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Plutarkhos 

Eläinten 
älykkyydestä 
ja muita kirjoituksia 

Eläinten älykkyydestä on kokoelma 
Plutarkhoksen dialogeja, joissa tarkastel-
laan eläinten ja ihmisen välistä suhdetta.

Viinin siivittäminä nuoret ja vanhat 
keskustelijat pohtivat pieniä ja suuria ky-
symyksiä. Miltä tuntuu elämä sikana? 
Miksi delfiini auttaa merihätään jou-
tuneita? Onko älykkyys yhteistä kaikil-
le sielullisille olennoille? Onko ihmisellä 
moraalisia velvollisuuksia muita eläimiä 
kohtaan? Millaisia oikeuksia kaloilla on? 
Ja mitä älykkyys loppujen lopuksi on – il-
meneepä se sitten muurahaisessa, hevo-
sessa tai ihmisessä?

Mukana ovat muun muassa Kapparos-
koira, joka sai elinikäisen ruokinnan jul-
kisin varoin, kuningas Poroksen uskolli-
nen elefantti ja nokkela muuli, joka yritti 
huijata.

Plutarkhos (n. 46–120 jaa.) oli kreik-
kalainen filosofi ja elämäkerturi, joka kir-
joitti runsaasti myös muun muassa etii-
kasta, luonnontieteistä ja kirjallisuudesta. 
Hän uskoi, että eläimilläkin on sielu, järki 
ja mielikuvitus.

Yhdellä työssä sisukkaasti mukana olleis-
ta mutta vanhuuden takia jo pois pääste-
tyistä muuleista oli tapana tulla takaisin 
Kerameikokseen kiviä kuljettavien juhtien luo, 
kääntyä aina niiden mukana ja juosta vie-
rellä ikään kuin niitä hurraten ja kannustaen 
eteenpäin.

Jos myönnät totuuden, nimittäin, että Luonto 
on eläinten opettaja, nostat eläinten älykkyy-
den viisauden korkeimmalle asteelle. Ja jos 
olet sitä mieltä, ettei eläinten älykkyyttä pidä 
kutsua älykkyydeksi eikä järjeksi, sinun olisi 
korkea aika keksiä jokin hienompi ja vielä kun-
nioittavampi nimitys sitä kuvataksesi, koska 
tuon kyvyn aikaansaama toiminta on parem-
paa ja ihmeellisempää kuin ihmisälyn. 

Suomentajat
FT Tua Korhonen on Kreikan kirjallisuuden do-
sentti. FM Liisa Kaski on folkloristi, kääntäjä ja 
klassillinen filologi, joka on erikoistunut ihmisen 
eläinsuhdetta määrittävän kulttuuriperinteen tut-
kimukseen.

Helmikuu 2015 • ISBN 978-952-495-352-8 • 
Sidottu 130 x 190 • Noin 180 sivua • Alkuteokset 
Eläinten älykkyydestä, Gryllos sekä otteita teokses-
ta Pitopuheita, suomentaneet Tua Korhonen ja Liisa 
Kaski • KL 84.2, 11, 50.9 • UDK 894.541-3, 1, 59 • 
Suositushinta 29 €

Johannes Remy

Ukrainan historia 
Ukraina on Venäjän jälkeen väkiluvultaan 
toiseksi suurin Itä-Euroopan valtio. Sen 
nykytapahtumat ovat heijastuneet EU-
maiden energiahuoltoon asti. Maan epä-
vakaa sisäpolitiikka ja vaihtelevat suhteet 
Venäjään ovat hidastaneet identiteetil-
tään yhtenäisen kansakunnan muotoutu-
mista. Ukrainasta onkin sanottu, ettei se 
kuulu sen enempää itään kuin länteen-
kään.

Ukrainan historia ulottuu keskiajan 
Kiovan Rusista 900-luvulta nykypäivä-
än. Mukana ovat tärkeät historialliset vai-
heet ja käänteet kuten suuret kasakkaso-
dat ja niitä seurannut autonomia Venäjän 
yhtey dessä, ukrainalaisen nationalis-
min synty, itsenäisyys ja itsenäisyyssota, 
Neuvosto-Ukrainan suuri nälän hätä, uk-
rainalaisten nationalistien toiminta toi-
sessa maailmansodassa ja Krimin kysy-
mys.

Erityistä huomiota kiinnitetään kan-
sallisuuskysymykseen, joka on tärkeä 
myös nyky-Ukrainan sisällä: maasta löy-
tyy täysi kirjo kansallisia asenteita alka-
en erittäin venäläisvastaisista kansallis-
mielisistä niihin, jotka pitävät itseään 
venäläisinä.

