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Olen käyttänyt tänä vuonna runsaasti ai-
kaa arvailuun, juorujen levittämiseen ja 

muuhun jonninjoutavaan vellomiseen, vielä-
pä työaikana. Voin tietysti yrittää puolustau-
tua vierittämällä vastuun tapahtuneesta kou-
lutuspolitiikan tekijöille. Onneksi kaltaiseni 
juorukellot menettävät nyt pääaiheensa, sillä 
valtioneuvosto antoi lopulta asetuksensa luki-
on tuntijaosta ja tavoitteista. Köröttely on ohi 
ja suora aukeaa. Asetus heijastelee julkisen 
talouden nykytilaa ja tämän hetken poliittista 
tilannetta, johon sisältyy käyty laaja yhteis-
kunnallinen keskustelu. Voinemme päätellä, 
että uusi koulutuspoliittinen keskustelukier-
ros on edessämme huomattavasti ennen kuin 
kymmenen vuotta on kulunut. Kiitos teille 
kaikille, jotka otitte osaa tulevaisuuden lu-
kiota koskevaan keskusteluun. Erityiskiitos 
kuuluu HYOL:n lukioryhmän jäsenille. Teidän 
perustelunne ja kehittämisideanne näky-
vät asetuksen sisällössä. Pidän lopputulosta 
odottamattoman hyvänä.

Minusta ei ole vähäinen asia, että laaja 
yleissivistys, opiskelijoiden tasa-arvo ja re-
aaliopettajien työ säilyttivät arvonsa. Lukion 
aito uudistaminen tapahtuu opetussuunni-
telma- ja opettajien kehittämistyön kaut-
ta. Tietysti niin sanotut uudistusmieliset eli 
yleispihistävän lukion kannattajat leimaavat 
nyt opettajat konservatiiveiksi. Kuulin myös 
vakavaksi tarkoitettuja ajatelmia, joissa vä-
heksyttiin yhteiskunnallista keskustelua ja 
toivottiin päätösten jäävän asiantuntijoille. 
Puhujat tarkoittivat asiantuntijoilla virkamie-
hiä noin yleensä sekä rehtoreita ja opiske-
lijoita eritoten. Nämä tahot kuulemma nä-
kevät asiat korkeammalta kuin fakkiutuneet 
opettajat. Mietinpä vain mitä kansakunnan 
toivot olisivat sitten sanoneet, kun rehto-
ri olisi leikannut heidän valinnanvapautensa 

olemattomiin joko kunnan rahapulaan tai 
omaan sivistyskäsitykseensä vedoten. Useis-
sa tapauksissa se kuulunee: ”vähemmän on 
enemmän”. Lukiolaisten liiton sivuilta voi to-
sin lukea tutkimustuloksia, joiden mukaan 
useimmat opiskelijat eivät kaavailleet osak-
seen moniaineisesti tietämätöntä ja taitama-
tonta tulevaisuutta, vaan halusivat opintojen 
pakollisuuden säilyttämistä lukiossa.

Kuskeja ja kartanlukijoita on siis ollut 
monenlaisia, mutta kohta ruutulippu heilah-
taa. Tunnustan, että puheenjohtajalta alka-
vat mennä pedaalit sekaisin. Vauhdin huu-
ma tuntuu makealta, mutta samalla jalka 
hapuilee jarrua. Lukion opetussuunnitelman 
pitäisi olla valmis ja käytössä ennätysajassa 
eli 1.8.�016. Valmisteluun ei ole paljon aikaa 
eli on todennäköistä, että opetushallitus on 
valmistellut opetussuunnitelman perusteita 
varsin pitkälle. Saamieni tietojen mukaan 
valmistelu jatkuu virkamiestyönä, eikä eril-
lisiä asiantuntijatyöryhmiä koota. Sen sijaan 
opettajien ja muiden tahojen mielipiteitä 
kuullaan muulla tavoin. Lisätietoa saamme 
lähiaikoina. Lukion uusien opetusmenetelmi-
en kehittämistyö annettaneen lukioverkos-
tolle, joka tekee työtään opetushallituksen 
rinnalla.  Toivon vilpittömästi, että tällainen 
työtapa kompensoi ajan puutteen, mutta 
juuri nyt kärsin uskon puutteesta. Toivoisin, 
että myös kurssisisältöjä olisi aikaa tarkas-
tella perusteellisesti, mutta se lienee tässä 
tilanteessa vaikeaa. Olen jokseenkin varma, 
etteivät kaikki uudentyyppiset ja -sisältöiset 
opetusmateriaalit valmistu annetussa ajassa. 
Toisin sanoen opiskelijat ovat tässä suhtees-
sa syksyllä �016 eriarvoisessa asemassa.

Tiedän, että monet ovat edenneet jo pit-
källe sähköisten opetusmenetelmien kehittä-
misessä ja arvioinnin uudistamisessa. Toivon, 

Neulansilmä vasempaan ja sataa 
oikeaan

Jari aalto
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että tartut nyt tilaisuuteen ja ehdotat rehto-
rille menoa mukaan lukioverkostoon, ja että 
juuri sinä voisit olla yksi koulunne kehittäjä-
opettajista. Myönnän, että tämä voi olla koh-
tuuton ehdotus, sillä samaan aikaan kunnat 
joutuvat hakemaan uudelleen lukiokoulutuk-
sen järjestämisluvat, toisen asteen koulutuk-
sen rahoitusperusteet muuttunevat ja säh-
köiset ylioppilaskirjoitukset alkavat. Luon-
nollisesti nämä asiat huolestuttavat useimpia 
meistä ja tekisi vain mieli pitää huivista kiinni, 
siksi paljon nyt tapahtuu. On kuitenkin oma 
etumme olla mukana kehittämässä ideoita, 
jotka kenties antavat mahdollisuuden päästä 
osallisiksi esimerkiksi uusiin teemakursseihin 
ja lukiodiplomeihin. Ainakin mielenkiintoiset 

työtavat houkuttelevat opiskelijoita kursseil-
lemme. Me HYOL:n hallituksessa puolestam-
me lupaamme katsoa, voisimmeko vielä teh-
dä jotain opetussuunnitelman perusteiden ja 
kurssisisältöjen osalta nyt kun tuntijako ja 
tavoitteet ovat selvillä. Lähettäkää mielipitei-
tänne meille HYOL:iin tai Kristina Kaiharille 
opetushallitukseen sekä osallistukaa mah-
dollisiin kuulemistilaisuuksiin. Syksyllä �013 
tekemämme ehdotukset ovat esillä nettisi-
vujemme jäsenosiossa. Niitä on joka tapauk-
sessa nyt muutettava.

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen puheenjoh-
taja ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
Kallion lukiossa Helsingissä.

HYOL toimii
Kirsi ruhanen Ja riitta MiKKola

HYOL:n syysliittokokous järjestettiin Hel-
singissä �6.10.�014. Kokouksessa va-

littiin liiton hallituksen varapuheenjohtajiksi 
yhden kalenterivuoden ajaksi Eero Kitunen 
ja Riitta Mikkola. Uusiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Markus Ahlfors, Kati Hynönen ja Tii-
na Kärkkäinen. Jari Aallon kausi HYOL:n halli-
tuksen puheenjohtajana jatkuu vuoden �015 
loppuun saakka.

HYOL:n kevätpäivät pidetään Turussa 11.-
1�.4.�015 teemalla Sota ja rauha. Päivien 
ohjelma valmistuu alkuvuodesta, jolloin se 
julkaistaan liiton verkkosivuilla. Päivien yh-
teydessä pidetään sääntömääräinen kevät-
liittokokous.

Kesän �015 jatkokoulutustarjonta on run-
sas: kesäkuun alussa järjestetään lakitiedon 
kurssi Helsingissä ja elokuun alussa pidetään 
Ahvenanmaalla pohjoismainen historianopet-
tajaseminaari. Näistä molemmista julkais-
taan lisätietoja vuoden �015 alussa. Lisäksi 
ensi kesänä järjestämme tiedeinstituuttien 
kanssa kaksi jatkokoulutuskurssia, toisen 
Ateenassa ja toisen Villa Lantessa Roomassa. 
Näistä kursseista on lisätietoa tässä lehdessä 

ja HYOL:n verkkosivuilla. Lisäksi ensi kesäksi 
yhdelle HYOL:n jäsenelle myönnetään jälleen 
Väinö Tannerin opettajastipendi, josta myös 
löytyy lisätietoja osoitteesta www.hyol.fi.

Kilpailutoiminnassamme on tapahtunut 
muutoksia: EUSTORY- ja EU-tietokilpailuja ei 
järjestetä kuluvana lukuvuonna. Sen sijaan 
Talousguru- ja Taloustietokilpailut toteute-
taan vanhaan tapaan.

Peruskoulun opetussuunnitelma valta-
kunnallinen osuus valmistuu vuoden loppuun 
mennessä. Vuoden �015 alkupuolella teh-
dään tukiaineistoa, jonka tarkoitus on olla 
apuna kuntakohtaisessa OPS-työssä.

Valtioneuvosto vahvisti lukion uuden tun-
tijaon marraskuussa. Opetussuunnitelmat 
valmistellaan OPH:ssa virkamiestyönä ensi 
kevään aikana. Opetusneuvos Kristina Kai-
hari (kristina.kaihari@oph.fi) toivoo lukion 
opettajilta ideoita, kommentteja ja vaikka-
pa valmiita suunnitelmia lukion kursseista 
mahdollisimman pian. Nyt on mahdollisuus 
vaikuttaa, joten sähköpostia Opetushallituk-
seen! 
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Kari Rajalan muistolle 

MerJa rytsy, Kati seise Ja harri rinta-aho

Kari Rajala syntyi Seinäjoel-
la 8.9.1964. Lukion jälkeen 

hän jatkoi opintojaan Tampe-
reen yliopistossa pääainee-
naan Suomen historia. Noista 
ajoista Kati Seise kertoo näin: 

”Kari oli hyvin terävä, ahkera 
ja tunnollinen opiskelija. Jo 
opiskeluaikana hän pyrki nou-
dattamaan annettuja aikara-
joja: proseminaariesitelmänsä 
hän työnsi historian laitoksen 
kanslian oven alitse kanslian jo 
sulkeuduttua. Esitelmä tuli pa-
lautettua oikean vuorokauden 
puolella ja silti pedantti Kari oli 
saanut hiottua sitä viimeiseen 
asti. Pelkkää pänttäämistä eivät opiskeluvuo-
det kuitenkaan olleet sillä seurallinen Kari oli 
osa iloista, yhdessä viihtyvää historianlukija-
porukkaa. ” 

Tutkinnon valmistuttua Kari aloitti opetus-
uransa vuonna 199� Enonkoskella, josta siir-
tyi opettajaksi Elimäelle 1993 ja jatkoi siel-
lä syksystä 1998 lukion rehtorin tehtävässä 
aina vuoteen �013, jolloin siirtyi Turun klas-
sillisen lukion apulaisrehtorin virkaan.  

Kari säilytti koko työuransa ajan vahvan 
otteen opetuksen kehittämiseen.  Siitä erin-
omaisena osoituksena oli se, että hänet va-
littiin v. �008 vuoden historian ja yhteiskun-
taopin opettajaksi hänen oltuaan jo pitkään 
rehtorina.

Kari oli merkittävä yhteiskunnallinen kes-
kustelija. Aluksi hänen mielipiteitään saattoi 
lukea sanomalehtien palstoilta, sittemmin 
yhä enenevässä määrin foorumina oli sähköi-
nen media eri muodoissaan. Teksteissään hän 
mm. näki lähilukiot tärkeinä maaseudun si-
vistyskeskuksina ja kehittämiskohteina. Hän 
oli aktiivinen toimija sähköisen yo-tutkinnon 
kehittämistyössä. Viimeksi hän otti vahvasti 

kantaa mm. mahdolliseen op-
pivelvollisuusiän nostoon. 

Kari toimi Pohjois-Kymen-
laakson historian- ja yhteis-
kuntaopin opettajien kerhossa 
puheenjohtajana ja oli sittem-
min myös mukana HYOL ry:n 
valtakunnallisessa toiminnassa. 
Harri Rinta-aho kertoo tähän 
tapaan: ”Tulin HYOL:n toimin-
taan 1990-luvun puolivälissä. 
Tuolloin tutustuin elimäkeläi-
seen aktiiviseen historian ja 
yhteiskuntaopin opettajaan. 
Karista tuli rehtori ja minus-
ta tuli HYOL:n puheenjohtaja. 
Olin hyvin iloinen siitä, että 

Kari jatkoi kerhossa ja liiton toiminnassa. Hä-
nen erityisosaamistaan oli kaikki sähköiseen 
oppimiseen liittyvä. Meillä oli Karin kanssa 
myös yhteisiä kirjoitushankkeita, joiden puit-
teissa opimme tuntemaan toisemme hyvin. 
Puhuimme paljon mm. lapsistamme ja ihai-
lin hänen hienoa suhdetta lapsiinsa. Karinkin 
juuret olivat Pohjanmaalla, joten meillä oli 
yhteinen henkinen kieli. Minulle Kari Rajala 
merkitsi lämminhenkistä, äärimmäisen aut-
tavaista ja luotettavaa ihmistä. ”

Monella tapaa työ ja koko elämä jäivät 
kesken, kun Kari Rajala kuoli rajusti eden-
neeseen vakavaan sairauteen 19.8.�014. 
Meille kaikille Karin läheisille hänen poisme-
nonsa on ollut asia, jota ei voi uskoa todeksi. 
Voimme kuitenkin antaa Karin näkemysten 
vaikuttaa meissä vaikkapa siten, että pidäm-
me opiskelijan hyvinvointia aina keskiössä ja 
luomme verkostoja, joissa tietoa ja osaamis-
ta jaetaan.

Kirjoittajat ovat Kari Rajalan opiskelutove-
reita ja ystäviä.  
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rapeutiskt arbete som hjälpt 
henne att göra upp med det 
förflutna. Hon har även fränt 
kritiserat Martti Turtolas bok 
om president Päts liksom Erk-
ki Tuomiojas syn på Estland 
som hon tycker är von oben 
efter hans kommentar.  ”Vi 
har redan avhandlat allt om 
Estland historia”. 

Paju kritiserar också att 
den norm som ofta länders 
handlingar skall ses igenom 
blir krigets norm. Skall fak-

tiskt vår gemensamma klangbotten vara kri-
get? Baltikum jämförs så gott som alltid med 
Finland utifrån (vinter)kriget. ”Vi stred, men 
inte ni!”  

HBLs kulturjournalister var Pajus rädd-
ning för 10-15 år sedan då hon var kolum-
nist i tidningen. Hon menar att det inom en 
minoritet finns en större öppenhet och förs-
tåelse för förtryck än inom en majoritet. De 
finska förlagen har alltid varit kritiska till hen-
nes texter. 

”Var inte så emotionell, säger folk åt mig 
(Paju) ibland. Mitt sätt att närma mig histori-
en utgår från empatin…”. 

 I läroplanen står det att vi borde utveck-
la elevernas empati.  Jag tycker att vi kun-
de använda oss mer av minneskunskap och 
känslor då vi undervisar. Ibland har jag kom-
mit på mig själv att jag bara hållit på med 
faktatrams en hel dag. Jag flaggar för mer 
empatiuppgifter i undervisnigen.  

Avslutningsvis. Vad har Finland och Est-
land gemensamt? Enligt journalisten och 
filmregissören Paju har ”…både Finland och 
Estland ett incestuöst förhållande till Ryss-
land. Vi är offer som varken riktigt kan eller 
vågar skälla på förövaren Ryssland.” 

Företag flyr till Estland. Pas-
sagerarmängderna söde-

rut ökar för vart år som går. 
Finska politiker beundrar den 
estniska ekonomiska politi-
ken, företagarandan och NATO 
medlemskapet. Denna höst 
ordnade Svenska litteratursäll-
skapet en serie föreläsningar 
om Estlands historia. I okto-
ber �015 kommer svenska och 
kanske även finska historielä-
rarkonferenser att ordnas i Re-
val. Estland är in.

Till följande tänkte jag kommentera ett fö-
redrag jag lyssnade på i slutet av oktober. Fö-
redragshållarens arbetsfält är både norr och 
söder om Finska viken. En landsortstjej född 
1959 invid Peipussjön som studerat sång i 
Dorpat på 1970-talet. 1989 skrev hon in sig 
på Helsingfors universitet. På �000-talet var 
hon kolumnist i HBL. Idag titulerar sig Imbi 
Paju författare och dokumentärfilmare.   

Paju har försökt att psykologisera histo-
rien. Personliga intervjuer har haft en cent-
ral betydelse. Hennes släkts öden har blivit 
eldfängd historia. Den psykologiska biten är 
starkt närvarande i hennes filmer och böcker. 
Vad händer då man tiger om sin familjs och 
sitt lands historia? Jo, den blir som en oläkt 
varböld som bara växer och växer. En vacker 
dag exploderar den utan att du kan kont-
rollera det. Imbi Paju är uppfostrad under 
tystnad av sin mamma, moster och mormor 
på den estniska landsbyggden. Ingenting av 
moderns och mosterns erfarenheter från de-
poteringen till Ural på 1950-talet diskutera-
des under hennes barndom. Det har hon nu 
ändrat på med råge! I böcker och dokumen-
tärer behandlar hon emotionellt sin släkts 
historia. Texter vädjar till känslorna och hon 
har beskyllts för att göra historien ”gråtig”. 
För Paju har historieskrivandet varit ett te-

Estland är in 

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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Lääketieteen mustan historian ymmärtämi-
nen vaatii palaamista hyvin pitkälle men-

neisyyteen. Joudutaan pohtimaan vastausta 
kysymykseen, miksi ihmisen fyysinen tai 
psyykkinen poikkeavuus tekee kanssaihmi-
sestä niin epänormaalin, että se tuntuu oi-
keuttavan heihin kohdistuvat epäinhimilliset 
toimet, kuten eristämisen ja jopa surmaami-
sen? Tällaisilla lajitovereihimme kohdistuvilla 
äärimmäisillä toimenpiteillä on pitkä historia, 
jossa terveyden suojelemisella ja lääketie-
teellä on ollut oma synkkä roolinsa.

Inho on ilmeisesti evoluutiossa kehittynyt 
tunne, joka liittyy terveyttä vaarantavien uh-
kien välttämiseen. Mukana ovat näkö-, kuu-
lo-, haju-, maku- ja tuntoaistit. Niiden kautta 
välittyy lisääntymisetu niille, jotka pystyvät 
välttämään saastan ja lian. Saastaan kohdis-
tuneen vastenmielisyyden seurauksena oli 
saastan välttäminen ja puhtauden kokemi-
nen hyvänä asiana.

Pahalta haisevaa vettä ja ruokaa ovat jo 
varhaiset esivanhempamme todennäköisesti 
välttäneet. Jossain vaiheessa on myös opittu 
välttämään poikkeavia tai erikoisesti käyttäy-
tyviä, sairaiksi tulkittuja eläimiä, mikä taito 
on opetettu koko yhteisölle. Voidaan olettaa, 
että tämä inhoreaktio sairauksia levittäviä 
eläimiä ja muita terveyttä uhkaavia tekijöitä 
kohtaan on ihmisen kaltaisella sosiaalisella 
olennolla johtanut ulkoiselta olemukseltaan 
tai käyttäytymiseltään selkeästi muista poik-
keavien yhteisön jäsenten välttämiseen.

Spitaalin stigma

Varhaisten korkeakulttuurien (noin 3000–
500 eaa.) aikana eri uskonnollisten kulttien 
papisto oli yhteisöjensä ”sivistynein” ryhmä. 
Näiden kulttuurien aikana suhtautuminen yh-
teisön jäsenen poikkeavuuteen sai uskonnol-
lisen selityksen. Varhainen tunnettu esimerk-
ki siitä, kuinka ihon eritteet ja poikkeavuu-

det ovat anomalian, epäpuhtauden merkki 
ja vältettävää, sisältyy Vanhan testamentin 
Kolmanteen Mooseksen kirjaan, jossa käsi-
tellään epäpuhtautta koskevia säädöksiä.

Vanhassa testamentissa todetaan uuden 
suomennoksen mukaan: ”Herra sanoi Moo-
sekselle ja Aaronille: Jos jonkun ihoon tulee 
kyhmy, hilseilevä ihottuma tai vaalea laik-
ku, niin että on aihetta epäillä spitaalitautia… 
ihokarvat ovat muuttuneet valkoisiksi ja että 
sairas kohta ulottuu ihon pintaa syvemmälle… 
ihoon ilmaantuu vereslihalla olevia kyhmy-
jä, hän on heti saastainen. ... Verestävä liha 
on saastaista; tauti on spitaalia...” Sillä mi-
hin spitaalia koskevat määräykset päättyivät, 
tuli olemaan kohtalokkaat seuraukset nyky-
ään leprana tunnettua sairautta sairastaville: 

”Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repa-
leisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja 
kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa: 

’Saastainen, saastainen!’ Niin kauan kuin hän 
potee tautiaan, hän pysyy saastaisena. Hä-
nen on asuttava erillään leirin ulkopuolella.”

Koska lepra on ihoa ja ääreishermostoa 
vaurioittava krooninen tauti, joka aiheuttaa 
selvän ja huomiota herättävän ulkonäön 
muuttumisen, oli aikalaisille luontevaa, että 
Vanhan testamentin spitaali tarkoitti juuri 
tätä tautia. Lepra oli leviämässä Eurooppaan 
hellenismin ja Rooman vallan aikana, mutta 
keskiaikana tuntemamme vaihe oli sekä kir-
joitettujen lähteiden että luulöytöjen perus-
teella lepran esiintymisen huippuaikaa Eu-
roopassa. Tällöin katolisen kirkon vaikutuspii-
rissä Vanhan testamentin määräykset saivat 
lepraa sairastaville kohtalokkaita piirteitä.

Sheldon Wattsin (1997) tulkinnan mukaan 
lepra toimi sydänkeskiajalla (1100–1300-lu-
vut) voimakkaan yhteisöllisen kontrollin vä-
lineenä olosuhteissa, joissa sosiaaliset jän-
nitteet kasvoivat väestöjen kasvaessa ja yh-
teiskunnan muuttuessa. ”Leprasairaat” eris-
tettiin erityisiin laitoksiin (leprosorium), joita 

Lääketieteen musta historia

heiKKi s. Vuorinen
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syntyi eri puolille Eurooppaa tuhansia. Niissä 
tarjottiin samalla alemmalle papistolle run-
saasti työpaikkoja. Leprosoriumin perustaja 
sai tällöin esirukoilijan oman sielunsa pelas-
tumiseksi, mikä oli keskiajan ihmiselle hyvin 
tärkeää. Lahjoitusten kautta leprosoriumeille 
kasaantui paikoitellen melkoisia omaisuuksia, 
mikä kytki lepran poliittiseen valtataisteluun. 
Vuoden 13�1 tapahtumat Ranskassa ovat 
surullista luettavaa. Suuri määrä ”lepraisia” 
surmattiin mm. polttamalla roviolla syytet-
tyinä salaliitosta kaivojen myrkyttämiseksi ja 
suunnitelmista vallan ottamiseksi. Yhdessä 
leprasairaiden kanssa surmattiin myös suuri 
joukko heihin rinnastettuja juutalaisia.

Epäily kaivojen myrkyttämisestä ja syyl-
listen etsiminen olivat antiikista tuttuja kulku-
tautiepidemioihin liittyviä piirteitä. Keskiajan 
kristillisessä Euroopassa erityisesti juutalaisia 
pidettiin syyllisinä monenlaisissa tilanteissa. 
Mustan surman (1346–53) yhteydessä eri-
tyisesti saksankielisessä Euroopassa esiintyi 
juutalaisvainoja. Näiden vainojen ja mustan 
surman kyseisellä paikkakunnalla esiinty-
misen välillä on havaittu erikoinen ajallinen 
yhteys. Näyttää siltä, että juutalaisvainot 
ajoittuvat ennen mustan surman saapumista 
ko. paikkakunnalle: aivan kuin kyseessä olisi 
ollut yritys ehkäistä ruttoa surmaamalla en-
nakkoon siihen syyllisinä pidetyt. Myöskään 
mustan surman yhteydessä ei epäilyjä koh-
distettu vain juutalaisiin, vaan erilaisia ”nor-

maaliväestöstä” poikkeavia ihmisiä, kuten 
mieleltään häiriintyneitä, kerjäläisiä tai muita 
yhteisön ulkopuolisia, saatettiin syyttää myr-
kyttämisestä ja tappaa.

Degeneroituneiden vainoaminen alkaa

Poikkeaviin kohdistuva vaino ei ollut vain 
keskiaikaan liittyvä piirre. 1800-luvun lopulla 
valkoihoista sivistynyttä ylä- ja keskiluokkaa 
alkoi vaivata huoli väestön rappeutumisesta, 
joka uhkasi länsimaista sivistystä. 1850-lu-
vulla ranskalainen ”psykiatri” Benedict Au-
gustin Morel (1809–1873) toi esille ajatuk-
sen perinnöllisestä ja kasautuvasta degene-
raatiosta, josta muodostuu sen kohdanneen 
suvun kohtalo. Degeneraatio näkyi ulospäin 
poikkeavana henkisenä tilana tai sairaalloise-
na fyysisenä olemuksena. 1870-luvulla italia-
lainen Cesare Lombroso (1836–1909) katsoi, 
että taipumus rikollisuuteen oli synnynnäistä 
ja perinnöllistä ja että rikollinen luonne voi-
daan havaita ulkonäöstä ja käytöksestä. 

Degeneroituneet menestyivät koulussa 
huonosti, mikä paljastui koulutuksen yleisty-
misen ja tehostumisen myötä. Heitä pidettiin 
hyödyttöminä teollistuneelle yhteiskunnalle, 
joka tarvitsi kurinalaisen, kiristyvät standar-
dit täyttävän työvoiman. Degeneroituneet 
nähtiin yhteiskunnalle suureksi taloudellisek-
si taakaksi. Degeneraation käsite oli sopivan 
hämärä, jolloin muuten vaikeasti selitettävä 

Budapestiläisen piirilääkärin työpöytä noin vuodelta 19�5. Kuva: Wikimedia commons.
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tai selittämätön ilmiö voitiin tulkita johtuvak-
si degeneraatiosta. Degeneraatio oli uhka 
kansalle, rodulle ja koko sivistyneelle maail-
malle. Lopputuloksena pelättiin ihmiskunnan 
vajoamista barbariaan.

Degeneroituneiden piiriin luettiin vähitel-
len yhä suurempi joukko ihmisiä, kuten alko-
holistit, rikolliset, psyykki-
sesti sairaat, prostituoidut, 
seksuaalisesti poikkeavat, 
henkisesti jälkeen jääneet, 
epileptikot, syntymästään 
vammaiset ja kerjäläiset. Degeneraation 
torjumiseksi syntyi 1800-luvun lopussa ro-
tuhygienia eli eugeniikka (Sir Francis Galton, 
18��–1911), joka sisältää kaksi puolta: Toi-
saalta negatiivisen rotuhygienian eli degene-
roituneiden lisääntymisen rajoittamisen tai 
estämisen ja toisaalta positiivisen rotuhygie-
nian eli kelvollisen perintöaineksen kantajien 
lisääntymisen kannustamisen.

Negatiivista rotuhygieniaa toteutettiin 
monin tavoin. USA:n maahanmuuttolaki vuo-
delta 19�4 sisältää rotuhygieeniseen ajatte-
luun pohjautuvia rajoitteita. ”Degeneroitunei-
den” pakkosterilointi otettiin käyttöön India-
nassa (USA) vuonna 1907, Tanskassa 19�9, 
Norjassa 1934 ja Ruotsissa 1935. Suomessa 
Sterilointikomitea sai valmiiksi mietintönsä 
vuonna 19�6 ja vuoden 1935 laki mahdollisti 
vajaamielisten ja mielisairaiden pakkosteri-
loinnin tietyin perustein ilman heidän omaa 
suostumustaan. Vuoden 1970 jälkeen steri-
lointi on ollut mahdollista vain asianomaisen 
pyynnöstä, tai hänen laillisen edustajansa 
hakemuksesta, jos henkilö sairauden vuok-
si on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään 
steriloimisen merkityksen.

Hitlerin valtaannousu Saksassa tammi-
kuussa 1933 aloitti yrityksen toteuttaa eugee-
ninen utopia. Kansallissosialistien rotuhygi-
eeniset ajatukset olivat aikakauden lääketie-
teen mukaisia ja monet lääkärit osallistuivat 
niiden kehittämiseen ja käytäntöön panoon. 
Pakkosterilointi (myös pakkoabortti) alkaen 
vuodesta 1933 koski aina vain laajempia vä-
estöryhmiä: heikkolahjaiset, perinnöllisesti 
mielisairaat, epileptikot, perinnöllisten sai-
rauksien kantajat, pitkälle alkoholisoituneet, 
eri tavoin epäsosiaalisiksi katsotut (kerjäläi-
set, romanit, työtä vieroksuvat, juopot, pros-
tituoidut, mielisairaat jne.) Rotuhygieenisen 

utopian toteuttaminen ei Saksassa jäänyt 
vain pakkosterilisaatioon. Aluksi kehitys-
vammaisten, mutta myöhemmin muidenkin 
vammaisten lasten tappamiseen ryhdyttiin 
vuodesta 1939 lähtien. 1.9.1939 aloitettiin 
niiden ihmisten tuhoaminen ”joita säilytettiin 
mielisairaaloissa ja vastaavissa laitoksissa ja 

joista ei ollut valtakunnalle 
mitään hyötyä”.  Juutalaisia, 
romaneja ja muita alempi-
arvoisiksi katsottujen kan-
sojen ihmisiä murhattiin 

joukoittain toisen maailmansodan aikana.
Natsilääkäreiden sodan aikana suoritta-

mat epäinhimilliset ihmiskokeet saivat Nürn-
bergin oikeudenkäynneissä tuomion ja luo-
tiin ihmiskokeita säätelevä kansainvälinen 
säännöstö. 1900-luvun lääketieteen synkkä 
historia ei kuitenkaan loppunut tähän. 193� 
aloitettiin Alabaman Tuskegeessa noin 400 
afroamerikkalaisen seurantatutkimus hoita-
mattoman kupan taudinkulun selvittämiseksi. 
Tutkimusta jatkettiin 197� asti, vaikka 1943 
oli osoitettu penisilliinin tehoavan kuppaan ja 
vuodesta 1947 penisilliiniä oli yleisesti saa-
tavilla. Vuonna 1949 Egas Moniz sai Nobelin 
palkinnon aivoihin kohdistetusta leikkauk-
sesta, lobotomiasta, jolla pyrittiin vaikutta-
maan ”vaikeahoitoisten” lähinnä psykiatrisik-
si luokiteltujen potilaiden käyttäytymiseen. 
Lobotomioita jatkettiin eri puolilla maailmaa 
vielä vuosia sen jälkeen, kun operaatioon oli 
kohdistettu voimakasta kritiikkiä. Tuskegeen 
esimerkissä tutkittiin tautia, jonka koettiin 
uhkaavan tavallisen normaalin ihmisen hy-
vinvointia ja tutkimus voitiin toteuttaa ryh-
mässä, jota yhteisössä pidettiin vähempiar-
voisena. Lobotomialla pyrittiin ratkaisemaan 
yhteiskunnan normaalin toiminnan kannalta 
hankalaa käyttäytymistä. Molemmissa tapa-
uksissa kyse oli marginalisoiduista ryhmistä, 
joiden kohdalla voitiin hyväksyä alun perin 
lääketieteellisesti perusteltu toiminta, joka 
valtaväestössä ei olisi ollut hyväksyttävää.

