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Sitten viime Kleion lu-
kion opetussuunnitel-

matyö on ottanut aimo 
askelia eteenpäin. Heti 
joulukuun toisella viikol-
la opetusneuvos Kristi-
na Kaihari kutsui joukon 
opettajia, rehtoreita ja 
yliopistoväkeä pakeilleen 
keskustelemaan historian 
ja yhteiskuntaopin tilan-
teesta.  Porukka sai mu-
kaansa myös kotitehtäviä, 
joista piti selvitä vajaassa 
kahdessa viikossa.  Lisäksi 
Opetushallituksen sivuille 
virtasi ennätysmäärä asiaa 
koskevia viestejä. Proses-
si jatkui tammi helmikuun vaihteessa histori-
an ja yhteiskuntaopin erillisillä kuulemistilai-
suuksilla, joissa kuultiin laajempaa joukkoa. 
Tuttua porukkaa kaikki. Useilla kutsutuilla oli 
tuomisinaan varsin täsmällisiä ehdotuksia 
historian ja yhteiskuntaopin kurssijaoksi ja 
sisällöiksi. Helmikuun puolivälissä Opetushal-
lituksen asettama ohjausryhmä alkaa työstää 
ehdotuksista ratkaisuja. Luonnokset lähtevät 
lausunnoille jo huhtikuun puolivälissä. Teho-
kasta toimintaa. Nostan hattua.

Tiukasta aikataulusta voi mielestäni pää-
tellä, ettei mihinkään mullistavaan uudis-
tukseen ole nyt aikaa. Opetushallitus käyt-
tää ilmausta päivittäminen ja päivittämistä 
vanhoissa opetussuunnitelmissa toki onkin. 
HYOL:n lukioryhmä sai omat ehdotuksen-
sa tehdyksi kuulemistilaisuuksiin mennessä. 
Pidimme työssämme silmällä ministeriön 
asettamia tavoitteita, tiukkaa aikataulua ja 
tutkijoiden kanssa käymiemme keskustelu-
jen antia. Ehdotukset ovat nähtävillä verk-
kosivuillamme. Hanna Toikkanen ja minä tul-
kitsimme historian kuulemistilaisuutta siten, 

että HYOL:n ehdotuksessa 
oli läsnäolijoiden mukaan 
paljon hyvää. 

Eero Kitunen oli läsnä 
yhteiskuntaopin tilaisuu-
dessa, jonka anti oli ris-
tiriitaisempi. Jotkut läs-
näolijat olivat sitä mieltä, 
että Eurooppa-kurssi tuli-
si säilyttää, eikä sisältöjä 
saisi sisällyttää kahteen 
erilliseen yhteiskuntaopin 
kurssiin lukioryhmämme 
esityksen tapaan. Osa 
kannatti talous- ja yrit-
täjyyskasvatuksen lisää-
mistä lukiossa. Entisenä 
yrittäjänä pidän ajatusta 

hyvänä, mutta toivottavasti lukion taloustie-
dossa ei pelkästään kerrattaisi peruskoulus-
sa jo opittuja taitoja. Useimmat opiskelijat 
jatkavat kuitenkin lukion jälkeen korkeakou-
luissa. Perusteellinen perehdyttäminen yrit-
täjyyteen vaatii koko joukon soveltavia kurs-
seja, joihin kunnilla ei välttämättä ole varaa. 
Yrittäjyyttä painottavan Etu-Töölön lukion 
opetussuunnitelmassa niitä on kuusi. Voisiko 
ajatella, että tuntijakoon kirjattuja teema-
kursseja voisi käyttää tähän? Teemakurs-
sien tavoitteet ovat joka tapauksessa hyvin 
yhteiskunnallisia ja yrittäjyysteema tarjoaisi 
monia mahdollisuuksia oppiaineiden väliseen 
yhteistyöhön. Opetushallituksen väki pähkäi-
lee parhaillaan peruskoulun ja lukion tavoit-
teiden yhteensovittamista eheän opintopolun 
luomiseksi. Opetusneuvos Kristina Kaihari 
ottaa varmasti mielellään vastaan ehdotuk-
sia, joten pistäkää hänelle viestiä. 

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen  
puheenjohtaja.

Jatkuu viime numerosta

Jari aalto
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Tunga skolsammanslagningar    

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Idag finns det många 
skolor i Finland som 

helt upphör på små orter. 
I Borgå och Pargas pågår 
en het debatt om de små 
byskolornas framtid. Det 
är alltid vemodigt när en 
skola avslutas. Skolan är 
en viktig del av lokalsam-
hället. Stora känslor och 
minnen förknippas med 
skolhuset. År �005 fanns 
det 354� grundskolor i 
Finland. Nu tio år efteråt 
finns det 1000 färre (2597 
st, SK nr 8/�015). Under 
en tioårs period har det 
slaktats ca 100 skolor per 
år i Finland. Även i hufvuds-
taden skall två gymnasier och två högstader 
slås samman hösten 2015. Känslorna i skol-
husen har varit spända i tre långa år. Det tär 
på orken och arbetsmotivationen.  

Inkommande vår städar jag upp mitt pick 
och pack efter 17 år i Lönkan. Min skola, Lön-
kan, skall avslutas och slås ihop med Svenska 
Normallyceum. Den 1 augusti 2015 uppstår 
en ny skola i Helsiongfors med 370 elever; 
Grundskolan Norsen. Tyvärr är det inte två 
jämbördiga skolor som slås ihop. Så skulle 
fallet ha varit för 2-3 år sedan, men inte mer. 
Med olika byråkratiska kullerbyttor, som sta-
den inte är okänd för, har Lönkan blivit av 
med 30-40 procent av sina elever. Vems skol-
kultur är det som ”vinner”?  

Båda skolorna har gamla anor. Norsen är 
en 151 årig pojkskola som flickor fick börja i 
först vid 1970-talets slut. Lönkan igen är en 
skola som i 127 år varit en av Finlands förs-
ta samskolor. I Lönkan har vi de senaste 30 
åren starkt satsat på att eleverna själva skall 

få planera sitt skolarbetet 
genom olika metoder så 
som ESA systemet och 
Daltonpedagogiken. Des-
sa metoder har vi i Lönkan 
varit ensamma om i Fin-
land, men i dagens kom-
munala skolor finns det 
få skoldirektörer och bild-
ningsnämnder som vill ha 
självständiga skolor med 

”egen pedagogik”. Skol-
direktörerna vill helst ha 
skolor som presterar höga 
poäng i PISA testen. Inget 
pedagogiskt frifräseri och 
nytänkande verkar vara 
önskvärt.  Jag kunde förs-
tås ha sluppit lida ifall jag 

dragit till nya jaktmarker liksom många av 
mina kollegor gjort de senaste åren. Men nej! 
Jag har beslutat stanna kvar och får göra det 
bästa av situationen. Varför det då? Jag mås-
te nog erkänna att jag är en aning bekväm av 
mig. Kanske jag till och med får lära känna 
några nya kollegor. Jobbet får jag behålla och 
tänk att få bygga upp enny skola inifrån. 

I valet av att vara hoppfull eller bitter väl-
jer jag nog det förra. Hoppfull beträffande ett 
nyinrett skolhuset liksom nya projekt, men 
ledsen över att så få av Lönkans pedago-
giska traditioner verkar gå vidare. Så långe 
det finns liv i magister Wallenius så finns det 
hopp. En elevtradition som jag innerligt hop-
pas att Lönkans elevkår får ta med sig till den 
nya Norsen är ”Röda dagen”. Det är en skol-
dag i februari då alla i skolan klär sig i rött 
och skriver vänskapsbrev till varandra som 
läses upp. Kram på dig ;-)

Röda dagen i Lönkan.
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HYOL toimii
Kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 12.4.2015 kello 12.30  
Aboa Vetus & Ars Nova -museossa osoitteessa Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 Turku.

 Kokouksessa käsitellään sääntömääräistet kevätliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärärna i historia och samhällslära FLSH r.f.
VÅRENS FÖRBUNDSMÖTE

hålles söndagen den 12 april 2015 kl 12.30 
i Aboa Vetus & Ars Nova -museum i Östra Strandgatan 4-6, 20700 Åbo.

Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Styrelsen

Kevään ylioppilaskirjoitukset lähestyvät. 
Vanhaan tapaan myöhään ainereaalin 

kirjoituspäivien iltoina HYOL:n verkkosivujen 
jäsenosiossa julkaistaan pisteytyssuositukset 
liiton jäsenen käyttöön.

HYOL:n kevätpäivät järjestetään Turussa 
11.-1�.4.�015 teemalla Sota ja rauha. Päivien 
ohjelma on nähtävillä HYOL:n verkkosivuilla 
ja tämän lehden sivulla 50. Kevätpäivillä jul-
kistetaan Vuoden �015 historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja. Kevätpäivien yhteydessä 
järjestetään myös HYOL ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous.

Kesäkuun �. päivä puolestaan pidetään 
Helsingissä Kallion lukiossa yksipäiväinen la-
kitiedon kurssi, jolla kuullaan luentoja mm. 
jihadismista, verkkokuluttamisesta ja ylivel-
kaantumisesta. 

Taloustietokilpailun 50. juhlakilpailu jär-
jestetään kouluissa �6.3.�015. Kilpailuun il-
moitettiin tänäkin vuonna mukaan lähes 40 
000 yhdeksäsluokkalaista. Talousguru -kil-
pailuun puolestaan osallistui lukiolaisia 116 
oppilaitoksesta.

Perusopetuksen opetusuunnitelman valta-
kunnallinen perusteosa valmistui joulukuussa 
�014. Opetushallituksessa valmistellaan nyt 
tukiaineistoa, jonka on määrä helpottaa kun-
nallista OPS-työtä. 

Lukion opetussuunnitelman päivitystyö 
etenee sekin vauhdilla: tammi-helmikuun 
taitteessa järjestettiin OPH:ssa kuulemisti-
laisuudet, ja kursseja koskevien esitysten on 
määrä lähteä lausuntokierrokselle jo huhti-
kuussa.
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Toisen maailmansodan jälkeisten vuosien 
Suomea on pidetty lintukotona, johon ei-

vät ison maailman uhat yltäneet. Silloin kun 
Saksan punainen armeijakunta teki 1970-lu-
vulla pommi-iskuja ja sieppauksia, suoma-
laisten nuorten protestimieliala kanavoitui 
pääasiassa taistolaisuuteen. 1990-luvulla 
kohistiin rasistisesta väkivallasta Joensuussa, 
mutta levottomuuksien mittakaava oli lähes 
mitätön verrattuna esimerkiksi siihen, mitä 
samoihin aikoihin tapahtui Saksassa.

Suoraa terrorismin uhkaa eli sitä, että 
Suomessa tapahtuisi terrori-iskuja, on perin-
teisesti pidetty olemattomana. Suojelupolii-
sissa terrorismiasioita on seurattu 1950-lu-
vun lopulta alkaen, mutta terrorismiseuran-
taan osoitetut resurssit olivat vuosikymmeniä 
hyvin vaatimattomat.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aika-

na terrorismiin on alettu kiinnittää selvästi 
enemmän huomiota. Eduskunnassa on käsi-
telty �000-luvulla kymmenittäin asioita, jotka 
ovat liittyneet tavalla tai toisella terrorismiin. 
Vuoden �004 Suomen ulko- ja turvallisuus-
poliittisessa selonteossa terrorismi mainitaan 
yhtenä keskeisenä uhkakuvana. Suomen ri-
koslaissa on nykyisin terrorismirikoksia kos-
keva luku. Suomella on kansallinen terroris-
min torjunnan strategia ja väkivaltaisen ekst-
remismin ennaltaehkäisyn ohjelma.

Terrorismin huomioarvon kasvu näkyy 
myös mediassa. Hakusanoilla ”terrorismi” ja 

”Suomi” ei löydy 1990-luvulta Helsingin Sa-
nomien arkistosta juuri mitään. Sana esiintyy 
lähinnä jutuissa, joissa käsitellään ns. kettu-
tyttöjä. Vastaava haku �000-luvulla tuottaa 
helposti mapillisen luettavaa. Miten ja miksi 
terrorismista on tullut myös Suomelle olen-
nainen kysymys?

Kylmän sodan loppu tuo uusia uhkia

Terrorismin rooli suomalaisissa uhkakuvissa 
alkoi muuttua 1990-luvun puolivälissä, jolloin 
siihen alettiin viitata ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa käsittelevissä asiakirjoissa. Suomeen 
kohdistuvan terrorismin uhka arvioitiin kui-
tenkin edelleen hyvin matalaksi. 

Muutos liittyi laajempaan prosessiin, jos-
sa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
sopeutettiin kylmän sodan jälkeiseen tilan-
teeseen. Osana tätä prosessia Suomessakin 
omaksuttiin niin sanottu laajan turvallisuu-
den käsite. Terrorismi oli yksi uusista uhkista 
yhdessä järjestäytyneen rikollisuuden, huu-
mekaupan, joukkotuhoaseiden leviämisen ja 
epidemioiden kanssa.

Lisääntyneessä huomiossa ei siis ollut 
kyse niinkään itse terrorismin uhan muuttu-
misesta, vaan se liittyi Suomen asemoimiseen 

Miten terrorismin torjunta on muuttunut 
Suomessa?
leena MalKKi
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muutoksessa olleelle poliittiselle kartalle. Ter-
rorismin mainitseminen uhkana ja yleisestikin 
laajan turvallisuuden käsitteen omaksuminen 
voidaan Jarno Limnéllin mukaan tulkita tässä 
vaiheessa osana identiteettipolitiikkaa, jolla 
Suomi rakensi itsestään kuvaa osana länttä. 
Uhkakuvien synkronointi osaltaan kompensoi 
sotilaallista liittoutumattomuutta.

Terrorismin listaaminen uhkakuvana ei 
tässä vaiheessa johtanut merkittäviin käy-
tännön toimiin. Suojelupoliisin vuosikerto-
muksissa laitettiin tosin 1990-luvun aikana 
merkille, että paineet kansainväliseen yhteis-
työhön terrorismin torjunnassa olivat kasva-
massa eikä Suomella ollut varaa jättäytyä 
sen ulkopuolelle.

Kansainväliset velvoitteet lisääntyvät

Yhdysvalloissa syyskuun 11. päivänä �001 
tehtyjen iskujen väristykset tuntuivat välittö-
mästi myös Suomessa. Vaikka kansainvälistä 
yhteistyötä terrorismin torjunnassa oli tehty 
jo vuosikymmenten ajan, sen intensiteet-
ti kasvoi merkittävästi heti iskujen jälkeen. 
Suomi ilmoitti pian iskujen jälkeen täyttä-
vänsä kaikki uudet kansainväliset velvoitteet. 
Tämä linjaus noudatti Suomen pitkäaikaista 
pyrkimystä olla luotettava ja yhteistyökykyi-
nen jäsen kansainvälisessä yhteisössä.

Voimakkaimmat ensijäristykset koettiin 
ehkä Ratakadulla. Suojelupoliisin terrorismin 
torjunnan osaston työmäärä moninkertaistui 
yhdessä yössä. Tämä johtui ennen kaikkea 
ulkomailta tulleiden kyselyiden räjähdysmäi-
sestä kasvusta, kun kaikki maat alkoivat tar-
kastaa omia tietojaan ja johtolankojaan ai-
empaa huomattavasti aktiivisemmin.  

Erilaiset kansainväliset velvoitteet toi-
vat seuraavien vuosien aikana eduskunnan 
käsiteltäväksi lukuisia terrorismiin liitty-
viä asioita. Niistä ehkä merkittävin oli EU:n 
puitepäätös, joka velvoitti kriminalisoimaan 
joukon terrorismiin liittyviä tekoja. Suomen 
terrorismilainsäädäntö luotiin juuri tämän 
puitepäätöksen velvoitteiden täyttämiseksi. 
Ylivoimaisesti suurin osa puitepäätöksessä 
mainituista teoista oli rikoksia jo olemas-
sa olevan lainsäädännön perusteella, mutta 
lainsäädännössä ei ollut keinoa erotella sa-
manlaisia rikoksia sen mukaan, oliko niissä 
terroristinen motiivi vai ei. Myöhemmin Eu-

roopan neuvoston yleissopimuksen perus-
teella lakiin lisättiin terrorismiin yllyttämisen, 
koulutuksen ja värväämisen kriminalisointi. 
Lisäksi eduskunnassa on käsitelty muun mu-
assa useita terrorismin rahoitukseen liittyviä 
lakimuutoksia sekä kansainvälistä tiedon-
vaihtoa koskevia selvityksiä. 

�000-luvun alussa terrorismin torjunnan 
kehittäminen oli tärkeää Suomelle ennen 
kaikkea kansainvälisen uskottavuuden vuok-
si. Terrorismiin liittyvät asiat löysivät tiensä 
kansainvälisen tason tai EU-yhteistyön kaut-
ta lähes jokaiselle hallinnonalalle. Kansain-
välisiä velvoitteita täyttäessä periaatteena 
oli usein, että ne ilman muuta huomioidaan, 
mutta niiden täyttämiseksi tehdään vain se, 
mitä velvoitteet ehdottomasti edellyttävät.

Paineet terrorismin 
ennaltaehkäisemiseen kasvavat

Terrorismin torjunnasta on tullut entistä 
enemmän Suomen asia myös siksi, että tor-
junnan toiminta-alue on laajentunut. Aiem-
pina vuosikymmeninä terrorismin vastaisen 
toiminnan keskiössä oli terrori-iskujen estä-
minen ja niitä tehneiden saattaminen oikeu-
teen, nyt painopiste on ennaltaehkäisyssä.

Yhtäältä tämä tarkoittaa sitä, että terroris-
milainsäädäntö sisältää yhä enemmän terro-
ri-iskujen valmistelu- ja tukitoimintoja. Suo-
messakin on kriminalisoitu itse terroritekojen 
lisäksi myös terroristiryhmään kuuluminen, 
sen johtaminen sekä rekrytointi, kouluttami-
nen, kouluttautuminen, rahoittaminen ja yl-
lyttäminen. Monessa muussakin EU-maassa 
nämä on kriminalisoitu vasta viime vuosina.  

Lisäksi huomiota on kiinnitetty entistä 
enemmän ns. väkivaltaisen radikalisoitumi-
sen ennaltaehkäisyyn. Madridin ja varsinkin 
Lontoon iskut toimivat tässä herättäjinä. Sii-
hen asti jihaditerrorismi oli mielletty Euroo-
passa tuontituotteeksi. Lontoon iskut kuiten-
kin osoittivat, että myös Euroopassa kasva-
neet nuoret saattoivat radikalisoitua.

Terrorismin ennaltaehkäisyyn panosta-
minen liittyy osin siihen, että terrorismin 
luonteen uskotaan yleisesti muuttuneen vii-
meisen parin vuosikymmenen aikana. 1990-
luvun alussa kylmän sodan loputtua odotet-
tiin melko laajalti, että myös terroritoiminta 
vähenisi merkittävästi. Tämä johtui siitä, että 
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1980-luvun aikana valtioiden tukea pidettiin 
terrorismin tärkeänä taustatekijänä. Kylmän 
sodan jälkeisessä tilanteessa terrorismin tu-
kemisen ei enää uskottu olevan kenenkään 
intresseissä. Lisäksi monet pitkään jatkuneet 
terrorikampanjat esimerkiksi Pohjois-Irlan-
nissa, Baskimaassa ja Israelin/Palestiinan 
alueella näyttivät olevan laantumassa.

Odotukset terrorismin hiipumisesta eivät 
kuitenkaan täyttyneet. 1990-luvun puolivälin 
tienoilla tapahtui joukko terroritekoja, jotka 
näyttivät poikkeavan aiemmista terrori-is-
kuista. Näiden iskujen ja kenties myös uu-
sien uhkakuvien tarpeen synteesinä syntyi 
ajatus uudesta terrorismista, joka oli ”van-
haa” terrorismia tuhoisampaa, usein uskon-
nollisesti motivoitunutta ja taustalla olevilta 
organisaatiorakenteiltaan häilyvämpää. 

Vaikka tutkijan on vaikea puolustaa väi-
tettä terrorismin perustavanlaatuisesta 
muuttumisesta, tämä näkemys on vaikutta-
nut siihen, kuinka terrorismin uhkaan suh-
taudutaan. Kun terrorismista uskottiin tulleen 
entistä tuhoisampaa, iskujen estämisestä tuli 
entistä tärkeämpää. Kun terrorismin taustal-
la olevien organisaatiorakenteiden katsottiin 
muuttuneen entistä häilyvämmiksi, alettiin 
etsiä keinoja vaikuttaa iskusuunnitelmien ke-
hittymiseen varhaisessa vaiheessa. Terroris-
min ennaltaehkäisyyn panostaminen tarkoit-
ti sitä, että terrorismin torjunnasta tuli yhä 
enemmän myös niiden maiden asia, joissa 
iskujen tasolle kehittyneitä suunnitelmia ei 
ollut nähty. 

Kansallisen koordinoinnin tarve ja 
vertaispaine lisääntyvät

Aiemmin todettiin, että �000-luvun alussa 
terrorismin torjunnan kehittämistä ajoivat 
kansainväliset velvoitteet ja odotukset. Vuo-
sikymmenen loppua kohden tilanne kuitenkin 
muuttui. Suomessa alkoi ilmetä halua kehit-
tää terrorismin torjuntaa tavoilla, joihin ei ol-
lut kansainvälisiä velvoitteita.

Vaikka terrorismin vastaiseen toimintaan 
liittyviä sopimuksia, kuten YK:n päätöslau-
selmia, EU:n puitepäätöksiä ja Euroopan 
neuvoston yleissopimuksia, on lukuisia, nii-
hin pohjautuvista velvoitteista ei itsessään 
muodostu kokonaisvaltaista strategiaa. Vaik-
ka esimerkiksi EU:n puitteissa on terrorismin 

vastaisen toiminnan osalta yhteistyötä, ter-
rorismin torjunta on pääosin jäsenmaiden 
itsensä vastuulla. Useilla mailla onkin oma 
kansallinen terrorismin torjunnan strategia. 

Suomen omaa kansallista terrorismin 
torjunnan strategiaa alettiin suunnitella vuo-
den �008 tienoilla, kun strategian tekeminen 
kirjattiin tavoitteeksi sisäisen turvallisuuden 
ohjelmaan. Tähän ei ollut kansainvälistä vel-
voitetta. Toinen merkittävä kansallisen ta-
son ohjelma on väkivaltaisen ekstremismin 
ennaltaehkäisyn ohjelma, jota alettiin tehdä 
�011. Ohjelman tavoitteena on laaja-alaisen 
toiminnan kautta ehkäistä väkivaltaiseen 
toimintaa radikalisoitumista varhaisessa vai-
heessa. Tämänkään ohjelman tekemiseen ei 
ollut kansainvälistä velvoitetta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö 
kansallisen strategian tekemisen taustal-
la olisi olleet kansainvälisestä yhteistyöstä 
juontuvat tarpeet. Kansainvälisen kontekstin 
voi katsoa vaikuttaneen niihin kahdella taval-
la, luomalla koordinaatiotarpeita ja vertais-
painetta. 

Ensimmäisen keväällä �010 hyväksytyn 
kansallisen terrorismin torjunnan strategian 
keskeinen tavoite oli parantaa eri hallinnon-
alojen yhteistyötä. Kun terrorismista oli tullut 
laajasti viranomaisia ja poliitikkoja koskeva 
kysymys, myös kansallisen tason koordinaa-
tion tarve kasvoi. Tarvittiin yhteistyöraken-
teita, joiden kautta Suomen linjaa voitiin kir-
kastaa ja huolehtia, että kaikilla oli tarvittava 
tieto käytettävissään.

Toiseksi ohjelmien tekemiseen ajoi kiistat-
ta myös vertaispaine. Ohjelmia ei edellytetty 
Suomelta, mutta niitä suositeltiin vahvas-
ti esim. EU:n suunnalta. Lisäksi kansalliset 
strategiat ja ohjelmat on syytä olla olemas-
sa, mikäli haluaa profiloitua osaksi Länsi-Eu-
roopaa. EU:n puitteissa tilanne alkaa olla 
se, että kansalliset strategiat puuttuvat vain 
joiltakin Itä-Euroopan mailta. Kansainvälinen 
vaikutus näkyy myös ohjelmien sisällössä. 
Ne myötäilevät pitkälti Euroopassa yhteises-
ti jaettua käsitystä terrorismin luonteesta ja 
sopivista ennaltaehkäisyn keinoista.

Kansallinen tilanne muuttuu

Suojelupoliisin terrorismin uhkaa koskevis-
sa arvioissa alkoi �000-luvun ensimmäisen 
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vuosikymmenen loppua kohti tapahtua vai-
heittaista muuttumista. Suojelupoliisi korosti, 
että terrorismin uhka muissa Pohjoismaissa 
oli muuttunut. Tällä viitattiin erityisesti Tans-
kan pilakuvakiistan jälkeiseen tilanteeseen 
sekä Tukholmassa joulukuussa �010 tehtyyn 
epäonnistuneeseen itsemurhaiskuun. 

Lisäksi tuotiin esille, että Suomessa oles-
keli entistä enemmän ihmisiä, joilla oli aiem-
paa läheisempiä kytköksiä terroritoimintaan. 
Näiden nk. riskihenkilöiden määrän arvioitiin 
viisinkertaistuneen vuosien �009–�014 välillä 
ollen nyt noin kolme sataa. Määrä ei ole kan-
sainvälisesti katsoen korkea, mutta muutos 
on Suomen oloissa merkittävä. Terrorismilla 
ja riskihenkilöillä viitataan tässä yhteydessä 
jihaditerrorismiin ja ulkomaisiin nationalistis-
separatistisiin kampanjoihin. Kotimaisia ääri-
liikkeitä (äärioikeisto, äärivasemmisto, eläin-
oikeusliike jne.) ei yleensä käsitellä terroris-
min alla eivätkä niitä koskevat uhka-arviot 
ole viime vuosina olennaisesti muuttuneet.

Muuttuneesta tilanteesta kertoo se, että 
vuonna �014 oli ensimmäinen terrorismiri-
koksia koskenut oikeudenkäynti, jossa neljä 
henkilöä oli syytettynä terrorismin rahoitta-
misesta ja terrorismiin värväyksestä. Heillä 
epäiltiin olevan yhteyksiä somalialaiseen al-
Shabaab-järjestöön. Mainitut henkilöt tuo-
mittiin ehdollisiin vankeustuomioihin.

Vierastaistelijailmiö herättää 
poliittisen kiinnostuksen

Viimeisen parin vuoden aikana on nähty, että 
terrorismista on tullut julkisen keskustelun 
aihe, joka kiinnostaa myös poliitikkoja. Aiem-
min viranomaisvetoisesti edennyt terrorismin 
torjunta on politisoitumassa ja on mitä to-
dennäköisimmin yksi niistä teemoista, joista 
tänä keväänä vaalien alla keskustellaan.

Matkustus Syyriaan ja Irakiin on lisän-
nyt kiinnostusta terrorismin ja väkivaltaan 
radikalisoitumisen torjuntaan. Alkuvuodesta 
�015 arviot Suomesta lähteneiden määrästä 
liikkuivat 50–70 henkilön tietämillä. Näistä 
osa on jo palannut. Suurimman osan lähti-
jöistä uskotaan osallistuneen paikan päällä 
aseellisten ryhmien kuten ISIL:n toimintaan. 
Lähtijöitä on ollut lähes jokaisesta Euroopan 
maasta, ja Suomesta lähtijöiden määrä on 
väkilukuun suhteutettuna varsin korkea. Kyse 

ei ole vain radikalisoituneiden musliminuor-
ten toiminnasta, vaan lähtijöiden joukossa on 
ollut huomattava määrä kantasuomalaisia.