Ukrainan historia on helposti lähes-
tyttävä perusteos kaikille, jotka haluavat 
ymmärtää, mistä maan nykyisessä kon-
fliktissa on kysymys ja mitä kaikkea sen 
taustalla on.

Kasakat olivat omintakeinen sotilasluok-
ka, joka alkoi muodostua 1400-luvulla 
Dnjeprin alajuoksun aroalueelle. Seutu oli 
tässä vaiheessa ei-kenenkään maata (…) 
Vaarallisuutensa vuoksi alue oli melkein autio. 
Siksi sen kaikki resurssit – riista, kala ja vil-
jelymaa – olivat uskalikkojen haltuun otetta-
vissa. 

Kirjoittaja
Johannes Remy on Itä-Euroopan historian do-
sentti Helsingin yliopistossa. Hän asuu Kanadas-
sa ja on opettanut useissa sikäläisissä yliopistoissa. 
Hänen erikoisalaansa ovat 1700–1900-lukujen Uk-
raina, Venäjä ja Puola.

Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-354-2 • 
Sidottu B5, kuvitettu • Noin 300 sivua • KL 97.4 • 
UDK 940 • Suositushinta 37 €
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Pekka Valtonen

Puolen maailman 
valtias 
Kaarle V:n 1500-luku ja Euroopan 
mahdin synty 

Eurooppa kehittyi 1500-luvulla niin no-
peasti, että se jätti muut maanosat vähi-
tellen taakseen. Eurooppalaisia siivittivät 
paitsi lähetystehtävä ja talouden, pur-
jehduksen sekä tuliaseiden kehitys myös 
ahneus ja silkka röyhkeys. Näiden vai-
kutuksesta eurooppalainen valta laajeni 
Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Puolen maailman valtiaan Kaarle 
V:n (1500–1558) elämä Espanjan ja 
sen Amerikan siirtomaiden kuninkaa-
na, Pyhän saksalais-roomalaisen keisari-
kunnan keisarina sekä Alankomaiden, 
Napolin ja Habsburgien Itävallan perintö-
maiden hallitsijana kietoi hänet lähes 
kaikkeen, mitä Euroopassa ja osin sen 
ulko puolellakin tapahtui uuden ajan alus-
sa. Hänen elämänkaarensa tarjoaa kiinto-
pisteen, jonka kautta voidaan ymmärtää 
Euroopan yhteiskunnallisten, taloudellis-
ten ja kulttuuristen kehityskulkujen taus-
taa.

Puolen maailman valtias näyttää, 
kuinka uusi valtiokäsitys, kansallisvalti-
ot, uusi talousjärjestelmä, humanismi, re-
formaatio ja tieteiden kehitys 1500-luvun 
alkupuolella olivat merkittävä osa laajem-
paa maailmankuvan muutosta. 

Kirjan päähenkilö on yksi Euroopan- ja maa-
ilmanhistorian suurista hahmoista. (…) hän 
oli haaveisiin vaipuva ja sulkeutunut, herk-
kä, mahdollisesti äitinsä poissaolosta kärsi-
nyt poika, joka aivan liian varhain saatettiin 
hallitsemaan suurta valtakuntaansa (…). Hän 

ei mahtanut mitään sille, että kirjapaino, löy-
töretket, tieteet ja uskonpuhdistus mullistivat 
eurooppalaisen ihmisen sielunelämän, kaup-
pakapitalismi taloudelliset asiat ja uuden-
laisten valtioiden synty yhteisöön kuulumisen 
luonteen. Hän vain sattui olemaan paikalla, 
tosin eturivissä.  – Esipuhe

Jumalalle puhun espanjaa, naisille ita liaa, 
miehille ranskaa ja hevoselleni saksaa. – 
Kaarle V

Kirjoittaja
Pekka Valtonen on FT, dosentti, antropologi ja his-
torioitsija, erikoisaloinaan Latinalaisen Amerikan 
historia ja kulttuurit, talousantropologia, kolonia-
lismi ja kehitystutkimus.

Helmikuu 2015 • ISBN 978-952-495-358-0 • 
Sidottu B5, kuvitettu • Noin 500 sivua • KL 91 • 
UDK 940 • Suositushinta 39 €

Risto Saarinen 

Oppi rakkaudesta
Kuinka tulisi rakastaa, ketä saa rakas-
taa ja onko rakkaus aina epäitsekästä? 
Mistä oikeastaan puhumme, kun pu-
humme rakkaudesta? Oppi rakkaudes-
ta on elämänläheinen kirja siitä, mitä 
rakkaus on. Rakkauden olemus avautuu 
niin kungfutse laisen ajattelun, kuuluisan 
keski aikaisen rakkaustarinan kuin renes-
sanssin elämäntaito-oppaidenkin avulla. 