Rotuhygienia tänään

Tiede ja teknologia kehittyivät nopeasti II 
maailmansodan jälkeen ja loivat uuden ulot-
tuvuuden suhtautumisessa poikkeaviin. Toi-
saalta negatiivisen rotuhygienian mahdolli-
suudet laajenivat, kun geneettisesti ei-toivot-

”Degeneraatio näkyi poikkeavana 
henkisenä tilana tai sairaalloisena 
fyysisenä olemuksena.”
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Jatkokoulutuskurssi Ateenassa 3.–14.6.2015

HYOL ja Suomen Ateenan-instituutin säätiö järjestä-
vät yhteistyössä jatkokoulutuskurssin Kreikassa 3.–
14.6.�015. Kurssilla perehdytään Kreikan historiaan, yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin antiikista nykypäivään.

Kurssilaiset saavat monipuolisen kattauksen taiteesta, 
arkkitehtuurista, uskonnosta, politiikasta, taloudesta ja 
kreikkalaisesta kulttuurista alueellisine eroineen luen-
tojen ja museovierailujen avulla. Kurssilaiset pääsevät 
tutustumaan keskeisimpiin arkeologisiin kohteisiin Atee-
nassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi he tapaavat kreikka-
laisia opettajakollegoitaan, vierailevat Suomen suurlähe-

tystössä Ateenassa sekä tutustuvat Suomen Ateenan-instituuttiin ja sen toimintaan. Tarkka 
ohjelma valmistuu maaliskuussa �015.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella kahdeksan historian ja yhteiskuntaopin opettajaa, 
joiden tulee olla HYOL:n jäseniä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse viimeistään 6.1.�015 
osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi
 
Hakemuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa, 
aktiivisuus opettajana ja muut hakijan ansiokseen katsomat seikat sekä se, miten hakija aikoo 
hyödyntää kurssin antia opetuksessa. Lyhyt selvitys riittää, todistuksia ei tarvitse lähettää. 
Kurssilaiset maksavat matkat Ateenaan, majoituksesta Suomen Ateenan-instituutin asuntolas-
sa 200 €, matka-ja retkikuluja noin 250 € sekä ruokailunsa. Opetus on ilmaista.

Lisätietoja kurssista: www.hyol.fi
Lisätietoja Suomen Ateenan instituutista: www.finninstitute.gr

tavien sikiöiden tunnistaminen ja abortointi 
helpottui. On vaikea ennakoida, miten tämä 
vaikuttaa syntymästään saakka vammaisten 
asemaan yhteiskunnissa, joissa heitä ei enää 
pitäisi esiintyä. 1900-luvun lopulla mahdolli-
suus selvittää sikiöstä luotettavasti sukupuoli, 
johti eräissä kulttuureissa, kuten Kiinassa ja 
Intiassa, poikien suosimiseen ja tyttösikiöi-
den abortointiin. Tämän ilmiön väestöllisiä ja 
muita yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan 
lähitulevaisuudessa odottaa. Negatiivisten 
visioiden ohella on kuitenkin muistettava, 
että myös positiivisen rotuhygienian mahdol-
lisuudet paranevat, kun virheellisten geenien 
korjaaminen mahdollistuu, mikä luo toivoa 
muuten vammaisena syntyvälle lapselle ja 
hänen vanhemmilleen. 

Se, että ”uusi uljas ihminen” on reali-
soitumassa, korostaa entisestään eettisten 
pohdintojen merkitystä. Lääketieteen musta 

historia ei pääty, jollemme tiedosta kuinka 
voimakkaasti käyttäytymistämme ohjaa val-
litsevasta normaaliuden käsitteestä poikkea-
vien syrjintä ja kohtelu tavoin, joka ei valta-
väestössä ole hyväksyttyä.

Kirjoittaja (LKT) on ja lääketieteen historian 
dosentti Helsingin ja Tampereen yliopistois-
sa.

Douglas, M. Puhtaus ja vaara: Rituaalisen rajan-
vedon analyysi. Vastapaino, Tampere �000. 
Härmänmaa, M. ja Mattila, M. (toim.). Uusi uljas 
ihminen eli modernin pimeä 
puoli. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1998.
Vuorinen, H.S. Taudit, parantajat ja parannet-
tavat : lääketieteellinen historia. Vastapaino, 
Tampere �010
Watts, S. Epidemics and History. Disease, Power 
and Imperialism. Yale University Press, New 
Haven ja Lontoo 1997.
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Edistykseen uskoneen 1800-luvun kääntö-
puolena oli yleisen rappeutumisen pelko. 

Degeneraation pelosta ja sen torjumisesta 
sai alkunsa maailmanlaajuinen eugeeninen 
eli rotuhygieeninen liike. Se tarjosi biologista 
ratkaisua mitä suurimmassa määrin sosiaa-
lispohjaisiin ongelmiin. Se tarjosi myös tie-
teeseen nojannutta ratkaisua, sillä sen johto-
hahmot ja merkkihenkilöt olivat yleensä aka-
teemista eliittiä, tiedemiehiä tai lääkäreitä. 

Degeneraation pelko ankkuroitui useisiin 
ajan ilmiöihin, esimerkiksi tieteen etenemi-
seen, havaittuihin väestöllisiin kehityskulkui-
hin tai modernin yhteiskunnan monimutkais-
tuviin vaatimuksiin. Pelkoon liittyi näkemys 
degeneraation leviämisestä. Kaikkialla län-
tisessä maailmassa tehtiin havaintoja siitä, 
miten yhteiskuntien sisällä syntyneisyys oli 
eriytynyt. ”Kelvottomaksi” katsottujen ih-
misten nähtiin lisääntyvän nopeammin kuin 

”kelvollisten”. Jatkuessaan tämä johtaisi väes-
tön yleisen kelpoisuuden laskuun. Eriytynyt 
syntyneisyys näytti vaikuttavan myös kan-
sojen välillä. Esimerkiksi pelot ”keltaisesta 
vaarasta” kumpusivat aasialaisten kansojen 
ripeämmästä sikiämisestä. Degeneraation le-
viäminen näytti olevan syynä silloin, kun mo-
dernin koululaitoksen rattaista löydettiin yhä 
enemmän oppimisvaikeuksista kärsiviä. 

Perinnöllisyyden painoarvo

Tieteessä keskeistä oli Darwinin teoria luon-
nonvalinnasta ja merkitys, jonka perinnölli-
syys siinä sai. Perinnöllisyyden painoarvoa 
lisäsi siirtyminen mendelismin ja genetiikan 
aikaan 1900-luvun alussa. Eugeenisen liik-
keen piirissä perinnöllisyyttä tulkittiin siten, 
että kaikki periytyy: fyysiset, psyykkiset, 
moraaliset ja sosiaaliset ominaisuudetkin. 
Lisäksi ajattelua leimasi vahva biologinen 
determinismi. Yksilö nähtiin perimänsä sum-

mana. Uuden yksilön ominaisuuksille hedel-
möityshetki ja siihen osallistuvien periytyvät 
ominaisuudet olivat avainasemassa. Ympä-
ristön myöhemmällä vaikutuksella katsottiin 
olevan vähän tai ei lainkaan osuutta yksilön 
ominaisuuksiin ja elämänkohtaloihin.

Eugeenikkojen keinot degeneraation tor-
juntaan jakaantuivat kahteen pääosaan. Toi-
saalta ajateltiin olevan mahdollista kannus-
taa parhaimmiksi katsottuja ominaisuuksia 
omaavat pariutumaan keskenään ja hank-
kimaan mahdollisimman paljon lapsia. Näin 

”hyvät” ominaisuudet yhä enenevässä määrin 
rikastuisivat väestöön. Keinoina olivat val-
tiollinen ohjailu, valistus, koulutus ja propa-
ganda. Yhdysvalloissa pidettiin erilaisia ”fitter 
family” kilpailuja. Suomessa ruotsinkielisen 
väestön biologisesta kelpoisuudesta huoles-
tuneet järjestivät vuosina 19�0–1939 äidin-
palkintokilpailuja, joissa palkittiin laadukkai-
ta ja riittävän lapsikatraan omaavia äitejä 
perheineen.

Eugeenikkojen päähuomio kiinnittyi kui-
tenkin ”epäkelvon” aineksen karsimiseen 
suvunjatkamisesta. Tätä vietiin eteenpäin 
lainsäädännöllä – estämällä sen määräyksiin 
nojautuen tietynlaisia ihmisiä hankkimasta 
lapsia. Ehdotettujen keinojen valikoima ulot-
tui avioliittokielloista pakkosterilointien kaut-
ta aina ”arvottoman elämän tuhoamiseen”. 
Aviokieltoja ja sterilointilakeja säädettiin de-
mokraattisesti useissa paikoissa. Sen sijaan 

”armokuolemaksi” tai ”eutanasiaksi” kutsut-
tua tappotoimintaa päästiin kokeilemaan vain 
Hitlerin Saksassa. 

Ruotsissa aviokieltoja oli säädetty vuoden 
1734 laissa. Siinä epileptikkoja kiellettiin avi-
oitumasta, jottei tauti leviäisi. Yhdysvaltojen 
eri osavaltioissa säädettiin vuodesta 1895 
alkaen eugeenisesti perusteltuja aviokieltoja. 
Niiden kohteena olivat epileptikot, älyllises-
ti vajaat ja mielisairaat, mutta myös juopot, 

Eugeniikkaa meillä ja muualla

MarKKu Mattila
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köyhät, eräät rikolliset, sukupuolitautiset, 
tuberkuloottiset tai ”fyysisesti puutteelliset”. 
Suomen vuoden 19�9 avioliittolaki perusteli 
tylsämielisten tai mielisairaiden aviokieltoa 
eugeenisesti, eli tavoitteena oli niiden leviä-
misen estäminen.

Laitoseristyksellä – hoito- tai rangaistus-
laitokseen – katsottiin olevan myös eugee-
ninen tehtävä. Esimerkiksi Tanskassa perus-
tettiin vuonna 1911 ”moraalisesti vajaille” 
miehille tarkoitettu eristyslaitos Livøn saa-
relle. Naisettomaan saareen suljetut miehet 
eivät enää olleet eugeenisesti vaaraksi. Myös 
abortointi kuului eugeenikkojen keinoihin. Vi-
allisiksi todettujen tai todennäköisesti viallisi-
na syntyvien sikiöiden abortointi saattoi olla 
luvallista. Suomen ensimmäinen aborttilaki 
säädettiin vuonna 1950. Sen lähtökohta oli 
myöntää abortti niin harvoin kuin mahdollis-
ta. Siitä huolimatta laki salli abortin eugeeni-
sella perusteella.

Eugeenikkojen suosituin ase 
oli sterilointi. Oltiin selvillä siitä, 
että esimerkiksi aviokiellot eivät 
estäneet lasten laittamista. Sen 
sijaan siemen- tai munanjohtimi-
en kirurginen katkaisu esti tehok-
kaasti ja lopullisesti sukusolujen 
matkan kohti hedelmöittymistä. 

Mallimaana Yhdysvallat

Sterilointipolitiikan mallimaa oli 
Yhdysvallat. Siellä käytäntö aloi-
tettiin lääkärien yksityisillä pää-
töksillä laitoshoidokkien joukossa. 
Vuonna 1907 Indianan osavaltio 
sääti maailman ensimmäisen ste-
rilointilain, ja 1930-luvun loppuun 
mennessä vastaava laki oli sää-
detty jo 30 osavaltiossa. Tilastot 
kertovat, että vuoteen 1946 men-
nessä Yhdysvalloissa oli steriloitu 
noin 45 000 ihmistä. Sterilointi-
käytännöt jatkuivat 1970-luvulle 
asti.

Yhdysvaltojen esimerkkiä ihail-
tiin Euroopassa. Ilman lainsäädän-
töä sterilointeja tehtiin laitosten 
johtajien tai lääkärien päätöksillä. 
Esimerkiksi Sveitsissä, Suomessa, 
Ruotsissa ja Weimarin Saksassa 

toimittiin näin. Tässä ilmapiirissä sterilointi-
lakien säätämiseen tähtäävä lainsäädäntötyö 
käynnistettiin 19�0-luvulla. Sveitsin kantoni 
Waad otti lain käyttöön vuonna 19�8, Tans-
ka 19�9, Saksa 1933, Norja ja Ruotsi 1934, 
Suomi 1935, Viro 1936 ja Islanti 1938. 

Sterilointilakeja säädettäessä motiivina 
esitettiin taistelu perinnöllisiä sairauksia ja ti-
loja vastaan, mutta myös ”huonon perinnölli-
sen aineksen” aiheuttamien huolto-, hoito- ja 
kontrollimenojen karsimista. Nämä perusteet 
näkyivät myös Suomen sterilointikomitean 
mietinnössä (19�9). Sen pohjalta, mutta 
käytäntöjä tiukentaen, eduskunta sääti steri-
lointilain. Lain mukaan ihminen voitiin pakko 
steriloida, eli lääkintöhallituksen päätöksellä 
menettämään suvunjatkokykynsä. Kohteena 
olivat tylsämieliset sekä mielisairaat, joista 
mainittiin skitsofreenikot ja maanis-depres-
siiviset. Myös itse haettu sterilointi eugeeni-

”Ali-ihmisten uhka”. Degeneroituneiksi arvioitujen ihmisten suuri syn-
tyvyys huoletti eugeenikkoja, jotka pelkäsivät rikollisten ja ”tyhmien” 
hukuttavan normaalit ihmiset alleen. Kuva: Helmut, Otto, Volk in 
Gefahr: Der Geburtenrückgang und seine Folgen für Deutschlands 
Zukunft. München: Lehmans 1937, s. �9.
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sella syyllä sallittiin.
Sterilointilain tehokkuuteen petyttiin. 

Täällä tiedettiin esimerkiksi Hitlerin Saksan 
tehokkaasta toiminnasta – siellä tehtiin noin 
400 000 sterilointia. Suomessa arvioitiin, 
että sterilointilain alaisia ihmisiä oli maassa 
huomattavasti enemmän kuin sen aikaiset 
sterilointimäärät antoivat ymmärtää. Lasket-
tiin, että 10 prosenttia Suomen väestöstä oli-
si sterilointilain tarkoittamia ihmisiä. Niinpä 
lakia tiukennettiin vuonna 1950. Tiukennusta 
sterilointipolitiikassa tuettiin myös aborttilain 
(1950), mielisairaslain (195�) ja vajaamielis-
lain (1958) asiaan liittyvillä määräyksillä. 

Uudessa sterilointilaissa laajennettiin 
joukkoa, joka oli oikeutettu käynnistämään 
pakkosterilointiprosessi. Valitusoikeus lää-
kintöhallituksen päätöksestä poistettiin. Li-
säksi sterilointi omasta hakemuksesta teh-
tiin mahdolliseksi mm. sieluntoiminnan sai-
raalloisuuden takia, alkoholin tai huumeiden 
väärinkäytön vuoksi tai yhteiskunnanvastai-
sen elämäntavan takia, jos ihminen näissä 
tapauksissa olisi tulevaisuudessa ilmeisesti 
kykenemätön huolehtimaan lapsistaan. 

Tehostamispyrkimyksissä onnistuttiin. 
Negatiivisen eugeenisen politiikan sekä pak-
kosteriloinnin kultakausi ajoittuu Suomessa 
1950–1960-luvuille. Sterilointilakia pantiin 
tehokkaasti toimeen siihen saakka, kunnes 
oikeustoimikelpoisen ihmisen pakkosterilointi 
poistettiin laista 1970. Syitä luopumiseen oli 
useita: Ehkäisypillerien keksiminen mahdol-
listi raskauden ehkäisyn ilman kirurgiaa, ky-
symykset toimien kohteiden ihmisoikeuksista 
nousivat esiin ja lääkärikunnassa tapahtui 
sukupolvenvaihdos nuorempaan ja steriloin-
tivastaisempaan.

Suomenkin tapaus osoittaa, että demo-
kratioissa voidaan säätää lakeja, jotka säätä-
misajankohdan standardien mukaan kajoavat 
perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin. Kun ai-
kanaan aivan laillisesta pakkosterilointipolitii-
kasta on myöhemmin puhuttu, on ihmetelty, 
miten tällaista ”epäinhimillistä” pakkopolitiik-
kaa on voitu harrastaa. Mutta ”niin muuttuu 
maailma, Eskoni”!

Eugeniikkaa Hitlerin Saksassa

Eräiden eugeenikkojen ehdottama ”epäkel-
pojen” tappaminen otettiin käyttöön vain Hit-
lerin Saksassa. Sellaisia vaatimuksia oli esi-
tetty Hitlerin ollessa vasta nuorukainen, esi-
merkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa. Saksan-
kielisen maailman vaikuttavin puheenvuoro 
oli tekijäkaksikko Bindingin ja Hochen kirja 
nimeltään ”Arvottoman elämän tuhoamisen 
vapauttaminen: keinot ja muodot” (19�0). 
Teoksessa esitettiin, että rintamalla (I MS) 
oli uhrattu ”suuressa mittakaavassa ihmis-
kunnan arvokkainta ainesta” samaan aikaan, 
kun kotirintamalla oli huolehdittu ”ei ainoas-
taan ehdottomasti arvottomasta, vaan myös 
negatiivisesti arvotettavasta aineksesta”. Lai-
toshoidokit ja muut heidän kaltaisensa eivät 
kirjoittajien mukaan olleet ihmisiä, vaan ”to-
dellisten ihmisten hirvittäviä irvikuvia”, ”pai-
nolasti”, ”tyhjiä kuoria” ja ”henkisesti kuol-
leita”. Heidän tappamistaan perusteltiin myös 
taloudellisella laskelmalla siitä, miten paljon 
heidän huoltonsa ja hoitonsa maksaa ja sitoo 
resursseja. Kirjasta teki merkittävän kirjoit-
tajien asema. Molemmat olivat professorei-
ta, toinen lisäksi Saksan korkeimman oike-
uden entinen presidentti. Ei siis ihme, että 

Hitler kirjoitti 19�9: ”Jos 
Saksassa syntyisi vuosit-
tain miljoona lasta, joista 
700–800 tuhatta heikoin-
ta eliminoitaisiin, loppu-
tulos voisi olla [Saksan 
kansan] vahvistuminen”.

Perustettuaan dikta-
tuurin Hitler saattoi voi-
maan pakkosterilointilain. 
Seuraavana vuonna aloi-
tettiin perinnöllisesti sai-
raiden kortistointi. Myös 

”asosiaalisia” eli kerjäläisiä, 

Suomalaisen eugeenisen politiikan yleiskuva 1935–1970.  
Lähde: Lääkintöhallituksen sterilointi- ja aborttiasiakirjoista koostettu tilasto, 
Markku Mattilan hallussa.
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maankiertäjiä, romaneja, työtävieroksuvia, 
laiskureita, juoppoja, psykopaatteja, pros-
tituoituja ja mielisairaita alettiin kortistoida. 
Myöhemmin kortistointi ulotettiin ”vieraisiin 
kansoihin kuuluviin” kuten juutalaisiin. 

Tappamisen suhteen Hitler ymmärsi, että 
omien kansalaisten tappaminen herättäisi 

”normaalioloissa” vastustusta. Tarvittaisiin 
”epänormaalit” olosuhteet, kuten sota. Maa-
perää voitiin kuitenkin muokata. Aiheesta 
tehtiin esimerkiksi filmejä. Ensimmäiset val-
mistuivat puolueen omaan, sisäiseen kou-
lutukseen. Sitten seurasi suurelle yleisölle 
suunnattu mykkäfilmi ”Perimäsairas” (Er-
bkranke) jatko-osineen. Tehtiin myös laajasti 
levitetty äänifilmi ”Menneisyyden uhrit” (Op-
fer der Vergangenheit). Eräs muokkausväli-
ne oli koululaitos. Siellä esimerkiksi lasket-
tiin seuraavanlaista matematiikan tehtävää: 

”Mielisairaalan rakennuttaminen maksaa 6 
miljoonaa markkaa. Kuinka monta 15 000 
markkaa maksavaa asuintaloa summalla voi-
taisiin rakennuttaa?”

Jo ennen kuin sota alkoi, Hitler oli käyn-
nistänyt ”lapsieutanasiaan” tähtäävät toimet 
sekä myöhemmin Aktion T4 -nimen saaneen 
laitoshoidokkien tappo-ohjelman esivalmis-
telut. Kätilöt ja synnytyslääkärit oli jo vel-
voitettu ilmoittamaan kolmivuotiaat ja sitä 
nuoremmat idiootit, epämuodostuneet ja 
halvautuneet lapset. Ilmoitusten perusteel-
la kolmijäsenin lääkäriryhmä päätti jatkosta. 
Varsinainen tappaminen tehtiin lasten eri-
koisosastoissa, joita perustettiin �1 eri puo-
lille maata. Arviolta 5 000 lasta tapettiin. 

”Operaatio T4” käynnistyi, kun laitoksia 
pyydettiin täyttämään joka hoidokista asiaa 
varten tehty kaavake. Kaavakkeita palautui 
�83 000 kappaletta. Kolme lääkäriä päätti 
kaavakkeen perusteella hoidokin kohtalosta. 
Saksaan rakennettiin kuusi ”tappokeskusta” 
muuntamalla sopivia hoitolaitoksia sellaisik-
si. Uhrit kuljetettiin niihin busseilla ja heidät 
tapettiin välittömästi kaasukammiossa, jon-
ka jälkeen ruumiit poltettiin krematoriossa. 
Omaisille lähetettiin kuolintodistus, jossa 
kuolemalle oli tekaistu jokin luonnollinen syy 
ja ilmoitus siitä, että vainaja oli tuhkattu ja 
haudattu. Tappaminen oli käynnissä kevääs-
tä 1940 elokuuhun 1941. Tapetuksi tuli lähes 
70 300 henkeä. Pääasiassa he olivat mielisai-
raita ja älyllisesti vajaita. 

Syksyllä 1941 T4-henkilökunta siirtyi uu-
teen tehtävään. Opittua taitoa rakentaa ja 
ylläpitää tappamiseen keskittynyttä laitosta 
sekä murhata ja hävittää ruumiit mahdolli-
simman tehokkaasti tarvittiin nykyisen Puo-
lan alueelle perustetuissa tuhoamisleireissä 
nimiltään Auschwitz-Birkenau, Majdanek, 
Chełmno, Bełżec, Sobibór ja Treblinka.

Saksan alueella ”eutanasia” jatkui. Mas-
sapommitukset panivat liikkeelle operaatio 
Brandtiksi kutsutun järjestelyn. Kun tavalliset 
sairaalat tuhoutuivat tai vaurioituivat, otettiin 
mielisairaalat tavallisten potilaiden käyttöön. 
Tilaa saatiin lähettämällä mielisairaaloista tu-
hoamislaitoksiin ne potilaat, jotka eivät olleet 
aivan välttämättömiä laitoksen ylläpidon kan-
nalta. Lisäksi T4 laukaisi tai teki hyväksyttä-
väksi käytännön, jota kutsutaan nimellä ”villi 
eutanasia”. Siinä tappaminen tapahtui ilman 
keskusjohtoa kunkin laitoksen (käytännössä 
lääkärin) omana toimintana. Menetelminä 
olivat näännyttäminen nälkään ja jättäminen 
hoidotta, mutta myös tappaminen ruiskeilla 
tai lääkkeillä: missään tapauksessa ei siis 
kaasulla. Viimeinen varmasti todettu tämän 

”maan tavan” mukainen tapaus on kesältä 
1945 – siis sodan jo loputtua.

Näiden eutanasiaohjelmien kohteina oli-
vat puhtaat arjalaiset Saksan kansalaiset. 
Juutalaisten osuuden on esimerkiksi T4:n uh-
reista arvioitu olleen seitsemisen prosenttia: 
juutalaisuus ei tässä ollut ensisijainen syy 
tappamiseen, mutta se saattoi olla tapaus-
kohtainen lisäperustelu. Oman ”arjalaisen 
geneettisen pesä” puhdistus edelsi rotupe-
rusteista tappamista idän tuhoamisleireissä 
ja Neuvostoliiton sotaretkellä. ”Eutanasian” 
uhriluvuksi on arvioitu yli 100 000 henkeä.

Eugeniikan historian keskeisiä opetuksia 
ovat ylilyönti ja tieteellisen tiedon suhteel-
lisuutta. Periaatteessa ajatus siitä, että pe-
rinnöllisesti siirtyvä ”paha” voitaisiin poistaa 
ihmisen perimästä, tuntuu hyvältä ja edis-
tykselliseltä. Eugeniikan historia kuitenkin 
näyttää, miten hyvä tarkoitusperä kääntyy ei 
niin hyviksi teoiksi ja käytännöiksi. Se myös 
näyttää, että tiede ei ole absoluuttista ja 

”puhdasta”, vaan aikaansa sidottua ja ihmisen 
tekemää. 

Kirjoittaja on Suomen historian dosentti 
Tampereen yliopistossa.
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Mitä järkeä on kirjoittaa historiateoksia 
seksistä ja väkivallasta? Kysymyksen 

voi väistää vetoamalla kaikkein tehokkaim-
piin viihdyttäjiin, dekkareihin ja toimintalef-
foihin, joiden suosio ei todista nuorison tai 
koko suuren yleisön typeryydestä.  Se todis-
taa sen, että rikostarinoihin puristuu perim-
mäisiä totuuksia ihmisen pahuudesta, hyvyy-
destä ja inhimillisyydestä. 

Seksi ja väkivalta limittyvät romaaneis-
sa, elokuvissa ja tietokonepeleissä. Sen si-
jaan historiantutkimuksessa ne jököttävät 
oudosti erillään. Toinen kelpaa tutkijoille ja 
toinen ei. Kirves ja puukko heiluvat vakioai-
neksena, henkirikoksia on tutkittu Suomessa 
suunnattomasti. Toista lohkoa kuitenkin vie-
roksutaan. Esiteollisen ajan seksistä on teh-
ty vähemmän kirjoja, kuin esiteollisen ajan 
teollisuudesta. Ovatko kituliaat rautaruukit ja 
vesisahat muka tärkeämpiä kuin suomalais-
ten suvun jatkuminen hillittömine himoineen 
ja kiusauksineen? 

Kunnolliset salapoliisiromaanit eivät ole 
yhden probleeman ajatusleikkejä. Samalla 
kunnianhimolla rikoshistorian tulee kuvata 
muutakin kuin pelkkää rikosta.  Suolenpätki-
en ja aivojen roiskumiseen kyllästyy sekä kir-
joittaja että lukija. Siksi kauhujutuista pitäisi 
raottua räppänä yhteiskuntaan ja ihmismie-
leen. Väkivallan puolelta tässä on onnistunut 
Heikki Ylikangas puukkojunkkarikirjoillaan, 
joita pidän koko suomalaisen historiankirjoi-
tuksen tärkeimpinä klassikoina. 

Akateemista kapulakieltä ei näissä rien-
noissa tarvita. Rikoshistoriassa ei kannata 
viisastella paradigmasta ja diskurssista tai 
lainata käsitteitä käsittämättömiltä ranska-
laisilta sosiologeilta.  ”Tieteellinen” kieli vain 
sovittaa uusia vaatteita asioille, jotka ovat 
pohjimmiltaan alastomia. Lumppupaperille 

kirjoitetuissa vanhoissa tuomiokirjoissa ei lue 
mitään diskursseja tai paradigmoja. Niissä 
lukee, että Matti löi Heikkiä tai Juho makasi 
Annan kanssa. Siinä kaikki – ja se on paljon. 

Rikoshistoriasta kumpuaa vuoroin ma-
sentavia ja vuoroin huojentavia takautumia 
siihen tyyliin, ettei tuo ajankohtaisena revit-
telemämme ilmiö ole mitään uutta Auringon 
eikä edes Pohjantähden alla. Mutta pelkkä 
yhteiskunta-analyysi ja aikakausien vertailu 
eivät kannattele populaarikirjoja. Pitää olla 
rakastettavia, vihattavia ja samastuttavia 
persoonia – eihän dekkari tai televisiosarja-
kaan ilman niitä hengittäisi. 

Rikoshistoriasta pomppaa joskus ilok-
semme kekseliäs nimismies, rehti kihlakun-
nantuomari tai hyvänsuopa pappi, mutta 
useimmiten päähenkilöt on etsittävä rikollis-
ten keskuudesta. Tutkimuksissani olen tutus-
tunut muun muassa kirvesmurhaajiin, onan-
isteihin, homoseksuaaleihin, sukurutsaajiin, 
eläimeensekaantujiin ja pedofiileihin. Heissä 
oli oman aikansa Jammu Siltavuoria ja paljon 
aivottomia, tylsiä juoppoja. Onneksi arkis-
toista löytyy myös sympaattisempia tyyppejä, 
väärinymmärrettyjä piruparkoja. Oikein ym-
märtäminen ei enää hyödytä mitään, mutta 
nöyrin mielin yritän kirjoissani seurata hei-
dän ajatuksiaan ja tekojaan.

Usein historiantutkimus yleistää, että 
1700-luvun kyläyhteisö menetteli niin, ta-
lonpoikaissääty tai keskiverto ruokakunta 
näin ja seurakunta noin, mutta eivät kylä-
läiset olleet ajatuksiltaan tai uskomuksiltaan 
yhtään tasapäisempiä kuin lähiön asukkaat. 
Esi-isistämme löytyy jos mitä Havukka-ahon 
ajattelijoita. Joku irvokkaan seksuaalirikok-
sen tekijä, kirjoitustaidoton rahvaanlapsi voi 
ladata oikeuden pöytäkirjaan syvällisen ja 
kielellisesti kauniin maailmanselityksen, jota 

Rikoshistorian tarkoituksesta ja 
merkityksestä

teeMu KesKisarJa
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luulisi ranskalaiselta valistusfilosofilta 
lainatuksi. Vaikkapa näin:

”Ei ole Jumalaa, paholaista, taivaan-
valtakuntaa eikä helvettiä, ei myöskään 
vapahtajaa eikä pelastusta. Maailmaa 
ei ole luotu, vaan se on ollut olemas-
sa ikuisuuden sellaisena kuin nyt. Ih-
misen sielu on henki tai henkäys, joka 
kuolemassa erkanee, eikä herää eloon 
enää koskaan.”  Talollisenpoika Johan 
Isaksson Anttolin lausunto Vöyrin yli-
määräisillä käräjillä 1733

Nämä sattumat ovat minulle tär-
keämpiä kuin kruunupäiden, piispojen 
tai kenraalien neronleimaukset. Käräjil-
lä kuulluista vuodatuksista voi päätellä 
yhtä ja toista kansanelämästä. Kuva 
suomalaisten maailmankuvasta on pe-
rin erilainen kuin historian oppikirjois-
sa – näin uskallan väittää tuoreimpia 
lukemattakaan. Kuinkahan moni lukio-
lainen tai edes lukion historian opetta-
ja tietää, että eläimeensekaantuminen 
oli 1700-luvun Suomessa erittäin yleinen ja 
ankarasti rangaistu rikos sekä esivallan en-
siarvoiseksi kokema kriminaalipoliittinen on-
gelma?

Historiankirjoituksen ja ehkä historianope-
tuksenkin perusongelmana pidän sitä, että 
yhden linnan tanssiaisista on aina kirjoitettu 
enemmän kuin tuhannen savupirtin siivotto-
muuksista. Sen vääryyden oikaisemiseksi on 
rikoshistoria varteenotettava reitti. Oikeus-
lähteet ovat ainoa keino piirtää henkilökuvia 
1600- ja 1700-luvulla eläneistä ”tavallisista 
ihmisistä”. Kirjoitustaidottomalta rahvaalta ei 
säilynyt lainkaan muistelmia eikä yksityiskir-
jeitä. Elämän intiimit yksityiskohdat kiinnos-
tivat korkeintaan oikeuslaitosta.

