisen taloustieteen olettamuksesta rationaalisten ihmisten
kyvystä rajahyötyjen ja kustannusten vertaamisessa. Kirjassaan Simon kuvaa ja mallintaa
matemaattisesti

käsitettä

rajoitettu

rationaalisuus

(bounded

rationality),

joka

käyttäytymistaloustieteellisenä terminä viittaa yksilöiden rajoitettuun kykyyn tehdä valintoja
rationaalisesti. Päätöksentekotilanteessa on monia seikkoja, jotka poissulkevat parhaan
mahdollisen ratkaisun löytämistä. Näitä ovat mm. saatavilla olevan informaation rajallisuus,
päätöksentekoon käytössä oleva aika sekä henkilön kognitiiviset kyvyt. Nobelin taloustieteen
saaneet Daniel Kahneman ja Amos Tverskyn ja vuonna 2017 palkinnon saaneen Richard
Thalerin kehittävät ajatusta vielä pidemmälle. Kun Simon pitää vielä kiinni rationaalisuuden
käsitteestä, nykyinen behavioural economics -tutkimus tuo esiin päätöksentekoon liittyvän
intuitiivisen ja irrationaalisen puolen.
Robert Prechterin (2016) Socionomics teoria vie ajatuksen kuitenkin vieläkin pidemmälle.
Ihmisen päätöksenteko ei ole vain harhainen ja intuitioon perustuva – pohjimmiltaan se
perustuu ja on yhteydessä kulloinkin valitsevaan kollektiiviseen ilmapiiriin. Socionomics

teorian mukaan sosiaalinen mieliala edeltää yhteiskunnallisia tapahtumia (endogeeninen eli
sisäsyntyinen syy) kun arkiajattelu ymmärtää asian juuri päinvastoin: yhteiskunnalliset
tapahtumat määräävät yhteiskunnallisen mielialan laadun (eksogeeninen eli ulkosyntyinen
syy). Yksilötasolla pyrimme aina rationalisoimaan päätöksemme, vaikka tosiasiassa ne
perustuvat intuitiolle, tunteelle ja arvaukselle. Sama pätee myös suurempaan joukkoon ihmisiä
ja lopulta jopa kokonaisiin yhteiskuntiin. ”Arkiajattelun” vastakkaisesti Socionomics teoria
kääntää normaalin ”syy ja seuraussuhteen” (huom., joka on korreloiva ei- kausaalinen
luonteeltaan), kuten seuraavassa taulukossa esimerkein esitetään:
Taulukko 2. Socionomics teorian käänteinen ajattelu
”NORMAALI ARKIAJATTELU”
(eksogeeniset syyt)

”SOCIONOMINEN AJATTELU”
(endogeeniset syyt)

Tapahtuneet asia vaikuttavat
yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri edeltää asioita,
jotka tulevat tapahtumaan.

ESIMERKKEJÄ:
Taantuma saa liikemiehet ja sijoittajat
varovaisiksi.

Liikemiesten ja sijoittajien varovaisuus
edeltää ja aiheuttaa taantuman.

Lahjakkaat johtajat saavat ihmiset
onnelliseksi.
Nousevat osakekurssit
optimistisiksi.

saavat

Onnelliset ihmiset valitsevat hyviä johtajia.
ihmiset Optimistiset ihmiset nostavat osakekursseja.

Skandaalit vihastuttavat ihmisiä.

Vihaiset ihmiset etsivät skandaaleja.

Sota saa ihmiset pelokkaiksi ja vihaisiksi.

Pelokkaat ja vihaiset ihmiset aloittavat sotia.

Iloinen musiikki saa ihmiset hymyilemään.

Ihmiset, jotka haluavat hymyillä, kuuntelevat
iloista musiikkia.

Tartuntatauti saa ihmiset pelokkaiksi ja Pelokkaat ihmiset sulkevat yhteiskuntansa,
sulkemaan yhteiskuntansa.
koska tulkitsevat tartuntataudin vaaralliseksi.