Konfliktimatkailu herättää huolta viran-
omaisissa, koska joidenkin alueelta palaavien 
pelätään olevan entistä radikalisoituneempia. 
Pelkona on, että he osallistuvat radikaaliin 
toimintaan myös palattuaan joko tekemällä 
iskuja Suomessa tai tukemalla muissa mais-
sa tapahtuvaa väkivaltaista toimintaa. Tilan-
ne tuottaa haasteita viranomaisille. Palannei-
den seuranta, riskihenkilöiden määrän kasvu 
ja mahdollisesti edessä olevat monimutkaiset 
kansainväliset rikostorjunnat vievät paljon 
resursseja.

Syyrian konfliktin myötä on nähty uusi 
kierros kansainvälisiä ja kansallisia aloitteita 
terrorismin torjunnan tehostamiseksi. Suo-
messa tuli vihdoin tämän vuoden alussa voi-
maan terrorismiin kouluttautumisen krimi-
nalisoiva laki. Julkisuudessa on keskusteltu 
myös erilaisista oikeudellisista keinoista, joil-
la voitaisiin hillitä Syyriaan lähtöä tai estää 
sieltä palaamista. EU:n tasolla on keskusteltu 
puolestaan esimerkiksi terrorismin torjuntaa 
koskevan puitepäätöksen laajentamisesta, 
mikä saattaa tuoda Suomellekin uusia vel-
voitteita. Myös väkivaltaisen radikalisoitumi-
sen vastaisen toiminnan tehostamiseen vai-
kuttaa olevan aiempaa enemmän halua sekä 
kansallisella että EU-tasolla.

Vaikka terrorismin torjuntaa on kehitet-
ty Suomessa jo usean vuoden ajan, muihin 
Länsi-Euroopan maihin verrattuna kansalli-
set strategiat ovat vielä verrattain suppeita. 
Tämä ei ole välttämättä huono asia, koska 
joidenkin maiden toimintaa voi hyvällä syyllä 
kritisoida ylilyönneistä. Todennäköisesti Suo-
messakin on paineita lisätä lähiaikoina viran-
omaisten valtuuksia ja resursseja terrorismin 
torjunnassa. Tätä myötä tulee ensimmäisen 
kerran laajemmin pohdittavaksi, mikä on 
Suomen perinteisiin sopiva tasapaino terro-
rismin torjunnassa kansalaisten oikeuksien ja 
vapauksien sekä turvallisuuden välillä. 

Kirjoittaja on terrorismiin ja poliittiseen 
väkivaltaan erikoistunut valtiotieteen toh-
tori, joka työskentelee yliopistonlehtorina 
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen 
verkostossa. 
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Venäjän ulkopolitiikkaa on vaikea ymmär-
tää. Varsinkin Ukrainan vallankumouksen 

jälkeen tuntuu siltä kuin maa olisi pudonnut 
gravitaatiokuoppaan, jossa vallitsee aivan toi-
nen todellisuus. Samaan aikaan kun Euroop-
pa elää talousvaikeuksien sävyttämää, mutta 
kuitenkin varsin vakaata ja normaalia arkea 
osana globalisoitunutta maailmaa, Venäjä 
näkee rajojensa takana fasisteja, venäläisten 
sortamista, perikatoon johtavaa kulttuurista 
rappiota ja pyrkimyksiä maailmanherruuteen. 
Miksi Venäjällä jatkuu 1930-luku, vaikka 
muualla se on jäänyt jo kauas historiaan?

Venäjän ja länsimaiden keskinäistä ym-
märtämystä häiritsee maailmankatsomuk-
sellinen epäsymmetria, joka tuottaa epäluot-
tamusta, teräviä lausuntoja ja paljon häm-
mennystä. Perinteiset turvallisuuspoliittiset 
ja taloudellisia intressejä korostavat selitys-
mallit toimivat vain osittain. Kokeeko Venäjä 
todellakin, että sen turvallisuutta tai elintär-
keitä etuja uhataan? Miksi Venäjä liitti Krimin 
itseensä ja lietsoi sotaa Itä-Ukrainassa? Miksi 
se on itsepintaisesti jatkanut Donbassin se-
paratistien tukemista, vaikka tuen taloudel-
linen ja poliittinen hinta on ollut kallis? Mitä 
Venäjä kuvittelee vielä saavuttavansa?

Ukrainan kääntyminen kohti länttä tietys-
ti heikensi Venäjän asemaa. Venäjän johta-
malta Euraasian unionilta putosi pohja, kun 
sen tärkeimpänä pidetty pala kieltäytyi liit-
tymästä jäseneksi. Sevastopolin venäläisen 
laivastotukikohdan tulevaisuus muuttui epä-
varmaksi, koska vuokrasopimuksen jatkosta 
ei ollut enää takeita. Venäjän sotilasteollisuu-
den riippuvuutta ukrainalaisesta tuotannosta 
on myös korostettu.

Tappio oli vakava, mutta ongelmat ei-
vät vaikuta ylitsepääsemättömiltä. Niidenkö 
vuoksi Venäjä ajoi itsensä kansainväliseen 
eristykseen, taloudelliseen alamäkeen ja täy-
delliseen näköalattomuuteen? Eikö sovinnol-
lisuudella olisi päästy parempaan tulokseen?

Pelot ja kompleksit politiikkaa 
ohjaamassa

Itäisen naapurimaan politiikkaa arvioitaessa 
täytyy ottaa huomioon, että Venäjä ei ole 
enää demokratia. Suomessa ei ole tapana 
puhua johtajien henkilökohtaisista ominai-
suuksista politiikkaa luovana voimana. Asi-
oiden selittäminen esimerkiksi ministerin ah-
neudella kuulostaa syystäkin populistiselta. 
Valitettavasti emme voi tarkastella Venäjää 
aivan samoista lähtökohdista.

Venäjän poliittisesta järjestelmästä puut-
tuvat monet sellaiset mekanismit, jotka län-
simaissa sitovat päätöksentekijöitä lukuisiin 
toimintaa rajoittaviin reunaehtoihin. Siksi ne 
harvat ihmiset, joilla on valta tehdä päätök-
siä, voivat tehdä niitä hyvin vapaasti muiden 
mielipiteitä kuuntelematta. Asiantuntijoiden 
arvion mukaan Krimin miehityksestä päättä-
miseen osallistui vain viisi tai kuusi ihmistä, 
eikä ulkoministeri Sergei Lavrov ollut heidän 
joukossaan.

Presidentti Vladimir Putinin sisäpiiri on 
ollut pieni jo kauan, mutta Ukrainan krii-
sin aikana se on entisestään pienentynyt ja 
ammatillisesti kapeutunut. Putin kuuntelee 
ennen kaikkea turvallisuusorganisaatioiden 
johtajia. Talouden asiantuntijoita ei hänen lä-
hipiiriinsä enää kuulu.

Epäviralliset valtasuhteet ovat käytännös-
sä vahvempia kuin Venäjän valtiolliset insti-
tuutiot, jotka eivät kykene toimimaan itse-
näisesti perustuslain antamasta mandaatista 
huolimatta. Kun Putinin tahto ajaa kaiken 
yli, Venäjän politiikkaa ovat alkaneet ohjata 
yhden miehen sympatiat, antipatiat, pelot ja 
kompleksit.

Putinin suurin pelko

Venäjän voimakkaat reaktiot Ukrainan val-
lankumoukseen eivät kerro Putinin vahvuu-

Venäjä matkalla menneisyyteen

tiMo laine
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desta, vaan hänen heikkoudestaan.
Putinin KGB-tausta näkyy mielenkiintoi-

sella tavalla siinä, miten hän on pyrkinyt oh-
jailemaan joidenkin naapurimaiden johtajia. 
Molemminpuoliseen hyötyyn perustuneen 
henkilökohtaisen suhteen avulla Putin tilan-
teen mukaan tuki ja painosti Ukrainan entistä 
presidenttiä Viktor Janukovytšia.

Asettamalla koko poliittisen arvovaltansa 
Janukovytšin puolesta ensin oranssia vallan-
kumousta ja sitten euromaidania vastaan 
Putin pelasi Venäjän ulos Ukrainan vaihto-
ehtojen joukosta. Maiden välisten suhteiden 
rakentaminen yhden kortin varaan oli virhe, 
joka johti Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän 
suurimpaan ulkopoliittiseen katastrofiin.

Kaataessaan Janukovytšin korruptoitu-
neen hallinnon ukrainalaiset kaatoivat olen-
naisilta osiltaan putinilaisen hallintojärjestel-
män maassa, johon venäläisten oli helpompi 
samaistua kuin mihinkään toiseen maahan. 
Kaikki ne demokratian, oikeuslaitoksen ja ta-
loudellisen järjestelmän puutteet, joista Uk-
raina kärsi, olivat totta myös Venäjällä. Putin 
oli yhtäkkiä suuremman uhan edessä kuin 
koskaan ennen: Jos venäläiset ymmärtäisi-
vät, mitä Ukrainassa tapahtui ja alkaisivat 
vaatia samanlaista muutosta Venäjällä, hä-
nen tarinansa olisi lopussa.

Venäjän politiikan ohjenuoraksi tuli estää 
Ukrainan onnistuminen ja varmistaa se, ett-
eivät venäläiset tuntisi vähäisintäkään myö-
tämielisyyttä Ukrainan demokraattisia muu-
toksia kohtaan. Euromaidanin leimaaminen 
väkivaltaiseksi ja äärioikeistolaiseksi alkoi jo 
protestiliikkeen alkuvaiheessa, kauan ennen 
tammi- ja helmikuun �014 väkivaltaisia yh-
teenottoja. Janukovytšin paettua Kiovasta 
väitteitä vallankaappauksesta, fasismista ja 
venäläisten syrjimisestä levitettiin jo aivan 
estoitta. Protestiliikkeen spontaaniudesta ja 
laajamittaisuudesta noussut legitimiteetti 
haluttiin häivyttää mielikuvaan poliittisista 
teknologioista ja ulkomailta johdetusta ma-
nipulaatiosta.

Vakautta kotiin, kaaosta naapuriin

Krimin valtaaminen ja Itä-Ukrainan operaatio 
palvelivat yhtä aikaa ainakin kahta päämää-
rää. Koska Putin ymmärsi menettäneensä 
Ukrainan lopullisesti, hän oli valmis paloitte-

lemaan sen ja ottamaan hallintaansa ne osat, 
jotka siitä oli vielä saatavissa. Mediassa tuli 
yhä tavallisemmaksi kyseenalaistaa Ukrainan 
olemassaolo itsenäisenä valtiona. Ukraina oli 
kuulemma keinotekoinen luomus ja valtiona 
epäonnistunut (failed state). 

Krimin liittäminen Venäjään esitettiin ve-
näläisille suurena voittona ja historiallisen 
oikeudenmukaisuuden palauttamisena. Pat-
rioottisiin tunteisiin vetoaminen ja historian 
valikoiva muistaminen eivät pettäneet tällä-
kään kerralla, joten Putinin suosio kasvoi voi-
makkaasti.

Toisaalta konfliktin luominen Kiovan hal-
lituksen kanssa oli välttämätöntä Ukrainan 
vallankumouksen mustamaalaamiseksi. Oli 
tarpeen osoittaa, että suunnanmuutoksella 
oli vastustajia myös Ukrainan sisällä. Nyt kun 
venäläisten kodit on täytetty television tun-
teisiin vetoavilla kuvilla Ukrainan armeijan 
julmuuksista viattomia lapsia ja vanhuksia 
kohtaan, harva ajattelee, että euromaidan 
toi maalle jotain hyvää. 

Venäjän tiedotusvälineiden mukaan val-
lankumouksesta seuraa aina väkivaltaa ja 
kaaosta. Viesti on mennyt perille. Maidanis-
ta on tullut jotain, mitä venäläiset pelkäävät. 
Monet ovat alkaneet hyväksyä sen, että pie-
netkin merkit kriittisyydestä Putinia kohtaan 
tukahdutetaan, jotta vallankumouksen paha 
siemen ei pääsisi itämään.

Viimeistään nyt on selvää, että Venäjän 

Demokraattisen opposition mielenosoituksissa 
kuvataan usein osanottajien kasvoja turvalli-
suusviranomaisten arkistoja varten.



14 KLEIO 1/�015

TURVALLISUUSPOLITIIKKA

ei kannata liittää separatistien hallitsemaa 
Itä-Ukrainaa itseensä. Alue jäi paljon pie-
nemmäksi kuin suunniteltiin, liittämisen po-
liittinen hinta olisi hyvin korkea, alueen jäl-
leenrakentaminen jäisi Venäjän vastuulle ja 
vain osa asukkaista olisi Venäjälle lojaaleja. 
Lisäksi Ukraina pääsisi irti konfliktista, joka 
jarruttaa sen uudistumista, taloudellista vah-
vistumista ja etenemistä kohti Eurooppaa.

Venäjä ei halua Itä-Ukrainaa itselleen, 
mutta se ei halua myöskään irtisanoutua se-
paratisteista. Donbassin tapahtumat ovat toi-
mineet Venäjällä mainiona savuverhona, joka 
estää näkyvyyden vanhasta järjestelmästä 
vapautuneen Ukrainan todellisuuteen.

Loputon menestys tai tuho

Autoritaarisen Venäjän sijainti demokraatti-
sen Euroopan välittömässä läheisyydessä ja 
vaikutuspiirissä aiheuttaa Venäjän vallanpi-
täjille ongelman. Venäjän johdon on varau-
duttava jo etukäteen siihen mahdollisuuteen, 
että kansalaiset alkavat jossakin vaiheessa 
vaatia samanlaista yhteiskuntajärjestelmää 
kuin muualla Euroopassa. Jotta venäläiset 
pysyisivät lojaaleina, läntisestä demokrati-
asta on luotava kielteinen kuva. Vastakkain-
asettelu lännen kanssa on siis välttämätöntä, 
jotta Putin voisi pysyä vallassa.

Toisaalta Venäjä myös tarvitsee länsimaita. 
Talouden modernisointi ilman länsimaisia in-
vestointeja ja Euroopasta saatavia kaasu- ja 
öljytuloja olisi mahdotonta. Tämän vuoksi on 
haettava oikeaa tasapainoa vastakkainaset-
telun ja yhteistyön välillä. Viime vuoteen asti 
länsimaiden parjaamisen ja Venäjän etuja 
edistävän yhteistyön outo yhdistelmä toimi, 
mutta Ukrainan kriisi kaatoi tasapainon.

Putinin pitkäaikaisena pyrkimyksenä on 
ollut Venäjän voiman ja arvovallan vahvis-
taminen niin, että samalla vahvistuu hänen 
henkilökohtainen voimansa ja arvovaltansa. 
Tämä ei ole millään tavalla poikkeuksellinen 
lähtökohta poliitikkojen keskuudessa. Putinin 
tilanteen tekee erityiseksi se, että hänellä ei 
ole tarpeeksi poliittisia pidäkkeitä eikä de-
mokraattisten maiden johtajiin iskostunutta 
tietoisuutta siitä, että jokaisella on vain oma 
aikansa maan johdossa. Putin on tehnyt it-
sestään korvaamattoman.

Jos voiman ja arvovallan vahvistaminen 

tapahtuu taloudellisen kasvun ja kansainväli-
sen yhteistyön kautta, se sopii Putinille erin-
omaisesti. Jos demokraattisten pelisääntöjen 
noudattaminen vaarantaa hänen asemansa 
kotimaassa, suosio ulkomailla on kuitenkin 
uhrattava suosion takaamiseksi kotimaassa.

Juuri näin on nyt käynyt. G8 ja strate-
ginen kumppanuus ovat menneisyyttä. Ve-
näjän johtajalla ei ole enää muuta mahdol-
lisuutta kuin jatkaa vuosien kuluessa aina 
vain syventynyttä vastakkainasettelua. Yh-
teiskuntaa on pidettävä jatkuvasti pienessä 
hälytystilassa, jotta patrioottinen innostus ei 
laantuisi. Putinilla on vain kaksi vaihtoehtoa: 
loputtomasti jatkuva menestys tai tuho.

Ovatko molemmat osapuolet syyllisiä?

Ukrainan kriisi on ollut Venäjän presidentille 
raskas taakka. Putin on ajautunut pelaamaan 
kovilla panoksilla. Aikaisemmin manipulaati-
on ja disinformaation on voinut jättää tiedo-
tusvälineiden hoidettavaksi, mutta nyt myös 
presidentin on täytynyt valehdella Ukrainan 
tapahtumista. Tilanne on ollut niin poikkeuk-
sellinen, että yleensä varsin lyhytsanainen 
Yhdysvaltain ulkoministeriökin katsoi tarpeel-
liseksi kumota Putinin väitteitä julkaisemal-
la maaliskuussa �014 dokumentin President 
Putin’s Fiction: 10 False Claims About Ukrai-
ne.

Asetelma on Putinin kannalta vaarallinen, 
koska osa venäläisestäkin yleisöstä tietää, 
että hän valehtelee. Vaihtoehtoa ei kuiten-
kaan ole. On vain pidettävä pokka, hyökät-
tävä riittävän röyhkeästi ja toivottava, että 
enemmistö uskoo mieluummin venäläistä 
kuin ulkomaalaisia. Kun asia puetaan venä-
läisten puolustamiseksi, taktiikka yleensä 
toimii.

Itse asiassa kova mediapeli on toiminut 
pelottavan hyvin. Ahdistusta herättävät ku-
vat ja niihin yhdistetty uhkaava musiikki ovat 
erityisen tehokkaita. Televisiossa esitettävä 
propaganda on niin yksipuolista, että älykäs 
katsoja kyllä ymmärtää, ettei hänelle kerrota 
koko totuutta. Hän ei voi kuitenkaan tietää, 
mikä on totuus. Ei savua ilman tulta, ajatte-
lee kriittinenkin katsoja.

Propaganda vaikuttaa silloinkin, kun kat-
soja epäilee sitä valheelliseksi. Kun hämmen-
täminen on riittävän häikäilemätöntä, edes 
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faktoista ei ole enää selvyyttä, puhumatta-
kaan siitä, miten niitä pitäisi tulkita. Sellai-
sessa tilanteessa ihmisillä on taipumus uskoa 
sitä, mitä he haluavat uskoa.

Kun kaksi naapuria riitelee, asiaa tarkem-
min tuntemattomalla ulkopuolisella on taipu-
mus ajatella, että molemmissa osapuolissa 
on vikaa. Jo tämä on voitto Putinille. Ei ole 
enää hyökkääjää eikä uhria. On vain riita, 
jossa molemmat osapuolet ovat vähän syylli-
siä ja vähän oikeassa.

Venäjä Putinin jälkeen

On mahdollista, että Putin yrittää vielä pa-
lata entiseen maailmaan, jossa länsimaat ja 
Venäjä olivat kumppaneita. Jossakin määrin 
tämä voi jopa onnistua, koska Venäjällä ja 
länsimailla on paljon yhteisiä etuja. Tapah-
tunutta ei voi kuitenkaan pyyhkiä pois. Krim 
tulee jäämään piikiksi suhteisiin, eikä Putiniin 
tulla enää koskaan luottamaan. Eurooppa et-
sii vaihtoehtoja venäläiselle energialle. Yhä 
harvemmat uskaltavat investoida Venäjälle.

Ukrainan konfliktin myötä Putinin valta-
kausi on saapunut käännekohtaansa. Venä-
jän presidentin kyky uudistaa maataan on 
ehtynyt kovaa vauhtia. Visiot dynaamisesta 
energiatuotannon suurvallasta ovat hukku-
neet muutosten pelkoon, henkilökohtaisten 
etuoikeuksien suojeluun ja vihollisten etsi-
miseen. Tulevaisuudessa yhä useammat ve-
näläiset ymmärtävät, ettei Putinilla ole enää 
mitään tarjottavaa. Kuin-
ka kauan nationalistinen 
uho riittää peittämään 
karun todellisuuden?

Putinin mukaan Ve-
näjällä ei voi tapahtua 
palatsivallankaappausta, 
koska Venäjällä ei ole pa-
latseja. Kun demokraat-
tisen vallanvaihdon mah-
dollisuus on käytännössä 
estetty, vallankaappauk-
sen todennäköisyys kui-
tenkin kasvaa. Venäjän 
tulevaisuuden kannalta 
on ratkaisevaa, millainen 
on kansalaisyhteiskunnan 
rooli siinä vaiheessa, kun 
valta vaihtuu. Jos kansa-

laisilla ei ole muutoksessa mitään osuutta, 
ei heitä tulla kuuntelemaan Putinin jälkeen-
kään.

Putinin kauden nationalistinen propa-
ganda on myrkkyä venäläisten sieluille. Sen 
seurauksista tullaan kärsimään vielä kauan. 
Pahimmassa tapauksessa Venäjän johtoon 
tulee putinilaisen valtionationalismin jälkeen 
etnisesti ajattelevia nationalisteja.

Voissa paistajat ovat kuitenkin väärässä. 
Venäjä voi muuttua ja paljon on jo muuttu-
nut Neuvostoliiton jälkeen. Myös venäläiset 
ovat omalla tavallaan eurooppalaisia. Venä-
jän historia on kiinteä osa Euroopan histori-
aa, vaikka aatehistoriallisesti maa ei ole aina 
kulkenut samassa tahdissa muun Euroopan 
kanssa.

Euroopan unioniin johtanut integraatio-
kehitys on tuonut rauhaa ja vakautta kauan 
kuohuneeseen maanosaan. Suuri tulevaisuu-
den haaste onkin saada Venäjä jollakin ta-
valla mukaan tuohon kehitykseen. Venäjän 
sovittaminen Euroopan tilkkutäkkiin sitä itse-
ään ja muuta Eurooppaa tyydyttävällä tavalla 
on vaikeaa, mutta ilman Venäjää eurooppa-
lainen projekti ei ole valmis.

Jos kaikki sujuu hyvin, Ukraina voi toimia 
suunnannäyttäjänä. Sitä ennen Venäjän on 
kuitenkin palattava menneisyydestä ja kään-
nettävä katseensa kohti tulevaisuutta.

Kirjoittaja työskentelee Prahassa Kaarlen 
yliopistossa.

Länsivastaiset asenteet näkyvät myös kirjoissa. Irkutskilaisessa 
kirjakaupassa oli jo vuonna �010 oma hylly aiheelle Salaliitto 
Venäjää vastaan.
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Helmikuun 17. päivänä �015 Suomen puo-
lustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin 

puolustusministeri Peter Hultqvist esittelivät 
Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteis-
työn tiivistämisedellytyksiä arvioivan raportin 
pääpiirteitä. Raportti  laadittiin puolustusmi-
nisterien keväällä �014 antaman toimeksi-
annon pohjalta. Toimeksiannossa puolustus-
ministeriöitä ja puolustusvoimia pyydettiin 
tarkastelemaan maiden välisen rauhan ajan 
puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksiä 
maa-, meri- ja ilmavoimien sekä puolustus-
voimien yhteisten toimintojen osalta. 

Pohjoismainen puolustusyhteistyö ja sen 
kehittäminen saivat alkunsa 1960-luvulla 
rauhanturvaamisoperaatioissa tehdyn tie-
donvaihdon ja yhteistyön myötä. 1990- ja 
�000-luvuilla yhteistyö sai järjestäytyneem-
män muodon erilaisten käytännön järjestely-
jen kautta. Tuolloin luotiin paljon erilaisia so-
pimuksia, jotka yhdistettiin puolustusminis-
terien päätöksellä vuonna �009 NORDEFCO:
n (Nordic Defence Cooperation) alaisuuteen. 
NORDEFCO:ssa toimivien valtioiden - Suo-
men, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin 

- välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, jot-
ka voivat vaikuttaa yhteistyön järjestelyi-
hin käytännön tasolla. Suomi ja Ruotsi ovat 
Euroopan unionin jäseniä, kun taas Norja ja 
Islanti NATO-maita. Tanskalla on jäsenyys 
kummassakin organisaatiossa.

NORDEFCO:n viitekehyksessä tapahtuvan 
toiminnan lisäksi Suomi ja Ruotsi ovat teh-
neet myös kahdenvälistä yhteistyötä puo-
lustuksen osalta. Esimerkiksi kummankin 
maan ilmavoimilla on yhteisiä harjoituksia ja 
kriisinhallintaoperaatioissa Suomen ja Ruot-
sin sotilaat ovat voineet muodostaa yhteisiä 
yksiköitä. Lisäksi maat tekevät yhteistyötä 
merivalvonnassa. Aloite puolustusyhteistyön 
tiivistämisestä maiden välillä voidaan nähdä 
luonnollisena jatkumona pitkään jatkuneelle 
yhteistyölle. �014 toukokuussa puolustusmi-
nisterien allekirjoittamassa toimintasuunni-
telmassa tavoitteeksi asetettiin tehokkuuden 
parantaminen, yhteisten resurssien hyödyn-
täminen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen 
suunnittelun aloittaminen.

Raportissa esitellään mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön 

Tammikuun lopussa Suomen ja 
Ruotsin puolustusministereille luo-
vutettu raportti perustuu aiemmin 
allekirjoitettuun toimintasuunni-
telmaan. Raportissa tavoitteeksi 
asetetaan pitkän tähtäimen puo-
lustusyhteistyön kehitys. Puolus-
tusyhteistyön tiivistämisen tavoit-
teena on alueellisen turvallisuuden 
parantaminen, kummankin maan 
puolustukseen käytettävissä ole-
vien resurssien parempi hyödyn-
täminen sekä kustannustehok-
kuuden parantaminen.  Raportin 

Suomi ja Ruotsi tiivistävät 
puolustusyhteistyötään

satu huotari

Suomalainen, norjalainen ja ruotsalainen hävittäjä Islannissa keväällä 
�014 järjestetyssä harjoituksessa. Kuva: Ruotsin ilmavoimat. 
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tavoitteet rakentuvat jo olemassa olevien 
kansainvälisten yhteistyömuotojen päälle.

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien yh-
teisessä raportissa kartoitetaan yhteistyö-
mahdollisuuksia kuudella eri osa-alueella, ja 
jokaisen osa-alueen on valmistellut itsenäi-
nen, kummankin maan edustajista koostuva 
työryhmä. Ensimmäiset kolme osa-aluetta 
kattavat perinteiset puolustushaarat: maa- 
meri- ja ilmavoimat. Yhteistyömahdollisuuk-
sia selvitettiin muotoilemalla ensin pitkän 
tähtäimen visio ja sitten yksityiskohtaisempi 
aikajana ja listaus kehityskohteista. Meri- ja 
ilmavoimien suunnitelmiin lukeutuu esimer-
kiksi tukikohtien yhteistyömahdollisuus ja 
yhteisten joukkorakenteiden muodostamista. 
Maavoimat painottivat visiossaan yhteisten 
harjoitusten lisäämistä sekä arvioivat mah-
dollisuuksia yhteisen koulutuksen ja opetuk-
sen järjestämiselle.

Puolustushaarojen lisäksi raportissa käsi-
tellään yhteistyön tiivistämismahdollisuuksia 
materiaalihankintojen ja esimerkiksi kriisin-
hallintatehtäviin luotavien yhteisten yksikkö-
jen suhteen. Raportissa käydään läpi myös 
yhteistyön tiivistämisedellytysten kulmaki-
veä, eli tiedon jakamista ja maiden välisten 
suojattujen kommunikaatioyhteyksien kehit-
tämistä. Kaikkien osa-alueiden osalta yhteis-
työ keskittyy koskemaan rauhan aikaa.

Vaikka puolustusministereille luovutetun 
raportin visiot yhteistyöstä ovat kunnianhi-
moisia, tuodaan raportissa esille myös yhteis-
työn tiivistämiseen liittyviä haasteita. Pohjim-
miltaan Ruotsin ja Suomen puolustusvoimat 
ovat erilaisia. Suomessa on käytössä kutsun-
toihin perustuva yleinen asevelvollisuus, kun 
taas Ruotsissa on reserviltään huomattavasti 
pienikokoisempi vapaaehtoisuuteen perustu-
va ammattiarmeija. Mallien yhteensovittami-
sen lisäksi haasteelliseksi voivat osoittautua 
maiden eriävät, puolustusvoimien toimintaa 
säätelevät, lait ja säädökset. Yhteistyön tii-
vistäminen tulee myös vaatimaan kummal-
takin maalta lisäresursseja niin rahoituksen 
kuin henkilöstönkin osalta. Tiivistämistoimien 
edetessä on myös odotettavissa pienempiä 
käytännön haasteita, kuten esimerkiksi ky-
symys koulutuksessa käytettävästä kielestä.

