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Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-
Laasonen lanseerasi 30.1.2016 niin sa-

notun Uusi lukio -hankkeen, jonka tarkoituk-
sena on houkutella 50 eli noin 15 prosenttia 
Suomen lukioista mukaan kolmesta viiteen 
vuoteen kestävään kokeiluun, jossa kaikki 
reaaliaineiden kurssit lukuun ottamatta lu-
kiolaissa mainittuja elämänkatsomustietoa, 
terveystietoa ja uskontoa ovat opiskelijalle 
vapaaehtoisia. Reaaliaineet jaetaan kahteen 
oppiaineryhmään, joissa valittavana on yh-
teensä 49 kurssia. Opiskelijan pitää valita 
vähintään yhdeksän kurssia kummastakin 
ryhmästä. Historian ja yhteiskuntaopin kans-
sa samaan ryhmään kuuluvat elämänkatso-
mustieto, filosofia, psykologia ja uskonto.

 Historian ja yhteiskuntaopin opiskelemat-
ta jättäminen on siis kovin helppoa, mikä tus-
kin on mahdollista missään muussa maassa. 
Laajan kansalaismielipiteen mukaan tämän 
ei pitäisi olla mahdollista Suomessakaan, ja 
periaate kirjattiin tuntijakoasetukseen. 

Ehkäpä valinnanvapauden lisääminen on 
ainoa arvo, joka ohjaa kokeilun kannattajia. 
Opiskelijan edusta tuskin voi olla kysymys, 
sillä laajasta ja syvästä yleissivistyksestä 
ei ole haittaa kenellekään. Ovatko kokeilun 
kannattajat sitä mieltä, ettei kansalaisten 
tarvitse olla perillä historiasta ja yhteiskun-
nallisista asioista, ja voimme heittää heidät 
sosiaalisen median leijonamiehille?  

Kokeilun kannattajien julkilausumat anta-
vat, epäilemättä tarkoituksellisesti, kokonaan 
toisenlaisen kuvan: ”Kokeilu on osaa laajem-
paa uudistamisohjelmaa, jonka tarkoitukse-
na on ajanmukaistaa oppimisympäristöjä ja 
opetusmenetelmiä”. Jokainen opetusalalla 
toimiva tietää, että tämä työ on kouluissa 
täydessä käynnissä riippumatta tuntijaosta. 
Tai miltä kuulostaa: ”Uuden lukion opiskelijat 
ovat uteliaita, oppimisennälkäisiä ja kykene-

viä yhdistelemään asioita laajempiin kokonai-
suuksiin”? Miten nämä tavoitteet mahtavat 
toteutua, jos opiskelija päättää olla tietämä-
tön siitä yhteiskunnallisesta ja historiallisesta 
kontekstista, johon pakollisissa aineissa käsi-
tellyt ilmiöt liittyvät? 

Vaikka kokeilu ei ole edes alkanut, sen tu-
lokset näyttävät olevan ministerille ja hänen 
taustajärjestölleen Lukiolaisten liitolle selviä: 
”Jokainen lukiolainen tulee edelleen opiskele-
maan KATTAVASTI sekä ympäristö-luonnon-
tieteellisiä että humanistis-yhteiskuntatie-
teellisiä aineita”.  Jos joku aikoo näin edelleen 
tehdä, hän suorittaa suuren osan kursseista 
itsenäisesti, koska rehtori on perunut ne vä-
häisten valintojen vuoksi. Kontaktiopetuksen 
määrä lukion reaaliaineissa romahtaa. Minis-
teri toteaakin: Peruskoulu ”antaa erittäin laa-
jan yleissivistyksen”.

Blogissaan ministeri Grahn-Laasonen kui-
tenkin kirjoittaa seuraavaa: ”Lukio on en-
nen kaikkea yleissivistävä. Sen tehtävä on 
valmistaa nuoria jatko-opintoja ja elämää 
varten. Yleissivistys on sellaista osaamista, 
jonka päälle on hyvä rakentaa myöhempää 
uuden oppimista jatko-opinnoissa, työelä-
mässä, elämässä yleensä, elinikäisesti”. Olen 
täysin samaa mieltä. Lukio ei ole mennyt 
rikki, eikä se ole missään vaiheessa estänyt 
nuoria etsimästä omia vahvuuksiaan. Ehdo-
tan, että tästä pysyväksi tarkoitetusta kokei-
lusta käytäisiin laaja kansalaiskeskustelu, jo-
hon ottaisivat osaa muutkin kuin ”opiskelijat 
ja keskeiset lukiotoimijat”. Lukiokoulutus ja 
koulutus yleensäkin ovat veronmaksajien yh-
dessä keräämän joukkorahoituksen keskeisiä 
kohteita. Asiakkaana en kannata kokeilua, 
joka vähentää nuorten mahdollisuuksia sel-
vitä monimutkaisessa maailmassa.