Socionomic teorian mukaan sosiaalinen mieliala on yhteisesti jaettu mielentila, joka vaikuttaa
kaikkeen kokemaamme ja samalla myös tulkintaamme maailmasta. Koska sosiaalinen mieliala
on kollektiivinen, se voimakkaampana kuin yksittäisen ihmisen mieliala, vaikuttaa ja muokkaa
ihmisen käytöstä, asenteita ja arvoja. Kollektiivisen mielialan ominaispiirre on se, että ihmiset
omasta tahdostaan riippumatta ovat taipuvaisia mukautumaan ajan henkeen ja toimivat samoin

kuin kaikki muut. Mainostaminen, propaganda ja muu poliittinen vaikuttaminen on tunnettu jo
kauan ennen nykyistä nettitrollaamista. Laumasieluisuus (herding) on inhimillinen
ominaispiirre, joka koskee siis meitä kaikkia. Koska sosiaalinen mieliala on sisäsyntyinen ja
esitietoinen sitä ei yleensä huomata, saati sitten että ymmärrettäisiin sen vaikutusta omiin
valintoihin.
Sosiaalisen mielialan leviämismekanismeista teoriat jakaantuvat kahtia sen mukaan
ymmärretäänkö sosiaalisen mielialan leviäminen ihmisten välisenä interaktiona vai
tartuntatautia muistuttavana infektiona, joka leviää väestössä jopa ilman sen suurempaa
keskinäistä vuorovaikutusta ihmisten kesken. Internetin vahvistava vaikutus on tässä suhteessa
erityinen (Keen 2015) ja siihen liittyvä Sosiaalinen media haitallinen (Lanier 2018). Asian on
ytimekkäästi ja osuvasti tiivistänyt Linus Torvalds sanoessaan: ”Minä todella inhoan
sosiaalista mediaa – se on sairaus” (Uusi Suomi 8.4.2019). Socionomics teorian ytimen
muodostava sosiaalisen mielialan on syklinen luonteeltaan:
Kuva 1. Sosiaalisen mielialan syklisyys. Nofsinger, J, R. (2005). Social mood and financial
economics. The Journal of behavioral finance 6:144–160. Prechter (2016). Theory of
Finance chapter 31: 585–618.

Kun yhteiskunta ja sen sosiaalinen mieliala ovat nousussa (increasing mood) positiivinen,
avoin ja suvaitsevainen ilmapiiri yhdistävät ihmisiä yrittämään parhaansa, ottamaan riskejä ja

kannustamaan myös toisia eteenpäin elämässään. Valoisa suhtautuminen tuottaa mukanaan
yleensä myös onnistumisia. Tämä optimistisuus ei kuitenkaan jatku ikuisesti, vaan kaikkien
menestyksekkäiden yhteiskuntien kohtalona on lopulta ollut vieraantuminen niistä arvoista,
joihin menestys oli alun perin perustunut. Huippunsa saavuttaessaan (peak positive mood)
ylimielisyys, euforia ja liioittelu saavat vallan. Ilmiö tunnetaan toiselta nimeltään hybriksenä.
Kun yhteiskunta menettää uskonsa arvoihinsa, sosiaalinen ilmapiiri alkaa laskea (declining
mood), pessimismi lisääntyy ja kuvaan astuvat pelko, epäluuloisuus ja vierasviha. Taikausko,
eriheimoisuus ja erikoisuuden tavoittelu lisääntyvät samalla kun konservatiiviset arvot palaavat
korostuneesti arvostelemaan yltiö liberaaleja ja näiden edustamaa maailmankuvaa. Arvostelu
kohdistuu myös yhä enemmän päättäjiin.
Kun päätöksenteko ja yleinen mielipide erkaantuvat toisistaan riittävästi, rapauttaa se
luottamusta koko yhteiskuntaan ja sen viranomaisiin kaikilla tasoilla. Se mitä uskotaan, ei
perustu niinkään tietoon kuin arvioitsijan oman persoonallisuus tyyppiin, hänen
viiteryhmäänsä ja sen jakamaan voimakkaaseen tunteeseen. Tunteisiin liittyvä polarisaatio on
helposti tunnistettavissa ajassamme mm. Yhdysvaltain presidentinvaaleista, ilmastomuutos,
sukupuoli neutraalisuus tai vaikkapa maahanmuutto keskustelusta. Yhteistä näille kaikille
ilmiöille