Seuraavat askeleet puolustusyhteistyön 
tiivistämisessä ovat poliittisen tavoitetason 

määrittely ja päätösten tekeminen. Rapor-
tissa luodaan hyvä pohja puolustusyhteis-
työn tiivistämiselle, mutta se on vasta al-
kua. Seuraavaksi vuorossa on kummassakin 
maassa käytävä poliittinen keskustelu, jonka 
tavoitteena on ensin saada arvioita tiivistä-
misehdotuksista ministeriöiltä sekä sitten 
tehdä tarvittavat poliittiset linjaukset. Myös 
mahdolliset lainsäädäntömuutokset vaativat 
aikaa. Vasta tämän jälkeen voidaan alkaa to-
teuttaa raportissa listattuja tiivistämisehdo-
tuksia, joka myös on aikaa vievä prosessi. Ti-
lannekuva- ja koulutusyhteistyö ovat sellaisia 
osa-alueita, joiden osalta yhteistyötä voidaan 
tiivistää nopeasti.

Yhteistyön tiivistäminen ei tarkoita 
puolustusliiton muodostamista

Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteis-
työtä on jo pitkään hallinnut keskustelu mah-
dollisesta maiden välisestä puolustusliitosta. 
Vuoden �014 alussa Turun Sanomissa julkais-
tussa yhteisessä kirjoituksessaan kummatkin 
puolustusministerit korostivat, ettei tiivistet-
ty puolustusyhteistyö tarkoita turvallisuusta-
keet sisältävän puolustusliiton muodostamis-
ta.  Puolustusyhteistyön tiivistämistä käsit-
televissä asiakirjoissa yhteistyötä kuvaillaan 
muita puolustus- ja turvallisuuspoliittisia 
järjestelyjä, kuten Natoa, NORDEFCO:a sekä 
Euroopan unionia täydentävänä, ei niiden yli-
ajavana järjestelynä. Tarkoituksena on siis 
keskittyä käytännönläheiseen yhteistyöhön.

Kuluneen vuoden aikana Euroopan ja 
myös Itämeren turvallisuustilanne on muut-
tunut huomattavasti epävakaisemmaksi.  
Venäjä ja sen aggressiivinen ulkopolitiikka, 
Ukrainan tapahtumat ja ilmatilaloukkaukset 
Itämeren alueella ovat sellaisia tapauksia, 
joita ei voi jättää huomioimatta. Vaikka Suo-
mi ja Ruotsi sijoittuvat geopoliittisesti hyvin 
keskeiselle paikalle Venäjään nähden, on 
puolustusyhteistyön tiivistämisessä kyseessä 
enemmänkin hyvästä ajoituksesta kuin tur-
vallisuustilanteen muutokseen reagoinnista. 
Kyseessä on vain seuraava askel jo pitkään 
jatkuneessa kehityksessä.

Kirjoittaja työskentelee puolustusministeriön 
viestintäyksikössä.
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Länsi-Afrikassa käynnissä oleva ebolae-
pidemia on nostanut jälleen kerran esiin 

tartuntatautien aiheuttaman uhkan kansain-
välistyneessä maailmassa. Joulukuussa �013 
guinealaisessa Meliandoun kylästä alkanut 
epidemia on sittemmin levinnyt useisiin mui-
hin Länsi-Afrikan maihin, ja kuolleita on jo 
yli yhdeksäntuhatta. Epidemia on herättänyt 
pelkoa sen leviämisestä länsimaihin, mutta 
samalla on myös pelätty, että bioterroristit 
saisivat ebolaviruksen helposti käsiinsä.

Tartuntatautien merkitys väestön tervey-
den ja yhteiskunnan toimintojen vaarantaji-

na on korostunut �000-luvulla. Elinympäristö 
ja elintavat ovat muuttuneet siten, että laa-
jamittaisten luonnollisten epidemioiden mah-
dollisuus on lisääntynyt. Esimerkiksi lisäänty-
nyt matkustelu ja elintarvikkeiden massatuo-
tanto muodostavat entistä useammin riskin 
epidemian synnylle. Vuoden 1918 influens-
saepidemian eli espanjantaudin arvellaan 
tappaneen jopa 50 miljoonaa ihmistä – nyky-
aikana uhriluku voisi olla jopa suurempi. 

Tartuntatautien aiheuttama uhka

Perinteisesti yhteys terveyden ja turvalli-
suuden välillä on nähty kapeana ja lähinnä 
uhkana, jonka tartuntataudit voivat aiheut-
taa armeijalle. Armeijajoukoille aiheutuva 
riski puolestaan voi heijastua kansalliseen ja 
kansainväliseen turvallisuuteen. Lisäksi tar-
tuntatautien vaara voi vähentää halukkuutta 
lähettää joukkoja rauhanturvatehtäviin.  

Kylmän sodan päätyttyä turvallisuuskäsi-
tys muuttui käsittämään entistä kirjavampia 
uhkia perinteisen valtioiden välisen sodan-
käynnin lisäksi. Tällaisia uusia uhkia ovat esi-
merkiksi ilmastonmuutos ja luonnonvarojen 
ehtyminen. Tartuntataudit nousivat poliitti-
sen keskustelun aiheeksi vähitellen. Vuon-
na �000 WHO julisti HIV/AIDS-epidemian 
uhkaksi kansainväliselle rauhalle ja turvalli-
suudelle sekä julisti ”rauhanomaisen sodan” 
sitä vastaan. �000-luvulla SARS-epidemia, 
lintuinfluenssaepidemiat ja sikainfluenssa-
pandemia ovat testanneet valmiutta torjua 
tartuntatautien leviämistä.

Terveysvaikutuksen lisäksi epidemioilla 
voi olla laajoja yhteiskunnallisia, poliittisia ja 
taloudellisia seurauksia. Vuoden �003 SARS-
epidemian on arveltu aiheuttaneen Aasian 
maille noin 60 miljardin dollarin tappiot. Ebo-
laepidemia on puolestaan kolhinut Länsi-Af-

Tartuntataudeista tuli osa 
turvallisuuspolitiikkaa

susanna sissonen

Lääkäri valmistautuu hoitamaan ebolaan sairastuneita 
potilaita. Kuva: Wikimedia commons/Athalia Christie.
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rikan taloutta vähentyneen tuotannon, kau-
pankäynnin ja turismin kautta. Eläin- ja kas-
vitautiepidemiat voivat aiheuttaa esimerkiksi 
elintarvikehuollon häiriöitä ja johtaa eläinten 
joukkoteurastuksiin. Köyhyys ja huono ter-
veystilanne voivat puolestaan johtaa väestön 
muuttoon ihmisten etsiessä parempia asuin-
sijoja, mikä voi samalla levittää tauteja. Vä-
lillisesti vaikutukset kohdistuvat myös turval-
lisuuteen ja valtion vakauteen. 

Pernaruttokirjeet nostivat esiin 
bioterrorismin uhkan

Luonnollisten tartuntatautiepidemioiden li-
säksi uhkana nähdään myös biologisen 
aseen tahallinen käyttö. Bioaseilla tarkoite-
taan mikrobeja ja niiden tuottamia toksiineja, 
jotka aiheuttavat tauteja ihmisissä, eläimissä 
tai kasveissa ja joita voidaan käyttää viha-
mielisessä tarkoituksessa. Käännekohtana 
bioterrorismiin varautumisessa voidaan pitää 
Yhdysvalloissa tapahtuneita syyskuun �001 
terrori-iskuja sekä niiden jälkeen lähetetty-
jä pernaruttokirjeitä.  Vaikka kirjeiden seu-
rauksena kuoli vain viisi henkilöä, muuttivat 
kirjeet merkittävästi tartuntatautien aiheut-
tamia uhkakuvia. 

Yleisesti ottaen bioterrori-iskun riskiä pi-
detään alhaisena, mutta toteutuessaan sen 
seuraukset voisivat olla tuhoisat. Biologisia 
tekijöitä on käytetty häiriköinnissä ja sodan-
käynnissä jo historiallisista ajoista lähtien, 
mutta vasta luonnontieteiden kehittyminen 
mahdollisti mikrobien tehokkaan valjastami-
sen asekäyttöön. 1900-luvun alkupuoliskolla 
monilla valtioilla, kuten Yhdysvalloilla, Isol-
la-Britannialla, Japanilla ja Neuvostoliitolla 
oli bioaseohjelmia. Nykyään valtioiden bio-
aseohjelmia suurempana uhkana pidetään 
sitä, että terroristiryhmät saisivat käsiinsä 
bioaseita. 

Biologisten aseiden käyttö, tuottaminen, 
säilyttäminen ja hankkiminen kiellettiin jo 
1970-luvun alussa. Biologisten aseiden kiel-
tosopimuksen 170 allekirjoittajavaltiota ko-
koontuvat vuosittain keskustelemaan siitä, 
miten biologisten aineiden väärinkäyttöä voi-
taisiin estää. Kieltosopimus on kuitenkin vai-

keiden haasteiden edessä. Kehittyvä tiede ja 
halpeneva bioteknologia tarjoavat koko ajan 
uusia mahdollisuuksia biologian väärinkäyt-
töön, jolloin tahattoman ja tahallisen leviä-
misen riski kasvaa. 

Kansainvälinen yhteistyö on 
välttämätöntä

Kansalaisten terveydensuojelu on yleen-
sä kansallinen asia, mutta globalisaatio on 
tehnyt kansanterveydestä kasvavan osan 
ulkopolitiikkaa. Koska tartuntataudit eivät 
noudata valtioiden rajoja, niihin varautu-
minen ja tartuntatautien ennalta torjumi-
nen on välttämätöntä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Eri maiden hallitusten on 
yhä enemmässä määrin tehtävä yhteistyötä 
tartuntatautien rajoittamiseksi ja estämisek-
si.  Maailmanlaajuisia biologisia uhkia voi-
daan vähentää tehokkaimmin ehkäisemällä 
epidemioiden syntyä paikallisesti. Maailman 
terveysjärjestöllä on luonnollisesti tässä kes-
keinen rooli. Myös biologisten aseiden kiel-
tosopimusta pidetään luontevana yhteistyö-
kumppanina tartuntatautien ehkäisyssä, sillä 
varautuminen luonnolliseen epidemiauhkaan 
ja bioterrorismiin tukevat toisiaan. 

Yhdysvallat käynnisti vuonna �014 Global 
Health Security Agenda -ohjelman, joka on 
yli 40 maan ja keskeisten kansainvälisen jär-
jestöjen maailmanlaajuinen yhteistyöfoorumi 
biouhkien torjumiseksi. Suomi toimii terveys-
turvallisuusohjelman puheenjohtajamaana 
vuonna �015. GHSA-ohjelma korostaa laajaa 
ja tiivistä poikkihallinnollista viranomaisyh-
teistyötä, sillä paras tapa ehkäistä epidemioi-
ta on vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä 
maailmanlaajuisesti.  Suomessa on jo pit-
kään torjuttu biouhkia poikkihallinnollisesti. 
Esimerkiksi puolustusvoimien ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen Biologis-
ten uhkien osaamiskeskus on jo kymmenen 
vuoden ajan tukenut kansallista biologisiin 
uhkiin varautumista.

Kirjoittaja on eritysasiantuntija Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella ja Biologisten uhkien 
osaamiskeskuksessa.
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Historia on täynnä tarinoita sankarillisista 
kuolemista ja itsensä uhraamisesta. Myös 

itsemurhalla on oma roolinsa politiikassa ja 
konflikteissa. Sitä on käytetty muun muassa 
poliittisena protestina, sen avulla on pelas-
tauduttu toivottomista taisteluista ja vältet-
ty häpeällinen sotavankeus. Itsemurhaan on 
yleensä politiikassa turvauduttu silloin, kun 
muut suunnitelmat ovat menneet pieleen. It-
semurhaiskujen kohdalla tilanne on kuitenkin 
täysin toisnen. Itsemurhaiskun tekijän tavoi-
te ei ole tappaa itseään vaan muita ihmisiä. 

Itsemurhaiskulle ei ole löydetty kattavaa 
määritelmää. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin 
siitä, että isku tarvitsee onnistuakseen teki-
jänsä kuoleman ja tekijä lähtee iskuun siinä 
ymmärryksessä, ettei hän enää palaa. Iskun 
takana ovat poliittiset tavoitteet. Usein ta-
voitellaan laajempaa psykologista vaikutusta. 
Itsemurhaiskun tekijöille kuolonuhrien mää-
rää suurempi merkitys on sillä, kuinka moni 
heidän kuolemaansa todistaa. Toisinaan itse-
murhaisku -käsitettä on arvosteltu siitä, että 
se nostaa tekijän valokeilaan ja jättää uhrit 
varjoon.

Assassiinit ja tikarimiehet – oman 
aikansa terroristit

Itsemurhaiskut nykymuodossaan ovat mel-
ko tuore ilmiö, mutta usein niiden mennei-
syydessä mainitaan juutalaiset sikariukset, 
myyttiset assassiinit tai Intian thugit. Sika-
riukset eli tikarimiehet toimivat ajanlaskun 
alun Juudeassa taistellen roomalaisvaltaa 
vastaan puukottamalla vihollisiaan. Assassii-
nit tai oikeammin nisarit edustivat ismaililais-
ta shiialahkoa ja onnistuivat pysymään vuo-
sisatoja koskemattomana Syyrian ja Persian 
syrjäisillä vuoristoalueilla. He puolustautui-
vat hallitsevia sunniryhmiä vastaan puukot-

tamalla näiden hallitsijoita julkisilla paikoilla. 
Itsemurhaterrorismin isiksi kutsutut nisarit 
olivat tunnettuja pelottomuudestaan eikä 
pakoreittejä valmisteltu. Intialaiset thugit eli 
kuristajat kuristivat uhrinsa liinalla ja heidät-
kin usein mainitaan itsemurhaiskujen histo-
riassa. Tällä vasta 1800-luvulla kukistetulla 
epämääräisellä rosvojoukolla ei ollut kui-
tenkaan poliittisia päämääriä saati itsemur-
hatarkoitusta. Näiden sinänsä kiinnostavien 
ryhmien liittäminen itsemurhaterrorismiin on 
ongelmallista, sillä teot eivät vaatineet onnis-
tuakseen tekijänsä kuolemaa. Samasta syys-
tä esimerkiksi kouluampumisia ei voida pitää 
itsemurhaiskuina.

Itsemurhaiskut modernilla ajalla

Japanilaiset ”Jumalan tuulet” eli kamikazet 
nostivat itsemurhan uudella tavalla keskiöön. 
Kamikazet toimivat Japanin armeijan käskys-
tä vuosina 1944–1945 ohjaten lentokoneita, 
veneitä ja sukellusveneitä päin vastustajan 
joukkoja. Okinawan taistelussa Yhdysvallat 
kärsi yhden historiansa pahimman tappio, 
kun itsemurhapommittajat tappoivat yli 5000 
amerikkalaissotilasta. Kamikazien iskut olivat 
osa tavanomaista sodankäyntiä, joten terro-
rismiksi niitä ei voida lukea, sillä terrorismi 
liitetään siviilejä vastaan kohdistettuihin toi-
miin. Kamikazien jälkeen iskut katosivat lä-
hes neljäksi vuosikymmeneksi. 

Elettiin 1980-luvun alkua ja se ryhmitty-
mä, josta myöhemmin tuli vaikutusvaltainen 
Hizballah, oli vielä kovin hajanainen. Marttyy-
riuden mallia Libanoniin saatiin ajatollah Kho-
meinin Iranista. Siellä sadat siviilit, jopa lap-
set, lähettiin Islamilaisen vallankumouksen 
nimissä suurina ihmisaaltoina taistelemaan 
eturintamaan. Libanonilaisryhmät vaihtoivat 
tämän ihmishenkiä tuhlaavan metodin toimi-

Miten itsemurhaiskuista tuli päivittäinen 
uutinen?

anniKa rosberg-haavisto
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vampaan ja vuodesta 1981 itsemurhaiskut 
ovat kuuluneet monen terroristiryhmän voi-
makkaimpiin aseisiin. Libanonin iskut tehtiin 
lähinnä sotilastukikohtiin, kun Hizballah ja 
muut aseelliset ryhmät vastustivat Israelin 
miehitystä ja länsimaisten joukkojen olemas-
saoloa alueella. Yhdysvallat ja Ranska ottivat 
satoja kuolonuhreja vaatineet iskut tosissaan 
ja jättivät Libanonin.  

Terrorismi on levittynyt kautta historian 
matkimalla. Kun joku taistelukeino todetaan 
toimivaksi, sillä on tapana levitä. Hizballa-
hista mallia otti ensimmäisenä srilankalainen 
itsenäistä tamilivaltiota ajanut Tamilitiike-
rit -järjestö, jonka ensimmäinen itsemurha-
pommittaja räjäytti itsensä vuonna 1987. Sri 
Lankasta iskut palasivat takaisin Lähi-itään, 
jossa palestiinalaisryhmät Islamilainen Jihad 
sekä Hamas etsivät uusia keinoja taisteluun-
sa ylivoimaista Israelia vastaan. Itsemurha-
terrorismia harjoittavat ryhmät eivät kutsu 
iskuja itsemurhaiskuiksi. Erityisesti islamilai-
sessa kulttuurissa, jossa itsemurha itsessään 
on kielletty, on iskuja kutsuttu ”marttyyriope-
raatioiksi”. Tosin vastaavaa sanaa käyttivät 
myös maallistuneet Tamilitiikerit. 

Räjähtävä idea

Itsemurhaisku on eittämättä yksi terroris-
min historian merkittävimmistä keksinnöistä 
ja tuhoisuudellaan vailla vertaa. Esimerkiksi 
vuonna �007 itsemurhaiskut muodostivat 3.3 
% kaikista terroriteoista, mutta tappoivat yli 
neljäsosan terrorismin uhreista. Iskujen mää-
rä on kasvanut jatkuvasti, esimerkkivuonna 
�007 tehtiin yli 600 iskua. Globaaliksi uhak-
si itsemurhaiskut tunnustettiin syyskuun 11. 
päivän iskujen jälkeen vuonna �001. Tässä 
iskussa kuoli lähes kymmenen kertaa enem-
män ihmisiä kuin missään aikaisemmassa 
terrori-iskussa. Edelleen uusista itsemurhais-
kuista uutisoidaan lähes päivittäin, vaikka uu-
tiskynnystä kaikki iskut eivät enää edes ylitä. 
Lontoossa, Tukholmassa, Moskovassa ja Bul-
gariassa �010-luvulla tehdyt itsemurhaiskut 
osoittavat, etteivät eurooppalaisetkaan ole 
turvassa tämänkaltaisilta terrori-iskuilta.

Jokainen ryhmä on jättänyt ilmiöön omat 
piirteensä. Käytännössä Itsemurhaiskut teh-
dään nykyisin lähes aina pommi-iskuina, jol-
loin pommi on sidottu Tamilitiikereiden mallin 

mukaan tekijän vyötärölle. Pommiin lisätään 
esimerkiksi nauloja tai muuta terävää, jotta 
vaikutus olisi mahdollisimman tuhoisa. Seu-
raavaksi eniten käytetään räjähteillä las-
tattuja autoja, jotka ohjataan kohteeseen. 
Harvinaisemmissa tapauksissa pommia on 
kuljetettu laukussa, eläimen kyydissä tai 
veneessä. Myös kaapattuja lentokoneita on 
käytetty itsemurhaiskujen välineenä, kuten 
Yhdysvalloissa vuonna �001. Itsemurhais-
kut ovat valitettavan tehokkaita monestakin 
syystä. Pommittaja voi valita tarkan ajan ja 
paikan iskulleen, hänen ei tarvitse suunnitel-
la pakoreittiä eikä huolehtia jälkiseurauksista. 
Järjestöille iskut ovat kustannustehokkaita.

Yksilö-järjestö-yhteiskunta
Yksilötasolla itsemurhapommittajia on 

tietenkin äärimmäisen vaikea tutkia, sillä 
harvoin jää jäljelle haastateltavia. Tekijöistä 
ei ole voitu muodostaa minkäänlaista yhte-
näistä profiilia; joukossa on miehiä, naisia, 
nuoria, vanhoja, koulutettuja, kouluttamat-
tomia, uskonnollisia ja maallistuneita hen-
kilöitä. Shaul Kimhi ja Shemuel Even ovat 
jakaneet pommittajien henkilökohtaiset syyt 
psykologisiin (kosto, nöyryytys), uskonnol-
lisiin (Jumalan tahto, marttyyrius), sosio-
logisiin (köyhyys, sosiaalisten suhteiden ja 
koulutuksen puute) sekä poliittisiin (miehitys, 
itsenäisyystaistelu). Useimpien motiivit ovat 
sekoitus näistä. Se, että itsemurhaiskujen te-
kijät olisivat itsetuhoisia, mieleltään sairaita 
tai jonkun huumausaineen vaikutuksen alai-
sia, on suljettu pois monissa tutkimuksissa. 
Tekijöitä yhdistääkin paremmin se järjestö, 
jonka puolesta he toimivat. ”Yksinäisiä susia” 
on itsemurhaiskujen tekijöinä harvoin.

Suurin osa, noin 95 % kaikista itsemur-
haiskuista, tehdään jonkun järjestön toimes-
ta osana laajempaa ”kampanjaa”. Järjestöt 
tavoittelevat omia poliittisia päämääriään, 
jotka saattavat erota merkittävästi yksilön 
motiiveista lähteä mukaan toimintaan. Or-
ganisaatiot ovat tehneet strategisen valinnan 
käyttää itsemurhaiskuja politiikkansa väli-
neenä. Järjestöt huolehtivat tekijöiden rek-
rytoinnista ja koulutuksesta sekä käytännön 
järjestelyistä, kuten kuljetuksista pommitus-
paikalle. Tekijän perhe saa rahallista tukea. 
Järjestö ottaa yleensä myös ”kunnian” is-
kusta sen tapahduttua. Tässä tosin on eroja. 
Hizballah ja Tamilitiikerit eivät usein myön-
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täneet suoraan tehneensä itsemurhaiskuja, 
kun taas Palestiinassa kiihkeimpien itsemur-
haiskukampanjoiden aikaan �000-luvun al-
kuvuosina yhden iskun tekijöiksi ilmoittautui 
parhaimmillaan neljä eri järjestöä. 

Miksi joissain konflikteissa tehdään itse-
murhaiskuja ja toisissa ei, on kiinnostava 
kysymys. Yksi tärkeimmistä seikoista on ym-
päröivän yhteiskunnan tuki. Kulttuurit, joissa 
itsemurhaiskuja tehdään, ovat huomatta-
vasti vähemmän yksilökeskeisiä kuin vaik-
kapa suomalainen kulttuuri. Itsemurhaisku 
on ennen kaikkea kollektiivinen teko. Vallalla 
on niin kutsuttu ”kuoleman kulttuuri”, jossa 
henkensä yhteisen hyvän nimissä menettä-
neet ovat juhlittuja sankareita, joiden teoilla 
on moraalinen oikeutus. Esimerkiksi Palestii-
nassa jokaista itsemurhaiskua juhlittiin kuten 
häitä. Oikeuttamisessa uskonnolliset ja na-
tionalistiset piirteet sekoittuvat ja historialli-
set vääryydet nostetaan esiin. Käytännössä 
niiltä alueilta, joilla itsemurhaiskuja tehdään, 
voidaan aina löytää kulttuurisia ennakkota-
pauksia itsensä uhraamiselle. Vanhat myytit 
yhdistettynä nykyaikaiseen mediaan ovat 
valtava voima. 

Terrorismin moraalikysymyksiä

Itsemurhaiskujen alkaessa iskut suunnattiin 
paljolti Hizballahin tavoin sotilaskohteisiin 
tai Tamilitiikereiden tavoin valtion edustajia 
vastaan. Iskujen levittyä Palestiinaan alkoi 
kohteeksi valikoitua yhä useammin siviilejä. 
Hamas ja muut palestiinalaiset ääriryhmät 
kylvivät kauhua iskemällä esimerkiksi jouk-
koliikenteeseen, ravintoloihin ja toreille. Si-
viilikohteisiin siirtyminen johtui osittain epä-
symmetrisen sodankäynnin mahdottomuu-
desta. Israel on palestiinalaisryhmiin nähden 
sotilaallisesti ylivoimainen, joten järjestöt 
iskivät sen heikkoon kohtaan. ”On tyhmää 
metsästää tiikeriä, kun ympärillä on paljon 
lampaita”, totesi Hamas-johtaja 1990-luvulla. 
Kannattajille siviileihin kohdistuneet iskut oi-
keutettiin toteamalla, että kaikki ovat poten-
tiaalisia sotilaita. 

Itsemurhaiskut, kuten terrorismi koko 
laajuudessaan, on viime vuosina liitetty vah-
vasti islamiin. Suurin osa tällä vuosituhan-
nella toimineista terrorijärjestöistä onkin ol-
lut islamistisia. Kuitenkin esimerkiksi eniten 

itsemurhaiskuja maailmassa (yli sata iskua) 
tehtaillut Tamilitiikerit oli maallistunut järjes-
tö. Siinä missä islamistijärjestö lupaa mart-
tyyrille paikan paratiisissa viini- ja hunaja-
virtojen äärellä, tamilijohtaja Velupillai Prab-
hakaran ei luvannut mitään. Nationalismi on 
vahva voima aivan kuten uskontokin. Niinkin 
uskonnollisen järjestön kuin Hamasin epä-
onnistuneita pommittajia Israelin vankiloissa 
haastatellut Ariel Merari huomasi, että hyvin 
harva mainitsi uskontoa edes yhdeksi mo-
tiivikseen teolleen. Uskonnollisen järjestön 
jäsenet voivat olla hyvinkin maallistuneita ja 
toisinpäin. Useimmille on riittänyt ajatus, että 
kohtalo on joka tapauksessa ennalta määrät-
ty ja että marttyyrin muisto elää ikuisesti. 

Naisten käyttäminen itsemurhaiskuissa 
on ollut uskonnollisille islamistiryhmille on-
gelmallinen kysymys, sillä naisen ei katso-
ta voivan osallistua aseelliseen taisteluun. 
Maallistuneemmille ryhmille, kuten libano-
nilaiselle Amalille, Tamilitiikereille, Kurdista-
nin työväenpuolueelle PKK:lle tai vaikkapa 
Tshetshenian ”Mustille leskille” asia on ollut 
paljon mutkattomampi. Suuri osa näiden jär-
jestöjen iskuista on naisten tekemiä. Nais-
ten käyttämisessä on ollut etunsa. He eivät 
herätä yhtä paljon epäilyksiä kuin miehet, 
joutuvat harvemmin tarkastetuiksi ja saat-
tavat esimerkiksi tekeytyä raskaana olevak-
si, jolloin pommi on helppo piilottaa. Naisten 
iskut saavat helpommin medianäkyvyyttä ja 
niillä on todennäköisesti suurempi psykologi-
nen vaikutus. Paine naisten hyväksymiseen 
itsemurhaiskuihin myös islamistijärjestöjen 
riveissä on ollut suuri. Muiden muassa Ha-
mas antoi lopulta periksi. Pääosin naiset ovat 
osallistuneet iskuihin omasta vakaumukses-
taan, mutta hyväksikäyttöepäilyjäkin on. It-
semurhaiskuun osallistuminen on esimerkiksi 
hyvittänyt aviorikoksen ja perhe on päässyt 
irti häpeästä. Tällaiset tapaukset voidaan 
löyhästi rinnastaa kunniamurhiin. 

