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Kaikki menee pieleen vai  
We are the champions?

Riitta Mikkola
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Joulukuussa julkaistiin uusin Pisa-
tutkimus. Millainen oli tulos Suomen 

kannalta? ”Suomalaisnuorten lukutaito on 
heikentynyt 2000-luvulla”, kertoivat MTV:
n uutiset. ”Opetusministeri on huolissaan 
Pisa-tuloksista”, otsikoi Ilta-Sanomat. 

”Koulujen väliset erot ovat kasvaneet”, 
sanoi Henna Virkkunen Ylen puoli yhdeksän 
uutisissa. ”Pisa-tutkimuksen ykköstila 
meni muille”, kirjoitettiin Ylen sivuilla.

Otsikoiden perusteella tuli sellainen 
kuva, että tutkimuksen tulos oli Suomen 
kannalta surkea. Nuorten lukutaito on hei-
kentynyt ja jäämme kehityksestä jälkeen. 
Epätasa-arvo kasvaa ja tulevaisuus on 
synkeä.

Jäitä hattuun! Uutisten sijaan menin 

lukemaan itse tutkimustulosta. Minulle 
avautui suomalaisnuorten osaamisesta 
täysin erilainen kuva.

Lukutaidossa Suomi oli ylivoimaisesti 
paras eurooppalainen maa. Vuonna 2000, 
jolloin Suomi oli ensimmäisenä, mukana 
oli 32 maata. Nyt maita oli mukana 65. 
Lukutaidossa Suomen edellä oleva Shang-
hai (mikä maa se on?) ei ollut yhdeksän 
vuotta sitten mukana. Sijoituksia ei voi siis 
suoraan verrata. Suomen pistemäärä oli 
laskenut vähän, mutta voidaanko laadul-
lisen tutkimuksen pisteitä verrata suoraan 
toisiinsa? Tutkimusraportin mukaan ero 
vuoden 2000 tutkimustulokseen ei ollut ti-
lastollisesti merkittävä.

Joka ikisessä tutkimuksessa Suomen 
edellä on ollut vain aasialaisia maita. Yk-
sikään eurooppalainen maa ei ole millään 
tutkimuksen osa-alueella voittanut meitä. 
Aasialainen mentaliteetti on hyvin ahkera 
ja pitkiä työpäiviä korostava. Monet kiina-
laiset ja korealaiset oppilaat saavat iltaisin 
vielä lisäopetusta. Tämä tutkimus tutkii 
kuitenkin vain tuloksia, ei tulokseen uh-
rattuja panoksia. Suomalaisia koululaisia 
opetetaan tuntimääräisesti eurooppalai-
sittainkin vähän (vain Unkarissa on perus-
opetuksen aikana vähemmän tunteja) eikä 
Suomi laita koulutukseen kuin 5,6 % brut-
tokansantuotteestaan. Esimerkiksi muissa 
Pohjoismaissa luku on selvästi suurempi. 
Millainen olisi siis tulos, jos mitattaisiin 
tuloksia verrattuna käytettyihin voimava-
roihin? En uskalla omahyväisyydestä rä-
jähtämisen pelossa edes ajatella sellaista 
tutkimusta.

Lisäksi pärjäämme vielä luonnontieteis-
sä ja matematiikassakin, jotka ovat aasia-
laisvaltioiden erityisosaamista. Lukemisen 
jotenkin vielä ymmärrän, lukevathan suo-
malaiset eniten maailmassa sanomalehtiä, 
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Plagiat = pinsamt

PetteR Wallenius

mutta millä lihaksilla pärjäämme luonnon-
tieteissäkin? 

Suomalaiskoulujen keskinäiset erot oli-
vat koko tutkimuksen pienimmät. Kaikissa 
64 muussa maassa erot olivat siis Suomea 
suuremmat. Vaikka Suomessa koulujen 
väliset erot olisivat edelliskerrasta hiukan 
kasvaneet, meillä on eittämättä maailman 
tasalaatuisimmat koulut. Jos keksimme 
tästä valittamista, mitenhän media olisi 
uutisoinut, jos koulujemme erot olisivat 
olleet 65 maasta kolmanneksi suurimmat, 
kuten oli Italiassa?

Poikien ja tyttöjen väliset erot olivat 
Suomessa suuret. Lehdistö suri sitä, että 
suomalaiset pojat ovat huonoja lukijoita. 
Mutta mikä on kolikon toinen puoli? Suo-
malaiset tytöt ovat tutkimuksen mukaan 
erinomaisia lukijoita. He ovat samalla (tai 
korkeammalla) tasolla kuin kiinalaiset ja 

korealaiset sisarensa. Erityisiksi huippu-
osaajiksi lukemisessa paljastuivat Pohjois-
Suomen tytöt. Malja tytöille – mainittiinko 
heitä yhdessäkään uutisessa?

Tutkimustuloksen tulkinnassa kyse ei 
ole edes siitä, onko lasi puoliksi tyhjä vai 
puoliksi täysi. Kyse on siitä, väitetäänkö 
mustaa valkoiseksi. Yhden selityksen kek-
sin uutisoinnille: ehkäpä toimittajat olivat 
niitä huonosti lukevia poikia, jotka eivät 
ymmärtäneet tutkimustuloksia. Ja jotta 
en uhraisi totuutta provokaatiolle, mainit-
takoon, että suomalaispojat olivat selväs-
ti edellä OECD-keskiarvoa. Ei huono tulos 
sekään.

Joten tällä kertaa ehdotan, että jääm-
me rauhassa lepäämään laakereille. Jat-
kamme korkeatasoista opetustamme, 
nautimme siitä ja pidämme lipun korkealla. 
Onnea meille kaikille!

Våren är de förlovade tävlingarnas tid. Till 
förbundet har under de senaste åren ett 

flertal samarbetspartner hört av sig samt 
önskat samarbeta. Den senaste i raden är 
Tävling i EU-kunskap där initiativet togs av 
EU:s informationsbyrå för ett knappt år se-
dan. Detta intresse för våra ämnen, och då 
speciellt samhällslära, måste väl visa att 
vårt specialkunnande ses som viktigt. Just 
nu finns det fyra stycken årligen återkom-
mande tävlingar för högstadier och två för 
gymnasierna. Notera att det för drygt tio 
år sedan endast fanns en tävling som för-
bundet arrangerade. 

En organisation som nu aktivt varit i 
kontakt med FLHS rf är kadettförbundet 
som för en tid sedan tog initiativ till den 
sista delen i trilogin om Finlands säker-
hetspolitik. Den 23 mars utkommer boken 

”Maailman muutos ja Suomi” som behand-
lar tiden från 1990 till 2010 på cirka 300 
sidor av Pekka Visuri. Boken sänds hem 
till dig under våren. Samma dag lanseras 
även webbsidan www.maailmanmuutos.fi 
på ca 1300 dior för skolbruk. Hoppas in-
nerligt att kadetterna får stöd av fonderna 
för en svensk version. (Delen om kalla kri-
get blev inte översatt.) 

 Jag har ofta funderat på vilket vårt 
specialkunnande är?  En alltför vanlig kom-
mentar som vi historielärare såväl känner 
till lyder: ”Hissa brydde jag mig inte om i 
skolan, men nu senare tycker jag historia 
blivit jätteintressant!” Historia i sitt rätta 
element torde väl ändå andas ett brett 
klokskap som vi under lektionerna i de 
bästa stunderna kan förmedla till ungdo-
men. Här under finns några exempel som 



5KLEIO 1/2011

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

du själv får komplettera:
- Ha egna åsikter och lär dig att uttryck 

dem
- Kom ihåg källförteckningen
- Känn till centrala händelser 
- Du kan manipuleras 
- Ta inte snabblån
- Rösta och delta 
- Plagiera ej
Det sistnämna verkar lika svårt för 

gammal som för ung. Senaste exemplet 
i raden kom i februari i år då sannfinnen 
Soini blev fast för att ha kopierat metallar-
betarförbundets miljöprogram. Han påstod 
sig ha jobbat på den ´soiniska miljömo-
dellen´ i ett och ett halvt år i Bryssel.  När 
han sedan blev fast ett par några dagar 
senare så kontrade han bara med att, ”Jag 
tar ansvaret helt på mig”, och vips så var 
han förlåten. Ganska lätt kom han undan. 
Borde inte ett partis miljöprogram utarbe-
tas av dess medlemmar?

När jag tar fast en elev för plagiat, vil-
ket tyvärr händer några gånger per år, så 
meddelar jag hemmet samtidigt som ele-
ven får underkänt. Detta system gäller för 

flertalet grundskolor och gymnasier. Plagi-
at får långtgående konsekvenser för ele-
ven och det är både skamligt och pinsamt.

Men det är inte bara statsministerkan-
didaten Timo Soini som kopierar. Det gjor-
de också Kreml för några år sedan då de 
påstod sig ha filmat nordpolens botten och 
så klippte man in en filmsnutt från Titanic. 
Den senaste i raden av kopierande Hol-
lywoodfilmer är Top Gun från 1986 - min 
favoritfilm i tiderna.  I en av filmens sista 
scener träffas en sovjetisk Mig av en robot 
som hjälten Tom Cruise avfyrat från sin F-
15. Det blir en fin explosion. Denna sek-
vens på en knapp på sekund var så fin att 
någon på det kinesiska statliga TV-bolaget 
CCTV tog in klippet för att visa hur effek-
tiva deras nya stridsrobotar är anno 2011.  
Det blev så pinsamt för Peking så att ingen 
har ännu i skrivande stund kommenterat 
saken. Plagiera ej! 

Källa: “Chinese CCTV Broadcaster Uses Top 
Gun Footage In Military Drill VIDEO 
http://www.youtube.com/
watch?v=CqbFhTxbQvc

I januari 1941 vann Sverige 11-0 över Finland i den sk. Vinterklassikern. Jämt 70 år senare tog HJK tränaren 
sina barn till Stadion för att skrinna och dricka varm choklad.
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Monimuotoistunut koulu on haasteel-
linen paikka opettajille mutta ennen 

kaikkea oppilaille, varsinkin monikulttuuri-
sen taustan omaaville nuorille. On mielen-
kiintoista seurata, miten esimerkiksi niiden 
maahanmuuttajataustaisten nuorten iden-
titeetti muotoutuu, jotka joutuvat tasapai-
nottelemaan yhteisöllisyyttä ja uskontoa 
korostavien kulttuuriarvojen ja maallistu-
neen ja moniarvoisuutta korostavan kult-
tuurin ristipaineessa. Onko vaarana eksyä 
tai jopa tuhoutua? Oman haasteensa tuo-
vat myös monikulttuurisen (maahanmuut-
tajataustainen, kahta kieltä ja kulttuuria 
osaava, adoptoitu) tai monietnisen (kak-
si tai useampi etnisyys/rotu) identiteetin 
omaavien identiteettimatkat. Erilaiset kil-
pailevat elämänmuodot ja mielikuvituksel-
linen vaihtoehtojen runsaus, joita media ja 
verkostoitunut yhteiskunta ruokkivat, ovat 
aiheuttaneet nuorille suuria identiteetin 
ja minäkuvansa muokkaamiseen liittyviä 
haasteita. 

Identiteetti ilmaisee kaikkia niitä ryhmiä 
ja määritteitä, joilla yksilö voidaan kuvata: 
sukupuoli, etnisyys, ikä, uskonto ja maail-
mankatsomus, kieli, sosiaaliluokka, maan-
tieteellinen asuinpaikka, jne. Esimerkiksi 
suomenruotsalaiset näyttävät samaistu-
van vahvasti ruotsinkieliseen kieliryhmään, 
kun taas suomenkieliset tuntevat yhteen-
kuuluvuutta omaan asuinalueeseen tai 
muun fyysisesti läheisen yhteisön kanssa. 
Karmela Liebkindin (1994) mukaan iden-
titeetin sisältö voi olla annettu, saavutettu 
tai omaksuttu. Annetun identiteetin sisäl-
töä ei voi valita. Esimerkiksi fyysinen ole-
mus määrää henkilön mieheksi tai naiseksi, 
mustaksi tai valkoiseksi, kykeneväksi tai 
vammaiseksi. Saavutettu identiteetti voi-
daan ymmärtää yksilön omien ponnistelu-
jen tuloksena. Omaksuttu identiteetti suo 
mahdollisuuden muokata omaa elämää ja 

elämänmuotoa haluamallaan tavalla, kui-
tenkin koulutuksen tai taloudellisen tilan-
teen mahdollistamissa rajoissa. 

Käsitteitä etninen identiteetti, kulttuuri-
identiteetti ja kansallinen identiteetti käy-
tetään toisinaan toistensa synonyymei-
na, vaikka niillä ei ole täysin samanlaista 
merkitystä. Toisinaan ihmisen on tärkeää 
korostaa etnisyyttään, vaikka hän ei vält-
tämättä haluaisikaan korostaa kuuluvuut-
taan tiettyyn laajempaan yhteisöön.  

Globalisaatio ja postmoderni aikamme 
ovat merkittävästi horjuttaneet perintei-
sesti vakaana pidettyä identiteettiä. Tä-
män hetken tulkinnat identiteetistä viit-
taavat siihen, ettei identiteetti ole pysyvä 
järjestelmä vaan muuttuva ja uudelleen 
rakentuva käsitys itsestä. Voidaankin pu-
hua identifikaatiosta, mikä on joustavaa 
ja eri tilanteisiin mukautuvaa. Jokaisella 
on monia mahdollisia identiteettejä, joista 
muutamat nousevat sosiaalisesti merkit-
täviksi. Lisäksi demokratisoituneessa yh-
teiskunnassa ihmiset määrittelevät itsensä 
sosiaalisilla rooleilla. Tällöin yksilön arvok-
kuus ilmaisee hänen tasa-arvoisuuttaan 
suhteessa muihin ihmisiin. 

Vähemmistöjä edustavat lapset nuoret 
ovat hyvin tietoisia siitä, mitä heistä aja-
tellaan. Heidän identiteettiään määrittä-
vät usein valtakulttuurin edustajat, mikä 
osaltaan vaikuttaa heidän identiteettipro-
sessin haasteellisuuteen. Vähemmistöryh-
män kokema arvostus yhteiskunnassa vai-
kuttaa myös ryhmää edustavan henkilön 
identiteettiin ja omanarvontunteeseen. Mi-
käli vähemmistöryhmä kokee valtaväestön 
taholta syrjintää, saa tällainen kokemus 
ryhmän puolestaan vetäytymään ja eris-
täytymään yhä kauemmas valtaväestöstä. 
Suojautuakseen valtakulttuurin torjunnal-
ta, he saattavat valita separaation (erillään 
olon), kuten romaniväestömme on tehnyt 

Koulu identiteettineuvottelujen kenttänä

MiRja-tytti talib
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pitkän aikaa. Vähemmistöjen voimakas 
omien tapojen korostus saattaa ärsyttää 
valtaväestöä, mutta tämä on yksi keino 
ylläpitää yksilöllisen identiteetin ydintä. 
Kun irrallisuuden tunteet ovat voimakkai-
ta, turvaa haetaan perinteistä, tutuista ta-
voista ja ryhmäkontrollista. 

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 
vähemmistöjä edustavat yläasteen oppi-
laat näyttävät valitsevan ja muovaavan 
identiteettejään paljon monitahoisemmin. 
He saattavat samaistua sekä omaan vä-
hemmistöryhmäänsä, paikalliseen yhtei-
söön että myös kansalliseen yhteisöön ja 
kulttuuriin. (mm. Talib & Lipponen 2008.) 
Joillekin oma vähemmistökulttuuri ja pai-
kallinen kulttuuri luovat turvallisuutta. 
Useinhan kaverit ja ystävät löytyvät sa-
malta asuinalueelta. Yhteisymmärrystä 
vahvistavat tuon alueen kieli ja käytös-
normit, jotka kuitenkin saattavat rajata 
nuorten ymmärrystä ympäröivästä todel-
lisuudesta. He eivät välttämättä pysty nä-
kemään mahdollisuuksiaan näiden paikal-
listen ja kulttuuristen elämänmuotojen yli, 
vaan ovat tyytyväisiä olemassa oleviin olo-
suhteisiin. Asuinpaikka valitettavasti ohjaa 
lasten ja nuorten tulevaisuuden odotuksia.

Uuden tulkinnan mukaan etnisyys ei ole 
myöskään ikuinen ominaisuus. Etnisyys on 
sosiaalisiin suhteisiin tukeutuva ilmiö, joka 
näyttäytyy yhdessä muiden identifikaa-
tioiden kanssa (Bauman 1997). Etninen 
identiteetti on ennen kaikkea subjektiivis-
ta kuulumista ja lojaalisuutta omaa etnis-
tä ryhmää kohtaan. Se ei kuitenkaan ole 
pelkästään sitä, miksi itsensä tuntee, vaan 
myös sitä miten muut toisen etnisyyden 
näkevät. Vaikka koulun tulee vahvistaa 
lasten ja nuorten koti- ja vähemmistökult-
tuuria, niiden tulisi myös ohjata varsinkin 
nuoria kehittämään keinoja tarkastella 
oman ryhmänsä elämänmuotoja kriittises-
ti. Mikä on hyvää ja säilytettävää ja mitkä 
asiat ovat aikaa myöten muuttuneet? 

Kehitys edellyttää tietoa, tiedostamista 
ja mahdollisesti myös oman kulttuurimuo-
don kyseenalaistamista ja arviointia. Ilman 
kriittistä pohdintaa eri vähemmistökulttuu-
rien uusintaminen tuottaa etnosentrisyyttä 
ja oman maailmankuvan ainoana oikeana 
pitämistä. Lisäksi juuttuminen paikalliseen 
tai vähemmistökulttuurin ohjaamaan elä-
mänmuotoon estää nuoria osallistumasta 

yhteiskuntaan laajemmin, vaikka he siihen 
joltakin osin kokisivatkin kuuluvansa. Kan-
salliseen kulttuuriin kuuluminen edellyttää 
toimivaa kielitaitoa, ammatillista osaa-
mista, mutta myös kansalaistaitoja. Se 
edellyttää, että nuoret ja tietoisia oikeuk-
sistaan ja velvollisuuksistaan ja käsittävät 
olevansa myös kansalaisia ja yhteiskunnan 
jäseniä. (Talib & Lipponen 2008.)

Stuart Hall (1999, 58) kumoaa edellisen 
ja takentaa, että myös kansalliset identi-
teetit ovat rappeutumassa ja nk. hybridi-
identiteetit ovat ottamassa niiden paikan. 
Varsinkin monietnisen ja -kulttuurisen ih-
misen ei enää ajatella syntyvän vain yh-
teen tietyyn kansalliseen tai etniseen iden-
titeettiin vaan hän etsii omaa tulkintaansa 
siitä kuka hän on. Nuorella ei välttämättä 
ole samanlaista  etnistä identiteettiä kuin 
vanhemmillaan, vaan hän rakentaa oman 
etnisen identiteetin haluamallaan taval-
la paikallisesta kulttuurista, vanhempien 
kotikulttuurista käsin sekä valitsemistaan 
muista etnisistä identiteeteistä. (Phinney 
& & Vedder, 2006). 

Hybridin identiteetin omaavat nuoret 
kokevat kuulumattomuutta sekä vanhem-
piensa kulttuuriin, koska kokemukset van-
hempien kulttuuriin ovat vähäisiä ja jopa 
irrationaalisia, että uuteen kansalliseen 
kulttuuriin, koska heidät tulevat torjutuksi 
suhteessa suomalaisuuteen. Heistä tulee 
helposti kulttuurisesti kodittomia. Kuiten-
kin globaalissa maailmassa ihmiset eivät 
välttämättä rakenna identiteettiaan juu-
rillaan (roots) vaan matkakertomuksillaan 
ja moninaisilla reiteillään (routes). Samoin 
marginaalisuus (yhteiskunnan reunalla 
oleminen) nähdään nykyisen tulkinnan va-
lossa myös positiivisena olotilana, luovana 
marginaalisuutena, kun taas syrjäytymi-
nen on seurausta muun muassa jatkuvas-
ta negatiivisesta toiseuden kokemuksesta. 
Luovasta marginaalisuudesta voi tulla voi-
mavara valtakulttuurin ulkopuolelle sijoit-
tuvalle henkilölle: he lakkaavat olemasta 
uhreja ja ”näyttäytyvät voimaannuttavas-
sa valossa sellaisen tiedon haltijoina, joita 
valtavirrassa pysyttelevät tarvitsevat op-
piakseen ymmärtämään maailman tilaa.” 
(Talib & Lipponen 2008, 89.) 

Sekä Edward Said (1979, 328) että 
Julia Kristeva (1992, 5) vastustivat nurk-
kapatrioottista nationalismia, joka on 



pitkään kuulunut Euroopan historiaan ja 
joka ei enää sovellu modernille (postmo-
dernille) ihmiselle. Kristevan mukaan on 
hahmoteltava jotakin paljon monimuo-
toisempaa ja samalla hauraampaa, jonka 
avulla ihminen ja ihmisryhmät voivat ta-
voitella korkeampaa henkistä kypsyyttä ja 
yhteisöllisyyttä. He molemmat viitoittivat 
ajatusta maailmankansalaisesta. Kwame 
Appiah (2006) on päätynyt myös maail-
mankansalaiseen, joka on kulttuurisesti ja 
kielellisesti joustavampi kuin yhteen maa-
ilmankuvaan kiinnittynyt henkilö. Hänen 
ajatellaan myös olevan vähemmän etno-
sentrinen kuin yksikulttuurinen henkilö. 
Appiah peräänkuuluttaa velvollisuuttam-
me vierasta kohtaan, sitä miten kohtelem-
me toisia, erilaisia ihmisiä. Kouluissamme 
moninaisen identiteetin omaavat lapset ja 
nuoret velvoittavat meitä pohtimaan suh-
tautumistamme heihin. 

Charles Taylor (1995, 59–73) korostaa 
vuorovaikutuksen merkitystä ja muilta ih-
misiltä saatavaa tunnustusta identiteetin 
muokkaamiselle. Tarvitsemme toisia ih-
misiä ymmärtääksemme itseämme, sillä 
määrittelemme identiteettimme käymällä 
dialogia meille tärkeiden ihmisten meis-
sä näkemien identiteettien kanssa. Jotta 
monikulttuuriset oppilaat pystyvät sisäis-
tämään oman ja muiden ihmisarvon ja ar-
vokkuuden, heillä tulee olla hyväksytyksi 
tulemisen kokemuksia. Kasvatusinstituuti-
oiden ensisijainen tehtävä olisikin tuottaa 
oppilaille heidän elämäänsä ja kasvami-
seen liittyviä merkityksellisiä positiivisia 
kokemuksia ja niiden jakamista. Globaali 
yhteiskunta, mihin monet lapset ja var-
sinkin nuoret ovat yhteydessä esimerkiksi 
matkustelun, monikulttuuristen ystävien 
ja internetin kautta, on tärkeä osa heidän 
nykypäiväänsä ja tulevaisuuttansa. Vas-
tuuta siitä, mitä meille kaikille tapahtuu 
globaalilla tasolla, on opetettava jo kou-
lussa. Miten me kohtelemme monenlaisia 
ystäviämme? Taitoa jakaa ajatuksia yhtei-
sestä maailmastamme, pohtia haasteita ja 
jopa kinastella niistä, on opetettava jatku-

vasti koulun arjessa. Tähän liittyy myös 
kestävän kehityksen edistäminen. Tär-
keäksi nouseekin oppilaiden ohjaaminen 
oman kulttuurin, paikallisen ja globaalin 
identiteetin kehittämiseen. 

Kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori ja toi-
mii didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin 
yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella.
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adaptation in J. Berry, J. Phinney, D. Sam 
& P. Vedder (Eds.), Immigrant youth in 
cultural transition (pp. 167–184). London: 
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Turussa otetaan keväällä käyttöön uusi 
koululaisille tarkoitettu kävelyreitti, 

Suomen sydän. Suomen sydämen koulu-
laiskierros on tarkoitettu 5.-9.-luokkalaisil-
le. Reitin kautta oppilaat tutustuvat Turun 
historiaan ja nykypäivään. Suomen sydän 
sopii siis erityisen hyvin historian tietojen 
ja taitojen syventämiseen, mutta myös 
luonnosta eli alueen kasveista ja eläimistä 
opitaan.

Opettajia ilahduttanee, että reitti on 
täysin maksuton. Kauniissa Aurajokivar-
ressa käveltävää kertyy noin neljä kilo-
metriä. Lähtöpiste on Maaherran maka-
siinilla aivan Turun tuomiokirkon vieressä 

ja päätepiste sijaitsee Halistenkoskella. 
Linja-autot kulkevat kummankin läheltä. 
Kävelyreitti kulkee Aurajoen viertä. Aluksi 
kuljetaan pitkin vanhojen puutalojen reu-
nustamaa Piispankatua, jolta poiketaan ai-
van rantaan Jokikadulle. Joki ylitetään tun-
nelmallisesti Rautatiesillalta ja joen toista 
reunaa pitkin jatketaan Halisiin asti. Op-
pilaat näkevät reitillä niin vanhan Barkerin 
puuvillatehtaan kuin historiallisen Korois-
tenniemenkin. Reittikarttaan voi tutustua 
tarkemmin Suomen sydämen kotisivuilla 
www.suomensydan.fi. Karttoja saa myös 
Maaherran makasiinilta sekä Halistenkos-
ken Myllärintalolta.

Suomen sydän – kulttuurikuntoilua 
koululaisille

taina laiho teksti

Rauno Mannila kuvat

Maisema Koroistenniemelle.
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Ääniopastusta ja hauskoja tehtäviä
Koululaiskierroksen reitistä tekee kuun-
teluopastus ja koululaisille soveltuvat 
tehtävät opettajan materiaaleineen. Läh-
töpaikasta Maaherran makasiinilta koulu-
laiset saavat lainaksi soittimet ja kuulok-
keet, joilla opastusta kuunnellaan kävelyn 
ohessa. Ääniopastuksen voi ladata myös 
itse Suomen sydämen kotisivuilta omaan 
soittimeen. Kuulokkeiden määrä on rajalli-
nen, joten ne kannattaa varata Maaherran 
makasiinilta etukäteen. Opastuksen avulla 
oppilaat sukeltavat Turun menneisyyteen. 
Valaisua saavat niin Turun asema pää- ja 
yliopistokaupunkina kuin kasvitieteilijä Kal-
min tammi ja uhanalaiset puistokaksoisjal-
kaisetkin unohtamatta Aurajoen merkitys-
tä koko alueelle.

Reitillä on seitsemän maastoon sijoitet-
tua opastetaulua, joiden kohdalla tehdään 
leikkimielisiä tehtäviä. Tehtävät ovat hyvin 
monipuolisia, joten niistä voi valita helpos-
ti omiin opetustavoitteisiin ja omille oppi-
laille parhaiten sopivat tehtävät. Muutama 
tehtävä vaatii esivalmistelua. Tehtävät 
ovat historiapainotteisia, mutta myös yksi 
biologian tehtävä on joka pisteellä. Äidin-
kielen taidot harjaantuvat myös teksti- ja 
ilmaisutaitotehtävissä. Tehtävien kautta 
opitaan Turun historian henkilöistä ja hei-
dän merkityksestään, ratkotaan vanhalla 
käsialalla kirjoitettua laulua ”salakirjoi-
tusavaimella” ja esitetään mininäytelmä 
noitaoikeudenkäynnistä. Luontotehtävis-
sä yhdistellään kuvia ja nimiä toisiinsa ja 
päätellään vihjeistä kunkin linnun tai eläi-
men ominaisuuksia. 

Suomen sydämen koululaiskierroksella 
on mahdollisuus käyttää monia erilaisia 
yhteistoimintatapoja, ja tehtävät sisältä-
vät paljon yhdessä tekemistä. Useimpia 
tehtäviä voi silti tehdä yksinkin. Reitin teh-
tävissä oppilaat saavat ilmaista itseään ja 
heidän pitää myös tulkita toisten viestin-
tää. Oppilaat tarvitsevat tehtävämonisteen 
lisäksi kynät ja kirjoitusalustat. Kaikki teh-
tävät ja opettajan materiaalin voi tulostaa 
Suomen sydämen kotisivuilta.

Koululaiskierroksen kävelyaika on noin 
tunti (ilman tehtäviä). Reitti on lähes ko-
konaan helppokulkuista hiekkakävelytietä. 
Rautatiesillalle ja sieltä pois johtavat ly-
hyet, kapeammat polut. Jos haluaa tehdä 
oppilaiden kanssa kaikki yksilö- ja ryhmä-

tehtävät, voi lisäaikaa varata reilun toisen 
tunnin. Aineisto on suunniteltu siten, että 
reitin kulkemiseen sopii hyvin kaksoistunti 

– tehtäviä valikoimalla ajankulua voi säätää 
haluamaansa mittaan. Mukaan kannattaa 
ottaa juotavaa ja mikä ettei evästäkin.  

Suomen sydän vie Liedon 
Vanhalinnaan asti
Huolella suunniteltu koululaiskierros on osa 
suurempaa kokonaisuutta. Koko Suomen 
sydän -kulttuurikuntoilureitti on yhteensä 
11,5 kilometrin mittainen, ja sitä voivat 
kulkea kaikki Turun alueen historiasta, Au-
rajoen merkityksestä ja sitä ympäröivästä 
luonnosta kiinnostuneet. Maaherran ma-
kasiinilta lainataan kuuntelulaitteita myös 
aikuisille turkulaisille ja tietysti myös tu-
risteille. 

Koululaiskierrokselle on oma opastuk-
sensa, mutta muille kuunteluteemoja on 
siis valittavana kolme erilaista: Kylillä ja 
kulttuurimaisemissa, Vehreä Aurajokilaak-
so sekä Sodan ja rauhan joki. Näistä voi 
kukin valita mieleisensä tai vaikka kulkea 
reitin kolmeen kertaan saaden siitä aina 
irti uusia, mielenkiintoisia näkökulmia. Ky-
lillä ja kulttuurimaisemissa -opastuksen 
voi ladata lähitulevaisuudessa myös ruot-
siksi ja englanniksi.

Koko kulttuurikuntoilureitin kulkemisek-
si jatketaan koululaiskierroksen päätepis-
teestä Halisilta edelleen vehreän Virnamä-
en ja vanhan Ravattulan läpi. Opastukset 
vievät kauas aikaan ennen ajanlaskumme 
alkua. Ne kertovat rautakautisista löydöis-
tä, polttokalmistoista, Aurajoen käytöstä 
vesiväylänä ja hirvieläinten ja liito-oravien 
asuinalueista. 

Matkan varrelle sijoitetut opastetau-
lut kuvittavat Suomen sydämen kuunte-
luteemoja sen kuvituksen lisäksi, minkä 
reitin upea luonto tarjoaa. Opastetaulujen 
vanhat valokuvat ovat valaisevia ja mie-
lenkiintoisia historiasta kiinnostuneille ja 
taidevalokuvat näyttävät alueen luonnon 
kaikessa kiehtovuudessaan.

Pelto- ja metsämaisemat saattavat kul-
kijoita riippusillan ylitse vanhalle Hämeen 
Härkätielle ja Liedon Vanhalinnaan. Van-
halinna on hieno päätepiste Suomen sydän 

-reitille. Jos kuntoa vielä riittää, kannattaa 
kiivetä Linnavuorelle ihailemaan sieltä 
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Entinen Barkerin tehdas jokimaisemassa.

avautuvaa avaraa maisemaa. Halutessaan 
reitin voi myös aloittaa Vanhalinnasta. 

Suomen sydän -kulttuurikuntoilureittiä 
ovat olleet kehittämässä ja toteuttamassa 
Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto, Turun 
Yliopistosäätiö, Turun yliopiston Suomen 
historian oppiaine, Liedon Vanhalinna ja 
Turun kaupunki / Kulttuurikuntoilun kes-
kuspuisto -hanke.

Yhteystiedot: 
http://www.suomensydan.fi
Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10, 
20014 TURKU, yhteyshenkilö Marjukka 
Sillanpää (puh. 02 333 8746, tysaatio@
utu.fi), www.turunyliopistosaatio.fi 



Tekijänoikeus ja oppilaitokset

juha kallanRanta ja juha jukkaRa
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Oppilaitoksissa käytetään paljon teoksia 
erilaisissa tilanteissa. Opetuksen tuek-

si valokopioidaan osia kirjoista tai lehdistä 
samoin kuin oppitunnilla katsotaan televi-
siosta tallennettuja ohjelmia. Digitaalitek-
niikan avulla opettajat valmistavat myös 
itse oppimateriaalia ja tällöin tarvitaan 
usein toisten tekemiä teoksia esim. kuvia 
elävöittämään omaa esitystä. Oppilaitok-
sissa käyttötilanteita on paljon ja nämä 
ovat vain esimerkkejä tilanteista joissa 
teoksia käytetään opetuksessa. Toisaalta 
opettajat voivat myös tehdä omia teoksia, 
joihin heille syntyy tekijänoikeus samalla 
tavalla kuin muillekin teosten tekijöille. 

Mitä tekijänoikeus oikein tarkoittaa?
Tekijänoikeudella tarkoitetaan laissa sää-
dettyjä oikeuksia, jotka kuuluvat luovan 
työn tekijälle. Tekijänoikeuden kohteena 
on henkilön luoma teos. Jotta työn tulos 
voi saada tekijänoikeussuojaa, sen täytyy 
saavuttaa ns. teostaso eli olla riittävän 
omaperäinen ja itsenäinen. Hyvää laatua 
tai taiteellisuutta ei teoskynnyksen ylittä-
miseksi vaadita. Myös ruma tai huono teos 
voi saada suojaa, jos se on vain itsenäinen 
ja omaperäinen. 

Tekijänoikeuslaissa on lueteltu erilaisia 
teostyyppejä, mutta luettelo ei ole tyhjen-
tävä.Tyypillisiä teoksia ovat esimerkiksi 
kirjat, lehdet, maalaukset, valokuvat, elo-
kuvat, sävellykset, sanoitukset, näytelmät, 
kartat tai tietokoneohjelmat. Tekijänoike-
ussuojaa voivat saada myös muunlaiset 
teokset. Sama teos voi myös ilmetä erilai-
sissa muodoissa. Esimerkiksi sävellysteos 
voi olla painettuna paperille nuotteina tai 
esitettynä konsertissa. 