on

vihamielinen

suhtautuminen

vastapuoleen

ja

äärimmäinen,

jopa

uskonnollishenkinen kiihko, joka pahimmillaan purkautuu väkivaltaisuutena.
Pelko ja siihen liittyvät viha, syyttäminen ja kateellisuus ovat keskeisiä kollektiivisia tunteita
tämän päivän maailmassa niin Amerikassa (Nussbaum 2018) kuin muuallakin. Pitkälle
mennessään pessimistinen sosiaalinen mieliala voi johtaa myös jonkinasteiseen systeemiseen
romahdukseen, aivan varmasti taloudelliseen niukkuuteen ja lopulta pahimmillaan sotaan. Kun
pohjakosketus on lopulta saavutettu, epäluulo muuttuu vähitellen kuitenkin toivoksi ja sykli
alkaa uudelleen.

Muita asiaan vaikuttavia seikkoja
Totuuden jälkeisellä ajalla tarkoitetaan vetoamista tunteisiin ja mielipiteisiin faktojen
asemasta. Totuuden jälkeisen ajan käyttövoimana on nyky-yhteiskunnalle ominainen
pluralismi, kun lähes kaikista asioista on olemassa lukuisia erilaisia tulkintoja. Samalla
auktoriteettien asema kyseenalaistetaan. Toisin kuin luullaan, verkosta löytyvä tieto ei välity

lukijalle neutraalisti vaan tätä säätelevät algoritmit ohjaavat ihmisten tiedonsaantia aktiivisesti.
Uuden median ohjausvoimana toimivat algoritmit muokkaavat lukijalle suuntautuvaa tarjontaa
ja synnyttävät ”heimoutumisen”, joka nykyisellään vaikeuttaa merkittävästi yhteiskunnallista
keskustelua ja vie pohjan pois asioiden neutraalilta tarkastelulta (Vihma, Hartikainen,
Ikäheimo & Seuri 2018). Tähän liittyviä ilmiöitä ovat mm:
1) Yliluottamusharha, joka saa ihmisen luottamaan liikoja omiin hakutuloksiinsa ja
kykyynsä tulkita niitä puolueettomasti
2) Vahvistusharha eli taipumus uskoa tietoa ja näkemyksiä, jotka vahvistavat jo valmiiksi
omaksuttuja näkemyksiä
3) Keskustelun kärjistyminen, kun maltillista ajattelua edustavat henkilöt vetäytyvät pois
keskustelusta
4) Identiteettipuhe, joka stereotypisoi ja typistää ihmisryhmiä siirtäen käyttäytymismallin
myös netin ulkopuoliseen elämään
5) Uhritutuminen
6) Asiantuntijuuden halveksunta, väkivalta ja uhkailu
7) Oman heimon ensisijaisuus suhteessa muihin ihmisiin.
Koska yhteinen maailmankuva ja todellisuuskäsitys ovat tällä hetkellä pirstoutuneet,
heijastuu kaikki edellä mainittu myös koronakeskusteluun. Suurin jakolinja tässä
keskustelussa on laumasuoja ajatusta ja tukahduttamisstrategiaa (lockdown) kannattavien
tahojen välillä. On hyvin harvinaista ja tieteen perinteistä puolueettomuuden käsitteen
kannalta poikkeavaa, että jopa tieteelliset julkaisut keräävät nykyään nimiä adresseihin
saadakseen tukea omille kannanotoilleen. The Lancet lehden (31.10.2020) julkaisemassa
adressissa Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now (https://
www.johnsnowmemo.com) vedotaan sosiaalisen etäisyyden säilyttämiseen niin kauan kuin
rokotteilla ja lääkkeillä tauti saadaan lopullisesti hallintaan yhteiskunnallisesta häiriöistä
huolimatta. Lancet lehden vetoomuksen taustalla voi nähdä The Great Barrington
Declaration -adressin, joka julkaistiin saman kuun viidentenä päivänä 2020 https://
gbdeclaration.org. Julistuksen takana olevat Martin Kulldorff, lääketieteen professori
Harvardin yliopistosta, Sunetra Gupta, teoreettisen epidemiologian professori Oxfordin
yliopistosta