Kun terrorismista katosivat ”säännöt”

Paljon on muuttunut terrorismin ja itsemur-
haiskujen saralla sitten vuoden �001, joka oli 
monella tapaa käänteen tekevä vuosi. Aikai-
semmin 75 % itsemurhaiskuista suunnattiin 
demokraattisia valtioita vastaan. Irakin, Af-
ganistanin ja Pakistanin tilanteen myötä itse-



murhaiskuja ja muita terroritekoja on alettu 
suunnata enenevissä määrin saman uskon-
tokunnan edustajia vastaan. Erityisen sel-
västi tämä näkyy sunnien ja shiiojen välisenä 
kiihtyvänä väkivaltana. Toinen suuri muutos 
on hyväksikäytön merkittävä lisääntyminen 
itsemurhaiskuissa. Vuonna �008 al-Qaida lä-
hetti kaksi kehitysvammaista naista iskuun. 
Pommivyöt räjäytettiin kännykän avustuksel-
la kauempaa. Vapaaehtoisuus ei enää tällai-
siin iskuihin päde. 

Nigerialainen Boko Haram, Irakin ja Syy-
rian alueella toimiva Isis ja somalialainen 
al-Shabaab ovat esimerkkejä raaistuneesta 
nykyterrorismista. Ne nousevat jatkuvasti 
otsikoihin kidnappauksista, orjuuttamisesta, 
lapsisotilaiden käyttämisestä ja raiskauksis-
ta. Huolestuttavin piirre tässä terrorismin 
uudessa aallossa itsemurhaiskujen osalta on 
alaikäisten lasten käyttäminen pommittaji-
na. Lasten tie itsemurhapommittajaksi voi 
olla hyvin erilainen. Köyhien perheiden tie-
detään myyneen lapsiaan terroristijärjestöil-
le. Teini-ikäiset hakeutuvat itse järjestöihin 
ja heidät manipuloidaan suorittamaan isku, 
jolloin heistä tulee ”vapaaehtoisia”. Lisäksi 
Boko Haramin kaltaiset järjestöt pakottavat 

sieppaamiaan lapsia iskuihin. 10-vuotiaiden 
tyttöjen käyttäminen itsemurhapommittajina 
on jotakin, mitä itsemurhaterrorismikaan ei 
ole aikaisemmin nähnyt.   

Kun itsemurhaiskut modernilla ajalla al-
koivat, ne olivat niin poikkeuksellinen vasta-
rinnan muoto, että järjestöjohtajat joutuivat 
perustelemaan niiden käyttöä. Iskuja valmis-
teltiin viikkoja, tekijät rekrytoitiin huolella ja 
heidän henkinen ja strateginen kouluttautu-
misensa saattoi kestää kuukausia. Itsemur-
haiskut olivat marttyyriuden jaloin muoto ja 
tekijää muistettiin nimeltä. Jokaisen iskun 
saama mediahuomio oli valtava. Nykyään 

”tavanomaiset” itsemurhaiskut eivät juuri 
palstatilaa saa ja tekijäksi kelpaa kuka ta-
hansa, halusi tai ei. Järjestötkään tuskin pi-
tävät kirjaa marttyyreistaan. Pommin tekoon 
vaadittava 150 dollaria ei ole näille järjestöil-
le mitään ja ihmishenki on ilmainen. Itsemur-
haterrorismista on tullut liukuhihnatyötä.

Kirjoittaja valmistelee itsemurhaiskujen 
oikeuttamista käsittelevää väitöskirjaa 
Tampereen yliopistossa Johtamiskorkeakou-
lussa ja toimii Poliisiammattikorkeakoululla 
apurahatutkijana. 
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Ilmakuva New Yorkista syyskuun 11. päivän iskun jälkeen. 
Kuva: U.S. customs and border protection.
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”Siitä, miten 4. huhtikuuta 1949 Washingto-
nissa allekirjoitettu Pohjois-Atlantin sopimus 

(the North Atlantic Treaty, NAT) syntyi, on 
hiukan toisistaan poikkeavia tarinoita. Riip-
puu sopimusneuvotteluissa mukana olleista 
virkamiehestä ja heidän kansallisuudestaan, 
mitä seikkoja kukin sopimuksen synnyssä 
painottaa. Joka tapauksessa juhlallinen al-
lekirjoitustilaisuus järjestettiin Yhdysvaltain 
ulkoministeriön Andrew Mellon Auditorium-
salissa. Sen vieressä avautui kolmen kilo-
metrin pituudelta National Mall -puisto. Parin 
kilometrin päässä hohti Capitol-kukkula, toi-
sessa päässä puistoaluetta Abraham Lincoln 

-monumentti Keskellä puistoa kohosi korke-
uksiin Washington-obeliski. Vuosikymmeniä 
myöhemmin sinne pystytettäisiin Vietnamin 
sodan ja Martti Luther Kingin muistomerkit, 
mutta niin kauas kahdentoista ulkoministerin 
mielikuvitus ei liitänyt. Mikä olisi mahtanut 
olla heidän ilmeensä, jos joku olisi tuolloin 
väittänyt Naton selviävän voittajana kylmäs-
tä sodasta neljänkymmenen vuoden kuluttua 
ja laajenevan sen jälkeen �8 jäsenvaltion ja 
noin neljänkymmenen kumppanin liittokun-
naksi maailmassa, jossa ei enää ollut Neu-
vostoliittoa?”

Näin kuvaamme Juha-Antero Puistolan 
kanssa kirjassa ”Nato ja Suomi” tunnelmia 
Naton perustamisen yhteydessä. Vuosi ennen 
Washingtonin sopimuksen allekirjoittamista 
Suomi oli solminut YYA-sopimuksen Neuvos-
toliiton kanssa. Norja ja Tanska olivat valin-
neet puolustusratkaisukseen Naton ja hylän-
neet Ruotsin esityksen yhteisestä puolus-
tusliitosta. Kylmän sodan kauden lasketaan 
alkaneen pari vuotta ennen Naton perusta-
mista. Siitä vasta yli neljän vuosikymmenen 
jälkeen Suomen ja Naton tiet kohtasivat Suo-
men liittyessä vuonna 199� Naton perusta-
maan entisen Varsovan liiton maille tarkoi-
tettuun Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvostoon 

(NACC). Presidentti Mauno Koivisto oli en-
simmäinen Suomen presidentti, joka tapasi 
Naton johtoa – pääsihteri Manfred Wörnerin 
vuonna 199�. Presidentti Urho Kekkonen ei 
monesti edes maininnut Natoa puheissaan, 
eikä hänen kaudellaan ulkoministeriössä ol-
lut ”Nato-porukoita”, kuten ministeri Jaakko 
Iloniemi muistelee. Nato-yhteistyömme alku-
taival muodostaa pohjan nykyiselle ja tule-
valle kanssakäymiselle Naton kanssa, ja sen 
vuoksi sitä on kuvattu seuraavassa.

Yli 20 vuotta Nato-kumppanuutta

  Rauhankumppanuussopimuksen Suomi solmi 
Naton kanssa keväällä 1994. Kumppanuutta 
on matkan varrella laajennettu ja syvennetty, 
viimeksi Naton huippukokouksessa Walesis-
sa syyskuussa �014. Toisten mielestä kump-
panuus riittää Suomelle, toisten mielestä ei. 
Olennaisin ero kumppanuuden ja jäsenyyden 
välillä on yhteisessä puolustuksessa. Nato on 
perustettu yhteisen puolustuksen liitoksi. Sen 
peruskirjan viides artikla eli turvatakuupykälä 
ja siihen liittyvät harjoitukset ja tiedonvaihto 
koskevat vain ja ainoastaan jäsenmaita. Sen 
ovat kumppanimaista viimeksi saaneet ko-
kea Georgia ja Ukraina. Kumppanimailla, ku-
ten Suomella, ei ole myöskään asiaa Naton 
suunnitteluun tai päätöksentekoon miltään 
osin. Se oikeus on vain jäsenmailla.   

Suomen ja Naton välinen tiivis kumppa-
nuus on näkynyt myös Suomen osallistumise-
na Naton kriisinhallintaoperaatioihin. Vuosien 
1995-�014 välillä on toteutettu seitsemän 
Nato-johtoista operaatiota: Länsi-Balkanilla 
ISAF-SFOR-, Amber Fox - ja KFOR-operaatiot, 
ISAF Afganistanissa, Ocean Shield eli meri-
rosvojahti Somalian vesillä sekä Libyan ope-
raatio. Suomi on osallistunut niistä viiteen. 
Somalian rannikolla Suomi on ollut mukana 
EU-johtoisessa operaatiossa.

Mitä Nato koulussa tekee?

JyrKi Karvinen
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Suomi ja Nato erillään kylmän sodan 
ajan

Suomen ja Naton yhteinen taival alkoi kyl-
män sodan päättymisen ja Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen. Nato tarjosi yhteistyö-
tä entisille vihollismailleen luomalla vuonna 
1991 NACC:n, ja tuohon mahdollisuuteen 
tarttui myös Suomi. 

Vain neljä kuukautta 
myöhemmin, huhtikuussa 
199�, pohdittiin ulkomi-
nisteriössä mahdollisuutta 
päästä jossain muodossa seuraamaan tä-
män uuden yhteistyöjärjestelyn työskentelyä. 
Suomen kiinnostuksen taustalla oli ennen 
kaikkea tarve seurata kehitystä lähialueil-
lamme Venäjällä ja Baltian maissa.

Ulkoministeriön poliittisen osaston pääl-
likkö Jaakko Blomberg vieraili toukokuussa 
199� ensimmäisenä suomalaisena korkeana 
suomalaisvirkamiehenä Naton päämajas-
sa. Sen sijaan Koivisto ei Naton päämajaan 
mennyt, vaan tapasi Naton pääsihteerin 
myöhemmin samana vuonna eräässä belgia-
laislinnassa. Blomberg esitti keskusteluissa 
Naton apulaispääsihteeri Gephardt von Mol-
tken kanssa toivomuksen, että Suomi pääsisi 
tarkkailemaan Naton kesäkuussa Oslossa jär-
jestettävää NACC:n ulkoministerikokousta.

Pääsihteeri Wörner ilmeisesti puolsi Suo-
men kutsumista tarkkailijaksi, mutta Naton 
ulkoministerikokouksen loppuasiakirjaan tuli 
maininta, että Suomi osallistui tarkkailijana 
omasta pyynnöstään NACC:n ulkoministeri-
kokoukseen. 

Ilmapiiri 1990-luvun alussa oli Suomes-
sa hyvin Nato-vastainen. Tarkkailija-aseman 
hakemista pidettiin yleisesti suurena virhee-
nä. Julkisuuteen levisikin nopeasti tieto, että 
Suomi olisi vahingossa hyväksytty tarkkaili-
jaksi Naton yhteistyöjärjestelyyn. Asiaa han-
kaloitti se, että Naton alun perin kielteisen 
päätöksen vuoksi tarkkailuhanke oli pidetty 
vain ulkopoliittisen johdon ja ulkoministeriön 
virkamiesjohdon tiedossa.

NACC-päätöstä puitiin sekä eduskunnas-
sa että julkisuudessa. Keskustelua käytiin 
jopa siitä, oliko Suomi hakenut tarkkailijan 
vai huomioitsijan asemaa. Muille kielille suo-
malaista keskustelua oli vaikea kääntää. Huf-
vudstadsbladet otsikoi asiaa koskevan pää-

kirjoituksensa ironiseen sävyyn En observant 
iakttagare (tarkkaileva huomioitsija).

Kohun lieventämiseksi ulkoministeriö ko-
rosti, että huomioitsija-asemaan NACC:ssa 
ei liity jäsenyyspyrkimyksiä eikä mitään si-
toumuksia. Eduskunnalle vakuutettiin, että 
huomioitsija-asema ei myöskään merkitse 
muutosta Suomen politiikkaan pysyä sotilas-

liittojen ulkopuolella.
Blomberg painottaa, 

että yhteistyön alku oli hy-
vin hataraa. Aluksi oli jopa 
epäselvää, oliko Suomi ha-

kenut tarkkailija-asemaa vain Oslon kokouk-
seen vai muihinkin NACC:n ministerikokouk-
siin vai kenties myös muuhun yhteistyöneu-
voston toimintaan. Pian Suomelle kuitenkin 
selvisi, että pelkkä osallistuminen ministe-
rikokouksiin ei riitä, vaan haluttiin mukaan 
käytännön työtä käsitteleviin työryhmiin. Eri-
tyisesti rauhanturvakysymysten käsittely yh-
teistyöneuvostossa kiinnosti Suomea. 

Jotain tuttua tämänkin päivän tarkkailijal-
le tuossa Nato-yhteistyön alkuhaparoinnissa 
on.

Suomi Naton kumppaniksi ja 
operaatioihin

Naton vuonna 1994 käynnistämä rauhan-
kumppanuusohjelma ulotettiin koskemaan 
entisten sosialististen maiden lisäksi myös 
Euroopan liittoumattomia valtioita. Suomi, 
Ruotsi ja Itävalta olivat tuolloin jo hakeneet 
Euroopan Unionin jäsenyyttä, joten niiden 
lähtökohdat kahdenväliselle yhteistyölle Na-
ton kanssa olivat erilaiset kuin sotilasliiton 
entisillä vihollismailla. Suomi halusi, että län-
tisenä demokratiana ja pitkän rauhanturva-
kokemuksensa vuoksi se koettaisiin kumppa-
nuusyhteistyössä antavana osapuolena Nato-
maiden tapaan. 

Suomen päätös lähteä mukaan Naton 
rauhankumppanuusohjelmaan perustui kol-
meen tekijään: Ensinnäkin Suomi halusi olla 
mukana rauhanturvaamisessa. Se painottui-
kin vahvasti kumppanuusohjelmassa. Taus-
talla vaikutti koko Eurooppaa ravisteleva Ju-
goslavian kriisi. Toiseksi Suomi piti tärkeänä 
rauhanturvaamisessa tarvittavan sotilaallisen 
yhteistoimintakyvyn kehittämistä. Jo tuolloin 
oli selvää, että yhteistoimintakyky perustui 

“Olennaisin ero kumppanuuden ja 
jäsenyyden välillä on yhteisessä 
puolustuksessa.”
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Naton standardeille. 
Kolmanneksi päätöstä ohjasi tarve seu-

rata Naton, Venäjän ja itäisen Euroopan 
maiden suhdekehitystä. Suomen osallistu-
minen Naton rauhankumppanuusohjelmaan 
oli ”pyyteellistä toimintaa tiedonsaannin var-
mistamiseksi”, kuten ulkoministeriössä asiaa 
tuolloin luonnehdittiin.  Lähtökohtana kump-
panuusyhteistyölle oli se, että Suomi ei har-
kitse Nato-jäsenyyttä. ”Suomi ei hae uusia 
puolustusratkaisuja rauhankumppanuuden 
kautta”, totesi ulkoministeri Heikki Haavisto 
juuri ennen kumppanuussopimuksen allekir-
joittamistilaisuutta toukokuussa 1994. 

Globaali kumppanuusverkosto

Vuoden �015 alussa Natolla oli yhteensä 41 
kumppania neljässä eri kategoriassa: Euro-
atlanttisessa kumppanuusneuvostossa oli 
Suomen lisäksi �1 kumppanimaata. Lisäk-
si Natolla oli seitsemän Välimeren dialogiin 
kuuluvaa, neljä Istanbulin aloitteen piiriin 
kuuluvaa ja kahdeksan globaalia kumppania. 
Naton kumppanimaiden määrä tuskin mer-
kittävästi kasvaa, mutta kumppaniyhteistyön 
rakenne ja sisältö varmastikin muuttuvat. 

Naton nykyistä tilannetta voi verrata sii-
hen, millaisen haasteen edessä EU oli 1990-
luvun alkupuolella, kun toistakymmentä 
hyvin erilaisilla ”ruokahaluilla” varustettua 
valtiota Pohjoismaista Länsi-Balkanille alkoi 
kerääntyä sen ovelle. Vastaukseksi Saksan 

kristillisidemokraattisen CDU-puolueen ulko-
poliittinen vaikuttaja Karl Lamers ja Wolfgang 
Schäuble, joka on toiminut myöhemmin Sak-
san valtiovarainministerinä, esittivät syksyllä 
1994 idean (Reflections on European Poli-
cy-raportti) ”monivauhtisesta” (multi-speed 
Europe) Euroopan unionista. Siinä EU-maat 
etenisivät eri tahtia eri politiikka-alueilla ky-
kyjensä ja halujensa mukaisesti, mutta siten, 
että hitaimmat eivät estäisi nopeimpia ete-
nemästä. 

Löyhästi ymmärrettynä Natossa sovel-
letaan jo tuota monivauhtisen liittokunnan 
mallia. Naton ytimessä ovat jäsenmaat ja 
ulommilla kehillä kumppanimaat niiden edis-
tyneisyydestä riippuen. Walesin huippukoko-
uksen jälkeen kumppaneista lähimpänä Na-
toa ovat Suomi, Ruotsi, Georgia, Jordania ja 
Australia. 

Laajennettuja mahdollisuuksia 
kumppanuudessa

On mahdollista, että Nato sisällyttää osan 
kumppaneista tiiviimpään yhteistyöhön, jos-
sa tietojen vaihto myös valmisteltavina ole-
vista operaatioista parantuisi. Tiiviimmässä 
kumppanuudessa maat pääsisivät mukaan 
operaatioiden ja harjoitusten suunnitteluun 
sekä tavoitteiden asetteluun nykyistä aikai-
semmin. Kyseessä olisi järjestely, jossa Nato 
antaisi mahdollisuuden avata kaikki ovet 
ja kumppanimaa päättäisi, mitkä jätetään 

kiinni. Nykyisissä oloissa 
Suomi ja Ruotsi eivät avai-
si turvatakuun sisältävää 
ovea, koska se tarkoittaisi 
Nato-jäsenyyttä.

Walesin huippukokouk-
sessa Nato otti askeleen 
eteenpäin aloittamalla uu-
denlaisen ”laajennettujen 
mahdollisuuksien” (En-
hanced Opportunities, EO) 
kumppanuuden Suomen, 
Ruotsin, Georgian, Jordani-
an ja Australian kanssa.  EO-
kumppanuus ei kuitenkaan 
muuta kumppanuuden pe-
rusperiaatteita. Sekin pitää 
kumppanit edelleen ulko-
na Naton suunnittelusta ja Nato-maat ja kumppanit.
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päätöksenteosta. 
EO-kumppanuus on kuitenkin tärkeä Suo-

melle, sillä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää ja 
kehittää Nato-yhteensopivuutta, jonka Suo-
mi kahdentoista vuoden aikana ISAF-operaa-
tiossa Afganistanissa ehti rakentaa. On kui-
tenkin huomattava, että EO-kumppanuudes-
sakin kyse on Suomelle tarjolla olevista mah-
dollisuuksista, eikä mistään automaattisesti 
syliin putoavista Nato-yhteistyön hedelmistä. 
Siitä esimerkkinä on kumppanien osallistu-
minen Naton huippukokouksiin. Se riippuu 
täysin Nato-maiden tahdosta. Osallistuminen 
on mahdollista vain silloin, kun Nato-maat 
kutsuvat kumppanimaita mukaan. Suomi on 
saanut kutsun kolmeen huippukokoukseen 
peräkkäin (Lissabon �010, Chicago �01� ja 
Wales �014), mutta se ei tarkoita varmaa 
kutsua Naton seuraavaan huippukokoukseen 
Varsovassa vuonna �016. Siitä Nato tehnee 
päätöksen tapansa mukaan vasta hyvin lä-
hellä kokousta. Naton ei tietenkään kannata 
kutsua kumppaneita kokouksiinsa, ellei nii-
den kanssa järjestettäviin istuntoihin ole tar-
jolla riittävän painavia aiheita.

Yritystä vaikuttaa Naton 
äätöksentekoon

Vaikka EO-kumppanuus ei tarjoa mahdol-
lisuutta osallistua Naton päätöksentekoon 
(decision making), se avannee hiukan aiem-
paa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa pää-
töksentekoon (decision shaping). Tärkeintä 
Suomen kannalta on, että EO-kumppanuus 
voi paikata Suomen osalta kahta oleellista 
puutetta kumppanuusyhteistyössä: ensiksi 
Naton Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto 
on menettänyt alkuperäistä merkitystään ja 
toiseksi ISAF-operaatio päättyi vuoden �014 
lopussa. Kun kaksi kumppanuuden kulmaki-
veä, joiden varassa Nato-yhteensopivuutta 
on kehitetty, on jäänyt sivuun, niin jotain on 
pitänyt saada tilalle. EO-kumppanuus onkin 
osaltaan ratkaisu Suomen Nato-kumppanuu-
den haasteisiin vuosiksi eteenpäin. Se tarjo-
aa nimensä mukaisesti laajennettuja mah-
dollisuuksia Nato-yhteensopivuuden ylläpitä-
miseksi. Niille, jotka mielivät mukaan Naton 
päätöksentekoon, ratkaisu voi olla vain Nato-
jäsenyys. Kumppanuuden kautta ovi Naton 
päätöksentekopöytiin ei aukea.

Nato näyttäisi kehittävän kumppanuuksia 
pitkälle Suomen ja Ruotsin toivomalla tavalla. 
Se tarkoittaa siirtymistä kohti pitkälle räätä-
löityä yhteistyötä, jossa on otettu huomioon 
kumppanimaan kyvyt ja kiinnostus. Uudis-
tuksilla halutaan tarjota nykyisille kumppa-
nimaille selkeämpi mahdollisuus kehittää tii-
viimpää yhteistyötä Naton kanssa ilman, että 
ne tavoittelisivat jäsenyyttä. 

Nato mukaan opetukseen

Presidentti Koivisto tuki voimakkaasti Suo-
men EU-jäsenyyttä, mutta ei nähnyt mieltä 
Natoon liittymisessä, vaan tuhahti: ”Mitä me 
siellä teemme, mitä sieltä saamme?” Tuo-
reimman tutkimuksen mukaan 60 prosenttia 
suomalaisista on sitä mieltä, että emme saisi 
Natosta kuin vaikeuksia, minkä vuoksi siihen 
ei kannata liittyä. 

Siitä huolimatta historian voimakkaim-
paan sotilasliittoon liittyvien asioiden on syy-
tä olla historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
hallinnassa. Nato ei ole hajoamassa, vaan 
päänvastoin sen ovella on jonoa. Kuvaavaa 
Naton ”suosiolle” jäsenmaiden keskuudessa 
väliin rajustakin kritiikistä huolimatta on se, 
että yksikään jäsen ei ole esittänyt haluavan-
sa eroon liittokunnasta (Naton peruskirja 
mahdollistaa sen). Jopa Naton historian han-
kalin jäsen Ranska palasi 43 vuoden tauon 
jälkeen sen sotilaallisiin rakenteisiin takaisin 
vuonna �009.

Jotain samaa mitä EU-asioiden opetuk-
sen osalta tehtiin 1990-luvulla, on syytä 
tehdä myös Naton osalta. Tuolloin Suomi 
liittyi varsin ”historiattomana” EU:hun, ja 
tiedon tarve EU-asioista oli myös opettajien 
keskuudessa ymmärrettävästi kova. Tämän 
kirjoittaja työskenteli ennen EU-jäsenyyttä 
Taloudellisessa Tiedotustoimistossa opettajil-
le ja kouluille suunnatun Eurooppa-tiedotuk-
sen parissa ja jäsenyyden toteuduttua jatkoi 
sitä Brysselissä. Samanlaiseen massiiviseen 

”Nato-koulutukseen” ei ole tietenkään tarvet-
ta kuin EU:n kohdalla oli, vaan vähempikin 
riittää. Jotain tarttis tehdä, kuten Koivistolla 
oli tapana sanoa. 
 
Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja tietokirjaili-
ja, jyrki.karvinen@gmail.com
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Koulurauha, tuo yhteiskunnallisen keskus-
telun ikisuosikki, on puhuttanut, ihastut-

tanut ja vihastuttanut suomalaisia läpi koko 
koululaitoksen historian. Sisällissodan jäl-
keisinä vuosina, 19�0—1930-luvulla, koulu-
rauhan vaatimuksella oli aivan erityinen tur-
vallisuuspoliittinen ulottuvuutensa. Tuolloin 
suomalaisen kommunismin edustajat orga-
nisoivat alle 16-vuotiaille kansakoululaisille 
aatteellista järjestötoimintaa ja kehottivat 
iskulauseissaan työläislapsia ja heidän van-
hempiaan nousemaan porvarillista koululai-
tosta ja sen opettajien mielivaltaa vastaan. 

Kommunistien julkiset vaatimukset olivat 
hyvin käytännönläheisiä: vähemmän Man-
nerheimia ja enemmän leipää. Vaatimukset 
joutuivat pian sisällissodan jälkeen peruste-
tun Suomen turvallisuuspoliisin, etsivän kes-
kuspoliisin (EK) silmätikuksi. Turvallisuuspo-
liisin  näkökulmasta julkinen kommunistinen 
lastenliike oli vain savuverho, EK:n päällikön 
Esko Riekin sanoin ”laittomaksi julistetun 
Suomen kommunistisen puolueen (SKP) iki-
oma ’rekryyttikoulu’”. 

Kun lapuanliike 1930-luvun alussa vi-
ranomaisten myötävaikutuksella lakkaut-
ti suomalaisen kommunismin kaikenlaisen 
julkisen järjestötoiminnan, EK:n kiinnostus 
kommunistista lastenliikettä kohtaan kuiten-
kin väheni. Turvallisuuspoliisin terävimmässä 
kärjessä uskottiin, että julkisen järjestötoi-
minnan lakkauttaminen lopettaisi ”kommu-
nistisen kiihotuksen” koululaisten parissa. 
Päällikkö Riekki katsoi näin voivansa suun-
nata voimavarat vaarallisempana pidettyyn 
aikuisten toimintaan. Tai niin hän luuli, sillä 
yllättäen myös koululaitos heräsi vaatimaan 
kaikenlaisen ”kommunistisen kiihotustoimin-
nan” lakkauttamista. 

Koulurauhan nimissä syntyi hetkeksi väki-
valtakoneiston ja aatteellisen vallan edustaji-
en epäpyhä liitto, joka sai jännitteensä kum-
mankin osapuolen perustehtävän erosta.  

Sisällissodan jäljiltä Suomi oli rikki. Tur-
vallisuuspoliisin tehtävänä oli korjata se sul-
kemalla ulos yhteiskunnasta osa kansaa, jon-
ka maailmankatsomus ei ollut sovitettavissa 
sodan voittajien arvoihin. Koululaitoksen piti 
puolestaan eheyttää vihollisuuksien jakama 
kansa sivistyksen voimalla ja integroida hä-
vinneet valkoisen Suomen arvoihin.

”Pieniä viherjäisiä lappuja”

Helsinkiläisissä kansakouluissa esitettiin 
vuosina 1931—193� mielenkiintoinen näy-
telmä, jossa turvallisuuspoliisia kehotettiin 
ulottamaan toimintansa koulun seinien sisä-
puolelle. Mielenkiintoiseksi asian tekee, että 
vaatimukset koulurauhan takaamiseksi ja 
kommunistisen toiminnan suitsimiseksi nou-
sivat esiin, kun suomalainen kommunismi 
oli jo käytännössä lyöty. Ja mikä erikoisinta, 
pontevimmat vaatimukset etsivälle keskus-
poliisille esitti koululaitoksen oma virkamies, 
kansakouluntarkastaja Matti Pesonen. 

Lähtölaukauksena kouluun kohdistuneille 
turvallisuuspoliisin operaatioille toimi kasa 
pieniä vihreitä lappusia, joita maan alle pai-
nuneen kommunistisen lastenliikkeen edus-
tajat, pioneerit, levittivät helsinkiläisten kan-
sakoulujen pihoille talvella 1931. Lapuissa 
julistettiin iskulausein työläislasten fasismin 
vastaista toimintaa.