Tekijänoikeus syntyy aina sillä hetkellä 
kun teos luodaan. Oikeus teokseen syn-
tyy heti, kun sävellys sävelletään tai kun 
piirros on piirretty. Tekijän ei tarvitse esi-

merkiksi rekisteröidä teosta saadakseen 
tekijänoikeussuojaa. Tekijän ei myöskään 
ole pakko julkaista tai julkistaa teostaan, 
joten ns. pöytälaatikkoteoskin on tekijän-
oikeudella suojattu. Myöskään © -merkin 
käyttöä ei edellytetä suoja saamiseksi. 
Toisaalta © -merkinnällä ei kuitenkaan voi 
saada tuotostaan tekijänoikeuden piiriin, 
jos teoskynnys ei ole ylittynyt.

Mitä tekijänoikeussuoja tarkoittaa; 
mitä tilanteita se koskee?
Tekijänoikeudella suojataan teoksen ulko-
muotoa ja ilmaisutapaa. Sillä ei ole merki-
tystä, mistä materiaalista tai millä teknii-
kalla teos on valmistettu. Valokuvalla on 
samanlainen suoja riippumatta siitä, onko 
se paperikuva tai digitaalinen kuva. Teok-
sen sisältämää tietoa, ideaa tai rakennetta 
ei suojata, joten ne ovat vapaasti kaikkien 
käytettävissä. 

Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka 
on luonut kirjallisen tai taiteellisen teok-
sen, on tekijänoikeus teokseensa. Tekijä 
voi yksin määrätä teoksestaan ja kieltää 
myös muita käyttämästä teosta. Tekijällä 
on oikeus käyttää teostaan taloudellisesti 
hyväkseen sekä oikeus määrätä miten ja 
missä tilanteissa muut saavat sitä käyttää. 
Tekijänoikeus koostuu kahdentyyppisistä 
oikeuksista; taloudellisista ja moraalisista 
oikeuksista. Taloudellisiin oikeuksiin kuu-
luu tekijän yksinoikeus määrätä:
a) teoksen kappaleen valmistamisesta ja 
b) teoksen saattamisesta yleisön saata-
viin. 

Kappaleen valmistamisoikeuden pii-
riin kuuluu kaikenlainen teoksen kopiointi. 
Kappaleen valmistamista on esimerkiksi 
teoksen tallentaminen digitaaliseen muo-
toon, valokopiointi tai muunlainen monis-
taminen. Myös kynällä jäljentäminen tai 
aineiston skannaaminen ovat teoksen kap-
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paleen valmistamista. Kappaleen valmista-
mista koskevan yksinoikeutensa perusteel-
la tekijä voi myös kieltää teoksen käytön 
muutetussa muodossa. Oikeus määrätä 
teoksen kopioinnista koskee myös teoksen 
osaa. Esimerkiksi artikkelin osan kopioin-
ti sellaisenaan, jos kyse ei ole sitaatista, 
edellyttää oikeudenhaltijan luvan.

Teos saatetaan yleisön saataviin silloin, 
kun yleisöllä on mahdollisuus saada teos 
ns .omakseen joko fyysisenä kappaleena 
tai aistiensa välityksellä. Yleisön saatavil-
le saattamisesta on kysymys silloin kun 
esimerkiksi sävellys esitetään konsertissa, 
elokuva näytetään elokuvateatterissa, va-
lokuva laitetaan internetissä kotisivuille tai 
kirjaa tarjotaan ostettavaksi kirjakaupas-
sa. Yleisön saataviin saattaminen voi myös 
tapahtua tietoverkon avulla. Tekijänoikeu-
dellisesti tällöin on kyse teosten välittämi-
sestä. 

Moraaliset oikeudet jaetaan tyypillises-
ti kahteen päälohkoon: isyysoikeuteen ja 
respekti- eli kunnioittamisoikeuteen. Teok-
sen käytön kannalta isyysoikeus tarkoittaa 
velvollisuutta ilmoittaa tekijän nimi teok-
sen käytön yhteydessä. Nimi on ilmoitetta-
va hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta 
valmistetaan kappale tai kun teos saate-
taan yleisön saataviin esimerkiksi esittä-
mällä se julkisesti. Ehdottomia sääntöjä 
siitä, missä ja miten nimi kulloinkin tulee 
ilmoittaa, ei ole. Tekijän nimi tulee liittää 
siihen yhteyteen, mihin se kulloinkin luon-
tevasti kuuluu kuitenkin siten, että teos ja 
sen tekijän yhteys käy riittävän selvästi 
ilmi. Respektioikeus tarkoittaa sitä, että 
teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai 
taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta 
loukkaavalla tavalla. Respektioikeus suo-
jaa tekijää myös siltä, että tämän teke-
mää teosta ei saa saattaa yleisön saataviin 
loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Tekijänoikeus ei ole voimassa ikuisesti
Tekijänoikeus ei jatku ikuisesti, vaan se 
on ajallisesti rajattu. Tekijänoikeussuo-
ja-ajan kuluttua umpeen, teosta voi va-
paasti käyttää ilman minkäänlaista lupaa. 
Euroopan talousalueelta peräisin olevien 
teosten suoja-aika on tekijän elinikä ja 70 
vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Muu-
alta peräisin olevien teosten suoja-aika on 

yleensä 50 vuotta tekijän kuolinvuoden 
päättymisestä. Teosvalokuvien suoja-aika 
on sama kuin muidenkin teosten eli tekijän 
(valokuvaajan) elinikä ja 70 vuotta tämän 
kuolinvuoden päättymisestä. Tavallisten 
valokuvien suoja-aika on kuitenkin vain 50 
vuotta kuvan ottamisvuodesta. Tavallisia 
valokuvia ovat sellaiset valokuvat, jotka 
eivät yllä teostasoon. 

Opettajan ja oppilaan tekijänoikeus 
tekemäänsä aineistoon
Jos opettaja laatii luentomonisteen, Po-
werPoint-esityksen tai muuta opetusma-
teriaalia, jonka kokonaisuus on itsenäinen 
ja omaperäinen, hänelle syntyy siihen te-
kijänoikeus. Tekijänoikeus siirtyy työnteki-
jältä työnantajalle vain sopimuksella, joka 
voi olla myös työsopimus. Työtehtävien 
hoidon yhteydessä laadittuihin teoksiin 
sovelletaan usein periaatetta, että työan-
tajalla on oikeus käyttää niitä normaalin 
toimintansa yhteydessä. Tämä ei tarkoita 
kuitenkaan sitä, että opettajan omaa ope-
tustaan varten laatiman aineiston tulisi olla 
automaattisesti kaikkien opettajien käy-
tettävissä. Tästä työnantajan ja kollego-
jen käyttöoikeudesta olisi hyvä sopia etu-
käteen. Sama koskee verkkoon tuotettua 
oppimateriaalia, myös siitä on perusteltua 
sopia aina erikseen. Opettaja voi esimer-
kiksi sopia, että hänen tekemäänsä mate-
riaalia saavat oman oppilaitoksen kollegat 
käyttää opetuksessaan, mutta toisten op-
pilaitosten opettajat eivät. 

Oppilaalla on iästä riippumatta tekijän-
oikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten 
piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. 
Tällaisen teoksen käyttäminen edellyttää 
oppilaan suostumusta. Oppilaan ollessa 
alaikäinen on suostumus pyydettävä huol-
tajalta. Suojatun aineiston, esimerkiksi 
opinnäytetöiden tai oppilaiden piirustus-
ten, laittaminen koulun sisäiseen verkkoon 
edellyttää myös oppilaan luvan.

Kun opettaja tai oppilas käyttää oman 
aineistonsa tekemisessä toisen tekemiä 
teoksia, kuten esimerkiksi kuvaa tai ar-
tikkelia, on käyttöön saatava useimmiten 
erillinen lupa. Joissakin tapauksissa luvista 
on sovittu tekijänoikeusjärjestön kanssa 
valmiiksi. Esimerkiksi julkaisujen valoko-
pioinnista ja tv-ohjelmien tallentamisesta 
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opetuksessa on perinteisesti sovittu Ko-
pioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
kesken. Jos keskitettyä luparatkaisua ei 
ole saatavilla, tulee lupa teosten käyttöön 
kysyä suoraan oikeudenomistajilta eli esi-
merkiksi tekijältä tai kirjan kustantajalta. 
Teoksia saa kuitenkin käyttää ilman lupaa, 
kun kyseessä on siteeraus eli toisen teok-
sen jonkin osan käyttö oman teoksen si-
sällä esimerkkinä käsiteltävästä asiasta tai 
teemasta. 

Oppilaitosten käyttöluvat
Teosten käyttäminen oppilaitoksissa vaatii 
pääsääntöisesti opetuskäyttöön hankitun 
luvan. Kaikkeen käyttöön ei kuitenkaan 
tarvitse hankkia lupaa, sillä tekijänoikeus-
laissa on esimerkiksi erikseen sallittu jul-
kaistujen teosten esittäminen opetuksen 
yhteydessä. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että esimerkiksi musiikkitunnilla saa-
daan soittaa tain kuunnella musiikkia ilman 
oikeudenhaltijan lupaa. Tästä ei myöskään 
tarvitse maksaa korvausta. Tämä teki-
jänoikeuslain poikkeussäännös ei kuiten-
kaan koske elokuva- eikä näytelmäteoksia. 
Muunlaiseen teosten käyttöön opetuksessa 
tarvitaan pääsääntöisesti lupia. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on hankkinut useiden 
oppilaitosten käyttöön julkaisujen valoko-
piointiluvan sekä TV- ja radio-ohjelmien 
tallennusluvan. 

Valokopiointilupa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut 
oppilaitoksille luvan valokopioida julkaisuja 
opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Luvan 
piirissä ovat peruskoulut, lukiot, ammatil-
liset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, 
yliopistot ja musiikkioppilaitokset. Myös 
sähköisten julkaisujen tulostaminen ja 
tulosteiden valokopiointi on sallittu luvan 
mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön hankkima valokopiointiluvalla saa kopi-
oida silloin, kun painetun oppimateriaalin 
lisäksi halutaan käyttää muuta lisämateri-
aalia tai kun saatavilla ei ole tavanomaista 
oppimateriaalia kuten oppikirjoja.

Kopioston myöntämä valokopiointilupa 
oikeuttaa kopioimaan opetuskäyttöön ra-
joitetusti lähes kaikentyyppisiä julkaisuja 
kuten kirjoja, lehtiä, opettajan oppaita tai 

nuotteja. Lupa kattaa sekä koti- että ulko-
maiset julkaisut ja luvalla saa myös tulos-
taa ja valokopioida digitaalisessa muodos-
sa julkaistua aineistoa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi internetistä tapah-
tuvaa tulostusta ja tulosteista otettavia 
valokopioita. 

Opetusmateriaalina käytettäväksi sa-
masta julkaisusta saa kopioida lukukau-
den aikana samoille oppilaille enintään 20 
sivua, muttei kuitenkaan enempää kuin 
puolet koko julkaisusta. Näissä rajoissa 
opettaja tai luennoitsija saa valmistaa yh-
den kopiokappaleen jokaiselle oppilaalle 
ja muutaman kappaleen itselleen. Nuotit 
ovat kopioinnille erityisen arkaa aineistoa 
ja nuottijulkaisua saa kopioida opetus- ja 
tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin 
valmistautumista varten enintään 10 sivua. 
Lisäksi kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja 
saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden 
opetusta ja tutkimusta varten.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankki-
ma lupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja, 
vastauskirjoja eikä julkaistuja diakuvia ja 
piirtoheitinkalvoja. Niiden kopiointi on ko-
konaan kielletty.

Opetustallennuslupa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankki-
nut Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä ja elo-
kuvatuottajia edustavalta Tuotokselta lu-
vat TV- ja radio-ohjelmien tallentamiseen 
opetus- ja tutkimuskäyttöön.

Opettajat ja oppilaitoksen henkilökun-
ta saavat tallentaa ohjelman suoraan te-
levisio- tai radiolähetyksestä. Tallennuksia 
voivat tehdä myös kunnalliset oppimateri-
aali- ja av-keskukset edelleen oppilaitok-
sille toimitettavaksi. Tallennuksen voi teh-
dä esimerkiksi VHS-kasetille, dvd-levylle 
tai digitallentimelle. Ohjelmia voi tallen-
taa myös oppilaitoksen verkkopalvelimille. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimal-
la opetustallennusluvalla saa tallentaa:

pysyvään käyttöön YLE TV1:n, 
YLE TV2:n, MTV3:n, YLE Teeman ja 
FST5:n kotimaisia ja yhteispohjois-
maisia opetusohjelmia 
kahden vuoden ajaksi saa tallentaa 
YLE TV1-, YLE TV2-, MTV3-,YLE Tee-
ma- ja FST5-kanavien muita televisio-
ohjelmia

•

•
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Seuraavien ohjelmien tallennus ei kuiten-
kaan ole sallittua:

kotimaiset tai ulkomaiset elokuvateat-
teri- tai videolevityksessä olevat elo-
kuvat
ulkomaiset jatkuvajuoniset sarjat
mainokset

Digitaalisen käytön luvat
Kopiostossa on usean vuoden ajan val-
misteltu digitaalisen käytön lupia oppilai-
toksille. Näiden lupien tavoitteena on mm. 

•

•
•

helpottaa ja edistää oppilaitoksien verkko-
opetusta. Teosten digitaalisen käytön lupa 
on ollut tarjolla elokuusta 2010 ammatti-
korkeakouluille ja ammatillisille oppilaitok-
sille. Muiden oppilaitosten vastaavat luvat 
valmistuvat lähiaikoina. 

Kirjoittajista Juha Kallanranta on tarkastaja 
ja Juha Jukkara on lakimies Kopiosto ry:ssä.

Lisätietoja: 
www.kopiosto.fi
www.kopiraitti.fi

Agricola-Suomen -historiaverkkoportaali 
on vuonna 1996 avautunut sähköinen 

”ABCkiria” historiaan. Idea on edistää suo-
malaista historianharrastusta, -opetusta ja 

–tutkimusta luomalla yhteys historiallista 
tietoa ylläpitävien ja tuottavien laitosten 
ja tiedon käyttäjien välille. Portaalin kes-
keistä sisältöä ovat hakemistot, verkkojul-
kaisut ja -palvelut.

Agricola-portaalia perustettaessa por-
taaleista ei vielä puhuttu – silloin raken-
nettiin ”kotisivuja”. Agricola oli ensimmäis-
ten joukossa, kun opetusministeriön tieto-
yhteiskuntarahoituksella alettiin rakentaa 
erilaisia Internetiin liittyviä palveluja ja 
hankkeita. Se käynnistettiin yliopistojen 
historian laitosten, arkistojen, seurojen, 
museoiden ja kirjastojen yhteishankkeena. 

Portaali on vuosien saatossa kasvanut 
ja muuntautunut verkon kehityksen myötä. 
Agricolan rungon muodostavat kuitenkin 
edelleen historia-alan hakemistot instituu-
tioihin, museoihin, arkistoihin, kirjastoihin, 
seuroihin ja muihin alan toimijoihin. 

Agricolan hakemistojen rakentaminen 
aloitettiin aikana ennen Googlea, kun ha-

luttiin helpottaa historiaan liittyvän tiedon 
löytämistä verkosta. Välillä jo näytti siltä, 
ettei perinteisiä järjestettyjä aihehakemis-
toja enää tarvittaisi, kun Googlen ylivoi-
maisuus tiedonhaussa oli niin murskaavan 
tehokas. Hakemistoilla on kuitenkin edel-
leen oma tärkeä asemansa tiedon järjestä-
misessä ja haussa. Googlen voima perus-
tuu merkkijonoihin ja algoritmeihin, jotka 
analysoivat linkityksien suhteita, kun taas 
Agricolan kaltaiset aiheenmukaiset hake-
mistot ovat ihmisten tekemiä luetteloita 
verkkoresursseista. Aiheenmukaisissa lu-
etteloissa erotuksena sanahakuun perus-
tuvista hakuohjelmista, eli ”roboteista”, 
on nimenomaan se, että ”ihminen” päät-
tää siitä ”mistä tässä verkkosivustosta on 
kyse”.

Vaikka Google useimmiten hämmäs-
tyttää hakutuloksillaan, se ei kuitenkaan 
löydä tietoa, jota hakija ei osaa etsiä. Tie-
don lajitteluun erikoistuneet hakemistot 
ovat hyödyllisiä erityisesti juuri opetuksen 
apuna, kun voidaan osoittaa selkeä paikka, 
josta lähteä tietoa etsimään ja johon on 
kerätty kattava valikoima jo valmiiksi laji-

Agricola – Suomen historiaverkko 

Mikä se on?

taPio onnela
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teltua tietoa. Agricolassa kävijät johdatel-
laan historian äärelle aiheenmukaisen- ja 
kronologisen hakemiston kautta. Suomen 
historian kronologiaan on linkitetty verkos-
ta löytyviä dokumentteja, kirjoja, lähteitä 
ja tutkimuksia. 

Agricolan julkaisutoiminta
Agricolan verkko-julkaisutoimintaa kuu-
luvat kirja-arvostelujulkaisu, tieteellinen, 
vertaisarvioitu verkkolehti, uutisfoorumilla 
julkaistut historiauutiset, sekä erilaiset ”ad 
hoc” -verkkojulkaisut. 

Agricolan arvostelujulkaisu julkaisee 
vuosittain pari sataa kirja-arvioita histori-
an, kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden alalta. 
Historia-alan tieteellinen, vertaisarvioitu 
Ennen ja nyt historian tietosanomat verk-
kojulkaisu puolestaan julkaisee tieteellis-
ten artikkelien lisäksi myös väitöshaastat-
teluja, katsauksia ja puheenvuoroja. Uu-
tisfoorumi keskittyy nopeammin vaihtuviin 
historia-alan uutisiin ja sieltä löytyy myös 
Kysymyksiä historiasta palsta. Foorumilla 
julkaistaan Historiallisen Aikakauskirjan ja 
Historisk Tidsskriftin tuoreimpien numeroi-

den sisällysluettelot, pääkirjoitukset, sekä 
keskustelupuheenvuorot. Keskustelufoo-
rumilla myös debatoidaan, välillä kiivaas-
tikin historiaan liittyvistä ajankohtaisista 
kysymyksistä. Foorumi on kuitenkin tiu-
kasti moderoitu, ja vaikka keskustelussa 
sallitaan nimimerkkien käyttö keskustelu 
käydään pääsääntöisesti kirjoittajien oi-
keilla nimillä.

Agricolan julkaisusarja julkaisee verk-
kojulkaisuina erilaisia ajankohtaisiin kes-
kusteluihin liittyviä tekstejä ja koosteita, 
tähän mennessä on julkaistu muun muas-
sa ns. Pirkkalan moniste, tekstejä Katynin 
tapahtumista, lehdistökatsauksia 1940-
1960 sekä Elina Sanan Luovutetut kirjaan 
liittyviä tekstejä ja puheenvuoroja.

Palvelut ja tiedotus
Hakemistojen ja verkkojulkaisujen ohella 
merkittävä osa Agricolan toimintaa ovat 
tutkijayhteisöjä ja historian harrastajia 
palvelevat erilaiset interaktiiviset tieto-
kannat, kuten työpaikka-, artikkelipyyntö-, 
tutkimuspyyntö- ja apurahailmoitustieto-
kannat. Nämä tietokannat, sekä valtakun-

Agricola-Suomen historiaverkon pääsivu.
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nallinen historia-alan tapahtumakalenteri 
on kytketty sähköpostilistoihin siten, että 
tietokantaan laitettu ilmoitus postittuu 
sieltä myös sähköpostilistoille. Kokonai-
suus, jonka sateenvarjona Agricola toimii 
tavoittaa Suomessa suoraan sähköpos-
tilistojen ja Facebookin kautta noin 6000 
historia-alan ammattilaista yliopistoista, 
museoista  ja arkistoista. Näiden lisäksi 
Agricola-portaalin käyntitilastojen mukaan 
koko portaalissa vieraili vuoden aikana 120 
000 uniikkia kävijää.

Miten Agricolaa voi hyödyntää 
opetuksessa?
Hakemistoista löytyvät helposti keskeiset 
historia-alan toimijat, esimerkiksi kattava 
arkistojen luettelo. Suomen historian kro-
nologiaan on linkitetty tapahtumia ja läh-
deaineistoa 1000-luvulta 2000-luvulle. Ag-
ricolan julkaisemia digitoitujen aineistojen 
uudelleenjulkaisuja ovat esimerkiksi koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen koko-
elma, josta löytyy vuoden 1734 laki, josta 
käy selville vaikkapa ”Cuinga siat mahta 
päästettää terhometzään.”

Agricolan tarkoitus on ensisijaisesti esi-
tellä suomalaista historia-aineistoa ja pal-
veluja. Ulkomaisista sivuista ja palveluista 
pyrimme tuomaan esiin vain tärkeimmät. 

Agricola-Suomen historiaverkon  
keskeiset osoitteet:

Agricolan pääsivu: http://agricola.utu.
fi/
Agricolan uutis- ja keskustelufoorumit: 
http://agricola.utu.fi/keskustelu/
Agricolan tapahtumakalenteri: http://
agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/
Agricolan kirja-arvostelut: http://agri-
cola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
Agricolan työpaikkailmoitukset: http://
agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/
Agricolan artikkelipyyntöilmoitukset: 
http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/
Agricolan tutkimuspyyntöilmoitukset: 
http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/
Agricola Facebookissa: http://www.
facebook.com/pages/AgricolaSuomen-
historiaverkko/239633804654
Agricolan julkaisusarja: http://agrico-
la.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/
Ennen ja nyt historian tietosanomat: 
http://www.ennenjanyt.net/
H-verkko sähköpostilista: https://lists.
utu.fi/mailman/listinfo/h-verkko/
(H-verkko on postilista, jolle kaikki 
Agricolan tietokantojen viestit välite-
tään)

Kirjoittaja on Historian valtakunnallisen 
verkko-opetus hankkeen koordinaattori ja
Agricolan toimittaja.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Agricola-Suomen historiaverkon uutis- ja keskustelufoorumit.



Haastattelimme tietokirjailija ja talousko-
lumnisti Jouko Marttilaa hänen näkemyk-
sistään taloudesta ja taloustiedon opetta-
misesta ja opiskelusta. Hän on myös uuden 
Linkki Taloustieto -kirjan tekijä. 

Millainen taustasi on?
Koulutukseltani olen historiantutkija, mutta olen 
myös opiskellut taloustiedettä Yhdysvalloissa. Talous 
ja sen tekeminen kansantajuiseksi on aina kiehtonut. 
Taloustoimittajana oppi jo paljon, mutta työ pörs-
sivalvojana ja sen jälkeen asiantuntijana Euroopan 
pankkivalvojien komiteassa syvensi ymmärrystäni 
koko EU:n toiminnasta. Kansantaloudesta ja raha-
politiikasta sain arvokasta kokemusta Suomen Pan-
kissa.

Millaiseksi olet kokenut taloustiedon oppikirjan 
tekemisen?
On ollut hienoa havaita, kuinka ammattitaitoisia ja ta-
loudesta innostuneita opettajia meillä on. Heiltä on 
saanut arvokasta tietoa siitä, millä tasolla oppilaiden 
taloustietämyksessä liikutaan. Suurin ja samalla mie-
luisin haaste on ollut kirjoittaa vaikeista asioista mah-
dollisimman yksinkertaisesti. 

Mitä on erityisen tärkeä opettaa 
nuorelle taloudesta?
Nuorten pitäisi ymmärtää, että talous ei vie meitä 
kuin ajopuuta, vaan voimme omilla valinnoillamme 
vaikuttaa omiin mahdollisuuksiimme. Taloustietä-

mys on rahanarvoinen asia, koska tieto auttaa teke-
mään hyviä päätöksiä, oli sitten kyse asuntolainasta 
tai pörssisijoittamisesta.

Mikä on mielestäsi uusi näkökulma taloustietoon? 
Nyt olisi entistä tärkeämpää ymmärtää, kuinka yk-
silö liittyy julkiseen talouteen. Enää ei kannata vain 
kerrata kansantalouden kiertokulkua teoriatasolla, 
vaan talous pitää viedä lähelle oppilaiden arkea, nii-
hin asioihin, joissa yksityinen ja julkinen talous koh-
taavat. Varautuminen tulevaisuuteen on yksi tärkeä 
asia, vaikka eläkesäästäminen ei lukioikäisiä vielä 
kiinnosta.

Mikä Linkki Taloustiedossa on uutta verrattuna 
aiempaan taloustiedon opetukseen?
Linkissä taloustietoa lähestytään vahvasti yksilön ja 
yrittäjyyden sekä kansainvälisyyden kautta. Samalla 
käydään läpi Eurooppaa horjuttavat ajankohtaiset ta-
louden rahoitus- ja velkakriisit, joita peilataan myös 
historiaan. Kirja on hyvin kattava, mutta samalla 
käytännönläheinen. Lisäksi opettajien verkkoaineis-
tosta on tehty säännöllisesti päivittyvä, jolloin opetus 
pysyy aina ajan hermolla. 

On tärkeä ymmärtää, kuinka yksilö liittyy julkiseen talouteen
Linkki Taloustieto lähestyy taloustietoa uudella tavalla

 a Sanoma company Asiakaspalvelu 0203 91000   www.wsoypro.�    
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Puolan kieli pelasti Puolan - 
Suomen kieli pelasti Suomen

Rauno saRantaus

20 KLEIO 1/2011

NÄKÖKULMIA

Ei Suomi ole maa, 
vaan kolme kieltä.  
Ei valtio, 
vaan kihelmöivää mieltä.

Näillä Juhlakantaattinsa sanoilla avasi 
edesmennyt kirjailija, sanoittaja ja lau-
laja Juice Leskinen Maamme-laulun 150-
vuotisjuhlat Helsingissä Floran kentällä 
13.5.1998. Eturivissä häntä kuunteli presi-
dentti ja sittemmin rauhannobelisti Martti 
Ahtisaari. Vietettiin Maamme-laulun en-
siesityksen merkittävää tasavuosijuhlaa 
Helsingin Toukolassa. 

Juice jatkoi.
Me olemme eurooppalaisia.
Kuinka paljon krääsää raahasimmekaan 
Roomasta,
mitä kaikkea Brittein-saarilta.
Eikä Sorbonnestakaan tyhjin käsin palattu.
Moskova opetti meidät sinkkiämpärille.
Tukholma teki meistä sisäsiistejä.

Me olemme eurooppalaisia.
Meidän kansallis-hymnimme on hampurilais-
ten katupoikien laulu.
Siinä on leima -
made in Germany. Jeees!

Juice oli lukenut historianläksynsä. Muu-
tamalla säkeellä hän kuvasi Suomen his-
torian keskiajasta katolisen paavinkirkon 
helmoista, Ruotsin vallasta ja Venäjän 
puristuksesta aina itsenäiseen Suomeen 
saakka muistaen Saksan merkityksen his-
toriamme käänteissä. 

Suomen ja Puolan asema on ollut kes-
kenään paljolti samankaltainen. Tunnetuin 
on Saksan ja Neuvostoliiton sopima etupii-
rijako syksyltä 1939. Siinä Puola ja Suomi 
jakoivat yhteisen kohtalonsa. Myös Suo-

men aika tsaarin Venäjän suuriruhtinas-
kuntana ja Puolan autonomisen kuningas-
kunnan asema Venäjän yhteydessä yhdis-
tävät maittemme kohtalot äiti-Venäjään. 

Kun Floran kentällä 1848 laulettiin en-
simmäisen kerran Maamme-laulua ja nos-
tetiin shampanjalaseja, niin Puolassa so-
siaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus 
ja nationalismi sekoittuivat toisenlaiseksi 
cocktailiksi. 

Tiemme erkanivat, vaikka keisarimme 
Aleksanteri II oli yhteinen. Suomen kaar-
ti oli aiemmin ollut kukistamassa Puolan 
kansannousua. Meidän kansannousuam-
me sortovuosina eivät puolalaiset onnek-
semme tulleet ”vastavuoroisesti” kukista-
maan.

Euroopan Hullu vuosi 1848
Puute koettiin vääryytenä, köyhyys koet-
tiin epäoikeudenmukaisuutena, suurten 
yhtenäisvaltioiden kruunupäät koettiin 
pienten kansallisuuksien sortajiksi ja rik-
kaat koettiin riistäjiksi. Tämän cocktailin 
vaikutuksesta Puolassa tartuttiin Marsel-
jeesin innoittamina aseisiin, kun kansan-
nousujen aalto pyyhki yli Euroopan. 

Puolassa alettiin haikailla aikoja ennen 
Puolan jakoja. Nyt olisi mahdollista pa-
lauttaa kansallinen kunnia ja yhtenäisyys. 
Mutta kansannousut kukistettiin verisesti. 
Puolan oma armeija ja valtiopäivät lak-
kautettiin ja lopulta puolalaiset menettivät 
kaikki autonomiset oikeutensa. 

Myöhemmin vyöryivät tasanko-Puo-
lan yli panssarit idästä länteen ja lännes-
tä itään. Kun puolalaiset taas menettivät 
maansa, korostui itsekunnioituksen väli-
neenä oma Puolan kieli. Näin myös kom-
munismin vuosina.



“Kieli on puolalaisten isänmaa” 
”Kieli on puolalaisten isänmaa” - luin erääs-
tä matkaoppaasta äskettäin. Puolan jaot 
opiskeltiin 1960-luvun oppikoulu-Suomes-
sa varsin tarkkaan. Muistamme Venäjän, 
Brandenburg-Preussin ja Itävalta-Unkarin, 
joiden keisarit ja keisarinnat jakoivat Puo-
lan olemattomiin vuosina 1772-1795. Puo-
la katosi maailmankartalta vuoteen 1918 
saakka. Puolalaisista tuli ”Euroopan bedu-
iineja” kirjoitti TIMES-lehti vuoden 1863 
kansannousun jälkeen.

Puola pysyi kuitenkin hengissä kielensä 
ansiosta. Valloittajat eivät saaneet kon-
taktia ja luottamusta hallittaviinsa. Venä-
läistämistoimet kohdistuivat 1900-luvun 
taitteessa myös Suomeen ja herättivät 
meilläkin suomalaiset yhteiseen taisteluun 
sortajaansa vastaan. 

Puolan kielen merkitys korostuu ja sen 
aistii Puolassa edelleenkin. Puolan kieli 
on keskeinen osa kansallista identiteettiä. 
Vieraan tulisikin sitä jonkin verran osata 
jo ”kohteliaisuussyistä”, mutta kansainvä-
lisessä kanssakäymisessä toki englanti on 
se keskeinen työkieli.

Ruotsinvallan perintö suomalaisille
Ruotsin yhteydessä Suomi peri länsimaisen 
oikeuskäytännön, kristinuskon ja muunkin 
läntisen Euroopan kulttuuriperinnön. Mut-
ta asemamme Ruotsin yhteydessä yhtenä 
vieraskielisenä maakuntana oli kuin minkä 
tahansa siirtomaavallan alisteinen osa. Aa-
telisherrat jakoivat Itämaan-maakunnan 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Rikkaudet 
lastattiin laivoilla Ruotsiin ja sotilastorppi-
en pojat jatkoivat siitä edelleen Munche-
nin ja Prahan porteille tekemään Ruotsista 
suurvaltaa. Puolan alueet olivat Ruotsille 
1600-luvulla kuin ”omaa porstuaa”. Me-
nestyksen lunastivat kymmenettuhannet 
hakkapeliitat hengellään. Niin myös kunin-
gas Kustaa II Adolf Lützenissä 6.11.1632. 
Svenska dagen 6.11. on edelleenkin lipu-
tuspäivä Suomessa.

Suomi torjui pakkovenäjän opiskelun 
1800-luvulla. Suomen koululaiset saivatkin 
tilalle pakkoruotsin opiskelun 1900-luvul-
la. Ruotsin perässä tulevat englanti, saksa, 
ranska tai venäjä. Suomen eduskunnan mie-
lestä nuo globaalissa kaupankäynnissä tar-
peisiimme nähden vähäpätöisemmät kielet.

Suomi Venäjän suuriruhtinaskuntana 
Eikö kuulosta oudolta, että samaan aikaan 
kun Puola menetti autonomisen aseman-
sa rippeet, niin Suomessa 1863 pidettiin 
jopa ensimmäiset valtiopäivät sitten Venä-
jään liittämisen jälkeen 1809. Miksi keisari 
Aleksanteri  II:n reunavaltiopolitiikka oli 
niin perin juurin erilaista? 

Kiilaa Suomen ja vanhan Ruotsin väliin 
Kun Suomi liitettiin Venäjään suuriruh-
tinaskuntana, alkoivat venäläiset tehdä 
kaikkensa häiritäkseen Suomen suhteita 
entiseen emämaahan Ruotsiin. Suomes-
sa svekomaanit A.O. Freudenthalin joh-
dolla haikailivat entistä etuoikeutettua 
asemaansa ja kaipasivat vanhan Ruotsiin 
yhteyteen. Loitontaakseen Suomen ja en-
tisen Ruotsi-emämaan välejä, Venäjä alkoi 
siirtää Suomen talouden ja hallinnon pai-
nopistettä itään lähemmäs pääkaupunki 
Pietaria. 

Tässä tarkoituksessa siirrettiin pääkau-
punki Turusta Helsinkiin 1812 ja yliopisto 
1828. Olihan Turku tosin jo palanut porok-
si. Suomi sai oman rahan sekä posti- ja 
tullilaitoksensa. Suomen kielen asema 
vahvistettiin ruotsin kielen rinnalle vuo-
teen 1883 mennessä. Nämä kaikki toimet 
etäännyttivät Suomea entisestä Ruotsista, 
mikä oli tarkoituskin.

Venäjä tuki sivusta suopeasti fen-
nomaanien pyrkimyksiä suomenkielisen 
kirjallisuuden aseman kohottamiseksi. Joh-
tohahmoinaan Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen ja 
Johan Vilhelm Snellman Suomeen kasvoi 
kotoperoinen, suomenkielinen sivistyneis-
tö. Tässä ilmapiirissä syntyivät suomalai-
suuden kivijalat.

Näistä aineksista rakennettiin Kalevalan 
tarjoama myyttis-muinaisaikainen historia 
Väinön kansasta, Vänrikki Stoolin tarinois-
sa rakentui Suomen 1808-1809 hävityn 
sodan raunioista historiallis-nykyaikainen 
sankaritarina urhoollisista Suomen soti-
laista, Maamme-laulu nostatti ylioppilas-
nuorisoon ja sivistyneistöön 1848 isän-
maallis-patrioottista henkeä. 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä osoitti, 
että suomen kielellä pystyttiin myös ilmai-
semaan ja kirjoittamaan jotain uutta, eikä 
vain kopioimaan ja jäljentämään suomen 
kieltä korkeampia, ruotsinkielisiä hengen-
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tuotteita. Tälle pohjalle rakentui suomen-
kielinen teatteri. Sakari Topeliuksen Maam-
me-kirjan myötä suomalaisuuden tarina ja 
Suomi-kuva levisivät koulujen kautta koko 
kansan keskuuteen. 