ja

Jay

Bhattacharya,

lääketieteen

ja

talouden

professori Stanfordin

yliopistosta, vetoavat kohdennetun suojan käsitteeseen (focused protection). Heidän
mukaansa vanhimman ikäryhmän suojelua tulisi korostaa muun yhteiskunnan toimiessa lähes
normaalisti. Liiallinen yhteiskunnan sulkeminen on johtanut Barringtonin julistuksen mukaan

itsemurhien lisääntymiseen, muiden tautien hoidon ja rokotusten vähenemiseen, lisääntyviin
sosiaalisiin ongelmiin ja perheväkivaltaan (BMJ 2020). Dokumentissa viitataan myös
hyväntekeväisyys

järjestö

Oxfamin

raporttiin,

jonka

mukaan

rajatarkastukset,

ulkonaliikkumiskiellot ja matkarajoitukset ovat aiheuttaneet katkoksia elintarvikehuollossa,
mikä uhkaa aiheuttaa maailmanlaajuisesti 12000 kuolemaa päivässä.
On surullista, mutta ei mitenkään yllättävää, että kritiikki asiantuntijoiden välisessä
keskustelussa saa julkisuudessa samanlaisen luonteen kuin tavallisten ihmisten kiistely
Somessa. Eri tiedotusvälineissä julkaistu Barringtonin julistuksen kritiikki kohdistuu milloin
kirjoittajien oletettuun poliittiseen taustaan1 haitalliseen vaikutukseen ääriliikkeisiin kuten Qanon kannattajiin2, väärennettyihin nimiin adressissa3 jne. Keskusteluissa – käytiin se sitten
poliitikkojen,

asiantuntijoiden,

tiedotusvälineiden

tai

suuren

yleisön

kesken

–

lähestymistapoina ovat pääsääntöisesti ad hoc (asian ytimen kiertävä pinnallinen selitys tai
epäolennaisuuksiin tarttuva argumentointi) ja ad hominem argumentaatio (puututaan väitteen

esittäjän ominaisuuksiin varsinaisen asian sijasta). Kiihkottomasti katsoen Barringtonin
julistus ehdottaa ns. Ruotsin mallia koronaepidemian hoidossa. Mutta kuten suuri yleisö
Suomessa toki tietää, koronaan on kuollut 8727 (3.1.2020) ihmistä Ruotsissa, kun taas
Suomen vastaava luku on 565 ihmistä. Saa silti toki kysyä, mistä voimme tietää
onko Ruotsi epäonnistunut ja Suomi onnistunut?
Summa summarum: sosiaalisen ilmapiirin ollessa pessimistinen ääriajattelu ja vastapuolen
argumenttien kuuntelu käy vaikeaksi jopa mahdottomaksi. Socionomics teorian mukaan
sosiaalisen

ilmapiirin

pessimistisyys

edeltää

negatiivisia

asioita

yhteiskunnassa.