Rakkauden kaleidoskoopissa vaihtuvat 
romanttinen rakkaus, ystävyysrakkaus, 
eroottinen rakkaus, lähimmäisen rakkaus, 
aatteellinen ja uskonnollinen rakkaus. 
Yhteistä niille on hyväksyntä ja arvostus, 
leikki ja intohimo. Myös tiedon, totuuden 
ja kuoleman filosofinen pohdinta kasvaa 
näistä juurista. 

Oppi rakkaudesta pohtii suvaitsevai-
suutta, suhtautumista luontoon, autta-
mista, parisuhdetta ja avioliiton ideolo-
giaa. Se nostaa esiin uskonnollisuuden ja 
eri uskontojen roolin rakkauden tematii-
kassa ja herättää ajatuksia ihmiseksi kas-
vamisesta sekä rakkaudesta yksilön, yh-
teisön ja yhteiskunnan elämän perustana.

Romanssin voi näyttää ja siitä  voi 
kertoa, mutta sitä ei voi selittää. 
Maailmankirjallisuus on täynnä rakkaus-
tarinoita, mutta romanttiselle rakkaudel-
le ei ole hyväksyttyä selitystä. Kuka jaksai-
si lukea selitys teosta Romeoon ja Juliaan? 
Romanttisen rakkauden selittäminen on tu-
hoon tuomittu yritys.

Intohimoon kuuluvat läheisesti kepeys ja 
leikki mieli. Ilman kepeyttä intohimo kääntyy 
vihaksi ja eroottinen rakkaus päähänpintty-
mäksi, maniaksi. Intohimon ja leikkimielen 
yhdistäminen on vaikeaa, sillä intohimo ha-
luaa arvottaa kohteensa kaikkein tärkeim-
mäksi elämänsä päämääräksi. Tällaiseen ar-
voon on vaikea yhdistää riittävää kepeyttä.

Kirjoittaja
Risto Saarinen on Helsingin yliopiston ekumenii-
kan professori ja Suomen Akatemian huippuyksi-
kön johtaja. Häntä kiinnostavat erityisesti ihmis-
mielen filosofinen ja teologinen ymmärtäminen, 
monikulttuurisuus ja uskontojen vuoropuhelu. 

Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-356-6• 
Sidottu 133 x 203 • Noin 200 sivua • KL 11, 20.2 • 
UDK 1, 2 • Suositushinta 32 €
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Riitta Hari, Jaakko Järvinen, Johannes 
Lehtonen, Kirsti Lonka, Anssi  Peräkylä, 
Ilkka Pyysiäinen, Stephan Salenius, 
 Mikko Sams & Petri Ylikoski 

Ihmisen mieli
Ihmisen mieli on yhä suuri arvoitus, vaik-
ka sitä tutkitaan yhä useammilla me-
netelmillä ja erilaisista näkökulmista. 
Mielellä on monia puolia: se on ajattelua, 
havaintoja, päätöksentekoa, kokemuksia, 
tunteita ja vuorovaikutusta ympäröivän 
maailman ja muiden ihmisten kanssa. 

Mutta mikä on mielen ja aivotoimin-
tojen suhde?  Minkä verran rakastumista, 
tunteita tai alkoholiriippuvuutta voidaan 
selittää aivotapahtumilla? Miksi mieli 
järkkyy, ja miten sitä voi korjata? Entä mi-
ten voimme ymmärtää toisiamme ja maa-
ilmaa erilaisuudestamme huolimatta?

Ihmisen mieli on kiehtova sukellus ai-
heeseen, joka on jokaiselle läheinen mutta 
silti tuntematon. Teoksessa luodaan ih-
mismielen toiminnasta kokonaiskuva ai-
votutkimuksen, psykiatrian, psykologian, 
filosofian, uskonto- ja yhteiskuntatieteen 
ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. 
Näin ylitetään ennakkoluulottomasti tie-
teiden rajat.

Kirjoittajat
Riitta Hari on kliinisen neurofysiologian erikois-
lääkäri, Aalto-yliopiston systeemisen neurotieteen 
ja aivokuvantamisen professori ja akateemikko.
Jaakko Järvinen on biologi ja Swinburne Univer-
sity of Technologyn biotieteiden lehtori. 
Johannes Lehtonen on psykiatrian erikoislääkä-
ri ja Itä-Suomen yliopiston psykiatrian emeritus-
professori. 
Kirsti Lonka on psykologi ja  Helsingin yliopiston 
kasvatuspsykologian professori. 
Anssi Peräkylä on sosiologi ja Helsingin yliopiston 
sosiologian professori. 