Jos isäntä palasi nuotanvedosta, otti hy-
vät löylyt, joi kannun paloviinaa ilman väli-
kohtauksia ja nukahti vaimonsa viereen, ei 
kenelläkään ollut syytä kirjata ylös tällaista 
illanviettoa. Ruotsin vallan ajan ”tavallises-
ta ihmisestä” voi tuskin kirjoittaa edes sivun 
mittaista pienoiselämäkertaa, ellei hän kul-
keutunut johonkin epätavalliseen tilantee-
seen. Kohteiksi tarjoutuvat rikolliset, joissa 
historioitsijan lähdeongelma liudentuu tut-
kinnallisista syistä. Eläväisiä ja kuolevaisia 
lähteitä saattaa löytyä, jos nuotanvetäjä tun-

keutui naapurin apajalle, poltti saunan, hak-
kasi äitipuolensa tai sammui piikansa päälle.

Törkeissä ja samalla tärkeissä rikoksissa 
käräjäkirjuri uhrasi jopa satoja sivuja rikolli-
sen elämänvaiheille. Joskus taustalla oli mer-
kitystä syyntakeisuudelle, joskus todistelulle, 
toisinaan se tallentui vain siksi, että kuulus-
telutilanteessa ryöppyävä puhe pantiin pape-
rille erittelemättä juridisesti olennaista. Näin 
syntyneet arkistolähteet eivät ole arvokkai-
ta pelkästään kriminologisesti. Niistä tihkuu 
tietoja maan hiljaisten vakaumuksesta, mie-
lenterveydestä, lapsuudesta, avioliitosta tai 
mistä hyvänsä. 

Arkistossa tulen alinomaa pohtineeksi, oli-
vatko esi-isämme sielultaan samankaltaisia 
kuin me, vaikka he uskoivat pääskysten tal-
vehtivan järven pohjassa eivätkä omistaneet 
yhtään kirjaa. Omana aikanaan väkevää ja 
sakeaa eläneiden ihmisten pään sisään kat-
selemisen uskon rikoshistorian tarkoitukseksi 
ja merkitykseksi.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, Suomen ja 
Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin 
yliopistossa.

Kirjurin piirros Sipoon käräjiltä vuonna 17�7.
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Niin kauan kuin on ollut olemassa lakeja, 
niitä vastaan on rikottu. Väkivaltaisista 

ja yhteiskunnan järjestystä järisyttäneistä 
rikoksista on voinut seurata nykyihmisen nä-
kökulmasta ankarilta näyttäviä rangaistuksia, 
kuten ruoskimista, silpomista ja teloituksia. 
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tavoi-
te on nykymuodossaan vasta modernin ajan 
tuotos, mutta tekijän tunnustukselle on var-
haisempinakin aikoina annettu painoarvoa. 
Vaan mikä neuvoksi, jos syytetty ei myöntä-
nyt syyllisyyttään? 

Oliko kidutus inkvisition syytä?

Tunnustuksen saamiseksi on käytetty koven-
nettuja kuulustelukeinoja. Monelle tästä tulee 
ensimmäisenä mieleen katolisen kirkon pa-
hamaineinen inkvisitio. Ensimmäinen tähän 
aiheeseen liittyvä myytti onkin sitkeä käsitys 
inkvisitiosta jonkinlaisena ”tuskan tuottami-
sen koelaboratoriona”, joka käytti kidutus-
ta rangaistuksena. Näkemystä vahvistavat 
etenkin viihde- ja elokuvateollisuuden tuot-
tamat helposti mieleenpainuvat kuvat.

Uusin historiantutkimus on osoittanut, 
että kidutuskäytännöt muotoutuivat kirkol-
lisen ja maallisen tuomiovallan yhteisvaiku-
tuksessa. Kun oikeustiede kehittyi sydänkes-
kiajalla, kidutuksesta tuli todistusoikeuden 
keskeinen mekanismi niin maallisessa kuin 
kirkollisessakin oikeudessa. Toisin kuin ran-
gaistukset, kidutus kuului tuomiota edeltä-
vään oikeusprosessiin ja se tapahtui suurelta 
yleisöltä salassa. Reformaation jälkeen kidu-
tusta esiintyi myös protestanttisissa maissa. 

Oikeudellinen kidutus ei siis koskaan ol-
lut rangaistus vaan kuulustelumenetelmä 

– vaikkakin monet historialliset rangaistuk-
set voidaan nykysilmin katsottuna luokitel-
la aikamoiseksi kidutukseksi niihin liittyvien 

ruumiillisten kipujen ja nöyryytyksien vuoksi. 
Ruumiillisen kivun näkökulmasta yhtymä-
kohtia käytettyihin rangaistuksiin toki onkin, 
mutta kysymys oli kahdesta rikosoikeuden 
eri osa-alueesta. 

1500-luvulle tultaessa noudatettiin ylei-
sesti ”legaalista todistusteoriaa”. Sen mu-
kaan kidutus saattoi tulla kyseeseen tun-
nustuksen puuttuessa ja mikäli teolla ei ol-
lut kahta silminnäkijätodistajaa. Kidutuksen 
edellytyksenä oli silti ”puoli näyttöä” eli yksi 
silminnäkijätodistaja tai riittävät aihetodis-
teet teosta, josta oli mahdollista tuomita 
kuolemaan. Vähäpätöisissä rikosepäilyissä 
syytettyä ei siis saanut kiduttaa, vaan siihen 
saattoivat johtaa vain erityisen raskauttavina 
pidetyt teot, kuten ryöstö, murha ja noituus. 
Valtaosa tällaisista teoista kuului maalliseen 
tuomiovaltaan.

Kehittyvässä varhaismodernissa rikos-
oikeudessa kidutuksella oli luovuttamaton 
paikkansa. Tietä viitoitti vuonna 153� sak-
salais-roomalaisen keisarikunnan ensimmäi-
nen kattava rikoslaki ”Constitutio Criminalis 
Carolina”, jossa kidutuskuulustelu legitimoi-
tiin osaksi todistusoikeutta. Asiaa tuki myös 
absolutistisia piirteitä saavien territoriaalival-
tioiden heräävä kansallinen oikeusajattelu: 
kidutuksen mahdollisuus kirjattiin lakeihin 
tietyllä ylpeydellä, sillä se kertoi oman alueen 
oikeusjärjestyksen mahdista. 

Tutkintamenetelmien rajallisuuden vuok-
si kidutuksella saatu tunnustus oli usein 
välttämätön edellytys tuomiolle. Näyttävä 
rankaiseminen taas oli osa uuden ajan alun 
kontrollipolitiikkaa, jolla oli nykykriminologi-
an termein sekä yksityis- että etenkin ylei-
sestäviä tarkoituksia. Julkisen rangaistuksen 
keskeinen tavoite oli toimia rikollisuutta en-
naltaehkäisevänä pelotteena.

Ruotsissa kidutus oli harvinaisempaa, 

Ruumiillinen tuska ja totuus 
Kolme myyttiä kidutuksesta esimodernissa Euroopassa

satu lidMan
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mutta Manner-Euroopassa ja Britteinsaarilla 
metodit olivat pääosin yhteneväiset. Niistä 
kertovat monet kuvalähteet sekä esimerkik-
si tutkimani Münchenin kaupunginvankilan 
inventaariolistat 1500- ja 1600-lukujen tait-
teesta. Pyövelin kirjanpidon mukaan holvissa 
säilytettiin ”ankaraa kyselyä varten” muun 
muassa köyttä ja tikkaita kuulusteltavien 
sitomiseksi sekä jalkoihin kiinnitettäviä kivi-
painoja kattoon kiskomista varten. Erityisesti 
naisille oli lisäksi varattu peukaloruuveja sekä 
mustia hameita ja paitoja, joihin heidät puet-
tiin toimenpiteiden ajaksi säädyllisyyssyistä.

Oliko kidutus mielivaltaista?

Kidutuskuulustelujen ajatellaan usein todis-
tavan ihmisen pimeistä puolista, historian 
mustista hetkistä. Ne nähdään väkivaltaisena 
mielivaltana, jossa hullut pyövelit ja tuomarit 
kiihdyttivät itsensä jonkinlaiseen sadistiseen 
transsiin avuttoman uhrin kärsimystä katsel-
len. En toki väitä, etteikö kidutuskuulustelun 
logiikka olisi sallinut mitä hirvittävimmät vää-
rinkäytökset ja nykyiselle oikeusajattelulle 
täysin vieraan tahallisen tuskan tuottamisen. 
Näin oli, mutta myyttinen mielivallan avoin 
salliminen ei pidä paikkaansa. 

Kidutus tähtäsi oikeudenmukaisuuteen, 
jonka nähtiin toteutuvan tunnustuksen mah-
dollistamassa laillisessa tuomiossa. Tässä oli 
kyse esivallan tarpeesta taata yhteiskunta-
rauha ja toimia ”yleiseksi hyödyksi”. Kaikes-
sa irvokkuudessaan yksittäisen pahantekijän 
hetkellinen tuska näyttäytyi vähäpätöisenä 
kun sitä verrattiin helvetin ikuisiin kauhuihin 
tai koko yhteisöä uhkaaviin Jumalan vihan 
seurauksiin, kuten katovuosiin, sotiin ja tau-
tiepidemioihin. Niinpä sääntöjen mukainen 
kidutus oli vallitsevien oikeuskäsitysten mu-
kaista. 

Oikeudellinen kidutus oli suunnitelmallis-
ta ja eteni koulutetun ammattilaisen johdolla 
asteittain. Yleensä ensimmäisenä kokeiltiin 
fyysisen tuskan uhkaa ja siihen sisältyvän 
henkisen paineen tehoa. Mikäli toivottua 
tietoa tai tunnustusta ei saatu, edettiin ki-
dutusinstrumenttien esittelyyn. Tätä seurasi 
syytetyn riisuminen ja vasta tämän jälkeen 
varsinainen ruumiillinen kipu tarvittaessa. 
Näillä keinoilla voitiin yleensä murtaa vah-
vinkin vastarinta. Pyövelin oli kuitenkin koko 

ajan huolehdittava siitä, ettei hän ylittänyt 
valtuuksiaan. 

Vakavissa tai hankalasti selvitettävissä 
rikoksissa kidutuskuulustelut saattoivat ve-
nyä viikkojen mittaisiksi. Tuolloin pyövelin oli 
välillä parannettava aiheuttamiaan vammoja 
ja annettava kuulusteltavan levätä, jotta tuo-
mioistuin voisi jatkaa rikosepäilyjen selvittä-
mistä. Missään tapauksessa kuulusteltava ei 
saanut menehtyä kidutukseen, sillä kuole-
man tuli tapahtua vasta kansan todistaessa 
teloitusta. 

Toisinaan kidutetut kuitenkin kestivät 
tuskansa vaieten, mikä on luettavissa esi-
merkiksi 1600-luvun alun müncheniläisistä 
tuomiokirjoista. Varkaudesta ja siveettömyy-
destä syytetty kiertolaisnainen ei suostunut 
vahvistamaan häneen kohdistuneita ”vahvo-
ja epäilyjä”. Häneen sovellettiin naisten koh-
dalla tavanomaista menetelmää eli peukalo-
ruuvia, jolloin hän alkoi kirjurin merkintöjen 
mukaan ”kovasti ulista ja kirkua”. Kun ruuvin 
kiristäminenkään ei johtanut tunnustukseen, 
nainen heivattiin selän taakse sidotuista kä-
sistä köysillä kattoon. Hän kielsi osuutensa 
edelleen ja huusi: ”Noutakoon minut paho-
lainen!”.

Kun syyllisyyttä ei voitu varmistaa, nai-
sen todettiin ”puhdistuneen epäilyistä”, eikä 
häntä voitu tuomita rangaistukseen. Kattoon 
kiskominen saattoi kuitenkin johtaa raajojen 
sijoiltaan menemiseen ja peukaloruuvi pysy-
vän vammaan. Eri vuosisadoilta tunnetaan-
kin tapauksia, joissa kidutetut mutta syyttö-
miksi todetut henkilöt vaativat jälkeenpäin 
hyvityksiä kärsimyksistään. Käytännössä silti 
vain harvoilla oli mahdollisuus tai voimavaro-
ja korvausvaatimuksiin.

Sekä oikeusnormit että -käytäntö viit-
taavat siihen, että ainakin uuden ajan alun 
Euroopassa oikeudellinen kidutus oli pääosin 
tieteellisesti rakentunut ja tarkasti säännelty 
juridinen koneisto, eräänlainen rikosoikeuden 
kivijalka. Sääty-yhteiskunnan hierarkkisen 
logiikan mukaisesti sen tavoittamattomiin jäi-
vät kuitenkin tietyt ”arvokkaat ja kunnialliset” 
henkilöt eli hallitsijat, aatelisto, ylempi por-
varisto, oppineisto ja papisto. Yleensä myös 
raskaana olevat naiset, imeväisten äidit, ala-
ikäiset, vanhukset ja mielisairaat säästyivät 
kidutukselta. 
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Oliko kidutuskritiikki valistuksen 
ansiota?

Valistuksen kauden yhteiskuntakritiikki ar-
vosteli kidutusta. Huomiota kiinnitettiin kidu-
tukseen sisältyvään sosiaaliseen eriarvoisuu-
teen ja inhimilliseen ahdistukseen sekä kidut-
tamalla saadun tiedon todistusoikeudelliseen 
epäluotettavuuteen. Tämä näkyi etenkin ita-
lialaisen Cesare Beccarian julkaistua vuonna 
1764 kirjansa ”Dei delitti e delle pene”, jossa 
vaadittiin kidutuksen ja kuolemanrangaistuk-
sen lopettamista. Oliko kidutuskielteisyys siis 
valistuksen hedelmä? Tällainen painotus on 
kolmas myytti, joka on syytä purkaa.

Kidutuskuulustelun toimivuuteen on aina 
kohdistunut epäilyjä. Pakotettujen tunnustus-
ten arvottomuus puhutti aikoinaan jo kreik-
kalaisia ja roomalaisia oikeusoppineita. Täl-
laista tunnustusta on lisäksi pääsääntöisesti 
pidetty arvottomana, ellei syytetty toistanut 
sitä myöhemmin ilman kidutusta. Väkivalta-
kokemuksen aiheuttamaa traumaa ajatellen 
luotettavuus ei tällä tavoin kuitenkaan liene 
lisääntyneen, sillä yhdestä kauhukokemuk-
sesta selvittyään syytetty tuskin halusi ris-
keerata uusien kuulustelujen alkamista. 

Rikosoikeuden tieteellistymisen ja ke-
hittymisen aikoihin 1500-luvun alkupuolel-
la monet tunnetut ajattelijat ottivat kantaa 
kidutuksen oikeutukseen ja toimivuuteen. 
Hollantilainen humanisti Erasmus Rotterda-
milainen korosti tällaisten todistuksien pe-
rustuvan tuskaan, ei totuuteen. Saksalainen 
alkemisti Agrippa Nettesheimilainen kuvasi 
kidutusta julmaksi menetelmäksi, josta ei 
voi seurata muuta kuin epäluotettavaa tietoa. 
Reformaattori Martin Luther painotti esival-
lan vastuuta väärinkäytöksien estämiseksi ja 
oikeusjärjestelmän uskottavuuden ylläpitä-
miseksi. Hänen mukaansa kidutus olisi sal-
littava vain silloin, kun se oli ainoa käytet-
tävissä oleva oikeudellinen keino ja kun se 
suoritettiin asianmukaisesti. 

Nämä miehet eivät silti selväsanaises-
ti vaatineet kidutuksesta luopumista, kuten 
Erasmuksen oppilas, espanjalainen Juan Luis 
Vives. Hänen mukaansa kidutus oli pahek-
suttavaa ja pakanallista sekä täysin vailla 
oikeudellista näyttöarvoa. 1500-luvun lo-
pulla ranskalainen filosofi ja juristi Michel de 
Montaigne pohjasi kidutuskritiikkinsä pitkälti 

juuri Vivesin ajatuksiin. De Montaigne korosti, 
että kidutus oli paitsi julmaa myös järjetöntä, 
sillä sallimalla kidutuksen valtio näytti vahin-
gollista esimerkkiä väkivallan hyväksymises-
sä. Tämä koituisi lopulta sekä kidutettavan 
yksilön että koko yhteiskunnan tuhoksi. 

Yleensä valistuksen ansiona pidetty järjel-
lä (ratio) argumentointi ei siis ollut vierasta 
myöhäisrenessanssin oppineille. Sama henki 
jatkui seuraavallakin vuosisadalla. Kidutus-
kritiikin historiassa vuosi 1630 muistetaan 
saksalaisen jesuiittaoppineen Friedrich von 
Speen kirjasta ”Cautio Criminalis”. Noitaoi-
keudenkäyntejä vastaan suunnatun tutki-
muksen keskeinen viesti oli kuitenkin tuttu 
jo antiikin ajoilta: kidutus saa ihmisen tun-
nustamaan mitä tahansa, jolloin tuomari voi 
ohjailla hänen sanojaan ja tätä kautta ”to-
tuuden” julkituloa, mikä on järjetöntä.

Spee jyrähti lisäksi pahaenteisesti, että 
kidutuksen salliva tuomari ei edusta oikeu-
denmukaisuutta, vaan saattaa joutua viimei-
sellä tuomiolla vastaamaan viattomille aihe-
uttamastaan tuskasta. Speen tavoin myös 
vaikutusvaltainen saksilainen juristi Benedict 
Carpzov oli erityisen huolestunut väärin pe-
rustein tapahtuvasta kidutuksesta. Kidutus 
oli sallittava vain silloin, kun sen oikeudelli-
suudesta oltiin ehdottoman varmoja. Muutoin 
oli pelättävä, että ”rehelliset hyvämaineiset 
ihmiset” joutuisivat kärsimään kidutuksen ai-
heuttamasta leimasta – ja tämä oli sääty-yh-
teiskunnan näkökulmasta ongelmallista. 

1500- ja 1600-luvuilla monet oppineet 
suhtautuivat kidutukseen kriittisesti, mutta 
eivät ehdottaneet täydellistä kidutuskieltoa. 
He pitivät kidutusta oikeutettuna joidenkin 
tekojen ja riittävän alhaista asemaa olevien 
epäiltyjen kohdalla silloin kun se toteutettiin 
harkittujen sääntöjen mukaan. Kyse saattoi 
olla kriminaalipoliittisesta piiloviestistä, siis 
pelotevaikutuksen ylläpitämisestä kidutus-
uhan avulla. Argumentoinnissaan uuden ajan 
alun kidutuskriitikot olivat silti monella taval-
la aikaansa edellä. Kidutuskielteisyys ei siis 
ollut valistuksen vuosisadan keksintö, vaikka 
näkemykset valtiollisen rikosoikeusjärjestel-
män raaistavista vaikutuksista ja järjenvas-
taisesta todistusoikeudesta saivat tuolloin 
laajempaa kannatusta.
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Lopuksi: kidutuskieltojen todellisuus

Aluksi kidutuskritiikki koski lähinnä menetel-
män oikeudellista toimimattomuutta. 1700-
luvun mittaan kidutuskritiikistä tuli lisäksi it-
seoikeutettu osa yksilön luonnollista vapaut-
ta ja valtiovaltaa koskevassa uudistusfiloso-
fiassa, joka perustui yhteiskuntasopimuksen 
idealle. Varhainen ihmisoikeusajattelu näkyi 
valistuksen vaikutuksesta syntyneissä kan-
sallisissa rikoslaeissa, joissa osit-
taiset ja täydelliset kidutuskiellot 
muuttivat myös oikeuskäytän-
töä. 

Vuonna 1776 Yhdysvaltain 
itsenäisyysjulistuksen yksilönva-
pautta sääntelevä perusoikeus-
maksiimi herätti laajaa huomiota. 
Sen mukaan kaikki ihmiset ovat 
syntyneet tasa-arvoisiksi (all 
men are created equal). Vähitel-
len syntyperään perustuneet eri-
oikeudet lakkautettiin myös Eu-
roopassa. Lain oli oltava ainakin 
pääpiirteittäin kaikille sama niin 
kansalaisten oikeuksien turvaa-
misessa kuin rikoksien rankaise-
missa. 

1800-luvulle tultaessa ihmis-
ruumis lakkasi vähitellen olemas-
ta rangaistuksen konkreettinen 
kohde ja oikeusseuraamukset 
menettivät julkisen spektaakke-
lin luonnettaan. Tunnustukseen 
tähtäävä kidutus nähtiin nyt 
yleisesti paitsi epäinhimillisenä 
ja järjettömänä myös oikeudet-
tomana. Beccarian muotoilema 
syyttömyysolettama havainnol-
listi, ettei kidutusta voinut perus-
tella oikeudellisesti: syytettyä ei 
saanut kohdella kuten tuomittua. 
Tämä ajatus oli lahja, jonka va-
listukselta saimme. 

Käytännössä väkivallan uhka 
kuului vielä pitkään viranomais-
ten tutkintakeinoihin monissa 
Euroopan maissa. Nyt YK:n vuo-
den 1948 Ihmisoikeusjulistus ja 
monet kansainväliset sopimukset 
kieltävät kidutuksen kategorisesti. 

�010-luvulla tunnustukseen tai tietojen ke-
räämiseen tähtäävää kidutusta tapahtuu silti 
globaalisti edelleen. Myös EU-alueelta palau-
tetaan ihmisiä maihin, joissa heihin kohdis-
tuu väkivaltaisten kuulustelujen uhka.

Kirjoittaja on rikollisuuden ja väkivallan 
historiaan erikoistunut tutkija, jonka julkai-
suluettelo löytyy osoitteesta www.lidman.fi.

Itävallan keisarillinen rikoslaki Constitutio Criminalis Theresiana 
vuodelta 1768 raivostutti yksityiskohtaisilla kidutuspiirroksillaan 
valistusajan yhteiskuntakriitikkoja. Käytännössä se teki kuitenkin 
vain näkyväksi satoja vuosia vanhat kuulusteluperinteet, jotka 
olivat ilmestymisajankohdan Euroopassa edelleen todellisuutta. 
Kuva rikoslain tšekinkielisestä käännöksestä.
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Euroopan noitavainot eivät olleet niin kau-
heat kuin kuviteltiin viime aikoihin saak-

ka. Uskonsodat, jotka jatkuivat 1700-luvulle, 
olivat noitavainoja väkivaltaisemmat.

Suomessa paljon 
noitaoikeudenkäyntejä

Myös Suomessa kuva noitavainoista on muut-
tunut mutta toiseen suuntaan kuin useimmis-
sa maissa. Toisin kuin aikaisemmin luultiin, 
Suomessa oli paljon oikeudenkäyntejä. Yli 
� 000 ihmistä oli syytteessä noituudesta tai 
taikuudesta vuosina 1500—1750. Asukaslu-
kuun nähden se on korkeimpia lukuja Euroo-
pan maissa yhdessä esimerkiksi Skotlannin 
kanssa. Eniten vainoja oli nykyisen Saksan 
alueilla mutta sielläkin oli tämän tästä vuosi-
kausia, jolloin useimmilla käräjillä ei puhuttu 
noidista mitään.

Kaikkiaan noitavainoissa uuden ajan alus-
sa, 1450—1750, syytettiin noin �00 000 ih-
mistä. Se oli vähemmän kuin useista muista 
vakavista rikoksista. Kuolemaan tuomittiin 
30 000—60 000 ihmistä. 

Suomen alueella kuolemantuomioita tun-
netaan yli 150. Hovioikeus lievensi niistä ai-
nakin puolet, mutta tuomioita pantiin täytän-
töönkin. Tavallisin langettava tuomio oli suuri 
sakko. Rikas maksoi sen rahallaan, köyhä 
selkänahallaan. Useimmat syytetyt vapau-
tettiin.

Suomalaisten shamaaniperinteellä tai tie-
täjäkulteilla ei ollut osaa noitavainoissa, sillä 
tietäjiä syytettiin perin harvoin. Noitaoikeu-
denkäynneissä oli kolmenlaisia syytteitä. En-
sinnäkin riitakumppanit syyttelivät toisiaan 
noituudella aiheutetuista vahingoista. Tämä 
on ikivanha rikos, joka tunnetaan vuositu-
hansien takaa esimerkiksi jo Hammurabin 
laissa.

Hyvää tarkoittava taikuus kriminalisoitiin 
Euroopassa 1500-luvulla. Syynä oli se, että 

kristinuskon tulkinnat muuttuivat aikaisem-
paa ankarammiksi. Taikojen voiman selitettiin 
tulevan Paholaiselta. Tämän vuoksi hyvätkin 
taiat merkitsivät liittoa Paholaisen kanssa. 
Ruotsin valtakunnassa kriminalisointi onnis-
tui käytännössä vasta 1600-luvun puolivälin 
jälkeen.

Kuten noituminen, onnea ja suojaa tuo-
va taikuus on ikivanha tapa. Se on kuitenkin 
historiallisesti uusi rikos, ja se on ollut rikos 
vain eurooppalaisessa kulttuuripiirissä. 

Taikuuden kitkemisestä johtui, että Suo-
messa oli paljon noitajuttuja. Väestöä oli vä-
hän ja yhteisöt pieniä. Pappismiehet elivät 
lähellä kansaa, ja seurakuntahallinto oli te-
hokas. Huhut tutkittiin. On kuitenkin tärkeä 
tietää, että kansanomaisista lääkintäkeinois-
ta ei tuomittu, jos niihin ei katsottu liittyneen 
sopimattomia taikoja. Rajanveto oli veteen 
piirrettyä viivaakin epäselvempi ja riippui 
usein syyttäjänä toimineen papin innosta.

Noitasapatti – eurooppalainen 
ainutlaatuisuus

Kolmas noituuden laji, noitasapattiin lentä-
vät noidat, on ainutlaatuinen eurooppalainen 
luomus. Noitasapattiteorian loivat oppineet 
miehet 1400-luvulla mutta teorialla oli aina 
myös arvostelijansa. Se on siis uusi, joskin 
kuvitteellinen tapa ja uusi rikos. Teorian mu-
kaan noidat tekivät liiton Paholaisen kanssa 
ja kielsivät kristinuskon. Tietoisesta liitos-
ta Paholaisen kanssa rangaistiin kuolemalla 
riippumatta siitä, aiheuttiko noita vahinkoa 
muille.

Vaikka noitasapattiin lentävät noidat ovat 
kaikkein tunnetuimpia noitia nykyaikana, ai-
kanaan useimmat syytteet koskivat vahin-
goittamista tai kirkon kieltämiä taikoja.

Noitasapatin vietosta epäiltiin useimmi-
ten naisia. Muusta noituudesta ja taikuudes-
ta voitiin syyttää miehiä tai naisia. Suomessa 

Noitavainot Suomessa

MarKo nenonen
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useimmat syytetyt olivat miehiä lukuun ot-
tamatta kiihkeintä noituus- ja taikuusoikeu-
denkäyntien aikaa, 1670- ja 80-lukua. Silloin 
noitasapattisyytteetkin yleistyivät. Suomalai-
sia noitasapatissa kävi vain muutama kym-
men. Useimmat olivat Pohjanmaalta.

Ahvenanmaalla oli kuitenkin Ruotsin val-
takunnan ensimmäiset uuden noitateori-
an mukaiset oikeudenkäynnit vuonna 1666 

– pari vuotta ennen kuin Ruotsissa alkoivat 
suuret vainot.

Pahimmat vainot syntyivät noitasapat-
tiuskomusten vuoksi. Syy on yksinkertainen: 
syytetty saattoi ilmiantaa muita noitasapa-
tissa olleita joko kidutuksella pakotettuna tai 
vain kiusallaan.

Suomessa joukkovainot jäivät vähäisiksi. 
Syynä oli, ironista kyllä, takapajuisuutemme. 
Uusi noitateoria tuli tutuksi vasta 1600-luvun 
puolivälin jälkeen eikä sitä saatu sovitettua 
perinteisiimme. Edes kaikki papit eivät pe-
rustaneet teoriasta.

Tutkimuksen ongelmia

Niillä alueilla, missä noitasapattiuskomuksia 
ei omaksuttu, joukkovainot jäivät vähäisiksi 
tai niitä ei ollut lainkaan. Näin oli suurimmas-
sa osassa Eurooppaa.

Vainojen leviämistä selittää yksi seikka 
yli muiden: siellä, missä 
ylempi oikeusaste val-
voi alioikeuksien tuomi-
oiden lainmukaisuutta, 
vainot jäivät vähäisiksi. 
Ylemmät oikeusasteet 
tempautuivat harvoin 
mukaan hillittömyyksiin. 
Joillakin alueilla, kuten 
nykyisen Saksan alueil-
la, oli lukuisia ruhtinas-
kuntia, joiden oikeuden-
käyttöä mikään riippu-
maton taho ei valvonut. 
Mielipuolisuudet levisi-
vät helposti, kun yhden 
päättäjän harkinta petti.

Tutkijat eivät vie-
lä tiedä, miksi luotiin 
teoria noitasapattiin 
lentävistä noidista. Teo-

ria syntyi samaan aikaan kuin nykyaikaisen 
tieteen monet oivallukset. Noitavainot oli-
vat pahimmillaan Galileo Galilein elinaikana 
(1564—164�).

Noitavainot eivät syntyneet siksi, että 
lentäminen noitasapattiin olisi säädetty ri-
kokseksi. Lait syntyivät vainojen jo alettua. 
Raamattukaan ei tunne noitasapatissa käy-
viä noitia. Oikeudenkäynnit eivät myöskään 
lakanneet lainsäädännöllä.

Ruotsin valtakunnassa noituudesta tuo-
mittiin vanhan maanlain mukaan. Se sääti 
vain vahingoittavasta noituudesta. Taikuus 
kriminalisoitiin asetuksilla. Noitasapatin vie-
tosta ei ollut lakia mutta tuomiota keksittiin 
perustella Raamatun lausein.

Kun noituus poistettiin Ruotsin rikoslaista 
(1779), oikeudenkäynnit olivat jo lakanneet. 
Sen sijaan ammattimainen tietäjän tai taiko-
jen toimi oli rikos 1900-luvun lopun rikoslai-
nuudistukseen saakka. Tästä lainkohdasta ei 
Aino Kassisen tai muiden kuuluisien tietäjien 
tarvinnut välittää. Toki pari ilmiantoa tunne-
taan jopa 1900-luvun lopulta. Ne kaatuivat, 
kun virkavallan edustajat totesivat hyvin löy-
tävänsä muutakin tekemistä kuin ennustaji-
en vahtimista.

Kirjoittaja on dosentti ja yliopistonlehtori 
Tampereen yliopistossa.

Anneken Hendriksin teloitus. Jan Luyken, 1685. Kuva: Wikimedia commons.
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Kunpa mistään ei ilmestyisi �000-luvun 
Stefan Zweigia.

Luin viime talvena Stefan Zweigin muistel-
makirjan. Eilispäivän maailma oli poikkeuk-
sellisen voimakas lukukokemus. Se painaa 
mieltäni yhä, kymmenen kuukautta ja monta 
kirjaa myöhemmin.

Kirjaa on hivenen hankala saada käsiin-
sä. Ainakin, jos haluaa lukea suomennoksen 
vuodelta 1945. Kansalliskirjastosta löysin 
kappaleen, joka sekin oli jo huolestuttavan 
huonokuntoinen.

Sivut olivat niin kellastuneet, että kirjaan 
oli syytä tarttua varoen. Joillakin sivuilla pa-
peri oli viiltynyt pystysuunnassa. Ei näyttänyt 
siltä, että ilkivallan takia. Sodanjälkeisessä 
Suomessa paperi ei ehkä ollut parasta mah-
dollista laatua.

Viiltynyt, viiltävä.
Stefan Zweig (1881–194�) syntyi va-

rakkaaseen wieninjuutalaiseen perheeseen. 
Eilispäivän maailmassa hän kertoo lapsuu-
destaan 1800-luvun lopun Wienissä. Nuoru-
kaisen kirjallisista pyrinnöistä ja läpimurrosta 
vuosisadan taitteessa. Itävalta-Unkarin vii-
meisten vuosien ilmapiiristä, etuoikeutetun 
sivistyneistön älyllisestä briljanssista, maas-
ta ja maailmasta, joka jäi taa.