Kirjoittaja on HYOL:n puheenjohtaja.

Keittiön kautta

Jari aalto 
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Små digisteg

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

På alla kommunalpampars 
och politikers läppar finner 

du just nu uttrycket - det di-
gitala språnget. Detta språng 
har kallats för århundradets 
förändring vad gäller inlärning. 
En riktig revolution! Tänk att få 
vara en del av den!

I tidningsledare och bloggar 
skrivs hur långt olika skolor och 
kommuner har kommit beträf-
fande språnget. Vad är fel? Vad 
borde göras? Varför går det så 
långsamt? Progressiva digitala 
framgångsskolor kommer i da-
gen, men också en och annan 
berättelse från digitalt vingklip-
pa skolor har uppdagats. Olikheterna är sto-
ra. Vissa skolor har tio iPads per klassrum, 
men inget nätverk. Andra har nätverk, men 
inga maskiner att jobba med. Vanda igen 
beslöt att investera i 16200 Samsung Galaxy 
surfplattor för ett drygt år sedan. I Esbo tap-
pade man bort några tusen leasingdatorer. 
Var finns datastödet?   

Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-
Laasonen har regeringen öronmärk en dryg 
miljard euro bl.a. för att införa nya läran-
demiljöer och digitala läromedel under den 
kommande regeringsperioden. Hoppas bara 
att pengarna faller jämt över landet. Pasi 
Silander är digitaliseringschef i Helsingfors. 
Han plus några andra tjänstemän kommer att 
i början av 2016 välja ut de pilotskolor i hu-
vudstaden som ska jobba extra intensivt med 
digitalisering och är en del av Grahn-Laas-
onen miljardprojekt. Hela 70 skolor ansökte 
om att få bli en pilotskola. De som sedan blir 
utvalda får utbildning, datorer och övriga 
resurser för att ta det stora språnget. Vacker 

så, men det betyder egentligen 
att bara ett fåtal skolor får allt 
“godis” och de övriga blir utan. 
Det finns en risk för att dessa 
blir efter i utvecklingen.   

Risken med dessa nya 
resursstarka pilotskolor är att 
ojämlikheten mellan skolorna 
ökar. Trenden brukar vara den 
att de skolor som har en drive 
i kollegiet ofta är med i flera 
projekt medan en majoritet av 
skolorna står utanför projekt 
och tilläggsresurser. Få se hur 
det går denna gång? Jag tyck-
er att det digitala språnget har 
tagits med sådan fart att lärar-

na inte riktigt hunnit med. Förhoppningarna 
är just nu verkligen högt uppskruvade. Man 
hoppas att undervisningssektorn snabbt skall 
fixa till det. Jag känner att t.o.m. näringslivet 
flåsar mig i nacken. Till saken hör att skolor 
och lärare är en tröghetsfaktor i samhället. 
Här sker inte förändringar snabbt. De tror jag 
inte att politikerna och näringslivscheferna 
räknat med.  

Snabba språng tas inte sådär bara, men 
förhoppningsvis hjälper de 35 miljoner euro 
i statsbudgeten som finns för fortbildning av 
lärare de kommande åren. Skolan svänger 
trögt likt ett pansarskepp med fem knops 
fart.  

I väntan på att få ta del av fortbild-
ningsmiljonerna får jag väl fortsätta att följa 
med min klass Whatsupp diskussioner i min 
Nokia. Språnget får allt vänta. De små stegen 
klarar jag själv.
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HYOL toimii

riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 10.4.2016 kello 13.00
Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksen salissa H320 (Seminaarinkatu 15).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.

Hallitus

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

hålles söndagen den 10 april 2016 kl 13.00
i Historica-salet vid Jyväskylä universitet (Seminaarikatu 15).

Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Styrelsen

Kevät tuo mukanaan niin kilpailuja, kou-
lutusta kuin kevätpäivät. Tänä vuonna 

kevätpäivät pidetään Jyväskylässä 9. – 10. 
huhtikuuta. Päivien teemana on Koulu yhteis-
kunnan rakentaja. Päivien ohjelma on liiton 
kotisivuilla sekä Kleion sivulla 56. Ilmoit-
taudu pian, sillä ilmoittautumisaika päättyy 
31.3.2016. Päivien yhteydessä järjestetään 
myös HYOL ry:n sääntömääräinen vuosiko-
kous.