Kuvataiteessa Kultakauden 1890-luvun 
taiteilijat maalasivat esiin suomalaisen 
heimon heroois-idealistista alkuvoimaa 
ja kuin kaiken loogiseksi huipennukseksi 
sävelsi Sibelius Finlandiansa esitettäväksi 
Suomen hätähuutona Euroopalle Pariisin 
maailmannäyttelyssä 1900. Finlandia-teos 
nousikin sortovuosien ajaksi suomalaisen 
taipumattomuuden ja itsenäisyystahdon 
ilmaukseksi. Sellaisena teos on säilyttänyt 
asemansa käymiemme sotien jälkeenkin. 

Suomessa Venäjän sortotoimet 
alkoivat liian myöhään
Venäjän tsaarin henkilökohtaisena edus-
tajana Suomessa toimi kenraalikuvernööri. 
Kun kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov 
lomaili Suomessa Karjalan kannaksella, 
kuuluisilla Terijoen hiekkarannoilla hän 
tuskaili:

”On tämä kumma Venäjänmaa. Kun lo-
mailen Terijoella, ei täällä rahana kelpaa 
kotoinen rupla, eivätkä edes äiti-Venäjän 
postimerkit. Kielikin kuulostaa joltain ou-
dolta möngerrykseltä. Aivan kuin olisin 
jossain ulkomailla. Ei tämä tämmöinen voi 
jatkua.”

Pian alkoivatkin ns. sortovuodet, jolloin 
Venäjä voimakkaasti pyrki laajentamaan 
yleisvenäläiset lait voimaan myös Suomes-
sa ja tukahduttamaan automisen asemam-
me. Suomi-neitoa uhkasi venäläistäminen 
ja panslavismin kansallinen uho. Suomeen 
kohdistettiin 1899 samat toimet kuin Puo-
laan muutama miespolvi aiemmin.

Mutta Venäjän suomen kielelle myön-
teinen kielipolitiikka ei ollutkaan enää 
1900-luvulle tultaessa pysäytettävissä. 
Kun alettiin vaatia kouluihin venäjää kai-

kille pakolliseksi oppiaineeksi ja kun vaa-
dittiin suomalaisten poikien asepalvelus-
ta Venäjän armeijassa, syntyi voimakas 
vastarintaliike, missä myös naisten rooli 
oli merkittävä. Eugen Schauman ampui 
kenraalikuvernööri Bobrikovin 16.6.1904. 
Schauman ampui myös itsensä ja hänestä 
tuli Suomessa suuri kansallissankari. 

Kirjailija, runoilija Eino Leino sanoi, että 
Elias Lönnrot ”uneksi” Suomen kansalle 
menneisyyden. ”Unelmoitu Kalevala” -taru 
antoi itsetunnon nuorelle kansakunnalle. 
Kirjailijoitten kynät ja taitelijoitten sivelti-
met tukivat valtiollista nousua juuri oike-
aan aikaan oikeassa paikassa. 

Euroopan poliittisissa suhdanteissa, 
maailmansodan melskeissä Suomi ja Puo-
la käyttivät etsikkoaikansa nerokkaasti 
hyväkseen. Suomi julistautui itsenäiseksi 
6.12.1917 ja Puola samana päivänä, kun 
Saksa antautui 11.11.1918.

Maalaustaiteessa, kirjallisuudessa ja 
musiikissa eturintamassaan Akseli Gallen-
Kallela, Eino Leino ja Jean Sibelius jalosti-
vat Suomen muinaisajan ja menneisyyden 
kaikelle kansalle ymmärrettäväksi ihmis-
mieltä puhuttelevaksi kieleksi ja muodok-
si. 

Suomen kansa oli saanut tarvitseman-
sa oman kielen ja historian. Suomalaisuu-
den mieli oli osoittanut voimansa ja tar-
peellisuutensa. Suomalainen kulttuuri ja 
suomen kieli olivat pelastaneet Suomen. 
Puolalaisille heidän kielensä on ollut hei-
dän pelastuksensa ja isänmaansa.

Varsovassa Mannerheimin kuoleman 60-
vuotis muistopäivänä 27.1.2011
raunosarantaus@gmail.com

Kirjoittaja on valtiotieteen maisteri ja yhteis-
kuntaopin aineenopettaja, joka toimii Var-
sovan Suomi-koulun opettajana lukuvuonna 
2010-2011.



demokratiaavain

Demokratia|avain tarjoaa valmiita oppitunte-

ja ja toiminnallisia vinkkejä yhteiskunnallisten 

asioiden opetukseen – avaimia demokrati-

aan. Se kannustaa keskustelemaan ja kokeile-

maan, pohtimaan ja tekemään.

Opas jakautuu kymmeneen teemalukuun. 

Luvut käsittelevät vaikuttamista niissä yhtei-

söissä – koulu, kunta ja kansalaisyhteiskunta 

– joihin oppilaat kuuluvat. Vaikuttamisen vä-

lineistä käsitellään äänestämistä, kuluttamista, 

Aloitekanava.fi-sivustoa, mediaa ja kulttuuria. 

Lisäksi tarkastellaan puolueita ja varjostetaan 

poliitikkoa. Ensimmäinen luku luo pohjan 

muulle aineistolle ja käynnistää vaikuttamis-

projektin. 

Opas on suunnattu peruskoulujen yhdeksän-

siä ja toisen asteen oppilaitoksessa opiske-

levia opettaville, erityisesti yhteiskunnallisten 

aineiden opettajille. 

Opas julkaistaan maaliskuun ensimmäisellä 

viikolla ja jaetaan kaikkiin peruskouluihin 

ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Opettajan opas demokratiakasvatukseen
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Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
oikeusministeriö 

Opetushallitus 
opetus- ja kulttuuriministeriö

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
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Kirkolliskokous teki päätöksen seura-
kuntavaalien äänioikeusikärajan alen-

tamisesta marraskuussa 2007. Niinpä vuo-
den 2010 vaaleissa 16-vuotiaat käyttivät 
äänioikeuttaan ensimmäisen kerran. Ää-
nioikeutettuja alle 18-vuotiaita oli runsaat 
115 000. 

Seurakuntavaalien äänestysprosentti 
nousi 17 prosenttiin (14,5 vuonna 2006) 
ja nuorten 16–17-vuotiaiden osalta se oli 
koko maassa 15,2. Tyttöjen äänestyspro-
sentti oli 17,2 ja poikien 13,2. Valtakun-
nallisesti korkeimmat 16–17-vuotiaiden 
äänestysprosentit olivat Ranuan 57,7, Kin-
nulan 54,8, Kiikoisten 48,3, Sievin 45,9 ja 
Perhon 44,3 seurakunnissa. Ehdokkaita oli 
lähes 23 000 ja heistä nuorimmat olivat 
Pernajan, keski-ikä 42,4 vuotta, Kinnulan 
42,7 vuotta, Forssan 43,7 vuotta, Siikais-
ten ja Pohjan suomalaisessa 43,9 vuotta 
sekä Limingan seurakunnassa 44 vuotta. 

Hiippakunnittain ainoastaan Helsingin 
hiippakunnassa nuorten äänestysprosentti 
14, oli korkeampi kuin hiippakunnan ylei-
nen äänestysprosentti 13,4. Suurin ero 
nuorten ja kaikkien äänestäneiden ää-
nestysprosentin välillä oli Munkkiniemen 
seurakunnassa, jossa nuorten äänestys-
aktiivisuus oli noin 22 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin seurakunnan kokonaisää-
nestysprosentti.

Hiippakunnista paras äänestysprosentti 
saavutettiin edellisten vaalien tapaan La-
pualla 22,4. Alhaisin äänestysvilkkaus oli 
Helsingin hiippakunnassa 13,4 prosent-
tia. Alle 30-vuotiaiden äänestysaktiivisuus 
oli keskimääräistä heikompi ja se vaihteli 
hiippakunnittain Porvoon 5,4 prosentista 
Helsingin selvästi muita korkeampaan 16, 
2 prosenttiin. Nuorten 16–17-vuotiaiden 
äänestysprosentti vaihteli Mikkelin hiippa-
kunnan 11,5 prosentista Lapuan ja Oulun 
hiippakuntien 20 prosenttiin.

Monissa seurakuntayhtymissä nuorten 

16–17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 
korkeampi kuin seurakuntayhtymän ylei-
nen äänestysprosentti. Pienimmät nuorten 
äänestysprosentit olivat seurakuntayh-
tymistä Kotka-Kymissä 4,8, Tampereella 
7,9, Mustasaaressa 8,1 ja Hämeenlinnassa 
sekä Närpiössä 8,7.

Kokonaisuutena nuorten 16–17-vuoti-
aiden äänestysaktiivisuus oli varsin hyvä 
eikä Nuorisobarometrin 2010 ennakoima 
äänestysaktiivisuuden lasku toteutunut. 
Nuorisobarometrin mukaan samanikäisis-
tä nuorista kolme prosenttia sanoi kevääl-
lä 2010 äänestävänsä seurakuntavaaleissa 
varmasti ja 16 prosenttia todennäköisesti.  

Ennakkoäänestyksen suosio lisään-
tyi edelleen selvästi. Ennätysvilkasta en-
nakkoäänestys oli useissa kaupungeissa. 
Kaikkien ennakkoäänten osuus oli 54,5 
prosenttia, kun se oli edellisissä seurakun-
tavaaleissa lähes 44 prosenttia.

Ennakkoon äänestävät muutkin kuin ne, 
jotka eivät pysty äänestämään varsinaisi-
na vaalipäivinä. Ennakkoäänestysmahdol-
lisuuksia lisättiin useissa seurakunnissa 
erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa ai-
kaisemmin käytettyjen vanhainkotien tai 
vastaavien rinnalle. Kauppoja ja kauppa-
keskuksia käytettiin edelleen runsaasti en-
nakkoäänestyspaikkoina. 

Ensimmäistä kertaa äänestäjien käy-
tössä oli myös mahdollisuus vaalikoneen 
käyttämiseen. Välittömästi vaalien jälkeen 
toteutetun tutkimuksen mukaan, mitä 
nuoremmasta äänestäjäryhmästä oli ky-
symys, sitä tärkeämmäksi äänestämisen 
syyksi nousi mahdollisuus vaalikoneen 
käyttämiseen. Kun kaikista äänestäjistä 
tämä oli tärkeä syy joka neljännelle äänes-
täjälle, niin 16–24-vuotiaille se oli sitä jo 
enemmistölle äänestäjistä. 

Enemmistö valituista luottamushenki-
löistä on naisia. Kaikista runsaasta 9 200 
valitusta luottamushenkilöstä naisia on 
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54,2 prosenttia kuten oli edellistenkin 
vaalien jälkeen (54 %). Ehdokkaista nai-
sia oli samoin 53,6 prosenttia. Naiset ovat 
enemmistönä muissa ikäryhmissä paitsi 
yli 60-vuotiaissa. Eniten naisia luottamus-
henkilöinä on Petolahden (Petalax) seura-
kunnassa 87,5 prosenttia, Pernajan 85,7, 
Urjalan 84,2, Tampereen Kalevan 82,6 ja 
Helsingin Munkkiniemen seurakunnassa 
82,4. Vastaavasti eniten miehiä on Luodon 
(Larsmo) 78,9 prosenttia, Seinäjoen 76,9, 
Pohjan suomalaisessa 75, Lauritsalan 73,9 
ja Lohtajan seurakunnassa 71,4.

Seurakuntavaaleissa valittiin runsaat 9 
200 luottamushenkilöä 449 seurakuntaan: 
kirkkovaltuustot 7 052 ja seurakuntaneu-
vostot 2 174. Uusia luottamushenkilöitä 
on kaikista valituista noin 52 prosenttia 
sekä valtuustoihin että seurakuntaneuvos-
toihin. Uusia ehdokkaita valtuustoihin oli 
72 prosenttia ja seurakuntaneuvostoihin 
68 prosenttia.

Valittujen luottamushenkilöiden kes-
ki-ikä on 51,8 vuotta. Edellisiin vaaleihin 

nähden keski-ikä laski hieman ja luotta-
mushenkilöiksi valittiin enemmän nuorim-
pien ja vanhimman ikäryhmän ehdokkaita. 
Enemmistö valituista luottamushenkilöis-
tä on edelleen kuitenkin yli 50-vuotiaita 
(60 %), kuten heitä oli ehdokkainakin 59 
prosenttia. Luottamushenkilöistä vain 8,6 
prosenttia on alle 30-vuotiaita (7 % vuon-
na 2006). Ehdokkaina alle 30-vuotiaita oli 
9,5 prosenttia. Valituiksi tuli 233 alle 20-
vuotiasta (2,5 %).

Nuorimmat luottamushenkilöt ovat Hel-
singin Paavalin seurakunnassa 40,1 vuot-
ta, Vantaan Rekolan seurakunnassa 40,8, 
Sievin ja Helsingin Kallion seurakunnassa 
42,5 sekä Espoon Leppävaaran seurakun-
nassa 43,1 vuotta.

Äänestäjät ovat yleisesti ottaen sa-
manikäisiä kuin valitut. Valittujen luotta-
mushenkilöiden ikäjakauma poikkeaa kui-
tenkin osin äänestäneiden ikäjakaumasta. 
Erityisesti nuoret ilmoittivat äänestäneen-
sä nuoria ehdokkaita.  

Tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt 

K irkon tu tk im uskeskus
Seurakuntavaa litu tk im us 2010

Telebus vko 46/47 ja  erilliset haasta ttelu t
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äänestämiselle olivat myönteinen suhtau-
tuminen seurakunnan toimintaan (90 %), 
halu vaikuttaa seurakunnan toimintaan 
(84 %), äänestyspaikan sopivuus (84 %) 
ja äänestäminen on kansalaisvelvollisuus 
(83 %). Myös ehdokkaan tunteminen ko-
ettiin tärkeäksi (74 %). Tärkeimpien syi-
den osalta 16–17-vuotiaat äänestäjät 
eivät eronneet mitenkään koko äänestä-
jäjoukosta. Tarkasteltaessa erikseen 18–
29-vuotiaita äänestäjiä henkilökohtaisen 
tuntemisen tärkeys putosi kuitenkin selke-
ästi (59 %), ja sitä tärkeämmäksi asiaksi 
nousi se, että tiedotusvälineissä puhuttiin 
seurakuntavaaleista (73 %). Nuorimmille 
16–17-vuotiaille äänestäjille tärkeimpien 
tekijöiden joukkoon nousivat vielä, että 
seurakuntavaaleja mainostettiin (59 %) 
ja että vanhemmat kävivät äänestämässä 
(59 %).

Vähäisimpiä syitä äänestämiselle olivat 
tutun ihmisen kehotus käydä äänestämäs-
sä (19 %) ja aktiivisuus muussakin seura-
kunnan toiminnassa (36 %). Näiden tär-
keys kuitenkin kasvoi nuorempiin äänes-
täjäryhmiin siirryttäessä.  Nuorille 16–17-
vuotiaille äänestäjille syitä äänestämiselle 
olivat myös, että koulussa tai oppilaitok-
sessa oli puhuttu seurakuntavaaleista (47 
%), vanhemmat olivat kehottaneet äänes-
tämään (46 %), rippikoulun käyminen oli 
kannustanut äänestämään (40 %), ja että 
seurakunnan nuorisotyössä oli puhuttu 
seurakuntavaaleista (36 %).

Tieto vaaleista oli levinnyt hyvin. Vain 
neljä prosenttia äänestämättä jättäneistä 
seurakuntien jäsenistä piti syynä sitä, ettei 
tiennyt vaaleista. Äänestämättä jättäneis-
tä 18–29-vuotiaista tietämättömiä vaaleis-
ta oli seitsemän prosenttia ja 16–17-vuo-
tiaista 9 prosenttia. Tämä kertoo vaali-
viestinnän erittäin hyvästä onnistumisesta, 
sillä Nuorisobarometrin 2010 mukaan vain 
joka viides evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
kuuluva alle 29-vuotias nuori tiesi huhti-
toukokuussa, että marraskuussa pidetään 
seurakuntavaalit. 

Myöskään äänestyspaikan huono sijain-
ti ei vaikuttanut äänestämättä jättämiseen, 
sillä tämä oli syynä vain 12 prosentille, 
kaikkein nuorimmista kahdeksalle pro-
sentille. Kaikkein yleisin syy jättää äänes-
tämättä oli se, ettei ole tapana äänestää 
seurakuntavaaleissa (60 %). Puolet ää-

nestämättä jättäneistä seurakuntalaisista 
perusteli asiaa sillä, että ovat tyytyväisiä 
seurakunnan toimintaan nykyisellään (51 
%) tai seurakunnan asiat eivät kiinnosta 
(50 %). Äänestämättä jättäneillä 18–29-
vuotiailla keskimääräistä tärkeämpinä syi-
nä nousivat esille tutun ehdokkaan puute 
(53 %) ja epäselvyys siitä, minkä puolesta 
ryhmittymä toimii (48 %). Epäselvyys sii-
tä, minkä asioiden puolesta ehdolla olevat 
ryhmät toimivat, oli 16–17-vuotiaille suuri 
äänestämättä jättämisen syy. 

Äänestämättä jättäneiltä tiedusteltiin 
erikseen, mitkä asiat saisivat heidät ää-
nestämään seurakuntavaaleissa. Varmo-
jen äänestäjien osuus erityisesti nuorissa 
alle 30-vuotiaissa kasvaisi Internetin käyt-
tömahdollisuuden ja ehdokkaan tuntemi-
sen myötä. Samoin nuorten äänestysak-
tiivisuutta kasvattaisi parempi tieto siitä, 
mitä asioita kukin ryhmä ajaa ja jos tietäisi 
enemmän vaaleista. 

Kaikista äänestämättä jättäneistä kol-
masosa äänestäisi varmasi, jos olisi pos-
tiäänestysmahdollisuus tai olisi mahdollis-
ta äänestää sähköisesti Internetin kautta. 
Sähköisen äänestämisen mahdollisuutta 
painotti neljä vuotta sitten runsas neljän-
nes kaikista vastaajista. Nyt 18–29-vuoti-
aista jo 44 prosenttia ilmoitti äänestävän-
sä varmasti, jos se olisi mahdollista säh-
köisesti.

Tärkeimpinä ehdokkaan valintaan vai-
kuttavina asioina pidettiin ehdokkaan 
taitoa ja kykyä asioiden määrätietoiseen 
ajamiseen (85 %), ja että ehdokas ajaisi 
niitä asioita, joita äänestäjä pitää tärkeä-
nä seurakunnan toiminnassa (85 %). Jäl-
kimmäisen merkitys ehdokkaan valintaan 
vaikuttavana tekijänä on kasvanut neljän 
vuoden takaisesta selvityksestä ja alle 30-
vuotiailla äänestäjillä se on noussut tär-
keimmäksi ehdokkaan valintaan vaikutta-
vaksi tekijäksi. Kolmanneksi tärkeimmäksi 
asiaksi nousi se, että ehdokas olisi ihan 
tavallinen ihminen (80 %) ja neljännek-
si, ettei ehdokas olisi liian ahdasmielinen 
uskovainen (71 %). Ehdokkaan kokemus 
seurakunnasta putosi neljän vuoden takai-
selta toiselta tilalta viidenneksi tärkeim-
mäksi ominaisuudeksi (69 %). Ehdokkaan 
tuttuudella oli enemmistölle merkitystä 
(63 %). Sen sijaan korkeaa koulutusta (13 
%), edustavaa ulkonäköä tai olemusta (16 



%) tai aktiivista toimintaa politiikassa (18 
%) ei pidetty tärkeänä valintakriteerinä. 
Nuoremmilla äänestäjillä tunnettuus, ul-
konäkö ja aktiivinen toiminta politiikassa 
vaikuttavat jonkin verran enemmän kuin 
koko äänestäjäjoukossa. Vain seitsemälle 
prosentille miehistä sukupuoli vaikuttaa 
ehdokkaan valintaan. Naisista puolestaan 
joka neljäs äänestäisi mieluummin naiseh-
dokasta. 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta 
myös, valitsisivatko he ehdokkaan poliitti-
selta vai ei-poliittiselta listalta, jos he ää-
nestivät seurakuntavaaleissa tai kuvittele-
vat äänestävänsä seurakuntavaaleissa. Ei-
poliittiselta listalta ilmaisi valitsevansa 62 
prosenttia, poliittiselta listalta 17 prosent-
tia. Ei-poliittisista ryhmistä eniten kanna-
tusta saisivat sitoutumaton seurakuntavä-
ki (28 %), oman kylän tai kaupunginosan 
lista (17 %) ja nuoret tai nuoret aikuiset 
(14 %). Nuoremmilla alle 29-vuotiailla ko-
rostuivat erityisesti nuorten tai nuorten 
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aikuisten listat, 29 % prosenttia samoin 
kuin 16–17-vuotiailla, 47 prosenttia. Mikä-
li myös kuntavaaleissa äänioikeusikäraja 
laskettaisiin 16-vuoteen, 16–17-vuotiaista 
nuorista 74 prosenttia sanoi äänestävän-
sä. 

Juuri vaalien alla kirkko oli runsaasti 
esillä mediassa samaa sukupuolta olevi-
en parisuhteisiin suhtautumisensa ja sitä 
seuranneen kirkosta eroamisaallon vuoksi. 
Yksittäisestä televisio-ohjelmasta alkunsa 
saanut tapahtumasarja toi samassa yhtey-
dessä vahvasti esille lähestyvät seurakun-
tavaalit. Laaja julkinen ja yksityinen kes-
kustelu johti monet seurakunnan jäsenet 
pohtimaan kirkon asemaa ja tärkeyttä 
omassa elämässä ja suomalaisessa yhteis-
kunnassa, mikä näkyi äänestysaktiivisuu-
den kasvuna.

Kirjoittaja toimii tutkijana Kirkon tutkimus-
keskuksessa.

Populismi ja kansa
Jo populismin nimessä näkyy tämän aja-
tustavan keskeinen lähtökohta. Nimittäin 
populismi (tulee sanasta populus = kansa) 
on kansaan vetoamista laittamalla kansa ja 
eliitti vastakkain. Populistien mukaan kan-
sa on rehellistä, yritteliästä, jalat maassa 
pitävää ja tosiasiat kouriintuntuvasti koke-
vaa, kun sen sijaan eliitti on korruptoitu-
nutta, teoriamaailmassa leijailevaa, epäre-
hellistä ja vain oman etunsa ymmärtävää. 
Populismi ilmaantuu usein murroskautena, 
tavallisemmin se on konservatiivista, se 
haluaa kehittää elämää vanhojen turval-
listen ihanteiden pohjalta ja on pelokas 
uusille asioille. Populismille on ominaista 
myös sen johtajavaltaisuus. Tämä näkyy 
jo siinä, että usein populistipuolue saa 
lempinimekseen johtajansa nimen, kuten 

vaikkapa Suomessa ”vennamolaisuus” tai 
”soinilaisuus”. 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan mil-
laisena populismi on näyttäytynyt puolue-
tutkimuskirjallisuudessa ja verrataan sitä 
suomalaiseen populismiin aina 1900-luvun 
alkupuolelta nykyisiin perussuomalaisiin ja 
uusiin populistipuoluetulokkaisiin.

Mikko Uola jakaa populismin taktiseen 
ja strategiseen, yhtenä tärkeänä kriteeri-
nä hänellä on myös se, että populismi ei 
tunnusta mitään ideologiaa omakseen, se 
ei myöskään halua tunnustautua vasem-
misto-oikeisto-ulottuvuudella mihinkään, 
eli kuten Veikko Vennamo kertoi Suomen 
Maaseudun Puolueen olevan asialinjalla. 
Uolan mukaan jotain ideologiaa tunnusta-
vat ryhmät voivat käyttää myös populis-

Populismi ja Suomi

Rauli Mickelsson
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tisia keinoja demagogiassaan, mutta ne 
ovat vain taktisia populisteja, eivät strate-
gisia populisteja kuten varsinaiset populis-
tipuolueet.

Jukka Kanerva on löytänyt Niccolo Ma-
chiavellilta käyttökelpoisen jaon tarkastel-
taessa muun muassa populismin suhdetta 
politiikkaan. Politiikka jaetaan käden ja sil-
män politiikkaan. Käden politiikkaa tehdään 
käden ulottuvilla, sitä tekevät esimerkiksi 
valtuutetut, kansanedustajat, ministerit ja 
europarlamentaarikot keskenään. Silmän 
politiikkaa tehdään valitsijoiden suuntaan. 
Kansanedustajat eivät käden politiikkaa 
tehdessään riitele ja ilkeile toisilleen, mut-
ta kun televisiokamera tuodaan eduskun-
nan istuntosaliin alkaa ilkeily ja riitely. Po-
pulismi painottuu siis silmän politiikkaan, 
populistit varmaan jakavat V.I. Leninin kä-
sityksen siitä, että parlamentti on puhuja-
lava, josta käsin kansaa villitään. 

Kun Suomen Maaseudun Puolue oli 
saanut huomattavan voiton eduskuntavaa-
leissa vuonna 1970, ryhtyivät sen kansan-
edustajat tekemään eduskunta-aloitteita 
ja ponsia todella runsaasti. Vuonna 1973 
eduskunnassa olleiden äänestysten mää-
rä viisinkertaistui vuoteen 1970 verrattu-
na. Maaseudun puoluelaiset olivat tämän 
nousun takana, he tekivät runsain määrin 
laki- toivomus- ja raha-asiainaloitteita lu-
nastaakseen lupauksensa. Surullista ja ku-
vaavaa oli, etteivät vennamolaiset saaneet 
juurikaan aloitteitaan läpi ja sen he var-
maan tiesivät aina ryhtyessään äänestä-
mään aina uudestaan ja uudestaan. SMP:
läiset tekivät silmän politiikkaa, hakivat 
suosiota rehelliseltä ja ahkeralta kansal-
ta, joka tiesi miten asiat ovat. Kun ”eliitti 
torjui kansan äänen”, vastakkainasettelu 
kärjistyi.

Populismiin on tavallisesti kuulunut 
myös kansallismielisyys, jopa nativismi. 
Kansalainen on sinisilmäinen Suomessa 
syntynyt ja hänen jopa vaaditaan puhuvan 
äidinkielenään suomea. Aiemmin tätä na-
tivismia ei erottanut yhtä selvästi kuin nyt, 
koska kaikki puolueet olivat kansallisia. 
Nykyisissä populistipuolueissa nativismi on 
yksi keskeisistä lähtökohdista; vaaditaan, 
että ”oma kansa” on laitettava etusijalle 

”muihin ja toisiin” verrattuna. Muut eivät 
saa tulla nauttimaan ”meidän suomalais-
ten” rakentamasta hyvinvointivaltiosta.

Suomalaista populismia ennen 
Vennamoa
Viime vuosisadan suomalaisen populismin 
päähaara oli agraaripopulismi. Populistinen 
liike syntyi jo ennen itsenäistymistä Maa-
laisliiton sisälle. Siellä vaikutti yhtenä kes-
keisenä fraktiona ”pykäläläisyys”, suunta, 
joka laittoi herrat ja kansan vastakkain 
ja herroja oli myös Maalaisliiton omassa 
piirissä. Kaksi-kolmekymmenluvun luvun 
murroskaudet – ensin epäsuotuisista säis-
tä johtunut maatalouden kato ja sitten 
kansainvälisestä lamasta johtunut maa-
laistalojen konkurssit – johtivat kato- ja 
pulaliikkeisiin. Liikehdintä oli voimakasta 
varsinkin itäisessä ja pohjoisessa Suomes-
sa. Osa näistä liikkeistä oli äärimmäisen 
vasemmistolaista, kommunistien johtamaa. 
Osa oli lohjennut Maalaisliitosta, kuten Ni-
valassa syttyneestä konikapinasta alkunsa 
saanut Suomen Kansanpuolue (II). Puolue 
oli voimakas juuri herraksi siirtyneen ta-
lonpoikaisuuden ikonin Kyösti Kallion koti-
seudulla. Se ei kuitenkaan koskaan saanut 
kahta paikkaa enempää eduskuntaan ja 
yhtyi toiseen agraaripopulistipuolueeseen: 
vasemmistoon kallellaan olevaan Suomen 
Pienviljelijöiden puolueeseen. Uuden puo-
lueen nimeksi tuli Suomen Pienviljelijäin ja 
maalaiskansan puolue. 

Myös kolmekymmenluvulla vaikutta-
nut äärioikeistolainen liikehdintä, kuten 
Lapuanliike talonpoikaismarsseineen ja 
sitä seurannut Isänmaallinen Kansanliike, 
omasi populistisia piirteitä. Nämä liikkeet 

– varsinkaan IKL – eivät ole määriteltävissä 
ainakaan strategisiksi populisteiksi, koska 
ne tietoisesti hakivat itselleen ideologiaa 
pääasiassa fasismista.

Jo kolmekymmenluvulla vaikutti Suo-
messa omaperäinen populisti nimeltään 
Ernesti Hentunen. Hän joutui luonteensa 
ja varsinkin peräänantamattomuutensa ta-
kia jatkuvasti riitoihin viranomaisten kans-
sa, Ernesti haastoi ja häntä haastettiin oi-
keuteen pääasiassa kunnianloukkauksista. 
Tämän johdosta Hentunen alkoi ensin jul-
kaista lentolehtisiä, joissa hän kertoi ”mikä 
on totuus”. Lehtiset muuttuivat lehdiksi, 
ensimmäisiksi sensaatiolehdiksi Suomes-
sa. Kuuluisin näistä oli nimeltään Totuuden 
torvi, joka aloitti ilmestymisensä vuonna 
1928 ja ilmestyi aluksi ”tarpeen vaaties-
sa”. Muita satunnaisemmin ilmestyneiden 
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lehtien nimiä olivat Kovaääninen ja Minä 
ulvon. Ennen toista maailmansotaa Hentu-
nen oli lehtien julkaisija ja lakimies, joka 
oli suorittanut myös opettajan tutkinnon. 
Hänen lehtensä oli edelläkävijä 1960-lu-
vulla ilmestyneelle Hymy-lehdelle ja ny-
kyisille iltapäivälehdille. Siitä tuli Mikko 
Uolan mukaan eräänlainen kansan kanava. 
Hentusen käymän taistelun syynä eivät ol-
leet ideologiset näkemykset, vaan hänen 
kokemansa vääryydet. Kosto ja vallanhalu 
olivat myös keskeisiä vaikuttajia. Hentu-
sen vallanpitäjiä vastaan esittämä arvos-
telu oli tyypillisen populistista: suoraa ja 
yksiviivaista. Se oli siksi myös helposti ym-
märrettävää, rakentaessaan polarisoidun 
hyvä/paha -maailman. Totuuden torven 
suosio kasvoi ja vuonna 1930 se ilmestyi 
jopa 18 kertaa.

Hentunen oli köyhistä oloista kotoisin, ja 
hän suosi enemmän vasemmistoa kuin oi-
keistoa. Hän suhtautui mm. Lapuan liikkee-
seen torjuvasti. Tästä huolimatta Hentunen 
oli ennen kaikkea elitisti. Hän oli itse suo-
rittanut sekä opettajan että lakimiehen tut-
kinnon. Tästä perspektiivistä hän halveksi 
sivistymättömyyttä. Toisen maailmansodan 
aikana hän oleskeli pääasiassa Ranskassa 
ja kertoi, että hän oli toiminut siellä profes-
sorina. Niinpä hän alkoi vaatia, että hän-
tä kutsuttiin professoriksi. Tätä epäiltiin ja 
hän tunnusti joskus ostaneensa professorin 
viitan ja päähineen rautatieaseman (jossa 
hän toimi kantajana) löytötavarain huuto-
kaupasta. Sodan jälkeen Hentunen perusti 
Radikaalin kansanpuolueen. Ensiksi puolue 
halusi yhteistyöhön SKDL:n kanssa, mutta 
koska kansandemokraatit eivät hyväksyneet 
vaaliliittotarjousta tuli Hentusesta ja hänen 
puolueestaan kommunismin vastaisia. Vii-
me vaiheessa Radikaalinen Kansanpuolue 
hajosi ja Hentunen otti liittolaisekseen ääri-
oikeistolaisessa toiminnassa mukana olleen 
Vietti Nykäsen. Vaikka Hentusen puhujati-
laisuuksissa oli paljon väkeä, ei häneen luo-
tettu. Hänet valittiin kerran Helsingin kau-
punginvaltuustoon, mutta eduskuntaan hän 
ei päässyt. Syynä olivat epäuskottavuuden 
lisäksi riidat Radikaalisessa kansanpuolu-
eessa. Hentusen kuoltua vuoden 1951 mar-
raskuussa sekä Radikaalinen Kansanpuolue 
että Totuuden torvi kokivat lopun alun. El-
vyttämisyrityksistä huolimatta molemmat 
lopettivat toimintansa.

Vennamolaisuus
Veikko Vennamo oli lahjakas maalaisliit-
tolainen poliitikkolupaus ja Ernesti Hentu-
sen tapaan juristi, joka sai sodan jälkeen 
tehtäväkseen asutustoiminnan organisoi-
misen. Vennamo ja SMP eivät kuitenkaan 
halunneet samaistua Hentuseen, vaan 
suomalaisiin pienviljelijäpuolueisiin, kuten 
keskipohjanmaalaiseen Kansanpuoluee-
seen (II) ja viisi vuotta ennen vennamolai-
suuden syntyä toimintansa lopettaneeseen 
Suomen Pienviljelijäin ja maalaiskansan 
puolueeseen. Viimemainitusta puolueesta 
ei kuitenkaan tullut paljon ihmisiä Pienta-
lonpoikiin. Vennamo oli Asutushallituksen 
pääjohtaja ja asutustilan saaneiden jär-
jestöjen Asutusliiton puheenjohtaja. Alun 
perin Asutusliiton tarkoituksena oli toimia 
Maalaisliiton jäsenrekrytointijärjestönä, 
tämän strategian tekivät yksissä tuumin 
Maalaisliiton puoluesihteeri Arvo Korsimo 
ja Vennamo. Kun Vennamoa ei valittu Maa-
laisliiton puheenjohtajaksi, hän riitaantui 
puolueen (mukaan lukien myös Korsimon) 
kanssa ja perusti Suomen Pientalonpoikien 
puolueen. 