EK:n päällikkö Esko Riekki arvioi agitaa-
tiomateriaalin olevan lähtöisin ennemmin 
koulujen ulkopuolelta kuin koululaisilta itsel-
tään. Hän teki opetusministerille toimintaeh-
dotuksen, jossa lopullinen vastuu ”kiihotus-
työn” estämisessä olisi kouluilla. Niiltä vaa-
dittiin isänmaallista kasvatustyötä ja lujaa 
koulukuria. Jatkossa vastaavista tapauksista 
piti ilmoittaa suoraan EK:lle. 

Poliisilla ei ollut suurta halua ulottaa lain 
kouraa koulun seinien sisäpuolelle. Se ei 
myöskään ollut koulujen intresseissä. Sitä 

Koulurauhaa hinnalla millä hyvänsä?

Mari halli
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paitsi eihän lippulappusten pudottelu koulu-
jen pihoille niin vaarallista ollut, harmillista 
kylläkin.

Työrauha kouluissa taattava

Kansakouluntarkastaja Matti Pesosta eivät 
etsivän keskuspoliisin toimet kuitenkaan va-
kuuttaneet. Pesonen ohitti normaalin virka-
tien ja aloitti EK:n kanssa vuoropuhelun, jota 
voi kutsua häiriköinniksi. Hänen keskeisenä 
huolenaiheenaan näyttää olleen poliisin te-
hottomuus. Hänen mukaansa mitään ei ollut 
saatu aikaan, vaikka ”kommunistinen kiiho-
tustoiminta” oli jatkunut jo toista vuotta. 

Tämä ei täysin pitänyt paikkaansa. EK oli 
pidättänyt pioneeritoimitsijoita ja lisännyt 
valvontaa kansakoulujen lähistöllä. Pesosen 
parin päivän välein toistuvat puhelinsoitot 
EK:n nokkamiehille kevättalvella 193� sai-
vat Esko Riekin lopulta polttamaan päreensä: 
Eikö kansakouluntarkastaja ymmärtänyt, että 
maanrakoon nuijittunakin SKP:n harvalukui-
set aktiivit pystyivät kaikennäköisiä lappusia 
tiputtelemaan? Jok’ikisen tapauksen paljas-
taminen olisi kerta kaikkiaan mahdotonta!

Turvallisuuspoliisin johdossa ei katsottu 
hyvällä, että sen toimintaa arvosteltiin ulko-
puolelta. Viimeinen pisara oli, kun Pesonen 
antoi Kotimaa-lehdelle haastattelun, jossa 
hän lyttäsi EK:n toiminnan. Julkista viran-
omaisten arvostelua eivät Pesosen esimie-
het enää kouluhallituksessakaan sulattaneet. 
Kouluhallituksessa alkoi näyttää siltä, että 
kommunistista lastenliikettä suurempi ongel-
ma oli oman kansakouluntarkastajan toimin-
ta. Pesonen siirrettiin vähän äänin syrjään.

Rikkomaton koulurauha

Opettajien näkökulmasta ”kommunistinen 
kiihotus” ei koulurauhaa häirinnyt. Enemmän 
opettajia huolestuttivat lasten koulunkäyn-
tiin liittyvät arkiset asiat: oliko vähävaraisten 
perheiden lapsilla kenkiä tai kuinka monelle 
lapselle voitiin taata ilmainen, lämmin ate-
ria. He toki raportoivat tunnollisesti koulunsa 
tapahtumista, mutta lähinnä, koska niin oli 
käsketty. Opettajat näyttävät pääsääntöises-
ti puolustaneen omia oppilaitaan virkavallan 
syytöksiltä. Kyse oli kuitenkin lapsista. 

Myös toinen tulkinta on mahdollinen: 

opettajat suojelivat koulujen itsenäisyyt-
tä ja omaa sekä koulun mainetta. Jos olisi 
myönnetty, että omat oppilaat osallistuvat 
laittomuuksiin, olisi samalla myönnetty, et-
tei opettajista ollut koulurauhan ylläpitäjik-
si. Kouluissa on aina oltu herkkiä yrityksille 
murtaa koulujen autonomiaa. 1930-luku ei 
tehnyt poikkeusta.

Jos kerran opettajat eivät kokeneet kou-
lurauhaa uhatuksi, niin mistä oikein oli kyse? 
Väkivaltakoneiston ja aatteellisen vallan 
edustajien yhteistoiminta oli pakon sanele-
maa ja sillä oli nimikin — Matti Pesonen.  Hän 
oli tunnollinen virkamies, jonka toiminnan pu-
naisena lankana oli voimakas uskonnollinen 
maailmankatsomus. Arvomaailma perustui 
herännäisyyteen: kommunistit olivat juma-
lattomia. Pesosen ehdottomuuteen saattoivat 
vaikuttaa myös traumaattiset kokemukset 
Helsingin punaisesta kansakouluhallinnosta 
1918. Vilpitön usko omaan asiaan vei hänet 
törmäyskurssille niin turvallisuuspoliisin kuin 
omien esimiestensä kanssa. Toisenlaisella 
lähestymistavalla hän olisi jopa saattanut 
saada EK:n miehet vahtiin koulujen pihoille. 
Koulurauhaa se ei kuitenkaan olisi taannut. 
Se säilyi muutenkin rikkomattomana.

Kirjoittaja on VTM sekä historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja. Artikkeli perustuu hänen 
pro gradu –työhönsä Rikkomaton koulurau-
ha. Etsivä keskuspoliisi, kansakoululaitos 
ja kommunistinen varhaisnuorisotoiminta 
1928—1934. mari.halli@alumni.helsinki.fi

Helsingin kansakoulun-
tarkastaja Matti Pesonen, 
jota etsivän keskuspoliisin 
päällikkö Esko Riekki piti 
maanvaivana.  
Kuva: eduskunta.fi, edusta-
jamatrikkeli.

EK:n päällikkö Esko Riekki, 
jota Helsingin kansakoulun-
tarkastaja Matti Pesonen 
epäili lepsusta suhtautu-
misesta kommunistiseen 
lastenliikkeeseen.  
Kuva: Wikimedia commons.
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Nuorten yhteiskunnallisen kasvatuksen 
vahvistamisesta on ollut puhetta kaiketi 

yhtä kauan, kuin kansalaisten passiivisuudes-
ta ja osallistumishalun vähäisyydestä on oltu 
huolissaan. Pääministeri Jyrki Kataisen halli-
tuksen ohjelma vuodelta �011 mainitsi aivan 
eksplisiittisesti yhtenä kohtana yhteiskunnal-
lisen kasvatuksen vahvistamisen, kun perus-
opetuksen tavoitteita ja tuntijakoa jatkossa 
uudistettaisiin. Perusopetuksen tuntijakoase-
tuksessa �01� hallitus vastasikin huutonsa: 
yhteiskuntaopin opetus määrättiin alkamaan 
jo luokka-asteilla 4–6 eli alakoulussa. 

Tämä päätös samoin kuin yhteiskuntaopin 
opetuksen lisääminen perusopetuksessa ja 
lukiossa �000-luvun alussa juontaa juuren-
sa siitä, että julkisuudessa ja päättävilläkin 
tahoilla on oltu huolestuneita kansalaisten 
yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja etenkin 
taloudellisesta kyvykkyydestä. Koulun yh-
teiskuntatiedollinen opetus ja laajemminkin 
katsottuna yhteiskunnallinen kasvatus on 
nähty keinoksi lisätä tätä kyvykkyyttä siten, 
että aktiivista kansalaisuutta tukevia tieto-
ja ja taitoja opetettaisiin nuorille enemmän. 
Nuorena opittujen valmiuksien kantautu-
minen aikuisuuteen on järkeenkäypä aja-
tus. Mitä siinä tapauksessa olisi tähdellisintä 
opettaa koulussa?

Suomalaisten teini-ikäisten yhteiskunnal-
liset kyvyt eivät ole mitenkään heikot, kun 
niitä vertaillaan kansainvälisesti. Vuonna 
�009 tehtiin 38 maata kattava laaja ICCS-
tutkimus 14-vuotiaiden nuorten yhteiskun-
nallisista tiedoista, taidoista ja asenteista. 
Suomalaisnuoret olivat tiedoiltaan ja tai-
doiltaan tuloskärjessä yhdessä tanskalais-
ten nuorten kanssa. Suomalaisnuoret olivat 
aivan kärkikastissa myös kymmenen vuotta 
aikaisemmin tehdyssä saman sisältöisessä 
Cived-tutkimuksessa, ja suomalaisnuorten 

tietotaso oli vieläpä pysynyt kymmenen vuo-
den aikana samana, minkä tulosten kalib-
rointi osoitti. Jos peruskoulun halutaan lisää-
vän suomalaisnuorten kansalaiskyvykkyyt-
tä, kannattaakin todennäköisesti panostaa 
enemmän asennekasvatukseen kuin tietojen 
opetukseen. ICCS-tutkimuksen tietäväiset 
suomalaisteinit eivät oman ilmoituksensa 
mukaan olleet nimittäin järin kiinnostuneita 
toimimaan osallistuvina kansalaisina. 

 Asennekasvatus ei ole helppoa. Miten he-
rättää halu ja kiinnostus osallistua yhtei-

siin asioihin? Tutkimusten perusteella omat 
vaikuttamiskokemukset vahvistavat yksilön 
halua ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen osal-
listumiseen. Niiden saamiseksi yksilöllä on 
oltava tilaisuus tehdä jotain asioissa, jotka 
ovat hänelle itselleen merkityksellisiä. Tältä 
pohjalta on luontevaa esittää, että yhteis-
kuntaopin opetuksessa olisi tähdellistä pa-
nostaa toiminnallisuuteen, demokraattisen 
vaikuttamisen taitojen ja osallistumisen har-
joitteluun. 

Mihin alakoulun yhteiskuntaopissa 
panostetaan

Kun perusopetuksen tuntijako �01� tuli julki, 
historian ja yhteiskuntaopin opettajien tun-
teet olivat havaintojeni mukaan kahtalaiset. 
Yhteiskunnallisen opetuksen aseman vahvis-
tuminen nähtiin toki hyväksi, mutta herätti 
hämmennystä, että yhteiskuntaopin uusi 
opetusresurssi ladattiin alakouluun. Ehkä 
ammattikunnassa epäiltiin, että koska luo-
kanopettajilla ei ole yhteiskuntatieteellisiä 
opintoja, myös heidän kompetenssinsa opet-
taa yhteiskuntaoppia ovat heikot. Kompe-
tenssin riittävyys riippuu kuitenkin siitä, mit-
kä ovat alakoulun yhteiskuntaopin tavoitteet 
ja sisällöt.

Lisää kansalaiskyvykkyyttä nuorille
Alakoulun uusi yhteiskuntaoppi – miksi, mitä ja miten

Jan löfströM



31KLEIO 1/�015

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Kuten monet muutkin, olen joutunut 
muistuttamaan usein itseäni, että alakoulun 
yhteiskuntaoppi ei voi olla yksinkertaistet-
tu peruskoulun yläluokkien yhteiskuntaopin 
versio. Suomen poliittisen järjestelmän, so-
siaaliturvajärjestelmän sekä kansantalouden 
toimintaperiaatteiden opettaminen neljäs- tai 
kuudesluokkalaisillekaan ei tuntuisi vetäväl-
tä tavalta lisätä varhaisnuorten kiinnostusta 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
onkin pyritty siihen, että oppilas saisi tilai-
suuksia sekä pohtia että varsinkin harjoitella 
demokraattisen vaikuttamisen, päätöksente-
on, yhteisössä toimimisen sekä oman talou-
den hoidon asioita. Nuo kaikki ovat asioita, 
joita luokanopettaja voi pedagogisen koulu-
tuksensa pohjalta osata hyvin edistää. Hän 
voi integroida aineita sujuvasti omassa ope-
tuksessaan, mikä saattaa olla juuri yhteis-
kunnallisissa teemoissa arvokas voimavara. 

Yhteiskuntaopin sisällöt opetussuunnitel-
man perusteissa on tietoisesti haluttu aset-
taa niin yläkoulun kuin varsinkin alakoulun 
osalta siten, että tekstissä ei luetella lukuisia 

”sisältöpallukoita”, kuten �003 opetussuun-
nitelman perusteissa. Sisällöt kuvataan nyt 
yleisellä tasolla, jotta opettajilla on pelivaraa 
sisältöjen valinnassa. Tavoitteiden kuvauk-
siin sen sijaan on panostettu aiempaa paljon 
enemmän. Ratkaisu toivottavasti rohkaisee 
opettajia suunnittelemaan opetustaan niin, 
että taitojen harjoittaminen saa enemmän 
hengitystilaa. Taannoisen historian ja yhteis-
kuntaopin seuranta-arvioinnin tuloksethan 
viittasivat siihen, että asiasisältöjen opetta-
minen aineissamme onnistuu hyvin mutta 
taitojen opettamisen laita on heikommin. 

Yleisellä tasolla asetetut tavoitteet ja si-
sällöt voivat olla hankalia sikäli, että opettaja 
ei kenties aina koe saavansa niistä riittävästi 
tukea käytännön työhön. Sivustatueksi opet-
tajille opetushallitus aikoo tuottaa tukiaineis-
toa, joka esittelee suuntaa antavasti ehdotuk-
sia, mitä tavoitteiden ja sisältöjen suunnassa 
konkreettisesti voitaisiin tehdä, pohdituttaa 
ja harjoitella koulussa.

Yhteisehen rintamahan

Yhteiskuntaopin opettaminen on epäilemättä 
monille luokanopettajille samoin kuin opet-
tajankouluttajille haaste. Yhteiskunnallisten 
sisältöjen opettamiseen ei ole ollut luokan-
opettajakoulutuksessa kovin paljon panok-
sia. Luokanopettajilla on kuitenkin hyvät pe-
rusvalmiudet yhteiskuntaopin opettamiseen 
nykyisten opetussuunnitelman perusteiden 
linjassa. Kun alakoulun yhteiskuntaopin ope-
tus tulee luokanopettajien kontolle, se myös 
vaatii luokanopettajia – ja opettajankoulu-
tusyksiköitä! – ottamaan uuden tilanteen 
luomat haasteet vakavasti. Alakoulun yhteis-
kuntaoppi voi siten olla sysäys alakoulun yh-
teiskunnallisen kasvatuksen ja toisaalla myös 
luokanopettajien yhteiskunnallisen orientaa-
tion vahvistumiseen yleisesti. Alakoulussa 
tehtävä kylvö voi tuottaa hyvää satoa yläluo-
killa ja lukiossa, ja yhteiskuntaopin aineen-
opettajien kannattaa nähdä luokanopettajat 
tässä tovereina, ei kilpailijoina.
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskunnallisten 
aineiden didaktiikan yliopistonlehtori Helsin-
gin yliopistossa.

Monet alakoululaiset ovat saaneet harjoitella oppilaskunnan hallituksessa kansalais-
vaikuttamisen perusteita jo ennen varsinaisen yhteiskuntaopin opetuksen aloittamista. 
Kuva: Aapo Ruhanen.
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Laadin toukokuussa �014 HYOL:n net-
tisivuille kyselyn opettajien työurista. 

Kiinnostus aiheeseen ja siten keskeiset tut-
kimuskysymykset kumpusivat omasta urati-
lanteestani. Kuinka monta vuotta on tehtävä 
määräaikaisuuksia ennen ensimmäistä vir-
kaa? Pitääkö oletus niin sanotuista ”peda-
tuista viroista” eli jo talossa olevan tuntiopet-
tajan suosimisesta virkahaussa paikkaansa? 
Kuinka yleistä työttömyys ja silpputyövuodet 
ilman lukuvuoden mittaista työsuhdetta ovat 
historianopettajien keskuudessa? Mielessäni 
on kummitellut se, onko virkahaussa olemas-
sa ”parasta ennen” -aika, eli muuttuuko vi-
ransaanti vaikeammaksi, kun valmistumises-
ta on kulunut kauan?

Tämä on harrastetoimintana tekemäni 
pintapuolinen raportti nettipalvelun suoraan 
antamista vastauksien prosenttiosuuksista 
sekä karkea raakadatan analyysi tiettyjen 
kysymysten korrelaatiosta esimerkiksi vas-
taajien maantieteellisen sijaintiin tai valmis-
tumisvuosikymmeneen. Perusteellinen tie-
teellinen analyysi ja ristiintaulukointi jääköön 
tehtäväksi esimerkiksi jollekin auskultoinnin 

päättötyöhön materiaalia kaipaavalle histori-
anopiskelijalle.

Kyselyssä kartoitettiin alkukysymyksillä 
vastaajien sukupuolta, ikää, äidinkieltä, val-
mistumisvuosikymmentä, tutkinnon suoritta-
misyliopistoa ja nykyistä työskentelymaakun-
taa. Kyselyyn saatiin kerättyä ilahduttavan 
suuri vastaajamäärä, 193 vastaajaa. Kyse-
lyyn saatiin vastauksia tasaisesti eri puolilta 
Suomea ja vaihtelevan ikäisiltä vastaajilta. 
Vastaajista hieman yli 80 % on valmistunut 
1990–�010-luvuilla. Sukupuolijakauma on 
60 % naisia, 40 % miehiä. Äidinkielen osalta 
jakauma jäi sellaiseksi, että ruotsinkielisten 
vastaajien määrä (n = 3) ei riitä johtopää-
tösten tekemiseen heidän työuriensa eroista 
suomenkielisiin verrattuna.

Varsinaiset kaikille osoitetut kysymykset 
koskivat työuran kestoa, pätevyyksiä, mää-
räaikaisuuksien, silpputyön ja työttömyyden 
määrää sekä vastaajien ajatuksia alanvaih-
dosta ja täydennyskoulutuksesta. Lopussa 
kysyttiin onko vastaaja viranhaltija ja viimei-
set neljä kysymystä osoitettiin vain viranhal-
tijoille.

Lisäpätevyyksistä apua?

Kolmea vielä muodollisesti 
epäpätevää vastaajaa ja yhtä 
yhteiskuntaopin osalta epäpä-
tevää vastaajaa lukuun otta-
matta kaikki vastaajat olivat 
päteviä historian ja yhteiskun-
taopin opettajia. Yleisin muu 
opetettava aine, johon histori-
an opettajilla on pätevyys, oli 
uskonto (�0,5 % vastaajis-
ta). Toiseksi yleisin oli filosofia 
(13,� %). Elämänkatsomustie-

Muuttovalmius ja tuttu naama ovat 
viransaannin parhaat edellytykset 
Katri PääKKö-Matilainen

Kuinka monta vuotta työkokemusta kokonaisiksi vuosiksi 
pyöristettynä sinulla oli, kun sait ensimmäisen virkasi?
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don ja psykologian pätevyys oli harvemmilla. 
Äidinkielen pienin osuus muuna opetettavana 
aineena (vain 10 vastaajaa eli n. 5 %) ku-
vastanee sitä, että vastaajista enemmistö on 
suorittanut tutkintonsa 1990–�000-luvuilla, 
jolloin aineyhdistelmä historia-äidinkieli ei 
enää ole ollut niin suosiossa ja suomen kielen 
opintojen suorittaminen on jo ollut useissa 
yliopistoissa pääsykokeella rajattu sivuaine-
mahdollisuus. Muista pätevyyksistä yleisin oli 
kouluhallinnon eli rehtorin pätevyys (15,3 %) 
ja opinto-ohjaus (6,8 %). Luokanopettajan 
tai erityisopettajan pätevyys oli alle viidellä 
vastaajalla. 

Otos on tilastollisesti niin pieni, että kovin 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä on vaikea 
tehdä. Vastaukset pätevyyskysymyksiin vah-
vistavat kuitenkin sitä kokemusta, joka työn-
haun perusteella itselleni on muodostunut: 
uskonto ja opinto-ohjaus ovat �010-luvun 
yleisimpiä historian opettajan tehtäviin yhdis-
tettäviä lisätehtäviä ja rehtoreissa on verrat-
tain paljon historian opettajia. Syyksi voinee 
olettaa, että yhteiskuntaopin opettamisesta 
opinto-ohjaukseen tai rehtorin tehtäviin ja 
historian opettamisesta uskonnon opettami-
seen on luontevaa siirtyä. Lisäksi filosofia ja 
psykologia ovat vain lukion oppiaineita, jol-
loin niihin pätevöitymisen hyöty työuralla on 
pienempi kuin perusopetukseenkin kuuluvi-
en uskonnon ja opinto-ohjauksen. Jatkotut-
kimuksena voisi selvittää sitä, kumpi ohjaa 
kumpaa: työnantajien politiikka pätevöity-
misiä vai yleisten aineyhdistelmien vaikutus 
sitä, miten työnantajat järjestelevät työteh-
tävät? Epäselväksi pelkän kyselytutkimuksen 
perusteella jäi myös se, kuinka paljon lisäpä-
tevyyksien hankinta edistää työuraa, koska 
lisäpätevyyksiä oli tasaisesti sekä nopeasti 
viran saaneilla että pitkään määräaikaisuuk-
sia tehneillä hakijoilla.

Muuttamisalttius nopeuttaa 
viransaatia

Vastaajista lähes 80 % on viranhaltijoita ja 
vain 40 vastaajaa eli noin �0 % ei ole vielä 
saanut yhtäkään virkaa. Otos viranhaltijoita 
koskeviin kysymyksiin on siis mukavat 148 
vastaajaa. Lisäksi vastaajista vähän yli puo-
let on saanut virkansa �000-luvun aikana ja 
noin kolmasosa 1990-luvulla, joten tieto on 

riittävän tuorettakin. Vastaajista selvä enem-
mistö (yli 90 %) hoitaa ensimmäistä tai tois-
ta virkaansa ja vain 10 vastaajaa (6,9 %) on 
hoitanut jo kolmesta viiteen virkaa. 

Kolmen kysymyksen avulla kartoitettiin 
sitä, kuinka pitkä ura on takana ennen en-
simmäistä virkaa. Ensin kysyttiin määräai-
kaisuuksia tekemällä vietettyjen kokonaisten 
lukuvuosien määrää. Vastaajista noin nel-
jännes on joko niin uransa alussa tai saa-
nut viran niin pian, ettei määräaikaisuuksia 
ollut kertynyt kuin 0-1 lukuvuotta. Noin 40 
prosenttia vastaajista on tehnyt määräai-
kaisuuksia �-5 vuotta, noin viidennes 5-10 
vuotta ja yhteensä �8 vastaajaa eli viitisen-
toista prosenttia on tehnyt määräaikaisuuk-
sia yli 10 vuotta. Näistä yli 10 vuotta määrä-
aikaisuuksia tehneistä vastaajista suurin osa 
oli saanut vastaamishetkeen mennessä viran. 
Otos ei-viranhaltijoista, joilla työuraa on ta-
kana toistakymmentä vuotta, jäi siis niin pie-
neksi, ettei aineistosta voi luotettavasti tehdä 
johtopäätöksiä esimerkiksi hakijoiden asuin-
seudun, sukupuolen, äidinkielen tai lisäpäte-
vyyksien jakaumista. 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin silppu-
työvuosien eli useammasta lyhyestä sijai-
suudesta koostuneiden työvuosien määrää. 
Tällainen kirjaimellinen pätkätyö oli vastaa-
jien keskuudessa harvinaista: 45 % ei ollut 
kokenut niitä lainkaan ja vain 1-� vuotta silp-
putyöläisyyttä oli kohdannut noin 1/3 vastaa-
jista. Vain 17 vastaajaa (9 %) oli kokenut 4 
tai sitä enemmän silpputyövuosia.

Kolmannessa kysymyksessä pelkille viran-
haltijoille kysyttiin sitä, montako vuotta uraa 
heillä oli takana ennen viran saamista. Vas-
tauksien perusteella voisi karkeasti jaotella 
vastaajat kolmeen kastiin. Yksi ryhmä ovat 
heti uransa alussa (0-1 vuotta) viran saaneet. 
Heitä oli noin 19 % vastaajista. Heistä selvä 
enemmistö on saanut virkansa maakunnista, 
joissa ei ole historian opettajia valmistavia 
yliopistoja ja ylivoimainen enemmistö heistä 
on ollut jo määräaikaisena virkaa hoitamas-
sa tai samassa koulussa töissä ennen viran-
saantia. Muuttamisalttius siis parantaa nope-
an viran saamisen todennäköisyyttä selvästi. 
Erityisesti �000–�010-luvulla melkein heti 
viran saaneiden kohdalla korrelaatio määrä-
aikaisuuteen samassa talossa ennen virkaa 
on hyvin vahva. 
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Noin puolet vastaajista on saanut viran �-
5 vuotta valmistumisensa jälkeen ja noin nel-
jännes vastaajista on saanut viran 6-10 vuo-
den työkokemuksella. Tämä 3/4 enemmistö 
kuvastanee siis viransaannin keskimääräistä 
kestoa �-10 vuoteen. Huomattavaa on, että 
vain pieni 9 vastaajan (6,1 %) vähemmistö 
oli tehnyt 10–15 vuotta töitä määräaikaise-
na ennen ensimmäistä virkaansa. Tämä voi 
selittyä sillä, ettei vastaajakuntaan vain sat-
tunut tämän enempää näitä huono-onnisem-
pia. Voi kuitenkin olla, että toistakymmentä 
vuotta pätkätyötä kokeneet vaihtavat alaa 
herkimmin eikä vastaajien joukossa siksi ole 
heitä sen enempää. Pitkään ensimmäistä vir-
kaa odottaneiden vastaajien joukosta ei il-
mennyt mitään sukupuoleen tai pätevyyteen 
liittyviä yhtäläisyyksiä. 

Virattomista 40 vastaajasta 13 (33 %) oli 
miehiä, joten osuus ei ole kaukana kaikkien 
vastaajien suhdeluvuista (40 % miehiä). Täs-
sä valossa mieshistorianopettajien viransaan-
ti ei vaikuta tilastollisesti merkittävällä tavalla 
paremmalta kuin naisten. Noin puolella virat-
tomista opettajista (��/40 vastaajaa) oli vain 
historian ja yhteiskuntaopin pätevyys, mutta 
tämä vastaa kaikkien vastaajien keskiarvoa 
(99/190 vastaajaa). Ainoa silmiinpistävä yh-
distävä tekijä virattomille on se, että selvä 
enemmistö asuu maakunnissa, joissa on his-
torian opettajia kouluttava yliopisto.

Alanvaihto tavallinen pohdinnan kohde

Työttömyys ei ole kyselyn vastausten perus-
teella historianopettajien keskuudessa laa-
jamittaisesti koettu ilmiö. Lähes 80 % vas-
taajista on kokenut vain 0-6 kk työttömyyttä 
uransa aikana ja �/3 vastaajista työttömyys 
on ollut kerrallaan korkeintaan 0-� kk eli käy-
tännössä kesätyöttömyyttä. Pitkäaikaistyöt-
tömyyttä ei ollut kokenut kuin yhdeksän vas-
taajaa (4,8 %). Yhteensä 7 kk tai enemmän 
työttömyyttä kokeneissa ja yli 6 kk työttö-
myysjaksoja kokeneissa oli systemaattisesti 
korrelaatio pidempään uraan ennen ensim-
mäisen viran saantia sekä suurempaan mää-
rään silpputyövuosia vailla kokonaisen luku-
vuoden mittaista työsuhdetta. Lisäksi selvä 
enemmistö työttömyyttä kokeneista ilmoitti 
työskentelymaakunnakseen samaisen maa-
kunnan, josta on valmistunut yliopistosta. 