Ilkka Pyysiäinen on uskontotieteilijä ja Helsin-
gin yliopiston uskontotieteen dosentti. Hänen 
erityis kiinnostuksensa on evolutiivis-kognitiivinen 
uskonto tiede.
Stephan Salenius on psykiatrian erikoislääkäri, 
psykoterapeutti, Helsingin yliopiston neurofysiolo-
gian dosentti ja vanhempi lääketieteellinen asian-
tuntija (Lundbeck A/S). 
Mikko Sams on psykologi ja Aalto-yliopiston 
kogni tiivisen neurotieteen professori. 
Petri Ylikoski on tieteenfilosofi ja Helsingin yli-
opiston tieteen ja teknologian tutkimuksen profes-
sori. 

Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-348-1 • 
Nidottu 132 x 210 • Noin 200 sivua • KL 14.1 • UDK 
159.94/.95 • Suositushinta 29 €

Ilari Hetemäki, Pauliina Raento, Hannu 
Sariola & Tuomas Seppä (toim.) 

Kaikkea sattuu
Vastaantuleva auto harhautuu kaistaltaan 
ja ajaa suoraan kohti. Sattuma korjaa su-
rullista satoa. On myös onnellisia sattu-
mia – lottovoitto, rakkaus ensisilmäyksel-
lä, vahingossa keksitty ruokaohje, monet 
tieteelliset löydöt. Maailmankaikkeuden 
synty ja evoluutio ovat esimerkkejä siitä, 
miten pienet, näennäisen merkitykset-
tömät sattumukset ovat kasautuneet ja 
muuttuneet mullistuksiksi.

Kaikkea sattuu esittelee kiehtovia sat-
tumia eri aloilta. Suomalaiset tieteenteki-
jät pohtivat, miksi ymmärrämme toistem-
me puhetta, kuinka mausteiden ansiosta 
on löydetty uusia maailmoja ja miksi tai-
tavinkin pokerinpelaaja joskus hä viää. 
Teoksessa selvitetään myös sattuman 
osuutta esimerkiksi parinvalinnassa, ad-
diktoitumisessa, viikonlopun säässä, kir-
jailijan inspiraatiossa ja unissa. 

Julkaistaan yhteistyössä Tieteellisten 
seurain valtuuskunnan kanssa. Teos on 
Tieteen päivien 2015 virallinen kirja.

Pertti Jarlan piirroskuvitus.

Gavrilo Princip oli sarajevolaisessa kahvilas-
sa ostamassa voileipää epäonnistut tuaan 
Itävalta-Unkarin kruununperillisen Franz 
Ferdinandin salamurhayrityksessä hetkeä ai-
emmin. Yllättäen Princip huomasi arkkihert-
tuan auton, otti aseensa ja ampui sekä Franz 
Ferdinandin että tämän puolison. (…) Jos 
Princip olisi päättänyt ostaa leipänsä toises-
ta kahvilasta, ei hän olisi ehkä lainkaan huo-
mannut arkkiherttuan saattuetta. Ja toisaalta 
jos arkkiherttuan kuljettaja ei olisi erehdykses-
sä kääntynyt risteyksessä väärin tai jos Franz 

Ferdinand olisi viipynyt hieman pidempään 
edellisen salamurhayrityksen uhrien luona 
sairaalassa, he eivät olisi luultavasti koskaan 
enää kohdanneet Gavrilo Principiä.

Toimittajat
Ilari Hetemäki, FM, tiedotuspäällikkö, Tieteen päi-
vien pääsihteeri. Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Pauliina Raento on kulttuurimaantieteen pro-
fessori Helsingin yliopistossa ja on toiminut 
Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtajana.
Hannu Sariola on Helsingin yliopiston kehitys-
biologian professori, lastenpatologian ylilääkäri 
HUSLABissa, tutkimuksesta vastaava varadekaani 
lääketieteellisessä tiedekunnassa ja terveyden tutki-
muksen tutkijakoulun johtaja.
Tuomas Seppä on tieto- ja tiedekirjallisuuden 
asiantuntija.

Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-349-8 • 
Nidottu 120 x 190 • Noin 300 sivua • KL 30, 16.8 • 
UDK 3, 001 • Suositushinta 21 €
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Markku Kivinen & Leena Vähäkylä (toim.)