HYOL ry on avannut Facebookiin jäse-
nille suljetun keskusteluryhmän, jossa voi 
vapaasti keskustella ajankohtaisista asiois-
ta ja jakaa haluamiaan linkkejä. Sivun nimi 
on ”HYOL ry - Historian ja yhteis-kuntaopin 
opettajien liitto”. Tule mukaan!

Talousguru 2016 -kilpailun alkukilpailu 
käytiin 13. tammikuuta. Kilpailuun osallistui 
116 lukiota. Loppukilpailuun valittiin 10 lu-
kiolaista eri puolilta Suomea. Loppukilpailu 

järjestetään Helsingissä 3.- 4. maaliskuuta.
Taloustietokilpailu pidetään keväällä 51. 

kerran. Alkukilpailu järjestetään mukaan il-
moittautuneissa kouluissa torstaina 31.3. 
Loppukilpailuun, joka pidetään Helsingissä 
18.-19.5., valitaan 30 alkukilpailun parasta 
oppilasta. 

Kesäkuun kurssin teema on tänä vuonna 
talous. Päivät pidetään 7.-8. kesäkuuta Hel-
singissä.

Kesällä toteutuvat myös Ateenan instituu-
tin jatkokoulutuskurssi Ateenassa, Lähi-idän 
instituutin kurssi Istanbulissa sekä Tammen-
lehvän perinneliiton matka Karjalan kannak-
selle.

Suosittu Talous tutuksi -koulutus jatkuu 
ensi syksynä kolmella paikkakunnalla. Kou-
lutusta  järjestetään Tampereella, Oulussa ja 
Helsingissä syyskuun alkupuolella. Ohjelmat 
julkaistaan loppukeväästä.



● Lukion historian ja yhteiskuntatiedon Forum-sarja uudistuu sekä uuden
 opetussuunnitelman että käyttäjien toiveiden mukaan. 
● Jäsennystä on parannettu, tehtävät ja dokumenttiaukeamat uudistettu.
● Historian kurssien sisällöissä korostuvat mm. teknologia, tiede ja historian 

hyödyntäminen. 
● Yhteiskuntatiedon sisällöt keventyvät ja antavat tilaa opiskelijoita
 aktivoiville työtavoille
● Uusia näkökulmia tukevat tulkintalaatikot, monipuoliset infograafit, 
 taitoaukeamat, nettitehtävät ja herättelevä kuvitus tukevat moniluku-
 taidon kehittymistä. 
● Forum auttaa ymmärtämään ilmiöitä ja kannustaa ajattelemaan.
● Forumissa yksilöllinen oppiminen ja toimiva eriyttäminen ovat arvossaan.

Lue lisää: otava.fi/forumlukio

Uusi LOPS haltuun!

LOPS 2016
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Kun Venäjä valloitti Suomen, se jätti vä-
estölle 1814 loppuun saakka optio-oi-

keuden valita, halusivatko he pysyä Ruotsin 
alamaisina vai tulla Venäjän alamaisiksi Suo-
messa. Länsi-Pohja ja Ruija sekä Itä-Karjala 
ja Inkeri jäivät suomenkielisestä väestöstään 
huolimatta Suomen ulkopuolelle. Olivat-
ko viipurilaiset vähemmän suomalaisia kuin 
turkulaiset 1812 alkuun saakka, jolloin raja 
poistettiin Pyhtään ja Ruotsinpyhtään väliltä? 
Entä Petsamon väestö, jotka otettiin uskol-
lisuudenvalojen kautta Suomen kansalaisik-
si vasta 1921? Tämä on vaikea kysymys ja 
sen vuoksi Ruotsin itäisiin maakuntiin tulleet 
vallonit tai Kyyrölän venäläiskylä on luettava 
Suomen kantaväestöön yhtä lailla kuin ruot-
sinkieliset, ortodoksit tai saamelaiset. 

Vaikka Suomesta oli tullut osa Venäjää, 
sillä oli omat lakinsa (mm. ulkomaalaisase-
tuksia 1811 alkaen) ja kansalaisuutensa. 
Suomeen asettuvien ulkomaalaisten oli 1832 
mennessä anottava keisarilta lupaa ja vaik-
ka he muuttaisivat Pietariin, pysyivät he silti 
Suomessa henkikirjoilla. Suomi sai Venäjältä 
Euroopan tiukimpiin kuuluneen ulkomaalais-
valvonnan passi- ja viisumipakkoineen, mut-
ta suuntautui silti länteen. Suomen kansalli-
sessa herätyksessä tunnustettiin useamman 
äidinkielen ja uskonvapauden periaatteet.