Vastauksista voinee tehdä se johtopää-
töksen, että jos on mahdollista muuttaa työn 
perässä tai kulkea pitkiäkin työmatkoja, töitä 
historian opettajille löytyy aina. Työttömyys 
koskettaa todennäköisimmin niitä, jotka 
jäävät syystä tai toisesta yliopistoseuduil-
le. Myös silpputyötä yli 3 vuotta kokeneista 
enemmistö oli valmistunut Etelä-Suomen 
isoista yliopistoista. Alanvaihtoa koskevassa 
kysymyksessä ilmeni, että 31 % vastaajista 
on tehnyt uransa aikana muitakin kuin ope-
tusalan töitä ja noista 40 vastaajasta 18 oli 
kokenut työttömyyttä 7 kk tai enemmän. Voi 
olla, että työttömyysluvuissa osa todellisista 
opettajantyön saantivaikeuksista jää piiloon 
tilapäistöiden vuoksi. 

Yleisin reaktio työttömyyteen ja työuran 
epävarmuuteen on alanvaihtoa ja kouluttau-
tumista koskeneen kysymyksen perusteella 
ollut lisäpätevyyksien hankkiminen, jonka on 
tehnyt noin 50 % vastaajista. Noin 40 % on 
harkinnut alanvaihtoa. Kokonaan alaa pois 
opetusalalta vaihtaneita vastaajia oli saatu 
vastaajien joukkoon 10 vastaajaa ja opetus-
alan sisällä tehtäviä vaihtaneita 14 vastaajaa. 
On toki syytä olettaa, että alaa vaihtaneiden 
todellinen osuus pätevistä historianopettajis-
ta on suurempi kuin tässä kyselyssä, koska 
HYOL:n jäsenyys ja tämän kyselyn tiedo-
tuksen tavoittaminen on heidän kohdallaan 
harvinaisempaa. Opetusalalla tehtäviä vaih-
taneista suurimmalla osalla oli kouluhallin-
non pätevyys ja muutamalla opinto-ohjaajan. 
Alanvaihtoa harkinneista noin 70 vastaajasta 
vain 13 oli kouluttautumassa toiselle alalle. 
Alaansa tyytyväisillä oli ymmärrettävästi hy-
vin vahva korrelaatio siihen, että on virassa. 
Alan vaihtoa harkinneissa taas oli tasaisesti 
sekä virattomia että viranhaltijoita.

Huomattavaa on, että vain historian opet-
tajan työtä urallaan tehneitä ja ”en ole har-
kinnut alanvaihtoa”-vastausvaihtoehdon va-
linneita historian opettajia oli molempia vain 
n. 30 % vastaajista. Selvälle enemmistölle 
vastaajista työuralla on siis tullut vastaan 
jonkinlainen epävarmuuden tunne historian 
opettajan ammatista tai työura ei ole muuten 
ollut suoraviivaista yhdessä ja samassa am-
matissa työskentelyä. �010-luvulla valmistu-
neiden osalta 13 vastaajasta 8 oli harkinnut 
alanvaihtoa ja vain kaksi vastasi, ettei ole 
harkinnut. Kyse voi tietysti olla luonnollises-
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ta nuorten, vastavalmistuneiden opettajien 
epävarmuudesta, mutta panee tuloksen sel-
vyys myös miettimään, onko valmistumisella 
keskelle talouslamaa ja kuntien säästötoimia 
myös vaikutusta? Kaiken kaikkiaan tyyty-
väisten määrän pienuus antanee viitettä siitä, 
että heikentyneiden resurssien, kouluverkon 
karsimisen, kuntaliitosten ja lomautusten 
keskellä työ on raskaampaa ja alanvaihto käy 
siksi mielessä.   

Talossa jo olevia suositaan

Olennaisin viranhaltijoille esitetty kysymys 
kartoitti työtilannetta viransaantihetkellä. Se 
tuotti kyselyn paljastavimmat tulokset: 75% 
vastaajista oli virkaan valittaessa jo kysei-
sellä työnantajalla töissä. Selkeä enemmistö 
auki olevista viroista on siis vain muodolli-
sesti haussa ja todellisuudessa vahvasti pe-
dattuna samalla työnantajalla jo työskentele-
välle ei-viranhaltijalle. Vain 17,9 % on saanut 
viran ollessaan töissä jollain toisella työnan-
tajalla ja vain kahdeksan vastaajaa eli 5,5 % 
vastaajista on saanut viran ollessaan työtön 
työnhakija. Huomattavaa on, että 1960–80-
luvulla valmistuneista vastaajista noin 1/3 oli 
saanut viran toisella työnantajalla tai työttö-
mänä ollessaan, 1990-luvulla valmistuneista 
noin 1/4, mutta �000-luvulla viran saaneista 
vain 1/5. Otoksen pienuus ei muuta sitä, että 
trendi talossa olevan valinnasta virkaan ei 
tunnu heikentyneen, vaikka kunnat käyttä-
vät nykyään käytännössä aina muodollisesti 
avointa hakuprosessia. Mitään muuta tilasto-
korrelaatiota esimerkiksi maantieteellisestä 
sijainnista tai uran kestosta ei tästä muualta 
tulleena viran saaneiden joukosta ilmennyt, 
he ovat varsin vaihteleva 
joukkio.

Tämä tutkimustulos 
johtaa esimerkiksi työpai-
kan vaihtamisesta haavei-
levien viranhaltijoiden tai 
paluumuuttoa kotiseudul-
leen harkitsevien opetta-
jien kannalta johtopää-
tökseen, että on haettava 
etenkin sellaisia määräai-
kaisuuksia, joissa on mah-

dollisuus viran auki tulemiseen. Ennalta tun-
temattomana virkaan valituksi tuleminen on 
selkeästi harvinaisempaa, jopa kokeneiden 
hakijoiden kohdalla. Tätä vahvistivat myös 
henkilökohtaiset yhteydenotot, joita kyselyn 
teettäjänä joiltain vastaajilta sain sähköpos-
titse.   

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan kyselystä tuli vahvistusta 
yleisiin käsityksiin alan työtilanteesta. Hel-
poin työura on niillä, jotka pystyvät muutta-
maan työn perässä kauas yliopistokaupun-
geista ja tuskaisinta niillä, jotka perhe- tai 
muista syistä ovat jääneet maakuntaan, 
jossa valmistuu vuosittain uusia historian-
opettajia. Alalle jäävät tyytyväisinä ne, joille 
virka osuu kohdalle alle 5 vuodessa ja vir-
ka löytyy useimmille muillekin alle 10 vuo-
dessa, jos ei muuten, niin lisäpätevyyksiä 
hankkimalla. Jos ura virattomana opettajana 
jatkuu yli 10 vuotta, alanvaihto tulee monen 
mieleen. Viransaanti 10–15 vuoden työkoke-
muksellakaan ei kuitenkaan ole tavatonta eli 
mitään selkeää ”parasta ennen”-aikaa tuskin 
on. Selkein tutkimustulos oli se, että yleisin 
tie virkaan on yhä edelleen ”jalan oven väliin 
saaminen” eli jo työnantajalla töissä oleva-
na viran saaminen on paljon yleisempää kuin 
työttömänä tai toisella töissä olevana. Mant-
raksi jo useana keväänä muodostunut lentävä 
lauseeni lienee siis sopiva kaikille virattomille 
kanssasisarille ja -veljille: ”Aina sitä jonnekin 
tarvitaan sijaista tai tuntiopea”.

Kirjoittaja on seinäjokelainen historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.

Millainen oli työtilanteesi, kun sait ensimmäisen viran?
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Arvosanojen antaminen oppilaille on osa 
opettajan työtä, mutta harva nimeää sen 

työmme mukavimmaksi tai mielekkäimmäksi 
osa-alueeksi. Se on vain työ, joka on tehtävä. 
Pitkään alalla olleella se menee rutiinilla, vai 
meneekö?

Paljon oppilaita, paljon arvosanoja

Opetan yläkoulussa historiaa, yhteiskunta-
oppia ja uskontoa. Luokkia minulla on tänä 
vuonna 13 ja oppilaita on �75, mikä on aika 
paljon. Lukuvuonna �014–�015 annan 6�8 
kurssiarvosanaa. Olen ollut opettajana 18 
vuotta, joten tähän mennessä olen arvioinut 
yli 10 000 kerta. Arvosanan saaminen on op-
pilaalle ainutkertainen asia, joten aivan kyl-
mää rutiinia sen antaminen ei saisi olla opet-
tajallekaan.

Jos oppilaita on paljon, on haasteellista 
tai peräti mahdotonta ottaa oppilaan yksilöl-
liset tavoitteet ja kehitys huomioon arvioin-
nissa. Tietyt rutiinit arvosanan annossa aut-
tavat meitä opettajia. Esitän nyt muutamia 
hyväksi havaitsemiani käytänteitä ja tapoja 
arvioinnin osalta.

Opetussuunnitelmasta saa apua

Kun aikanaan harjoittelin opettamista Nors-
sissa, tutustuimme OPS:n arviointiohjeisiin. 
Ensivaikutelmani oli, että häh: näistäkö pi-
täisi olla apua arvioinnissa? Ne vaikuttivat 
nuoresta opettajasta kovin ympäripyöreiltä 
ja ylimalkaisilta. Myöhemmin oivalsin, että 
on vaikeaa kirjoittaa valmiita ohjeita, joita lu-
kemalla voisi yksiselitteisesti ratkaista, onko 
oppilaan historian numero 6 vai 7. 

Nykyisen OPS:n päättöarvioinnin arvosa-
nan 8 kriteerit ovat minusta tuntuneet myös 
turhan väljiltä, jotta niistä olisi konkreetti-
seksi mittatikuksi. Tässä kohtaa suurempi 

vika voi olla minussa kuin arviointiohjeissa. 
Monet opettajat kokevat kriteerit hyviksi työ-
välineiksi, mutta toisaalta moni on kaivannut 
nykyisten kasin kriteerien sijaan enemmän 
päättöarvioinnin arvosanan 5 kriteereitä.

Uuden opetussuunnitelman arviointioh-
jeet ovat parhaimmat arviointiohjeet, joihin 
olen toistaiseksi törmännyt. Uusissa ohjeissa 
määritellään arvosanan 8 osaamistaso, mut-
ta samalla määritellään millainen osaaminen 
ylittää tai alittaa päättöarvioinnin kriteerit. 
Kehitystä on tapahtunut: joko kriteereissä tai 
niiden lukijassa. On muistettava, että opetus-
suunnitelma on opettajaa sitova normi, jota 
on noudatettava, pitipä kriteereitä hyvinä tai 
huonoina. 

Pelisäännöt selviksi oppilaille

Kurssin ensimmäisellä tunnilla kerron ja näy-
tän, mistä historian tai yhteiskuntaopin nu-
mero muodostuu ja mihin asioihin minä kiin-
nitän huomiota. Kerron, kuinka monta koetta 
pidän ja mitä tarkoittaa tuntiosaaminen tai 
tuntiaktiivisuus konkreettisesti. On reilua so-
pia ja kertoa pelisäännöt ennen kurssia eikä 
kurssin lopussa selittää, miksi kymppiä ei 
tullut. Kuulin, että eräs kollegani käy OPS:n 
arviointiohjeet oppilaiden kanssa läpi. Se on 
hienoa toimintaa. Täytyy harkita, toimisinko 
jatkossa samoin.

Kun kurssi on lopuillaan, kertaan periaat-
teet, joilla kurssiarvosana määräytyy. Tämä 
on mielestäni vähentänyt oppilaiden tarvet-
ta kysyä perusteluja arvosanalleen. Kerron 
oppilaille, että jos he pystyvät päättelemään 
minkä numeron saavat kurssiarvosanaksi, on 
arviointi mennyt kohdalleen. Läheskään aina 
en ole ehtinyt pitää oppilaan kanssa arvioin-
tikeskustelua kurssin päätteeksi luokan ulko-
puolella. 

Oppilasarvioinnin ihanuus ja kamaluus

Jari Pönni
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Pärstäkertoimella vai kokeilla?

Wilma ja Helmi ovat auttaneet oppilaiden 
naamojen tunnistamista ja oppimista, mutta 
muistan ajan ennen Wilmaa. Syksyllä seiska-
luokan arvosanoja antaessa oli vaikea yhdis-
tää arviointikirjassani oleva nimi ja luokassa 
oleva naama. 

Pidän kokeiden pitämistä arviointia hel-
pottavana ja samalla opiskelua ryhdittävä-
nä. Olen positiivisella tavalla ihmetellyt niitä 
opettajia, jotka pystyvät arvioimaan ilman 
kokeita tai tutkielmien teettämistä. En rakas-
ta kokeita - päinvastoin. Koepinojen korjaa-
minen on yksi työn puuduttavimmista ja ras-
kaimmista osa-alueista. Koska en pidä siitä, 
pyrin korjaaman kokeet nopeasti, jotta voin 
keskittyä mukavampiin asioihin elämässäni. 
Pidän yleensä kurssissa kaksi koetta mutta 
joskus tutkielma on korvannut toisen kokeen. 
Samalla, kun merkitsen luokan koepäivän 
ja -sivut Wilmaan, merkitsen myös milloin 
ja missä on tukiopetusta tarjolla. Se on etu 
minulle ja oppilaalle. Yleistä tukea on tarjolla 
kaikille, jos sitä haluaa ottaa vastaan.

Suurin osa oppilaista tekee varsin tasaista 
työtä koulussa. Joskus kuitenkin oppilas on 
ollut sairaana tai Thaimaassa pari viikkoa, ja 
hän alisuoriutuu kokeesta. Tämän vuoksi on 
kiva tarjota oppilaalle toinen mahdollisuus 
osoittaa osaamistaan. Kahden kokeen taktii-
kalla koealue pysyy oppilaille myös helpom-
min hallittavana ja omaksuttavana. Asiat ei-
vät ehdi unohtua niin pahasti, kun kokeita on 
useammin. Joskus huomaan tehneeni liian 
vaikean tai liian helpon kokeen. Toisella yrit-
tämällä voi asiaa hieman tasoittaa. 

Kerron oppilaille, että kokeiden arvosana 
luo pohjan numerolle. Jos saa kokeesta 8- ja 
8+, voi oppilaan numero olla 7, 8 tai 9. Tun-
nilla työskentely, pienet projektit, pistarit ja 
aktiivisuus opetuskeskustelussa huomioidaan 
arvosanaa annettaessa. Jos koe on mennyt 
penkin alle, on numeroa mahdollisuus korot-
taa suullisesti tai lisätehtävien avulla. Näin 
oppilaat, joilla kirjallinen ilmaisu ei ole omin 
ala, saavat osoittaa osaamistaan.

Nuku yösi hyvin

Suosittelen lopuksi yhden yön yli nukkumi-
sen taktiikkaa. Monesti �0 oppilaalle on help-
po antaa numero, mutta yhden tai kahden 
oppilaan numeroa jää empimään. Näissä ti-
lanteissa olen nukkunut yön yli ja miettinyt 
sitten asiaa uudestaan. Jos yhä emmin har-
kinnankin jälkeen, annan yleensä kahdesta 
numerosta paremman arvosanan. Oppilaat 
vertailevat numeroita ja pohtivat ovatko 
omat numerot linjassa muiden saamien ar-
vosanojen kanssa. Oppilaat vertailevat myös 
sitä, miten eri opettajat antavat arvosanoja. 
Opettajan on pystyttävä perustelemaan jo-
kainen arvosana oppilaalle ja huoltajalle. 

On selvää, että arviointia ei voi tiivistää 
yhteen Kleion aukeamaan. Yritin silti ja olen 
iloinen, jos sait lukemastasi hieman työnoh-
jausta ja vertaistukea.

Mottoni on ”Joulupukki tuo lahjoja, Pönni 
ei. Numerot on ansaittava!”

Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulutyöryhmän 
jäsen ja lohjalaisen Harjun koulu opettaja.
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Professori Laura Kolbe tarkastelee suoma-
laisia eliittejä teoksessaan Yläluokka. Hän 

haastaa yleisenä totuutena pidetyn ajatuksen, 
jonka mukaan Suomi on tasa-arvoinen maa, 
jossa valtaa käyttää laaja, lähes kaikki kan-
salaiset sisäänsä sulkeva keskiluokka. Kan-
sainvälisesti verrattuna Suomessa on varsin 
kapea ja näkymätön eliitti. Tämä johtuu osit-
tain siitä, että Suomessa yläluokkaan kuu-
luvat ihmiset eivät mielellään tuo asemaan-
sa julki, sillä täällä yläluokkaisuus tulkitaan 
helposti pöyhkeydeksi tai omahyväisyydeksi. 
Niinpä Suomesta puuttuukin sellai-
nen itsetietoinen eliitti, joka on nä-
kyvästi läsnä jo Tukholmassa. 

Avointa yläluokkaisuutta sal-
litaan Kolben mukaan nyky-Suo-
messa ainoastaan marsalkka Man-
nerheimilta ja pankkiiri Wahlroosil-
ta. Siinä missä ensin mainittu syn-
tyi aatelissukuun, jälkimmäinen on 
omaksunut itselleen yläluokkaisen 
roolin ja identiteetin. Wahlroos on 
julkista huomiota herättävä henki-
lö, joka haastaa rohkeasti hyvin-
vointivaltion tabuja. Hän on Kolben 
mukaan oman aikamme suomalai-
sen eliitin johtotähti, joka ei peit-
tele vaurauttaan, asemaansa tai 
mielipiteitään. Tämän vuoksi on 
ymmärrettävää, että Wahlroos he-
rättää useissa tasa-arvoa ihannoi-
vissa suomalaisissa voimakkaita 
kielteisiä tunteita.

Kolbe esittelee esimerkiksi ta-
loudellista, kulttuurista ja virka-
asemaan perustuvaa suomalais-
ta eliittiä. Hän kuvailee tilanteita, 
joissa eliitit näyttäytyvät erilaisissa 
rooleissa. Tällaisia ovat muun mu-
assa itsenäisyyspäivän vastaanot-

to, vuosittain myönnetyt arvonimet ja kun-
niamerkit sekä maininnat erilaisissa matrik-
keleissa, kuten aateliskalenterissa tai Kuka 
kukin on -teoksessa. 

Vaikka Kolben pääpaino on nyky-Suo-
men eliittien kuvaamisessa, hän huomioi sen 
eurooppalaisen historiallisen viitekehyksen, 
jonka varaan oma yhteiskuntamme rakentuu. 
Samalla hän osoittaa, kuinka monet sääty-
yhteiskunnan vanhat eliitit ovat onnistunees-
ti sopeutuneet yhteiskunnan muutoksiin ja 
ovat säilyttäneet keskeisen asemansa. 

Koulutus sosiaalisen nousun 
mahdollistajana ja eliitin rakentajana 

ossi KoKKonen

Vanhemmat siirtävät lapsilleen tärkeinä pitämiään tietoja ja taitoja.
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Koulutuksen luonteesta 

Vaikka suuri osa eliitistä on perinyt ase-
mansa, kansakunnan kaapin päälle on aina 
noustu myös alemmista yhteiskuntaryhmistä. 
Koulutus on tarjonnut parhaan väylän sosi-
aaliseen nousuun. Tasa-arvoisen koulutuksen 
laajeneminen alkoi 1860-luvun kansakoulus-
ta ja huipentui Pisa-menestystä tuottanee-
seen peruskouluun. Koulutuksen eetos on 
(ollut?) tarjota kaikille lapsille mahdollisuus 
tasa-arvoiseen koulutukseen sukupuolesta, 
asuinpaikasta tai vanhempien varallisuudes-
ta riippumatta. Peruskoululla onkin ollut suu-
ri merkitys Suomen keskiluokkaistumisessa. 
Kolbe toteaa tämän sanoin: “perusopetuk-
sesta jalostettiin uusi, luokkaretkeen not-
keasti taipuva monitoimiväylä.”

Toisaalta koulutus toimii eliittiä raken-
tavana ja ylläpitävänä voimana, tasa-arvon 
vastavoimana. Erikoiskoulut ja etenkin eliit-
tilukiot voivat tuottaa oppilailleen sosiaalista 
pääomaa, joka auttaa verkostoitumisessa ja 
uranluomisessa. Kolbe huomauttaakin, että 
korostaessaan jatkuvuutta ja pitkäkestoista 
mainetta eliittilukiot tuottavat omakuvaa ja 
rakentavat me-henkeä samalla tavalla kuin 
yläluokka uusii asemaansa.

Laajan korkeakouluverkoston rakentami-
nen 1960-luvulta alkaen oli avainasemassa 
koulutuksen tasa-arvoistumisessa. Suurten 
ikäluokkien opiskelijajoukoissa oli entistä 
enemmän myös sellaisia nuoria, joiden so-
siaalinen tausta oli alemmissa yhteiskunta-
ryhmissä. Maalais- tai työläistausta ei estä-
nyt heitä ponnistamasta opiskelujen kautta 
korkeisiin hallintovirkoihin tai yrityselämän 
huipulle. Tasa-arvoistavan luonteensa rinnal-
la yliopistot ovat siis toimineet myös eliitti-
hautomoina. Osakunnat, promootiot ja muut 
akateemiset traditiot ovat luoneet akateemi-
sia heimoja, joissa meritokratia on yhdistä-
nyt eri taustoista tulleita ihmisiä. 

Tulevaisuuden näkymistä

Viime vuosina kovin Pisa-huuma on haihtunut 
ja tasa-arvoisen peruskoulun ihanne on jou-
tunut voimistuvan kritiikin kohteeksi. Tuorein 
osoitus tästä keskustelu koulushoppailusta. 
Vaikuttaa siltä, että erityisesti korkeasti kou-
lutetut vanhemmat ohjaavat lapsensa her-

kästi lähikoulun sijaan itselleen mieluisaan 
erikoiskouluun. Lähikoulun maine vaikuttaa 
myös lapsiperheiden asuinympäristön valin-
taan. Myös muut arkiset havainnot kertovat 
koulutuksen epätasa-arvoistumisesta. Kau-
palliset yritykset tarjoavat entistä enemmän 
maksullista tukiopetusta ja kertauskursseja 
peruskoululaisille ja lukiolaisille. Monessa 
tiedekunnassa suurin osa aloittavista opis-
kelijoista on käynyt kalliin valmennuskurs-
sin; vastavoimana tälle on syntynyt ilmaisia 
valmennuskursseja. Nämä esimerkit ovat 
linjassa sen yleisemmän havainnon kanssa, 
että suomalaisten sosiaalinen liikkuvuus on 
vähentymässä ja korkea koulutus on alkanut 
jälleen periytyä vanhemmilta lapsille.

Koulutus on ollut Suomessa paras keino 
sosiaaliseen nousuun. Tasa-arvoinen, ilmai-
nen ja kaikkia koskeva koulutus on antanut 
jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden ottaa 
menestymisensä omiin käsiin. Sloganin-
omaisesti on toistettu, että pienellä maalla 
ei ole varaa hukata yhtään potentiaalia, min-
kä vuoksi kaikille pitää tarjota mahdollisuus 
tasokkaaseen koulutukseen. Meneekö meillä 
tänään niin hyvin, että tämä ei enää päde?

Kirjoittaja työskentelee Porkkalan lukiossa 
Kirkkonummella.

Laura Kolbe: Yläluokka. Olemisen sietämätön 
vaikeus. Kirjapaja �014

Yhteiskuntaluokkien käsittely 
oppitunnilla

Oppilailla on ennakkokäsityksiä siitä, mil-
laiset piirteet määrittävät työväenluokan, 
keskiluokan ja yläluokan ihmisiä. Näiden 
käsitysten avulla saa oppitunnilla viritel-
tyä helposti kiinnostavaa ja vilkasta kes-
kustelua. Oppilaat voivat miettiä pareit-
tain tai pienissä ryhmissä seikkoja, jotka 
ovat tyypillisiä eri luokille. Näistä piirteistä 
voidaan myös tehdä taulukko, johon ke-
rätään oppilaiden käsityksiä siitä, mikä on 
eri luokkien tyypillinen nimi, asuinpaikka, 
ammatti, harrastus, auto, lemmikkieläin, 
lomakohde jne. Oppilaiden vastausten 
pohjalta voidaan käydä keskustelu siitä, 
miksi oppilaat mieltävät tietyt seikat tiet-
tyyn luokkaan kuuluviksi.
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Suomessa monella on jonkinlainen käsitys 
siitä, millainen on amerikkalainen koulu 

ja koulutusjärjestelmä. Oletan, että usein 
käsitykset perustuvat TV-sarjoihin tai vaihto-
oppilaana olleen sukulaispojan kertomuksiin.

Minulla oli mahtava tilaisuus tutustua asi-
aan paremmin, kun sain Fulbright-stipendin 
syyslukukaudelle �014. Vietin neljä kuukaut-
ta Yhdysvalloissa osana yhdentoista opetta-
jan kansainvälistä ryhmää, jossa oli niin pe-
ruskoulun kuin lukionkin opettajia. Olin ainoa 
oppiaineeni edustaja. Isäntäyliopistomme oli 
Indiana University Bloomingtonissa Indianan 
osavaltiossa, syvällä Amerikan sydänmailla.

Ohjelmani koostui kolmesta osasta: itse-
näisestä projektityöstä, kouluvierailuista ja 
yliopiston kursseista. Näiden lisäksi tapasim-
me viikoittain seminaarissa, jonka aiheena 
oli amerikkalainen koulutusjärjestelmä. Ta-
paamisissamme oli aina kasvatustieteellisen 
tiedekunnan asiantuntijan alustus, jonka jäl-
keen keskustelimme aiheesta lukemamme 
kirjallisuuden ja alustuksen pohjalta. Meille 
oli nimetty sekä akateeminen ohjaaja että 
yhteysopettaja, omani olivat luonnollises-
ti historian ja/ tai yhteiskuntaopin osaajia: 
professori Keith Barton tiedekunnasta ja hy-
vin ansioitunut opettaja Patricia Wilson Bloo-
mington High School Northista (BHSN), joka 
on julkinen n. � 500 opiskelijan lukio. Vietin 
BHSN:ssa kymmenen työpäivää, seuraten 

usean eri oppiaineen ja opettajan tunteja. 
BHSN:n lisäksi pääsin seuraaman op-

pitunteja myös muissa kouluissa esim. In-
dianapolisissa ja Chicagossa. Päällimmäisenä 
tuntemuksena historian ja yhteiskuntaopin 
oppitunneilta jäi mieleen, että opetus oli aika 
perinteistä ja opettajavetoista. Määrällisesti 
mitattavat asiat saavat paljon huomiota ja 
etenemisen tahti on rivakka. Kursseilla lue-
taan paljon ja pieniä monivalintakokeita jär-
jestetään usein. 

Kouluvierailujen lisäksi kävin muutamaan 
otteeseen opettajakoulutuksen kursseilla 
esittelemässä opettajan työtä ja opettajan-
koulutusta Suomessa. Lisäksi keskustelin 
opettamisesta, koulutuksesta ja niihin liit-
tyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä lu-
kuisten amerikkalaisten opettajien, rehtorien, 
opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Amerikkalaista koulutusjärjestelmää 
ei ole

Amerikkalaisen koulutusjärjestelmän ole-
muksen voisi tiivistää seuraavasti: sitä ei ole. 
Suomessa koulutus nähdään osana laajem-
paa yhteiskuntapolitiikkaa. Koulutusta ohjaa 
valtakunnallinen opetussuunnitelma, jota 
sovelletaan paikallisella tasolla vain vähän. 
Lukiossa ylioppilaskokeet ovat ns. piilo-ope-
tussuunnitelma. Kaiken tarkoitus on varmis-
taa, että koko maassa lapset ja nuoret saavat 
tasalaatuista ja samanarvoista koulutusta, 
koska se nähdään koko yhteiskunnan etuna. 
Suomessa koulutus ei siis ole vain yksilön si-
joitus itseensä, vaan yhteiskunnallinen asia.