Venäjän palatseissa 
ja kaduilla
”Kaikki, mitä ihmiselämästä voidaan sa-
noa, on totta jossakin päin Venäjää.” Näin 
Venäjän monimuotoisuuden kiteytti rau-
takansleri Otto von Bismarck 1800-luvul-
la. 

Venäjän palatseissa ja kaduilla tarjo-
aa perusteellisen ja monipuolisen läpi-
leikkauksen nyky-Venäjän kulisseihin ja 
niiden taakse. Teoksessa tarkastellaan 
Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvoin-
tia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimei-
simmän tutkimustiedon valossa. 

Millainen on nyky-Venäjän todelli-
suus? Minkälaisia ovat voimat presidentti 
Putinin takana? Kapinoiko keskiluokka? 
Mihin nuoriso uskoo? Onnistuuko suur-
ten hankkeiden valtakunta modernisaa-
tion yrityksissään? Kannattaako Venäjälle 
lähteä tekemään bisnestä? Rakentaako 
Venäjä Ukrainassa jo uutta imperiumia? 
Hukkuuko Venäjä vodkaan?

Kirjoittajina ovat Suomen parhaat 
Venäjä-asiantuntijat.

Teos kuuluu Suomen Akatemian 
TUTKITUSTI-sarjaan.

Toimittajat
Markku Kivinen on professori, Helsingin yliopis-
tossa toimivan Aleksanteri-instituutin johtaja ja 
Suomen Akatemian Venäjän modernisaation valin-
nat -huippuyksikön johtaja.
Leena Vähäkylä on Suomen Akatemian tiedottaja.

Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-351-1 • 
Nidottu 133 x 203 • Noin 300 sivua • KL 30, 47.1 • 
UDK 3• Suositushinta 29 €

Jukka Rantala & Sirkka Ahonen

Ajan merkit 
Historian käyttö ja opetus

Menneisyyteen voi saada uudenlaisen ot-
teen, jos historia nähdään harrastuksena 
ja sen oppiminen taitona eikä vain fakto-
jen omaksumisena. 

Ajan merkit avaa historian peruskä-
sitteitä ja tarkastelee niiden opettamis-
ta viimeisimmän tutkimustiedon avulla. 
Taitopainotteisesta opetuksesta annetaan 
konkreettisia esimerkkejä, joita opettajat 
voivat käyttää ajattelunsa ja opetuksen-
sa rakennusaineksina. Samalla pohdi-
taan historiallisen tiedon vastaanottoon 
ja yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä 
kysymyksiä sekä paneudutaan historian 
vaikeisiin kysymyksiin, kuten kansakun-
tien tilintekoihin synkän menneisyytensä 
kanssa. 

Ajan merkit soveltuu erityisesti 
historian opettajille, jotka haluavat pai-
nottaa historiatietoisuuden ja tutkivan 
oppimisen näkökulmaa. Teos päivittää 
historianopettajien oppikirjan uusien vaa-
timusten tasolle.

Historiaan kuuluu sekä menneisyys-
perspektiivi että tulevaisuushorisontti. 
Näistä ulottuvuuksista syntyvä historia-
tietoisuus on voimavara niin yksilölle kuin 
yhteisölle. Tulevaisuuden odotusten ja 
menneisyyden tulkintojen keskinäinen yh-
teyden vaaliminen on historianopetuksen 
ydintehtävä.

Kirjoittajat
Sirkka Ahonen on historiallis-yhteiskuntatiedolli-
sen kasvatuksen emerita professori.
Jukka Rantala on historiallis-yhteiskuntatiedolli-
sen kasvatuksen professori Helsingin yliopistossa.
Molemmat ovat tutkineet historian käyttöä yh-
teiskunnassa ja historiallisen ajattelun oppimista 
koulussa, ja ovat merkittävästi vaikuttaneet perus-
koulun ja lukion opetussuunnitelmien muotoutu-
miseen.

Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-353-5• 
Nidottu A5 • Noin 170 sivua • KL 90, 38.299 • UDK 
930, 371 • Suositushinta 32 €
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Sirkku Aaltonen, Kristiina Abdallah ja 
Nestori Siponkoski (toim.)

Käännetyt 
 maailmat
Johdatus käännösviestintään 

Käännetyt maailmat kokoaa yhteen 
käännösviestinnän teoriat ja käytän-
nöt, näkökulmat ja ilmiöt ensimmäistä 
kertaa suomen kielellä. Teoksessa tar-
kastellaan kääntämisen edellyttämää 
asian tuntijuutta ja kääntäjän työkaluja, 
kuvataan kääntäjän arkea sekä kerrotaan, 
mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja 
mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntä-
jältä edellytetään. 