Uusi puolue eli 1960-luvun alussa hil-
jaiseloa, se sai vasta vuoden 1966 vaa-
leissa Veikko Vennamon eduskuntaan. Sa-
mana vuonna se muutti nimensä Suomen 
Maaseudun Puolueeksi. Nimi vaihdettiin, 
koska Maalaisliitto muuttui Keskustapuo-
lueeksi vuonna 1965. Yhden miehen edus-
kuntaryhmä tuli tunnetuksi jäsenensä är-
häkkäästä ja polarisoivasta puhetavasta. 
Tältä ajalta on jäänyt elämään sellaiset 
huudahdukset, kuin ”kyllä kansa tietää” 
ja ”unohdettu kansa”. Populismin asioiden 
yksinkertaistaminen ja varsinkin kansaan 
vetoaminen näkyi Vennamon puheessa. 
Vennamo pani vastakkain muun muassa 
pienituloiset ja suurituloiset, Suur-Helsin-
gin ja kehitysalueet, koulutetut ja koulut-
tamattomat sekä myötäilijät ja rehelliset 
ihmiset.

Vennamolaisuuden nousu tapahtui 
murroskautena. Esimodernista suurper-
heisiin perustuvasta maatalous-Suomesta 
oli kehittymässä urbaani teollisuus-Suomi. 
Uudet ikäluokat alkoivat kyseenalaistaa 
perinteisiä isänmaallisia ja uskonnollisia 
arvoja. Keskeistä kehityksellä oli se, että 
syrjäseudut tyhjenivät, kun nuoremmat 
muuttivat Ruotsiin ja Etelä-Suomeen.
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SMP:n kansanedustajaryhmä muut-
tui huomattavasti, kun puolue sai vuoden 
1970 vaaleissa 18 paikkaa. Vuonna 1972 
vaaleissa vennamolaisten äänimäärä laski, 
mutta he säilyttivät paikkansa. Sisäisten 
riitojen seurauksena puolueesta irtaantui 
13 kansanedustajaa perustaen Suomen 
Kansan Yhtenäisyyden puolueen. Tämä 
Vennamon ”seteliselkärankaiseksi” nimit-
tämien kansanedustajien puolue ei me-
nestynyt ja SMP:nkin paikkamäärä putosi 
vuoden 1975 vaaleissa kahteen paikkaan. 
Vuonna 1979 eduskuntaryhmä kasvoi seit-
semänhenkiseksi ja vuoden 1983 ”rötös-
herravaaleissa” SMP sai 17 paikkaa ja siitä 
tuli hallituspuolue, jolla oli kaksi ministe-
riä. 

Populistinen puolue menetti keskeisen 
voimansa samaistuessaan kansan sijasta 
herroihin. Sille ei kerta kaikkiaan sovi hal-
lituksessa tehtävä käden politiikka. Puolu-
een alamäki alkoi seuraavissa vaaleissa, se 
menetti kymmenen paikkaa. Vuoden 1991 
vaaleissa paikkoja tuli enää yksi, kuten 
seuraavissakin vaaleissa. Puolueelle koitti 
konkurssi vuonna 1995, sillä oli vain yksi 
kansanedustaja ja velkainen puolueorga-
nisaatio. Manan maille menneen puolueen 
tilalle perustettiin samana vuonna Perus-
suomalaiset, joka oli vuosituhannen lo-
pun ja 2000-luvun alun ajan mikropuolue. 
Vuonna 2003 eduskunnan paikkamäärä 
kasvoi yhdestä kolmeen ja 2007 kolmesta 
viiteen.

SMP oli populistipuolueen tapaan joh-
tajavaltainen puolue, mutta se oli toisaalta 
puolue, joka antoi vaikutusmahdollisuuk-
sia heikossa asemassa olleille asutustilal-
lisille ja myöhemmin kaupunkien lähiöiden 
asukkaille. 

Nykyajan suomalainen populismi
Perussuomalaisen puolueen puheenjohta-
ja Timo Soini määrittelee puolueensa po-
pulistiseksi. Hänelle populismi on kansan 
äänen kuulemista ja kansan puolesta pu-
humista. Huomattuaan Tony Halmeen suo-
sion Soini oli valmis ottamaan hänet puo-
lueensa eduskuntavaaliehdokkaaksi. Tämä 
shownyrkkeilijä sai eduskuntavaaleissa yli 
16000 ääntä ja pohjusti nykyistä suoma-
laista populistihahmon prototyyppiä: val-
koista heteromiestä. Halme oli teksteis-

sään sovinistinen ja rasistinen. Hän kertoi 
yhden syyn poliitikoksi ryhtymiseensä ole-
van sen, että hänen ystävänsä kotiseu-
dulle Ruotsiin aiottiin rakentaa moskeijaa, 
eikä hän halunnut muslimeja Suomeen. 
Halme piti kansanedustajaoloaikanaan joi-
takin eduskuntapuheita, joissa hän puo-
lusti sotaveteraaneja ja tuomitsi kovin sa-
noin pedofiilit. Hänen kielenkäyttönsä oli 
tavallisesti värikästä. Hän muun muassa 
totesi kansanedustajaksi pääsynsä jälkeen 
radiohaastattelussa: ”Ei ole mahdotonta, 
että minut valittiin. Meillä lesbo president-
tinä ja minä kansanedustajana. Kaikki nä-
köjään on mahdollista”.

Sairastuttuaan Tony Halme jätti edus-
kuntatyön, mutta valkoisiksi heteromie-
hiksi itsensä määritelleet maahanmuut-
tokriitikot alkoivat toimia ensiksi Suoma-
laisuuden liiton nuorisojärjestön kautta ja 
sen jälkeen perustamalla Hommafoorumin, 
jonka keskeinen väline ovat internetin blo-
gi- ja keskustelusivustot. Hommafoorumin 
keskeinen hahmo on mestariksikin kutsut-
tu Jussi Halla-aho, jonka sanomien viesti 
on osoitettu lähes pelkästään islamilais-
ten maahanmuuttoa vastaan. Kuten Soi-
nin niin myös Halla-ahon aatteellinen ydin 
löytyy nationalismista, konservatismista ja 
tietyntyyppisen patriarkaalisen miesihan-
teen korostamisesta. 

Soinin julistamisessa populistiksi ei 
ole mitään ongelmaa, koska hän on mää-
ritellyt niin itse, mutta täyttääkö halla-
aholaisuus populismin piirteet? Ainakin 
Halla-aho painottaa nativismia korostaen 
monikulttuurisuuden vaaroja, mutta sa-
malla hän korostaa elitistisyyttään, jonka 
vastustaminen on populistisuuden ytimes-
sä. Toisaalta olihan Ernesti Hentusellakin 
kaksi tutkintoa ja hän uskotteli olevansa 
professori, Veikko Vennamo oli lakitieteen 
lisensiaatti, eikä Timo Soinikaan maiste-
riuttaan häpeile. Tyypillistä lienee, että 
auktoriteettisen populistisen liikkeen joh-
tajalla voi olla kytköksiä eliittiin, mutta hän 
on kuitenkin kansan puolella eliittiä vas-
taan. Halla-ahon populistisuutta korostaa 
myös se, että hän tekee ensisijaisesti sil-
män politiikkaa. Halla-aho on niin yhteen 
välineeseen – internetiin – keskittynyt vir-
tuaalipoliitikko, ettei hän välitä juurikaan 
käden politiikasta eli asioihin vaikuttami-
sesta edustuksellista tietä, vaikka hänet 
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valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon. 
Halla-ahon asialistalla on ollut pääasiassa 
yksi asia, eli islamilaisten maahanmuutto. 
Populistista yksinkertaistavaa ajattelua on 
laittaa kaikki maahanmuuttoon liittyvät 
ongelmat muuttajien – ja heidän kulttuu-
rinsa – syyksi. Halla-ahon mielestä ihmi-
sellä ei ole itseisarvoa, vaan ainoastaan 
välinearvoa. Siksi maahanmuuttopolitiik-
kaa tehtäessä pitää miettiä, miten paljon 
muuttajat hyödyttävät Suomea.

Vaikka Halla-aho jäi Perussuomalaisiin, 
iso osa Hommafoorumin jäsenistä hajau-
tui kahteen muuhun puolueeseen. Muutos 
2011 haluaa korostaa sanomassaan suo-
raa demokratiaa, maahanmuuttokysymys 
on tärkeä, mutta ei ensisijalla. Sen sijaan 
toisen puolueen Vapauspuolueen keskei-
senä teemana on monikulttuurisuuden 
vastustaminen. Se haluaa sanan- ja us-
konnonvapautta, mutta samalla moskei-
joiden rakennuskiellon. Valkoisten hetero-
miesten hallitsevaa asemaa kuvaa se, että 
eduskuntavaaliehdokkaista naisia on kovin 
vähän. Eniten heitä on Perussuomalaisis-
sa, mutta sielläkin vain kolmasosa kaikista 
ehdokkaista.

Populismi vastustaa harjoitettua po-
litiikkaa ja valtaeliittiä. Se antaa äänet-
tömille äänen, mutta se ei liene mitään 
muuta kuin puhujapönttö. Kansan tyyty-
mättömyys purkautuu aika ajoin populis-
tisten liikkeiden kautta. Protestin esittämi-
sen jälkeen pitää ryhtyä tekemään käden 
politiikkaa, tässä on ollut tavallisemmin 
populististen liikkeiden kohtalo. Hallituk-
sessa olevat populistipuolueen ministerit 
samaistuvat herroihin, tuloksia ei tule – ai-
nakaan heti – alkaa turhautuminen, puolu-
een sisäiset valta- ja ideologiaristiriidat ja 
puolueen hiipuminen. Murroskausi on taas 
eletty ja vanhaa puolusteltu.
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Kun Bill Clinton vuonna 1992 kävi Yhdys-
valloissa menestyksekästä presidentin-

vaalikampanjaansa George Bushia vastaan, 
hänen kampanjapäällikkönsä suusta lähti 
poliittiseksi klassikoksi muodostunut lau-
sahdus: ”It’s the economy, stupid” eli suo-
meksi ”kysymys on taloudesta, tyhmä”.

Tuo lohkaisu on taas ajankohtainen nyt, 
kun Suomi valmistautuu eduskuntavaa-
leihin ja kaikkialla mietitään kuumeisesti 
syitä perussuomalaisten kannatuksen hui-
kealle nousulle.

Mitä tarkemmin puolueen suosion syi-
tä pohtii, sitä kirkkaammalta selitys alkaa 
näyttää: kysymys on taloudesta! 

Occamin partaveitsi karsii selityksistä 
rönsyt
Tieteenfilosofiassa tunnetaan periaate ni-
meltä Occamin partaveitsi. Sen mukaan 
jotakin ilmiötä selittäviä tekijöitä tulee kar-
sia mahdollisimman vähäisiksi, eli ikään 
kuin veitsenterällä silottaa turhat rönsyt. 
Jos perussuomalaisten kannatuksen nou-
sua voidaan selittää useilla kilpailevilla ja 
yhtä selitysvoimaisilla teorioilla, niistä yk-
sinkertaisin on todennäköisimmin tosi.

Ei tarvita mitään monimutkaisia oletta-
muksia, esimerkiksi äärioikeistolaisten sa-
laliitosta. Occamin partaveitsi -periaatteel-
la päädytään siihen, että perussuomalais-
ten kannatusta selittää yksi suuri tekijä: 
taloudellinen tyytymättömyys. Muut te-
kijät, kuten muukalaisvihamielisyys, ovat 
sen oireita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo 

Soini ei hukkaa kallisarvoista media-ai-
kaansa Suomeen pyrkivien köyhien ih-
misten haukkumiseen, vaan hän tietää, 
että pohjimmiltaan kysymys on vuonna 
2008 alkaneesta finanssikriisistä, joka joh-
ti taantumaan ja teollisten työpaikkojen 
kiihtyvään häviämiseen Suomesta. Monen 
mielestä nykymenolla koko suomalainen 
elämäntapa on uhattuna, ja pelastavaksi 
enkeliksi on nyt ilmaantunut uusi kansal-
lismielinen puolue.

Äskettäin Soini selitti puolueensa suo-
sion kasvua hallituksen ja etenkin kokoo-
muksen ajamalla ”vihreällä verouudis-
tuksella”. Soini varmasti tulkitsi monen 
henkihieveriin verotetun ja laskupinonsa 
kanssa tuskailevan kansalaisen tuntoja 
todetessaan, että ”ei ole olemassa mitään 
vihreitä veroja - on vain veroja, jotka kan-
sa maksaa”.

Uskallan ennustaa, että tuokin lausah-
dus nousee ajan mittaan poliittisen retorii-
kan klassikoiden joukkoon.

Hyvä, paha populismi
Poliittisessa keskustelussa perussuoma-
laisia kuvataan usein populistiseksi puolu-
eeksi. Määritelmää käytetään yleensä ne-
gatiivisessa merkityksessä tarkoituksena 
leimata perussuomalaiset kansaa kosiske-
leviksi tyhjänpuhujiksi. Populismi voidaan 
kuitenkin määritellä myös neutraalimmin.

Populismin kantasana on latinan popu-
lus eli kansa. Soinilaisen populismin juuret 
ovat yhdysvaltalaisessa talonpoikaiselä-
mässä, joka on sekoitus uudisraivaajahen-

Perussuomalaisten nousun 
yhteiskunnallinen tausta

Miten 6 prosentin puolue nousi yhdessä vuodessa  
yli 17 prosentin puolueeksi?

juho Rahkonen
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keä, kovaa työtekoa ja tavallisen ihmisen 
arkielämän arvostamista. Toisaalta popu-
lismiin liittyy voimakas kansaa kokoava 
elementti.

Näin populismi määriteltiin alan tutki-
joiden kansainvälisessä symposiumissa Jy-
väskylän yliopistossa keväällä 2010. Pidän 
määritelmää oikein hyvänä:

Populismi on yksinkertaistava ja affek-
tipitoinen vetoamisen tapa, joka kokoaa 
ihmisiä yhteen varsinkin yhteiskunnallisen 
epävarmuuden aikoina. Populismi vahvis-
taa ja luo identiteettiä vetoamalla ”valmii-
den ajatusten sanakirjaan” ja eriasteiseen 
vieraan pelkoon.

Perussuomalaiset ei ole 
oikeistopuolue
Julkisessa keskustelussa perussuomalaisia 
kuvataan usein oikeistopopulistiseksi puo-
lueeksi. Populistinen se kyllä on, mutta ei 
oikeistolainen.

Perussuomalaisuudella on yhtymäkoh-
tia konservatismiin. Esimerkiksi Yhdysval-
tojen republikaanipuolueella on saman-
suuntaisia arvoja: kansallismielisyys, pe-
rinteisten uskonto- ja perhearvojen kunni-
anpalautus, liberalismin vastustaminen.

Oikeistolaisuus ei ole kuitenkaan sama 
asia kuin konservatismi, vaikka ne usein 
käyvätkin käsi kädessä. Oikeistolaisuus 
korostaa markkinoiden vapautta ja suuria 
tuloeroja. 

Perussuomalaiset toteaa Internet-si-
vuillaan kohdassa Arvomaailmamme, että 

”yhteiskunta on markkinoiden vastavoima”. 
Verotuksesta puolestaan todetaan, että 

”Perussuomalaisten mielestä verot tulee 
suunnata aina maksukyvyn mukaan. Sen 
vuoksi kunnallisverotusta ei tule kunnissa 
kiristää, sillä veronkorotukset kuntatasol-
la kohdistuvat kaikkiin tuloluokkiin, myös 
alempiin yhtä raskaasti.” Ei kuulosta kovin 
oikeistolaiselta.

 
Protesti on tärkein syy 
perussuomalaisten kannattamiseen

Marraskuussa 2010 Taloustutkimus selvitti 
Ilta-Sanomien toimeksiannosta niitä 
syitä, joiden vuoksi ihmiset kannattavat 

perussuomalaisia.
Tutkimus vahvistaa käsitystä, että pe-

russuomalaiset on ennen muuta protesti-
puolue: Lähes joka kolmas perussuoma-
laisten äänestäjä mainitsee syyksi sen, 
että haluaa muutosta.

Vaihtoehto nykymenolle, yhdistetty-
nä nykyisten valtapuolueiden arvosteluun, 
saa yksittäisenä syyryhmänä eniten mai-
nintoja, 22 prosenttia. Moni näistä vastaa-
jista myös käytti sanaa ”protesti”.

Toiseksi tärkeimmäksi syyksi nousi se, 
että perussuomalaisten arvomaailma sopii 
vastaajan arvomaailmaan. Arvomaailmaa 
ei kuitenkaan määritellä sen tarkemmin, 
kuten ei myöskään politiikan sisältöaluei-
ta.

Tarkemmin määritellyt politiikan osa-
alueet, kuten maahanmuutto- ja EU-po-
litiikka, keräsivät vähemmän mainintoja 
kuin edellä luetellut ”yleiset syyt”.

Vaikka perussuomalaisia on (lähinnä 
poliittisten vastustajien taholta) pyritty lei-
maamaan yhden miehen puolueeksi, hei-
dän kannattajilleen puheenjohtaja on vain 
yksi syy muiden joukossa, ei suinkaan tär-
kein.

Perussuomalaisten kannatus ammen-
taa äänestäjien epävarmuudesta ja toi-
saalta kansan syvien rivien hiljaisesta toi-
vomuksesta.

Suomalaisten enemmistö toivoo, että 
elämä jatkuisi suurin piirtein ennustet-
tavana ja taloudellisesti turvattuna niin, 
että perheet ja yksilöt voisivat rauhassa 
kuluttaa, viettää aikaansa kesämökeillä, 
matkustellakin hieman ja ennen kaikkea, 
että he voisivat tulevaisuudessakin luottaa 
suomalaisen yhteiskunnan fundamenttei-
hin, jotka tulevat hädässä pienen ihmisen 
avuksi. 

Pääministeri Soini?
Perussuomalaisten kannatus on niin vauh-
dikkaalla kasvu-uralla, että ei ole aivan 
mahdoton ajatus kuvitella sitä jopa maan 
suurimpana puolueena. Ehkei silti kannata 
vielä miettiä, millainen olisi Soinin hallituk-
sen johtama Suomi, koska kannatukseen 
liittyy monia epävarmuustekijöitä.

Ensinnäkin mittaukset kertovat vain 
senhetkisen kannatuksen, ja luvuthan 
muuttuvat jatkuvasti. 
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Toiseksi ihmiset eivät aina käyttäydy 
todellisuudessa niin kuin he ilmoittavat ky-
selyissä käyttäytyvänsä. 

Naiset ovat keskimäärin poliittisesti vä-
hemmän aktiivisia kuin miehet, ja vanhat 
ovat nuoria aktiivisempia. Siksi kannatus-
mittaukset ovat usein näyttäneet vihreille 
suurempaa kannatusta kuin mitä vaaleissa 
on saatu. Perussuomalaistenkin kannatta-
jat ovat keskimääräistä epävarmempia ää-
nestämisestään, vaikka heistä enemmistö 
on miehiä.

Saattaa olla, että mielipidetutkimukset 
yliarvioivat perussuomalaisten kannatusta. 
Mutta saattaa olla myös niin, että kanna-
tus on vielä suurempaa kuin mittaukset 
osoittavat.

Perussuomalaisilla on paljon piilevää 
kannatusta niissä, jotka ovat juuri tulleet 
äänestysikään ja niissä, jotka eivät äänes-
täneet vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. 
Kovin kannatuspotentiaali on taloudelli-
seen kurjuuteen syöstyissä: mitä useam-
pi nykyhallituksen aikana päähän potkittu 
kansalainen päättää tällä kertaa aktivoitua, 
sitä mojovampi äänisaalis perussuomalai-
sille on luvassa.

Perussuomalaisten kannatus saattaa 
olla kuin tsunami. Aavalla merellä kulkies-
saan se on pitkän aikaa lähes huomaama-
ton, mutta juuri ennen rantaa veden ma-

daltuessa se nousee yhtäkkiä jättimäiseksi 
hyökyaalloksi pyyhkäisten kaiken tieltään.

Tsunamivertaus on ehkä yliampuva, 
mutta varmaa on ainakin se, että tulevat 
eduskuntavaalit ratkaistaan suuren koko-
luokan talous- ja työllisyysasioilla. Liikku-
vat äänestäjät etsiytyvät sinne, mihin he 
kokevat taloudellisen asemansa puolesta 
parhaiten kuuluvansa.

Jos tavallisten suomalaisten rahahuo-
lia pystytään helpottamaan ja euromaiden 
velkaongelmat saadaan hallintaan, perus-
suomalaisten vaalikone voi alkaa yskiä ja 
äänet valuvat keskustalle ja kokoomuksel-
le. 

Hallituspuolueilla, etenkin valtiovarain-
ministeripuolue kokoomuksella, on iskeä 
pöytään vahvat valttikortit: suhteellisen 
hyvässä kunnossa oleva valtiontalous ja 
ennätysalhainen korkotaso, joka keventää 
monen asuntovelkaisen taakkaa. Sellainen 
ihanuus sataa helposti vanhojen valtapuo-
lueiden laariin.

Suurin virhelähde kannatusarvioissa 
on se, tekevätkö ihmiset todella niin kuin 
väittävät tekevänsä. Monella myös mieli 
aidosti muuttuu vielä ennen vaaleja. Eläm-
me jännittäviä aikoja!

Kirjoittaja on YTT ja Taloustutkimus Oy:n 
tutkimuspäällikkö. 
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Valta on siinä mielessä samanlainen kä-
site kuin  politiikka, että sitäkään ei 

voi tyhjentävästi määritellä. Vallan ja po-
litiikan määrittely yhteiskunnassa on osa 
politiikkaa. Sillä, mitkä asiat esimerkiksi 
määritellään julkisen vallan kohteiksi ja 
areenoiksi, on suuri merkitys. Esimerkiksi 
perheiden kasvatusvalta ja talouden mahti 
ovat olleet viime vuosina julkisuuden ta-
petilla. Valta ja politiikka limittyvät ja kie-
toutuvat toisiinsa, joskus jopa niin, että on 
epäselvää, kummasta oikein on puhe. Val-
lan ja vallankäytön voi käsittää politiikan 
tekemisen välttämättömäksi edellytyksek-
si, mutta valta on myös paljon laajempi 
käsite kuin vain poliittinen, yhteiskunnal-
linen tai institutionaalinen valta. Klassikko 
Max Weber puhuikin politiikasta tulevai-
suutteen liittyvänä aktiviteettina, etujen 
ja arvojen horisonttina, jossa tulee huomi-
oida myös valta(politiikka). Monet edut ja 
arvot muokkaantuvat osaksi valtapositioi-
ta koskevaa toimintaa, kilpailevien valta-
toimijoiden toimia ja niiden (strategista ja 
taktista) huomiointia omassa toiminnassa. 
Ja kun valta ei täysin modernissa maail-
massa hallitse, jää epävarmoja ja vapai-
ta tiloja ja vaihtoehtoisia valtaliittoutumia 
toimia vallan kentän ristiriidoissa ja hal-
litsemattomissa tiloissa, tehdä politiikkaa. 
Tämä on hyvä pitää mielessä nuortenkin 
valtakäsityksiä tarkasteltaessa, valtapo-
litiikan käsite ja perspektiivi muuttuu ja 
siitä kamppaillaan eri yhteiskunnallisten 
ryhmien – eikä vähiten nuorten omien su-
kupolvien – välillä. Valta ja politiikka eivät 
ole olemuksellisia asioita, vaan niillä teh-
dään politiikkaa. Tämän seikan avaami-
nen myös opiskelijoille ja koululaisille on 
yhteiskuntahistorian pedagogiikan  a-ja-o-

asioita – mahdollisuus tehdä politiikasta 
omakohtainen ja historiallista muutosta 
avaava kokemus. Seuraava sukupolvittai-
nen vallan käsityksen analyysi perustuu 
kirjoittajan laajoihin ainekirjoitusaineistoi-
hin vuosilta 1967 ja 1988-89 sekä survey-
tutkimuksiin (maailman)politiikka- ja val-
takäsityksistä 2006-2010. 

Käsitykset maailmanpolitiikasta ovat 
olleet eri polvien piirissä vahvan poliittisen 
määrittelykamppailun kohteena ja aree-
nana. Käsitysten muutos merkitsee usein 
kaikkein relevanteinta poliittista toiminta-
horisontin muutosta, keskeneräisten valta-
positioiden ja niiden välisten jännitteiden ja 
pelitilojen analyysiä. Kansainvälinen tema-
tiikka on aina ollut aikalaistietoisen – sekä 
kansallisesti että maailmanpoliittisesti 
orientoivan – nuorison erottautumisen ja 
uusien asioiden politisoimisen paikka. Jo 
1980-luvun lopun nuoriso erosi omassa 
mediakriittisyydessään ja -kyynisyydes-
sään merkittävästi 1960-luvun nuorista 
siinä, että vielä 1960-luvulla yhteiskun-
nallinen asenne ja dramatiikka rakentui 
pitkälle aktiivisimman nuorison osan kan-
sainvälisestä pohdiskelusta, toiminnasta 
ja vallan kritiikin, sen vastavallan ja sen 
purkamisen, valtasuhteiden muuttamisen 
näkökulmasta. 1960-luvun puolivälissä 
vallan käsite ja ainekset monipuolistui-
vat, valtamonopoleita kritisoitiin, mutta 

Nuoret ja vallan määrittely 

Tahdittoman rauhanmarssin (1967), illuusiottoman mediapolven 
(1988-89) ja monikasvoisen aktiivisen yksilön (2010) hengessä

kaRi Paakkunainen

samalla jaoteltiin valtaa uskonnolliseen, 
poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen 
resurssiin – unohtamatta kyynisempää yli-
historiallista valtaeliitiin ja vallanjaon ole-
massaoloa. Idealistinen moraali usein ku-
vasi vallan epätoivottavana, murrettavana 
ja kaikkein tuulispäisimpien opiskelijoiden 
aineissa vallan perkaaminen oli ihmisen 
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si valtiovallasta ja poliittisesta kulttuurista 
käytävää määrittelykamppailua. Usein po-
litiikka oli myös osa julkisen tai valtiollisen 
vallan laajentamista, politisoimalla tai jopa 
uudistuspolitiikan jatkamisella eli sosiali-
soimalla yhteiskunnan ongelmia ja alueita 
poliittisen demokratian kautta ja kansan-
vallan avuin. Aktiivisen ja uudenlaisen kir-
joittajakunnan retorinen suostutteluviesti, 
voimaannuttava ja aktivoiva terveinen oli 
selvä: uudenlaista valtaa kohti. Vastustet-
tiin julkisuudessa sotia, harvojen käsky-
valtaa ja aikuisten yksinvaltaa. Byrokratia 
oli usein vallan omarajainen linnake ja sitä 
tuuletettiin osallistumisen vallan muodoil-
la ja jo pelkällä ovien avaamisella yhteis-
kuntaan. Itsenäisen koulun ja koululaisen 
puolesta vedotiin ainekirjoittajien pikku-
ruisella itseironiallakin: Muuta hierarkia 

- simsalabim.
 Uudistajat ja idealistit eivät olleet 

suinkaan kirjoittajien enemmistö vuonna 
1967, mutta he loivat poliittisesti kuumat 
ja jakavat kysymykset ja keskustelut. Hei-
tä vastassa oli ensinnäkin vahva traditio-
naalinen tai yhteiseen yrittäjyyshenkeen 
puhaltava isänmaallisuushenki, paterna-
listinen henki ja tietoisuus vieraan vallan 
painosta ja kosketuksesta. Toisaalta maa-
ilmanvallan muuttajia vastasssa oli ristirii-
toja ja omalakista ja likaista puoluevaltaa 
esiinpurskauttava politiikan vastaisuus: 
(valta)politiikan epäreilun ja epäterveen 
hengen vierastaminen ja pejoratiivinen ar-
vostelu. Uudistajatkaan eivät avautuneet 
ehdoitta tai kritiikittä puoluevaltapelin tai 
ideologian pauloihin. Yleinen varovaisuus 
politiikan kovaa ydintä kohtaan eli vahvas-
ti vuonna 1967. Kansanvaltaa ei tulkittu 
kouluopetuksen yhteisten asioiden hoita-
misen hengessä, sitä epäiltiin: kansanvalta 
kuitenkin asettui jonkinlaiseksi hyvän nor-
miksi ihmisten ja herrojen välissä, mutta 
kansanvalta usein  päättyi valitsemiseen, 
kansa sai vain häivähdyksen vallankäytön 
tunteesta.

Illuusioiden kalpeneminen – 
mediakyynisen katseen ja arjen vallan 
reittien nousu (1988-89) 

1990-luvun taitteen nuorille valta on ar-
kisempi ja monisyisempi ilmiö, se ei aina 

emansipoitumisen ehto. Luksuskulutus ja 
kaupallisuus kohdattiin muunakin tuotta-
vana liikevoimana, liikevoitto saattoi olla 
tärkeämpi kuin ihminen. 

Tahditon rauhanmarssi versus 
politiikanvastainen traditio ja järjestys 
(1967)

Huomattava osa koulukirjoittajista oli huo-
lestunut maailmanpolitiikasta ja irtisa-
noutui ilkeästä ja puolueettomien maiden 
sivusta katsomasta voimatasapainopoli-
tiikasta ja heijasteli jonkinlaista federalis-
tista maailmantasavaltaa. Ihmismassoja 
tarvittiin vain vallankumouksen ja vasta-
vallankumouksen tekoihin suurvaltojen 
välineellistämässä voimapolitiikan kentäs-
sä. Suurvaltojen mahti oli mielivaltaista!  
Suurvaltajohtajilla oli vain oma napansa 

– ja pienillä puolueetomilla mailla ei taas 
ollut etiikastaan huolimatta valtaa pakot-
taa rauhaan! 1960-luvulla murtautui esiin 
kansainvälinen herätysliike tahdittoman 
rauhanmarssin (Erkki Tuomiojan kirjan 
metafora, 1967) hengessä. Maailmalli-
nen vastuu ja idealistis-pasifistinen nuor-
ten kansalaisyhteiskunta oli politisoimas-
sa monia uusia asioita ja suhteita osaksi 
kansalaiskeskustelua – rikottiin kansalli-
sen järjestyksen ja selviämisen rajoja, ta-
voiteltiin pelotta osallistujarooleja konser-
vatiivisia tai traditionalistisia opettajapol-
via haastaen. 1980-luvun lopulla nuorten 
maailmanvallan ja –politiikan paradigma 
liittyi suurvaltojen ydinsodan uhan erilai-
siin realistisiin käsittelytapoihin. Tällainen 
pelonsekainen varovaisuus liittyi media-
yhteiskunnan illuusiottomuuteen, yksilöl-
liseen pelivaraan ja poliittista establish-
menttia kohtaan koettuun kyynisyyteen. 
Russellilainen kylmän sodan jakoa väljen-
tävä ”kolmas linja” hämmensi jo Suomes-
sakin, jälkikekkoslaisista tunnelmista huo-
limatta. 

 Politiikan nuorille omakohtainen termi 
oli usein 1967 aineistossa mukana tässä 
vallan koettelussa, ja se merkitsi vallan 
purkamisen ja uudelleenjakamisen ak-
tiviteettia. Auktoriteetti-instituutioiden, 
vanhempien ja opettajien valtaa haluttiin 
avata, purkaa tai uudelleenmääritellä sek-
toripolitiikan avuin. Tämä tavallaan laajen-
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ohjelmallisesti tai suoraan aktualisoi po-
liittista keskustelua, haasta mukaan poli-
tiikan draamaan tai ylipäänsä sen kentän 
konservatiiviseksi tai muuttavaksi toimi-
jaksi. Kansanvaltaan ei uskota edes 60-
lukulaisessa hengessä. Mediakatsojan ja 
tiedon valitsijan asema on osa vallan ja 
politiikan analyysiä eikä valtademokratiaa 
nähdä toimivana 80-luvun hyvinvoinnin ja 
kulutuksenkaan vuosina, vaikka kriittisen 
julkisuuden ja parlamentaarisen demo-
kratian ideaalit ovatkin nuorten mielissä 
voimissaan. Koululaiskirjoittajille yleensä 
riittää se, että poliittinen areena saavut-
taa legitimiteettinsä, lopettaa salailunsa 
ja palauttaa kunniaan reilut pelisäännöt: 
näin politiikka palaa politiikkaan ja 60-lu-
kunostalgiat käyvät tässä ajattelua voi-
mistavasta aineksesta!  Yhteiskunnasta 
nouseva arvostelu ei kumoa systeemia 
tai rakenteita, vaan se palauttaa poliitti-
sen pelikentän kunniallisuuden. Tuolloin 
populaarit talouden itsenäisen ja näkyvän 
kentän ja vallan populaarit huomiot vah-
vistavat tämän. Sen pelikentät ja –kuviot 
ovat usein kiehtovia fair-playn kulttuure-
ja, kunhan vain markkina- ja työelämän 
osapuolet pysyvät lestissään. Halventava 
ja kriittinen valo kohdistetaankin poliitik-
kojen ja työmarkkinapatujen kabinetteihin. 
Kyse onkin siis reilusta yhteiskunnan työn-
jaosta – julkisuuden, riskisen mutta vält-
tämättömän talouselämän ja oikeutetun 
vallankäytön jännitteistä. Lahjakkaimmat 
kirjoittajat huomaavat, että 1980-luvun 
lopussa ollaan uusissa vallan kammareis-
sa, joihin 60-lukulaisten polut veivät. Uu-
det kattilan kannet irtoavat kansanvallan 
höyryistä – hyvinvointivaltion politiikan ja 
työmarkkinoiden eliitit loihtivat omalakisen 
patupelinsä, jonka juoneen oli mahdotonta 
vaikuttaa.