”Ihmeellinen huolettomuus valtasi maail-
man, sillä mikään ei näyttänyt keskeyttävän 
nousua, pysähdyttävän edistystä, joka aivan 
kuin omasta liikkeestään sai yhä uusia voimia. 
Ei milloinkaan Eurooppa ole ollut voimak-
kaampi, rikkaampi, kauniimpi, ei milloinkaan 
se niin vilpittömästi ole uskonut parempaan 
tulevaisuuteen. ’Vanhasta hyvästä ajasta’ ei 
puhunut enää kukaan muu kuin joku surkas-
tunut vanhus.”

”Miten tarkoituksettomia, ajattelimme, 
ovatkaan nämä rajat, koska kuitenkin jokai-
nen lentokone ne leikiten ylittää, miten pik-
kumaisia ja keinotekoisia nämä tulliesteet ja 
rajavartijat, miten huonosti yhteensopivia 
aikamme tarkoitukseen, joka selvästi vaatii 
yhteyttä ja maailmanveljeyttä. --- Paljon on 
menettänyt se, joka ei nuorena kokenut noi-
den vuosien luottamusta Eurooppaan.”

Zweigin muistelmissa on nostalginen, me-
lankolinen, häiritsevä pohjavire. Lukijakin 
tietää varsin hyvin, mitä tuleman pitää. Tu-
lee vuosi 1914, ja sekin on vasta alkusoittoa 
vuosisadan katastrofipuoliskolle.

”En milloinkaan ole ollut enempää kiinty-
nyt vanhaan maailmaamme, en milloinkaan 
kiihkeämmin toivonut Euroopan yhdistymis-
tä, en milloinkaan lujemmin uskonut sen 
tulevaisuuteen kuin noina viimeisinä maail-
mansotaa edeltäneinä vuosina, jolloin arve-
limme näkevämme uuden aamuruskon. Mut-
ta todellisuudessa näimme vain lähestyvän 
maailmanpalon kajon.”

- 
Vanhenemisen vaikeimpia piirteitä on var-
muuden tuhoutuminen. Nuoruuden varmuu-
den siitä, että taaksemme jäävä maailma on 
eheä. Tai edes eheämpi kuin se, johon syn-
nyimme.

Varmuuden tuhoutuminen ei tarkoita sa-
maa kuin toivosta luopuminen. Taaksemme 
jäävä maailma saattaa olla eheämpi kuin ny-
kyinen. Mutta se ei välttämättä ole. Ja se on 

Liberaalin Euroopan suuri mittelö

heiKKi aittoKosKi

Kronos päivystää Varsovan kuninkaanlinnassa 
koko taivaankansi harteillaan.
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varmasti jollakin tapaa rikki.
Kun yritän ulkomaantoimittajana hahmot-

taa maailmaa, näen vain sirpaleisen kuvan.
Globaalisti, koko maailman mitassa, on-

gelmat ovat valtavia. Ne ovat liki hallitsemat-
tomia. Suurin osa ihmiskunnan seitsemästä 
miljardista jäsenestä elää kyyryssä.

Sortajat sortavat, suut tukitaan. Nyökkä-
ys on paras puolustus.

Julmimmillaan sorron mekanismit jauha-
vat diktatuureissa. Niistä käsittämättömin on 
Pohjois-Korea. Me nauramme kolmekymp-
piselle kihtitautiselle Kim Jong-unille, me 
nauramme kommunistisen valtiokoneiston 
kömpelöille propagandatempauksille, ja me 
nauramme väärässä kohdassa.

Pohjois-Korean keskitysleireillä viruu 
kymmeniä - ellei satojatuhansia ihmisiä, jot-
ka oman moraalikäsityksemme mukaan ovat 
meille lähimmäisiä. Ehkä me nauramme siksi, 
ettemme osaa ymmärtää, miten Pohjois-Ko-
rea voi olla totta.

Sortajat saavat sortaa rauhassa. Erityi-
sesti sodassa.

Sodista toivottomin on Syyria. Toivotto-
min, koska se kumpusi toivosta, arabikevään 
idealismista, vuoden �011 kansannoususta. 
Sisällissodan helvetinkone on jauhanut kuo-
liaaksi jo yli �00000 ihmistä. Tampereen ver-
ran ihmisiä on tapettu, tuosta noin.

Aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi, nyt voi-
matekijäksi on noussut Isis, tämä oikeamie-
lisyyden ääri-islamilainen perversio, tämä 
kaulankatkojakalifaatti. Ja me seuraamme 
vierestä, kun emme muutakaan voi.

-
Sorron perusmuoto on köyhyys. Siitä lähtee 
taivutus. Köyhyys on sortoa, koska se on 
melkein aina ihmisten pystyttämä rakenne. 
Itsekkäiden hallitsijoiden ja heidän lipevien 
lähipiiriensä, sen vähemmistön, jonka etua 
palvelee enemmistön sortaminen.

Se toivo, joka meillä on, on köyhyyden 
kitkemisen toivo. Keskiluokkaiset tai keski-
luokkaistuvat koulutetut ihmiset eivät enem-
mistön muodostaessaan enää siedä mitä 
vain.

Toivo pilkistää sieltä täältä. Toivo kiteytyy 
tilastolukuun, joka vain ensi katsomalta on 
kylmää statistiikkaa: 1,908 miljardista 1,�15 
miljardiin.

Maailmanpankin mukaan kaikista maa-

pallon asukkaista 1,9 miljardia joutui vuonna 
1990 elämään äärimmäisessä köyhyydessä. 
Vuonna �010 äärimmäisessä köyhyydessä 
joutui elämään noin 1,� miljardia ihmistä.

Jos luku pitää paikkansa, kehitys on ollut 
huimaa, etenkin kun maapallon väestö kas-
voi samaan aikaan räjähdysmäisesti, arviolta 
5,3 miljardista 6,9 miljardiin.

Tilastoluvut eivät lohduta Kenian slum-
meissa, Bolivian vuoristokylissä tai Intian 
puuvillapelloilla. Mutta Kiinan kasvavissa 
suurkaupungeissa ne saattavat lohduttaa.

Kiinan kehitys on lähihistorian merkittä-
vimpiä. Noin 1,4 miljardin asukkaan jättiläi-
nen on muutamassa vuosikymmenessä on-
nistunut nostamaan satoja miljoonia köyhyy-
destä.

Kiina tarjoaa liberaalille eurooppalaiselle 
vaikean moraalisen yhtälön. Maailmanhistori-
an nopeimpia menestystarinoita valtavan ih-
misjoukon elinolojen parantamiseksi - mutta 
kommunistisessa sortovaltiossa. Rikastu rau-
hassa jos haluat ja pystyt, mutta pidä turpasi 
kiinni.

Vanhenemisen vaikeimpia piirteitä on 
mustavalkoisten kuvien katoaminen. Kaikki 
ei olekaan selvää, kaikessa on niin paljon sä-
vyjä. Pätee myös Eurooppaan.

-
Vuonna �014 kaikille valkeni, että Euroopas-
sa sumeni.

Olisi pitänyt valjeta jo paljon aiemmin. Ke-
vättalvella �014 istuin brysseliläisessä hotel-
lissa ja kuuntelin Viron presidenttiä Toomas 
Hendrik Ilvestä. Oli maaliskuu, ja Venäjä oli 
juuri anastanut Krimin niemimaan.

”Georgia oli herätys, jonka jälkeen me vain 
painoimme torkkunappia”, Ilves sanoi.

Vuonna �008 Venäjä ja Georgia sotivat. 
Eurooppalainen maa lähetti panssareita val-
tionrajojen yli. Olisihan siitä pitänyt tajuta 
paremmin kuin tajuttiin.

Mutta oli niin paljon muuta.
Barack Obamaa oltiin valitsemassa Yh-

dysvaltain presidentiksi ja koko maailman 
Messiaaksi. Siinä oli muuten tyylipuhdas 
taidonnäyte liberaalista eurooppalaisesta it-
sepetoksesta: riemuitseminen siitä, kuinka 
supervalta valitsi itselleen johtajan - siis it-
selleen, itseään varten.

Mutta mikä tärkeämpää, syksyllä 2008 fi-
nanssikriisi pamahti akuutiksi ja muuttui sit-
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ten krooniseksi talous- ja velkakriisiksi. Tätä 
nykyistä Ukrainan sotkua se ei helpota.

Euroopassa on meneillään kolme suurta 
mittelöä, jotka liittyvät toisiinsa ja muodos-
tavat yhden vielä suuremman. Liberaali de-
mokratia on puolustuskannalla.

Liberaalilla demokratialla tarkoitan hy-
vää yhteiskuntaa sellaisena, kuin suurin osa 
meistä sen näkee: vapaana, väkivallattoma-
na, tasa-arvoisena.

Ukrainan konflikti on mittelöistä ensim-
mäinen. Siinä on kyse ensisijaisesti Ukrainas-
ta, mutta myös jostain paljon laajemmasta.

Kyse on siitä, kuinka kauan ja kuinka pit-
källe Venäjän annetaan toteuttaa 1800- tai 
1900-luvun voimapolitiikkaa. Jos Euroopan 
uusi jakolinja siirtyy yhtään lännemmäs, li-
beraali demokratia on hävinnyt mittelön.

Talouskriisi on mittelöistä toinen. Kollegani, 
Helsingin Sanomien Moskovan-kirjeenvaihta-
ja Pekka Hakala muotoili vastikään osuvasti. 
Venäjällä nähdään Eurooppa ”liberaalien van-
hainkotina, jonka henkilökunta aina vaikeuk-
sien sattuessa soittaa Washingtoniin”.

Näkemys on syytä pystyä osoittamaan 
vääräksi. Jos eurooppalainen liberaali demo-
kratia ei kykene myös tulevaisuudessa tar-
joamaan kansalaisilleen tuntuvasti parempaa 
elämää kuin itsevaltaiset valtiot, herää oi-
keutettu kysymys, onko liberaali demokratia 
yhteiskuntamallina parempi.

Mittelöistä kolmas on Euroopan sisäinen. 
Talouskriisi on tarjonnut lannoitetta nationa-
lismin ummehtuneelle versiolle. Eikä puutu 
populisteja, jotka ovat valmiita tarttumaan 
tilaisuuteen. Katsokaa Kreikkaan, katsokaa 
Britanniaan, katsokaa Ranskaan, katsokaa 
Suomeen.

Euroopan maat, vahvimmatkin, ovat yk-
sinään heikkoja. Tämä täytyy ymmärtää, 
koska liberaalilla demokratialla ei ole varaa 
hävitä mittelöään.

Liberaalilla demokratialla on kaikki mah-
dollisuudet voittaa, mutta hourupää se, joka 
pitää voittoa itsestäänselvyytenä.

- 
Vuonna 1934 Stefan Zweig lähti maanpakoon 
Britanniaan. Natsit olivat nousseet valtaan 
Saksassa ja poliittinen ilmapiiri kiristynyt 
myös Itävallassa.

Toisen maailmansodan alettua Stefan 
Zweig pakeni vielä kauemmas. Hän päätyi lo-

pulta Brasiliaan. Helmikuussa 194� Zweig ja 
puolisonsa Charlotte tekivät itsemurhan.

Eilispäivän maailma (Die Welt von Ges-
tern) ilmestyi postuumisti. On riipaisevaa lu-
kea Zweigin muistelevan onnellisia aikoja.

”Työskentelimme enemmän, mutta kui-
tenkin huolettomammin, vaelsimme, koetim-
me jälleen löytää ja löysimmekin Euroopan, 
maailman. Milloinkaan ei matkustettu niin 
paljon kuin noin vuosina - lieneekö siihen 
vaikuttanut nuorten kärsimätön halu nope-
asti hyvittää henkisessä eristyneisyydessä 
menettämänsä elämykset, vai johtuiko se 
ehkä hämärästä ennakkotunteesta, että oli 
oikeaan aikaan murtauduttava ahtaudesta, 
ennen kuin salvat jälleen lyötäisiin kiinni.”

Kunpa mistään ei ilmestyisi �000-luvun 
Stefan Zweigia.

 
Kirjoittaja on Helsingin Sanomien ulkomaan-
toimittaja ja tietokirjailija. 

Stefan Zweig: Eilispäivän maailma. Erään 
eurooppalaisen muistelmia.  
(Suom. 1945 Alf Krohn, Gummerus)

Heikki Aittokosken tuorein teos on Narrien laiva. 
Matka pieleen menneessä maailmassa.  
(HS Kirjat, �013).
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Uuden vuosituhannen koittaessa kansain-
välisen yhteisön mielessä eli voimakkai-

na muistot Jugoslavian hajoamissodan ja 
Ruandan kansanmurhan kauheuksista. Kuvi-
teltiin että 1990-luvun sotarikokset edustivat 
menneisyyttä, jolle Kansainvälisen rikostuo-
mioistuimen (ICC) perustamisen myötä ha-
luttiin laittaa lopullinen piste. Kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden yleismaailmalli-
suuden sekä institutionaalisen kehityksen 
valossa onkin helppo kuvitella, että maailma 
olisi muuttunut parempaan suuntaan ja että 
sodan lakeja ei enää yhtä laajasti loukattaisi. 
Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Uutisku-
vat YK-koulujen pommituksista Gazassa ker-
tovat siviilien kärsimyksistä, ja malesialaisen 
lentokoneen savuavat jänteet ukrainalaisella 
pellolla muistuttavat meitä siitä kuinka vaike-
aa on hillitä ja säännellä sodankäyntiä.

Muuttuva sodankäynti

Moni sodankäynnin kehityssuunta on vaikeut-
tanut sodan sääntöjen soveltamista. Tällai-
seksi voidaan laskea sotien luonteen muuttu-
minen valtioiden välisistä valtioiden sisäisiksi. 
Sodan lait keskittyvät suurelta osin sääntele-
mään valtioiden välisiä aseellisia konflikteja. 
Peruslähtökohtana on siis sota, jossa kaksi tai 
useampi valtio taistelee keskenään. Koulukir-
jaesimerkkinä tästä voidaan pitää vaikkapa 
Irakin hyökkäystä Kuwaitiin Saddam Hussei-
nin valtakautena vuonna 1990. Konfliktit ovat 
kuitenkin ajan myötä muuttuneet enenevissä 
määrin maan sisäisiksi. Taisteluita käydään 
valtaan pyrkivien ryhmittymien välillä esi-
merkiksi Keski-Afrikan tasavallassa tai Etelä-
Sudanissa. Sisäisten konfliktien sääntely on 
kuitenkin vähäisempää kuin valtioiden väli-
nen sodankäynti. Aina ei myöskään ole sel-
vää millainen konflikti on kyseessä. Ukrainan 
kriisiä tarkasteltaessa esiintyy eri näkemyk-
siä siitä, onko kyseessä valtioiden välinen 

konflikti vai Ukrainan sisäinen selkkaus. 
Toinen ilmiö, joka vaikuttaa sodan lakien 

noudattamiseen ja niiden soveltamiseen, on 
sotateknologian kehittyminen. Lennokit ovat 
mullistaneet sodankäyntiä niin, että vihollista 
vastaan voidaan hyökätä tuhansien kilomet-
rien päästä nappia painamalla. Perinteistä 
sotaa, jossa sotilaat kohtaavat silmästä sil-
mään, käydään yhä harvemmin. Tietoteknii-
kan hyödyntäminen on edennyt niin pitkälle, 
että puhutaan kybersodankäynnistä eli tieto-
verkkosodasta. Kyseisen sodankäynnin muo-
to asettaakin suuria haasteita perinteisille 
sodankäynnin säännöille. Pohdinnassa onkin 
esimerkiksi se, miten määritellään perintei-
nen hyökkäys, jos se tapahtuu yksinomaan 
verkossa tai miten soveltaa oikeutta itsepuo-
lustukseen verkkohyökkäyksen tapahduttua.

Kolmantena suuntauksena, joka on muut-
tanut käsitystämme sodankäynnistä, on yksi-
tyisten tai ei-valtiollisten toimijoiden esilletu-
lo ja voimistuminen. Palveluita ulkoistetaan 
ja yksityisiä sota- tai turvallisuusalan yrityk-
siä käytetään puolustamiseen, vartiointiin ja 
jopa taisteluihin. Tämä vaikeuttaa tulkintaa 
yksityisten toimijoiden oikeuksista ja velvol-
lisuuksista taistelukentällä sekä vastuun ja-
kamisesta. Lisäksi vapaaehtoiset taistelijat 
ja palkkasoturit ovat tavallinen näky konflik-
teissa, kuten Ukrainassakin on nähty. Sotaa 
voidaan myös käydä kokonaan ei-valtiollisia 
toimijoita vastaan. Islamilaisen valtion mili-
tantit taistelevat tälläkin hetkellä eri maiden 
joukkoja vastaan Irakin ja Syyrian alueella. 

Institutionaalisesta kehityksestä

Kaikista sääntelyyn liittyvistä ongelmista 
huolimatta huomattavaa edistystä on tapah-
tunut sotarikosten rankaisemattomuuden 
poistamisessa. Entisen Jugoslavian alueen ja 
Ruandan väliaikaiset sotarikostuomioistuimet 
pohjustivat pysyvän kansainvälisen rikos-

Sotarikokset myös 2000-luvun vitsaus

KatJa Creutz
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tuomioistuimen perustamista vuonna 1998. 
Vuodesta �00� lähtien, jolloin ICC aloitti toi-
mintansa, siihen onkin kohdistunut suuria 
odotuksia. Tuomioistuin edusti ajatusta uu-
desta maailmanjärjestyksestä, jossa valtioi-
den suvereniteetti ohitettiin ihmiskunnan hy-
väksi. Kahdentoista toimintavuotensa aikana 
ICC on kuitenkin tuominnut ainoastaan kol-
me afrikkalaista kapinallisjohtajaa sotarikok-
sista ja saanut siten osakseen runsaasti ar-
vostelua. Tuomioistuimen tehottomuus sekä 
siihen kohdistuneet epärealistiset odotukset 
ovatkin vieneet pohjaa sen ennaltaehkäise-
vältä vaikutukselta. Sotarikoksia tehdään jat-
kuvasti, eikä uhka ICC:n tuomiovallasta ole 
sanottavasti vaikuttanut tähän.

Kansainvälisen sääntelyn ja instituutioi-
den vaikeudet kohdata sodankäynnin mo-
ninaisuutta ja täten vaikuttaa sotarikosten 
ennaltaehkäisemiseen pakottaa uudelleen-
arvioimaan sitä, mitä sääntelyllä ja rankai-
semisella voidaan saavuttaa. Kansainvälisen 
Punaisen Ristin vuonna 1999 tekemän tut-
kimuksen mukaan sodan säännöt tunnettiin 
laajalti entisessä Jugoslaviassa, mutta tämä 
ei estänyt sotarikoksia. Tutkimustulokset 
osoittivat, että ihmisten kokemat kauheudet 
ja tieto siitä että vastapuoli teki sotarikoksia, 

olivat ratkaisevassa roolissa kun sodan sään-
töjä tietoisesti sivutettiin. Sääntelyllä ei siis 
välttämättä pystytä estämään kaikkia kau-
heuksia. Voiko sääntelyllä olla siis jokin muu 
toissijainen tehtävä?

Sääntely ja pyrkimys rangaista sotari-
koksista signaloivat kansainvälisen yhteisön 
arvoja. Kenties niitä voitaisiin jopa kutsua 
yleismaailmallisiksi arvoiksi. Luomalla uusia 
sodan sääntöjä tai muokkaamalla vanhojen 
sääntöjen tulkintaa vastaamaan uusia tar-
peita ja tilanteita, käydään keskustelua siitä 
mitä kukin on valmis hyväksymään ja mitä 
ei sodan puitteissa. Vaikka emme saa sota-
rikoksia kokonaan poistettua, käymme jat-
kuvaa vuoropuhelua siitä millaisessa maail-
massa haluamme elää. Tämä on hyvä pitää 
mielessä kohdatessamme seuraavan kerran 
uutiskuvia Syyriasta tai sodan runtelemasta 
Itä-Ukrainasta. Kansainvälinen humanitaari-
nen oikeus ja sen toimeenpanevat instituu-
tiot eivät ole turhia, vaikka niissä esiintyy 
puutteita. Ne asettavat sen rajan, jonka yli ei 
voi mennä loukkaamatta perustavanlaatuista 
ihmisarvoa, joka kuuluu meille kaikille.

Kirjoittaja toimii tutkijana Ulkopoliittisessa 
instituutissa

Kansainvälinen rikostuomioistuin Haagissa Hollannissa. Kuva: Wikimedia commons.
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Oikeushammaslääkäri Helena Ranta on 
toiminut useiden kansainvälisten oikeus-

lääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja 
jäsenenä. Hän on tunnistanut niin Estonian 
onnettomuuden kuin Kaakkois-Aasian tsu-
namin uhreja sekä määrittänyt kuolinsyitä 
muun muassa Bosniassa, Kosovossa, Irakis-
sa ja Kaakkois-Aasian tsunamialueella.

Miten päädyit alun perin työhösi, kansainvä-
listen tutkimusryhmien jäseneksi ja uhrien 
tunnistustehtäviin konfliktialueille?

Työskentelin oikeusministeriön vankein-
hoito-osastolla 90-luvun alussa, ja minua 
pyydettiin konsultoivaksi hammaslääkäriksi 
HY:n oikeuslääketieteen laitokselle. Suomeen 
perustettiin samoihin aikoihin uhrintunnistus-
ryhmä (Disaster Victim Indentification, DVI).  
Estonian uppoaminen oli meidän ensimmäi-
nen suuri tehtävämme 1994. Maaliskuussa 
1996 olinkin sitten jo Balkanilla Srebrenicassa. 
  
Työskentelet tällä hetkellä Kosovossa. Mil-
laista työtä teet?

Johdan Pristinassa EU-rahoitteista projek-
tia, jonka päämääränä on modernisoida ja 
kehittää Kosovon oikeuslääkinnän palvelujär-
jestelmää. Huolimatta 15 vuotta kestäneestä 
kansainvälisen yhteisön läsnäolosta, kovin pal-
jon kehitystä ei ole tapahtunut, valitettavasti. 
  
Millaista työ kriisialueella (esimerkiksi Irakis-
sa ja Kosovossa) on käytännössä? Millaisia 
työpäivät ovat?

Riippumatta maasta työpäivät ovat pit-
kiä, ja töitä tehdään myös viikonloppui-
sin. Konfliktialueilla työhön liittyy useita   
vaaratekijöitä, jotka on huomioitava. Tääl-
lä Kosovossa noudatan paikallista työaikaa. 

  
Olit todistajana kun Jugoslavian entinen pre-
sidentti Slobodan Milosevic haastettiin Haa-
gin sotarikostuomioistuimeen syytettynä 
kansanmurhasta. Millainen kokemus Haagin 
sotarikostuomioistuin oli?

Olen ollut kahdesti Haagissa. Ensimmäi-
sellä kerralla sekä syyttäjä että puolustus 
(Milosevic) ristikuulustelivat minua. Olin 
valmistautunut Suomessa kahden juristin 
kanssa. Pärjäsin hyvin ja minun oli help-
po vastata, koska tunsin todistusaineiston 
läpikotaisin ja tiesin, että se kestää. Kos-
ka olen ns. Chamber Witness, molemmat 
osapuolet voivat halutessaan konsultoida 
minua. Niinpä avustin syyttäjää Milosevi-
cin yhden tähtitodistajan ristikuulustelus-
sa. Tämäkin oli mielenkiintoinen kokemus. 
  
Miten kaikki näkemäsi ja kokemasi on vaikut-
tanut sinuun?

Ymmärrän haudan merkityksen ihmisille, 
jotka ovat menettäneet rakkaansa. Lisäksi olen 
oppinut arvostamaan pieniä asioita elämässä. 
  
Mitä merkitystä koet tekemälläsi työllä ol-
leen? Mikä on ollut suurin ”onnistuminen” 
ammatillisesti?

Olen puhunut jo 1996 kuolleiden ihmisoi-
keuksista ja vähitellen olen saanut vastakai-
kua ja tukea myös kansainvälisen oikeuden 
asiantuntijoilta, jotka aikanaan teilasivat aja-
tukseni. Jos olen onnistunut auttamaan eloon-
jääneitä heidän surussaan, koen onnistuneeni. 
  
Tuntuuko koskaan, että olet menettänyt us-
kon ihmisiin ja inhimillisyyteen?

Aika ajoin haluaisin jättää kaiken kokema-
ni taakse ja alkaa nauttia joutenolosta ilman 
murheita. Se ei vain ole niin helppoa. Tätä 
työtä ei voi tehdä, jos ei jaksa uskoa ihmiseen. 

Helena Ranta puolustaa kuolleiden 
ihmisoikeuksia

hanna ylönen
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  Miten pidät huolta jaksamisesta ja irrottau-
dut työasioista?

Rakastan klassista musiikkia ja runout-
ta. Olen intohimoinen sienestäjä, tarkkai-
len lintuja, teen ruokaa sukulaisille ja ystä-
ville.  Nyt kun minulla on vähän enemmän 
aikaa, olen palannut myös proosan pariin. 
Talvella hiihdän pohjoisessa, olen jopa har-
kinnut pilkkimistä.  Haalari on jo olemassa. 
  
Onko historiassa olemassa sellaisia asioita, 
joita ei pitäisi yrittää selvittää ja pöyhiä? Tai 
missä vaiheessa voi todeta, että jokin asia on 
loppuun käsitelty?

Selvittämättömät asiat nousevat joskus 
kuitenkin esiin. Olisi parempi tutkia niitä jo 
varhain.

Tehtäväni on suoritettu kun ran-
kaisemattomuuden kulttuuri häviää. 

Oppiiko ihminen historiasta?
Valitettavasti näyttää siltä, ettei ihmis-

kunta opi virheistään.  Ajattelen tällä hetkellä 
erityisesti Syyrian tapahtumia. 

Haastattelija työskentelee historian ja 
yhteiskuntaopin opettajana Eiran aikuisluki-
ossa.

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta puhumassa Porin 
Suomi Areenassa heinakuussa �014.  
Kuva: Wikimedia commons.

Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi 2015

Väinö Tannerin säätiö on myöntänyt vuodesta �006 alkaen opettajas-
tipendin opetustyössään esimerkillisen toimeliaalle ja uutta luovalle 
historian ja yhteiskuntaopin opettajalle. Väinö Tannerin säätiön tavoit-
teena on, että stipendin saanut opettaja pystyy kehittämään ammatti-
taitoaan inspiroivassa ja historiallisesti antoisassa ympäristössä.

Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi sisältää Italian Mazzanossa 
sijaitsevan kirjailijakodin käyttöoikeuden heinäkuun �015 ajan sekä 
yhden hengen matkakulut Italiaan. Kirjailijakodissa on majoitustiloja 
myös esimerkiksi stipendiaatin perheenjäsenille.  

Stipendiä hakevan tulee olla Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL:n jäsen
ja hänen on hallittava vähintään italian kielen alkeet. Stipendin saajan valitsee hakemus-
ten perusteella Väinö Tannerin säätiön hallitus.

Hakemukset mahdollisine liitteineen tulee lähettää sähköpostitse HYOL:n toimistoon
viimeistään 6.1.�015. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 
Lisätietoja www.hyol.fi



3� KLEIO 4/�014

MUSTA HISTORIA - SYNKKÄ NYKYPÄIVÄ

Puheet kuolemanrangaistuksesta ja inhi-
millisistä tavoista teloittaa ihminen ovat 

täynnä paradokseja. Kyseessä on ihmisoike-
uksista suurin – oikeus elää.  

Kuolemanrangaistuksella tarkoitetaan 
rikoksesta tuomitun henkilön surmaamista 
rangaistukseksi. Suomen perustuslaki ja Eu-
roopan ihmisoikeussopimus kieltävät kuole-
manrangaistuksen kaikissa tapauksissa. Kan-
sainvälinen oikeus kieltää alaikäisten tuomit-
semisen kuolemaan. Vuonna �013 ihmisiä 
teloitettiin �� eri valtiossa. Vaikka kuoleman-
rangaistusta käyttävien valtioiden määrä on 
vähentynyt, teloitusten määrä kasvoi vuo-
desta �01�. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty In-
ternationalin tilastojen mukaan vuonna �013 
teloitettiin 778 ihmistä. Teloitettujen todelli-
nen määrä on kuitenkin huomattavasti suu-
rempi, sillä esimerkiksi Kiina, joka teloittaa 
vuosittain enemmän kuin kaikki muut maat 
yhteensä, pitää tilastoja teloituksista valtion-
salaisuutena. 

Kiinassa teloitetaan vuosittain tuhansia 
ihmisiä. Lähi-idässä teloitusten määrä on hä-
lyttävässä kasvussa. Irakissa niiden määrä 
on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna, 
Iran piilottelee teloitusten määrää ja Saudi-
Arabia teloitti kolme alaikäistä, mikä on kan-
sainvälisen oikeuden vastaista. 

Irakissa teloitusten määrän kasvuun vai-
kuttaa maan heikentynyt turvallisuustilanne. 

”Valtaosa Irakin kuolemaantuomituista on 
saanut tuomion terrorismin vastaisten lakien 
nojalla. Epämääräisesti muotoillun lain nojal-
la voidaan tuomita terroritekoihin yllyttämi-
sestä, niiden suunnittelemisesta, rahoittami-
sesta, toteuttamisesta tai muista terrorismia 
tukevista teoista”, sanoo Amnestyn Suomen 
osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laaja-
puro. Viiden suurimman teloittajan joukkoon 
kuuluu myös Yhdysvallat. Vuonna �013 Yh-
dysvalloissa teloitettiin 39 ihmistä.

Myyttien leimaama käytäntö

Kuolemanrangaistusta puolustetaan usein 
toteamalla, että sen käyttö vähentää rikolli-
suutta pelotteena väkivaltaisten rikosten te-
kemistä vastaan. Todellisuudessa väkivaltari-
kokset tehdään usein hetken mielijohteesta,  
ja rikolliset harvoin uskovat jäävänsä kiinni 
teoista. USA:ssa kuolemanrangaistusta käyt-
tävissä osavaltioissa murhataan 5,71 ihmis-
tä 100 000 ihmistä kohden, kun taas kuole-
manrangaistuksen kieltäneissä vastaava luku 
oli 4,0�. Kuolemanrangaistuksen on väitetty 
ehkäisevän tehokkaasti terrorismia. Todelli-
suudessa suurta väkijoukkoa vahingoittavien 
iskujen tekijät ovat tietoisia aiheuttamansa 
vahingon suuruudesta. Tekojen katuminen 
on harvinaista, eikä kuolemanrangaistuksella 
pelottelu estä iskuja. Monet terroristijärjestöt 
pitävät teloittamista tervetulleena julkisuute-
na järjestölle ja niiden jäsenet nostavat teloi-
tetun marttyyrin asemaan.

Inhimillisyyttä etsimässä

Ihmisoikeuksien julistuksessa todetaan, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus elää sekä kielle-
tään kidutus ja epäinhimillinen kohtelu. Poh-
dinnat inhimillisistä keinoista tappaa ovat pa-
radoksaalisia. Vuonna �013 teloitettiin muun 
muassa mestaamalla, hirttämällä, ampumal-
la, myrkkyruiskeella ja sähköllä.