Amerikkalainen näkökulma on individu-
alistisempi. Yhdysvalloissa ei ole edes osa-
valtiotason yhtenäisiä opetusohjelmia, saati 
sitten liittovaltiotason. Kysyin puolileikilläni 
ohjaajaltani, josko tähän on tulossa muu-

Every man for himself?
Huomioita amerikkalaisesta koulutuksesta

Petteri granat

Chicagolaisen Jones College Prep -lukion opiskelijoita 
syventymässä matematiikan tehtäviin ryhmissä.
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tosta lähitulevaisuudessa ja hänen vasta-
uksensa oli röhönaurun jälkeen ”ei missään 
tapauksessa”. Yhdysvallat on aivan liian suu-
ri ja moniarvoinen maa yhtenäiseen opetus-
suunnitelmaan, hajautettu hallinto ja yksilön 
vapaus ovat amerikkalaisille tärkeitä. Suo-
malainen malli ei mitenkään sovi sikäläiseen 
ajattelumaailmaan.

Kansallisen opetussuunnitelman sijaan 
Yhdysvalloissa on noin 14 000 koulupiiriä, 
joilla on laajahko vapaus päättää mitä kou-
luissa opetetaan ja mitä ei. Tämän lisäksi 
on valtava määrä yksityisiä kouluja, joiden 
taustalla voi olla esim. uskonnollinen yhtei-
sö. Yksityiset koulut saavat pitkälle päättää 
itse keitä valitsevat oppilaikseen ja millaista 
opetussuunnitelmaa noudattavat. Yksilöiden 
oikeus päättää asioistaan näkyy esim. siinä, 
että vanhempien päätösvalta lastensa kou-
lutuksen suhteen on suuri. Kuuluisia riitaky-
symyksiä ovat esim. uskonnon opettaminen 
ylipäänsä tai evoluutioteorian ja kreationis-
min opettaminen. Vaikka Yhdysvalloissa ei 
siis ole liittovaltiotason opetussuunnitelmaa, 
on matematiikan ja kielten opetuksessa ollut 
vuodesta �010 alkaen käytössä ns. common 
core, jossa määritellään oppiaineiden kes-
keiset sisällöt. Osavaltiot, jotka soveltavat 
common corea tai vastaavan tasoista omaa 
opetussuunnitelmaansa, saavat ylimääräistä 
rahoitusta liittovaltiolta. Common core -krii-
tikot huomauttavat usein, että ohjeistuksen 
laati hyvin pieni ryhmä ihmisiä ja että sen 
merkittävin tavoite oli luoda puitteet yhtenäi-
seen oppimisen testaamiseen.

Vika on yksilössä?

Edellä mainituista syistä amerikkalaiset kou-
lut ovat kovin epätasalaatuisia. Pääsin käy-
mään opettajatuttavani luokkahuoneessa 
pikkukaupungissa New Hampshiressä. Opet-
tajalla on filosofian tohtorin tutkinto arvos-
tetusta yliopistosta ja hän opettaa neljättä 
luokkaa alakoulussa. Samassa koulussa on 
opetusalan ulkopuolellakin ansioitunut toinen 
tohtoritason opettaja opettamassa luonnon-
tieteitä. Koulun oppilaat ovat voittaneet usei-
ta tiedekilpailuja liittovaltiotasolla. Seurates-
sani noin kymmenvuotiaiden koulupäivää, 
hämmästelin heidän osaamistaan ja asennet-
taan kouluun ja oppimiseen. He myös tukivat 

toinen toisiaan. Lukuvuosi koulussa maksoi 
noin 10 000 dollaria, joten läheskään kaikilla 
perheillä ei moiseen ole varaa. Toisessa ääri-
päässä ovat suurkaupunkien köyhillä alueilla 
olevat julkiset koulut, joiden henkilökunta on 
harvoin pätevää tai motivoitunutta. Oppilailla 
on monenlaisia oppimista vaikeuttavia ongel-
mia, joista keskeisimpiä on köyhyys. Etnisen 
alkuperän korrelaatio koulutuksen tasoon on 
valitettavan suuri. Raakana yleistyksenä voi-
si sanoa, että valkoisten mahdollisuus pääs-
tä hyvään kouluun on suurempi kuin muiden 
ryhmien. Mustien ja latinojen kohdalla to-
dennäköisyys käydä heikkoa koulua köyhällä 
seudulla on suhteellista väestöosuutta suu-
rempi, ja aasialaista taustaa olevat menesty-
vät koulussa keskimääräistä paremmin.

Lähes jokaisessa keskustelussani amerik-
kalaisten opettajien kanssa esiin nousi kak-
si keskeistä ongelmaa: jatkuva oppimisen 
mittaaminen ja opetustyön aliarvostaminen. 
Amerikkalaisissa kouluissa opettajan työn 
laatua mitataan usein opiskelijoiden me-
nestyksellä standardoiduissa kokeissa, jotka 
koostuvat suurelta osin monivalintatehtävistä. 
Tuloksilla voi olla yhteys opettajan palkkaan 
tai jopa työsuhteen jatkamiseen. Perustelu 
tälle on tyypillisen amerikkalainen: vika on 
yksilössä. Isäntämme Chicagon kaupungin 
opetusvirastossa oli vakuuttunut, että opet-
tajien työn laadun jatkuva mittaaminen ja 
ranking-järjestelmä poistavat huonot opet-
tajat alalta ja varmistavat laadukkaan ope-
tuksen. Suomalaisesta näkökulmasta tässä 
ei tietenkään ole mitään järkeä mutta pitää 
huomata, että Yhdysvalloissa ei myöskään 
ole yhtenäisiä pätevyysvaatimuksia opetta-
jille. Suomessa ”huonot opettajat” karsitaan 
pois pääasiallisesti jo koulutusvaiheessa.

Lukukauden mittainen tauko opetustyös-
sä ja vaikutteille itsensä altistaminen teki 
minulle hyvää. Sain uutta motivaatiota oman 
opetustyöni kehittämiseen, vakuutuin enti-
sestään suomalaisen järjestelmän vahvuuk-
sista ja innostuin lisää myös työyhteisön ke-
hitystyöstä. Suosittelen lämpimästi Fulbright-
ohjelmia.

Kirjoittaja on vantaalaisen Vaskivuoren 
lukion lehtori
petteri.granat@eduvantaa.fi
twitter: @PetteriGranat
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It began with a small competition at the U.S. 
Embassy in Helsinki.  Students from sever-

al local schools prepared business plans that 
they shared with the Ambassador and a few 
Embassy staff members.  The winning team 
from Saarijärvi turned farmers’ extra apple 
yield into juice for the market. Where others 
saw waste, these students saw eco-conscious 
profits that benefit the planet – it was good 
for consumers and particularly good for the 
students who went home from the competi-
tion with prize money to further develop their 
plan.  The Ambassador enjoyed his liter of 
fresh-squeezed apple juice, but he was par-
ticularly impressed with all the students’ cre-
ativity and innovation. He decided to expand 
the program to students throughout Finland, 
to all secondary and vocational schools chal-
lenging them to tackle real world issues and 
market opportunities, thus creating the Am-
bassador’s Entrepreneurial Challenge (AEC). 

The Mighty Competition – Promoting 
Youth Entrepreneurship

The AEC presents Finnish students with a 
real-life learning opportunity.  The rules are 
simple:  at the beginning of the school year, 
teams of two to five students tackle a prob-
lem, issue, or market opportunity.  They must 
demonstrate the essential skills for bringing 
their idea to life, including entrepreneurship, 
creativity, leadership, critical thinking, prob-
lem solving, team work, English language 
ability and presentation skills.  Together with 
their team they send a one-page summary or 
two-minute video to the Embassy, where the 
best entries are selected for regional compe-
titions.  

In October and early November, the Em-
bassy held regional semi-finals throughout 
the country.  In �014, regional competitions 
were held in Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuo-
pio, Oulu and Helsinki.  Each team pitched 
their idea in English to a panel of renowned 
local judges.  In most cities, local press cov-
ered the competition and interviewed partici-
pants.  The winners from each region trav-
eled to Helsinki for a day of workshops during 
Global Entrepreneurship Week.  While in Hel-
sinki, students participated in a discussion on 
“What it Takes to be an Entrepreneur” hosted 
by the Finnish Innovation Fund SITRA, a field 
trip to SLUSH (the largest start-up gathering 
in the region), and a workshop with Ambas-
sador Oreck.  That evening, the Ambassador 
hosted a networking reception at the Em-
bassy for the students, their teachers, their 
families and those who supported the AEC.  

The Finals

During final competition, students from 
Rovaniemi to Nakkila to Helsinki pitched their 
ideas, which ranged from eco-bricks made 
from recycled waste to apps that promised the 
winning golf swing.  A distinguished panel of 
judges, including entrepreneur Maija Itkonen, 
Heidi Humala from World Bank, actor and en-
vironmentalist Jasper Pääkkönen, Ambassa-
dor Bruce Oreck, and the CEO of U.S.-based 
LEADership, Education and Development 
Larry Drake, listened carefully to each pitch.  
Overwhelmed by students’ creativity and in-
spired by their innovation, judges struggled 
to determine a winner.  Ultimately, Team Nu-
oriosaa from Jyväskylä Cygnaeus Lukio took 
home the crown for their web-based service 

U.S. Embassy in Helsinki challenges 
students to take the Ambassador’s 
Entrepreneurial Challenge

Jeffrey reneau
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to reduce youth unemployment.  The team 
will travel to the United States this summer 
to participate in LEAD’s prestigious Summer 
Business Academy at Emory University. 

...and Perfect Picht

The AEC tapped into a shared Finnish and 
U.S. desire to promote innovation and entre-
preneurship among youth.  The program pro-
vides an excellent method for teaching entre-
preneurship, but it also provides a valuable, 
real-life learning opportunity for students to 
experience with teachers.  The skills required 
to participate in the Challenge go far beyond 
innovation and entrepreneurship.  Based on 
feedback from students and teachers from 
last year’s competition, we have already set 
the date for �015.  We have again partnered 

with LEAD and U.S. and Finnish corporations, 
government agencies, and higher education 
and non-profit organizations who share a de-
sire to develop youth of diverse backgrounds 
into high achievers and responsible lead-
ers.  Winners will travel to the United States 
in �016, to participate in the LEAD Business 
Academy with their peers.  There is only one 
question remaining:  will YOU take the Am-
bassador’s Entrepreneurial Challenge?  For 
more information check out our website and 
facebook page! 

The writer is Counselor for Press and Cul-
tural Affairs, Embassy of the United States 
of America

Twitter.com/usembfinland
Facebook.com/finland.usembassy  

 
AEC Champions �015 Team Nuoriosaa.
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Askel askeleelta rohkeammaksi oman tien 
kulkijaksi, vastuun kantajaksi ja oman 

tulevaisuuden rakentajaksi. Paljon innostavia 
kokemuksia rikkaampana ja paljon sen nii-
den eteen tehtynä, kosolti hyviä oppimisko-
kemuksia saaneena. Näin voisi kuvailla mo-
nen nuoren kokemuksia Nuori Yrittäjyys ry:n 
opinto-ohjelmista

Työelämän kynnyksellä oleva nuori tarvit-
see monenlaisia valmiuksia. Pitäisi tietää ja 
tunnistaa omia vahvuuksia, tuntea ympäröi-
vää maailmaa ja talouden kiertokulkua, osa-
ta käyttää järkevästi omaa rahaa ja pystyä 
kertomaan luontevasti omasta osaamisesta.

Myös opettajalle työelämävalmiuksien 
tukeminen voi olla haaste. Miten mahdollis-
taa nuorelle luonteva ja innostava oppimis-
kokemus työelämässä vaadittavista taidoista, 
kun esimerkiksi kesätöistä on yhä enemmän 
pulaa? Miten saada sopivaa sisältöä oppimi-
seen niin, että huomioidaan oppilaan omat 
lähtökohdat, rohkaistaan vuorovaikutukseen 
ja omien taitojen sekä osaamisen kehittämi-
seen?

Kasvupolku – tekemällä oppimisen 
menetelmiä alakoulusta korkea-
asteelle 

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ohjelmat ovat 
tarjonneet talous- ja työelämäoppeja Suo-
messa jo 18 vuoden ajan, siis lähes yhtä 
pitkään kuin opetussuunnitelmien perusteis-
sa on painotettu yrittäjyyskasvatusta osana 
opetusta. NY-ohjelmat tarjoavat lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden myönteisten koke-
muksien muodostamiseen, omien vahvuuk-
sien löytämiseen, luovien ratkaisujen kokei-
lemiseen, kokonaisuuksien hahmottamiseen 
ja yhteistyöhön ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa. Opetussuunnitelmatyön kannalta NY 
Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmat tuke-

vat eheyttävää opetusta, monialaisia oppi-
miskokonaisuuksia, laaja-alaista osaamista 
(erityisesti L6: Työelämätaitoja ja yrittäjyyt-
tä) sekä yhteiskuntaopin tavoitteita kaikilla 
peruskoulun vuosiluokilla.

Työelämätaidot, yrittäjyysasenne ja ta-
loudenhallinta eivät kehity lukemalla vaan 
kokemusten kautta, joita koulussa on mah-
dollista tarjota koulutuksen tasa-arvoisuuden 
periaatteen mukaisesti kaikille. NY Yrittäjyys-
kasvatuksen polun ohjelmat on kehitetty yh-
teistyössä Opetushallituksen kanssa ja ohjel-
mat on suunniteltu vahvistamaan työelämä-, 
yrittäjyys- ja taloustaitoja opetussuunnitel-
man tavoitteiden ja tekemällä oppimisen pe-
riaatteiden mukaisesti. 

Koulutuksen tehtävänä on antaa oppilail-
le tulevaisuudessa tarvittavia tietoja, taitoja 
ja valmiuksia. Yrittäjyyskasvatuksen avulla 
voidaan vaikuttaa oppilaiden työelämäval-
miuksiin ja yrittäjyystaitoihin sekä antaa op-
pilaalle mahdollisuus ottaa vastuuta omasta 
tekemisestään. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen 
avulla voidaan jopa ehkäistä syrjäytymistä. 
Mutta miten homma hoituu käytännössä?

Kahdeksan oppitunnin mittaisessa NY Me-
nestyksen avaimet – Oma talous hallussa -
ohjelmassa lähtökohdaksi otetaan nuoren 
omat kiinnostukset ja vahvuudet, ja ne yh-
distää ohjelman edetessä oman talouden hal-
lintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjel-
man tavoitteena on paitsi parantaa nuorten 
talouslukutaitoja, myös kehittää nuoren itse-
tuntemusta ja oman elämän taitoja.

“Eikä taatusti kukaan ota enää pikavippe-
jä!” kommentoi eräs opettaja, joka hyödynsi 
NY Menestyksen avaimet -ohjelmaa ja vir-
tuaalista oman talouden oppimisympäristöä 
Zaldoa opetuksessaan. NY-ohjelmissa noste-
taan erilaisten harjoitusten kautta esille op-
pilaiden kiinnostuksia, osaamista ja tulevai-
suuden haaveita sekä suunnitellaan tulevaa 

Anna nuorelle menestyksen avaimet 

heidi hosioKangas
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ja oman talouden hallintaa, mitä myös virtu-
aalinen oppimisympäristö Zaldo tukee. Nuori 
pääsee tutustumaan myös johtajuuden haas-
teisiin omakohtaisten harjoitusten kautta.

Kielikerho lapsille 

NY:n opinto-ohjelmat ovat selkeitä kokonai-
suuksia niin nuorelle kuin opettajallekin sekä 
työelämän yhteistyökumppaneille. 9.-luok-
kalaisille ja toisen asteen opiskelijoille tarkoi-
tettu NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma on 
NY Menestyksen avaimia laajempi, vuoden 
mittainen oppimiskokonaisuus, jossa nuori 
pääsee toimimaan aktiivisesti ja vastuullises-
ti oman NY-yrityksensä kautta.  

Kolmen Kankaanpään yhteislukion opis-
kelijan, Valtteri Viitasen (kuvassa vasemmal-
la), Janita Halmisen (kuvassa oikealla) ja Vi-
liina Variksen, perustama yritys Aksentti NY 
tarjoaa kielikerhoja 5–1�-vuotiaille lapsille. 
Kaikki kolme osaavat suomea, ruotsia, eng-
lantia ja venäjää, ja lisäksi Janita ja Viliina 
hallitsevat saksan ja Valtteri ranskan. ”Ope-
tamme lapsia muun muassa musiikin avulla. 
Kielikerhossamme on myös lukutaidottomia 
lapsia ja tärkeintä onkin, että lapset pääse-
vät ennen kaikkea kuulemaan kieliä ja tu-
tustumaan niihin”, Janita kertoo. Kielikerho 
on ollut Kankaanpäässä menestys ja lapsia 
kerhossa käy jo yli 30. Janita, Valtteri ja Vi-
liina aikovat jatkaa kielikerhon pyörittämistä 
myös Vuosi yrittäjänä-ohjelman jälkeen, ja 
kesälle suunnitteilla onkin jo ainakin kielileiri. 

”Haluamme antaa lapsille onnistumisen koke-
muksia. Se on siisti tunne, kun osaa vaikka 
ulkomaanmatkalla tilata itse mehun!” Valtteri 
toteaa osuvasti.

NY-vuoden aikana Janita, Valtteri ja Viliina 
ovat saaneet onnistumisen kokemuksia myös 
itse. Sen lisäksi, että kerhot ovat vetäneet 
hyvin osallistujia, nuoret ovat saaneet tun-
nustusta Yhdysvaltain suurlähettiläältä ja tu-
livat Ambassador’s Entrepreneurial Challen-
ge:ssa toiseksi. Porin aluemessuilla Aksetti 
NY oli jälleen voitokas ja palkittiin menolipul-

la vuosittain järjestettävään Vuosi yrittäjänä 
-ohjelman Suomen finaaliin.

Tekemällä oppimiseen kannustavat ohjel-
mat antavat nuorelle mahdollisuuden oppia 
taitoja, joita työelämässä tarvitaan nyt ja tu-
levaisuudessa.

NY-ohjelmista ja niiden käyttöönotosta 
saat lisätietoa osoitteesta www.nuoriyritta-
jyys.fi  NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman finaa-
litapahtuma Uskalla Yrittää järjestetään Hel-
singissä 14.–15.4.�015. Lisätietoja tapahtu-
masta sekä opettajille suunnattujen infojen 
ohjelma löytyy osoitteesta www.uskallayrit-
taa.fi.

Kirjoittaja työskentelee Nuori Yrittäjyys ry:n 
ohjelmapäällikkönä.

Lukiolaiset Valtteri Viitanen ja Janita Halminen 
perustivat yhdessä kuvasta puuttuvan Viliina 
Variksen kanssa yrityksen Aksentti NY.
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Toissasyksynä Turun seudun historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien kerho täyt-

ti 40 vuotta. Juhlimme Aboa Vetus & Ars 
Nova-museon Aula-ravintolassa arvokkaasti 
ja hauskasti. Juhlassa muisteltiin kerhon pit-
kää taivalta ja nautittiin hienossa historialli-
sessa miljöössä niin juhlapuheista kuin va-
paamuotoisemmasta keskustelusta hyvässä 
seurassa. Samassa paikassa vietetään myös 
huhtikuussa HYOL:n kevätpäivien iltajuhlaa. 
Kevätpäivien teemana on ”Sota ja rauha” eli 
jatkosodan päättyminen ja Lapin sota sekä 
jälleenrakennuksen aika. Kevätpäivät ovat 
viikkoa ennen eduskuntavaaleja, ja vuoden 
1945 eduskuntavaaleista puhutaan myös. 
Turkuun ja Turun linnaankin tutustutaan sun-
nuntain retkillä nyt hiukan uudesta näkökul-
masta. Tervetuloa keväiseen Turkuun!

Turun kerho on aktiivinen: tilaisuuksissa 
käy säännöllisesti parisenkymmentä ihmistä. 
Teemme paljon yhteistyötä muiden aineen-
opettajayhdistysten kanssa, esim. äidinkie-
len opettajien yhdistyksen kanssa pidetään 
yhteyttä vuosittain Turun kirjamessujen tii-
moilta. Kevätpäivät järjestimme viimeksi 
vuonna �011 kulttuuripääkaupunkivuoden 
merkeissä.

Kerho järjestää historian ja yhteiskunta-
opin pistekokoukset säännöllisesti sekä syk-
syllä että keväällä. Varsinkin koulunsa aino-
alle historian ja yhteiskuntaopin opettajalle 
tilaisuuksista on ollut suuri hyöty.

Historiaillat eli opettajien sekä historian ja 
yhteiskuntatieteiden tutkijoiden tapaamiset 
yliopistolla ovat kuuluneet jo vuosia kerhon 
ohjelmaan. Viime vuosina niitä on järjestet-
ty Aikalassa yliopiston historian oppiaineen 
tiloissa pikkujoulutilaisuuksina, ja viimeksi 
joulukuussa �014 Mari K. Niemi oli kertomas-
sa Skotlannin itsenäistymisäänestyksen vai-

heista ja taustasta. Aiemmin olemme kuul-
leet mm. Tuomas Räsäsen alustuksen Suo-
men ympäristöhistoriasta ja Lauri Paltemaan 
esityksen Kiinan poliittisesta historiasta.

Kevätkokouksen yhteydessä on järjes-
tetty usein opintoretki: Sastamalaan, Liedon 
Vanhalinnaan, Suomen sydän -reitille Aura-
jokivarteen, Siirtolaisinstituuttiin ja viime ke-
väänä Turun tuomiokirkon torniin. Muutama 
syysretkikin on järjestetty, viimeksi junamat-
ka Hankoon ja Tammisaareen. Joitakin vuo-
sia sitten olimme Tampereen kerhon vieraa-
na. Kevät- ja syyspäiville eri puolelle Suomea 
Turun delegaatio on osallistunut ahkerasti.

Opintomatkoja olemme viime vuosina jär-
jestäneet Pietariin, Tarttoon ja Berliiniin, jo-
hon kokeilimme omatoimivarauksia ja kerho 
sponsoroi museokäyntejä.

Kerhomme on yrittänyt pitää toiminnan 
mahdollisimman epämuodollisena, emmekä 
ole rekisteröityneet. Jäsenmaksuja emme 
ole joka vuosi keränneet vaan perineet nii-
tä kerhon tilaisuuksissa, jotta välttäisimme  
pankkipalvelumaksut. Omaa rahanhankin-
taa olemme tehneet jo viitisentoista kertaa 
Booktorilla eli Turun puutorilla heinäkuussa 
järjestettävässä vanhojen kirjojen myynti-
tapahtumassa. Osallistumalla tapahtumaan 
kierrätämme kirjoja, hankimme kahvirahaa 
ja toisaalta teemme toimintaamme tunne-
tuksi muillekin. Kirjat ovat tulleet lahjoituk-
sina ja perinteisesti myyntikojulla on ollut 
kova kuhina. Jokunen historianopiskelijakin 
on löytänyt suoranaisia aarteita omaan opin-
näytetyöhönsä myyntipöytiemme varsin mo-
nipuolisesta ja vaihtelevasta valikoimasta. 

Olemme myös parikymmentä vuotta jär-
jestäneet opetusharjoittelijoille HYOL:n ra-
hallisella avustuksella infotilaisuuksia HYOL:
n ja kerhon toiminnasta, historian ja yhteis-

Turun kerholla aktiivista toimintaa ja 
kevätpäivät 2015

aino hallaMurto-Kare Ja outi verronen-Pöyliö
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kuntaopin opettajien asemasta ja antaneet 
vinkkejä työelämään siirtymiseen. Pidämme 
sijaislistaa, johon valmistuneet opettajat voi-
vat ilmoittaa tietonsa ja jonka sijaista tarvit-
seva opettaja saa sähköpostilla. Moni nykyi-
nen opettaja on saanut ensimmäiset työko-
kemuksensa kerhomme yhteyksien kautta. 

Toiminta HYOL:n ja kerhon piirissä tuo tie-
toja, taitoja, tukea, turvaa ja ennen kaikkea 
hyviä ystävyyssuhteita!

Kirjoittajat ovat Turussa asuvia historian ja 
yhteiskuntaopin opettajia.
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Olemme yhdeksäsluokkalaiset tytöt Kara-
kallion koulusta Espoosta. Olimme mar-

raskuussa �014 kaksi viikkoa TET-harjoitte-
lussa eli tutustumassa työelämään HYOL:n 
toimistossa Töölössä. TET-harjoittelun tar-
koituksena on tutustua työelämään ja saada 
siitä mahdollisimman realistinen kuva. Työstä 
ei makseta palkkaa. Työnantaja voi halutes-
saan tarjota ruoan tai vapaaehtoisesti pienen 
palkkion, joka ei välttämättä ole rahaa. 

Kävimme tutustumassa toimistoon ja oh-
jaajaamme, toiminnanjohtaja Kirsi Ruhaseen 
noin kaksi kuukautta ennen TET-jakson al-
kua, kirjoitimme työsopimukset ja kävimme 
läpi työtehtäviä ja -aikoja. Töitä teimme kuu-
si tuntia päivässä.

Työpaikkamme eroaa muiden yhdeksäs-
luokkalaisten työpaikoista. Useimmat luok-
kakaverimme menivät päiväkoteihin, ala-as-
teille, kahviloihin tai erilaisiin ruoka- ja vaa-

tekauppoihin. Toimistot eivät ole kovin yleisiä 
TET-paikkoja, sillä niistä on vaikea saada har-
joittelupaikkoja.

Työtä laidasta laitaan 

Työtehtäviimme kuului erityisesti ensimmäi-
sellä viikolla lehden artikkeleiden oikoluke-
mista, toimittamista ja taittamista. Lyhen-
simme KLEIO-lehden 4/�014 artikkeleita 
oikean mittaisiksi ja etsimme erilaisia kuvi-
tuskuvia artikkeleihin ja muokkasimme niitä. 
Osa teksteistä oli todella synkkiä ja ankeita, 
mutta silti mielenkiintoisia. Teksteissä puhut-
tiin muun muassa lapsisotilaista, eugeniikas-
ta ja kuolemasta. Osallistuimme myös lehden 
taittamiseen Kirsin ohjauksessa.  

Olemme olleet mukana kokouksessa 
suunnittelemassa Taloustietokilpailun tiedo-
tusta ja kertomassa nuorten mielipiteitä siitä.  
Osallistuimme kahteen erilaiseen kutsuvie-
rastilaisuuteen, Lotta Svärd-verkkosivuston 
julkistamistilaisuuteen ja suojeluskunnista 
kertovan verkkoaineiston julkistamistilai-
suuteen. Molemmat sivustot ovat suunnitel-
tu opettamiseen. Saimme sivustoista paljon 
lisätietoa, mutta harmiksemme emme enää 
opiskele historiaa peruskoulussa – ehkäpä 
palaamme asiaan lukiossa. Lotta Svärd -kut-
suvierastilaisuus järjestettiin WTC-talolla ja 
Suojeluskuntatilaisuus sotamuseossa. Huo-
masimme, kuinka paljon yhteistyötä erilaiset 
järjestöt, opettajat ja museot tekevät ope-
tuksen kehittämiseksi ja uusien opetusväli-
neiden luomiseksi. 

Olemme tehneet monipuolisesti töitä eri-
laisten tietokoneohjelmien parissa. Olemme 
käyttäneet esimerkiksi Exceliä joulukorttien 
osoitetarrojen tekoon, Talousguru-kilpailuun 
osallistuvien koulujen tietojen poimimiseen 
ja jäsentietojen päivittämiseen. InDesign-
ohjelmaa olemme käyttäneet Kleion taitta-

TET-harjoittelussa HYOL:ssa

aino Meisalo Ja anna MetsänieMi

Aino ja Anna tarkastavat Kleion 4/�014 viimeistä 
vedosta ennen lehden lähettämistä painoon.  
Kuva: Kirsi Ruhanen.
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miseen. Olemme muokanneet Photoshop-ku-
vanmuokkausohjelmalla kuvia lehteä ja net-
tisivustoa varten. HYOL:n nettisivustoakin on 
tullut päivitettyä.