 Vallankäyttöön suhtauduttiin 1980-lu-
vun lopulla kielteisesti, suurvaltapolitiikan 
kauhun tasapaino ja valtarealistinen tietoi-
suus elivät viime vuosiaan. Vallankäytön 
arvioinnissa painottui epäilevän halventava 
tyylilaji; mutta toisaalta vallan analyysi oli 
usein myös rakentavampaa, kriittis-ana-
lyyttistä. On huomioitava myös ambiva-
lentin vallan kuvaajat, valta on aina osalle 
myös Minotaurus-Labyrintti. Eräänlainen 
60-luvun kuvaston mukainen omakohtai-
sen välitön ja kollektiivinen tapa puhutel-

la ja käsitellä valtaa väistyy ja tilalle tu-
lee passiivin voimattomuus ja pateettinen 
deklamaatio. Ulkopuolisuus ja riittämättö-
myys merkitsevät joskus siis myös huuta-
misen rekisteriä. Ylipäänsä valta on ”heillä”, 
ja ”meidän” poliittisuus rakentuukin tämän 
tilanteen erilaisten kuvausten, kiistämis-
ten, epäilyjen ja kyseenalaistavien tyyli-
ratkaisujen varaan. Outsider-asemat ja 
vallan hankala ja muuttuva luonne tuntu-
vat myös epäselvissä kirjoitusten näkökul-
mavalinnoissa. Valtakeskustelu täydentää 
näin nuorten karikatyyristä käsitystä reaa-
lipolitiikasta vanhojen pierujen likaisena ja 
omalakisen metapelinä, jota nuoret illuu-
siottomasti katsovat. 1988-89 kerätyn ai-
neiston suosituimat kielikuvat rakentavat-
kin karikatyyrin nuorten valtakäsityksistä: 
Vallankäyttö Suomessa näyttäytyy nuorille 
puolueherrojen, ”ison rahan” ja korporaa-
tioiden epäkansanvaltaisena, asiattoman 
salailun käytäntönä, jonka ”pönkäämisel-
le” ja keskittymiselle ei kukaan ole lupaa 
kysynyt. Tätä suorasukaista ja populaaria 
valtakäsitystä täydentävät realistisemman 
valtakäsityksen ja arkielämän valtasuhtei-
ta pohtivan keskustelun liepeet.

 1960-luvun hengessä ei ollut enää 
ideologista tai yhteistoiminnnallista vallan 
(purkamisen) käsitteellistä avainta tai mo-
raalista kielipeliä. Kaikkein herkimmän ja 
eksplisiittisimmän käsitteellisen hahmon 
tämä hajoamiskokemus sai aineteksteis-
sä, joissa valta koetaan arkielämän, mik-
rovallan ja elämäntavan valintojen ja ris-
tiriitojen (omakohtaisina) ongelmina. Val-
tateemassakin joka viides kirjoittaja pohti 
valtaa juuri kulttuuristen ja arkielämän 
pakkojen tasolla. 60-lukulainen yhteiskun-
nallisen, sukupolvittaisen tai luokkavallan 
purkamisen tai sen säilyttämisen moraalit 
väistyvät. Tilalle tulevat monisyiset arjen 
ja yhteiskunnan valtaratkaisut, sosiaalisiin 
ja kulttuurisiin suhteisiin ja julkisuuteen 
liittyvät ongelmat. Valtaa on pohdittava 
omien päiden sisällä ja valinnat on tehtävä, 
vaikka niille ei enää olisikaan sisäistettyjä 
tai kollektiivisia normeja. Vallan keskusten 
valloittaminen ei ole koko vastaus, tarvi-
taan vastuullisia omia alhaalta ja sivusta 
nousevia  ”henkilökohtaisen poliittisia” rat-
kaisuja. Silti katastrofit ovat mahdollisia ja 
omia ratkaisuja on osattava relativoida tai 
käsitellä (itse)ironisesti. Vihreä poliittinen 



kansainvälistä sanktiointia etsivät aikam-
me radikaalit ovat entistä selkeämmin osa 
globaalia kansalaisyhteiskuntaa. Ollaan 
vain yksiä kumppaneita, joilta vaaditaan 
Paasikivi-Kekkosen ajan polvia enemmän 
kosmopoliittista katsetta ja vastuuta. Pik-
kuvaltio-Suomea ei voi enää ajatella yksin 

– muiden keskellä tai välissä. Riskejä harkit-
seva moderni maailma ei ole vain 60-luku-
laisen idealistinen tai universaalin opetta-
vainen. Realistisen kosmopolitismin ja sen 
kaikkea muuta kuin musta-valkoisten val-
tapositioiden on löydettävä itsensä reaali-
semmista polttopisteistä ja omakohtaisesti 
harkituista ongelmakonteksteista – joissa 
universalismi ja relativismi, nationalismi ja 
etnisismi ovat yhteenkietoutuneita tarkas-
teluperusteita.

 Talouselämällä näyttää Kilpailukyky-
Suomessa olevan nuorten mielestä rutkas-
ti valtaa. Arvio on sopusoinnussa nuorten 
globaalin markkinavallan kritiikin kanssa: 
kolme viidestä nuoresta uskoo, että valta 
on kansainvälisen pääoman käsissä. Kä-
sitys siitä, että valta on kansainvälisellä 
pääomalla, ei itsestään selvästi tarkoita 
kriittistä näkökulmaa asiaan. Näin ajatte-
levat ovat selvästi muita useammin samaa 
mieltä muun muassa sellaisten väitteiden 
kanssa kuten valtakamppailu on likaista 
peliä ja valta turmelee ihmisen. Tärkeää 
on huomata myös se, että talouselämäl-
lä nähdään itsenäistä valtaa lähes yhtä 
paljon kuin talouselämällä ja politiikalla  
yhdessä. Vaikka osalla vastaajista oli  vai-
keuksia mieltää kolmikannan vallan muo-
toa, kysymykseen aktiivisesti vastanneista 
valtaosa oli edellisten valta-ajatustensa 
hengessä sitä mieltä, että hallituksella ja 
työmarkkinajärjestöillä on paljon valtaa. 
Mutta nuoret tosiaankin korostavat talou-
den itsenäistä vaikuttajavaltaa yhteiskun-
nassa ja maailmalla, eikä niinkään sen 
funktionaalista tai yhteistoiminnallista si-
dosta valtion ja sen keskeisten poliittisten 
eliittitoimijoiden kanssa. Silti nuoret ovat 
maailmankuvassaan selvästi  yhdistäneet 
talouden ja politiikan eliitit. Tätä taustaa 
vasten myös kasvava ja joissain suhteis-
sa 60-lukua muistuttava sukupolvikritiikki 
ja -politiikka tulee ymmärrettävämmäksi. 
Monet nuoret liittävät suurten sukupolvien 
edut, poliittisesti taitavan yhteistoiminnan 
ja vallan keski-ikäisten maailmaan talou-

eksistenssi ei merkitse ”politiikan loppua”: 
kasvava elämän fragmentaarisuus ja epä-
varmuus merkitsevät myös uudenlaisen 
politiikan vaihtoehdon tarvetta ja mahdol-
lisuutta. Kollektiivisten arvoperustojen ja 
kaksinapaisen poliittisen vastakkaisuuden 
raukeamisen, taloudellisen integraation 
ja laman sekä ekologisen  uhan keskeltä 
nousee muutakin kuin hämmennystä ja 
vanhaan takertuvaa nostalgiaa. Poliittiset 
ratkaisut jäävät kollektiivien sijaan yksi-
löiden ja muuttuvien ryhmien valintojen, 
aloitteiden ja aktiivisuuden varaan: tuskai-
suuden, monimielisyyden ja epävarmuu-
den politiikat ovat täällä tänään (ennen 
90-luvun taitetta).    

 Ainekirjoitusten vallan pejoratiivinen, 
realistinen ja elämänpoliittinen lähesty-
mistapa ja erilaiset kirjoittamisen taidot 
osoittavat 1988-89 aineiston heterogeeni-
suutta. Mutta kun aineiston ääreen pysäh-
tyy, voi huomata, että nuorilla kirjoittajilla 
vain harvoin on naiiveja tai yleisen popu-
listisia valtakäsitteitä tai osapuolia. Vallan 
ilmenemisen suhteen ollaan refleksiivisiä; 
valta ikäänkuin puikahtaa teema- ja tilan-
nekohtaisesti esiin.  

Maailmanpolitiikka osaksi arkea 
– valta ja talous  – vallan talous (2010)

Kirjoittajat 1980-luvun lopulla ja aikalais-
polemiikissa (2010) hahmottavat pääosin 
vallan ongelmia samoin tavoin: reaalivalta 
on talouden ja politiikan yhteisissä kam-
mareissa, kabineteissa. 1960-luvulla val-
taa haluttiin ottaa julkisuuteen, julkiselle 
vallalle ja kansanvaltaisille kumppaneille, 
mutta sittemmin se on luikahtanut korpo-
raatioille tai kilpailuvaltion kyseenalaisille 
kumppanuuksille. Nyt nuoret (2010) pohti-
vat globaalien riskien kehiä ja monimielisen 
vitaalisti harkitsevat omaakin mukanaoloa 
yhteisissä eurooppalaisissa organisaatiois-
sa ja kosmopoliittisen politiikanteon epä-
varman elävissä ratkaisupaikoissa. Glo-
baaleja yhteyksiä ja vastuupaineita koros-
tava ”maailmanpolitiikan” käsite esittäytyi 
nuorten pohdinnassa jo Lännen nuorison 
hullun vuoden aattona (1967). Sekä Suo-
men paikkaa kansallisesti EU:ssa, Natossa 
ja YK:ssa pohtivat realistiset nuoret että 
uudenlaista ihmisoikeusregiimiä ja sen 
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den ja politiikan  välisiin sopimuksiin. Su-
kupolvikokemuksessa on momenttinsa 

– aina sukupolvien eduista ja vallasta oma-
lakiseen vanhempien sukupolvipolitiikkaan, 
jossa sukupolvisopimus ei oikein toimi. 

 Kolme neljästä aineiston nuoresta hah-
mottaa median keskeisenä, jonkinlaisena 
neljäntenä  valtamahtina. Sen vallan muo-
to tunkee väkisin esiin nuorten maailmassa, 
ja siinä yhdistyy julkisen poliittisen vallan, 
nuorten omien julkisuuksien ja erityisesti 
yksityisen globaalistuvan markkinavallan 
säikeet. Avovastauksissa nuoret tunnista-
vat ja pohtivat yhtäältä mediavallan omin-
takeisuutta ja toisaalta sen riippuvuutta 
muista vallan muodoista. Jollei media ky-
kene huolehtimaan vallankäytön ja politii-
kan läpinäkyvyydestä, valtajärjestelmien 
vastuunalainen toiminta tökkii. Poliittisen 
julkisuuden kautta aktiiviset nuoret voivat 
myös viritellä asioitaan ja vaikuttaa mui-
hin toimijoihin. Tätä modernin mediayh-
teiskunnan vallan logiikan yleiskuvaa täy-
dentää nuorten vastaajien halu ja itseym-
märrys nähdä mainoksia, ajanvietettä ja 
virtuaalipalveluita tuottavilla kaupallisilla 
voimilla huomattavia valtaresursseja. 

 Tätä kyselytutkimuksen tietoa nuorten 
mediakriittisestä itseymmärrykestä voi pi-
tää merkittävänä. Kulutus-, vapaa- ja vir-
tuaaliaika ei ole suurelle osalle nuoria har-
mitonta valintaa ja nuorten itse merkityk-
sellistämää shoppailua tai chattailua vaan 
myös vallan tarjoamia ja ehdollistamia 
kenttiä, joilla nuorten maailmaa jäsenne-
tään ulkoapäin. Nuoria myös viedään – he 
eivät aina ole valitsijoita. Nuorille, jotka 
ovat vasta miettimässä poliittisen ja talou-
dellisen vallan kenttiä tai niille säntäämis-
tä, kysymys maailman ja vallan esittämi-
sestä ja tulkinnasta on tärkeä. On lohdut-
tavaa huomata, että nuoret hahmottavat 
(mainos)median, hurvittelunmaailman ja 
virtuaalipalvelut vallan kenttinä.  Näin he 
myös penäävät vastuuta niiltä. Samalla 
tavoin nuoret odottavat poliitikoilta mon-
ta kertaa juuri mediassa ajankohtaistuvaa 
periaatteellista etäisyyttä ja tulkintavas-
tuuta. Poliitikot ovat monesti liian lähellä 
markkinamiellyttäjää, imitoivat markki-
namainosta eivätkä tulkitse vaihtoehtoja 
ihmiselle. Mediaan ja virtuaalidialogiin on 
suhtauduttava kriittisesti: moderni nuori 
voi käyttää hyväkseen sen kenttiä, par-

rasvaloja, yhteyksiä ja ristiriitoja. EUYOU-
PART-tutkimuksen (2006) eurooppalainen 
vertailu osoittaakin oivasti, että markkina- 
ja kulutusvalinnat, vastuullisen pienyrit-
täjyyden aktiviteetit ja nettiyhteydet ovat 
Suomessa komean aktiivisessa käytössä. 

Kolme valtadiskurssia (2010)
Sivistyneistöllä on nuorten mielestä jonkin 
verran valtaa, mutta sitä kuitenkin noteera-
taan suhteellisen vähän. Intellektuaalinen 
harkinta ei näytä olevan läsnä myöskään 
politiikassa, taloudellisessa innovatiivisuu-
dessa tai mediajulkisuudessa  – niin vä-
häiseksi älykköjen valta mielletään. Unoh-
tavatko markkinat ja kilpailuvaltio sekä 
tuotteistava tulosvastuullinen kulttuuripo-
litiikka kriittisen sivistyksen – eikö se ole 
seksikästä tai yhteiskuntavastuullista? Vai 
ymmärretäänkö sivistyneistön käsite aika 
konservatiivisena filosofikuninkaiden val-
tana, minkä vuoksi monien intellektuellien 
teorioita, käsitteitä ja käytäntöjä välittävät 
aloitteet jätetään huomioimatta? Pilaako 
media tai työntääkö se sivuun viisaiden 
älykköjen kontribuutiot? Tämä kyselyn 
herättämä pohdinta vertautuu helposti 
kirjallisuuskriitikoiden aikalaisanalyysiin 
suomalaisen kirjallisen intellektualismin 
ohuudesta ja kirjailijoiden paosta kevyen 
ja kaupallisen dekkarimaailman suuntaan. 
Jollei sivistyneistöllä tai autonomisella yli-
opistolla ole vastavallan resursseja ja paik-
kaa yhteiskunnassa, ei sitä näytä olevan 
kansalaisliikkeillä ja yksittäisillä kansalai-
sillakaan.

 Tällainen arkipäiväinen ja epävirallinen 
valta ei tietenkään helposti vertaudu nuor-
ten suosimaan institutionaalisen vallan kä-
sitykseen. Valta on sangen heterogeenista, 
ja sen yleinen vertailu ja mittaaminen on 
aika mieletöntä. Kuitenkin vain pieni vä-
hemmistö nuorista kiistää kokonaan kan-
salaisten ja kansalaisliikkeiden verkoston 
vallan olemassaolon. Niillä saattaa olla 
omalakista ja piilevää kykyä nousta esiin 
yhteiskunnallista valtaa koskevissa kysy-
myksissä ja julkisissa mittelöissä. 

Faktorianalyysin (2007) mukaiset Ta-
louden verkostot tiivistää talouden ja po-
litiikan sekä median ja vapaa-ajan sym-
bolisen tuotannon kenttiä jännittävästi 
yhteen. Taloudellinen realismi – vallan, 
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sekuria sekä kansalaisen poliittisia ja val-
lan kannalta relevantteja valintoja työssä 
ja koulutuksessa yhteiskunnallisen päätök-
senteon ja vallankäytön osana. Politiikan 
valinnnat ovat eräänlaisia arjen pakkova-
linnan paikkoja, joilla voi olla oma produk-
tiivisuutensa – riskiyhteiskunnallinen vas-
tuunsa. Nuoret katselevat instituutioiden, 
median ja talouden valtaa etäämmältä, 
yksilöllisestä perspektiivistä, eivätkä ro-
mantisoi omaa ja lähiverkostojensa valtaa. 
Mutta vallan näköala on olemassa, ja sitä 
kautta nuoret jäsentävät omat vaikutus-
mahdollisuutensa – yksilölliset repertuaarit 
käyttää vallan arsenaaleja hyväksi, edetä 
ja luovia niiden maailmassa. Tälle näkö-
alalle antaa erityistä sijaa se, että nuoret 
eivät yksioikoisesti ymmärrä valtaa nega-
tiivisena asiana, joka pitäisi purkaa yhteis-
kunnasta ja maailmasta.

Valta nuorten käsityksissä ja omissa 
käsissä (2010)
Nuoret mieltävät vallan huomattavan yksi-
löllisellä, modernilla ja positiivisella tavalla. 
Huomio kiinnittyykin ensimmäiseksi siihen, 
että valtaa, itsekuria ja työssä tai koulus-
sa ahkeroimista ei moralisoida tai nähdä 
ensisijaisesti likaisena. Pikemminkin se on 
luova asia ja resurssi, jolla asioita voi saa-
da liikkeeseen ja jolla voi päästä eteenpäin. 
Modernin yksilön valta onkin monien teori-
oiden mukaan itsekurillista valistautumista 
ja tätä kautta mukaan pääsemistä vallan 
taitolajeihin – kouluelämän lisäksi talou-
dellisiin, poliittisiin ja median pelimuotoi-
hin. Valta on talouden ja politiikan lisäksi 
myös kulttuurista – kilvoittelua kulttuurin 
ja jopa identiteettien pääomista. Kulttuuri-
arvot ja sopiva arvokas imago ovat valta-
pelin resursseja. Menestyksellinen itseku-
rittaminen mielletään aineistossa mutkat-
ta yhdeksi aikamme perustavaksi kieliku-
vaksi. Itsekurin ja vallan maailman suhde 
on vaikea teoreettinen asia. Olisikin hyvä 
tarkemmin tutkia, miten nuoret ymmär-
tävät omat itsekurilliset kulttuurinsa val-
lanalaisuutena ja luopumisena mielihyvän 
periaatteesta. Sen sijaan ajatus ”valta on 
näkymätöntä kasvatuksen kautta tapahtu-
vaa toimintaa” ei mene aineiston nuorten 
ajattelutavassa samalla tavalla läpi. 

 Yksilöllinen kilvoittelu on modernin 

markkinoiden ja median yhteisen kimpan 
ymmärtäminen – on keskeisin valtadis-
kurssi nuorten keskuudessa ja sen merki-
tys näyttäisi kasvavan iän ja koulutustason 
kasvun myötä kolmenkympin iän lähesty-
essä. Myös työ- ja järjestöelämäkokemus 
ovat tässä opettavan Siperian asemassa 

– järjestöelämä opettaa vallan keskitty-
misestä. Toisaalta vaaliaktiivit – varsinkin 
Vihreiden ja Kokoomuksen kannattajat 

– näyttävät olevan tietoisia talouden ja 
markkinamedian sekä virtuaalipalveluiden 
vallasta maailmasta. Pohjoissuomalaisten, 
yhteiskuntapoliittisesti passiivisten ja Kes-
kustan kannattajien joukoissa ei ajatus ta-
loudellisten verkostojen vallasta ota oikein 
tulta. Faktorianalyysin toiselle valtaulottu-
vuudelle puolestaan latautuvat poliittiset 
elimet eli hallitus, eduskunta, poliitikot ja 
kunnalliset elimet. Poliittisten elimien mer-
kitystä vallanhaltijana korostaa enemmän 
tai vähemmän samankaltainen joukko kuin 
se, joka uskoo vallan keskittyvän talouden 
verkostoille. Näin ajattelevat muita use-
ammin siis hyvin koulutetut, monin tavoin 
yhteiskunnallisesti aktiiviset, Kokoomusta 
tai varsinkin Vihreitä kannattavat nuoret. 

 Sama analyysi  asettaa kansalaisliik-
keet, aktiiviset kansalaiset ja sivistyneis-
tön samalle siviilirohkeuden ulottuvuudelle, 
faktorille, jolle on annettu nimi Aktiiviset 
kansalaiset ja sivistyneistö. Vaikka arvo-
ulottuvuudella latautuvat muuttujat eivät 
paina poliittis-institutionaalisten tai talo-
udellisten tekijöiden voimalla, osoittavat 
ne epävirallisen kriittisen aktiivisuuden 
ja viisaan tiedon autonomista voimaa yh-
teiskunnassa ja laajemminkin maailmalla. 
Vallan määrässä ulottuvuudella hävitään, 
mutta vallan rohkea etäisyys ja vapaaeh-
toisuus nostavat sen arvoa. Siviilirohkeiden 
kansalaisten ja kriittisten intellektuellien 
kunnioitus näyttäisi olevan korkeimmillaan 
nuorten naisten, monien järjestöjen piiris-
sä aktiivisten nuorten ja Vihreiden äänestä-
jien ryhmissä – yllätys, yllätys! Sen sijaan 
miehet, vaaleissa nukkuvat, vailla amma-
tillista koulutusta olevat, mutta  myös Ko-
koomuksen äänestäjät sekä käytäntö- ja 
markkinaorientoituneessa ammattikorkea-
koulussa opiskelevat eivät inspiroidu asi-
oita kiistanalaistavista kansalaisaloitteista 
tai kritisoivista intellektuelleista.

 Nuoret korostavat myös yksilöllistä it-
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vallanalaisuuden tietoinen muoto; kulttuu-
risten taitojen sisäistämistä ei haluta enää 
1960–70-lukujen väliin vimmaiseenkin ta-
paan paljastaa ja problematisoida. Tieten-
kin valta ja sen luonne ovat muuttuneet 
sitten vanhaa järjestystä haastavan 1960–
70-luvun. Ihmisten tulee 2000-luvun alus-
sa pikemminkin osallistua luovaan valta-
peliin kuin vapautua siitä jonain kielteise-
nä alistussuhteena. Tässä tulkinnassa on 
kuitenkin muistettava, että yksi kolmas-
osa nuorista haluaa  kaivaa sosiaalistami-
sen näkymättömiä taustoja. Tämä voi olla 
vanhavasemmistolaista aivopesun (indokt-
rinaation) osoittamista tai kuka kasvattaa 
kasvattajat – mistä tieto tulee? –tyyppistä 
klassisempaa pohdiskelua. Pääosa nuoris-
ta tuntuisi ymmärtävän kulttuurisen tiedon 
median kautta välittyneenä ja poliittisena 
valtatietona  maailman menosta. Valta ei 
ole myöskään nuorille mikään mustaval-
koinen joko–tai-kysymys. Kuten edellä 
huomasimme, aineiston nuorten ajatuk-
set valtaresursseista ja -suhteista ovat 
heterogeeniset. Monenlaiset vallan verkot 
ja suhteet voivat olla voimissaan samaan 
aikaan. Nuorilla voi olla edessään erilaisia 
vallan resursseja, vastavallan  muotoja ja 
vallan keskusten ristiriitojen avaamia toi-
mintamahdollisuuksia. Juuri vallan mää-
rittelyvaikeus, arvo- ja eturistiriidat sekä 
monimielisyys osoittavat täydellisen vallan 
rajallisuuden, mikä antaa nuorille myös 
mahdollisuuksia pelata vallan kanssa, 
käyttää hyväksi vallan resurssien ja ins-
tanssien ristiriitoja. Voimme esimerkiksi 
asettaa median, talouden ja politiikan toi-
siaan vastaan – arvonsa ja tietonsa tun-
teva kriittinen kansalainen voi aina kysyä 

pirullisia ja saada vallan edustajat vasta-
karvaisiksi, osoittamaan omat rajansa.

 Nuoret osoittavat ymmärtävänsä val-
lan ilmiön ja käsitteen monimielisyyden. 
Nuoret eivät ole skitsofreenisia, vaikka sa-
maan aikaan he hyväksyvätkin hyvin risti-
riitaisia ajatuksia suomalaisen vallan luon-
teesta ”tosiksi” aikalaiskuviksi. He ovat 
modernin joustavia arvioidessaan vallan 
epäsymmetriseksi asiaksi, ameebamai-
seksi suhteeksi ihmisten ja ihmisryhmien 
välillä. Valta voi samanaikaisesti olla eliitin 
keskitetyissä käsissä ja hajaantua joissain 
suhteissa laajemmin poliittiseen demokra-
tiaan ja yhteiskunnallisille osapuolille. Se 
voi olla suhteellisen reilua tai likaista. Se 
voi olla ihmisen kädessä luovaa ja hyödyl-
listä – mutta joitain se voi, ainakin joskus, 
myös turmella.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston avoimen 
yliopiston yliopistonlehtori.

Paakkunainen, K. (2010) Tahdittomasta rau-
hanmarssista (1967) ja ydinsotarealismista 
(1988–89) kosmopolitiikan  Valinkauhoihin 
(2010) http://www.minedu.fi/export/sites/de-
fault/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvotteluku-
nta/julkaisut/barometrit/liitteet/nuorisobaro-
metri2010.pdf  (s. 224-255)

Paakkunainen, K. (2007) Sukupolvipolitiikka. 
Eduskuntavaalit 2007.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/
julkaisut/muut_tutkimukset/sukupolvipolitiikka.
pdf
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Mekaaninen politiikkakuva ei innosta nuoria 
kiinnostuman politiikasta

kiMMo elo
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Vuonna 1999 toteutetun kansainvälisen 
CivED-tutkimuksen, jonka kohderyh-

mänä olivat peruskoulun 8-luokkalaiset, 
Suomen maaraportissa nostettiin esille pe-
ruskoulun yhteiskuntaopin opetuksen kir-
jattujen tavoitteiden ja todellisuuden vä-
lillä vallinnut kuilu: Opetuksen tavoitteeksi 
asetettu pyrkimys kehittää nuorissa sellai-
sia asenteita ja valmiuksia, joiden pohjalta 
heillä olisi edellytykset toimia aktiivisina, 
kriittisinä ja vastuuntuntoisina kansalaisi-
na, ei tutkimustulosten perusteella näyttä-
nyt toteutuvan. Jo tuolloin havaittu suoma-
laisnuorten vähäinen kiinnostus poliittista 
osallistumista kohtaan viittasi siihen, että 
yhteiskuntaopin tarjoamat varsin hyvät tie-
dolliset valmiudet eivät näkyneet nuorten 
osallistumishalukkuudessa.

CivED-tutkimuksen tulokset ovat jul-
kaisemisensa jälkeen saaneet vahvistusta 
tuoreemmista tutkimuksista, joiden tulok-
set ovat suurelta osin samansuuntaiset. 
Nuorten (15-18-vuotiaat) yhteiskunnalliset 
tiedot ja taidot ovat vähintään kohtuullisel-
la tasolla, mutta kiinnostus osallistua puut-
tuu. Yksi vaikuttava tekijä saattaa olla kou-
luopetuksen painottuminen vahvasti fak-
toihin. Esimerkiksi Nuorisobarometri 2008 

-tutkimuksessa vain 35 prosenttia vastaa-
jista koki oppineensa peruskoulussa tai 
toisen asteen koulutuksessa joko erittäin 
paljon tai paljon valmiuksia yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen. Myös Turun yliopiston 
tuoreen ”Nuorten politiikka 2009”-aineis-
ton tulokset viittaavat samaan suuntaan: 
nuorten politiikkakuva on melko mekaa-
ninen ja instituutiokeskeinen, ei niinkään 
osallistumislähtöinen. Tilanne muistuttaa 
hieman vieraiden kielten opetukseen aika-
naan kohdistettua kritiikkiä, jonka mukaan 
nuoret kyllä oppivat kieliopin, mutta eivät 
käyttämään kieltä arkipäivässä.

Kiinnostus politiikkaan melko laimeaa

Pitkän aikavälin tutkimustulokset osoitta-
vat melko kiistattomasti henkilön kiinnos-
tuksen politiikkaan olevan positiivisessa 
yhteydessä hänen poliittiseen osallistu-
miseensa. Kiinnostuneet ihmiset myös 
seuraavat politiikkaa muita enemmän ja 
omaavat vähemmän kiinnostuneita parem-
man tietämyksen politiikasta, mikä sinän-
sä on varsin looginen tulos. On kuitenkin 
syytä huomata, että juuri kiinnostus säilyy 
tärkeimpänä selittäjänä myös silloin, kun 
edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta 
tarkastellaan yhdessä.

Suomalaisen kouluopetuksen yhdeksi 
haasteeksi voidaankin nähdä sen melko 
vaatimaton vaikutus oppilaiden kiinnos-
tukseen politiikkaa ja yhteiskunnallisia 
asioita kohtaan. Tuoreiden tutkimustu-
losten mukaan lukiolaisista vain noin 40 
prosenttia, ammattioppilaitosopiskelijoista 
vain reilut 20 prosenttia olisi edes jonkin 
verran kiinnostunut politiikasta. Vaikka lu-
vut ovat selvästi alhaisemmat kuin väes-
tössä keskimäärin on syytä muistaa, että 
mistään uudesta havainnosta ei ole kyse, 
vaan nuorten kiinnostus on pitkälläkin 
aikavälillä muita ikäryhmiä laimeampaa. 
Huolestuttavaa sen sijaan on, että toisin 
kuin aiempien sukupolvien kohdalla, kiin-
nostuksen puute heijastuu yhä selvemmin 
myös osallistumiseen: nuorempien ikä-
luokkien osallistumishalu näyttäisi jämäh-
täneen pysyvämmin vanhempia ikäluokkia 
matalammalle tasolle.

Kodin sosiaalistava vaikutus edelleen 
vahva
Tutkijoita on jo pidempään sekä kiinnos-
tanut että askarruttanut sosiaalistamisen 
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rooli nuorten kasvulle kansalaisiksi. Sa-
malla ristiriitaiset tulokset erityisesti sosia-
lisaatiotutkimuksen ydintoimijoihin lukeu-
tuvien kodin ja koulun vaikutuksesta ovat 
herättäneet laaja kritiikkiä etenkin politii-
kan tutkimuksen piirissä. Osa tutkijoista 
on ehtinyt julistamaan koko sosialisaation 
epäonnistuneeksi, kun aktiivinenkaan yh-
teiskuntaopin opetus ei näyttäisi tänään 
vaikuttavan osallistumishalukkuuteen sa-
malla tavoin kuin vielä 1960- ja 1970-lu-
vuilla.

”Nuorten politiikka 2009”-aineiston pe-
rusteella toisen asteen opiskelijoiden kiin-
nostus näyttäisi olevan vahvasti yhteydes-
sä nuorten kotitaustaan: politiikasta eni-
ten kiinnostuneet nuoret tulevat kodeista, 
joissa keskustellaan usein politiikasta ja 
yhteiskunnallisista asioista – ja tämä siitä 
riippumatta, opiskeliko vastaaja lukiossa 
vai ammattioppilaitoksessa. Oppilaitosja-
kaumat ovat kuitenkin merkittävästi erilai-
set: kun aktiivisesti keskustelevassa koti-
ympäristössä varttui neljäsosa lukiolaisista, 
oli vastaava osuus ammattioppilaitosopis-
kelijoiden kohdalla alle kymmenen pro-
senttia. Tämä vinouma selittänee osaltaan 
aikuisväestön kohdalla havaittavia eroja 
eri muodollisen koulutustaustan omaavien 
vastaajien politiikkakiinnostuksessa.

Kodin keskeinen merkitys näkyy myös 
nuorten käsityksissä siitä, millainen vaiku-
tus eri tahoilla on heidän näkemyksiinsä 
politiikasta: omien vanhempien vaikutus 
arvioitiin kokonaisuutena suurimmaksi. 
Suurin vanhempien rooli oli niissä kotiym-
päristöissä, joissa keskusteltiin aktiivises-
ti, pienin taas niiden vastaajien kohdalla, 
joiden kotona keskusteluja ei käyty. Van-
hempien mielipiteiden painoarvo oli hyvin 
samanlainen sekä lukiolaisten että ammat-
tioppilaitosopiskelijoiden kohdalla.

Koulun tai oppilaitoksen vaikutus vas-
taajien näkemyksiin ei ollut yhtä vahva. 
Etenkin lukiolaisten kohdalla koulun pai-
noarvo näyttäisi korostuvan silloin, jos ko-
tiympäristössä keskustellaan vain harvoin 
yhteiskunnallisista asioista. Ammattiop-
pilaitosopiskelijoiden kohdalla vastaavaa 
vaikutusta ei ainakaan yhtä selkeänä voi-
da havaita. Vastaava vaikutus on havaitta-
vissa myös sanomalehtien kohdalla: sano-
malehtien merkitys mielipidevaikuttajana 
näyttäisi korostuvan niiden nuorten koh-

dalla, joiden kodeissa keskustellaan har-
vemmin yhteiskunnallisista asioista.

Nuoret toivovat lisää tietoa politiikan 
eri aihealueilta
Lukiolaisten ja ammattioppilaitosopiskeli-
joiden historian ja yhteiskuntaopin opiske-
lut eroavat toisistaan jo suoritettujen kurs-
simäärien kohdalla. Vastaushetkellä kolme 
neljästä ammattioppilaitosopiskelijasta oli 
suorittanut vain yhden yhteiskuntaopin ja 
historian kurssin, mikä määrä vastaa myös 
pakollisiin opintoihin sisältyvää kurssimää-
rää. Lukiolaisista sen sijaan kaksi kolmes-
ta oli opiskellut vastaushetkellä vähintään 
kolme kurssia historiaa ja yhteiskuntaop-
pia. Aiemmissa tutkimuksissa tämän eron 
yksin opetusmäärissä on katsottu osaltaan 
selittävän lukiolaisten ja ammattioppilai-
tosopiskelijoiden politiikkatietämyksessä 
havaittuja eroja.

Mitä tulee yhteiskuntaopin ja historian 
opetuksessa saadun tietopohjan tasoon, 
mielenkiintoisena voidaan pitää havaintoa, 
jonka mukaan toisen asteen opiskelijat ei-
vät näyttäisi pitävän saamaansa tietomää-
rää täysin riittävänä. oheisesti kuviosta 
(Kuvio 1) voidaan nähdä, lähes jokaisen 
aihepiirin kohdalla enemmistö opiskelijois-
ta piti vähintään melko tärkeänä saada ai-
heesta enemmän tietoa kuin tähänastinen 
opetus oli tarjonnut. Merkillepantavaa on 
erityisesti se, että vaikka lukiolaisten tie-
donjano onkin trendimäisesti korkeampi, 
myös ammattioppilaitosopiskelijoiden pii-
rissä lisätiedoille on selvää kysyntää.

Selkeimmät erot tiedontarpeessa eri 
toisen asteen oppilaitosten välillä näyttäi-
sivät vallitsevan Suomen päivänpolitiikan, 
kansainvälisen politiikan ja EU:n kohdalla. 
Näiden osalta ammattioppilaitosopiskeli-
jat kokivat selvästi lukiolaisia vähemmän 
tarvetta saada lisätietoa. Näiden osalta 
alhaisempia lukuja saattaa selittää erot 
politiikkakiinnostuksessa - linkittyväthän 
nämä kolme aluetta selkeimmin poliitti-
seksi miellettäviin asioihin.