Tavanomainen arkiajattelu on päinvastaista: tullemme pessimistiseksi, koska kuulemme
huonoja uutisia. Kysymys kuuluukin: pitäisikö meidän olla huolestuneita? Ja jos, niin mistä?
Vastatakseni näihin kysymyksiin pitäydyn hyvin yksinkertaisissa ja yksiselitteissä faktoissa,
joihin artikkelin johtopäätökset perustuvat. Käytössä on siis Occamin partaveitsi periaate,
jonka mukaan ilmiöitä selittävien tekijöiden määrän olisi syytä olla mahdollisimman vähäinen.
Selityksistä tulisi karsia kaikki ylimääräinen spekulaatio, ideologisointi ja pyrkimys selittää
kaikki mahdolliset asiaan liittyvät detaljit 100 % varmuudella. Tässä artikkelissa tutkittu ilmiö

1

https://www.resilience.org/stories/2020-10-29/a-right-wing-think-tank-is-behind-the-controversial-greatbarrington-declaration-calling-for-covid-19-herd-immunity/
2
https://www.queensu.ca/gazette/stories/5-failings-great-barrington-declaration
3
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/herd-immunity-letter-signed-fake-experts-dr-johnnybananas-covid

”tartuntataudit ja kollektiivinen ilmapiiri syklisinä ilmiöinä” on jo lähtökohtaisesti liian laaja
tullakseen läpikotaisesti käsitellyksi, eikä vastaaminen edellä mainittuihin kysymyksiin edes
vaadi sitä. Tarkastelkaamme asiaa siis vain yksinkertaisten lukujen valossa.

Kuolleisuus Suomessa ja Ruotsissa
Suomessa influenssa on menneinä vuosina ollut merkittävä kuolemansyy. Vuonna 1936
koettiin influenssa-aalto, jolloin influenssaan kuoli 1725 henkilöä.
Kuvio 1. Influenssakuolleisuus 1936–2010 keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti

Tilastokeskus
Vuosina 1957–1959 aasialainen influenssaan kuoli Suomessa 1800 henkilöä. Vuoden 1968
Hongkongilaiseen influenssaan kuoli runsaat 1000 henkilöä. Vuosina 1975–1976
"moskovalainen" aiheutti puolestaan lähes 800 kuolemaa. Sen jälkeen influenssa on
aiheuttanut enimmillään noin 250 kuolemaa vuodessa ja alimmillaan vuonna 2010 siihen
kuoli vain 9 henkilöä.

1900-luvun alussa tuberkuloosi oli influenssaa huomattavasti

yleisempi sairaus, joka vaati vuosittain useita tuhansia kuolonuhreja. Pahimmillaan vuonna
1930 Suomessa kuoli siihen 8771 ihmistä. Lääkehoidon keksiminen ja olojen paraneminen
vähensivät tuberkuloosikuolleisuutta kuitenkin nopeasti 1950-luvun jälkeen ja nykyään
tautiin kuoleekin enää noin 10 ihmistä vuosittain.
Vuonna 2020 koronavirukseen arvioidaan kuolleen noin 565 ihmistä, joista vanhusväestön
osuus on huomattava. Miltä osin Suomessa Covid -19 tauti on sitten vakavampi sairaus kuin
kaikki edellä luetellut? Ehkäpä suojatoimet ovat olleet onnistuneita ja siksi luku on noin

alhainen? Ottakaamme vertailukohdaksi Ruotsi, jonka sanotaan epäonnistuneen taudista
johtuvien kuolemien torjunnassa. Ruotsin kokonaiskuolleisuus kymmenen vuoden ajalta
näyttää kuitenkin seuraavalle:

Taulukko 3: Kokonaiskuolemat Ruotsissa vuosina 2010–2020 (Statistics Sweden
2020 Statista)
Sikäli kun koronaepidemia on ollut tuhoisa tai Ruotsin politiikka epäonnistunutta ei näy
ainakaan kokonaiskuolleisuutta kuvaavassa taulukossa. Ilmeisesti ihmiset edellisinä vuosina
Ruotsissa ovat kuolleet eri tauteihin kuin korona? Suomessa kokonaiskuolleisuus tilanne
2010–2019 näyttää vastaavasti tältä:

Taulukko 4: Kokonaiskuolemat Suomessa vuosina 2010–2019
Koska vuotta 2020 koskevat luvut julkaistaan vasta 21.1.2021, käytössä on ainoastaan
ennakkotiedot kuukausittain tammi–marraskuulta 2020:

Taulukko 5. Kokonaiskuolemat Suomessa tammi–marraskuussa 2020 kuukausittain
Kuolleita on Suomessa 2020 marraskuun loppuun mennessä 50186 ja kuukauden
keskiarvo 4566 henkeä kuukaudessa. Jos joulukuun luku vastaa mainittua keskiarvoa,
saadaan vuoden 2020 kokonaiskuolleisuudeksi 54752 henkeä, joka on vain hieman
korkeampi kuin vuonna 2018 (54 527). Kokonaiskuolleisuus ei siis liity koronaepidemiaan
kummassakaan maassa.

Näihin faktoihin viitaten on syytä kysyä, miksi epidemian torjuntaan on suunnattu niin paljon
voimavaroja?
Suomen terveydenhuollon menot vuonna 2018 olivat 21,1 miljardia euroa. Koronan
aiheuttamiin kustannuksiin valtioneuvosto on varannut vuosille 2020 ja 2021 noin neljä
miljardia euroa. Tästä koronatestaukseen 1,7 miljardia. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö
on esittänyt hoitovelan rahoitukseen yhteensä noin 450 miljoonaa kolmelle seuraavalle
vuodelle. Tämä yli neljän miljardin euron summa ei vielä sisällä yhteiskunnan sulkemisesta
seuraavia kustannuksia: yritysten tappioita, työntekijöiden lomautuksia ja työttömyyttä,
mahdollisia konkursseja, ja näistä seuraavaa bruttokansantuotteen laskua – tulevaisuuden
valtionvelan hoitokustannuksista puhumattakaan (Myllymäki 2020, 86–87). Kysymys on
valittujen keinojen ja siitä saatujen hyötyjen välisestä tasapainosta:
Kuvio 2. Valintojen tasapaino (Myllymäki 2020, 88).

Kun koronan kustannuksia verrataan mihin tahansa budjetin muuhun menoluokkaan
objektiivinen kysymys on, ovatko koronan kustannukset missään määrin suhteessa oletettuun
uhkaan? Alkuperäisen artikkelin kirjoittaja Kati Myllymäki (Suomen lääkäriliiton
toiminnanjohtaja) vastaa kysymykseen oman artikkelinsa lopussa: En tiedä. Eikä kukaan voine
olla varma. Kysymykseen on silti vastattava ja siihen annettava järkevät perustelut. Tämä olisi
lienee politiikkojen tehtävä, mutta vaikuttaa siltä, että käytännössä poliitikot vyöryttävät tämän
vastuun asiantuntijoille, jotka puolestaan eivät ole vastuussa päätöksistä.
Kuvion kahden oikeanpuoleisen asian ollessa jo totta, johtaa loogisesti kysymään miten kuvion
vasemmanpuoleinen skenaario voitaisiin välttää. Tätä varten meidän pitäisi tietää ensiksi
missä ollaan, jotta voisimme arvioida, onko tähän asti tehdyt toimenpiteet olleet järkeviä ja

mitä jatkossa mahdollisesti pitäisi tehdä. Tämä vaatisi kriittisyyttä, mahdollisten virheiden
tunnustamista sekä puhtaan pragmaattista lähestymistapaa ilman minkäänlaista poliittista tai
ideologista ajatteluvinoumaa.