Millaista on kääntäjän, tekstittäjän tai 
tulkin työ? Miltä tulevaisuuden suuntauk-
set alalla näyttävät? Oivaltava ja kattava 
kirja auttaa ymmärtämään, miksi kään-
nöksillä, kääntämisellä ja kääntäjillä on 
merkitystä maailmassa, jossa elämme.

Teoksen kirjoittajat ovat ammatti-
kääntäjiä, yliopiston opettajia ja tutkijoita 
– alansa asiantuntijoita, jotka osoittavat, 
että kääntämisen käytäntö tarvitsee tutki-
musta, tutkimus käytäntöä ja molemmat 
alueet intohimoisia osaajia.

Kääntämisen kyky on oma lahjansa, eikä erin-
omainenkaan kirjoittamisen taito tai vieraan 
kielen taito takaa, että osaa kääntämällä 
tuottaa tekstiä, jota muut nautinnokseen luki-
sivat. Kaikki eivät osaa kääntää, vaikka kaikki 
osaavatkin kääntää – kääntäminen taiteena 
ja ammattina on eri asia kuin ihmiskunnan 
perustaitoihin kuuluva viestintä eri kielten 
edustajien kesken. – ALICE MARTIN

Toimittajat
Sirkku Aaltonen on nykyenglannin professori 
Vaasan yliopistossa ja englannin kääntämisen do-
sentti Tampereen yliopistossa. Hän on kirjoittanut 
erityisesti teatterikääntämisestä.
FT Nestori Siponkoski on tutkinut käännösten 
syntyä kääntäjien ja kustannustoimittajien yhteis-
työn tuloksena.
FT Kristiina Abdallah toimii Vaasan yliopistossa 
englannin kielen yliopistonlehtorina sekä viestin-
nän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjel-
man johtajana. Abdallah on tutkinut kääntäjien 
asemaa ja toimijuutta käännösalan tuotanto-
verkostoissa ja kysymyksiä käännösten laadusta ja 
etiikasta. 

 
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-346-7 • 
Nidottu A5 • Noin 320 sivua • KL 87.5, 38 • UDK 
800/801, 82 Suositushinta 34 €

Johanna Vakkari (toim.)

Perspektiivi kuva-
taiteen historiassa
Perspektiivi tarkoittaa kolmiulotteista 
näkövaikutelmaa esineiden sijainnista ja 
etäisyydestä. Vaikutelma voidaan kuva-
taiteessa luoda eri keinoin. 

Perspektiivi kuvataiteen historiassa 
käsittelee erilaisten perspektiivien käyt-
töä sekä tilan ja ajan kuvausta länsimai-
sessa kuvataiteessa antiikista 1900-luvul-
le ja nykyaikaan. Maalaustaiteen lisäksi 
tarkastellaan veistotaidetta ja muita tai-
demuotoja. Teos selvittää, mitä ovat kul-
tainen leikkaus, Polykleitoksen kaanon 
ja camera obscura, sekä esittelee antiikin 
maisemamaalauksen periaatteita, renes-
sanssin perspektiivikäsityksiä ja baro-
kin tila illuusioita. Myös 1800-luvun ja 
1900-luvun alkupuolen taide Manet’sta 
kubismiin ja Duchampiin on vahvasti esil-
lä.

Kysymyksiä tarkastellaan kiinteäs-
sä yhteydessä tieteenhistoriaan ja optiik-
kaan, matematiikkaan, filosofiaan, teo-
logiaan, lääketieteeseen, psykologiaan ja 
teknisiin keksintöihin. Teoksessa on run-
sas ja havainnollinen kuvitus.

Julkaistaan yhteistyössä 
Kuvataideakatemian kanssa.

Väriperspektiivissä hyödynnetään värien 
avulla luotua tilan syvyysvaikutelmaa, ja 
ilma perspektiivissä korostetaan tätä vaiku-
tusta lisäämällä kaukana olevien kohteiden 
väriin sinisyyttä ja vaalentamalla niitä. Mitä 
kauempana esineet ovat, sitä sinertävämpiä 
ne ovat ja sitä epäselvemmät ovat niiden ääri-
viivat. 

Keskeisperspektiivi jäsentyi 1400-luvulla 
osaksi kulttuurimuutosta, jossa ihminen ke-
hollisena olentona paikansi ja suunnisti ti-
lassa ja ajassa sekä koki itsensä maailman 
keskuksena. (…) Taiteilija suhteellisti yhdestä 
katsomis paikasta maalaamansa näkymän si-
ten, että teosta tarkkaileva katsoja koki maa-
lauksen esineet ja tilan niin kuin hän olisi ollut 
tuossa paikassa yhdessä maalarin kanssa.