Yhdysvallat esitteli inhimillisenä teloitus-
tapana 30 vuotta sitten myrkkyruiskeen, joka 
sisältää tappavan määrän kolmea kemikaalia. 
Sittemmin ruiske on korvannut Yhdysvalloissa 
muut teloitustavat kuten sähkötuolin ja am-
pumisen. Yhdysvaltojen jälkeen myrkkyruis-
keen on ottanut käyttöön myös esimerkiksi 
Kiina. Joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa 
samanlaisen myrkkyruiskeen käyttö eläinten 
lopettamiseksi on kielletty epäonnistumisen 
riskin ja kivun takia. Esimerkiksi Teksasissa 

Aviorikoksesta hirttopuuhun 

iina lindeMan
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teloitetaan ihmisiä samalla ruiskeella, jolla  
eläinten lopettaminen on kielletty. ”Myrkky-
ruiskeella on kaiketi tavoiteltu kliinisempää 
ja vähemmän väkivaltaiselta vaikuttavaa 
teloitustapaa. Myrkkyruiske voi kuitenkin ai-
heuttaa musertavaa kipua”, Laajapuro sanoo. 

”Jotkut myrkkyruiskeella toteutetut teloituk-
set ovat menneet pieleen ja kestäneet jopa 
yli tunnin. Teloitettavien on nähty haukkovan 
henkeään, heidän suunsa on vääntynyt irvis-
tykseen ja he ovat kouristelleet. Ruumiinava-
ukset ovat paljastaneet vakavia, kymmenien 
senttien pituisia palovammoja.”

Vähemmistöt tulilinjalla

Kuolemanrangaistus on usein syrjivä. Kuo-
lemanrangaistuksen ja köyhyyden on toistu-
vasti näytetty liittyvän yhteen myös vaurais-
sa valtioissa kuten Yhdysvalloissa ja Japanis-
sa. Kuolemantuomioon vaikuttaa useammin 
henkilön sosiaalinen asema ja varakkuus 
kuin tehdyn rikoksen vakavuus. ”Kuoleman-
tuomion voi saada hyvin monenlaisista rikok-
sista, kuten ryöstöistä ja huume- ja talousri-
koksista. Kuolemantuomion voi saada myös 
esimerkiksi aviorikoksista ja jumalanpilkasta, 
joita ei Amnestyn mielestä pitäisi lainkaan 

luokitella rikoksiksi”, Laajapuro kertoo. Yh-
dysvalloissa kuolemantuomiota langetetaan 
suhteellisesti enemmän tapauksissa, joissa 
rikoksen uhri on ollut valkoihoinen. On syyt-
täjästä kiinni, vaatiiko hän kuolemanrangais-
tusta vai vankeustuomiota. 

Laajapuron mukaan kuolemantuomiot 
langetetaan usein oikeudenkäynneissä, jot-
ka eivät täytä oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin kriteerejä. Esimerkiksi Iranissa tun-
nustukset on saatettu hankkia kiduttamalla 
tai muulla epäinhimillisellä kohtelulla. Oikeu-
denkäynnit pidetään suljettujen ovien takana 
ja saattavat kestää vain muutamia minuut-
teja. Syytetyt eivät saa tavata asianajaji-
aan, eikä heillä ole mahdollisuutta valittaa 
tuomiostaan. ”Kuolemanrangaistus loukkaa 
perustavaa ihmisoikeutta – oikeutta elämään 

– ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Kuole-
manrangaistus on julma, epäinhimillinen ja 
ihmisarvoa alentava rangaistus. Se on myös 
peruuttamaton rangaistus, johon saatetaan 
tuomita syytön henkilö. Amnesty vastustaa 
kuolemanrangaistuksen käyttämistä kaikissa 
olosuhteissa.”
 
Kirjoittaja on Amnestyn Suomen osaston 
viestintäharjoittelija.
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Lapsisotilaiden sotatarinat jäävät kertomat-
ta. Ehkä parempi niin, sillä niistä puuttu-

vat kaikki sankaritarinan ainekset. 
Lapsisotilaita arvioidaan maailmassa ole-

van noin �50 000. He ovat muutakin kuin 
pelkkä luku, he ovat kasvoja, nimiä, oikeita 
lapsia lasten unelmineen, mutta lapsuus jää 
heiltä osin tai kokonaan elämättä. 

Lapsisotilaat ovat poikia ja tyttöjä, jotka 
palvelevat aseellisissa konflikteissa ympäri 
maailmaa. Eniten heitä on aseellisissa oppo-
sitiojoukoissa, mutta myös maan virallisissa 
armeijoissa. Lasten rooli vaihtelee. He ovat 
taistelijoita itse sotatilanteissa, kantajia tai 
lähettejä. Heitä käytetään vakoojina, leirien 
vartijoina, siivoajina, kokkeina tai seksiorjina. 
Tyttöjä heistä on noin 40%. Nuorimmat lap-
set ovat alle 10-vuotiaita. 

Vapaaehtoisuus kyseenalaista

Lapsia on raportoitu käytettävän sotilaina yli 
parissa kymmenessä maassa esimerkiksi Aa-

siassa, Afrikassa ja Lähi-idän maissa, huhuja 
lasten värväämisestä on kuultu myös Ukrai-
nan kriisissä. Yhteistä on jonkinasteinen si-
sällissota tai sotatilan tapainen tila suhteessa 
naapurimaahan. 

Perhe voi lähettää lapsen sotimaan kunni-
an ja velvollisuuden tähden, jolloin vanhempi-
en tahto on lapsen tahto, halu sankaruuteen 
perheensä vuoksi. Lapsia ryöstetään tai heitä 
uhkaillaan liittymään tappamalla esimerkiksi 
sukulainen silmien edessä. Lapsia käytetään 
vaihtokaupan välineinä: heillä maksetaan ky-
län suojelu. 

Armeija voi houkuttaa myös tarjoaman-
sa toimeentulon vuoksi. Säännöllinen ruoka, 
vaatteet, ase tai kännykkä houkuttaa. Vapaa-
ehtoisuus onkin lapsen kohdalla määrittelynä 
usein kyseenalainen, sillä lapsen arki saattaa 
olla niin rujoa, ettei muuta vaihtoehtoa tule-
vaisuudelle pystytä näkemään.  

Motiivina liittymiselle voi olla myös halu 
kostaa tapettujen sukulaisten puolesta tai 
vain halu kuulua johonkin. Yhtäkaikki, taus-

Tuntemattomat sotilaat 

inKa heteMäKi

Entinen lapsisotilas ja nykyinen UNICEF-lähettiläs Ishmael Beah lukee kirjaansa 
vapautetuille lapsisotilaille  N´delen kaupungissa Keski-Afrikan tasavallassa.
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talla on yleensä elämä, jossa on läsnä puute 
ja turvattomuus.  

Lapset sotavälineinä

Lasten hyväksikäyttö aikuisten sodissa on 
raakaa ja raadollista. Köyhissä maissa puo-
let väestöstä on lapsia. He ovat taisteleville 
joukoille luonnonvara, niin kauhealta kuin se 
kuulostaakin. Lapsisotilaat tulevat myös hal-
voiksi: syövät vähän, tyytyvät vähään, eikä 
heille tarvitse maksaa palkkaa. Hyvää oloa 
ja taisteluun syöksymisen hulluutta luodaan 
huumeilla. Nuorimmat lapset eivät osaa edes 
pelätä, heidät on helppo laittaa etulinjaan. 

Lasten riippuvuus aikuisista tekee heidät 
myös helposti koulutettaviksi ja manipuloi-
taviksi. Manipulointiin voi liittyä omien per-
heenjäsenten tappaminen, jolloin lapsella ei 
ole mitään minne kannattaisi haikailla palaa-
vansa. Omien perheenjäsenten tappamisen 
jälkeen tappamisella, eikä omalla elämällä 
ole enää mitään merkitystä. Ihmiskilpi on 
näin kovetettu, itsemurhapommi viritetty. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimusta 
tiukennettiin

Työllä köyhyyden poistamiseksi, tasa-arvon 
ja koulutuksen edistämiseksi estetään myös 
lasten värväämistä ja hakeutumista itse so-
tilaallisiin joukkoihin. Työ on kestävää, mutta 
liian hidasta tämän kaameuden kitkemiseksi. 

Lapsisotilaiden käyttöön onkin puututtu 
tiukasti ihmisoikeussopimuksin ja kansallisin 
lainsäädännöin.

Tänä vuonna �5 vuotta täyttävää YK:n lap-
sen oikeuksien sopimusta tiukennettiin kym-
menen vuotta myöhemmin lisäpöytäkirjalla: 
pakollinen minimivärväämisikä nostettiin 15 
vuodesta 18 vuoteen. Alle 18-vuotiaiden va-
paaehtoisena värvääminen on siis yhä mah-
dollista - sen osalta ikärajaa kehotetaan vain 
nostamaan – ellei kansallinen lainsäädäntö 
sitä kiellä. Lisäpöytäkirjan on ratifioinut 158 
maata, mutta siihen liittyminen ei takaa sen 
noudattamista ja esimerkiksi oppositiojouk-
koihin värväämistä ei ole pystytty sen avulla 
kitkemään – sopimushan velvoittaa valtioita, 
joita oppositiojoukot vastustavat.   

Sitovien sopimusten ja kansallisten lain-

säädäntöjen lisäksi tarvitaankin tarmokasta 
tiedon levittämistä, kouluttamista ja neuvot-
teluja. Erittäin oleellista on poistaa kansalli-
sesta lainsäädännöstä lapsisotilaiden kohte-
leminen rikollisina. Rankaisun sijaan tarvi-
taan apua, tukea ja kuntoutusta. 

”Lapsuuteni meni ohitseni huomaa-
matta ja sydämeni vaikutti jäätyneen”

Vaikka kotiin on kova kaipuu, paluu on usein 
vaikeaa. Sen kiteyttää yllä oleva sitaatti, joka 
on lainaus sierraleonelaisen entisen lapsiso-
tilaan Ishmael Beahin muistelmista, A Long 
Way Gone, Memories of a Boy Soldier.  

Kotia tai perhettä, jonka luokse palata, ei 
ehkä ole. Koulu on jäänyt kesken ja vastassa 
saattaa olla syrjivä yhteisö. Erityisen haas-
tavaa palaaminen saattaa olla tytöille, joilla 
on usein mukanaan ”sotavaimouden” myötä 
syntyneet lapset. Tämän lisäksi on tultava 
toimeen itsensä kanssa: kannettava traumat 
ja kestettävä äärimmäisen väkivallan tuomat 
painajaiset. 

Toipuminen on hidasta ja vaatii pitkän 
kuntoutuksen. Kotouttamiseen kuuluu per-
heenjäsenten jäljittäminen, yhteisön koulut-
taminen ottamaan vastaan palaajat, lasten 
koulunkäynnin uudelleenkäynnistäminen, 
terveyspalveluiden ja psykososiaalisen tuen 
järjestäminen. 

Lapsisotilaiden määrä vähentyy, hitaasti 
tosin. UNICEF tekee hartiavoimin töitä lasten 
värväämistä vastaan yhteistyössä hallitusten 
kanssa. Se tekee vahvasti töitä köyhyyden 
poistamiseksi, tasa-arvon ja koulutuksen 
edistämiseksi. Seuraa, kerää tietoa, tutkii ja 
vaikuttaa lainsäädäntöön. 

Vaikka näistä lasten sotimissa aikuisten 
sodista ei ole sankaritarinaa kerrottavaksi, 
eikä sankareita nimettäviksi, on heitä sitäkin 
vahvemmin näissä selviytyjissä. He tarvit-
sevat selviytyäkseen kaiken tuen, ja armon 
tehdyistä teoista. Siksi sallittakoon tähän lop-
puun lainaus Väinö Linnan Tuntemattomasta 
sotilaasta, se sopii tähänkin lopetukseksi. 

”Hyväntahtoinen aurinko katseli heitä. Se 
ei missään tapauksessa ollut heille vihainen.”

Kirjoittaja on Suomen Unicefin vaikuttamis- 
ja ohjelmatyön johtaja.
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Jenni Kirves on päätynyt tutkimaan Suomen 
sotia uusista, aiemmin vaietuista näkökul-

mista. Kirves on tutkinut esimerkiksi lasten 
ja naisten kokemuksia sekä sotatraumoja. 

Hän on toimittanut Sari Näreen kanssa 
Tieto-Finlandia-ehdokkaana olleen teoksen 
Ruma sota - talvi - ja jatkosodan vaiettu his-
toria.

Kuinka kiinnostus aiheeseen syntyi? ”Olen 
ollut 10-vuotiaasta asti kiinnostunut keski-
tysleireiltä selvinneiden juutalaisten selviy-
tymistarinoista. Minua kiinnosti se, kuinka 
ihminen voi selviytyä niin kammottavasta 

kokemuksesta ja miten ihminen voi olla niin 
julma toiselle ihmiselle”, Kirves kertoo

Kalle Päätalo herätti kiinnostuksen  

Kiinnostus Suomen sotiin ja niihin liittyviin 
teemoihin jalostui yliopistossa, kun Kirves 
teki graduaan Kalle Päätalosta. ”Tein gradua-
ni ja myöhemmin populaarikirjaa Kalle Pää-
talosta ja hänestä kertovasta Iijoki-sarjasta. 
Päätalo ei onnistunut sodan aikana tappa-
maan yhtäkään ryssää, vaan haavoittui siinä 
ainoassa taistelussa johon osallistui. Sodan 
lopun hän toimi vartijana Siiranmäen leirillä, 
jonne oli suljettu suomalaisia rikoksentekijöi-
tä. Tämän kaiken ”antisankaruuden” Päätalo 
koki hyvin raskaasti ja yritti sodan jälkeen 
itsemurhaa. Päätalo antoi minulle uuden 
perspektiivin koko sotaan, josta olin tottunut 
lukemaan vain sankarikertomuksia. Tämän 
jälkeen kiinnostuin erilaisista sotatraumoista, 
joita miehillä oli ja aloin tekemään väitöskir-
jaa aiheella Ehjän Suomen rikkinäiset raken-
tajat – jälleenrakentajien mielenmaisema ja 
selviytymisprosessit. Minun oli ensin sukellet-
tava sodan kokemukseen, jotta voisin todella 
ymmärtää jälleenrakentajien mielenmaise-
maa.” Kirves kuvailee. 

Ruma sota

Sari Näreen ja Jenni Kirveen toimittama 
Ruma sota – teos sai huomiota julkisuudessa. 

”Kirja sai alkunsa siitä, että olimme samalla 
työryhmällä tehneet kirjasarjaa lapsista ja 
nuorista sodan varjossa ja olimme kaikki ta-
hoillamme törmäilleet ilmiöihin, joista ei ai-
emmin oltu juurikaan kirjoitettu. Esimerkiksi 
Sotilaiden traumat, ei-kansallisen väestön 

Sodan rumuudesta kertominen on 
rauhankasvatusta
hanna ylönen
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kohtelu vankileireillä ja nuorison kasvatta-
minen sotaan olivat aiheita jotka mielestäm-
me piti aukaista ja saada samoihin kansiin. 
Käytämme kirjassa enemmän lähteinä mm. 
SKS:n muisteluaineistoja kuin haastatteluja, 
koska muistelijoita olisi ollut vaikea löytää. 
Aihe on haastava tutkittava ja vaati mm. ar-
kistolähteiden ohella kaunokirjallisuuteen ja 
sodasta kertoviin muistelmiin tutustumista.”

Positiivista ja negatiivista palautetta

Ruma sota -teoksen teemat ovat kipeitä ja 
perinteisestä poikkeavia. Kirves kuvailee kir-
jasta saatua palautetta näin: ”Itse veteraa-
nit eivät ole arvostelleet kirjaa. Heille kaikki 
tämä on tuttua eikä heillä ole ihannoivaa ku-
vaa sodasta. He tuntevat kyllä sodan reali-
teetit. Enemmänkin heidän sotaa kokematto-
mat poikansa ovat kokeneet, että kirjamme 
loukkaa heidän isiensä kunniaa. Negatiivista 
palautetta on tullut kasvoista kasvoihin vä-
hän. 

Kirjan tekijät ovat saaneet myös nime-
töntä, negatiivista kritiikkiä. ”Enemmänkin 
Internet-palstoilla nimettömänä kirjoittelua 
on esiintynyt ja siellä on käytetty varsin ala-
arvoista kieltä ja minutkin tutkijana on lei-
mattu ties miksi. Vihapuhetta on niin helppo 
harjoittaa nimimerkin suojissa. Nämä täytyy 
kuitenkin jättää omaan arvoonsa. Kerran mi-
nulle soitti 9�-vuotias lotta joka kiitti kirjasta 
ja sanoi, että hän on onnellinen, että näistä 
asioista kerrotaan. Hän oli toiminut sotasai-
raalassa hoitajana ja koki ettei siellä kukaan 
nuorukaisista kuollut ”onnellisena” isänmaan 
puolesta vaan he olivat pikemminkin katkeria 
kohtalostaan.” 

Vaikeneminen ei ole kultaa

Ruma sota – kirjan rinnalla Suomessa julkais-
taan edelleen perinteistä sotahistoriaa. Kir-
veen mielestä erilaiset tutkimukset täyden-
tävät toisiaan. ”Mielestäni nämä kaksi- niin 
sanottu ”uusi sotahistoria” ja vanha perin-
teinen sotakirjallisuus eivät sulje mitenkään 
toisiaan pois. Esiintyihän sodassa myös aitoa 
sankaruutta ja jokainen joka sodasta mitään 

ymmärtää kunnioittavat niitä, jotka siitä sel-
visivät. Todellista sankaruutta on se, että he 
selvisivät kokemuksistaan vaikkakin trauma-
tisoituneina ja kykenivät perustamaan per-
heen ja jälleenrakentamaan Suomen.”

Onko vieläkin olemassa vaiettuja aiheita, 
joista suomalaiset eivät ole valmiita kansa-
na keskustelemaan? Kirves näkee asian näin: 

”Luulen, että suomalaisilla alkaa olla aika hyvä 
tietotaso ja ymmärrys myös sotaan liittyvistä 
ns. vaietuista aiheista. Täytyy muistaa, että 
kyllähän näistä asioista on aiemminkin tehty 
tutkimusta, mutta se ei vain ole tullut samal-
la tavalla suuren yleisön tietoisuuteen kuin se 
on nyt mm. Ruman sodan myötä tullut. Tut-
kijoiden jo pitkään tietämiä ilmiöitä on on-
neksi alettu popularisoimaan ja tietämys sitä 
kautta saavuttaa myös suuren yleisön eikä 
jää vain pienen tutkijajoukon tietoisuuteen. 
Tietysti on tahoja, jotka haluavat sulkea sil-
mänsä kaikelta joka sotii heidän sotakäsitys-
tään vastaan.”

Jenni Kirves ajattelee, että nuorille pitäi-
si puhua sodasta totuudenmukaisesti. ”On 
tärkeää opettaa, että sota on aina rumaa ja 
raadollista eikä yksikään sotaa käyvä maa 
saa puhtaita papereita sen suhteen. Nuor-
ten on hyvä ymmärtää, etteivät suomalaiset 
sotilaat olleet mitään pyhäkoulupoikia vaan 
syyllistyivät julmuuksiin siinä missä minkä 
tahansa muun maan sotilaat. Tietysti asiaa 
ei pidä liioitella, mutta totuus pitää kertoa ja 
antaa historiasta erityisesti kiinnostuneille 
nuorille eväitä vaikkapa kirjallisuusvinkkien 
kautta tutustua asiaan laajemmin. Sodasta 
illusorisen kuvan luominen olisi karhunpalve-
lus nuorille. Sodan rumuudesta kertominen 
on osa rauhankasvatusta. Nuorison on tär-
keä ymmärtää isoisoisiensä ja -äitiensä so-
takokemusta, jotta he ymmärtäisivät miten 
sota on vaikuttanut heidän elämäänsä ja sitä 
kautta heijastunut seuraaviin sukupolviin ja 
vaikuttaa yhä edelleen suomalaisessa yhteis-
kunnassa ja näkyy suomalaisissa perheissä.”

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Eiran aikuislukiossa 
Helsingissä.
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Valmista alkaa olla! Se mikä toteen on tu-
leman. Opetussuunnitelmaprosessissa 

ollaan kuitenkin vasta pääsemässä asiaan 
eli siihen mitä tämä merkitsee opetukses-
sa ja oppimisessa. Opetushallituksen sivuil-
le pullahtaa vuoden �015 alussa 1.8.�016 
käyttöön otettavan opetussuunnitelman pe-
rusteet. Prosessi tuli kaikille näkyväksi kesä-
kuussa �01�, kun julkaistiin valtioneuvoston 
hyväksymä tuntijako ja oppimisen uudet ta-
voitteet. Sen jälkeen Opetushallitus ryhtyi 
hoitamaan omaa leiviskäänsä, kutsui taitajat 
ja tietäjät kokoon keittämään keitosta mei-
dän opettajien arjentyön reseptiksi. Se ken 
on halunnut omilla kannanotoilla maustaa 
keitosta, on siihen saanut mahdollisuuden 
useaan otteeseen.

Kuntakohtainen hionta jäänee vähäiseksi. 
Tärkein työ olkoon pohdinnassa, miten OPS:
n yleinen osa saadaan toteutettua kunkin 
oppiaineen sisällöissä eläväksi opetukseksi 
ja oppimiseksi. HYOL on ahkerasti peruskou-
lutyöryhmän avulla lausunut käsityksiään 
ainekohtaisista osioista. Allekirjoittanut on 
puolestaan ollut HYOL:n edustajana OAJ:n 
koulutuspolitiikassa ja saanut lausua osana 
Pedagogisen toimikunnan peruskoulujaosta 
näkemyksiä sisältöjen sopivuudesta käytän-
nön työhön. Tykkään tästä opetussuunnitel-
masta. Luvut 1-1� eli yleinen saavat mielen 
porisemaan. Pedagogi minussa miettii mitä, 
missä, milloin ja kenen kanssa. 

Mikä on muuttunut?

Käsitys oppilaasta aktiivisena toimijana nor-
mittaa opetussuunnitelmaa. Mitä tuo tarkoit-
taa opetuksessa? Onko aktiivista toimintaa 
se, että oppilas kuuntelee minua? Ajatus ak-
tiivisesta kuuntelijasta hymyilyttää vanhem-
paa lehtoria. Ovat aika hyviä huijaamaan, 

kuulokkeet korvilla voi esittää opetuksesta 
lumoutunutta oppijaa. Ei siis pelkkää kuun-
telemista, vaan aktiivista osallisuutta oppi-
miseen. Onneksi on historia, humanistinen 
ihmistiede, joka kertoo ihmisen toiminnasta 
ja yhteiskuntaoppi.

Luen tavoitteena olevan laaja-alaisen 
osaamisen, joka on normitettu seitsemäksi 
kokonaisuudeksi. Mietintään yhdessä kolle-
gojen kanssa, miten saan aktiivisen kuunteli-
jani – oppijan - toimimaan vuorovaikutukses-
sa ja itseohjautuvammin. Minut määrätään 
opettamaan ajattelun ja oppimaan oppimi-
sen taitoja, rohkaisemaan vuorovaikutuk-
seen, luottamaan itseensä ja perustelemaan 
näkemyksiään. Jihuu! Tätä olen mielestäni 
tehnytkin. Muistelen, että tämän vuoksi jo 
lukiossa innostuin historiasta ja yhteiskunta-
opista. Eivätkös jo antiikin…? Jatketaan OPS:
n lukemista. Autan oppilaita huomaamaan 
kulttuurisen vuorovaikutuksen, sen moninai-
set ilmaisut ja millaista osaamista se vaatii. 
Ohjaan selvittämään, mitä kaikkea on ta-
pahtunut, kun tätä osaamista ei ole ollut tai 
on ollut. Ehkä kerron hyvän tarinan, miten 
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ovat pi-
täneet ihmisiä pystyssä vaikeinakin aikoina. 
Tai sitten saavat kertoa toinen toisilleen tai 
tutkia aikalaisten kertomuksia, verrata nyky-
hetkeen tai globaalisti. Opetan tulkitsemaan 
erilaisia viestejä erilaisista viestimistä, tuot-
tamaan niitä itse ja arvottamaan niin omaa 
kuin muiden tuotosta. Kriittisyyttä, sitähän 
olen aina opettanut. Totta kai käytämme tek-
nologiaa! 

Työelämässä on osattava ottaa huomioon 
erilaisia ihmisiä kuten luokassakin, tehdään 
projekteja ja yhteistyötä. Yrittäjyyteen oh-
jaaminen onnistuu luontevasti. Osallistumis-
ta, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden 
rakentamista historia näkökulmaan nojaten, 

Opetussuunnitelma muuttuu
Onko myös vanhemman lehtorin muututtava?

MarJa asiKainen
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meiltä tämä onnistuu. Seitsemän laaja-alai-
sen osaamisen osa-aluetta, joista joihinkin 
pitäisi keskittyä. Mitä, jos ne kaikki sopivat 
opetukseen kuin iPad käteen? 

OPS-prosessi paikallisesti

Tutkin Turun Tiekarttaa eli OPS-aikatauluja. 
Huomaan, että kotikaupungissani on jopa 
muistettu budjetoida uuteen opetussuunni-
telmaan valmistautuminen. Mitenköhän tämä 
toteutuu niissä kunnissa, joissa opettajia lo-
mautetaan? Keväällä rehtori pirautti ja kysyi 
lähtisikö vanhempi lehtori KOPS-opettajaksi 
eli koulukohtaiseksi opetussuunnitelmakoor-
dinaattoriksi. Hieno nimitys, mutta hirveätä 
tunkua ei tehtävään ollut. ”Huikean” palkki-
onkin halusin puolittaa, kun mielestäni työpa-
ri toisesta oppiaineesta oli kahisevia seteleitä 
tärkeämpi. Nyt on tullut päivitettyä ja päivi-
teltyä oman koulun osalta yhdessä muiden 
opettajien ja rehtorin kanssa oppilashuolto-
osuus. Valmistelun teimme VESO:ssa niin, 
että ryhmät saivat kirjoitettavakseen kullekin 

sopivimman luvun tai luvut. Piti vielä pohtia, 
miten viedä normit käytäntöön. Useammasta 
suusta kuulin, että aika loppui kesken. Siis 
lauantaina, kuusituntisessa VESO:ssa. Hullu-
ja nuo opettajat!

Syksyn VESO:ssa jatkoimme tätä hulluut-
ta. Kuva vieressä kertoo kaiken. Siinä ollaan 
juhlasalissa ja tuijotellaan lappuja, joihin on 
tiivistetty OPS:n ydinasioita. Ja taas valitet-
tiin, että olisi voinut pidempäänkin keskustel-
la. Onneksi olivat ne jäärät, joiden mielestä 
vanhempi lehtori ei leiki, laula eikä ainakaan 
tuhertele mitään tussilla paperille. Vai olivat-
ko ne vain omassa päässäni?

Ystävät, toverit, kollegat! Teille ollaan 
luovuttamassa uutta opetussuunnitelmaan. 
Se ei ole huono. Ajat voivat olla huonot ja 
resurssit riittämättömät. Sitä valintaa emme 
tee me eivätkä oppilaat. Pahinta on kuolla 
pystyyn, joten yritetään!

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Rieskalähteen koulussa Turussa ja 
HYOL:n peruskoulutyöryhmän jäsen.
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Oletko jo tutustunut peruskoulun uuteen 
opetussuunnitelmaan? 

Monilukutaito, laaja-alainen oppiminen ja 
laaja-alaiset osaamisalueet, tvt-osaaminen, 
kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmai-
su, osallisuus ja vaikuttaminen ovat vain osa 
opetussuunnitelman keskeisistä käsitteistä. 
Kaiken taustana häilyy muuttuva maailma.

Huomasitko muuten, että yhteiskuntaop-
pia aletaan uuden opetusuunnitelman mukai-
sesti opettaa jo alakoulussa?

Historian opetussuunnitelmatyöryhmä

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on 
synnytetty melko pikaisesti. Ainekohtaiset 
ryhmät aloittivat työnsä kevättalvella �013, 
ja nyt teksti on miltei valmiina.

Opetusneuvos Kristina Kaihari onnistui ko-
koamaan työryhmän, jonka jäsenet edustivat 
peruskoulun kaikkia muotoja, ylä- ja alakou-
luja, yhtenäiskouluja, normaalikouluja sekä 
yliopistomaailmaa - Suomen kouluja etelästä 
aina Lapin Kolariin, ruotsinkielisiä unohta-
matta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma oli on-
nistunut. Mukana oli myös jäseniä edellisen 
opetussuunnitelman kirjoittajaryhmästä.

Työ aloitettiin opetussuunnitelman yleisien 
osien kommentoimisella. Saimme ottaa osaa 
mm. opetussuunnitelmaan sisältyvien seit-
semän laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden 
sisältöihin.  Keskustelimme pitkään niiden 
huomioimisen haasteista peruskoulussa. Jää-
vätkö ne mahdollisesti oppiaineiden sisältö-
jen opettamisen varjoon? Kyetäänkö kouluis-
sa opetussuunnitelman vaativiin eheyttäviin 
oppimiskokonaisuuksiin? Peruskoulun jäykät 
rakenteet, esimerkiksi opettajien erikokoiset 
opetusvelvollisuudet, lukujärjestykset yms. 
näyttävät olevan haasteena oppiainerajat 
ylittävälle yhteistyölle, ainakin yläkouluissa. 

Nykyinen ehdotus onkin näiltä osin paljon 
konservatiivisempi kuin mitä sen ensin ehdo-
tettiin olevan. 

Jotakin uutta, jotakin vanhaa

Ennen varsinaisen peruskoulun historian 
opetussuunnitelmatyön aloittamista ryhmä 
oli mukana esikoulun historian opetussuunni-
telman teossa, minkä jälkeen päästiin käsiksi 
kuumaan perunaan, historian opetussuunni-
telmaan.

Ryhmän jäsenet olivat yksimielisiä siitä, 
että historian opetussuunnitelmassa oli liikaa 
sisältöjä ja historian taidot eivät olleet tar-
peeksi esillä. Tavoitteet ja arviointikriteerit 
eivät näyttäneet olevan tasapainossa. 

Työryhmä päätti teemoittaa sisällöt ja jät-
tää opettajalle valtaa valita. Opetus voi edetä 
temaattisesti tai kronologisesti. Mukaan pa-
lapeliin heitetiin myös laaja-alaiset oppimis-
kokonaisuudet. Kaikki järjesteltiin taulukko-
muotoon, mikä on yhtenäinen käytäntö kai-
kissa oppiaineissa. Koska kaikki sisältötavoit-
teet on yhdistetty jokaiseen taitotavoittee-
seen, voi opettaja opetusta suunnitellessaan 
valita, mitä taitotavoitetta hän harjoittaa 
oppilaillaan missäkin sisältöaiheessa. Uuden 
opetussuunnitelman hengen mukaisesti hän 
tietysti tekee myös yhteistyötä oppilaiden 
kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän työ on loppusuoralla. Vielä muo-
kattavana ovat arviointiin liittyvät asiat. Poh-
dimme myös tukiaineiston kohtaloa. Nyt kan-
natta kaivaa opetussuunnitelman luonnos 
esiin ja orientoitua sen käyttöön ottoon. Mo-
nia kollegoita on arveluttanut suosikkiaihei-
den puuttuminen sisällöistä. Aivan turhaan, 

Uusi peruskoulun opetussuunnitelma 
tulee – oletko valmis?
MarKetta hulKKo-lassila
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sisältöteemat eivät estä niitä käsittelemästä. 
Nyt voi mielestään turhempaa sisältöä jät-
tää surutta pois, kunhan käsittelee teemoja. 
Mielenkiintoista on nähdä miten kustantajat 
muuttavat oppikirjoja. Nehän ovat joskus 
korvanneet opetussuunnitelman niin opetta-

jan, oppilaan kuin huoltajankin mielikuvissa.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori, HYOL:n peruskouluryhmän jäsen ja 
opetushallituksen perusopetuksen historian 
opetussuunnitelman työryhmän jäsen.
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Pestalozzi on Euroopan neuvoston rahoit-
tama opettajien täydennyskoulutusohjel-

ma, joka tarjoaa myös historian ja yhteiskun-
taopin opettajille mielenkiintoista koulutusta 
vuosittain.  Pestalozzi-ohjelman tavoitteena 
on tehdä osallistujille tutuksi Euroopan neu-
voston toimintaa, etenkin sen ajamia keskei-
siä arvoja, kuten demokratiaa, ihmisoikeuk-
sia ja laillisuutta, joita eri koulutuksen alu-
een hankkeet vievät eteenpäin. Ohjelmaan 
osallistuminen on osanottajalle maksutonta: 
kaikki matka- ja majoituskulut maksetaan ja 
ruokailut ovat ilmaisia.