Edellä sanotun kanssa jonkin verran 
ristiriitaisena voidaan pitää ammattiop-
pilaitosopiskelijoiden ja lukiolaisten välil-
lä vallitsevaa suurta eroa halukkuudessa 
suorittaa historian ja yhteiskuntaopin lisä-
kursseja. Siinä missä kaksi kolmesta (66 
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%) lukiolaisesta ilmoitti aikovansa suorit-
taa tulevaisuudessa lisäkursseja historias-
sa ja/tai yhteiskuntaopissa, oli vastaava 
osuus ammattioppilaitosopiskelijoista vain 
14 prosenttia. Ero ei selity opetustarjon-
taan liittyvillä seikoilla: ammattioppilaito-
sopiskelijoista vain neljä prosenttia kuului 
siihen ryhmään, jonka lisäopiskelujen es-
teenä oli puuttuva kurssitarjonta. Lähes 
kahdeksan kymmenestä (79 prosenttia) 
ammattioppilaitosopiskelijoista ilmoitti, et-
tei aio opiskella enää lisää historiaa tai yh-
teiskuntaoppia.

Tässäkin kuviossa kiinnostuksella näyt-
täisi olevan merkittävä vaikutus. Lukiolais-
ten kohdalla se näkyy ensisijaisesti kiinnos-
tuksena opiskella lisää. Niistä lukiolaisista, 
jotka ilmoittivat olevansa vähintään jonkin 
verran kiinnostuneita politiikasta, noin 80 
prosenttia aikoi opiskella lisää historiaa ja/
tai yhteiskuntaoppia. Vähemmän kiinnos-
tuneiden ryhmässä vastaava osuus oli reilu 
puolet vastaajista. Ammattioppilaitosopis-
kelijoiden kohdalla vastaavat lukemat ker-
tovat huomattavasti laimeammasta vaiku-
tuksesta: enemmän kiinnostuneista noin 
joka viiden, vähemmän kiinnostuneista 
vain joka kymmenes oli aikeissa opiskel-
la lisää. Selkeimmin kiinnostuksen vaiku-
tus näkyi ammattioppilaitosopiskelijoiden 
kohdalla siinä, että hyvin kiinnostuneiden 
ryhmässä lähes joka kolmas ilmoitti halu-

avansa opiskella lisää, mutta lisäkursseja 
ei olisi tarjolla.

Vaalit edelleen tärkein 
osallistumismuoto

”Nuorten politiikka 2009”-aineisto osoit-
taa, että yleisemmin havaitusta laskevasta 
trendistä huolimatta vaaliosallistuminen 
on nuorille edelleen tärkein poliittisen osal-
listumisen muoto, joskin ero lukiolaisten ja 
ammattioppilaitosopiskelijoiden välillä on 
merkittävä. Eduskuntavaaleissa vähintään 
melko varmasti ilmoitti äänestävänsä 85 
lukiolaisista, mutta vain 51 prosenttia am-
mattioppilaitosopiskelijoista. Presidentin-
vaalien kohdalla kuvio on samankaltainen: 
lukiolaisista peräti 94 prosenttia, ammat-
tioppilaitosopiskelijoistakin 74 prosenttia 
ilmoitti vähintään melko varmasti äänes-
tävänsä.

Osaltaan nämä tulokset peilannevat 
vaalien keskeistä merkitystä myös koulu-
demokratiahankkeissa mm. oppilaskun-
tatoiminnan kautta. Vaalien keskeisyyttä 
nuorten osallistumiselle kuvastaa myös 
se, että vahvempaa sitoutumista vaativat 
osallistumismuodot – ehdokkuus vaaleissa 
tai järjestöosallistuminen – kiinnostavat 
vain pientä osaa nuorista.

Kiinnostuksella on sekä lukiolaisten että 
ammattioppilaitosopiskelijoiden kohdalla 

Kuvio 1: Toisen asteen opiskelijoiden näkemykset lisätietojen tarpeellisuudesta yhteiskuntaopin ja historian eri 
aihepiirien osalta (lähde: ”Nuorten politiikka 2009”-aineisto).
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selkeä positiivinen vaikutus äänestysha-
lukkuuteen. Politiikasta eniten kiinnostu-
neet nuoret olivat myös varmimpia äänes-
täjiä. Vaikka äänestyshalukkuus laskikin 
kiinnostuksen laskiessa, lohdullisena voi-
daan pitää sitä, ettei kyse ole mistään kei-
nulautaefektistä. Enemmistö vähemmän 
ja vähiten kiinnostuneista nuorista ei kuulu 

”nukkuviin” vaan epävarmoihin äänestäjiin. 
Äänestämiseen näyttäisi siis myös nuorten 
kohdalla liittyvän ajatus äänestämisestä 
kansalaisvelvollisuutena, joskin tämä ajat-
telu näyttäisi olevan heikompi kuin aiem-
milla sukupolvilla.

Lopuksi
Suomalaisten nuorten kiinnostus politiik-
kaan ja poliittista osallistumista kohtaan 
on kansainvälisesti vertaillenkin varsin 
vaatimattomalla tasolla. Samaan aikaan 
nuorten yhteiskunnalliset tiedot ja taidot 
ovat kansainvälisesti kärkitasoa, mikä ensi 
näkemältä vaikuttaa paradoksaaliselta 
suhteessa niihin tutkimustuloksiin, joissa 
kiinnostuksen ja tietämyksen on havaittu 
korreloivan vahvasti. 

Havaitut melko suuret erot lukiolaisten 
ja ammattioppilaitosopiskelijoiden poli-
tiikkakiinnostuksen ja osallistumishaluk-
kuuden kohdalla näyttäisivät ensisijaisesti 
johtuvan eroista kotitaustoissa. Kodin po-
liittisuuden vaikutus on molemmissa oppi-
laitostyypeissä samanlainen, lukiolaisten 
kohdalla yhteiskunnallisesti aktiivisten ko-
tien osuus vain on selvästi suurempi. Sen 
sijaan politiikkatietämyksen kohdalla erot 
opetustarjonnassa (ja opetustavoitteissa) 
selittävät osaltaan eroja lukioiden ja am-
mattioppilaitosten välillä.

Tuoreissa tutkimuksissa tehdyt havain-
not antavat viitteitä siitä, että vaikka kou-
luissa annettava yhteiskuntaopin opetus 
on edelleen hyvin tehokas tietopohjan ra-
kentaja, faktakeskeisyys ei herätä nuorten 
kiinnostusta politiikkaa eikä osallistumista 
kohtaan. Politiikka jää nuorille etäiseksi, 
jossakin muualla joidenkin muitten toi-
mesta tapahtuvaksi. Vain vaalit näyttävät 
olevan instituutio, jonka osallistava funktio 
ulottuu myös koulumaailmaan.

Politiikan esittäminen vahvasti insti-
tutionaalisena ilmiönä kiinnittää huomion 
rakenteisiin ja instituutioihin, jotka valitet-

tavan usein näyttäytyvät nuorille etäisinä 
ja heidän arkielämäänsä kuulumattomina. 
Entä jos opetuksen lähtökohdaksi otettai-
siin myös toisella asteella politiikka-määri-
telmä, jonka mukaan politiikkaa on siellä, 
missä on mahdollisuus tehdä toisin? Silloin 
instituutiot ja muut näyttäytyisivät sinä 
mitä ne ovat – institutionalisoituina tapoi-
na tehdä toisin. Tämän tyyppinen näkökul-
man vaihdos voisi auttaa nuoria näkemään 
ja hahmottamaan ”poliittisuutta” myös 
omassa arkipäivässään: ei vain tunnista-
maan ja puolustamaan mahdollisuuksia 
tehdä toisin, vaan myös kriittisesti arvioi-
maan ja pohtimaan tehtyjen ratkaisujen 
vaihtoehtoja. Kun tähän ajatteluun yhdis-
tyy suomalaisen koululaitoksen vahvuus, 
vahvan tietopohjan rakentamisen perinne, 
mahdollisuudet kaventaa alussa mainittua 
kuilua ovat olemassa.

Kirjoittaja on Turun yliopiston politiikan tut-
kimuksen laitoksen ”Politiikkatietämys”-tut-
kimusryhmän johtaja ja Jyväskylän yliopis-
ton valtio-opin dosentti.

Suositeltavaa lukemista aihepiiristä 
kiinnostuneille:

Elo, Kimmo (2011, painossa). Mistä nuoret 
äänestäjät tulevat? Havaintoja kodin poliittisu-
uden vaikutuksesta nuorten politiikkakiinnos-
tukseen ja äänestämishalukkuuteen, Politiikka 
53(1).

Arensmeier, Cecilia (2010). The democratic 
common sense. Young Swedes’ understanding 
of democracy – theoretical features and educa-
tional incentives. Young 18(2): 197-222.

Suoninen, Annikka, Kupari, Pekka, ja 
Törmäkangas, Kari (2010). Nuorten yhteiskun-
nalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kan-
sainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulok-
set. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä.

Elo, Kimmo (2009). Kiinnostuksesta se kaikki 
lähtee... – Havaintoja äänestysikää lähesty-
vien nuorten politiikkatietämyksestä, Kasvatus 
40(1): 36-48.

Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008): Suoma-
laisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima 
(Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6).



46 KLEIO 1/2011

VAALIT
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tunnistatko puolueiden aatteet?
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Huhtikuun eduskuntavaalit lähestyvät. 
Niinpä kolmannella jaksolla vetämäl-

läni yhteiskuntaopin kurssilla keskityin ai-
kaisempaa enemmän mediaan, puolueisiin 
ja poliittiseen vaikuttamiseen. Erityisesti 
minua kiinnosti, kuinka paljon nuoret seu-
rasivat ajankohtaisia uutisia ja millainen 
mielikuva heillä oli puolueista. Onneksi 
Suomen Taloustutkimus selvitti Suomen 
Kuvalehden toimeksiannosta 18 384 ää-
nestysikäisen suomalaisen vastausten pe-
rusteella kaikkien eduskuntapuolueiden 
kannattajaprofiilit (http://suomenkuvaleh-
ti.fi/jutut/kotimaa/vaalit2011-sk32011). 
Tein opiskelijoille niistä niukan koosteen, 
josta heidän täytyi tunnistaa, mitä puolu-
etta eri profiilit edustivat. Tunnistus meni 
keskinkertaisesti. Parhaiten nuoret tun-
nistivat vihreitä edustaneen hahmon, 25-
vuotiaan Minttumaaria Auer-Mohammedin 
sekä RKP:tä edustaneen Ylva Anderssonin. 
Myös kristillisdemokraattien kannattaja 
Martta Siviä oli helposti tunnistettavissa. 
Ehkäpä eri tunneilla oli tavalla tai toisel-
la sivuttu myös Ajankohtaisen kakkosen 
suurta homokeskustelua ja Kristillisdemo-
kraattisen puolueen puheenjohtajaa Päivi 
Räsästä. 

Kaikkein pahimmin sekoitettiin toisiinsa 

Suomen Keskustan Reino Ratsula ja pe-
russuomalaisten Seppo Suhari. Molemmat 
olivat kuvissa keski-ikäisiä miehiä. Samoin 
SDP:n 69-vuotiaan Unelma Hötön puolu-
etta oli vaikea tunnistaa. Muutama veik-
kasikin vastauksessaan hänen edustaneen 
Eläkeläisten puoluetta. Samoin parissa 
vastauksessa sekoitettiin Vasemmistoliiton 
Kalle ”Che” Kuokkavieras, räppiä ja kan-
salaisjärjestötoimintaa harrastava nuori 
mies, vihreisiin. 

Joillakin oli myös ongelmia sijoittaa Ko-
koomuksen 36-vuotias Jyrki Juristi oikeaan 
puolueeseen, mutta suurimmalla osalla se 
onnistui hyvin. Valitettavasti en ehtinyt 
enää tunnilla käsitellä, miten puolueiden 
puheenjohtajat kommentoivat tutkimusta. 
(Ks. SK 3/2011)

Tämän jälkeen tutkailimme laajempia 
Taloustutkimuksen tekemiä profiileja in-
ternetistä ja pohdimme, miten mielikuvat 
puolueiden kannattajista syntyvät ja kuin-
ka stereotyyppisiä nämä mielikuvat ovat. 
Näin pääsimme myös tutkimaan eri puo-
lueiden vaalimainontaa ja sen vaikutusta 
kannattajiin. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat 
paikallisille eduskuntapuolueiden vaikutta-
jille lyhyen sähköpostin, jossa he kysyivät 
lyhyttä yhteenvetoa seuraavista asioista:
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-Millaisia asioita puolue ajaa?
-Keiden etuja puolue ajaa?
-Ketkä kannattavat puoluetta?
-Mikä on puolueen tärkein päämäärä?

Aivan kurssin alussa, ennen Suomen 
Kuvalehden mielikuvatehtävää, opiske-
lijat olivat saaneet vastata näihin samoi-
hin kysymyksiin ryhmissä. Pääasiat olivat 
hallinnassa, mutta eräskin ryhmä laittoi 
vihreiden kannattajiksi maaseudun asuk-
kaat, vaikka muuten vihreiden politiikka 
tunnistettiin parhaiten verrattuna muihin 
puolueisiin. 

Valitettavasti teimme kyselyn paikal-
lisille vaikuttajille aivan kurssin lopussa, 
joten saimme kurssin aikana vain kolmen 
puolueen edustajalta vastauksen. Yksi 
vastaus tuli vielä kurssin jälkeen, eli vas-
tausprosentti oli 50. Kaikkein eniten ryh-
mää ihmetytti eräs vastaus, jossa vastaaja 
korosti käsitteitä ”koti, uskonto ja isän-
maa” useamman kerran. Tämän puolueen 
edustaja ei ollut kristillisdemokraatti eikä 
kokoomuslainen. Tästä huomasimme, että 
stereotypiat eivät aina pidä paikkaansa, 
vaan puolueissa toimii erilaisia yksilöitä, 
joiden arvomaailma on myös erilainen. 
Totesimme saman asian esimerkiksi käy-
dyssä maahanmuuttokeskustelussa, jossa 
Kansallisessa Kokoomuksessa ulkoministe-
ri Alexander Stubbin ja kokoomusnuorten 
puheenjohtajan Wille Rydmanin näkemyk-
set ovat kaukana toisistaan.  

Myös kollega Helsingin normaalilyseos-
sa teki opiskelijoille puoluekyselyn aivan 
kurssin alussa, ja sen vastaukset olivat 
samansuuntaisia kuin Järvenpään lukiossa. 
Seuraavassa joitakin yhteenvetoja järven-
pääläisten ja helsinkiläisten opiskelijoiden 
näkemyksistä:

Perussuomalaiset: Maahanmuutto-
vastainen ja -kriittinen sekä EU-vastainen 
puolue. Kannattajia ovat ketkä tahansa 
isänmaalliset ihmiset, juntit ja duunarit. 

Kristillisdemokraatit: Melko konser-
vatiivinen puolue, jossa painotetaan kris-
tillisiä arvoja. Kannattajat ovat uskovaisia.

RKP: Päämääränä säilyttää Suomi kak-
sikielisenä. Kannattajia suomenruotsalai-
set svenssonit.

Kansallinen Kokoomus: Painottaa va-
pautta ja taloudellista yrittäjyyttä ja kaikil-

le samoja perusoikeuksia, kuten lapsilisiä, 
vaikka ajaakin rikkaiden asiaa. Kannattajat 
parempituloisia kuin muiden puolueiden 
kannattajat. Haluaa, että Suomesta tulee 
Naton jäsen. Muutamat mainitsivat myös 
päämääränä tasaveron. 

Suomen Keskusta: Ajaa maalais-
ten asioita ja sitä, että Suomi pidettäisiin 
asuttuna. Kannattajat yleensä vanhempia 
ihmisiä.

Vihreät: Ajaa ympäristöasioita ja eko-
logisuutta. Jotkut laittoivat oikeisto- ja 
jotkut vasemmistopuolueeksi. Kannatta-
jia nuoret kaupunkilaiset, vaikka joissakin 
vastauksissa korostettiin maalaisia suure-
na kannattajaryhmänä. Päämääränä luon-
nonsuojelu ja ydinvoiman poistaminen.

SDP: Ajaa tasa-arvoa, työläisten asioi-
ta. Kannattajia työttömät ja alempi keski-
luokka sekä myös keskiluokka. Päämäärä-
nä tasa-arvo, mutta joissakin vastauksissa 
korostettiin päämääränä kommunismia. 
Lisäksi mainittiin päämääränä progressiivi-
nen verotus ja luokkaerojen poistaminen. 

Vasemmistoliitto: Vähän samoilla lin-
joilla kuin SDP, mutta askeleen edellä sitä 
tasa-arvon korostamisessa. Ajaa erityises-
ti kommunistien, köyhien ja työläisten etu-
ja, ja kannattajia ovat heikompiosaiset ja 
työläiset. Eräässä vastauksessa todettiin: 

”ei kannattajia”.
Nuoret ovat tavalla tai toisella kiinnos-

tuneet politiikasta, vaikka he seuraavat 
ajankohtaista poliittista keskustelua todel-
la vähän. Media on pirstaloitunut suunna-
ten ohjelmia eri sukupolville. Niinpä kes-
kustelu politiikasta jäi vähäiseksi kotona, 
ja moni opiskelija tunnusti, kuinka ensim-
mäisen kerran vasta yhteiskuntaopin tun-
neilla mietti puolueiden edustamia arvoja 
ja tulevaisuuskuvia.  Kun puoluejakson 
päätteeksi kokosimme puolueohjelmista 
ihannepuolueen, siitä tuli ”vihreä-kesku-
talais-demari-vasemmistolais-kristillis-ko-
koomus-perussuomalaispuolue”. Mutta 
yhteiset asiat kiinnostavat. Järvenpään lu-
kion pari yhteiskuntaopin ryhmää tekivät 
kysymyksiä sanomalehtiviikon tilaisuuteen, 
jossa nuoret poliitikot, Wille Rydman (KOK), 
Nasima Razmyar (SDP), Teppo Säkkinen 
(KESK) ja Emma Kari (Vihreät) vastasi-
vat Mediatorilla Helsingissä opiskelijoiden 
kysymyksiin. Järvenpään lukiolaisia kiin-
nostivat esimerkiksi seuraavat asiat: vero-
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tuksen kehittäminen, suurten ikäluokkien 
eläkkeet, viisumikysymys Suomen ja Ve-
näjän välillä, maahanmuuttokysymykset, 
poliitikkojen ekologinen jalanjälki, puo-
lustusvoimien mahdollinen supistaminen, 
laiton halpa työvoima Suomessa, vaali-
mainonnan painottuminen entistä enem-

män mielikuvamainonnaksi, Nato-jäse-
nyys, opintotukikysymykset, suomalaisten 
yritysten pysyminen Suomessa jne. 

Kirjoittaja toimii historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana Järvenpään lukiossa.

www.oppinet.fi 
opettajapalvelu@edita.fi 
palvelunumero opettajille 020  450 010
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HYOL ry järjestää Itämeren alueen historianopettajille kesäseminaarin  
Helsingissä 7.-10.8.2011. Seminaarin teemana on (Ab)Use of History. 
Ohjelmassa on mielenkiintoisia luentoja, inspiroivia työpajoja ja vierailu-
käyntejä sekä rattoisaa iltaohjelmaa. Työskentelykielenä on englanti. 
 
Seminaariin on hakumenettely. Seminaariin voivat hakea ne opettajat, 
joiden oppilaita on osallistunut EUSTORY -historiakilpailuun lukuvuosina 
2008-2011. Hakuaika päättyy 31.3.2011. Tarkemmat hakuohjeet löyty-
vät HYOL:n nettisivuilta osoitteesa www.hyol.fi

EUSTORY -opettajaseminaari elokuussa 2011
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Mitä tapahtui peruskoulun uudelle 
tuntijaolle? 
MaRja asikainen
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Vuoden 2007 eduskuntavaalit antoivat 
sysäyksen peruskoulun opetussuunni-

telmien ja tuntijaon uudistamiselle. Perus-
tettiin laaja poliittinen työryhmä, joka teki 
pitkään ja hartaasti töitä. Viime keväänä 
julkistettiin uusi tuntijakoehdotus, josta 
oli syksyn aikana laaja kuulemiskierros ja 
josta keskusteltiinkin railakkaasti. Ympyrä 
kuitenkin sulkeutui tänä talvena, kun tun-
tijakoehdotus laitettiinkin jäihin. Eduskun-
tavaalit olivat tulossa eikä tuntijako miel-
lyttänytkään enemmistöä. Mitä kaikesta 
jäi jäljelle? Ainakin paljon erilaisista syistä 
julkaistuja kirjoituksia, runsaasti tapaami-
sia ja ehkäpä jotain päättäjien hampaan-
koloon. Uudistus pysähtyi, mutta se jatkuu 

– ennemmin tai myöhemmin.

Suunniteltu tuntijakoesitys kaatui 
eduskunnan vastustukseen
Koulutuksen kehittäminen ja opetussuun-
nitelmien muuttaminen olivat näkyvästi 
esillä vuoden 2007 eduskuntavaalien jäl-
keisessä hallitusohjelmassa. Ohjelmassa 
luvattiin suunnata voimavaroja erityises-
ti perusopetuksen kehittämiseen ja aloi-
tettiin POP- (Perusopetus paremmaksi) 

-ohjelma. Lisärahoitusta annettiin mm. 
opetusryhmien pienentämiseen ja kerho-
toimintaan. Tavoite on toteutunut eri kun-
nissa eri tavoin, koska kuntataloudella on 
omat realiteettinsa. Tavallisen opettajan 
näkökulmasta eniten muutoksia tuli aihe-
uttamaan hallitusohjelman osio ”Vahviste-
taan taito- ja taideaineiden asemaa lisää-
mällä valinnaisuutta” eli liikkeelle polkaistu 
tuntijakomuutos.

Perusopetuksen tuntijaon uudistamisen 
taustalla oli jo edellisen hallituksen aika-
na aloitettu opetussuunnitelmien arvioin-
ti, jota koordinoi Opetushallitus. Kun uusi 

hallitus päätti ryhtyä uudistamaan opetus-
suunnitelmia, olivat pohjana runsas tut-
kimustyö ja asiantuntijoiden kuuleminen, 
joita edelleen jatkettiin. Huhtikuussa 2009 
opetusministeri Henna Virkkunen kertoi 
asettaneensa työryhmän valmistelemaan 
ehdotusta perusopetuksen yleisiksi valta-
kunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuk-
sen tuntijaoksi hallitusohjelman tavoittei-
den mukaisesti. Valtioneuvoston oli määrä 
päättää tuntijaosta alkuvuodesta 2011. 
Työryhmä antoi esityksensä kesäkuussa 
2010. Joulukuussa 2010 saimme tietää, 
että kaksi suurinta hallituspuoluetta Ko-
koomus ja Keskusta eivät päässeet asiasta 
yksimielisyyteen. Uudistus siirtyi vaalien 
jälkeiseen aikaan. 

HYOL ry pyrki turvaamaan historian 
aseman
Miten nyt jäähylle mennyttä prosessia 
työstettiin peruskouluryhmässä ja HYOL:
n hallituksessa vuosina 2007-2010? Pe-
ruskouluryhmä ryhtyi yhdessä liiton halli-
tuksen kanssa valmistautumaan tiedossa 
olevaan muutokseen heti syksystä 2007 
alkaen. Tärkeää oli yhteyden pitäminen 
opetushallitukseen, mutta toinen tärkeä 
suunta oli kentän kuuleminen. Ryhdyim-
me selvittämään opettajien mielipiteitä 
voimassa olevasta opetussuunnitelmasta. 
Pohjatyönä peruskouluryhmä lähti tut-
kimaan oppikirjoja ja miettimään, mitkä 
asiat olivat opetussuunnitelman tärkeitä, 
ehdottomasti säilytettäviä käännekohtia. 
Peruskouluryhmän mielestä opetettavaa 
oli liikaa suhteessa opetukseen käytettä-
vissä olevaan aikaan. Ajattelimme, että 
joko opetettavaa on karsittava tai opetus-
ta saatava lisää. Historian kohdalla tilan-
ne näytti olevan kaikkein hankalin, koska 
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uutta opetettavaa tulee koko ajan lisää 
kahdeksannelle luokalle. Yhteiskuntaopis-
sa edellinen kierros hieman helpotti asiaa, 
mutta sisältöjä oli sielläkin runsaasti ope-
tusaikaan verrattuna.

Ryhdyimme tekemään kyselyä HYOL:n 
peruskoulussa historiaa opettaville opetta-
jille. Teimme oman kyselyn myös luokan-
opettajille. Opettajia pyydettiin pohtimaan, 
miksi historiaa ja yhteiskuntaoppia kou-
lussa opetetaan. Paras oman ammattinsa 
merkityksen ymmärtäjä on opettaja itse. 
Opettajilta luonnollisesti kysyttiin myös, 
millaisia muutoksia he haluaisivat ja mihin 
olivat tyytyväisiä. Valinnaisuuden tilanne 
haluttiin selvittää, varsinkin kun poliitti-
sena tahtona oli sen lisääminen. Aiheko-
konaisuuksien toteutuminen kiinnosti niin 
ikään. Tärkeänä kysymyksenä oli pohdinta 
toivottavista taidoista ja niiden saavutta-
misen esteistä.

Miksi historiaa tulisi opettaa 
peruskoulussa?
Kysely toi esille monia asioita. Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien mielestä opet-
tamamme oppiaineet ankkuroivat nuoren 
ympäröivään maailmaan ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Jatkuva kiire ja suuret ryh-
mät sekä oppilaiden puutteelliset perus-
taidot estävät kuitenkin monien sellaisten 
taitojen saavuttamisen, joihin oppiaineet 
antaisivat mahdollisuuksia. Keskeisinä 
taitoina pidetään itsenäisen ajattelun op-
pimista, argumentointikykyä, kriittisyyt-
tä, kokonaisuuksien ymmärtämistä sekä 
kriittisyyteen tähtäävää tiedonhankintaa 
eri lähteistä. Opettajat toivovat, että aikaa 
jäisi enemmän lähimenneisyyden ja nyky-
päivän tapahtumien taustojen käsittelyyn 
sekä arjen historian opettamiseen.

Kyselyyn vastasi vähemmän opettajia 
kuin toivottiin. Silti vastaukset olivat mo-
nipuolisia ja niiden avulla päästiin teke-
mään kooste historian ja yhteiskuntaopin 
opetuksen tilasta peruskoulussa. Kooste 
lähetettiin tuntijakotyöryhmän jäsenille, 
opetushallitukseen sekä opetusministe-
riöön. Siihen liitettiin toive päästä tapaa-
maan ja kertomaan kasvokkain tilantees-
ta. Tapaamisia saatiin sovittuja usean eri 
tahon kanssa ja niiden kautta vaikutettiin 
tietoa antamalla. Lähtökohtina ei ollut it-

sensä nostaminen muita alentamalla. Mu-
kaan vaikuttamiseen pyrittiin saamaan 
myös koko jäsenistöä esimerkiksi kerhojen 
kautta.

Jäsenistöltä saatu palaute oli erittäin 
tärkeä pohja vaikuttamiselle, joka jatkui 
tapaamisten lisäksi kuulemistilaisuudessa 
ja lopulta lausuntona ja kannanottona. Jä-
senistöä pidettiin ajan tasalla Kleion kautta 
ja pyrittiin saamaan kaikki jäsenet mukaan 
vaikuttamaan. Lausunnossa keskeisiä nä-
kökulmia olivat, että meillä on opetettava-
na paljon asiaa ja kansalaisyhteiskunnan 
kannalta tärkeitä taitoja mutta niukasti 
opetusaikaa. Historia ja yhteiskuntaoppi 
antavat tarpeellisen kokonaiskuvan, opet-
tavat kriittisyyttä, omaa identiteettiä ja 
ymmärrystä muita kohtaan. Nuoret tar-
vitsevat sekä tietoja että taitoja. Vaikeu-
temme nykyisillä tuntimäärillä toteuttaa 
niitä mahdollisuuksia, joita oppiaineemme 
luontaisesti tarjoaisivat, tuotiin lausunnon 
lopussa erityisesti esille.

Uusi opetussuunnitelma ei tullut pe-
ruskouluun – vielä
Kesäkuussa 2010 tuntijakotyöryhmä jul-
kaisi esityksensä ja siinä historian ja yh-
teiskuntaopin määrä säilyi samana. Uutta 
oli oppiaineiden ”blokittaminen” ryhmiin, 
joihin sidottiin myös valinnaisuus. Esityk-
sestä pyydettiin lausunto, jonka liitto antoi 
syyskuun alussa. Kiinnitimme huomiota 
esityksen vaikeaan tulkintaan. Pidimme 
hyvänä asiana opetuksen yhtenäistämis-
tä ja olimme huolissamme uusien oppiai-
neiden draaman ja etiikan vaikutuksista. 
Toivoimme niiden vahvistamista taitoina 
jo olemassa olevien oppiaineiden kautta. 
Valinnaisuuden painottamista alaluokille 
emme pitäneet hyvänä asiana ja yläluo-
killa vastustimme sen sitomista blokkeihin. 
Monissa kouluissa tällainen olisi vähentä-
nyt valinnaisuuden mahdollisuuksia, luo-
nut pakkovalinnaisuutta ja haitannut oppi-
aineiden välistä yhteistyötä. 

Lausuntojen kokoamisen jälkeen Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö järjesti useilla 
paikkakunnilla kuulemistilaisuuksia, joissa 
kuultiin koottuna lausuntojen sisältöjä ja 
pystyttiin esittämään suoraan kysymyksiä 
opetusministeri Henna Virkkuselle. Kai-
kissa tilaisuuksissa meillä olivat edustajat, 



JÄRJESTÖTOIMINTAA

KLEIO 1/201152

Kurssilla luennoitsijoina ovat mm. 
professori Kimmo Rentola aiheenaan 
suojelupoliisi ja tiedustelu sekä tutkija 
Mari K. Niemi aiheenaan eduskunta ja 
vaalit. Luentojen lisäksi ohjelmassa on 
kulttuurikävelyitä eri kohteisiin ja Tu-
run kaupungin järjestämä vastaanot-
to. Kurssin yhteydessä pidetään myös 
HYOL:n perinteinen kevätliittokokous.

Lisätietoa kurssista on saatavilla 
HYOL:n sivuilla. 

HYOL:n kevätpäivät Turussa 9.-10.4.2011 
 

”KULTTUURIA JA POLITIIKKAA”

Tervetuloa Turkuun, Euroopan kulttuuripääkaupunkiin vuonna 2011!

jotka toivat esille tärkeäksi kokemiamme 
asioita. Valinnaisuuden rajaaminen oppiai-
neittain huolestutti monia muitakin ja siinä 
suhteessa ministeriöstä tulikin viimeisissä 
kuulemistilaisuuksissa tietoa, ettei valin-
naisuutta olla rajaamassa. 

Tunnettua on, että työryhmän esitys 
joutui voimakkaaseen vastatuuleen, vaik-
ka sen taustatyö oli monipuolista ja ryhmä 
koostumukseltaan laajempi kuin koskaan 
aikaisemmin. Loppuhionta tehtiin ministe-
riössä, jossa vielä yritettiin sovitella pali-
koita mahdollisimman monia tyydyttävään 
asetelmaan. Erityisesti yritettiin parantaa 
taito- ja taideaineiden asemaa vielä lo-
pussa lisäämällä niiden pakollista määrää. 
Esitys kaatui kahden päähallituspuolueen 
eriäviin näkemyksiin. Ennen kaikkea kysy-
mys oli rahasta. Esityksen toteuttaminen 
olisi aiheuttanut laskelmien mukaan kus-
tannuksia, joiden rahoituksesta näkemyk-
set olivat eriävät. 

Kevään vaalit ratkaisevat paljon
Tulevat vaalit ovat myös tuntijako- ja ope-
tussuunnitelmavaalit. Lukiotyöryhmän esi-
tyksestä annetaan parhaillaan kannanot-
toja ja lukion tuntijakoa valmistellaan yhtä 
matkaa peruskoulun uudistamisen kanssa. 
Lukion tuntijakotyöryhmä asetettaneen 
kesällä 2011. Se, miltä pohjalta lähdetään 
kummassakin uudistuksessa, ratkeaa vaa-
leissa. Kokoomuksessa todennäköisesti 
halutaan jatkaa siltä pohjalta, mihin pääs-
tiin. SDP on ilmoittanut haluavansa aloit-
taa puhtaalta pöydältä. Muissa puolueissa 
liikutaan jossain välimaastossa. Hallitus-
ohjelmia muokataan tällä hetkellä ja niihin 
myös vaikutetaan parhaillaan. Koulutus on 
tärkeä teema. Nyt on jälleen aika vaikut-
taa!

Kirjoittaja oli peruskouluryhmän puheenjoh-
taja vuosina 2006–2010.
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”Missä EU, siellä ongelma ” totesi Pal-
tamon yläkoulun 9-luokkalainen 

yhteiskuntaopin EU-tunnin alkajaiseksi. 
Euroopan komission Suomen edustuston 
päällikkö Eikka Kosonen käänsi sen otsi-
kossa olevaan muotoon EU-opettajasemi-
naarissa Kajaanissa. Kososen aiheena oli 
Lissabonin sopimus ja Euroopan unionin 
tulevat haasteet. 

Kososen mukaan Euroopan unioni on 
ratkaissut monia ongelmia. Nykyisen ra-
hoituskriisin alkaessa Unioni pystyi nope-
aan ratkaisuun Kreikan ja Irlannin tuke-
misessa. Eikka Kosonen arvioi, että kriisi 
vahvistaa Euroopan unionia, koska enää 
ei ole mahdollista sopimusten laiminlyömi-
nen. 

Vaikeuksiin joutuneiden maiden tuke-
minen oli Kososen mukaan ainoa reaalinen 
vaihtoehto. Muussa tapauksessa kriisi olisi 
levinnyt myös muiden maiden pankkisek-
toreille ja sitä kautta se olisi vaikuttanut 
myös esimerkiksi Suomen talouteen, ulko-
maankauppaan ja työllisyyteen.

Kososen mukaan on vaikea kuvitel-
la, etteivätkö avunsaajat haluaisi maksaa 
saamiaan lainoja takaisin. Se olisi hankala 
maineenmenetys ja jatkuvasti esillä kan-
sainvälisillä foorumeilla. Esimerkiksi Suomi 
muistetaan maailmalla maana, joka mak-
soi velkansa.

Euroopan unioni on tuonut niin paljon 
etuja, etteivät jäsenmaat halua siitä luo-
pua.

Luottamus taloustilanteen 
oikenemiseen on hauras
Suomen Pankin johtokunnan jäsen, aikai-
semmin Cambridgen ja Harwardin yliopis-
tojen professori, Seppo Honkapohjan ai-
heena oli julkisen velan kriisin euromaissa. 
Hän muistutti, että kehittyneiden talouksi-

en velka on syntynyt pitkän ajan kulues-
sa, mutta velkaantuminen on nopeutunut 
2000-luvulla. Julkisuudessa euron riskejä 
on liioiteltu. Euro ei ole kaatumassa Krei-
kan ja Irlannin tukemiseen. Todellinen luo-
tonantokapasiteetti on nykysitoumuksilla 
noin 220 miljardia euroa ja riittää Portu-
galin tukemiseen. Jos Espanjaa joudutaan 
rahoittamaan, tarvitaan lisää resursseja.