Olemme myös imuroineet, vieneet ros-
kia, sekä tyhjentäneet ja täyttäneet astian-
pesukonetta. Myös silppurin kanssa on tullut 
taisteltua - se ei halunnut tehdä yhteistyötä 
kanssamme. Työtehtävistä mielenkiintoisin 
oli ehdottomasti tekstien lyhentäminen ja 
taittaminen, koska suurin osa teksteistä oli 
mielenkiintoisia. Pääasiassa kaikki tekemäm-
me työt olivat mielenkiintoisia ja mukavia.

Olemme päässeet hyödyntämään taito-
jamme tietokoneella ja olemme oppineet 
paljon uusia asioita, muun muassa Excelin 
käytön ja tietenkin lehden taittamisen InDe-
sign-ohjelmalla.  TET-jakson aikana olemme 
myös alkaneet käyttää enemmän sähköpos-
tia, mikä on mielestämme erittäin positiivis-
ta, sillä nykynuoret eivät sitä enää kauheasti 

Tuoreinta historiaa
Gaudeamukselta

HYOL:n jäsenille aina 15 % alennus 

verkkokirjakaupastamme: 

gaudeamus.pikakirjakauppa.fi.

Kampanjakoodi HYOL2015.

Johannes Remy

Ukrainan historia
Helposti lähestyttävä perus-
teos kaikille, jotka haluavat 
ymmärtää, mistä maan nykyi-
sessä konfliktissa on kysymys ja 
mitä kaikkea sen taustalla on.

Pekka Valtonen

Puolen maailman 
valtias
Kaarle V:n elämänkaaren kaut-
ta avautuu 1500-luvun Euroo-
pan nousu poliittisten, taloudel-
listen ja yhteiskunnallisten 
tapahtumien myötä.

Plutarkhos

Eläinten 
älykkyydestä
Kokoelma dialogeja, joissa nuo-
ret ja vanhat keskustelijat poh-
tivat eläinten ja ihmisten välistä 
suhdetta. Miltä tuntuu elämä 
sikana? 

Ari Helo

Yhdysvaltain 
demokratian synty
Liittovaltion perustaminen oli 
ainutlaatuinen prosessi. Muka-
na uudet suomennokset Yhdys-
valtain tärkeimmistä poliittisis-
ta dokumenteista.

käytä.  Myös kutsuvierastilaisuuksissa käynti 
oli ainutlaatuinen tilaisuus meidän ikäisille 
nuorille. Oli hienoa kuulla ammattitaitoisten 
aikuisten ja veteraanien kertomuksia ja ko-
kemuksia ajasta vuoden 1944 jälkeen.  

Olemme huomanneet, että toimistotyö 
on monipuolista ja haastavaa. Ihmettelem-
me, kuinka Kirsi pystyy tähän kaikkeen yksin.  
Työssä on pidettävä aikatauluista tiukasti 
kiinni ja kaiken pitää olla ajoissa valmista.

TET-jakso oli erittäin piristävä kokemus 
syyslukukauden lopulla. Nyt on taas moti-
vaatiota jatkaa opiskelua. Viihdyimme TET-
paikassa erittäin hyvin. Olemme iloisia siitä, 
että Riitta Mikkola ehdotti meille tätä paikkaa 
ja kiitollisia Kirsille siitä, että hän otti meidät 
tänne kahdeksi viikoksi harjoittelemaan toi-
mistotyötä tulevaisuutta varten.

Kirjoittajat ovat espoolaisia ysiluokkalaisia.



 
  

SOTA JA RAUHA - HYOL:n kevätpäivät Turussa 11.-1�.4.�015
Turun suomenkielinen työväenopisto,
Kaskenkatu 5, �0700 Turku
 
LA 11.4.�015
9.00  tervetulokahvi, ilmoittautuminen ja  
  oppimateriaalinäyttely
 
10.00  avaussanat  
  Puheenjohtaja Jari Aalto, HYOL ry
 
10.15 Sodan vaikutukset huumeiden käyttöön  
  - huumeongelman synty Suomessa 
  FT Mikko Ylikangas
 
11.15  Wir waren Freunde - Olimme ystäviä.  
  Saksalaisten ja suomalaisten kohtaami-
sia  
      Lapissa 1940-1944    
  FM Paula Hautala
 
1�.00  lounas työväenopistolla & oppimateriaalinäyttely
 
13.00  Vyöry vasemmalle - vuoden 1945 eduskuntavaalit sodanjälkeisen ajan alkuna 
  VTT Markku Jokisipilä 
 
14.00  Kahvitarjoilu, oppimateriaalinäyttely
 
14.30  Mitä rauhansopimusten jälkeen?  
  professori Helena Ranta
 
15.30  oppimateriaalinäyttely työväenopistolla, mahdollisuus tutustua Aboa vetus &  
  Ars Nova -museon näyttelyihin omaehtoisesti, ilmainen sisäänpääsy OAJ:n kortilla
 
18.30  Turun kaupungin vastaanotto Aboa Vetus & Ars Nova -museon Aula-ravintolassa      
19.00  Iltajuhla Aboa Vetus & Ars Nova -museon Aula-ravintolassa      
 
SU 1�.4.�015
10.00-11.30 
 joko Bussikierros sota-ajan ja jälleenrakennuksen Turkuun dosentti Rauno Lahtisen   
 opastuksella

 tai Turun linna ja sota-aika, kierroksella tutustutaan myös esilinnan/pyöreän tornin   
 uuteen perusnäyttelyyn sekä Tyttökuningas-näyttelyyn

11.30  lounas  
1�.30  HYOL:n kevätliittokokous 

Ilmoittautuminen HYOL:n sivuilla �7.3. mennessä. Osallistumismaksu on 100 euroa.  
FSH:n koulutukseen osallistuville osallistumismaksu on 70 euroa. 
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www.oppinet.fi

opettajapalvelu@edita.fi

palvelunumero opettajille 020  450 010

Memo Yhteiskuntaoppi 
• ohjaa hankkimaan, käyttämään ja soveltamaan tietoa 
• auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskunnan 

toimintaa ja monitahoisuutta
• antaa oppilaalle konkreettisia keinoja yhteiskunnan 

taitojen hallintaan
• tarjoaa opettajalle mahdollisuuksia toteuttaa 

vaihtelevia tunteja
• toimii sekä tulevan että nykyisen opetussuunnitelman 

mukaisessa opetuksessa.

YHTEISKUNTAOPPI

Yhteiskuntaopin taidot haltuun
Uusi yläkoulun 
yhteiskuntaopin 
oppimateriaali
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Sotaa sarjakuvien ja 
pilakuvien avulla
ViLLE HäNNiNEN & JUSSi 
KARJALAiNEN: SARJATULTA! 
SOTA-AJAN SUOMALAiSET 
piLApiiRROKSET JA SARJAKU-
VAT. JALAVA 2014. 206 S.

propaganda on osa sodankäyntiä. 
Sarjakuvien ja pilakuvien ottaminen 
sotatarkoituksiin on yksi esimerkki 
tästä. Maamme kirjallisuuden ja ku-
vataiteen kirkkaimpia tähtiä oli val-
jastettu sotapropagandan tekoon 
aina Mika Waltaria myöten. TK-piir-
täjät huolehtivat pääosin tästä so-
takuvaamisen puolesta, mutta osa 
piirtäjistä palveli myös tavallisina 
sotilaina rintamatehtävissä. Osa rä-
väkimmistä pilakuvista ilmestyikin 
pieninä painoksina levinneissä rin-
tamalehdissä. Valtaosin piirrokset 
olivat jopa hyväntahtoisia, mutta 
mukana oli myös ajan hengen mu-
kaisesti neuvosto- ja juutalaisvas-
taista ainesta. pilakuviin löydettiin 
aiheita tavarapulasta ja sotilaallisis-
ta instituutioista, univormujen puo-
leensavetävyydestä jne. Huumoria 
löydettiin vakavammistakin asiois-
ta. Mielenkiintoista, että poliittisesti 
raaempi aineisto oli teknisesti vaati-
mattomampaa. Aloittelevat taiteilijat 
Tove Jansson ja Kari Suomalainen 
kunnostautuivat myös sotavuosina. 
Suomen ja Saksan välien rikkou-
duttua, jo 1930-luvulla natsisympa-
tioita kritisoinut Jansson teki pilaa 
myös Hitlerin komennosta.

Lähes unohdettua suomalaista 
sarjakuvaa käytettiin myös pro-
pagandavälineenä. perinteisten 
huumorisarjakuvien mm. Rymy-
Eetun rinnalle nousi sota- ja jopa 
scifi-aiheisia vertauskuvallisia seik-
kailusarjakuvia. piirrostyyleissä oli 
selviä vaikutteita amerikkalaisista 
sarjakuvista. 

Kuvallinen propagandatoiminta 
oli luonnollisesti vilkkainta jatko-
sodan vuosina. Talvi- ja Lapin sodat 
olivat kestoltaan niin lyhytaikaisia, 

ettei niiden aikainen tuotanto jäi 
melko vähäiseksi. poliittisen suun-
nan kääntyessä aiheisiin tuli natsi-
vastaisuutta, mutta kuitenkin melko 
vähän. ilmeisesti sotaväsymys al-
koi painaa jo pilapiirtäjiäkin. Tuossa 
vaiheessa aiheeksi tuli perinteisen 
viholliskuvan sijasta sodan loppu-
minen.

Harmi, että tällainen selailu- ja 
katselukirja on sidottu hauraanoloi-
siin pahvikansiin.

pasi pulju

Isännät ja isäntien 
varjot
ANTTi BLåfiELd: LOiSTAVAT 
ERKOT, pATRUUNAT JA HEidäN 
pääTOiMiTTAJANSA, OTAVA 
2014, 395 S.

Erkot ovat epäilemättä Suomen 
vaikutusvaltaisimpiin kuulunut suku. 
Eerosta ja Eljaksesta on jo kirjoitet-
tu elämäkerrat, joiden tekijöinä ovat 
Seppo Zetterberg ja Ohto Manni-
nen sekä Raimo Salokangas. Uu-
simman Erkko-kirjan laatijana on 
vuosikymmeniä Erkkojen leivissä 
ollut Antti Blåfield. Herää kysymys, 
onko kyseessä silotteleva suvun 
hymistely? Vastauksen voi supis-
taa arvioon ”sekä että.” 

Eeron ja Eljaksen osalta kirja 
nojautuu aikaisempiin päteviin elä-
mäkertoihin. Kirjan pääpaino on Aa-
toksen ajassa 1950-luvulta vuositu-
hannen alkuun. Lähdemateriaalina 
ovat oman väen haastattelut, joista 
osa on arkistoituja, osa itse tehty-
jä. Tuskin tällaisesta materiaalista 
löytyy terävää tai kriittistä analyysia 
suvun vallankäytöstä tai yhteis-
kunnallisista tavoitteista. Toisaalta 
haastattelut tekevät kirjan helppo-
lukuiseksi ja hauskaksikin. Kuka 
olisi uskonut, että mahtava lehti-
kuningas saattoi istua työpöytänsä 
ääressä toimittajien matkalaskuja 
tarkastamassa tai että perintöprins-
si Aatos pelaili jääkiekkopeliä toi-
mittajan työhuoneessa?

isoisä Eeron ja isä Eljaksen 
osuudet tuntuvat olevan vain joh-
dantoa Aatoksen osuudelle. Kirjan 
päähenkilö Aatos oli todella odo-
tettu suvun perintöprinssi, sillä hän 
syntyi kahdeksan vuotta sisarensa 
patrician jälkeen. Hänen opintonsa 
jäivät vähäisiksi ja esimerkiksi yli-
oppilastutkinto suorittamatta. Koh-
talo oli kuitenkin selvä: 1950-luvulla 
isä pani hänet Viikkosanomien 
päätoimittajaksi. Eljaksen kuoltua 
1960-luvulla kerääntyi kaikki valta 
vuonna 1932 syntyneelle nuorelle 
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miehelle. Vähitellen Aatos luopui 
päätoimittajan vastuusta ja siirtyi 
kustantajan rooliin. Omistajaa nä-
kyi vuosien mittaan yhä harvemmin 
toimituksessa, urheilutoimitusta 
ehkä lukuun ottamatta. Eristäytymi-
sen tunnelmaa lisäsi se, että Aatos 
siirsi työtilansa pois perinteikkäältä 
Ludviginkadulta Etelä-Esplanadille. 
2000-luvun alussa Erkko luopui 
kaikista tehtävistään. Valta siirtyi 
palkkajohtajille, sillä seuraavan 
polven Erkoilla eli patrician kah-
della lapsella ei ollut halua täyttää 
enonsa paikkaa.

Kirjassa esitellään laajasti Erk-
kojen päätoimittajia, mutta mielen-
kiintoista on ainoastaan kuvaus 
Mikael pentikäisen erottamisesta 
muutama vuosi sitten. Kertooko 
tapaus siitä, että omistajat ja palk-
kajohtajat ovat alkaneet kiristää 
toimitusten ohjausta ja valvontaa? 
Erkoille riitti sana tahtonsa toteut-
tamiseen, mutta heikommilla on 
oltava kovemmat keinot. 

                                                   
      Vilho Kulju 

Venäjää naisten näkö-
kulmasta 

NAiSiA VENäJäN KULTTUURi-
HiSTORiASSA. TOiM. ARJA RO-
SENHOLM, SUVi SALMENNiEMi 
JA MARJA SORVARi. GAUdEA-
MUS 2014.

Venäjä on ollut uutisissa viime ai-
koina paljon ja yleensä sotaisissa 
merkeissä. On virkistävää, että 
Venäjästä, josta riittää monenlais-
ta pohdittavaa, on ilmestynyt kirja, 
joka ei käsittele politiikkaa vaan 
kulttuurihistoriaa ja näkökulma on 
vielä feminiininen, ei maskuliininen. 
Kulttuuri, varsinkin kirjallisuus, on 
Venäjälle kyllä tärkeää, mutta Ve-
näjän kirjallisuushistorian traditio 
on hyvin miehinen. Venäläinen ai-
kakauslehti Russkij reportjor julkai-
si tammikuussa sadan kirjan listan, 
jonka jokaisen ihmisen tulisi lukea 
ymmärtääkseen ihmissielua. Sa-
dan kirjan listalla oli vain kaksi nai-
sen kirjoittamaa kirjaa (joista toinen 
Tove Janssonin Muumi-kirjat!).

Naisia Venäjän kulttuurihisto-
riassa esitellään naisia, jotka ovat 
olleet eri elämänalueilla merkittä-
viä. Kirjassa kerrotaan kirjailijoista,  
näyttelijöistä, taidemaalareista eli 
perinteisistä kulttuurin edustajista 
mutta myös vallankumouksellisista, 
naisyrittäjistä ja naisista rintamalla. 
Kirjaan on valittu mielenkiintoisesti 
mukaan ei-niin-tunnettuja henki-
löitä: esimerkiksi kirjailijoista esi-
tellään Nadežda Hvoštšinskaja ja 
Olga Šapir.

Venäjän yhteiskunta on ollut ja 
on yhä hyvin miehinen. Vallanku-
mous toi mukanaan halun tasa-ar-
voon, joka jossakin määrin toteutui 
20-luvulla, mm. aiemmin miehille 
tarkoitettu koulutus ulotettiin myös 
naisille. Stalin ja 30-luku toi kui-
tenkin mukanaan perinteiset arvot, 
joissa äitiyttä ihannoitiin ja naisen 
paikka oli kotona – siitäkin huoli-
matta, että neuvostojärjestelmässä 
naiset tulivat vahvasti palkkatyöhön 

mukaan. Siksi naiset ovat kohdan-
neet ennakkoluuloja ja väheksyn-
tää kaikilla kulttuurin aloilla. Monet 
naiskirjailijat kirjoittivat miehisillä 
pseudonyymeillä, että heidän kirjo-
jaan luettaisiin. Taidemaalarit opis-
kelivat yksityisoppilaana, kun heitä 
ei otettu taideakatemiaan opiskeli-
joiksi. Naissotilaat otettiin mukaan 
rintamalle, mutta sodan jälkeen 
heitä kiellettiin kertomasta julkisesti 
kokemuksistaan sodassa.

Kirja esittää teesin, jonka mu-
kaan yhteiskunnalliset muutokset 
(vallankumous ja Neuvostoliiton 
hajoaminen) ovat tuoneet naisille 
Venäjällä lisää liikkuma-alaa, joka 
on sitten yhteiskunnan vakiintumi-
sen myötä kadonnut. Nyky-Venäjä 
näyttää toteuttavan tätä kuviota, 
kun konservatiiviset perhearvot 
ovat taas erittäin suosittuja Venäjäl-
lä. Toden totta: Venäjän politiikassa 
ei ole naisia, ei ole ollut ennen eikä 
ole nyt. Aleksandra Kollontai ja Je-
katerina furtseva ovat harvinaisia 
poikkeuksia.

Tekijöiden mukaan kirjassa ker-
rotaan ”kertomuksia, jotka ansait-
sevat tulla kerrotuiksi”. Olen samaa 
mieltä. 

Riitta Mikkola
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Lehdistökursseja,  
sanomalehtiviikkoja 
ja paljon muuta
piRJO-RiiTTA pURO: SANO-
MALEHdET KOULUTiELLä – 50 
VUOTTA SANOMALEHTiEN JA 
KOULUJEN YHTEiSTYöTä. BOd 
2014. 286 S.

Sanomalehtien käyttö opetuksessa 
on meille arkipäivää – varmaankin 
siksi, koska sitä on harrastettu jo 
vuosikymmeniä. pitkään Sanoma-
lehtien liitossa työskennellyt pirjo-
Riitta puro on tehnyt ansiokkaan 
kirjan sanomalehtien ja koulun 50-
vuotisesta yhteistyöstä.

Lehtien ja koulun yhteistyö sai 
alkunsa historian opettajien aloit-
teesta, ja ensimmäinen sanomaleh-
tikurssi pidettiin historian opettajille 
vuonna 1964. 70-luvulla kurssit laa-
jenivat myös äidinkielen opettajille. 
Ajan hengestä ja suuresta innosta 
kertoo se, että vuonna 1974 yli 200 
opettajaa jouduttiin jättämään kurs-
sin ulkopuolelle. Onko nykypäivänä 
jatkokoulutuskursseja, jonne kaikki 
halukkaat eivät mahdu?

Nyt jo perinteeksi muodostunut 
Sanomalehtiviikko pidettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1974, jolloin 
viikko liitettiin Taloustietokilpailuun 
ja talousasioiden opetukseen. 
Myöhemmin viikko on vakiintunut 
laveammaksi sanomalehtien luke-
misen ja mediataitojen opetuksen 
viikoksi. Historian ja yhteiskunta-
opin opettajat ovat olleet koko ajan 
yhteistyön keskiössä, ja Sanoma-
lehtien liitto on tehnyt monenlaisia 
aineistoja mm. eri vaaleihin liittyen.

Kirja kuvaa monipuolisesti, mi-
ten eri tavoin yhteistyötä koulujen 
kanssa on tehty. Sanomalehdet eri 
puolilla Suomea ovat osallistuneet 
aktiivisesti toimintaan ja antaneet 
nuorille mahdollisuuksia tuottaa jut-
tuja oikeisiin lehtiin. Esimerkiksi Aa-
mulehdessä on julkaistiin 90-luvulla 
yli sata nuorten kirjoittamaa talous-
juttua Nuori kuluttaja -palstalla. 

Kuopiolaiset lukiolaiset toimittivat 
ammattilaistoimittajan avustuksella 
kaupungin koululaitoksen 125-vuo-
tislehden vuonna 1997.  Esimerk-
kejä ympäri Suomea on kymmeniä.

Sanomalehtien liitto on tuottanut 
myös paljon materiaalia sekä opet-
tajille että oppilaille. Esille tulevat 
niin Medialukutaidon ABC, Vaali-
valtti kuin Kuva sanomalehdessä 

- oppaat. Aikana ennen internetiä 
paperisilla oppailla oli suuri merki-
tys, kun taas nyt materiaali on suu-
relta osin siirtynyt verkkoon.

Jos 70-luvulla ajan ylipolitisoi-
tuminen oli ongelma opettajille, 
sähköisen median murros on ny-
kypäivän haaste. Kirjan lopussa 
on pohdintoja tulevaisuuden oppi-
materiaaleista ja työtavoista. Tutki-
muksissa on todettu, että vähiten 
sanomalehtiä lukevat nuoret me-
nestyvät huonoiten pisa-testeissä. 
Sanomalehdillä on siis paikkansa 
opiskelussa ja maailmankuvan ke-
hittymisessä.

Haluaisin uskoa, että sanoma-
lehdet arvostavat kouluyhteistyötä. 
50-vuotishistoriikki on kuitenkin 
omakustanne, mikä panee ajattele-
maan, pidetäänkö kouluyhteistyötä 
yhäkin tärkeänä. Siksi toivon, että 
yhteistyö jatkuu myös seuraavat 50 
vuotta.

Riitta Mikkola

Historian opetuksen 
puolustuspuhe

MARJO ViLKKO: SUOMi ON 
RUOTSALAiNEN. SCHidTS & 
SödERSTRöMS 2014. 321 S.

Yle esitti alkuvuodesta 2013 tv-sar-
jan Suomi on ruotsalainen. Sarjan 
tekijät olivat valmistautuneet siihen, 
että se herättää tunteita - nouseen 
vihan voima oli kuitenkin heille ja 
monelle muullekin järkytys.

Tv-sarjan käsikirjoitti historioitsi-
ja ja vapaa toimittaja Marjo Vilkko. 
Noin puolitoista vuottta tv-sarjan 
esittämisen jälkeen hän julkaisi 
sarjaa syventävän kirjan Suomi on 
ruotsalainen.

Suomi on ruotsalainen -kirja 
on huolellinen populaari yleisesi-
tys Ruotsin ja Suomen yhteisestä 
historiasta. Kirja koostuu kuudesta 
luvusta, joissa käsitellään historiaa, 
uskontoa, lakia ja demokratiaa, kiel-
tä, taloutta sekä hyvinvointivaltiota. 
Näissä luvuissa selvitetään paitsi 
sitä, mikä Suomessa on ruotsalais-
ta perintöä myös sitä, mikä ei ole. 
Kirja keskittyy Suomen ruotsalais-
ten piirteiden pohtimiseen, mutta 
muualta tulleita vaikutteita käsitel-
lään toki oleellisin osin.

Kirjassa, kuten myös tv-sarjas-
sa, tullaan siihen lopputulokseen, 
että Suomi on suomalainen, mutta 
Ruotsilla on ollut iso vaikutus siihen, 
millainen Suomi on tänään.

päälukujen lomassa on lyhyitä 
tekstejä yksittäisistä ilmiöistä, joil-
la on erityinen merkitys Suomen 
ja Ruotsin yhteisessä historiassa. 
Tällaisia Apropå -nostoja ovat esi-
merkiksi alkoholipolitiikka, Suomen 
leijona ja Viipurin kaupunki.

Voisin suositella kirjaa esimer-
kiksi oikein kovasti Suomen ja 
pohjoismaiden historiasta kiinnos-
tuneelle abiturientille ylioppilaskir-
joituksiin valmistautumisen tueksi  
tai jopa historian pääsykokeisiin lu-
kevalle yleisteokseksi Ruotsin ajan 
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Venäjä on ollut viime vuoden uu-
tisissa lähes joka päivä. Myös Ve-
näjään liittyviä kirjoja on Suomessa 
julkaistu paljon. prahassa asuva 
Timo Laine tuo oman osansa Ve-
näjä-kirjoihin kirjoittamalla omia 
kokemuksiaan Neuvostoliiton ha-
joamisesta kirjassaan Torakoita 
ja panssarivaunuja. Kirjan nimi 
on kuvaava: se tuo erinomaisesti 
esille itä-Euroopan 90-luvun alun 
problematiikan ruohonjuuritasolta 
kuvattuna. 

Laine opiskeli vuosina 1991–92 
Tarton yliopistossa ja hyödynsi 
mahdollisuuttaan matkustaa ha-
joavassa neuvostoimperiumissa.  
Kirjassaan hän kertoo kokemuk-
sistaan niin Virossa elokuussa 
1991 kuin Siperian ja Kaukasian 
kaupungeissa.  Esille tulee herkul-
lisella tavalla ihmisten arki: huijaa-
vat tarjoilijat, alati nousevat hinnat, 
ruuan hamstraaminen, arvaamatto-
mat virkamiehet. Matkaaja ei välty 
absurdeilta tilanteilta.

Arjen kuvaamisen lisäksi Laine 
analysoi kommunismin romahduk-
sen syitä ja pohtii tiedonvälitystä. 
Kirjaa lukiessa ajattelin, että nyt 
Neuvostoliiton romahduksesta 
alkaa olla tarpeeksi kauan aikaa 
sen analysointiin. itse opiskelin 
Neuvostoliitossa vuosina 1987–88. 
Näin jälkeenpäin ajattelen, että 
olisihan minun pitänyt ymmärtää, 
ettei järjestelmä kestä enää kauan. 
Merkit olivat näkyvissä.  Silti en ta-
junnut enkä ollut ainoa. 

Laine on matkustanut myös itä-
Euroopassa laajemmin ja kuvaa kir-
jassaan mm. Saksan ja Romanian 
tilannetta muutosvuosina. Virossa 
hän on itse paikan päällä itsenäi-
syysjulistuksen aikoihin. Samalla 

kun hän kuvaa tilannetta televisio-
tornilla omasta näkökulmastaan, 
miettii hän virolaisten toimintaa ja 
näkemyksiä. Tässä kohtaa ajatuk-
set siirtyvät nykypäivään: Viro on 
nyt hyvin erilainen maa kuin vuon-
na 1991. Mikä olisi tilanne nyt, jos 
silloin olisi toimittu toisin?

Kirja on hyvin kirjoitettu ja erit-
täin sujuvaa luettavaa. Se on myös 
hauska ja ajatuksia herättävä. itse 
jäin miettimään, olisiko Neuvosto-
liiton hajoaminen voitu hoitaa jo-
tenkin paremmin. Suurvalta hajosi 
rauhanomaisesti, mikä oli saavu-
tus, mutta kansalaisyhteiskunta jäi 
syntymättä. Entäpä tämän hetken 
tilanne: mitä sellaista, mikä on 20 
vuoden kuluttua itsestään selvää, 
emme ymmärrä nykypäivässä? 
Miten Venäjän kanssa tulisi toimia? 
Nykypäivää on vaikea ymmärtää, 
historia hahmottuu helpommin.

Riitta Mikkola

historiasta, niin kompaktisti ja yleis-
tajuisesti 700 vuoden ajanjakso 
siinä etenkin talouden ja hallinnon 
aloilta käsitellään.

Historian opettajan kannalta 
miellyttävintä luettavaa ovat kirjan 
johdanto ja jälkisanat, joissa Marjo 
Vilkko käsittelee historian opetusta 
ja liputtaa hyvin voimakkaasti sen 
puolesta. Hän kirjoittaa mm. näin: 

”Ruotsin aikaan liittyvistä väärin-
käsityksestä on hankala syyttää 
nykyistä historianopetusta, jonka 
taso on tunnetusti korkea. ...Tutki-
musten mukaan ne tämän päivän 
suomalaiset lukiolaiset, jotka valit-
sevat Ruotsin ajan historiaa käsit-
televän kurssin, ymmärtävät hyvin 
todennäköisesti Ruotsin historiaa 
vuosilta 1150-1809 paremmin kuin 
lukio-opiskelijat koskaan aikaisem-
min, Suomessa tai Ruotsissa.”

Suomi on ruotsalainen -kirja 
päättyy Vilkon vetoomuksen, että 
historiaa opetettaisiin ja opiskel-
taisiin jatkossakin, sillä hänen mu-
kaansa historian tuntemus tekee 
maailmasta vähemmän musta-
valkoisen. Voinemme olla samaa 
mieltä.

Kirsi Ruhanen
 