Kansainvälinen e-oppikirja historian 
opetukseen

Virossa järjestettiin lokakuussa Pestalozzi-
koulutus, jonka tavoitteena oli tehdä tutuksi 
Euroopan neuvoston rahoittamaa ja julkaise-
maa e-oppikirjaa ”Shared Histories for a Eu-
rope without dividing lines”. Samalla esiteltiin 
myös muita erityisesti historian ja yhteiskun-
taopin opetukseen soveltuvia ohjelmistoja. 
Osallistujia oli yhteensä 30, joista 15 isän-
tämaa Virosta ja loput 15 eri Euroopan neu-
voston jäsenmaista, kuten Suomesta, Tans-
kasta, Islannista, Saksasta, Valko-Venäjältä, 
Venäjältä ja Kroatiasta. Koulutus järjestettiin 
Tallinnan yliopiston tiloissa.

Ensimmäisenä päivänä esiteltiin erityises-
ti e-oppikirjaa ja sen käyttömahdollisuuksia. 
Ryhmätyöskentelyn yhteydessä valkeni, että 
eri maissa opetetaan historiaa melko erilai-
sin painotuksin, mutta suomalaiseen opetuk-
seen – etenkin lukiotasolla – e-oppikirjasta 
löytyy hyödynnettävää materiaalia. Kirja on 
englanninkielinen, mikä luonnollisesti rajoit-
taa sen suoraa käyttöä opetuksessa. Kirja 

löytyy Euroopan neuvoston sivuilta (Shared 
Histories).

Opettajat vertaiskouluttajina

Seminaarin toinen päivä oli mielenkiintoi-
sin suomalaisen opettajan silmin. Virolaiset 
opettajat Madli-Maria Naulainen ja Maidu 
Varik esittelivät erilaisia digitaalisia välinei-
tä, joita voi hyödyntää opetuksessa. Yleisesti 
tunnettua on, että etelänaapurimme on mei-
tä digitaalisuuden saralla monessa asiassa 
edellä. Näin on myös opetuksessa. 

Virossa on tarkoitus siirtyä kokonaan säh-
köisiin opetusmateriaaleihin vuonna �018. 
Historianopetukseen on jo aiemmin luotu esi-
merkiksi histrodamus.ee-portaali. Opettajat 
käyttävät myös näppärästi erilaisia ilmaisoh-
jelmia opetuksensa tukena, näistä esimerk-
keinä Kahoot!, Answergarden tai monille jo 
tuttu Socrative. Moodlea, Fronteria tai muita 
alustoja ei niiden kalliiden lisenssimaksujen 
vuoksi käytetä kovinkaan laajalti. 

Kolmannen päivän ohjelman avasi Mart 
Laanpere, joka johtaa Tallinnan yliopiston 
opetusteknologian keskusta. Hän esitteli seu-
raavan sukupolven opetusteknologia välinei-
tä sekä puhui trialogisen oppimisen mallista, 
jossa digitaaliset välineet otetaan kiinteäksi 
osaksi yhteisöllistä oppimista. Päivän päät-
teeksi ryhmissä luonnosteltiin e-oppikirjaan 
pohjautuvia opetuspaketteja käytettäväksi 
historianopetuksessa.

Seminaarin satoa

Pestalozzi-seminaarien anti ei ole ainoastaan 
seminaarin sisällössä, vaan yhtä tärkeätä on 
luoda kontakteja saman alan opettajiin toi-

Virosta vauhtia sähköistämiseen!
Connecting local, regional and European history with using  
electronic tools in teaching 

niina Väntänen teKsti, Madli-Maria naulainen KuVa
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sissa maissa. Myös tässä seminaarissa pääsi 
jakamaan ajatuksia ja suunnittelemaan tu-
levaa yhteistyötä muiden maiden opettajien 
kanssa. Ainakin muutamia Erasmus+ -pro-
jektisuunnitelmia ja Nordplus Junior ideoita 
syntyi opettajien keskuudessa. Mielenkiin-
toista oli myös kuulla tanskalaisista lukion 
päättökokeista, joissa esimerkiksi historian 
kokeet ovatkin suulliset eivätkä suinkaan 
sähköiset.

Järjestelyt olivat kaikin puolin mainiot, ho-
telli oli lyhyen kävelymatkan päässä yliopis-
tolta, langaton netti toimi moitteettomasti 
sekä koulutuksen ajan että vapaa-ajalla, 
ruokailut olivat hyvin järjestetty ja viimeise-
nä iltana illallinen oli Olde Hansa-ravintolas-
sa vanhassa kaupungissa. Virolaiset kollegat 
järjestivät myös ystävällisesti kiertokävelyn 
hyytävän kylmässä Tallinnassa vielä illallisen 
jälkeen.

Miten pääsen mukaan?

Pestalozzi-ohjelmasta löytää lisätietoja OPH:
n nettisivulta tai suoraan Euroopan neu-
voston sivulta. Historian ja yhteiskuntaopin 

opettajille sopivia aiheita on vuosittain aina-
kin muutamia, ja Puolassa järjestetään holo-
kaustiin liittyviä koulutuksia useimpina vuosi-
na. Yhteensä koulutuksia järjestetään 10–15 
vuosittain. Koulutuksista valtaosa on eng-
lanninkielisiä, mutta niitä järjestetään myös 
muilla eurooppalaisilla kielillä. Niiden kesto 
on �-4 päivää. Hakujoissa kannattaa ottaa 
huomioon se, että hakemus tulee toimittaa 
OPH:n yhteyshenkilölle paria viikkoa ennen 
hakuajan varsinaista päättymisaikaa. Koulu-
tuksiin voi osallistua kahden vuoden välein.

Kirjoittaja työskentelee Kallion lukiossa his-
torian ja yhteiskuntaopin opettajana

Pestalozzi-ohjelma:  
http://www.oph.fi/opetushallitus/kansainva-
linen_toiminta/euroopan_neuvosto/opettaji-
en_taydennyskoulutusohjelma_pestalozzi
www.coe.int/pestalozzi
 
E-oppikirja Shared Histories:
http://www.coe.int/t/DG4/EDUCATION/HISTO-
RYTEACHING/Projects/SharedHistories/Shared-
Histories_en.asp

Saman pöydän ääressä islantilaisia, suomalaisia, valkovenäläisiä ja virolaisia 
opettajia vertailemassa koulujen historianopetuksen sisältöjä.
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Miten käy, kun laitetaan fysiikan, biologi-
an ja historian opiskelijat yhteen? Syn-

tyy onnistunut tiedeleirikoulu.
Halusimme huittislaisessa Lauttakylän 

lukiossa kokeilla leirikoulua ulkomailla aine-
rajat ylittävässä oppimisympäristössä. Suun-
nittelimme leirikoulun tarkoituksella yli vii-
kon mittaiseksi, jolloin oppimiselle jäisi aikaa. 
Mukana olevat opettajat edustivat fysiikkaa 
ja matematiikkaa, biologiaa ja maantiedettä 
sekä historiaa ja yhteiskuntaoppia.

Ennakkovalmistelut

Aloitimme leirikoulun suunnittelun kohteiden 
ja oppimistavoitteiden valinnalla. Valitsimme 
teemaksi kaikkia oppiaineita tasapuolises-
ti hyödyntävän tekniikan, luonnon, ihmisen 
sekä kulttuurin vuorovaikutuksen. Aloittai-
simme leirikoulun Ranskasta ja siirtyisimme 
Andorran kautta Espanjan Kataloniaan. 

Rajasimme matkan koskemaan kuluvan 
vuoden abiturientteja. Valintakriteerinä oli 
menestys vähintään yhdessä edellä maini-
tuista oppiaineista. Plussaa sai espanjan tai 
ranskan kielen taidosta, koska halusimme 
kannustaa laajaan kielitaitoon englanti-pai-
notteisessa maailmassa. Lisäksi edellytimme 
hyvää kuntoa. 

Rahoitukseen käytimme edellisistä hank-
keista yli jäänyttä rahaa ja opiskelijoiden 
omaa varainhankintaa. Lisäksi jokainen opis-
kelija maksoi matkastaan �50 euroa. Työn-
antajaa rasitimme kolmen lehtorin sijaisuu-
della. Matka toteutettiin lokakuussa syksyn 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

Kaikki opiskelijat saivat ennakkotehtä-
viä historiaan liittyen. Lisäksi he saivat en-
nakkotehtäviä valitsemastaan oppiaineesta. 
Esimerkiksi fysiikan opiskelijat valmistelivat 
satelliitteihin liittyvän luennon, jonka he esit-
tivät matkan aikana avaruusfysiikan tiede-
keskuksessa Toulousessa.

Avaruutta, satelliitteja ja pitkä marssi

Vihdoin lensimme Toulouseen Etelä-Rans-
kaan. Fysiikan lehtori Kalle Vähä-Heikkilä oli 
varannut jo lentomatkalle käytännön mitta-
uksia. Hän opetti, miten mitata lentokoneen 
lähtökiihtyvyys narua, pyyhekumia sekä pa-
peria käyttäen. 

Varsinainen opetus alkoi Euroopan ava-
ruuskeskuksessa Cite de L’Espacessa, jossa 
opiskelijoiden tuli tehdä ryhmässä analyysi 

Ei koulurakennusta, ei oppiainerajoja

Petteri Mertala Ja Kalle Vähä-heiKKilä

Opiskelijat Toulousen avaruuskeskuksessa 
Cite de l’Espacessa. Taustalla eurooppalaisen 
avaruustutkimuksen tulos, Ariane-raketti.  
Kuva: Kalle Vähä-Heikkilä
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avaruuden merkityksestä nyky-yhteiskun-
nassa. Opiskelutulokset purettiin lämpimän 
auringon alla opiskelijoiden pitämällä oppi-
tunnilla iltapäivän myöhäisinä hetkinä. 

Siirryimme junalla kohti Andorraa, jonne 
päästäksemme meidän oli käveltävä 15 ki-
lometriä rajan yli. Onneksi kaikilla oli rinkat, 
joissa tässä vaiheessa ei ollut liikaa painoa. 
Pian kävi ilmi, että nykylukiolainen ei ole 
opettajansa veroisessa kunnossa. Ryhmäm-
me jakautui hyvin nopeasti niihin, joilla jalka 
nousi ja niihin, joilla ei noussut. Andorraan 
päästiin väsyneitä ja tietoisina siitä, että to-
dellinen vaellus olisi seuraavana päivänä.

Jos vuori ei tule lukiolaisen luo…

Edellinen päivä tuntui kaikkien jaloissa, mut-
ta aamulla varusteet jaettiin päiväreppuihin 
ja lähdettiin kiipeämään. Biologian ja maan-
tieteen lehtori Vesa Riihisalon ohjeiden mu-
kaan noustessa seurattiin kasvillisuusvyöhyk-
keiden muuttumista. Lisäksi kuvattiin hmisen 
vaikutus luonnossa ja luonnon hyväksikäyttö. 
Fysiikassa seurattiin ilmanpaineen muutoksia 
sekä mitattiin maapallon magneettikentän 
inklinaatiokulmaa vuoristossa. 

Jos kävely rajalle oli ollut raskasta, nyt 
vuori alkoi todella haastaa lukiolaisia. Kävi 
ilmi, että kesäksi annettu kotitehtävä fyy-
sisen kunnon hankkimisesta oli laiminlyöty. 
Maltilliseksi laadittu aikataulu ei pitänyt. Vuo-
ristomajalla nautitun lounaan jälkeen poruk-
ka jaettiin kahtia. Kaksi opettajaa sekä noin 
puolet ryhmästä jatkoi vauhdikkaasti alkupe-
räisellä suunnitelmalla muiden palatessa yh-
den opettajan kanssa takaisin.

Urakan jälkeen oli ansaitun vapaa-ajan 
vuoro, ja Andorran verovapaat myymälät vei-
vätkin voiton opiskelijoiden väsymyksestä. 

Katalonia, Katalonia!

Matkapäivä Barcelonaan oli matkan ainoa 
täysin ohjelmaton päivä, mikä tulikin tar-
peeseen yhden opettajan saatua ruokamyr-
kytyksen. Opimme, että opettajia tulee olla 
reissussa vähintään kaksi, jotta koko kara-
vaani ei pysähdy.
Yhden välipäivän jälkeen menimme opiske-
lijoiden johdolla Antonio Gaudín jalanjäljissä 
tutkimaan Barcelonan arkkitehtuuria. Seu-

raavana aamuna otimme junan Figuerakseen 
tutustuaksemme Salvador Dalín taiteeseen 
hänen kotiinsa tehdyssä museossa. Opiske-
lijoilta saadun palautteen mukaan tämä tai-
dehistorian kierros oli sellainen, joka korvasi 
kaikki aiheen parissa istutut tunnit. 

Järjestimme opiskelijoille yllätyksen Costa 
Bravalla - he pääsivät uimarannalle puoleksi 
päiväksi. Abiturientit olivat kuin lapset joulu-
na uimarannalle päästyään. Opettajat tutus-
tuivat tällä aikaa 1100-luvun linnaan.

Viimeisenä päivänä kiersimme läpi histo-
riallisen Barcelonan, jossa Rooma, keskiaika, 
Espanjan sisällissota sekä olympialaiset nipu-
tettiin osaksi alueen historiaa. Urani mieleen-
painuvin historian tunti lienee opetushetki, 
jonka pidin Katalonian parlamentin edustalla 
huomioiden tämänhetkiset itsenäistymispyr-
kimykset. Didaktista elämystä nakersi kulku-
koira, joka kesken esityksen jolkotteli röyh-
keästi huolella piirtämäni kartan yli.

Yhteisöllinen oppiminen positiivinen 
yllätys

Halusimme tiedeleirikoulussa kokeilla aine-
rajat ylittävää ja oppiaineet yhdistävää ope-
tusta. Opiskelijat toivat palautteessaan esiin, 
että leirikoulussa opittiin syventävää tietoa 
kaikista niistä lukion kursseista, joita ei muu-
ten opiskella. Suurin yllätys palautteissa oli 
kuitenkin korostunut yhteisöllisen oppimisen 
merkitys. Opiskelijat tekivät yhteistyötä yli 
perinteisten oppiainerajojen ja omien ystävä-
piirien. Pitkällä matkalla piti oppia olemaan 
sellaisten persoonien kanssa, joiden kanssa 
ei muuten olla tekemisissä. 

Tiedeleirikoulu oli haastava mutta palkit-
seva kokemus. Taloudellisesti leirikoulun jär-
jestäminen on hankalaa, eikä pelkkä rahan-
keräys opiskelijavoimin saata riittää. Monen-
laista probleemaa ilmenee niin ennen matkaa 
kuin sen aikanakin. Opiskelijat kuitenkin ko-
rostivat, että matkalla opittiin ennen kaikkea 
elämästä. Niin sen pitää ollakin.

Petteri Mertala toimii historian, yhteiskun-
taopin ja filosofian lehtorina Lauttakylän 
lukiossa. Hän väitteli Suomen ja Espanjan 
välisistä suhteista syksyllä 2013. Kalle Vähä-
Heikkilä toimii fysiikan ja matematiikan 
lehtorina Lauttakylän lukiossa. 
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Jyväskyläläinen Jyrki Lempinen oli tänä syk-
synä Saudi-Arabiassa arvioimassa maan 

koulutusta. Hän kertoo Kleion lukijoille tilan-
teesta öljyvaltiossa.
 
Kuka olet?

Olen historian, yhteiskuntaopin ja yrittä-
jyyden opettaja Sepän lukiossa Jyväskylässä. 
Vuoden �015 alusta oppilaitoksemme liite-
tään osaksi 1�00 opiskelijan Jyväskylän ly-
seon lukiota. 

Miksi sinua pyydettiin Saudeihin?
Syy, miksi pääsin mukaan arvioimaan 

Saudi-Arabian yleissivistävän koulutuksen 
koulupiiritason hallintoa, lienee aiempi työs-
kentelyni erilaisissa koulutuksen konsultti-
tehtävissä kehittyvissä maissa ja haastavissa 
toimintaympäristöissä. 

Mikä oli tehtäväsi siellä? 
Olin siis reilun kuukauden Saudi-Arabias-

sa koulutuksen arviointitehtävissä. Tehtävän 
toimeksiantajana oli Public Education Evalua-
tion Commission (PEEC), joka on vuosi sitten 
perustettu itsenäinen kansallinen arviointiyk-
sikkö suoraan Saudi-Arabian opetusminis-
terin alaisuudessa. Yksikkö on keskeisesti 
vastuussa maan yleissivistävän koulutuksen 
kehittämisestä lähitulevaisuudessa. 

Työrupeaman aikana arvioitiin maan 
kaikki 45 koulupiiriä. Koulupiirien arvioinnin 
tavoitteena on saada yleiskuva siitä, mi-
ten yleissivistävä koulutus maassa hallinnol-
lisesti toteutetaan ja miten toteutus näkyy 
koulutasolla ja opetuksessa. Saatua tietoa 
hyödynnetään, kun seuraavassa vaiheessa 
suunnitellaan, mitä pitäisi tehdä ja miten 
edetä maan yleissivistävää koulutusta kehi-
tettäessä. Kerättyä materiaalia analysoi ja 
tuloksia hyödyntävät sekä kansalliset että 
kansainväliset koulutuksen evaluointiin eri-
koistuneet asiantuntijaryhmät. 

Koulupiirien arvioinnin suorittivat ulko-
maiset arviointiasiantuntijat, joista useimmat 
olivat amerikkalaisista yliopistoista. Lisäksi 
mukana oli muutama suomalaistaustainen 
koulutuksen evaluointiin erikoistunut asian-
tuntija. Niin sanotun kansainvälisen tiimin li-
säksi arviointiin osallistui saudiasiantuntijoita 
paikallisista yliopistoista. Arvioitsijat oli jaet-
tu kahdeksaan viiden hengen tiimiin. 

Kuukausi koulutuksen evaluointia  
Saudi-Arabiassa

riitta MiKKola

Jyrki Lempinen.
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Millaista oli arki koulutusta arvioidessa?
Kenttätyö eli yksittäiset koulupiirivierai-

lut ja haastattelut tehtiin aina kahden päivän 
aikana samalla sapluunalla. Haastateltavina 
olivat koulupiirien johtajat, tämän eri hal-
lintosektoreista vastaavat lähimmät alaiset, 
kouluvierailukohteiden rehtorit sekä muuta-
ma opettaja. Lisäksi observoimme oppilaitok-
sen fyysisiä tiloja ja opetusta. Kukin henkilö 
tai ryhmä haastateltiin erikseen, eli missään 
haastattelussa ei ollut esimiehiä ja hänen 
alaisiaan samaan aikaan. 

Saudi-Arabian koululaitos – kuten koko 
yhteiskunta – on jaettu tiukasti miesten ja 
naisten ”maailmaan”. Siksi saman koulupii-
rin miespuolisten ja naisten koulujen hal-
linto ja johtajat sekä rehtorit että opettajat 
haastateltiin erikseen. Miehillä tai naisilla ei 
ollut menemistä toistensa kouluihin, minkä 
vuoksi meillä oli sekä mies- että naisedustus 
tiimeissä.

Itse olin team leaderinä viiden hengen 
arviointiryhmässä, jossa ensimmäisen kolme 
viikkoa oli lisäksi amerikkalainen kasvatus-
tieteen naisprofessori, yksi PEEC:n edustaja 
ja kaksi vaihtuvaa paikallista koulutuksen 
asiantuntijaa. Viimeisen viikon naispuolisena 
työparinani toimi Pakistanin korkeakoulutuk-
sen arviointineuvoston apulaisjohtaja. 

Noin kuukauden aikana tiimini arvioi seit-
semän koulupiiriä eri puolilla maata. Suurin 
osa koulupiireistämme oli Riadin ympäris-
tössä, mutta osa Punaisen meren rannalla 
lähellä Jemenin rajaa sijaitsevassa Jesanin 
maakunnassa. Lisäksi kävimme arvioimassa 
Tabukin koulupiiriä maan pohjoisosassa lä-
hellä Jordanian rajaa.

Joka päivä haastattelujen jälkeen pidim-
me tiimikokouksen, ja jokaisen tekemien 
henkilökohtaisten muistiinpanojen pohjalta 
valmistelimme tiimikohtaisen raportin koh-
teesta. Työpäivät olivat pitkiä: aamulla läh-
dettiin viimeistään puoli seitsemältä liikkeelle, 
ja takaisin tultiin vasta illalla. Pitemmät mat-
kat maan sisällä tehtiin lentämällä. 

Millainen on saudien koulujärjestelmä?
Yleinen havainto on, että Saudi-Arabian 

yleissivistävä koulutus on rakenteeltaan hy-
vin hierarkkinen ja valtaetäisyydet eri hallin-
totasojen välillä ovat suuret. Myös koulutuk-
sen kanssa tekemisissä olevien ministeriöi-

den välisessä tiedonkoulussa on jähmeyttä. 
Kukin hallintoporras vaikuttaa toimivan ikään 
kuin umpiossa. Tästä johtuen tiedonkulun 
hitaus tai oppilaitostasolla riittävän ja tar-
vittavan tiedon sekä valtuuksien puute olivat 
keskeisiä kritiikin kohteita. Oppilaitoksilla on 
hyvin vähän liikkumatilaa tehdä koulukohtai-
sia opetuksen toteuttamiseen liittyviä pää-
töksiä. Tämä näkyy hitaana ja jälkijättöisenä 
reagointina vallitseviin opetuksen tai fyysisen 
toimintaympäristön epäkohtiin. 

Mitkä ovat Saudi-Arabian koulujen hyvät ja 
huonot puolet?

Kouluhaastattelujen ja -vierailujen yhte-
ydessä näki paikallisten oppilaitosten arkea, 
joka vaihteli huomattavasti koulupiiristä ja 
oppilaitoksesta riippuen. Joissakin kohde-
kouluissa opetusmenetelmät olivat monipuo-
lisempia, koulurakennukset siistejä ja opet-
tajat vaikuttivat innostuneilta. Usein oppilai-
toksen ympäristön sosioekonominen tilanne 
näkyi suoraan sen toiminnassa. Monissa 
kouluissa oli vaihtelevalla menestyksellä teh-
ty aloitteita, joissa oppilaitos ja ympäröivä 
yhteisö, esimerkiksi yritykset, moskeijat ja 
oppilaiden vanhemmat, hakivat vuoropuhe-
lua ja yhteistyötä koulunkäynnin tukemiseksi. 
Jotkut koulut toimivat yksityisiltä vuokratuis-
sa rakennuksissa, jolloin niiden soveltuvuus 
koulukäyttöön ei yleensä ollut hyvät: luokat, 
wc- ja pesutilat, kanttiinit sekä välitunti- ja 
muut ulkotilat olivat ahtaita tai puuttuivat 
monin paikoin kokonaan. 

Useimmat koulurakennukset olivat kui-
tenkin rakennettu alun perin kouluksi ja ne 
noudattivat samaa rakennustapaa: keskellä 
oli suuri pystysuunnassa rakennuksen läpi-
menevä yhteinen tila rukouksia ja muita yh-
teistilaisuuksia varten. Luokka- ja opetustilat 
oli sijoitettu kerroksittain tämän yhteisen ti-
lan ympärille. Useiden koulujen käytössä oli 
keinonurmikentät ulkoliikuntaa varten. Jois-
sakin kouluissa oli erityisluokkia ja opetusta 
mm. viittomakielellä. Monissa näkemistäm-
me kouluista oli ainakin muutamassa luokas-
sa käytössä smartboard, ja joissakin tietoko-
neella ohjatut monitorit yleisen informaation 
ja aikataulujen jakamiseen. Vuoristoisilla 
seuduilla oli kouluja, joissa netti ei toiminut 
lainkaan ja piiritasolta tulleet ohjeet tulivat 
viikon viiveellä perinteisellä postilla. 
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Yhdessä alakoulussa näin opettajilla kepin 
opetuksen ”apuvälineenä”. Sitä ei opettajien 
mukaan tarvita usein, koska pelkkä kepin 
näkeminen riittää pitämään oppilaat kurissa. 
Toinen selitys oli, että kyseisen ympäristön 
lapset olivat tottuneet fyysiseen kuritukseen.  
Useimmiten opetus, esimerkiksi islaminus-
koon ja koraanin tuntemukseen liittyen, näyt-
ti olevan pääsääntöisesti opettajajohtoista ja 
opettajan ensin lausuman toistoa. Joissakin 
kouluissa käytettiin enemmän oppilaskeskei-
siä menetelmiä. Luokat oli jaettu pienempiin 
ryhmiin, joista jokainen ryhmä vastasi josta-
kin käsiteltävän aihekokonaisuuden osa-alu-
eesta, jonka he opettivat muulle ryhmälle. 

Joissakin, erityisesti tyttökouluissa, opet-
tajat ostivat opetuksessa käytettävää materi-
aalia omilla rahoillaan, koska määrärahoja ei 
ollut vielä saatu, tai ne olivat riittämättömät 
opetussuunnitelman edellyttämän opetuksen 
toteuttamiseksi. Kaikissa näkemissäni kou-
luissa oli wc- ja peseytymistilat mm. rukouk-
siin valmistautumista varten, mutta toisinaan 
vedensaanti oli ongelma. Joidenkin koulupii-
rien johtajat mainitsivat yritysyhteistyön pe-
rusteella tarjottavan ilmaista pullovettä oppi-
laille. Havaintojeni perusteella pullovettä sai 
maksua vastaan kanttiinista tai sitä ei ollut 
ollenkaan.   

Millaisia oppikirjat ovat?
Näkemissäni toisen asteen historian oppi-

kirjoissa oli sisältöinä runsaasti koraanin ker-
tomuksia islamin alkuvaiheista ja Muhamme-
din sekä profeettojen elämään ja islamin le-
viämisen vaiheisiin liittyvistä teemoista. Toki 
myös viime vuosisadan eurooppalaiset dik-
taattorit, kuten Hitler, Stalin ja Mussolini olivat 
omana teemanaan näyttävästi esillä kirjoissa. 

Mitä kehitettävää koulujärjestelmässä on?
Kyseinen hanke on ensimmäinen kartoi-

tus siitä, miten saudien yleissivistävä kou-
lutusjärjestelmä, erityisesti sen hallinto, ny-
kyisin toimii. Tätä ja myöhempiä selvityksiä 
hyödyntäen on tarkoitus ajantasaistaa ja 
uudistaa maan koulutusta sekä räätälöidä 
tulevaisuuden maailmaan sopivampi toteut-
tamismalli. Oman suhteellisen lyhyen koke-
mukseni ja havaintojeni perusteella keskeisiä 
kehittämisen kohteita tulisi olla hyvän ja pe-
dagogista osaamista tuntevan kouluhallinnon 

kehittäminen. Tähän liittyy läpinäkyvyyden 
lisääminen ja avoimempi hallinnon eri ta-
sojen välinen kommunikointi. Myös opetta-
jakoulutuksen uudistaminen ja opettajien 
täydennyskoulutuksen laadun parantaminen 
ovat välttämättömiä edellytyksiä maan kou-
lujärjestelmän kehittämiseksi. 

Millaista Saudi-Arabiassa on yleisesti ottaen?
Saudi-Arabia on yleisilmeeltään konserva-

tiivinen, ja uskonnollisuus on vahvasti läsnä 
saudien arjessa. Kaikenlainen tapakulttuuri 
(esimerkiksi rukoukset), miesten ja naisten 
erilaiset roolit ja niiden tarkka noudattami-
nen ilmentävät uskonnon läsnäoloa vahvasti.  
Ainakin monet käytänteet ja lait selitetään 
Koraanin ja islamin kautta. Ulkomaalaisen 
näkökulmasta maa on turvallinen. Tietyistä 
rikoksista (mm. murha, raiskaus sekä huu-
meiden käyttö ja salakuljetus) on seuraukse-
na kuolemanrangaistus. Marraskuun alkuun 
mennessä kuolemaan tuomittujen määrä ku-
luvana vuonna oli hieman yli 60. 

Maan talous on riippuvainen ulkomaises-
ta, lähinnä Aasian maista tulleista siirtolai-
sista. Erityisesti palvelusektorin ammatit on 
miehitetty mm. pakistanilaisilla, intialaisilla 
ja filippiiniläisillä osaajilla. Paikallisista hotel-
leista, ostoskeskusten myyjistä, siivoojista 
tai pankkivirkailijoista ei juuri löydy saudiläh-
töisiä työntekijöitä.

Mitä on olla mies tai nainen saudeissa?
Jako miesten ja naisten välillä näkyy esi-

merkiksi hotelleissa, joissa naiset eivät saa 
käydä kuntosalilla tai oleskella uima-altaalla 
ennen auringonlaskua ilman miespuolisten 
sukulaisten seuraa. Toki hotellihenkilökunta 
lupasi kantaa suomalaisille naiskollegoille 
painot hotellihuoneeseen, jossa he tarvitta-
essa voisivat treenata. 

Projektin kolmen päivän johdantokoulu-
tus pidettiin Prinsessa Noran yliopistolla se-
minaarihuoneessa, joka oli sermillä jaettu 
miesten ja naisten puoliskoon. Edessä luen-
toa pitävä henkilö voitiin nähdä molemmilta 
seminaarihuoneen puoliskoilta. Myös mies- ja 
naiskollegojen ruokailut olivat eri huoneissa. 

Onko Saudi-Arabiassa liian kuuma?
Ilmasto sekä lämpötilat maan sisällä vaih-

telivat. Jesanissa ilmasto oli Punaisen meren 

IDEOITA & ILMIÖITÄ
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läheisyydestä johtuen kuuman kosteaa ja 
alueella sataa muuhun maahan verrattuna 
paljon. Sisämaassa, esimerkiksi Riadissa, 
oli kuivaa, mutta lämpötila ei tuntunut yhtä 
kuumalta kuin rannikolla. Pohjoisen ylänkö-
alueella yölämpötila laski jopa lähelle nollaa 
ja korkeammilla paikoilla oli jo lunta. Sisätilo-
jen vahvasta ilmastoinnista johtuen vilustuin 
pari kertaa, vaikka ulkolämpötila oli varsinkin 
työrupeaman alkuvaiheissa reilusti yli +30 
astetta. 

Millaisena näet Saudi-Arabian tulevaisuu-
den?

Vaikutelmani Saudi-Arabiasta on, että maa 
pyrkii selvästi uudistamaan yhteiskuntaansa, 
jotta se pystyisi vastaamaan globaalin maail-
man haasteisiin. Esimerkiksi kilpailu muiden 
lähialueen arabimaiden kanssa on kovaa, ja 
öljytulot halutaan pramean rakentamisen 
ohella sijoittaa tuottavasti, esim. koulujärjes-

telmän kehittämiseksi ja omien kansalaisten 
osaamistason nostamiseksi. Tämä tapahtuu 
luonnollisesti kuningaskunnan omilla ehdoilla 
ja uskonnon asemaa sekä nykymallista yh-
teiskunnan perusjärjestystä muuttamatta. 