Selvää on, että velkaiset maat yrittä-
vät viimeiseen saakka välttää joutumasta 
ulkopuolisen, EU: n ja IMF:n saneerausoh-
jelman toteuttajiksi.

Ongelmamailla on edessään monen 
vuoden talouden korjaushanke. Näiden 
valtioiden sisällä vaikuttaa myös epäoi-
keudenmukaisuuden kokemus ja tunteet 

“Missä EU, siellä etsitään ratkaisua”

antti Penttilä teksti 
kiMMo RauatMaa kuva

Euroopan Unionin komission Suomen edustuston pääl-
likkö Eikka Kosonen vieraili Kainuun Eurooppatiedotuk-
sen ja HYOL:n Kainuun kerhon opettajaseminaarissa. 
Vajaa 30 seminaariosallistujaa sai viimeisintä tietoa 
Euroopan rahoituskriisistä, miinalaiva Pohjanmaan 
matkasta ja suomalaisten rauhanturvaajien arjesta Af-
ganistanissa.
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syyttömien joutumisesta maksajaksi. 
Koska luottamus taloudellisen tilanteen 

oikenemiseen on vielä hauras, on aikaan-
saatava talouden vakauttaminen. Helppoja 
vaihtoehtoja ei ole tarjolla.

EU käynnistänyt 25 
turvallisuusoperaatiota 1999–2011
Lähetystöneuvos Anne Huhtamäki Ulko-
asiainministeriöstä korosti alustuksessaan 

”Miten Suomi on rakentamassa unionin yh-
teistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa” 
Suomen kokonaisvaltaista lähestymista-
paa kriisinhallinnassa. Tavoitteena on Eu-
roopan unionin poliittisten, kriisihallinnan, 
kauppapolitiikan, kehitysyhteistyön ja hu-
manitaarisen avun keinojen yhdistäminen. 

EU on käynnistänyt 25 operaatiota nel-
jässä maanosassa vuoden 1999 jälkeen, 
näistä 13 on käynnissä parhaillaan (10 
siviili- ja 3 sotilasoperaatiota). Suomi on 
ensimmäistä kertaa mukana EU:n Atalan-
ta-operaatiossa Somalian rannikolla. Mii-
nalaiva Pohjanmaa on huhtikuun loppuun 
saakka suojaamassa Maailman elintarvi-
keohjelman kuljetuksia ja torjumassa me-
rirosvoutta. Adeninlahden alueella kulkee 
vuosittain yli 20 000 alusta. 

Anne Huhtamäen mukaan merioperaa-
tiolla ei kyetä ratkaisemaan merirosvouden 
perussyitä, vaan kestävä ratkaisu edellyt-
tää vakauden ja oikeusvaltiokehityksen 
edistymistä Somaliassa. 

Kriisinhallintaoperaatiot ovat entistä 
vaikeampia ja kalliimpia. 

Räjähteitä on mahdoton havaita
Majuri Jarmo Kämäräinen Kainuun Prikaa-
tista kertoi käytännön kokemuksia soti-
laallisesta kriisinhallinnasta Afganistanissa. 
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat Afga-
nistanin pohjoisosassa, joka ei le kaikkein 
levottominta aluetta. Siitä huolimatta par-
tioinnin ongelmana ovat miinat ja räjäh-
teet (usein isoja tykinammuksia), joita on 
mahdoton havaita ja jotka voidaan lau-
kaista kännykällä. 

Rauhanturvaamisen arkea ovat han-
kalat vuoristotiet, palaverit yhteistyöha-
luisten ja -haluttomien heimovanhimpien 
kanssa, yritykset voittaa paikallisten luot-
tamus. 

Vakiintuneiden olojen saaminen Afga-
nistaniin on pitkä prosessi.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Kajaanin lukiossa.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y. 
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 10.4.2011 klo 11.30 
Turun suomenkielisellä työväenopistolla osoitteessa Kaskenkatu 5, 20700 

Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f.
VÅRENS FÖRBUNDSMÖTE

hålles söndagen den 10.4.2011 kl 11.30
i Åbo finska arbetarinstitut (Kaskisgatan 5, 20700 Åbo) 
Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Styrelsen
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Thoren Business -lukioita on Ruotsissa 
monessa kaupungissa. Tällaisia lukioi-

ta löytyy mm. Lindköpingissa, Örebros-
sa, Uppsalassa, Gävlessä, Sundsvallissa, 
Tukholmassa Malmössa, Karstadissa ja 
Uumajassa. Näistä yrittäjyyslukioista tuo-
reimmat Tukholman, Malmön ja Karlstadin 
business -lukiot ovat alkaneet toimintansa 
vuonna 2010. Viralliselta nimeltään Thoren 
Business Schoolien hallinnollinen pääpaik-
ka sijaitsee Uumajassa.

Poikkeavat opetusmenetelmät ja 
opetussuunnitelmat
Nämä business-lukiot tai yrittäjyyslukiot 
ovat ns.” vapaakouluja” Ruotsissa. Kui-
tenkin ne saavat rahoituksensa valtiolta. 
Mitään eroa ei siis tavanomaiseen kunnal-

liseen lukioon ja yrittäjyyslukioon, aina-
kaan rahoituksen suhteen ole. Suurin ero 
tavallisen ja yrittäjyyslukion välillä on ope-
tussuunnitelmissa ja opetusmenetelmissä. 
Yrittäjyyslukiossa painottuu teorian ja käy-
täntö; projektimaiset työtavat. Oppilaat 
ovat suoraan tekemissä yritysten kans-
sa, jossa heillä on ohjaaja. Näin koulussa 
opittuja tietoja ja taitoja voidaan suoraan 
testata käytännössä, projekteissa. Toisena 
keskeisenä erona on: jokaisella oppilaalla 
on kannettava tietokone, jossa mahdol-
listaa ajantasaisen tiedon käytön oppimi-
sessa. Näin oppikirjasidonnaisuudesta on 
päästy irti ja tietokoneluokat ovat jääneet 
historiaan. Ainakaan koulukierroksella 
Gävlen business-lukiossa en niitä nähnyt! 

Thoren business -lukiot Ruotsissa vievät 
nuoret yrittäjyyden polulle 

auli ojala

Tietokoneet oppimisen apuna. 
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Opetussuunnitelmien painotus avaa 
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
haasteita
Business -lukioiden opetussuunnitelmat 
ovat jaettu neljään eri painotusaluee-
seen: kommunikaatioon painottunut ope-
tussuunnitelma, kaupallisesti painottunut 
opetussuunnitelma, business painottunut 
opetussuunnitelma ja johtamiseen pai-
nottunut opetussuunnitelma. Kommuni-
kaatioon painottunut opetussuunnitelma 
painottuu tekstinluomisesta aina filmin 
tekoon saakka. Kaupallisesti suuntautunut 
opetussuunnitelma painottuu puolestaan 
niin globaaliin kuin kotimaiseenkin myynti-
työhön tai oman yrityksen perustamiseen. 
Business painottunut opetussuunnitelma 
puolestaan painottaa taas liikemies- tai 
liikenaistaitoja: pankkialalla, yrittäjänä tai 
kirjanpidon osaajana. Johtamiseen painot-
tunut opetussuunnitelma painottuu puo-
lestaan projektin johtamiseen, yritystalou-
teen ja luonnontieteiden osaamiseen.

Tietokoneet oppimisen tukena: oppilail-
la omat kannettavat tietokoneet.

Mittarit kertovat tyytyväisyyden 
Business-lukiot pyrkivät antamaan oppi-
laalle sellaisia todellisia tietoja ja taitoja, 
joita elinkeinoelämä, yliopisto-opinnot ja 
oman yrityksen perustamiseen tarvitaan: 
luovuutta, itsevarmuutta, sosiaalisia tai-
toja ja liikemiesälyä. Joka vuosi oppilailla 
on mahdollisuus mitata koulun toimintaa 
mm. viihtyvyydessä, opettajien kompe-
tenssissa ja opetuksen hyvää tasoa. Mitta-
rit ovat välillä 1-6 ja keskimääräinen tulos 
mittauksista näissä lukioissa on 5,1, josta 
opettajien kompetenssi, pätevyys opettaa 
on jopa 5,3. Opettajiksi pyritään saamaan 
ennakkoluulottomia, business-suuntautu-
neita, joustavia ja oman osaamisensa ke-
hittämisestä kiinnostuneita opettajia. Kui-
tenkin palkka business-lukioissa ja opet-
tajien pätevyysvaatimuksissa ovat samat 
kuin muissakin kunnallisissa lukioissa.

Rehtorin näkemyksiä Business-
lukiosta Gävlessä
Tutustuttuani Thoren Business Schooliin 
Gävlessä haastattelin koulun v.t.rehtoria 
Fredrik Nilssonia. Varsinainen rehtori Hen-
rik Reinbom oli isyysvapaalla. V.t. rehtori 
Nilssonin mukaan koulun vahvuus on mo-
nipuolisten, oppilaskeskeisten opetusme-
netelmien ohella se, että oppilaat saavat 
käytännön tuntuman yrityksiin jo lukio-
aikanaan. Verkostossamme on noin 300 
yritystä, joiden kanssa teemme koulu- ja 
yritysyhteistyötä. Myös kansainvälinen 
harjoittelu yrityksissä on mahdollista. Esi-
merkiksi viime vuonna koulumme oppilas 
harjoitteli Filippiineillä kaksi viikkoa. Har-
joittelun aiheuttamiin kustannuksiin hän 
sai 6000 kruunun opintorahan. Koulumme 
monipuolinen kielivalikoima ranska, sak-
sa, espanja, englannin ohella helpottaa 
kansainvälistä harjoittelua. Koulun heik-
koutena on taas kilpailu oppilaista. Ikäluo-
kat pienenevät ja muut kunnalliset toisen 
asteen oppilaitokset kilpailevat samoista 
oppilaista, vaikkakin lukiossamme on täl-
lä hetkellä 370 oppilasta. Koulumme täällä 
Gävlessä on melko nuori. Viime keväänä 
valmistuivat ensimmäiset ylioppilaat eli 
toimimme neljättä vuotta tässä kaupun-
gissa. Useat koulumme oppilaista valitsi-
vat sitten yrittäjyyteen tähtäävät opinnot 
korkeakoulussa tai muussa vastaavassa 
laitoksessa, totesi rehtori Nilsson lopuksi.

Kirjoittaja, FT, KL, kaupallisten aineiden 
lehtori, vieraili tutustumiskäynnillä Thoren 
Business Schoolissa Gävlessä ajalla 18.-
23.10.2010 Pohjola-Norden stipendiaattina.

Lähteet:
 
Koulun opetussuunnitelmat

v.t. rehtori Nilssonin haastattelu 19.10.2010. 
(nauhoitettu)



Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista Kleiossa kom-
mentteja, pakinoita tai vaikkapa runoja. Kommentteihin voi lähettää vastineita pää-
toimittajalle ja keskustelua voi jatkaa HYOL:n nettisivuilla osoitteessa www.hyol.fi  
Kirjoitukset julkaistaan pääasiassa kirjoittajan nimissä, poikkeustapauksissa nimi-
merkillä.
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Onko tässä mitään järkeä? Näin moni 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja on 
varmasti miettinyt välillä kohtuuttomalta-
kin tuntuvan opetusvelvollisuuden kanssa 
verratessaan sitä joihinkin kollegoihinsa. 
Onko historian tunnin pitäminen siis niin 
paljon helpompaa kuin matematiikan tai 
englannin tunnin pitäminen, että siitä kuu-
luu hyväksyä pienempi palkka? Säännölli-
sin väliajoin epäoikeudenmukaisesta asi-
asta pidetään ääntä, mutta miksi mikään 
ei muutu? Mitä pitäisi tehdä, että opetus-
velvollisuuksia muutettaisiin tasapuolisem-
miksi? Onko opetusvelvollisuus ikuinen ja 
muuttumaton?

Kuten tunnettua, meidän opetusvel-
vollisuutemme on kouluasteesta riippuen 
muiden reaaliopettajien tavoin 21 tai 23 
tuntia, kun taas pienin opetusvelvollisuus 
löytyy äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-
jilta (16/18 h). Käytännössä voidaan siis 
ajatella, että jokainen historian opettaja 
tekee vähintään 5 tuntia viikossa enem-
män töitä kuin äidinkielen kollega, yhden 
koulupäivän verran! Missä muussa amma-
tissa suvaittaisiin sitä, että samassa työ-
paikassa samojen ihmisten kanssa töitä 
tekevät yhtä koulutetut kollegat saavat 
saman palkan, vaikka toisen voidaan las-
kea tekevän neliviikkoista päivää ja toinen 
täyttä viikkoa? Lisäksi tietyistä työtehtä-
vistä, kuten luokanvalvojuudesta, makse-
taan opetusvelvollisuuden mukaan, joten 
äidinkielen opettajan palkkio luokanvalvo-
juudesta on luonnollisesti suurempi, vaik-
ka itse työ on sama.

Perusteluita löytyy aivan varmasti, jos 
asian ottaa puheeksi muiden aineiden 
opettajien kanssa. Totta kai oma oppiai-

ne koetaan aina työlääksi, työläämmäk-
si kuin muiden. Hyvin yleisesti käytetty 
peruste kielten opettajilla on esimerkiksi 
läpi lukuvuoden suuri korjattavien essei-
den, sanakokeiden yms. pino. Onko siis 
historian opettajan omaa tyhmyyttä pitää 
harjoitusesseitä, pienempiä kokeita, pis-
tareita ja tutkielmia tms. läpi lukuvuoden 
ja kuormittaa itseänsä näillä töillä, koska 
tätä ei huomioida meidän opetusvelvolli-
suudessamme? Kuinka paljon matematiik-
ka tai kielet vaativat tietojen päivittämistä 
verrattuna esimerkiksi taloustiedon kurs-
sin tai EU-kurssiin? Näiden kurssien ajan 
tasalla pitäminen vie todella paljon aikaa 
ja vaatii jatkuvaa tiedotusvälineiden seu-
raamista, sillä kirjatietoihin ei voi luottaa.

Toivoisimme, että erittäin epäoikeu-
denmukainen ja meille kaikille tärkeä asia 
pysyisi aktiivisesti esillä ja korjaantuisi. Eri 
aineenopettajien kesken opetusvelvolli-
suuden muuttamisesta ei ehkä vallitse yk-
simielisyys, mutta onko esimerkiksi Reaali 
ry saanut asiaa vietyä eteenpäin? Muuta-
mia vuosia sitten KLEIO:ssa oli tietoa re-
aaliopettajien yhdessä ajamasta aineisto-
lisästä, joka olisi ollut vastaava kuin esi-
merkiksi kemian demonstraatiolisä. Tämä 
ei kuitenkaan toteutunut. Onko aineistoli-
sä vielä ajankohtainen, vai mikä on tilanne 
tällä hetkellä? Ennen kaikkea, miten jokai-
nen historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
voi vaikuttaa opetusvelvollisuuden muut-
tamiseen? 

muutosta odottavat 

Hullu paljon työtä tekee?



www.oppinet.fi 
opettajapalvelu@edita.fi 
palvelunumero opettajille 020  450 010
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Ylimielisyys on Turusen mukaan 
itsekkyyttä, joka voi johtaa narsis-
miin ja kuvitelmiin omasta erehty-
mättömyydestä. Terve itsekkyys ei 
ole paha asia, mutta öykkärimäi-
syys ja narsismi ovat. Ylimielisyys 
on tyypillistä diktaattoreille, mutta 
kun ottaa huomioon diktatuurien 
poliittisen ja taloudellisen mer-
kityksen, on vaikutelma lähinnä 
koominen. Toisaalta nykyään kui-
tenkin ihannoidaan, varsinkin yri-
tysmaailmassa ja jopa hallinnossa 
öykkärimäisiä johtajia, jotka saavat 
antaa, merkittävästä taloudellises-
ta asemasta johtuen, millaisia lau-
suntoja tahansa mm. sosiaalisista 
tulonsiirroista, eläkkeistä jne. Kuka 
tahansa voisi antaa vastaavia lau-
suntoja tilanteessa, jossa oma se-
lusta on turvattu ja jossa ei joudu 
vastuuseen sanomisistaan.

Pääosin kirja on sekavasti 
toisiinsa liittyvää sirpaletietoa. 
Kirjassa käsitellään hallitsijoita, mm. 
Aleksanteri Suurta, Napoleonia 
ja Stalinia, joille ylimielisyys 
kostautui. Brittien ylimielisyys johti 
imperiumin tuhoutumiseen. Näissä 
kaikissa tapauksissa ylimielisyys 
on näkynyt kuvitelmina omasta 
voittamattomuudesta, joka on sitten 
kostautunut aseman menetyksenä 
tai kurjana loppuna.

Neuvostoliitossa suunniteltiin 
1930-luvulla Siperian jokien virta-
ussuuntien kääntämisestä. Tätä 
ihailtiin jopa Suomessa suurena 
tieteellis-teknisenä edistysaske-
leena vielä 1970-luvulla. Mikä olisi 
tilanne nyt? Osoittivatko tällaiset 
suunnitelmat ylimielisyytä luontoa 
kohtaan? Seurauksena oli kui-

tenkin luonnonkatastrofi. Lääke-
teollisuudessa talidomidi aiheutti 
lukuisten lasten vammautumisen. 
Lääkefirmaa varoitettiin asiasta 
useiden synnytyslääkäreiden toi-
mesta, mutta turhaan. Myös suo-
malaista koulumaailmaa sivutaan. 
Hyvin menneistä PISA-tuloksista 
kiitoksena on ryhmäkokojen suu-
rentaminen ja aina opettajien pal-
kankorotusvaatimuksien yhteydes-
sä tiedotusvälineissä esiin tuleva 
valitus opettajien pitkistä kesälo-
mista ja lyhyistä työpäivistä, johon 
rutinaan on helppo saada myös 
suuri yleisö mukaan. 

Muutamista Turusen esille 
nostamista anekdooteista olisi 
halunnut tietää enemmänkin. 
Esimerkiksi Espanjan kuningas 
Filip II:n kuolemasta tulipalossa 
kerrotaan itse kirjassa saman 
verran kuin kirjaa esitelleissä 
mainospuffeissa. Onko protokolla 
ylimielisyyttä? Filip kuoli 
palovammoihin, kun ei tarpeeksi 
nopeasti löytynyt virkamiestä, joka 
olisi saanut liikuttaa kuninkaan 
palavaa tuolia. Tuskin virkatien        
ohittanutta henkilöä olisi rangaistu, 
ainakaan kovin ankarasti kuninkaan 
hengen pelastamisesta.

Tekikö levy-yhtiö Decca juuri 
ylimielisyydessään virheen, kun 
ei antanut Beatlesien levyttää. 
Laskiko yhtiö vain yksinkertaisesti 
väärin, ettei Beatlesien musiikille 
löydy ostajia. Virhehän se näin 
jälkikäteen tulkittuna oli, mutta 
oliko syynä ylimielisyys?

Kirja on täynnä mielenkiintoisia 
tarinoita ylimielisyyden ja yleensä 
väärinarviointien vaikutuksesta 
historiassa. Lyhyet katkelmat on 
kuitenkin ripoteltu tekstiin sen ver-
ran sekavasti, että halutessaan 
voi olla vaikea löytää jotain tiettyä 
asiaa. Henkilöhakemisto olisi ollut 
paikallaan.

Pasi Pulju

Mielenkiintoista, 
mutta sekavaa

ArI TuruNEN: ETTEKö 
TE TIEDä, KuKA MINä 
OLEN. YLIMIELISYYDEN 
HISTOrIAA. ATENA 2010. 
195 S.

Luulisi, että Suomen itsenäistymis-
historiasta löytyisi kovin vähän uut-
ta ja mielenkiintoista kirjoitettavaa. 
Luulo ei ole tiedon väärti.

Helsingin yliopiston historian 
professori Markku Kuisma on tun-
nettu taloushistorioitsija, joka väi-
töskirjassaan perehtyi 1700-luvun 
kauppasahoihin. Sen jälkeen hän 
on kirjoittanut mm. Outokummun, 
Nesteen ja KOP:n historiat. Yrityk-
sistä ja teollisuudesta Kuisma siis 
tietää aika paljon.

Sodasta syntynyt on kirjana 
syntynyt oikeastaan kahdessa 
vaiheessa. Kuisma mainitsee 
tehneensä pohjatyön jo 1990-luvun 
alussa, mutta saaneensa virikkeen 
kirjoittaa aiheesta itsenäinen kirja 
vasta pari vuotta sitten. Ja mikä on 
se Kuisman uusi näkökulma, joka 
ei näy mitenkään kirjan nimessä? 
Kuisma painottaa, että talous- ja 
teollisuusmiesten osuuteen on 
kiinnitetty aivan liian vähän huomiota 
itsenäistymistapahtumissa. Tämä 
on sikäli mielenkiintoista, koska 
monet yrityselämän yhteenliittymät 
saivat alkunsa näihin aikoihin 
ja koska johtavat poliitikot niin 
itsenäisyyssenaatissa kuin Tarton 
rauhanneuvottelukunnassa olivat 
pankkiireja ja yritysjohtajia.

Oikeastaan on loogista, että 
suurteollisuudella oli tärkeä rooli 
Suomen itsenäistymisessä. Poliit-
tinen itsenäisyys olisi ollut mah-
dotonta ilman taloudellista itse-
näisyyttä. Kun itsenäisyysjulistus 
käytännössä katkaisi poliittiset ja 

Rahamiehet 
Suomen synnyssä

MArKKu KuISMA: SO-
DASTA SYNTYNYT. IT-
SENäISEN SuOMEN 
SYNTY SArAJEVON 
LAuKAuKSISTA TArTON 
rAuHAAN 1914-1920. 
WSOY. 273 S.
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taloudelliset siteet itään bolsevik-
kien johtamalle Venäjälle, tarvittiin 
talousmiesten luovaa ajattelua ja 
toimintaa, jotta Suomi pysyi jaloil-
laan eikä rojahtanut kontilleen.

Mistä kirjan nimi? Kuisma 
perustelee sitä näin: ensinnäkin 
ensimmäinen maailmansota 
tarjosi äkillisesti otollisen hetken 
itsenäistyä Venäjästä, mutta  
toiseksi jo Suomen sota yli 
sata vuotta aikaisemmin oli 
irrottanut ruotsin itäiset alueet 
suuriruhtinaskunnaksi osaksi 
Venäjää. Suomi on peräti kahdesti 
sodasta syntynyt! Kuisma kuitenkin 
muistuttaa lukijaansa    siitä, että 
etukäteen tämä kaikki ei ollut 
mikään historiallinen tarkoitus, 
vaan pikemminkin Suomi syntyi 
sattumasta. Ja päälle päätteeksi hän 
lopettaa kirjansa väittämällä, että 
näiden tapahtumien kehitykseen 
vaikuttivat enemmän kuin mitkään 
kauniit aikeet ja tavoitteellinen 
toiminta ”usein tragikoominen ja 
aina lähes säälittävä sähläys”.

Kuisman teoksen aikajän-
ne on kuusi vuotta. Alkupiste on 
ymmärrettävä – Sarajevostahan 
sota kimmahti ensin kipinöiksi ja 
sitten helvetiksi. Mutta päätepiste, 
Tartto? Kuisma perustelee varsin 
uskottavasti sen, kuinka loka-                  
kuussa 1920 Tartossa solmittu rau-
ha vasta todella sinetöi Suomen 
itsenäisyyden kansainvälisessä 
mielessä. Sitä ennen Suomi oli 
elänyt ensin Saksan keisarikunnan 
ja sitten läntisten voittajavaltioiden 
valvonnassa. Sattumaa oli sekin 
Suomen kannalta, että ensin Sak-
san menestys sodassa loi ennal-
ta-arvaamattoman kohtalonhetken 
julistautua itsenäiseksi ja sitten 
Saksan tappio vapautti Suomen 
jäämästä Saksan vasallivaltioksi 
vailla todellista itsenäisyyttä.

Kuisma tuo monin esimerkein 
esille sen, miten vahvasti Suomen 
poliittinen ja taloudellinen eliitti oli 
kietoutunut yhteen noina vuosina. 

Miltä vaikuttaisi tänä päivänä: hal-
lituksessa ministerinä Yhdyspankin 
pääjohtaja, Kansallispankin   pää-
johtaja, Pohjoispankin johtaja, Pa-
peritehtaitten Yhdistyksen puheen-
johtaja, puunjalostusyhtiön johtaja, 
vakuutusyhtiön toimitusjohtaja jne.? 
Sana jääviys ei liene kuulunut vielä 
poliittisen sanastoon!

Oiotuiksi tulevat vanhat usko-
mukset siitä, miten raharuhtinaat 
veivät Suomen Saksan syliin. 
Saksa pyrki hankkimaan Suomen 
oman teollisuutensa raaka-aine-
varastoksi, mitä vastaan tuore 
tasavalta joutui ponnistelemaan. 
Puunjalostusjohtajat ymmärsivät 
markkinoiden perään ja kun ne 
olivat olleet ennenkin Englannin 
ja Venäjän suunnalla, oli järkevin-
tä pyrkiä niitä elvyttämään mitä 
pikimmiten. Neuvosto-Venäjänkin 
kanssa siis pyrittiin nopeasti kaup-
poihin, eihän sitä paitsi uusien 
hallitsijoiden vallan pysyvyydestä 
ollut tässä vaiheessa takeita. Kuis-
ma näkee tuon ajan raharuhtinaat 
enemmän omien taloudellisten 
intressien kuin Suomen isänmaal-
listen etujen ajajina. Jos Suomi sa-
malla hyötyi heidän hankkeistaan, 
se oli lähinnä sivutuotetta.

Kuisma kirjoittaa ytimekkäästi, 
jopa säästeliäästi. Hän luottaa luki-
jansa tietämykseen eikä lähde se-
littämään perusasioita juurta     jak-
saen, pikemmin päinvastoin. Siksi 
tämä kirja sopii hyvin historianopet-
tajalle, mutta huonosti  lukiolaisen 
käteen. Kirja haastaa pohtimaan 
tuttuja vaiheitauudestaan.

Markku Liuskari

Valtiotieteiden tohtori, everstiluut-
nantti evp. ja presidentti Kekkosen 
entinen adjutantti Esa Seppänen 
on pitkän linjan Venäjä-tuntijana 
kirjoittanut ja koonnut aineiston 
suomalaisten asenteista Venä-
jään, venäläisiin ja venäläisyyteen. 
Kirjansa alussa hän käy läpi suo-
malaisten Venäjä-kuvan muotou-
tumista isonvihan ajalta lähtien ja 
esittelee Suomen presidenttien 
Venäjä-kuvaa Paasikivestä Halo-
seen. Kirjan laajempaa antia on 88 
nykyvaikuttajan lyhyet kommentit 
venäläisyydestä. 

Kirja alkaa kuitenkin mielen- 
kiintoisella tekijän omalla Venäjä-
mielikuvan kehityskertomuksella. 
Sieltä nousevat esiin piippalakki-ii-
vana, Moskovan Tiltu, Ollin        Vot 
Iivana -kirja ja Armas J. Pullan 
kuvaukset vänrikki romppaisesta, 
vääpeli ryhmystä ja sipuliviinaa 
rakastavasta sotakissa Mörököllis-
tä. Kadettikoulussa Esa Seppänen 
kiinnostui ”pakkovenäjää” opiskel-
lessaan kielestä ja sen ilmaisuvoi-
maisuudesta. 

Olemmeko me suomalaiset Ve-
näjä-asiantuntijoita, ja miten suh-
tautumisemme on vuosikymmeni-
en aikana muuttunut? Kirjasta saa 
käsityksen, että Venäjä-kuvamme 
ja osaamisemme on melko kapea-
alaista, vaikka uskottelemmekin 
muuta. Isonvihan aikaiset miehittä-
jän tekemät julmuudet ja niistä ai-
heutunut ryssänpelko ja -viha ovat 
historiallista kerrostumaa, joka hei-
jastuu edelleen nykysuomalaisen 
mielikuviin venäläisyydestä. Lisäksi 

Onko Venäjä-
kuvamme hapero?

ESA SEPPäNEN: VENäJä 
VANHA TuTTu, VAAN 
NIIN VIErAS. SuOMEN 
NAAPurIKuVAN TODET, 
LuuLOT JA HArHAT. 
TAMMI 2010. 597 S. 



62 KLEIO 1/2011

ARVOSTELUJA

Suomen sodan aiheuttamat koke-
mukset Pohjanmaalla ovat vahvis-
taneet kielteisiä asenteita venäläi-
syyteen. Seppänen toteaa, kuinka 
autonomian aikana suomalaisen 
aateliston oli talonpoikia huomat-
tavasti helpompi sopeutua venä-
läiseen hallintoon. Sortokaudet ja 
Venäjän vallankumous aiheuttivat 
kuitenkin muutoksen, joka myös 
mahdollisti Suomen sisällissodan 
nimittämisen vapaussodaksi. 

Kuten Paasikivi totesi, maan-
tieteellemme emme voi mitään. 
Hänen oppipoikansa Kekkonen 
jatkoi Paasikiven linjaa. Seppänen 
kuvaa sekä Paasikiven että Kekko-
sen Venäjä-suhteen kehittymistä 
ja vetää pitkän linjan Kekkosen 
poika- ja nuoruusvuosista aina hä-
nen presidenttikauteensa saakka. 
Kekkonen matkusti ensimmäisen 
kerran Moskovaan Etsivän kes-
kuspoliisin tehtävissä. Seppänen 
kirjoittaa, kuinka tuolloin Kekkosen 
mielessä ”hapankaalin maku kit-
keröityi entisestään”. Jatkosodan 
aikainen ”Pekka Peitsi” antoi jo eri-
laisia lausuntoja venäläisistä kuin 
nuori Kekkonen. ”Alamittaisesta, 
halveksitusta ja passiivisesta van-
jasta” kasvoi urhoollinen sotilas. 
Muistiossaan risto rytille hän jo 
kirjoittikin, kuinka ”Venäjä on suur-
valta ja tulee jäämään suurvallaksi, 
jonka merkitys eurooppalaisessa 
politiikassa vastedes on ilmeisesti 
suurempi kuin mitä se ennen  ny-
kyistä maailmansotaa oli”.

Pitkän aikaa Venäjä oli Suo-
melle uhka, mutta onko se sitä 
edelleen vai katsommeko sitä 
mahdollisuuksien silmälasien läpi? 
Moni meistä vierailee vuosittain 

”idän Venetsiassa” eli Pietarissa ja 
erityisesti joulun jälkeen venäläi-
set turistit kansoittavat Helsinkiä, 
Itä-Suomen kaupunkeja ja loma-
keskuksia. Pelkäämmekö, että ve-
näläiset osatavat pala palalta Suo-
mea itselleen? Tätä kirjoittaessa on 
vielä epäselvää, miten venäläiset 

soveltavat tontinhankintakieltoaan 
omalta länsirajaltaan. Itä-Suomes-
sa jotkut koulut haluavat opettaa 
ruotsin kielen sijasta venäjää, mut-
ta opetusministeri on ottanut tähän 
negatiivisen kannan ja korostaa 
sitä, että venäjän voisi nostaa a-
kieleksi. Tosiasia kuitenkin on, että 
Suomen kouluissa luetaan liian vä-
hän venäjää. 

Seppäsen mielestä suomalais-
ten Venäjä-osaamista voi luonneh-
tia seuraavasti: ”terävä latva, hu-
tera runko ja haperot juuret”. Hän 
kuvaa suomalaisten Venäjä-kuvaa 
mosaiikkimaiseksi, paikoin rapistu-
neeksi ja vääristyneeksi. Kuvasta 
puuttuu palasia kuin puzzle-pelis-
tä. Hänen mielestään Suomeen 
täytyisi saada valtakunnallinen 
Venäjä-osaamiskeskus. Lisäksi 
hän korostaa sitä, että suomalais-
ten poliitikkojen täytyisi ylläpitää 
kahdenvälisiä kontakteja Venäjälle 
eikä korostaa liikaa kontaktien hoi-
tamista Eu:n kautta. 

Seppäsen kirja on mielenkiintoi-
nen matka kansakunnan muistiin 

”suuren karhun naapurina”. Sitä lu-
kiessa alkaa tarkkailla myös omia 
mielikuviaan venäläisistä. Mistä 
ne ovat oikein muodostuneet? Tai 
aloin miettiä erään sukulaisnuoren 
esittämää kommenttia. Hän opis-
keli koulussaan venäjää ja kertoi 
innostuneesti, kuinka venäläiset 
olivat tulossa vastavierailulle hei-
dän kouluunsa. Samaan hengen-
vetoon hän kuitenkin totesi, miten 
saisivat tuuletettua kodistaan 
ryssän hajun pois venäläisten läh-
dettyä. Mistähän tämäkin näkemys 
tulee? Ainakaan enää mahorkka 
tai ”Punainen Moskova” -hajuvesi 
eivät jätä tuoksujaan venäläisten 
käynnin jälkeen. 

Kirjan lopussa on laaja kirjalli-
suus- ja lähdeviitteiden kirjo, joiden 
avulla voi kartuttaa ja laajentaa 
omaa Venäjä-tietoisuuttaan. Lu-
kija voi myös palata esimerkiksi 
vuonna 2002 ilmestyneeseen Sep-

päsen kirjaan Avaran sielun anar-
kia, jossa hän analysoi venäläistä 
mentaliteettia. Esa Seppänen on 
omistanut uuden kirjansa isänsä 
unto Seppäsen muistolle. Seuraa-
vaksi saatankin tarttua hänen Kar-
jala-kuvauksiinsa. 

Pirjo West

Juutalaisten toisen maailmanso-
dan aikaisen joukkosurman nimek-
si on vakiintunut holokausti, joka 
alkujaan tarkoitti jumalille annet-
tavaa polttouhria ja myöhemmin 
suurta onnettomuutta. Viimeisten 
vuosikymmenien aikana on holo-
kaustista kehkeytynyt kaikissa me-
dioissa merkittävä teema. Tuskin 
Suomenkaan televisiokanavilla ku-
luu viikkoa ilman jotain holokaustiin 
liittyvää ohjelmaa. Joskus on väi-
tetty, että on syntynyt suoranainen 
holokaustiteollisuus, jolla on paitsi 
kaupallisia myös poliittisia tavoit-
teita. Tämän tehtailun yhteydessä 
on paljastunut jopa selviä väären-
nyksiä.