Toimittaja
Johanna Vakkari on Suomen Lontoon instituutin 
taide- ja kulttuuriohjelman ohjelmapäällikkö sekä 
taidehistorian dosentti Helsingin yliopistossa ja Tu-
run yliopistossa. Hänen erikoisalojaan ovat vanha 
italialainen taide, oppihistoria, taiteen tuntemuk-
sen historia, taidehistorian teoria ja metodit sekä 
nykytaide.
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Kai Eriksson (toim.)

Verkostot 
yhteiskunta-
tutkimuksessa
Verkostosta on muodostunut yksi tär-
keimmistä yhteiskuntaa ja sen toimin-
taa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen 
näkökulma on mullistanut yhteiskunta-
tieteiden kysymyksenasetteluja ja mene-
telmiä sekä asettanut niille uusia tutki-
muskohteita. 

Verkostot yhteiskuntatutkimukses-
sa on yleisesitys verkoston ajatuksesta 
yhteiskuntatieteissä. Se kokoaa yhteen 
verkostoajattelun kaksi pääperinnettä, 
eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen, 
sekä esittelee tärkeimmät verkosto teoriat 
ja -tulkinnat. Eurooppalaista perinnet-
tä edustavat esimerkiksi näkemykset 
rihmastosta, dispositiivista ja triadista. 
Angloamerikkalaisesta perinteestä esitel-
lään muun muassa pragmatismin, so siaa-
lisen pääoman teorian ja taloustieteen 
näkökulmia. Samalla verkostoajattelu si-
joitetaan historiallisiin ja aatteellisiin yh-
teyksiinsä.

Verkostosta on muodostunut yleinen kehys, 
malli tai metafora, jonka avaamassa tilassa 
yhteiskunta nykyään suurelta osin näyttäy-
tyy ja jossa se saa käsitteellisen muodon. (…) 
Talouden, politiikan ja hallinnon ilmiöt näh-
dään nykyään yhä useammin verkostomaisi-
na, tarkasteltiinpa niitä maailmanlaajuisesti 
tai paikallisesti. Toimintatapoja järjestetään 
niissä yhä enemmän verkostomuotoisesti – ne 
toisin sanoen perustuvat pikemminkin ihmis-
ten ja organisaatioiden välisiin yhteistyö- ja 
kumppanuussuhteisiin kuin jäykkänä pidet-
tyyn keskusohjaukseen. 

Toimittaja
Kai Eriksson on sosiologian dosentti Helsingin yli-
opistossa. Hän on tutkinut erityisesti viestinnän 
historiaa ja filosofiaa sekä verkostonäkökulman on-
tologisia kysymyksiä. 
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Mikko Ketokivi

Tilastollinen  
 päättely ja 
 tieteellinen 
 argumentointi 
(toinen, uudistettu laitos)

Tilastollinen tutkimus ja argumentoin-
ti on tilastollisen päättelyn, tulkinnan ja 
teoreettisen selittämisen välistä vuoropu-
helua, joka ei synny ainoastaan tilastol-
lisen päättelyn sääntöjä ja menetelmiä so-
veltamalla.

Tilastollinen päättely ja tieteellinen 
argumentointi käsittelee tilastollisen tut-
kimuksen käytännön haasteita, joista 
tilastomatematiikan oppi- ja käsikirjat 
tyypillisesti vaikenevat. Monet kirjan tee-
moista – esimerkiksi päättelyn ja selit-
tämisen välinen yhteys sekä havainnon 
tulkinnan moniselitteisyys – ovat tärkeitä 
myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa.

Teos on tarkoitettu sekä tilastollista 
tutkimusta tekeville että laajemmin luki-
joille, jotka haluavat syventää ymmärrys-
tään tilastollisesta tutkimuksesta. Tässä 
kirjan toisessa ja laajennetussa laitokses-
sa tarkastellaan entistä yksityiskohtai-
semmin muun muassa teoreettisia seli-
tysmekanismeja sekä tilastollisen mallin 
sillanrakentajan roolia teorian ja aineis-
ton välillä.

Menetelmäkirjallisuuden pitäisi toiminta-
ohjeiden ja sääntöjen sijaan haastaa tutki-
ja tärkeillä kysymyksillä ottamaan vastuu 
tekemistään valinnoista ja tulkinnan moni-
selitteisyydestä. Tämä teos nostaa vastuulli-
suuden hengessä tutkijasubjektin keskeiseen 

asemaan, tietyllä tavalla kaikkien tieteen ins-
tituutioiden ja normien yläpuolelle.