Johtopäätökset
Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole
mitään uutta auringon alla – tiivistää Saarnaaja Jobin kirjassa yhteiskunnan syklisen
luonteen. Tämänhetkinen kollektiivinen ilmapiiri saa meidät yhteiskuntana tilaamaan
itsellemme yhä lisää Jobin postia, vaikka emme edes vielä tiedä, mitä tuo kirje tulee
sisältämään. Toivottavasti se on vain luottokorttilasku? Ja, että rahamme riittävät sen
hoitamiseen.
Pelko

ja

viha

vallitsevana

selityksiä kollektiivisilla
vaikkapa
valmis

sosiaalisena

teorioilla,

vaan salaliittoteorioilla.

tunteena

kaiken
Harva

kattavilla

lietsovat

etsimään

ideologisilla

asiantuntija,

saati

ongelmien

selityksillä

tai

poliitikko

on

myöntämään tietämättömyyttään. Vaikka Internet tarjoaa näennäisen helposti ja

rajattomasti tietoa, ihmisten älykkyysosamäärä on silti kääntynyt laskuun (Bratsberg &
Rogeberg 2018). Tarve omata mielipide
sisäänrakennettu

dikotomiseen

ja

puolustaa

sitä

kiivaasti

on

kuitenkin

ja teknologiseen systeemiin. Postmodernin käsityksen

mukaan me kaikki olemme oikeutettuja olemaan samaan aikaan oikeassa.
Hyvä

elintaso

ja

yliolkaisuus

ovat

saaneet

meidät

suhtautumaan

historiaan

välinpitämättömästi. Jos historia ei miellytä, voimme sepittää siitä uuden version ja
kaataa esim. patsaita. Tartuntatautien osalta olisi tietenkin hyvä tutkia esim. vuoden
1968 Hongkongilaisen influenssan torjuntaa ja tartuntamääriä niin meillä kuin muuallakin.
Tämänhetkiset Britannian (70.000 tartuntaa) luvut vastaavat kyllä melko tarkkaan 1968
lukuja. Koska tilanne on vielä keskeneräinen lopullisen arvioin tulemme samaan aikanaan.
Kuten tartuntatautien säännöllinen toistuminen historiassa on fakta, myös muut taloudelliset
ja kulttuuriset ilmiöt korreloivat keskenään, eikä aikamme suhteessa ole mitenkään
erityinen poikkeus. Sosiaalinen ja siitä viriävä kollektiivinen mieliala on sisäänrakennettu
ihmiseen ja yhteiskuntiimme. Big Data analytiikan kehittyessä tulemme saamaan tälle
teorialle yhä enemmän vahvistusta datasta.

On ymmärrettävää, jos tämänkaltainen teoria loukkaa ihmisen ylpeyttä – onhan hän toki omasta
mielestään järkevä olento. Kun neuvostovenäläinen Nikolai Kondratieff (1892–1938) aloitti
tutkimustyönsä vuonna 1920 Moskovan suhdannetutkimuslaitoksessa, hänen päätehtävänsä oli
valoittaa ja todistaa Marxin talousteorian paikkansapitävyys ja tutkia samalla mekanismeja,
jotka johtaisivat väistämättä kapitalismin romahtamiseen. Epäonnekseen tutkija päätyi
kuitenkin väitteeseen, joka oli kommunistien mielestä väärä: vaikka talous aika ajoin
kriisiytyykin, kapitalismi ei tuhoudu, vaan lamassa on aina uuden nousun siemen uusine
innovaatioineen. Stalin ei pitänyt tutkijan ajatuksista, niinpä hänet vangittiin ja vietiin
Siperiaan, jossa hänet lopulta teloitettiin vuonna 1938.
Kuvio 3. Kondrajeffin aallot

Historian

taju

on

viisauden

alku.

Toivokaamme

päättäjillemme

suotuisaa

onnea päätöksenteossaan ja samalla koronaviruksen väistyvän rokotusten mukana
epidemiologian historiaan – ehkäpä esimerkkinä kollektiivisen ilmapiirin voimasta
ihmisjoukkoihin?
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