Holokaustista ei kuitenkaan ole 
aikaisemmin ilmestynyt alun pe-
rin suomeksi ilmestynyttä teosta. 
Tämän puutteen korjaa hienosti 
syksyllä 2010 ilmestynyt Antero 
Holmilan teos. Vuonna 1979 syn-
tynyt Holmila on jo ehtinyt väitellä 
Englannissa holokaustiin liittyvästä 
aiheesta ja toimittaa talvisotaa ja 
ulkomaista lehdistöä koskeneen 
teoksen.

Heti ensimmäisistä sivuista läh-
tien käy ilmi, että kirjoittaja todella 

Taitava holokaustin 
yleisesitys

ANTErO HOLMILA: 
HOLOKAuSTI - TAPAH-
TuMAT JA TuLKINNAT. 
ATENA 2010. 355 S.
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hallitsee aiheensa. Valtavaa holo-
kaustikirjallisuutta hyödynnetään 
suvereenisti, mutta myös kriittisesti. 
Kirjan rakenne on selkeä ja helpos-
ti hahmotettava. Ensiksi esitellään 
holokaustin taustatekijöitä. Tässä 
osiossa on luonnollisesti pääpaino 
Hitlerin Saksan antisemitismin ja 
rotuopin tarkastelussa. Tulevai-
suutta enteilevät hyytävästi koko 
ajan yhä jyrkemmäksi muuttuva 
juutalaisten sulkeminen Saksan 
kansanyhteisön ulkopuolelle ja 
leimaaminen vieraaksi elementiksi. 
Tässä yhteydessä tuodaan selvästi 
esiin se, että juutalaisviha ei suin-
kaan ollut saksalaisten erityisomi-
naisuus, vaan antisemitismiä esiin-
tyi kaikkialla Euroopassa. 

Saksassa käänne holokaustin 
tielle tapahtui lopullisesti syksyn 
1938 ns. kristalliyön jälkeen. Toi-
nen kansanmurhaa enteilevä 
kehityskulku oli laaja eutanasia-
ohjelma, joka alkoi vajaamielisten 
eliminoimisella, mutta laajeni koko 
ajan. Etenkin vahvan natsitartun-
nan saanut lääkärikunta puuhaili 
ahkerasti eutanasian parissa. Kun 
ihmisiä oli totuttu tappamaan, oli 
helppo jatkaa vielä suuremmassa-
kin mittakaavassa.

Holmilan ansiona on se, että 
hän välttää helppoja ratkaisuja 
esimerkiksi holokaustin alkamisen 
määrittelyssä tai Hitlerin merkityk-
sen arvioinnissa. Tosiasiahan on 
tietysti, että ilman Hitlerin tahtoa 
kansanmurhaa ei olisi toteutettu. 
Toisaalta ei ole olemassa mitään 
yksityistä Johtajan määräystä ho-
lokaustin aloittamisesta. Holmila 
lähteekin tunnetun brittitutkijan Ian 
Kershawn käyttämästä käsitteestä 

”työskentelystä Johtajaa kohden”. 
Tämä tarkoitti sitä, että Saksan 
ryteikköisessä byrokratiassa kaikki 
kilpailevat voimaryhmät pyrkivät 
mahdollisimman innokkaasti to-
teuttamaan Johtajan tahtoa. Hit-
lerin asenne juutalaisia kohtaan 
oli luonnollisesti kaikille tuttu. Itse 

ajatus kaikkien juutalaisten tuhoa-
misesta ei ollut aluksi itsestäänsel-
vyys. Suunnitteilla oli valtavien juu-
talaisreservaattien perustamisesta 
itään tai juutalaisten kuskaamises-
ta Madagaskarille.

Puolan miehittäminen toi natsi-
johdolle todellisen juutalaisongel-
man. Juutalaisia oli yksinkertaisesti 
liikaa. Suoran toiminnan miehet al-
koivat ratkoa ongelmaa ampumal-
la. Aluksi varsinaisten asevoimien 
johto suhtautui yleisesti paheksu-
vasti Puolan ensimmäisiin joukko-
murhiin. Vähitellen asenne muuttui 
ja myöhemmin myös varsinaisten 
asevoimien yksiköt osallistuivat te-
loituksiin. Operaatio Barbarossan 
alku kesällä 1941 merkitsi holo-
kaustin riehahtamista täyteen rai-
voon. Eteneviä joukkoja seurasivat 
juutalaisten tappamiseen erikoistu-
neet erityisjoukot, Einsatzgruppe. 

Valtavat joukkomurhat seura-
sivat toistaan. Monissa maissa 
myös paikallinen väestö osallistui 
juutalaismurhiin. Ampuminen oli 
SS:n johdon mielestä liian raskas 
ja koetteleva kokemus teloittajil-
le. Aluksi kokeiltiin kaasuautoja, 
mutta vähitellen alettiin rakentaa 
varsinaisia tuhoamisleirejä kaasu-
kammioineen ja krematorioineen. 
Tuhoamisleireistä on Auschwitz 
saanut suhteettoman suuren mer-
kityksen tuhoamisleirien joukossa. 
Tämä selittynee sillä, että tämän 
leirin vangeista säilyi niin moni ker-
tomaan tarinansa. Monien muiden 
leirien vangit tapettiin miltei viimei-
seen ihmiseen.

Holmilan analyysi holokaus-
tin tappajista on mielenkiintoinen. 
Kiilusilmäiset sadistit olivat pieni 
poikkeusryhmä. Monet erityisjouk-
kojen johtajat olivat tohtorismiehiä, 
jotka pyrkivät edistämään uraansa 
idässä. Varsinaisten teloittajien 
joukossa oli runsaasti keski-ikäisiä 
perheellisiä miehiä, joita usein ryh-
män paine pakotti hirmutekoihin.

Teoksessaan Holmila käy lä-

vitse myös juutalaisten surmat 
Saksan vasalli- ja satelliittimaissa. 
Hirmuteot eivät todellakaan olleet 
saksalaisten monopoli. Suomen 
kahdeksan luovutetun vaiheita 
pohtiessaan Holmilalla ei ole mi-
tään uutta esitettävää.

Toisin kuin monet holokaustikir-
jailijat Holmila ei loppuarviossaan 
pidä holokaustia ainutlaatuisena ja 
yli historiallisen ymmärryksen nou-
sevana tapahtumana. Kyseessä 
on kansanmurha kansanmurhien 
joukossa. Valtavasta murhenäy-
telmästä ei ole mitään opittavaa, 
vaikka monet poliitikot helskytte-
levätkin juhlapuheissa holokaustin 
opetuksista.

Vilho Kulju

Benito Mussolinin (1883–1945) 
elämän käännekohtana voidaan 
pitää ensimmäistä maailmansotaa. 
rivimiehenä palvellut Mussolini 
muuttui tuona aikana kiihkomieli-
sestä sosialistista kansallismieli-
seksi fasistiksi. Marssi roomaan 
vuonna 1922 nosti fasistit valtaan. 
Mussolinin noustua pääministeriksi, 
tosiasiallisesti diktaattoriksi, monet 
ulkomaatkin suhtautuivat häneen 
aluksi myönteisesti. Mussolini sai 
aikaan hajanaisessa maakuntien 
Italiassa järjestyksen ja monet 
toimet alkoivat nostaa Italiaa ta-
loudellisesti. Vatikaanin tunnusta-
minen itsenäiseksi valtioksi takasi 
ateistiselle Mussolinille myös paa-
vin ja kirkon tuen.

Mussolini otti tavoitteekseen 

Mussolini ruot-
salaisittain

GörAN HäGG: MuS-
SOLINI. SuOM. HEIKKI 
ESKELINEN. OTAVA 2010. 
415 S.
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muodostaa Italiasta antiikin roo-
man kaltainen suurvalta, mutta 
valloitukset jäivät vaatimattomiksi. 
Kovin suurta sankaruutta ei osoita 
panssarivoimin isketyt keihäsmie-
het Abessiniassa eikä Albanian 
miehitys vuonna 1939. Libya, Itali-
an somalimaa ja Dodekanesia oli-
vat liitetyt Italiaan jo aiemmin.

Mussolinia on monesti kuvitel-
tu Hitlerin hengenheimolaiseksi. 
Ehkä hieman yllätyksenä Mussoli-
nin ja Hitlerin välit eivät olleetkaan 
niin hyvät kun yleisesti luullaan, 
varsinkin kun Hitler loi Italiaa mah-
tavamman valtakuntansa muuta-
massa vuodessa. Mussolini läheni 
Hitleriä rotuopin osalta vasta 1930-
luvun lopulla. Aiemmin hän piti 
koko ajatusta sivistymättömyyden 
merkkinä. Mussolini lähti Hitlerin 
rinnalla toiseen maailmansotaan. 
Italian armeija kuitenkin osoittautui 
aivan muuksi kuin moderniksi ja 
iskukykyiseksi armeijaksi, Mussoli-
nin mahtipontisesta esiintymisestä 
ja uhosta huolimatta.

Mussolinin valtakausi kesti kaik-
kiaan 21 vuotta. Italian kärsimien 
tappioiden seurauksena ja liittou-
tuneiden miehitettyä Etelä-Italian 
kuningas erotti Mussolinin vuonna 
1943. Tämän jälkeen hänestä tuli 
Hitlerin valloittaman Pohjois-Italian 
muodollinen johtaja. Natsi-Saksan 
romahdettua Mussolini vangittiin ja 
loppu oli karmiva. runneltu ruumis 
häväistiin ja laitettiin varottavana 
esimerkkinä näytille.

Varsinainen tutkimus ei tämä 
elämäkerta ole. Häggin teos kuluu 
paremminkin sarjaan ”legenda jo 
eläessään”. Juorut ja skandaalin-
poikaset vievät monesti huomion 
itse päähenkilöstä. Hägg myös 
rönsyilee melkoisesti. Lisäksi Hägg 
harrastaa varsinkin Mussolinin so-
sialistikautta kuvatessaan kaukaa 
haettuja vertailuja ruotsalaisiin 
sosialidemokraatteihin, henkilöihin, 
jotka elivät aivan eri oloissa ja jot-
ka eivät olleet Mussolinin kanssa 

missään tekemisissä. Sota-aikaa 
kuvatessaan Hägg hakee ajanku-
vaa tapahtumista kertovista, usein 
paljon myöhemmin tehdyistä, jälki-
viisaista romaaneista ja elokuvista.

Italialaiset eivät ole hävenneet 
fasistista menneisyyttään. Mus-
solinin Italiasta löytyy suora linja 
nykyiseenkin Italiaan. uusfasistit 
ovat olleet merkittävä poliittinen 
tekijä sodan jälkeen. Häggin kirjaa 
lukiessa tulee väistämättä mieleen 
Italian nykyinen poliittinen tilan-
ne. Italian poliittista nykyjohtoa 
naisseikkailuineen ja kaikkinaisine 
uhoiluineen ei kerta kaikkiaan voi 
olla vertaamatta Mussoliniin. Ehkä 
syynä ovatkin italialaiset kansana. 
Poliittisten saavutusten ohi näyttää 
monesti nousevan menestys yksi-
tyiselämässä.

Pasi Pulju

Säädynmukaista 
kasvatusta

HuONEENTAuLuN 
MAAILMA. KASVATuS JA 
KOuLuTuS SuOMESSA 
KESKIAJALTA 1860-Lu-
VuLLE. TOIMITTANEET 
JuSSI HANSKA JA KIrSI 
VAINIO-KOrHONEN. SKS 
2010. 406 S.

Suomen historian tutkimuksessa 
on viime vuosina tuotettu runsaasti 
uutta tietoa arjen ja perheen histo-
riasta erityisesti 1600- ja 1700-lu-
vuilta. Näiden alojen asiantuntijat 
ovat kirjoittamassa parhaillaan kol-
miosaiseksi kasvavaa tietokirjaa 
kasvatuksen ja koulutuksen histo-
riasta. Viime vuonna ilmestyi sar-
jan ensimmäinen osa, joka kattaa 
ajanjakson keskiajalta 1860-luvulle. 
Tuolloin päävastuu kasvatuksesta 
lepäsi kotien ja kirkon vastuulla. 

Sääty-yhteiskunta, sukupuoli ja 
yhteisöllinen perhetalous määrit-
tivät sen, mitä opetettiin ja missä. 
Kulttuuri oli yhtenäistä ja kotien 
seinillä riippuneet katekismuksen 
huoneentaulut kiteyttivät keskeiset 
moraaliopit: kunnioita vanhempiasi 
ja isäntääsi.

Teos on jaettu rakenteellisesti 
kahteen osaan. Ensimmäinen luku 
käsittelee koulutuksen keskiajalta 
1500-luvun lopulle ja loput luvut 
temaattisesti 1600-luvulta 1860-lu-
vulle. Tutkijat perustelevat tätä ja-
koa sillä, että vasta suurvalta-aika 
ja puhdasoppisuuden vaatimukset 
toivat merkittävämmät muutokset 
koulutuksen rakenteeseen ja sisäl-
töön.

Kirja sisältää runsaasti tuoretta 
tietoa, ja se pohjautuu suurimmaksi 
osaksi alkuperäislähteisiin ja niistä 
tehtyihin uusiin tulkintoihin.

Keskiajan ja uuden ajan alun 
osuuden ovat kirjoittaneet dos. 
Jussi Hanska ja FT Anu Lahtinen. 
Heidän tutkimustensa haasteena 
on ollut lähdeongelma. Tulipalot 
erityisesti, mutta myös reformaati-
on ajan ”voutivandalismi”, katolis-
ten nahkaselkäisten kirjojen repi-
minen tilikirjojen kansien ja sivujen 
vahvistukseksi, ovat vähentäneet 
keski- ja uuden ajan alun lähtei-
tä. Tutkijat ovat kirjan esipuheen 
mukaan pyrkineet tämän takia 
lukemaan vähäistä aineistoaan ta-
vanomaista tarkemmin ja pyrkineet 
löytämään myöhemmän ajan läh-
teistä ”ikiaikaista traditiota”. Myös 
kansainvälistä vertailua on käytetty 
täyttämään aukkoja.

Keskiajalla päävastuun lasten 
kasvatuksesta ja opetuksesta 
kantoivat vanhemmat ja kummit. 
Opintielle suuntautuneita, papiksi 
aikovia nuoria tuettiin ja kannus-
tettiin. Koulutuksen avulla myös ta-
lonpoikaisnuoret saattoivat nousta 
sosiaalisessa asemassa ja saada 
taloudellisesti turvatun tulevaisuu-
den. Myös suku hyötyi oppinees-
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ta jäsenestä. Opiskeleminen oli 
kuitenkin maksettava, eikä pie-
nimpien talojen pojilla ollut siihen 
yhtäläisiä mahdollisuuksia. Köyhät 
teinit tosin yrittivät hankkia rahaa 
mm. kerjäämällä ja laulamalla. Op-
pia päntättiin päähän ulkoluvulla, 
mutta aikaa jäi myös juhlimiseen ja 
kepposteluun.

Perinteisesti on korostettu 
uskonpuhdistuksen merkitystä 
kansankielisen saarnan tuojana. 
Artikkelin kirjoittajat vakuuttavat 
kuitenkin, että jo keskiajalla pidet-
tiin saarnat kansankielellä, jotta 
sanoma tuli ymmärretyksi. Latinaa 
käytettiin vain, jos kuulijakunta 
koostui yksinomaan oppineista 
kirkonmiehistä. Myöskään kirkko-
jen seinämaalausten ensisijainen 
tehtävä ei ollut opettaa lukutaidot-
tomalle kansalle raamatun ker-
tomuksia, vaan ne olivat ”taidetta 
Jumalan kunniaksi”. Kuvien sym-
boliikka oli monin paikoin niin vai-
keaselkoista, että se avautui vain 
oppineelle papistolle.

1600-luvulta autonomian ajan 
lopulle tapahtunutta koulujärjestel-
män kehitystä tarkastelee artikke-
lissaan FT Timo Joutsivuo. Tuona 
aikana koululaitos säilyi kirkon 
tarkassa valvonnassa. uudistukset 
otettiin huomioon varoen järkyttä-
mästä saarnastuolin mahtia. 1600-
luvulla tärkeintä oli luterilainen 
puhdasoppinen teologia, eikä vielä 
1700-luvullakaan valistushenki-
set uudet oppisisällöt tulleet kuin 
joidenkin yksityisten koulujen tai 
opettajien opetusohjelmiin.

Opettajan ammatti ei ollut hou-
kutteleva. Palkka oli huono ja ar-
vostus vähäinen. Opettajuus olikin 
usein vain välivaihe siirryttäessä 
arvostetumpaan asemaan, esimer-
kiksi papiksi. Vasta ruotsin ajan lo-
pulla opettajina alkoivat toimia val-
miit maisterit. Opettajia valvottiin ja 
tarpeen mukaan myös rangaistiin. 
Juovuksissa opettaneet saattoi 
tuomiokapituli määrätä pitämään 

puheen juoppouden vaaroista.
Autonomian ajalla otettiin vih-

doin opetussuunnitelmiin moder-
neja kieliä ja uusia reaaliaineita, 
kuten valtiotietoa ja luonnontieteitä. 
Latinakoulun traditio säilyi edelleen 
vahvana. 1828 alettiin yliopistoon 
opiskelijaksi pyrkiviltä vaatia suulli-
nen pääsykuulustelu eli ylioppilas-
tutkinto, ja siihen liitettiin mukaan 
kirjallinen koe vuodesta 1852 läh-
tien. Yliopistosta alkoi myös auto-
nomian ajan alkupuolella kehittyä 
tiedeyliopisto, mikä oli virkakoulu-
tuksen ohella yleiseurooppalainen 
kehityssuunta.

Aatelin kasvatuksesta kirjoit-
tavat 1600-luvun osalta FT Liisa 
Lagerstam ja 1700-luvun osalta FT 
Jessica Parland von Essen. Suur-
valtakaudella aatelia tarvittiin virka-
tehtäviin ja suomalainen aatelisto 
kasvoi myös osaksi eurooppalaista 
yhteisöä. 1700-luvulla vaurastuva 
aateliton säätyläistö alkoi uhata 
aatelin valtaa, minkä takia tapa-
kulttuurin, hyvän maun ja varman 
tyylitajun opettaminen oli tärkeää 
aatelislapsille. Alemmista säädyis-
tä pyrittiin erottautumaan pukeu-
tumisen, keskustelu- ja kielitaidon 
ja oman piirin sisällä tapahtuneen 
vilkkaan kanssakäymisen kautta. 
Kirjeiden kirjoittamisella ja niiden 
ääneen lukemisella oli tärkeä kas-
vatus- ja opetustehtävä. Lapsia lä-
hetettiin pitkiksi ajoiksi sukulaisten 
luo niin kotimaahan kuin ulkomail-
le. Kotiopettajien kanssa opiskeltiin 
keskustelemalla. Julkisissa oppilai-
toksissa ei aatelisia paljon näkynyt, 
lukuun ottamatta Haapaniemen 
sotakoulua tai Turun akatemiaa, 
jossa aatelisnuorukaiset hankkivat 
yleissivistystä ja harjoittelivat puhe-
taitoa ja esiintymistä. Autonomian 
aika toi lisääntyvän virkamiesten 
tarpeen ja Venäjän armeija loi uu-
sia mahdollisuuksia aatelisnuoru-
kaisille.

Professori Kirsi Vainio-Korho-
nen kirjoittaa kaupan ja käsityön 

ammattikasvatuksesta ja koulutuk-
sesta. Suomessa kauppa ja käsityö 
keskittyivät vasta 1500-luvulla kau-
punkeihin, joissa porvaristo kantoi 
kaiken taloudellisen vastuun. Maa-
seudulla sai toimia lisäksi muu-
tamia käsityöläisiä, kuten seppiä, 
räätäleitä ja suutareita. Käsityö-
läismestariksi pääsi oppipoika- ja 
kisällikoulutuksella, joka kesti vuo-
sia. Ammatti ”periytyi” isältä pojalle. 
Myös porvaristolle oli tärkeää kas-
vaa ja kiinnittyä sosiaalisesti osak-
si omaa yhteisöä ja omaksua sen 
arvot ja normit. Porvariskokelaalla 
tuli olla hyvä maine, aviollinen syn-
typerä, riittävät suhteet ja vauraut-
ta. Varakas vaimo ja hyvät suhteet 
olivat lisäksi etuja ammatilliseen ja 
sosiaaliseen menestykseen. 

Myös naiset saattoivat kau-
pungeissa elättää itsensä omalla 
työllään, mutta eivät työllistää 
muita. Vaikka naisten ammatissa 
toimimista rajoitettiin monin tavoin, 
onnistuivat monet yritteliäät naiset 
toimimaan leipureina, kapakoitsi-
joina, ruokalanpitäjinä, suola- ja 
viljakauppiaina, viinikauppiaina, 
laivanvarustajina, ompelijoina jne. 
Naisleipurit saattoivat leipoa ruis-
leipää myyntiin, mutta vain ammat-
tikuntiin kuuluvilla miesleipureilla oli 
oikeus myydä vaaleaa ruokaleipää 
ja konditoriatuotteita. Naiset saivat 
myös kutoa sukkia ja ommella alus- 
ja liinavaatteita myyntiin, mutta vain 
miesräätälit ompelivat hienoim-
mat ja kalleimmat vaatekappaleet. 
Varhaisin naisten ammattikoulutus 
syntyi aloille, joita miehet eivät mis-
sään olosuhteissa harjoittaneet, eli 
kätilöiksi ja kehruumestarittariksi. 

TT Esko Laine ja TT Tuija Laine 
kirjoittavat kirkollisesta kansan-
opetuksesta. Tärkeintä oli opettaa 
kansa lukemaan. Vielä 1600-luvun 
lopulla alle puolet maaseudun vä-
estöstä oli lukutaitoisia. Tämä alkoi 
valtion näkökulmasta olla suuri on-
gelma ja niinpä vanhempia, joiden 
vastuulla asia oli, uhattiin sakoilla, 
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jos nuoret eivät opi lukemaan. 1720-
luvulla sakko vastasi noin puolta-
toista kannua olutta. Lukutaidon 
kontrollointi oli papiston vastuulla 
ja sen ankarat vaatimukset herät-
tivät monissa pelkoa. Kinkereiltä 
karattiin ja piilouduttiin. Kristinopin 
pääkohtien osaaminen oli edelly-
tys ehtoolliselle pääsylle, mikä taas 
oli edellytys avioliiton solmimisel-
le. Katekismus kiteytti raamatun 
opit ja myös virret auttoivat niiden 
opettelussa. Lukutaidon lisäänty-
minen aiheutti muutoksen kyläyh-
teisöjen hierarkiassa. Perinteisesti 
johtavassa asemassa olivat olleet 
fyysisesti vahvat Jukolan Jussit, 
mutta nyt nokkelista oppijoista, Ju-
kolan Eeroista tuli merkittäviä vai-
kuttajia. Kirjoitustaito puolestaan 
alkoi talonpoikien keskuudessa 
lisääntyä vasta 1700-luvulla, kun 
talonpoikien vaikutusmahdollisuu-
det kasvoivat paikallishallinnossa 
ja kirjoitustaidosta oli konkreettista 
hyötyä. 

Suomen sisällä kulki myös sel-
vä linja oppineisuuden suhteen: 
idässä suullinen kertomaperinne 
säilyi elinvoimaisena ja lukutaidon 
omaksuminen oli hitaampaa kuin 
lännessä tai Pohjanmaalla. Itä-
suomalaisilla oli omat tavat myös 
jumalanpalvelusten suhteen. Kun 
muualla maassa istuttiin tarkasti 
määrätyssä penkkijärjestyksessä, 
vaeltelivat itäsuomalaiset kirkos-
sa ympäriinsä tuttuja tapaamassa. 
Saarnojen ohella kirkossa luettiin 
viralliset kuulutukset ja ilmoitukset. 
Helsingissä 1700-luvun lopulla 
luettiin kuulutuksia heisimadon 
hoitamisesta, hygieniasta ja kon-
ditoriatuotteista sekä ylellisyys-
tavaroista valistuksen hengessä. 
ruotsin valtio harjoitti omalta 
osaltaan myös ”sivistystehtävää” 
omien vähemmistökansojensa 
suhteen. Kirjoittajat vertaavat tätä 
siirtomaaimperialistien ”valkoisen 
miehen taakkaan”, joka kohdistui 
niin villeinä pidettyihin saamelai-

siin, inkeriläisiin kuin Delawaren 
siirtokunnan intiaaneihinkin, joita 
varten painettiin oma intiaanikieli-
nen katekismus vuonna 1696.

FT Marjatta rahikainen tarkas-
telee artikkelissaan sitä, minkälai-
sissa oloissa lapset kasvoivat ja 
missä heitä kasvatettiin. Hänen 
artikkelinsa tuo lisävalaistusta eri-
tyisesti niistä lapsista, jotka eivät 
päässeet säätyyn sidotun koulutus- 
ja kasvatusjärjestelmän piiriin. Lu-
kuisat sodat laittoivat monet lapset 
koville. raskas työ, orpous, heit-
teille jääminen tai lapsisotilaaksi 
joutuminen tuli tällöin entistä use-
amman suomalaislapsen kohtalok-
si. Köyhä poika saatettiin ottaa jo 
pienenä kasvatiksi tarkoituksena 
korvata tällä talon oma poika so-
taväenotossa. Lapsia toimi pai-
menina, pienten lasten hoitajina 
ja pikkupiikoina. Tilattomat lapset 
jäivät ilman koulunkäyntimahdolli-
suutta. Kerjuulle tai huutolaiseksi 
joutuminen oli varsinkin nälkävuo-
sina yleistä. Turvattomia lapsia ja 
vanhemmilta pois otettuja musta-
laislapsia sijoitettiin spitaalisten ja 
mielisairaitten laitoksiin. Tukhol-
maan perustettu valtakunnan en-
simmäinen lastenkoti 1600-luvulla 
toimi sekä kuritushuoneena että 
manufaktuurina. Nuorimmat näistä 
pakkotyöhön toimitetuista lapsista 
olivat viisivuotiaita. Kaupungeis-
sa lapset joutuivat tehdastyöhön 
esim. tekstiilitehtaisiin, sahoille, 
tupakka- ja lasitehtaisiin. Lapsuut-
ta ja leikkejä ei pystytty ankaralla 
kurillakaan estämään. Finlaysonin 
tehtaassa oli joillakin tytöillä muka-
na nuket, joita pyrittiin salaa hoita-
maan työn lomassa.

Opetuksen ja kasvatuksen his-
toria on neljäsataa sivua tiukkaa 
tekstiä, faktaa ja yksityiskohtais-
ta tietoa, mutta myös herkullisia 
kertomuksia Kaisoista, Liisoista ja 
Mateista koulutiellä tai niiden ul-
kopuolella. Onnistunutta on myös 
teoksessa läpikäyvä pyrkimys tar-

kastella omaa kasvatustraditiotam-
me kansainvälisessä kontekstissa. 
Kirjan taitto on asiallinen ja selkeä, 
mutta fonttikoko liian pieni. Myös 
kirjan paperi on ohutta ja osittain 
läpinäkyvää. Artikkeleiden lisänä 
olevat tietolaatikot on turhaan ero-
teltu harmaalla pohjavärillä, mikä 
tekee niiden lukemisen työlääksi. 
Tietolaatikoiden sisältö on erittäin 
mielenkiintoista, kuten esim. rit-
va Kyllin kirjoittama saamelaisten 
koulutusta koskeva. Kuvat ja doku-
mentit ovat hyviä ja samoin henki-
löhakemisto. 

Koska lukiossa Suomen esihis-
torian ja ruotsin vallan ajan kurs-
sin opetussuunnitelma on häpeälli-
sen vanhanaikainen ja sisällöltään 
tylsä, tuo tämä kirja lisää tuoretta 
tietoa ja materiaalia kurssia elä-
vöittämään. Kirjan lukuja voi myös 
hyödyntää itsenäisiin suorituksiin. 
Mielenkiinnolla odotan teoksen 
seuraavia osia ja kasvatuksen ja 
koulutuksen kokonaiskuvan täy-
dentymistä nykypäivään. 

ulla Koiranen

Tarmokkaan afääri-
miehen ja kiihkeän 
riitapukarin elämän-
tarina

TEEMu KESKISArJA: 
VIHrEäN KuLLAN KIrO-
uS. G. A. SErLAcHIuK-
SEN ELäMä JA AFäärIT. 
SILTALA 2010. 350 S.

Vielä 1960-luvulla Serlachiukset 
sopivat hyvin Kristiina Halkolan 
lauluun Suomen talouden 20 mah-
tisuvusta. Teollisuuden järjestelyt 
ovat vieneet suuren osan suvun 
merkityksestä, mutta edelleenkin 
suku on varmasti vauras ja harras-
taa kulttuuri- ja museotoimintaa va-
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rakkaan taidesäätiön kautta. Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiö onkin 
vahvasti taustalla dosentti Teemu 
Keskisarjan kirjoittamassa suvun 
mahdin luojan elämäkerrassa. Kir-
jan G. A. Serlachiuksesta antama 
kuva on monin paikoin niin raa-
dollinen, että mistään sensuurista 
ei sponsorin puolelta varmasti ole 
ollut puhettakaan. Kirjoittajan tuke-
na on ollut historiatoimikunta, jo-
hon kuului mm. taloushistorioitsija 
Markku Kuisma.

Serlachiuksen elämäkertaa lu-
kiessa tulee mieleen toisen suuren 
teollisuusjohtajan Pekka Herlinin 
tuore elämäkerta Koneen ruhtinas. 
Miehet ovat erilaisia ja aikakin on 
toinen, mutta jotain samaa kum-
mastakin teollisuusmiehestä löytyy. 
Kummallakin oli tarmoa kulkea 
omaa tietään ja toteuttaa oikeina 
pitämiään tavoitteita. Tietysti kulta-
lusikka suussa syntyneen Herlinin 
osa oli paljon helpompi kuin isättö-
mänä tyhjätaskuna maailmalle läh-
teneen Serlachiuksen. Kummankin 
mittavaa elämäntyötä varjosti hen-
kilökohtainen ongelma. Herlinillä 
viina ja Serlachiuksella taipumus 
sotkeutua riitoihin ja hankkia vihol-
lisia törkeällä ja loukkaavalla kie-
lenkäytöllä. Molemmat maksoivat 
myös urastaan perheyhteisön ha-
joamisella. Serlachiuksen maksa-
ma hinta oli toki normaaleja perin-
töriitoja kovempi, nimittäin ainoan 
pojan itsemurha.

Kuten Herlinin elämäkerta myös 
Serlachiuksen toiminta ja vaiheet 
kuvastelevat hänen aikansa yhteis-
kuntaa. Vuonna 1830 Ilomantsissa 
nimismiehen poikana syntynyt 
Gustaf Adolf kuului alkujaan uus-
maalaiseen säätyläissukuun. Isän 
kuolema ja perheen suistuminen 
lähes täydelliseen varattomuuteen 
pakottivat nuoren Serlachiuksen 
lopettamaan koulunsa ja hakeu-
tumaan töihin apteekkiin jonkinlai-
seksi apupojaksi. Apteekkiura eteni 
vähitellen Helsingin, Porin ja Turun 

kautta Tampereelle. Opinnotkin 
edistyivät ja Tampereella hän saat-
toi jo toimia itsenäisenä apteekka-
rina. Liikemieslahjansa G. A. osoitti 
keräämällä apteekin ostamiseen 
tarvittavat rahat suhteellisen hei-
kolla luottokelpoisuudella. 

Kolmikymppinen apteekkari 
osoitti kasvavaa mielenkiintoa 
myös apteekkitoiminnan ulkopuo-
lella. Serlachius yritteli oluttehtaan 
puuhamiehenä, sienien välittäjänä 
ja kananmunien suurkauppiaana. 
Itse apteekkikin oli eräänlainen 
basaari, jonka tavaravalikoima oli 
huomattavasti lääkkeitä laajempi. 
Afäärit menivät yleensä huonosti 
ja jatkuva rahapula oli arkea. 1860-
luvun alkuvuodet olivat Serlachiuk-
selle ja hänen vaimolleen Alicelle 
raskaita, sillä kolme vanhinta poi-
kaa kuolivat aivan vauvaikäisinä.

Vuosi 1868 oli käännekohta 
apteekkarin elämässä. Hän sai 
myytyä apteekin, ja rahapula hel-
potti hetkeksi. Jo aikaisemmin hän 
oli puuhaillut puuhiomon parissa 
yhdessä myöhemmän elinikäisen 
vihollisensa Fredrik Idestamin 
kanssa. Parikymmentä pohjalaista 
kirvesmiestä mukanaan Serlachi-
us suunnisti Keuruun syrjäkulmille 
Mäntän koskelle. Tavoitteena oli 
hyödyntää kosken voimaa uuden 
puuhiomon toiminnassa. Loppu 
onkin sitten historiaa. 

Jo seuraavana vuonna leivottiin 
ensimmäiset puuhiokekakut, joiden 
piti korvata lumppu paperin raaka-
aineena. Seuraavina vuosikymme-
ninä Mäntän teollisuuskeskittymä 
laajeni ja monipuolistui. Koko ajan 
velkojat hengittivät Mäntän patruu-
nan niskaan ja konkurssin mahdol-
lisuus tuntui usein hyvinkin toden-
näköiseltä. Patruunan vaikeuksia 
lisäsi hänen kiihkeä fennomanian-
sa, jota ruotsinkielisten teollisuus- 
ja pankkimiesten oli vaikea sulat-
taa. Taitavalla vekseliruljanssilla 
konkurssi aina vältettiin, kunnes 
tulipalo 1890-luvun alussa suisti 

Mäntän tehtaat pankkien holhouk-
seen. Holhoojahallitus oli suhteelli-
sen leppeä, ja vähitellen patruuna 
jälleen vahvisti asemaansa.

Vanhan patruunan voimien eh-
tyessä hän toivoi seuraajakseen 
ainoaa poikaansa Axelia. Poika 
kuitenkin sotki henkilökohtaiset 
raha-asiansa ja oli isän mielestä 
päättämätön. Patriarkka valitsikin 
seuraajakseen Axelia vuosikym-
menen nuoremman veljenpoikansa 
Göstan, joka osoittautuikin setänsä 
luottamuksen arvoiseksi. Göstan 
asemaa vahvisti edelleen hänen 
avioliittonsa serkkunsa, patruunan 
nuoremman tyttären kanssa.

Keskisarjan teos on paitsi suu-
ren teollisuusmiehen elämäkerta 
myös eloisa kuvaus autonomisen 
Suomen teollistumisen alkuvai-
heista. 

Vilho Kulju