Liiketaloustieteellisen tutkimuksen erot-
taa yrityksiä käsittelevästä populaari- ja 
konsultti kirjallisuudesta se, että tieteellisessä 
tutkimuksessa tulee esittää perusteltuja ja us-
kottavia johtopäätöksiä käyttäen tieteellistä 
päättelyä ja empiirisiä tutkimusaineistoja. (…) 
Tutkijan täytyy aina hyväksyä kannettavak-
seen todistuksen taakka, tai hiukan maltilli-
semmin muotoiltuna uskottavuuden taakka. 

Kirjoittaja
Mikko Ketokivi toimii liiketaloustieteen professo-
rina IE Business School -kauppakorkeakoulussa 
Madridissa sekä tieteellisenä neuvonantajana ja 
konsulttina Helsingissä. 

Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-35-04 • toi-
nen, uudistettu laitos • Nidottu B5 • Noin 300 sivua 
• KL 31.01 • UDK 311 • Suositushinta 34 €



16 • Gaudeamus

Juho Saari

Huono-osaiset 
Elämän edellytykset yhteiskunnan 
pohjalla 

Keitä ovat ihmiset leipäjonoissa, asunto-
loissa ja yömajoissa, ja kuinka kaikkein 
huono-osaisimmat selviytyvät Suomessa, 
jota usein kutsutaan Euroopan parhaak-
si maaksi? 

Huono-osaiset on mittavaan tutki-
mukseen perustuva selvitys suomalaises-
ta hyvin- ja pahoinvoinnista. Se valai-
see huono-osaisuuden syntyä ja laajuutta 
sekä selvittää erilaisia elämänhallinnan 
tapoja ja huono-osaisuuteen vaikuttavaa 
sosiaalipolitiikkaa. 

Huono-osaiset esittää ratkaisuja il-
miön vähentämiseksi ja ehkäisemisek-
si. Se auttaa sosiaalityöntekijöitä ja alan 
opiskelijoita käsittämään ilmiön eri muo-
toja sekä löytämään keinoja huono-osais-
ten tilanteen parantamiseksi. Teos tarjoaa 
perustietoa myös kirkon työntekijöille, po-
liitikoille, tutkijoille ja muille, jotka työs-
sään tai muussa elämässään kohtaavat 
huono-osaisuutta. 

Kuvaavaa on suomalaisten muuttunut suh-
tautuminen huono-osaisuuteen. (…) Uuden 
laman myötä leipäjonosta tai ruoka-avusta 
apua hakeneiden nälkä sivuutetaan olan-
kohautuksella ja puhumalla halpojen elin-
tarvikkeiden saatavuudesta ja uusavuttomuu-
desta.

Tyypillisiä yhteiskunnassa olevia huono-
osaisten ryhmiä ovat leipäjonoista apua ha-
kevat, diakoniatyön asiakkaat, huumeiden 
käyttäjät, mielenterveyskuntoutujat, päihde-
ongelmaiset sekä asunnottomat. Näiden ohel-
la on laitosväestöä, kuten vangit ja oikeus-
psykiatrian potilaat, jotka todennäköisesti 
ovat kaikkein heikoimmassa asemassa oleva 
ryhmä.

Juho Saari on hyvinvointisosiologian professori 
Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kirjoittanut lukui-
sia teoksia hyvinvoinnista, hyvinvointivaltiosta ja 
Euroopan unionista.

Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-355-9 • 
Nidottu A5 • Noin 300 sivua • KL 30.1 • UDK 316 • 
Suositushinta 36 €

Graafinen ohjeisto 2014Kustannusjohtaja  
Leena Kaakinen 
050 540 1303, leena.kaakinen@gaudeamus.fi

Myynti ja tiedotus 
Outi Kitti 
050 540 1299, outi.kitti@gaudeamus.fi

Markkinointi
Kati Salmivaara 
050 558 0881, kati.salmivaara@gaudeamus.fi

Kirjatilaukset
tilaukset@gaudeamus.fi

Kustannustoimittaja 
Ani Kuusjärvi 
050 540 1300, ani.kuusjarvi@gaudeamus.fi

Kustannustoimittaja 
Teemu Ojanne 
050 569 9955, teemu.ojanne@gaudeamus.fi

Varasto, laskutus 
Päivi Ruonakoski 
050 431 2080, paivi.ruonakoski@gaudeamus.fi