Useimmat tämän päivän huippukoulu-
tetuista saudeista ovat suorittaneet toisen 
asteen jälkeiset opintonsa kotimaansa ulko-
puolella, esim. Englannissa ja USA:ssa. Nyt 
maassa on selkeä halu tuottaa osaamista 
riippumattomammin omilla ehdoilla omiin 
täsmätarpeisiin. Suomalaisilla on tässäkin 
yhteydessä hyvät mahdollisuudet tarjota 
koulutuksen vientiosaamista. Viimeisen Sau-
di-Arabiassa viettäväni viikon aikana opetus-
ministeri Krista Kiuru vieraili maassa ja sol-
mi aiesopimuksen suomalaisen ammatillisen 
koulutusosaamisen ja -mallin viennistä maa-
han lähitulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.
 

Villa Lanten kurssi Roomassa 1.-14.6.2015

Institutum Romanum Finlandie –säätiö järjestää 
1.-14.6.�015 Villa Lantessa antiikin historiaan 
painottuvan jatkokoulutuskurssin. Kurssille 
valitaan kahdeksan historian ja yhteiskuntaopin 
opettajaa, joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. 
Säätiölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 
sähköpostitse HYOL:n toimistoon osoitteeseen 
toimisto@hyol.inet.fi viimeistään 6.1.2015.

Hakemuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, toiminta HYOL:ssa, 
paikalliskerhossa, aktiivisuus opettajana ja muut hakijan ansiokseen katsomat seikat 
sekä se, miten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessa. Todistuksia ei tarvitse 
lähettää. 

Valintakriteereissä pitkäaikainen, aktiivinen toiminta HYOL:ssa tai paikallisella tasolla on 
keskeistä muut ansiot huomioon ottaen. 

Kurssilaiset maksavat itse matkansa Roomaan, kurssiin liittyvät mahdolliset matkat, 
pääsylippunsa sekä ruokailunsa. Opetus ja majoitus Villa Lantessa ovat osallistujille 
maksuttomia. Lisätietoja www.hyol.fi
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Sami Mäkeä ei tarvinnut kauaa houkutel-
la mukaan sähköisten oppimateriaalien 

tuottamiseen. Kun Mäen ystävä pyysi Sa-
mia mukaan Tabletkoulun YH1-tiimiin, mies 
lähti mukaan mielellään. Nyt on valmiina 
pari kurssia yhteiskuntaopin oppimateriaalia. 
Sami käyttää tiimissä tekemiään materiaale-
ja opettaessaan yhteiskuntaoppia Haminan 
lukiossa.

Sami käyttää sähköisiä materiaaleja aina 
kun mahdollista. Ainoa mikä tällä hetkellä 
rajoittaa sähköisten oppimateriaalien käyt-
töä, on tietokoneiden vähäisyys sekä muut 
tekniset puutteet. Langatonta verkkoa ei ole 
Haminan lukiossa rakennettu suuren ryhmän 
käyttöä varten. Samia harmittaa lisäksi ylei-
sesti vallitseva ajatus koulun museomaisuu-
desta. ”Miksi kouluun mennessä pitäisi laittaa 
laitteet reppuun ja kaivaa esille liitutaulut”, 
Sami pohtii koulun eriyttämistä tietoteknii-
kasta.

Tietotekniikka on mukana monessa arjen 
asiassa, kuten laskujen maksamisessa. Sa-
min mielestä koulujen pitäisi antaa valmiuk-
sia tietotekniikan käyttämiseen muuhunkin 
kuin viihdekäyttöön. ”Meillä on harhakuva, 
että nuoret ovat diginatiiveja, jotka osaavat 
kaiken. Tietotekniikan hyötykäytössä nuorilla 
on melko heikot taidot.”

Kirjailijaksi Tabletkouluun

Samista oli mahtavaa päästä pallottelemaan 
hullujakin ideoita materiaalien työstövai-
heessa. Kahden muun kirjailijaopettajan 
kanssa Sami työsti yhteiskunta- ja taloustie-
don kursseja. Yhdessä he halusivat tuottaa 
uudenlaista näkökulmaa kurssimateriaaliin. 

”On kiinnostavaa sohia muurahaispesää ja 
herättää keskustelua.” 

Sami lähti mukaan kirjailijaksi Tabletko-
uluun löytääkseen ja toteuttaakseen uusia 
työkaluja. Hän halusi päästä jonkin uuden 
äärelle. ”Nyt on hienoa nähdä kurssit käytös-
sä eri lukioissa”, hän toteaa.

Oppilaskeskeisyys on digiopettamisen 
punainen lanka

Tänä päivänä Suomessa saa kritisoida koulu-
järjestelmää. Samin mielestä näin ei ole ollut 
aina, kun Suomi sai hyvät tulokset PISA-tut-
kimuksissa vuodesta toiseen. Suomi oli liian 
pitkään PISA-maineensa vanki. Kun Suomel-
le tuli takapakkia maailmalla koulutuksen 
huippumaana, hyväksytään myös kritiikki 
koulusysteemiä kohtaan. ”Koulu on hirveän 
jäykkä systeemi koulujen aloittamis- ja päät-
tymisaikojen suhteen.”

Samin mielestä tarvittaisiin enemmän 
joustavuutta opetukseen, uutta tapaa opettaa 
sekä lähestyä oppilaiden ja opettajan välisiä 
rooleja. ”Koulun pitäisi olla oppilaita varten 
ja jokaisen oppilaan pitäisi saada yksilöllinen 

Reaaliaikaisen tiedon opettaminen 
parasta digimateriaaleissa

KatJa ylinen
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oppimisen polku”, Sami summaa uudenlaisen 
pedagogisen ideologian punaisia lankoja.

Tärkeintä sähköisten oppimateriaalien 
opettamisessa Sami pitää oppilaskeskeisyyt-
tä. Ajatuksen mukaan opettaja ei ole tiedon 
auktoriteetti, tiedon lähteelle ohjaaja. Tablet-
koulu, joka tarjoaa oppimateriaalin lisäksi 
oppimisalustan, ottaa oppilaskeskeisyyden 
huomioon jo materiaalia luodessa. ”Opetta-
jalla on hyvät mahdollisuudet seurata oppi-
laiden osaamista ja tukea oppimisen edisty-
mistä.”

Yhteiskuntaoppi on jatkuva tarina 
– netistä viimeisimmät ilmiöt

Yhteiskuntaoppiin tulee jatkuvasti uutta 
asiaa. Tabletkoulun taloustiedon materiaa-
lissa on omaksi teemakseen otettu talous-
kriisit. Opettaja pystyy itse lisäämään omia 
muistiinpanojaan, harjoituksia ja linkkejä 
pitämänsä kurssin sisältöön Tabletkoulussa. 
Opettajana Sami kokee tämän mielekkääksi 
juuri yhteiskuntaopin taloustiedon sekä yh-
teiskuntatiedon kursseissa. ”Sini Saarelan 
tapaus oli Tabletkoulun materiaalissa harjoi-
tuksen muodossa mukana, heti kun se tuli 
uutisotsikoihin. Samoin Ukrainan viimeisim-
mät käänteet pystyy heti linkittämään mu-
kaan materiaaliin.”

Sami uskoo, että oppilaistakin on miele-
kästä tehdä ajankohtaisia harjoituksia, joita 
voi linkittää suurempaan ilmiöön tai asiaan.

Tabletkoulussa tuotetaan opetussuunni-
telman mukaisia oppimateriaaleja niin his-
toriaan kuin yhteiskuntaoppiinkin. Historian 
sähköisistä materiaalista Samilla ei ole vielä 
opetuskokemusta, mutta näkee netin mah-
dollisuuksien tuovan esimerkiksi sukututki-
mukseen hyviä työkaluja.

Pedagogiikassa muutoksen aika

Sami huomauttaa, että tieto- ja viestintätek-
niikka on vain väline, se ei ole sisältö. TVT 
luo uutta yhteisöllisyyttä sekä uusia tapoja 
oppia. Samin mukaan välineet itsessään ei-
vät kuitenkaan tuo mitään uutta, vaan niitä 
pitää myös osata käyttää. ”Monet sähköisiä 
materiaaleja vastustavat puhuvat haamu-
opettajista.” 

Sami kääntäisi asian toisin päin - ennen 

oppilaat olivat haamuja. Koulun pitäisi olla 
oppilaita ja heidän oppimista varten.

Tehokkuutta opetukseen ja 
oppimiseen

Tietotekniikka tuo joustavuutta ja tehokkuut-
ta. Sami tuo esille pilvipalvelujen mahdolli-
suuden esimerkiksi ryhmätöiden tekemisessä 
ja etäopetuksessa. ”Oppilaat voivat kotoaan 
käsin työstää samaa tiedostoa netin välityk-
sellä ja siten joustavasti työskennellä koulu-
tehtävien parissa.”

Ennen ryhmätyöt söivät paljon aikaa op-
pitunneista. Nyt oppilaat voivat joustavasti 
työskennellä ryhmätyön parissa. Sami on 
itse huomannut oppilaiden kesken erilaisen 
innokkuuden tehdä asioita. Omien multime-
dia-aineistojen luominen on tuonut uuden-
laisen tekemisen meiningin. ”Jotkut oppilaat 
ovat suhtautuneet melko konservatiivisesti 
sähköisiin oppimateriaaleihin, mutta alkaneet 
tykätä totuttuaan niiden toimintaan.”

Sami näkee, että vain mielikuvitus ja tah-
to ovat rajana miten hyödynnetään tietotek-
niikan tuomia mahdollisuuksia.

Tabletkoulu tarjoaa monipuolisen 
työkalun

Opettaja voi erilaisia työkaluja käyttämällä 
seurata oppimista ja antaa välitöntä palau-
tetta ja kannustusta oppilaalle pelillisyyden-
kin avulla.

Myös oppilas voi rakentaa oppimateriaalin 
rinnalle oman version kirjasta alleviivauksia 
ja muistiinpanoja tekemällä. ”Tabletkoulun 
yhteiskuntaopin materiaaleissa parasta on 
se, että kun jotain tapahtuu maailmalla, sen 
pystyy saman tien lisäämään materiaaliin.”

Kirjoittaja työskentelee tuotantokoordinaat-
torina Tabletkoulussa.

Opettajat pääsevät tutustumaan Tabletkou-
luun materiaaliin ilmaiseksi. Jos haluat tes-
tata Tabletkoulua, lähetä viesti osoitteeseen 
info@tabletkoulu.fi. 
Tabletkoulussa on tällä hetkellä myynnissä 
kurssit HI1, HI� sekä YH1, YH�. YH3 julkais-
taan joulukuussa �014.



5� KLEIO 4/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Keväällä �013 aloimme Etelä-Pohjanmaan 
historianopettajien kerhon hallituksessa 

suunnitella ulkomaan retkeä. Mahdollisista 
retkikohteista päädyimme aika yksimielises-
ti Normandiaan, koska Normandian maihin-
noususta tulisi 70 vuotta kesäkuussa �014. 
Totesimme myös, että harvan tulisi lähdettyä 
kiertämään Normandian rannikkoa omatoi-
misesti. Koska lennot kulkisivat Pariisin kaut-
ta, tietysti käyttäisimme osan matka-ajasta 
myös Pariisin nähtävyyksiin. Matkan ajan-
kohdaksi valikoitui heinäkuun loppu. Matkalle 
ilmoittautui lopulta �7 henkeä, joista suurin 
osa historianopettajia ympäri Etelä-Pohjan-
maata puolisoineen. 

Pariisissa on paljon nähtävää

Perjantaina �5. heinäkuuta lensimme Pa-
riisiin. Perillä olimme illansuussa. Matkalla 
lentokentältä hotellille saimme katsella au-
ringonlaskua Seinen yllä. Ensimmäinen illan 
aikana ehdimme lähinnä käydä syömässä ja 
asettautua hotelliin. Hotellimme sijaitsi hy-
vällä paikalla 9. kaupunginosassa Rue Lafay-
etten varrella.

Lauantaiaamupäivälle meille oli varattu 
opastettu kaupunkikierros oppaan johdolla. 
Saimme oppaaksi suorastaan loistavan suo-
malaisen Lea Nousiaisen, joka oli jo 1970-lu-
vulla muuttanut Pariisiin. Kaupungin tärkeim-
mät nähtävyydet tuli nähtyä bussista käsin. 
Lisäksi pysähdyimme Luxemburgin puistoon, 
paikkaan jossa Albert Edelfelt maalasi taulu-
jansa, ja sieltä löytyi myös Vapaudenpatsaan 
alkuperäismalli. Opaskierros antoi virikkeitä, 
mihin lähipäivinä voisi käydä tutustumassa. 
Opaskierroksen jälkeen loppupäivä oli vapaa-
ta ja matkaseurueemme jakaantui pienem-
miksi ryhmiksi ja kukin kävi tutustumassa eri 
kohteissa mielenkiintojensa mukaan. Eiffel-
torni, Montmarten Sacre Couer-kirkko, Not-

re Dame, Louvre ja Invalidimuseo ja -kirkko 
sekä siellä sijaitseva Napoleonin hauta taisi-
vat olla suosituimpia kohteita.

Normandiassa muistetaan 
maihinnousua

Pariisin jälkeen jatkoimme matkaamme kohti 
Normandian rannikkoa. Edellisen päivän op-
paamme Lea Nousiainen tuli matkaan mu-
kaan, ja hän kertoikin meille bussimatkojen 
aikana niin Ranskan historiaa (tuli jopa his-
torianopettajille hyvää kertausta mm. sata-
vuotisen sodan taustoista) kuin ranskalaista 
elämäntapaa ja jopa Ranskan energiapolitiik-
kaa. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli vanha 
Rouenin kaupunki, jossa tutustuimme mm. 
Rouenin katedraaliin ja paikkaan, jossa Jean-
ne d’Arc poltettiin.  Seuraava pysähdyspaikka 
oli idyllinen Honfleurin rantakaupunki ja sen 
puukirkko. Sieltä matkamme jatkui Calvados-
tilalle, jossa meille tilan isäntä kertoi calva-
doksen ja siiderin valmistuksesta ja näimme 
runsaasti niiden säilytystynnyreitä. Saimme 
myös maistella tilan tuotteita, ja moni ostikin 
ennen lähtöään tuliaisia kotiin.

Illansuussa lopulta saavuimme Bayeuxin 
kaupunkiin, joka mainostaa olevansa ensim-
mäinen kaupunki, jonka liittoutuneet vapautti 
Normandian maihinnousun yhteydessä. Illal-
la joukkomme tutustui omaehtoisesti tuohon 
kaupunkiin ja mm. sen kuuluisaan katedraa-
liin, jonka ensimmäiset osat on vihitty käyt-
töön jo vuonna 1077.

Seuraavana aamuna aloitimme varsinai-
sen rannikkokierroksen. Matkasimme ran-
nikkoa lännestä itään päin. Ensimmäinen 
tutustumiskohteemme oli La Camben saksa-
lainen hautausmaa. Se oli tyylillisesti hyvin 
erilainen kuin tunnetumpi amerikkalainen 
hautausmaa, jossa myös vierailimme päivän 
aikana. Saksalaiset sotilaat oli haudattu aina 

Normandian rannikkoa valloittamassa

Kirsi neVanPää
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kaksi samaan hautaan teemalla ”kaveria ei 
jätetä”. Katsottuamme tarkemmin hautakiviä 
jouduimme huomaamaan, että moni sotilas 
oli syntynyt vuonna 19�5 tai 19�6. Kaatues-
saan he olivat siis vain 18–19-vuotiaita.

Seuraava kohteemme oli Pointe du Hoc eli 
tunnetummin se osa Omaha beachin aluetta, 
jossa oli korkeat rinteet ja rinteen päällä sak-
salaisten linnoitukset. Pääsimme katsomaan 
linnoitusten ampuma-aukoista, miltä näytti 
saksalaisten silmin se, kun aluksia alkoi tulla 
kohti rantaa. Sieltä matkamme jatkui ame-
rikkalaiselle hautausmaalle, jonka valkoiset 
marmoriristit monet ovat nähneet vähintään 
kuvista. Kävimme katsomassa myös ”alku-
peräisten Ryanin veljesten” eli siis Nilandin 
veljesten vierekkäin olevia hautoja. Hautaus-
maalta löytyi myös suomalaisperäisiä nimiä, 
mm. Richard Sissalan hauta. Hän oli var-
maankin jonkun suomalaissiirtolaisen poika. 
Moni meistä laskeutui hautausmaan kohdalla 
olevan rinteen alas ja kävi Omaha beachin 
hiekkarannalla. Nyt tuli siis Omaha beach 
meidänkin puolesta valloitettua. 

Ennen paluuta Pariisiin kävimme vielä 
tutustumassa Arromanchesissa sijaitsevaan 
keinotekoiseen satamaan ja sen maihinnou-
sumuseoon. Nyt monelle meistäkin valkeni, 
miten valtava määrä kalustoa oikein saa-
tiin maihin maihinnousun yhteydessä. Tääl-
tä lähdimme ajamaan kohti Pariisia. Bussin 
ikkunasta tuli nähtyä Normandian alueelle 
tyypilliset maisemat: pellot, joita jakoivat ti-

heät pensasaidat sekä lukuisat omenatarhat, 
joissa lehmät käyskentelivät. Paluumatkalla 
onnistuimme myös näkemään ruuhkat, joita 
on usein Pariisin liepeillä. Vastaantulevalla 
kaistalla oli ollut onnettomuus, jonka seu-
rauksena oli syntynyt noin �0 km pituinen 
jono, joka ei liikkunut mihinkään. 

Pariisissa tapahtuu

Pariisiin palattuamme maanantai-illalla meil-
lä oli vielä koko tiistai ja vielä puolikas keski-
viikkoa aikaa tutustua Pariisin nähtävyyksiin. 
Kukin meni omaan tahtiinsa ja välillä vaih-
doimme vinkkejä ja kommentteja näkemäs-
tämme. Muutama meistä onnistui näkemään 
homoparin kihlautumisen Eiffel-tornin huipul-
la, toiset näkivät kun mielensoittajia vietiin 
poliisibussilla. Seuraavana päivänä lensimme 
takaisin Suomeen.

Mitä matkasta jäi käteen? Monta kirkkoa 
nähtiin (ehkä ähkyksi asti). Monia virikkeitä 
ja valokuvia opetukseen saatiin. Hyviä kes-
kusteluja kollegoiden kanssa käytiin. Rans-
kalaiseen ruokaan ja kulttuuriin tutustuttiin. 
Kokonaisuudessaan matka oli takuulla use-
amman veson arvoinen. Kiitos loistavalle 
matkaseuralle ja Etelä-Pohjanmaan kerholle 
matkan järjestämisestä!

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Seinäjoen lyseossa.

La Camben Saksalainen hautausmaa Normandian rannikolla.
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Alkuvuodesta �011 kaksi Sunday Times -
lehden toimittajaa tekeytyi pankkialan 

lobbareiksi ja tapasi joitakin EU-parlamentin 
jäseniä. Tapaamiset videoitiin salaa. Mepeille 
tarjottiin 100 000 euron vuosipalkkio, jos he 
tekevät EU-lakiehdotuksiin pankkialan muo-
toilemia muutosehdotuksia ja ajavat niitä 
läpi.

Kolme meppiä tarttui täkyyn: itävaltalai-
nen oikeistomeppi sekä kaksi demarimeppiä, 
toinen Romaniasta, toinen Sloveniasta. Kun 
lehti julkisti asian, mepit olivat jo jättäneet 
heille annetut muutosehdotukset pankkien 
vakavaraisuusvaatimuksiin. Itävaltalainen 
entinen ministeri erosi parlamentista itse ja 
sai myöhemmin kotimaassaan tuomion. Kä-
rähtäneet demarimepit erotettiin ryhmäs-
tään.

EU-parlamentin jäsenten ja lobbarien ta-
paamiset ovat Brysselissä tavallista arkea. 
Mutta tietääkseni suoranainen lahjonta on 
harvinaista. Itselleni ei koskaan ole tarjottu 
rahaa. 

Miten Brysselissä lobataan?

Lobbarien muotoilemien ehdotusten jättämi-
nen meppien nimissä on parlamentissa tuiki 
tavallista. Vihreä ryhmä teetti tutkimuksen 
REACH-kemikaalilakiehdotukseen tehdyistä 
ehdotuksista. Ylivoimaisesti eniten oli jätetty 
kemianteollisuuden muotoilemia ehdotuksia, 
jopa ympäristövaliokunnassa.

Lobbaus ei sinänsä ole pahasta. Demo-
kratiaan kuuluu, että jokaisella, jolla on sa-
nottavaa pitää olla pääsy päättäjien puheille. 
EU-parlamentti on akkreditoinut 5000 lob-
baria eli seitsemän lobbaria meppiä kohden.  
Suomen eduskunnassa eturyhmiä kuullaan 
valiokunnissa. Jokaisen lakiehdotuksen kä-

sittelyssä pyritään kuulemaan sitä koskevien 
näkemysten koko kirjo, esimerkiksi ympä-
ristölakiehdotusten käsittelyssä tyypillisesti 
Elinkeinoelämän keskusliitto, ympäristöjär-
jestöt, MTK, ammattiliitot ja alan tutkijoita. 
EU-parlamentissa lainsäädäntövaliokuntien 
aikataulu ei salli vastaavaa. Jää kunkin me-
pin vastuulle, keitä hän tapaa. Juuri tähän 
saumaan lobbarit iskevät.

Lobbaustahoja on moneen lähtöön: yri-
tysmaailman lisäksi esimerkiksi ammattilii-
tot, ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, netin 
vapautta ajavat järjestöt, hallitukset, kunnat, 
maakuntaliitot. Ongelma on siinä, että raha 
ratkaisee liikaa.

  
Mihin rahaa käytetään?

Rahalla palkataan lobbareita. On harvinais-
ta onnistua saamaan kahta meppiä samaan 
tapaamiseen. Mitä enemmän lobbareita 
pystyy palkkaamaan, sitä useampia meppe-
jä voi yrittää vakuuttaa henkilökohtaisesti.  
Jotkut alat lobbaavat todella isosti silloin, kun 
ne katsovat etujensa olevan uhattuna. Niitä 
ovat esimerkiksi kemian, auto- ja lääketeol-
lisuus, IT-ala, pankit ja energia-ala. Vähäva-
raisten tahojen, kuten ympäristö- ja kulutta-
jajärjestöjen, lobbaus on pääasiassa sähkö-
postien lähettämistä ja muutamien avainhen-
kilöiden tapaamista, joskus tempauksia.

Esimerkki tempauksesta: REACH:ia kä-
siteltäessä WWF etsi jokaisesta EU-maas-
ta vapaaehtoisen perheen, jonka kolmen 
sukupolven jäsenen, isoäidin, äidin ja tyt-
tären verestä mitattiin tiettyjen teollisten 
kemikaalien pitoisuus. Tulokset julkistettiin 
joka maassa. Herätti paljon huomiota, että 
tavallisilla ihmisillä on veressään teollisia 
kemikaaleja, ja nuorilla tiettyjä kemikaale-

Bryssel on maailman toiseksi suurin 
lobbarikeskittymä

satu hassi



55KLEIO 4/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

ja oli jopa enemmän kuin vanhemmillaan. 
Viime vuonna uudistettiin tupakkadirektiivi. 
Komission ehdotuksen keskeinen ajatus oli 
kieltää nuoriin purevia markkinointikeinoja ja 
tällä tavoin vähentää tupakoinnin aloittamis-
ta. Philip Morris-yhtiöstä julkisuuteen vuota-
neiden tietojen mukaan yhtiö käytti meppien 
lobbaamiseen useita miljoonia ja palkkasi 
161 lobbaria.

Massiivisellakaan lobbauksella ei välttä-
mättä saa tahtoaan läpi. Uusi tupakkadirek-
tiivi tiukentaa tupakan markkinoinnin sään-
töjä määräämällä, että terveysvaroituksen 
pitää peittää vähintään 65 % pakkauksesta. 
Silti parlamentti lievensi komission ehdotus-
ta monissa kohdin, eli firmojen lobbaus ei 
mennyt aivan hukkaan. Autoteollisuuskin on 
saanut useita kertoja lievennettyä komission 
ehdotuksia autojen hiilidioksidi- ja saaste-
päästörajojen vähentämisestä.

Mitä meppi saa lobbarilta? 

Lobbarilta saa muotoiltuja iskulauseita, joi-
ta voi tarjoilla omina ”asiantuntevina” näke-
myksinään väittelyissä ja blogeissa. Usein 

olen kokenut suorastaan huvittavaksi, miten 
kollegat toistavat lobbarien argumentteja.

 Lobbarin tehtävä onkin saada ajamansa 
asia kuulostamaan yleiseltä edulta. Elinkei-
noelämän lobbauksessa tyypillisesti toistuvat 
sanat ovatkin kilpailukyky, talouskasvu, työl-
lisyys. Olen tuhansia kertoja kuullut milloin 
minkäkin ehdotuksen Euroopan teollisuudel-
le.

Joskus liioittelu menee yli. Autoteollisuu-
den lobbareilta olen kuullut, että autojen hii-
lidioksidipäästörajoitukset ovat fysiikan laki-
en vastaisia ja että ilmansaasteiden korkeat 
päiväarvot eivät haittaa terveyttä. Elintarvi-
keteollisuuden lobbareilta olen kuullut, ettei 
makean syönnillä ole yhteyttä lasten yleisty-
vään ylipainoon eikä karkkien ja roskaruoan 
mainonta televisiossa vaikuta ihmisten osto-
päätöksiin.

 
Mitä pitäisi tehdä?
  
Pitäisi lisätä avoimuutta. EU:n nykyinen, va-
paaehtoisuuteen perustuva lobbarirekisteri 
tulisi muuttaa pakolliseksi, kuten USA:ssa. 
Siitä pitäisi käydä ilmi, missä asioissa ky-
seinen taho lobbaa, millaisella budjetilla ja 
ketkä yksilöt lobbaustyötä tekevät. Väärien 
tietojen ilmoittamisesta pitäisi seurata sakot, 
esimerkiksi parlamentin kulkuluvan menetys. 
Mepeille lähetetyt ehdotukset tulisi lähettää 
julkiseen arkistoon, jotta kansalaiset ja tie-
dotusvälineet voisivat tarkistaa, mitä asioita 
kukin taho on ajanut.

Myös meppien puolella avoimuutta tulisi 
lisätä. Neuvottelijana, kuten raportoijana tai 
varjoraportoijana toimineiden meppien tulisi 
tehdä julkinen lista siitä, keitä he ovat kysei-
sen asian merkeissä tavanneet. Tätä tehdään 
jo jonkin verran, vapaaehtoisesti.

Kaikkein eniten nykytilannetta muuttai-
si, jos meppien pitäisi kertoa ehdotuksensa 
perusteluissa sen todellinen sylttytehdas. 
Sillä, jonka mielestä on oikein jättää lakieh-
dotukseen esimerkiksi lääkefirman tai kenen 
tahansa ulkopuolisen tahon muotoilema eh-
dotus, pitäisi olla kanttia kertoa tämä myös 
julkisesti.

Kirjoittaja oli Euroopan parlamentin jäsen 
vuosina 2004-2014.

Satu Hassi.
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Joulukuun 8. päivä 19�5 koko 60-vuotis-
merkkipäivän ajan säveltäjä Jean Sibeliuk-

sen luo Liisankadulle tuli onnittelukäynnille 
lähetystöjä ja yksityishenkilöitä – lisäksi tul-
vi sähkösanomia, kirjeitä, kukkia ja runoja. 
Seuraavan päivän Helsingin Sanomat kertoi 
suurin otsikoin: ”Suomi ja ulkomaat juhlivat 
Jean Sibeliusta”. Sibeliuksen onnittelijoiden 
joukossa oli kuvanveistäjä Emil Wikström 
(1864–194�), joka oli juuri edellisvuonna 
täyttänyt 60 vuotta. Syyskuussa 19�5 myös 
taidemaalari Pekka Halonen oli täyttänyt 60 
vuotta. 

Wikströmiä nimitettiin ”mestariksi” erityi-
sesti muistomerkkiyhteyksissä 1800- ja 1900-
luvun vaihteessa, mutta häntä ja Halosta ei 
ollut kuitenkaan juhlittu yhtä laajalti kuin 
säveltäjä Sibeliusta. Wikström näki 1900-
luvun alussa taiteenlajien arvojärjestyksen 
niin, että arkkitehtuuri ja musiikki olivat Suo-
messa kaikkein arvostetuimpia, eikä niillä ol-
lut hätää. Sen sijaan hänestä maalaustaide 
joutui taistelemaan, eikä kuvanveistoa ollut 
lähestulkoon olemassakaan. Ehkä Wikström 
hieman liioitteli, mutta hän oli kyllä nähnyt 
kuvanveistotaiteen ahdingon omassa maas-
sa. Hän kuului itse ensimmäisiin suomalaisiin 
ammattikuvanveistäjiin ja kehitti kuvanveis-
toalaa, toteutti lukuisia veistostilauksia ja 
opetti tulevaa kuvanveistäjäpolvea. 

Pojilta hän sai kuulla suoraan, kun töitä 
ei ollut riittävästi elannoksi. Kuvanveistotaide 
oli maassa uusi taiteenala, joka veti puoleen-
sa nuoria innokkaita taiteilijakykyjä. Niin 
on sanottu, että myös veistoksiin mieltynyt 
Sibelius olisi aprikoinut halunneensa ryhtyä 
kuvanveistäjäksi, ellei hänestä olisi tullut 
säveltäjää. Olisiko Sibeliuksesta sitten tullut 
yhtä maailmankuulua kuvanveistäjänä kuin 
säveltäjänä? 

Kuvanveistäjä Wikströmille musiikki oli 
taas läheinen taidemuoto. Visavuoressa kes-

kellä yötä hän saattoi soittaa ateljeensa ur-
kuja arkkitehti Eliel Saarisen työskennellessä 
yhteisen hankkeen äärellä. Taiteilijakodissa 
soi muutoinkin, silloin tällöin Sibeliusta. Lop-
puvuotta elettiin hämärästä hämärään hiljai-
sessa maalaisrauhassa, jossa kahvihetki oli 
kuvanveistäjän puolison Alicen, alun perin 
helsinkiläistytön, piristys – Wikströmin veis-
tos Ainoa lohtuni (190�) kuvaa Alicea kahvi-
pannun kanssa. Sääksmäen Visavuoresta oli 
Alicen mielestä liian pitkä matka Järvenpää-
hän Sibeliusten Ainolaan ja moneen muuhun 
paikkaan. Kuurilasta junat kuitenkin kulkivat, 
ja joskus juna toi mukanaan yllätysvieraita. 

Kuvanveisto oli Wikströmin mielestä hi-
dasta, aikaa vievää työtä. Varsinkin nuorem-
malla iällä taiteilija uppoutui työhönsä niin 
täysin, että hän unohtui jouluaattona atel-
jeehensa, josta lapset noutivat hänet joulu-
kuusen laittoon. Parhaimpina vuosina hänellä 
oli kädet täynnä töitä ja tilauksia. Maine ja 
menestys aiheuttivat tilausten kasautumista 
etenkin 1900-luvun alussa, jolloin oppilaat ja 
avustajat pitivät työpajan käynnissä. Myös 
Pariisissa asuessaan Wikströmillä oli ensim-
mäisissä suurissa töissään apuvoimia, kuten 
kuvanveistäjä Carl Eldh Ruotsista ja kuvan-
veistäjä Viktor Malmberg Suomesta. 

Wikström sai tehtävikseen maan silloi-
sissa oloissa suuria julkisia veistoksia vallan 
keskukseen Senaatintorin liepeille: vasta-
tusten ovat hänen kaksi työtään, Säätytalon 
otsikkoryhmäveistos (1903) ja Suomen Pan-
kin edustan J. V. Snellmanin muistomerkki 
(19�3). Voittaessaan otsikkoryhmäveistoskil-
pailun 1893 Wikström oli vielä nuori kuvan-
veistäjä, jolle Säätytalon arkkitehti Gustaf 
Nyström toivoi työn tuovan kunniaa. Otsikko-
ryhmäveistos ja Elias Lönnrotin muistomerk-
ki (190�) nostivat Wikströmin maineeseen. 

Ensimmäisten suurten töidensä jälkeen 
Wikström sai tilauksia suoraan toimikunnilta, 

Välähdyksiä kuvanveistäjästä 

Mari tossaVainen 



kuten Mikael Agricolan muistomerkin (1908) 
Viipurissa ja Zacharias Topeliuksen muisto-
merkin (1915) Vaasassa. Historiallisen merk-
kihenkilön muistomerkki kuului arvokkaim-
piin tehtäviin kuvanveistoalalla. Toisinaan 
varaton patsastoimikunta katsoi välttyvänsä 
kilpailun järjestämiskustannuksilta valitse-
malla suoraan tunnustetun kuvanveistäjän, 
joka oli ollut asiantuntijana jo paikanvalin-
nassa ja jolla oli ammattitaitoa ja käytännön 
kokemusta hankkeista. ”Mestarin” työ ei ollut 
yhtä voittokulkua – Wikström oli muistomerk-
kien tekijänä paitsi ylistyksen myös kritiikin 
ja moitteiden kohteena. Vähitellen soraäänet 
voimistuivat, aika muuttui ja toi mukanaan 
puutetta, eikä Wikström ollut tilausten teki-
jänä yhtä suosittu kuin ennen. 

Kauneus oli Wikströmin mielestä elämän 
onnen sirpaleita, mutta taidetyö ei merkinnyt 
vain veistoksia – taiteena hän piti yhtä lailla 
vaikkapa käyttöesineitä. Hän teki ”jos jota-
kin”, kuten hän itse luonnehti työnkuvaansa. 
Hän rakensi maan taide-elämää monella ta-
valla. Wikström etsi taiteelle uusia yleisöjä ja 
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edisti varhain taiteen sääntelyä ja pelisään-
töjä, esimerkiksi taiteilijan tekijänoikeuksia 
ja sopimuksia. Hän vei eteenpäin kuvanveis-
ton teknistä tietotaitoa kehittelemällä maan 
kuvanveistäjien huonosti tuntemaa pronssi-
valutekniikkaa ja perustamalla taidevalimo-
yrityksen. 1900-luvun alussa hän toi näytte-
lyihin omassa valimossaan tekemänsä pienet 
pronssityöt ja sai keksijän maineen. Wik-
ström oli Suomessa ensimmäisiä taiteilijoita, 
joka oli perehtynyt mitalitaiteeseen. Lisäksi 
kuvanveistäjä teki hautamuistomerkkejä, 
joista Santeri Ivalon hautamuistomerkki jäi 
hänen viimeiseksi työkseen. 

Ennen merkkihenkilöiden muistomerkkien 
paljastustilaisuudet saivat palstatilaa, nyt ki-
vimiesten mainonta lisää Helsingin rautatie-
aseman Lyhdynkantajien tunnettuutta. Entä 
mikä kuva Wikströmin tuotannosta vangitsee 
huomiomme 50 vuoden kuluttua? 

Kirjoittaja on Emil Wikströmiä tutkinut filo-
sofian tohtori. 

Emil Wikström ateljeessaan. Etualalla on säveltäjä Robert Kajanuksen rintakuva. Takana näkyy Tampereen 
Pohjan neito -suihkukaivon käsiteollisuutta kuvaava ryhmä “Mummo ja tyttö”. Kuva: Visavuoren arkisto. 
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Tietenkin 
kannatamme Putinia!

KALLE KNiiViLä: PUTiNiN 
VäKEä. VENäjäN HiLjAiNEN 
ENEmmiSTö. iNTO KUSTANNUS 
2014.

Kalle Kniivilän teos Putinin väkeä 
sai tänä vuonna tietokirjoille jaetta-
van Kanava-palkinnon – eikä suot-
ta. Kirja on tämän päivän Venäjästä 
kertova erinomainen teos, joka 
kuvailee konkreettisesti niitä syitä, 
miksi ihmiset kannattavat Putinia. 
jos haluaa ymmärtää venäläisten 
mieltä, tämä sujuva ja kiinnostava 
kirja kannattaa ehdottomasti lukea.

Kniivilä kiertää kirjassaan Ve-
näjää ja haastattelee tavallisia ih-
misiä, jotka kertovat elämästään. 
Hän tapaa ihmisiä niin moskovas-
sa kuin kauempana periferiassa: 
Šumerljassa, Tšeboksaryssa ja 
Nižni Novgorodissa. Kirjassa on 
kiinnostavaa niin ihmiset kuin pai-
katkin. Samaan aikaan kun mosko-
va vaurastuu ja länsimaistuu, Venä-
jän rintamaat elävät omaa, hidasta 
eloaan. Bussin pysähtyessä Lys-
kovoon Kniivilä kokee matkusta-
neensa ajassa taaksepäin suoraan 
pysähtyneisyyden aikaan.

Kniivilän haastateltavat kertovat 
elämästään ja suhtautumisestaan 
nykymenoon. ihmiset tuovat esille 
90-luvun katastrofaalisen talouden 
ja Putinin mukana tulleen elintason 
nousun. He kertovat Venäjän va-
kaudesta ja siitä, miten aiempaan 
verrattuna suurin osa asioista on 
nyt paremmin. Palkka on noussut 
ja se maksetaan ajoissa. Sairaa-
lat ja päiväkodit toimivat. Siltoja ja 
teitä on rakennettu. Ennen kaikkea: 
maa on vakaa ja kansalaisilleen 
turvallinen.

Kirjaa lukiessa on helppo ym-
märtää, miksi venäläiset äänestä-
vät Putinia. Neuvostoliitto hajosi 
niin suunnittelematta, että 90-luku 
on jäänyt monelle mieleen suurena 
traumana. Vahva ja päättäväinen 

Putin edustaa kaikkea muuta kuin 
heikko ja alkoholisoitunut jeltsin. 
Putinin aikana Venäjän elintaso on 
noussut. Vakaa tilipussi on suurim-
malle osalle ihmisistä tärkeämpi 
kuin demokratian periaate, joka ei 
ole koskaan toiminut Venäjällä.

miten venäläiset käsittävät va-
pauden? Autotehtaassa oleva juri 
filosofoi asiaa seuraavasti: ”jos 
alkoholistilla on lapsia, ne saavat 
tehdä mitä lystäävät. mutta kunnon 
vanhemmat kasvattavat lapsiaan, 
niillä lapsilla ei ole yhtä paljon va-
pautta. Tässä meillä on kaksi eri-
laista vanhempaa, yhden nimi on 
jeltsin ja toisen Putin. Eikö niin? 
mistä vapaudesta me puhumme? 
jokainen käsittää sen omalla taval-
laan. Voi olla että joku sai jeltsinin 
aikana vapaasti varastaa. Putin 
ei sitä salli. Silloin varas on tyyty-
mätön, kun hänen vapauttaan on 
rajoitettu.”

Samalla tavalla sanasta ”liberaa-
li” on tullut kirosana. Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeinen yksityistämi-
nen tapahtui niin epäoikeudenmu-
kaisesti, että ihmiset samaistavat 
liberaalin varkaaseen, joka haluaa 
varastaa kansan omaisuuden ja 
lahjoittaa sen oligarkeille. 

Lukiessa kiinnitän huomiota 
haastateltavien yhteiskunnalliseen 
passiivisuuteen. Politiikka ei kiin-
nosta eikä politiikasta puhuminen 

kuulu arkeen. monet jättävät ää-
nestämättä, koska kuitenkaan ”mi-
kään ei muutu ja kaikki on ennalta 
päätetty”. Tässä suhteessa kansa-
laisyhteiskunnalla on vielä pitkä tie 
kuljettavana. Putinin kannatus to-
dellakin perustuu hiljaiseen ja pas-
siiviseen enemmistöön, joille riittää 
elintason nousu ja turvallisuus. 

Historian merkitystä ja neuvos-
toaikaa ei sovi unohtaa. Sosialismin 
ajan kokeneilla ihmisillä on opittuja 
kulttuurisia tunteita. jo Neuvostolii-
tosta tutut viholliskuvat on helppo 
herättää henkiin: länsi oli silloinkin 
Neuvostoliiton pahin vihollinen. 
Siksi meidän korvissamme pak-
sulta kuulostava USA:n ja lännen 
syyttely kaikesta toimii myös nyky-
venäläisten kohdalla. Kommunismi 
on retoriikasta poissa, mutta muu-
ten Venäjän viholliset ovat samoja 
vanhoja: holtiton, ylimielinen länsi, 
joka haluaa nujertaa Venäjän. 

mediasta kirja antaa surullisen 
kuvan. Vapaa media on lähes tu-
kahdutettu. Valtion kanavat, joita 
suuri enemmistö seuraa, ovat täy-
sin Kremlin valvonnassa. interne-
tissä on myös kriittistä tietoa, mutta 
se kiinnostaa vain harvoja. Sanan-
vapaus ja demokratia eivät kiin-
nosta Putinin väkeä. Kniivilä tapaa 
kuitenkin myös vähemmistön edus-
tajia, jotka jaksavat taistella vapaan 
median ja demokratian puolesta. 
86-vuotias kansalaisoikeusaktivisti 
Ljudmila Aleksejeva on kaikesta 
huolimatta optimistinen: ”Kansa-
laisyhteiskunta on pystynyt kehit-
tymään uskomattoman vaikeissa 
oloissa. ja me kehitymme yhä.”

Kirja loppuu arvioihin Venäjän 
tulevaisuudesta. mahdollisuuksia 
on monia. Kniivilä kirjoittaa Venä-
jästä niin kiinnostavasti, että jään 
odottamaan hänen seuraavaa kir-
jaansa, joka ilmestyy ensi vuonna. 
Kirjan nimi on ”Krim on meidän 

– imperiumin paluu”.

Riitta mikkola
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Nationalismin peikko

SARi NäRE – jENNi KiRVES: 
LUVATTU mAA. SUUR-SUOmEN 
UNELmA jA UNOHdUS. jOHNNY 
KNigA 2014. 407 S.

Nationalismi on aatesuunta, jonka 
mukaan kansalla on oikeus muo-
dostaa valtio. Takakansitekstin mu-
kaan Luvattu maa on ”pelottavan 
ajankohtainen teos nationalismista”. 
Se käy laajojen artikkeleiden avulla 
läpi Suur-Suomi-ajattelun historian 
suunnitelmista itä-Karjalan miehi-
tyksen kautta ajattelutavan hiipu-
miseen.

Luvattu maa on tyypillinen nyky-
ajan tuotos, jossa historiaa katso-
taan nykyajan näkökulmasta. isän-
maallisuus ja kansallismielisyys 
nähdään pelkästään negatiivisena 
ilmiönä. Esille on nostettu kiihko-
nationalistien kannanotot ja suoma-
laisten miehittäjien törkeä toiminta 
itä-Karjalassa. 

Esimerkeiksi ajattelutavasta 
nostetaan Akateeminen Karjala-
seura ja isänmaallinen kansanliike 
sekä niiden kannanotot Suur-Suo-
mesta. mikä näiden järjestöjen 
todellinen kannatus oli ja mikä oli 
niiden vaikutusvalta? jenni Kirves 
toteaa omassa artikkelissaan ta-
voitteiden Suur-Suomesta olleen 
utopistisia. Olivatko ne? Tarton rau-
hassa 1920 suomalaiset joidenkin 
tutkijoiden mukaan tyytyivät liian 
vähään saatuaan Petsamon. Tuol-
loinkaan ei itä-Karjalan Suomeen 
liittäminen olisi ollut täysin mahdo-
tonta. Vuonna 1941 Saksan armei-
ja vaikutti voittamattomalta, ja sen 
avulla Suomen ajateltiin toteuttavan 
haaveensa. Suomen joukot ete-
nivät melko helposti itä-Karjalaan, 
mikä loi uskoa mahdollisuuksiin.

Yksittäisten esimerkkien pe-
rusteella saadaan koko aikakausi 
näyttämään uhoilulta itää kohtaan 
ottamatta huomioon mitkä seikat 
tähän mahdollisesti johtivat? Esi-
merkeiksi voisi nostaa vuoden 

Pariisissa samaan aikaan kun so-
tainvalidit kerjäävät kadulla. Kirjan 
tyyli on osoitteleva, mikä häiritsee 
lukemista mutta sopinee opetuk-
seen.

Kirjan mielestäni paras osuus 
on vuosi 1919, jossa palataan ar-
kielämään neljän vuoden sotimisen 
jälkeen. Tilanteita katsotaan erilais-
ten ihmisten näkökulmasta: mitä te-
kee invalidisoitunut sotamies, mitä 
lapsensa menettänyt työläinen? 
miten palataan arkeen?

Alkuteos lienee kirjoitettu pu-
hekielellä. Kääntäjä on pyrkinyt 
samaan ja kutsuu amerikkalaisia 
sammyiksi ja englantilaisia tom-
myiksi. Tämän vielä ymmärrän, 
mutta ”fritsu” ei ole kyllä saksa-
lainen vaan ihan jotain muuta. 
muutenkin tekstiä on vaikea lukea 
epäselvän – ilmeisesti visuaalisesti 
tyylikkään – fontin vuoksi. 

Tardin sarjakuvan tärkein teh-
tävä on vastustaa sotaa. Opettaja 
voi käyttää sotaa kuvaavia kuvia 
opetuksessaan ja tuoda sodan vai-
kutukset ihmismieleen esille kirjan 
avulla. Näihin tarkoituksiin Kirottu 
sota! -kirja sopii hyvin. Lopun histo-
riaosuudesta voi tarkistaa länsirin-
taman faktoja.

 Riitta mikkola

 

Sarjakuvan keinoin 
länsirintamasta

jAcqUES TARdi & jEAN-PiER-
RE VERNEY: KiROTTU SOTA! 
1914-1919. jALAVA 2014.

Ensimmäisestä maailmansodasta 
on kirjoitettu nyt paljon, kun sodan 
alkamisesta on kulunut sata vuot-
ta. Ranskalainen sarjakuvateos on 
virkistävä poikkeus kirjoihin, jotka 
ovat suurimmaksi osaksi tekstiä. 
Kirjassa jacques Tardi on luonut 
90-sivuisen sarjakuvan ranska-
laisesta sotilaasta länsirintamalla. 
Kirjan lopussa on historioitsija jean-
Pierre Verneyn hyvin kuvitettu 40 
sivun historiaosuus ensimmäisestä 
maailmansodasta länsirintamalla.

Kirja on jaettu vuosiin. Sodan 
luonne tuleekin esille, kun alun 
jälkeen juututaan juoksuhautoihin, 
ja kuvat sodasta ovat loppuun asti 
puuduttavan raakoja. Piirroshahmot 
ampuvat, kuolevat ja haavoittuvat. 
He ovat likaisissa vaatteissa mä-
rissä juoksuhaudoissa ja näkevät 
toveriensa silpoutuvan vieressään. 
Opetuksessa voi käyttää yksittäi-
siä kuvia, kun haluaa puhua sodan 
luonteesta länsirintamalla. Siinä 
mielessä kuvat toimivat – yhteen 
menoon luettuna kirja on melkoi-
sen raskas.

Sarjakuvien väritys on huomiota 
herättävä. Vuonna 1914 sotilailla 
on kirkkaanväriset vaatteet ja ku-
vissa ruoho on vihreää. Kun sota 
etenee, värit muuttuvat harmaam-
miksi ja vuosien 1916–1918 kuva-
us on pääosin mustavalkoista. jos-
sain kuvissa punainen veri värjää 
taivaan. Viekö sota siis ihmiseltä 
kyvyn hahmottaa värejä? 

Päähenkilö, joka on tavallinen 
ranskalainen sotilas länsirintamalla, 
on hyvin sodanvastainen ja hänen 
pohdinnoissaan tämä tulee hyvin 
esille. Kirjaa voi käyttää esimerk-
kinä sotapropagandasta. Kirjan 
lopussa paraatisotilaat marssivat 
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1918 punaisten vallankumousyri-
tyksen, kommunistien peitetoimin-
nan Suomessa koko sotien välisen 
ajan aina eduskuntatasolta lähtien, 
Neuvostoliiton rauhanehdot tal-
visodan jälkeen ja Neuvostoliiton 
sekaantumisen Suomen valtion 
asioihin välirauhan aikana.

ilman nationalistista ajattelua 
tuskin olisi itsenäistä Suomea. itä-
Karjalan suhteen Suomella tieten-
kin oli itsekkäitä ajatuksia. Haluttiin 
hyötyä metsävaroista ja saada hel-
pommin puolustettavat rajat, mutta 
mukana oli myös halu yhdistää lä-
heistä sukua olevat suomalaiset ja 
karjalaiset samaan valtakuntaan.

Tiedämme Karjalan ja karjalais-
ten tilanteen tänään ja myös, mi-
ten itänaapuri on vähemmistöjään 
kohdellut. jälkiviisautta on pohtia, 
miten Suomelle olisi viime sodissa 
käynyt, ellei taustalla olisi ollut na-
tionalistista ajattelua, halua puolus-
taa suomalaista Suomea.

Kirjassa mainittujen Suur-Suo-
mi-ajattelun kriitikoiden osalta voi 
todeta monien olleen jälkiviisaita. 
Olisi luullut pätevien tutkijoiden 
yltäneen edes jonkinlaiseen puo-
lueettomaan arviointiin Suur-Suo-
mi-ajattelusta ja itä-Karjalan mie-
hitysajasta. Toisaalta kirjan sisältö 
ei ole yhtä kohahduttava kuin sen 
takakansiteksti.

Pasi Pulju

Kristuksen sotilas, 
kuollut sotilas
jOUNi TiLLi: SUOmEN PYHä 
SOTA, PAPiT jATKOSOdAN jU-
LiSTAjiNA, ATENA 2014, 317 S.

jouni Tillin väitöskirjansa pohjalta 
muotoilema teos on saanut paljon 
huomiota. Kaikki väitöskirjan saama 
huomio ei ole ollut myönteisiä, kos-
ka tekijä huomauttaa esipuheessa, 
että hänen tarkoituksenaan ei ole 
ollut moralisoida papistoa. 

Tilli on tehnyt suuren työn tutkies-
saan pappien julistusta jatkosodan 
aikana. Teos kartoittaa satoja kent-
täpappien saarnoja, lehtikirjoituksia, 
radioesiintymisiä ja kirjoja. Pappien 
tekstit sidotaan Raamatun eri koh-
tiin. Painopiste on Vanhan Testa-
mentin profeetoissa ja ilmestyskir-
jassa, elettiinhän monien julistajien 
mielestä apokalyptiikan aikaa, jol-
loin vanha korruptoitunut maailma 
loppuu ja uusi alkaa. Eskatologisia 
lopun ajan merkkejä tarkkailtiin.

jatkosota koettiin alusta lähtien 
erilaiseksi kuin talvisota. Nyt hyö-
kättiin yhdessä Saksan kanssa. 
diktatuuri nähtiin jumalan työvä-
lineenä taistelussa pahuuden val-
takuntaa vastaan. mannerheim loi 
sodan alun käskyissään viitekehyk-
sen uudelle sodalle. Kysymyksessä 
oli sota kristinuskon ja länsimaisen 
sivistyksen puolesta. Pyhän sodan 
lisäksi kyseessä oli myös ristiretki. 
Kyseessä oli mannerheimin jouk-
kojen viimeinen taistelu. 

mannerheimin käskyt saivat 
hurmioituneen vastaanoton papis-
tossa, eikä edes suoranaisia verta-
uksia jeesuksen ylipäällikkyyteen 
vältetty. millaista vihollista vastaan 
suomalaiset ristiretkeläiset sitten 
pappien mielestä taistelivat?  Ve-
näläisistä annettu kuva oli lievästi 
sanottuna rasistinen. Viholliset oli-
vat aasialaisia laumaihmisiä, joilta 
kommunistijohtajat olivat riistäneet 
inhimillisyyden. julmuus ja väkival-
ta olivat tyypillistä kristillisyyden ja 

länsimaisen sivistyksen vihollisille. 
Sotatoimien edetessä etenkin 

AKS:n ajattelutavan omaksuneiden 
pappien mielessä alkoi kangastella 
Suur-Suomi. Tälle haaveelle löy-
dettiin hyvät raamatulliset perus-
teet, sillä jumalahan määräsi kulle-
kin kansalle sen asuinalueen rajat. 
Tämän mukaan itä-Karjala kuului 
suomalaisille. Rintamamiehille aja-
tus oli vieraampi.

Rintamamiehet arvostivat pap-
pien työtä kaatuneiden huollos-
sa. Sodan jatkuessa rintamalta 
tuli kotiin yhä enemmän arkkuja. 
Sankarihautajaisista tulikin tärkeä 
pappien toiminta-ala kotirintaman 
surun lieventämisessä ja mielialan 
ylläpidossa. Kaatuneet esitettiin 
jaloina itsensä uhranneina taisteli-
joina, joiden esimerkki velvoitti niin 
rintamatovereita kuin kotiväkeäkin 
nuhteettomaan elämään.  Sankari-
haudat kuvattiin pyhiksi paikoiksi. 

Sodan kulku osoitti, ettei uusi 
maailma ole syntymässä, vaan 
vanha paheellinen maailma jatkui. 
Pappien oli sovitettava sanansa 
uuteen tilanteeseen. Uhkaava tap-
pio selitettiin Raamattuun vedoten, 
jumala rankaisi siitä, että kansa oli 
langennut huoruuden ja juoppou-
den syntiin ja lakannut uskomasta 
Herraan.

Vilho Kulju
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Polkuja perus-
Suomeen. Kaksi 
näkemystä perus-
suomalaisista.
jOHANNA KORHONEN: KYm-
mENEN POLKUA POPULiS-
miiN. KUiNKA VAiKENEVASTA 
SUOmESTA TULi ääNEKKääN 
POPULiSmiN PELiKENTTä. 
iNTO-KUSTANNUS 2013. 84 S.

LEENA SHARmA: NE. KOH-
TAAmiSiA PERUS-SUOmESSA. 
OTAVA 2014. 240 S.

Perussuomalaisten menestys vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa oli 
yllätys, Timo Soinin sanoin ”jytky”. 
Kaksi pitkän linjan suomalaista toi-
mittajaa on kirjoittanut kirjat perus-
suomalaisista.

Ajatus Leena Sharman kirjasta 
syntyi, kun hän koki, että toimittajat 
eivät ole antaneet ääntä perussuo-
malaisille itselleen. Vierailu euro-
parlamentaarikko Sampo Terhon 
luona Brysselissä aloittaa ja lopet-
taa teoksen. muissa luvuissa vie-
raillaan mm. itä-Helsingin lähiössä, 
Kotkassa, joensuussa ja Lieksas-
sa ja antaa perussuomalaisten ker-
tovan itsestään lööppien takana. 

itä-Helsingissä varttuneen Shar-
man isä on intialainen. Taustansa 
vuoksi Sharman kuvittelisi olevan-
sa hyvin kriittinen perussuomalai-
sia kohtaan. Etniseltä taustaltaan 
osin ulkomaalaisen, korkeasti kou-
lutetun, keskiluokkaisen arvolibe-
raalin kaupunkilaisnaisen olettaisi 
kirjoittavan kriittisesti perussuoma-
laisista, jotka edustavat poliittisesti 
kutakuinkin kaikkea sitä, mikä on 
vastakkaista hänelle.

Yllättäen Sharma päätyy ym-
märtämään perussuomalaisia 
keskustelukumppaneitaan. Tässä 
näkyy mielestäni Sharman teoksen 
vahvuus: hän antaa perussuoma-
laisten kertoa omat versionsa asi-
oista, jotka ovat nostattaneet heitä 
otsikoihin. Esimerkiksi kotkalainen 
tatuointiliikkeen yrittäjä Amon Rau-

tiainen nousi hetkeksi valtakunnan 
uutisiin kuntavaalien 2012 alla. 
Rautiainen kirjoitti Facebook-päivi-
tyksessään esimerkiksi muslimien 
ja ministerien tappamisesta, minkä 
Kunnollisvaalit 2012 –blogi nosti 
esiin. Sharma tapaa Rautiaisen ja 
kuuntelee hänen versionsa blogi-
kohusta. 

Ehkä Sharman huomio omasta 
ajastamme osuu oikeaan: ”Tämä 
aika vaatii, että on valittava puolen-
sa.” Kiivasrytmisessä uutisryöpy-
tyksessä ihmiset valitsevat mitä lu-
kevat ja mihin uskovat. Sosiaalinen 
media voimistaa omia porukoita 
ja omanlaista näkökulmaa. Shar-
ma valitsee toisin, hän menee ja 
tapaa ne, suomalaisen politiikan 
uuden vieraan, perussuomalaiset. 
Vuoden kestävän matkan aikana 
hänen oma ymmärryksensä ja su-
vaitsevaisuutensa kasvaa.

johanna Korhosen ”Kymmenen 
polkua populismiin” on ohut pam-
fletti, jossa Korhonen tarkastelee 
perussuomalaisia populistisena 
puolueena. Korhosen mukaan 
populistit vetoavat kuulijoiden it-
sekkyyteen ja pelkistävät monimut-
kaiset asiat yksinkertaisiksi vastak-

kainasetteluiksi. Populistit jakavat 
ihmiset pahaan eliittiin, hyvään 
kansaan ja muihin, sekä maalaile-
vat uhkakuvia ja hakevat syyllisiä. 

Osittain perussuomalaisten 
nousua selittää poliittisen keskus-
telukulttuurin muutos. Aiemmin po-
liitikot kävivät poliittista keskustelua 
keskenään. Toimittajat eivät juuri 
heitä haastaneet ja kansalaiset oli-
vat lähinnä hiljaisia sivustaseuraa-
jia. internetin myötä keskustelukult-
tuuri on ulottunut uusille areenoille 
ja keskustelu on muuttunut aiem-
paa hyökkäävämmäksi huuteluksi. 
Aiemmin poliittisesta keskustelusta 
syrjässä olleet kansalaiset ovat 
saaneet äänensä kuuluviin ja tämä 
ääni on kanavoitunut perussuoma-
laisten kannatukseen. 

Korhosen mukaan perussuo-
malaisten äänestäjät eivät ole 
yhteiskunnan pudokkaina vaan 
henkilökohtaisen taloutensa puo-
lesta pelkääviä ammattimiehiä ja 

–naisia. globalisaatio uhkaa heidän 
työtänsä. Poliittinen ja taloudellinen 
eliitti ei ole osannut vastata hei-
dän kasvaneeseen taloudelliseen 
pelkoon, vaan on vaatinut kansa-
laisia uudistamaan osaamistaan. 
Perussuomalaiset sen sijaan eivät 
vaadi kannattajiltaan mitään, vaan 
ymmärtää heidän ahdinkoaan, Kor-
honen toteaa. 
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Korhosen mukaan perussuoma-
laisten nousu johtuukin paljolti eliitin 
kyvyttömyydestä kuunnella taval-
lista kansaa. Sen lisäksi, että kan-
salaisia on vaadittu uudistamaan 
työmarkkinaosaamistaan, hallitus 
toisensa perään on esittänyt omat 
toimensa ainoaksi mahdolliseksi 
toimintatavaksi. Tässä tilanteessa 
perussuomalaiset ovat tarjonneet 
vaihtoehdon vaihtoehdottomuudel-
le – mikä jälleen on lisännyt puolu-
een kannatusta. 

Kahdesta kirjasta pidin itse 
enemmän Sharman teoksesta. 
Kurkistaessaan lööppien taakse se 
tarjosi kiihkottoman kuvan perus-
suomalaisista hyvine ja huonoine 
puolineen. Hiukan yllättäen siitä 
tuli mieleeni Olli Löytyn viisaan 
esseekokoelman maltillinen hutu 
keskeinen oivallus. Löytyn mieles-
tä meidän pitäisi sietää arkielämäs-
sämme toisiamme nykyistä parem-
min. Samassa hengessä Sharman 
kirjan voi tulkita poliittisen erilaisuu-
den hyväksymisen puolustukseksi. 
Vaikka emme olisi samaa mieltä, 
meidän tulee antaa tilaa ja kunnioi-
tusta erilaisille poliittisille ajatuksille.

Ossi Kokkonen

Sekavasti Somaliasta

iOAN m. LEwiS: SOmALiA jA 
SOmALimAA. KULTTUURi, 
HiSTORiA jA YHTEiSKUNTA. 
gAUdEAmUS 2014, 152 S.

Tartuin Somalia ja Somalimaa 
– teokseen toivoen sen lukemisen 
lisäävän tietojani yhdestä Suomen 
suurimmasta maahanmuuttajaryh-
mästä. 

Somalia ja Somaliamaa -kirjan 
on kirjoittanut hiljattain edesmennyt 
ioan m. Lewis, joka toimi antropolo-
gian professorina London School of 
Economicsissa. Hän teki 1950–lu-
vulta alkaen sosiaaliantropologista 
tutkimusta Afrikan sarven alueella 
keskittyen erityisesti somaleihin, 
heidän yhteiskunnallisiin instituuti-
oihinsa ja uskomuksiinsa.  

Kirja on ensi sijassa Somali-
aan ja Somalimaahan keskittyvä 
sosiaaliantropologinen teos, jonka 
lukeminen lisäsi ikävä kyllä Soma-
lian historiaan ja yhteiskuntaan pe-
rehtymättömän lukijan ymmärrystä 
alueen elämänmenosta vain vähän. 
Syitä tähän on kaksi: Ensinnäkin 
kirjassa esitellään niin monia eri-
laisia klaaneja ja niiden alaryhmiä, 
että niiden ominaispiirteiden ja kes-
kinäisten erojen ymmärtäminen ei 
kertalukemalla onnistu. Toisekseen 
kirjan alkuosan antropologinen osa 
tuntuu aiheeseen perehtymättö-
mästäkin lukijasta vetävän mutkat 
turhan suoriksi ja esittelevän kah-
deksanmiljoonaisen etnisesti mo-
nimuotoisen kansan tavat turhan 
yksioikoisesti.

Kirjan aluksi Lewis esittelee 
alueen kansoja ja niiden kieliä, us-
komuksia, elinkeinoja ja muita tra-
ditioita. Tarkastelukulma on hyvin 
patriarkaalinen, mikä on toisaalta 
ymmärrettävää, sillä miehenä Lewi-
sin on ollut vaikeaa tai mahdotonta 
kerätä aineistoa naisilta islamilai-
sessa maassa. 

Alun taustoitusosuuden jälkeen 
Lewis siirtyy sitten kronologisem-

paan historialliseen selvitykseen 
alueen kehityksestä. Aluksi käsi-
tellään Somaliaa ja lopuksi Soma-
limaata, jota kohtaan Lewis tuntee 
huomattavaa sympatiaa. Sympatia 
Somalimaata kohtaan on niin voi-
makasta ja ilmiselvää, että lukijan 
on pakko tarkastella aiempaa So-
maliaa käsittelevää osuutta sen 
jälkeen uudessa valossa. 

Suomenkielisen laitoksen lop-
puun on lisätty tutkija marja Tiilikai-
sen jälkisanat, jotka olivat omasta 
mielestäni itse asiassa kaikkein 
kiinnostavin osa kirjaa. jälkisa-
noissa Tiilikainen paitsi kommentoi 
Lewisin tekstiä ja asemaa Somali-
an tutkijoiden keskuudessa myös 
kirjoittaa lyhyesti Suomen somalia-
laisista.

Somalia ja Somalimaa -teosta 
lukemalla ei saa täydellistä kuvaa 
Somalian historiasta ja yhteiskun-
nasta. Sen sijaan kirjan lukemalla 
saa hyvän kuvan siitä, miten vaike-
aa ja monimutkaista valtionmuodos-
tus on ja miten moninaiset sisäiset 
ja ulkoiset asiat siihen vaikuttava.  

 
Kirsi Ruhanen