Saksalaissyntyinen Fredrik Pacius sävelsi 
kansallislaulumme, puolalaisperäinen George 
de Godzinsky ”Katupoikien laulun” ja ”Ääni-
sen aallot”. Kotimaisten elokuvien sankareita 
olivat venäläinen Valentin Vaala ja latvialai-
nen Teuvo Tulio, joiden suomennetut taitei-
lijanimet hämärsivät alkuperää. Alina Frasa 
oli lapsikaupan uhri, mutta loi uran 1800-lu-
vun tunnetuimpana tanssijattarenamme. Itä-
karjalaisena pakolaislapsena Suomeen tullut 
Pekka Tiilikainen kuulutti urheiluselostajana, 
”sinivalkoisena äänenä” suomalaisten suuria 

näyttöjä kilpakentillä. Sveitsin kansalaisena 
syntynyt jääkäri, kenraaliluutnantti Carl Len-
nart Oesch, toimi jo 1932 ministerinä, vaikkei 
laki sitä olisikaan sallinut. 

Ulkomaalaiset vaimot saivat 1967 lop-
puun saakka automaattisesti Suomen kan-
salaisuuden. Niinpä monet sveitsiläiset koti-
opettajattaret liittyivät suomalaisiin sukuihin 
ilman mitään kansalaistamisbyrokratiaa. 
Suomalaispoliitikon kanssa avioitunutta vi-
rolaissyntyistä Hella Wuolijokea kuviteltiin 
jopa mahdolliseksi presidenttiehdokkaaksi 
sotien jälkeen - samanaikaisesti kun toinen 
naiskirjailija Aino Kallas, joka oli päinvastoin 
menettänyt Suomen kansalaisuutensa avioi-
duttuaan virolaisen kanssa, pakeni Ruotsiin. 
Harva tajuaa, että universumin kaunein Armi 
Kuusela oli itse asiassa filippiiniläinen pala-
tessaan missikiertueeltaan Suomeen avio-
miestään esittelemään. Vasta sukupuolten 
tasa-arvo riisti naisilta tämän etuoikeuden ja 
loi tarpeen ”perheenyhdistämisille”.

Suomen kansalaisuuden sai 1832–1979 
arviolta 40 000 ulkomaalaista. Tilastot ovat 
epätäsmällisiä, mutta Suomessa oleskellei-
den ulkomaalaisten määrä oli samaa suu-
ruusluokkaa kuin Viipurin asukasluku. Siitä 
voi päätellä, mikä on ollut maahanmuuton 
merkitys suomalaisen yhteiskunnan talou-
delliselle perustalle, kulttuurielämälle ja po-
liittisissa haasteissa. Ulkomaalaisten sopeu-
tumista voi arvioida siitä, kuinka oleellinen 
osa suomalaisuutta sisältyy Fazerin, Pauligin, 
Stockmannin, Finlaysonin ja Gutzeitin nimiin. 
Eräästä Anderssenista tuli Ahtisaari.

Luottamus ei kuitenkaan syntynyt hetkes-
sä. Monet suomalaiset arvostelivat työperäis-
tä maahanmuuttoa, koska ”näkee ja kuulee 
muukalaisia työntekijöitä, kaikenkarwaisia 
haalattawan tänne idästä ja lännestä, kun 
omat kyläläiset työn puutteesta nääntywät.” 

Suomen maahanmuuton pitkä historia

antero leitzinger 
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(Kaiku 13.4.1887) Toiset arvostelivat maa-
hanmuuttajia päinvastoin työn vieroksun-
nasta: ”Saksalaisia kerjäläisiä on ollut pal-
jo tätä nykyä meidänkin kaupungissamme.  
Kyllä olisi parempi, jos sellai-
set ihmiset, jotka owat nuoria 
ja miehuuden ijässä olewia, 
käyttäisiwät paremmin aikansa 
hyödyllisempiin töihin ja keinoihin, kuin maan 
juoksuun, huonoin positiiwien rämpytykseen 
ja sen ohessa keräykseen.” (Oulun Wiikko-
Sanomia 25.8.1860) Joukossa oli myös itä-
maiden vainotuille kristityille ja muun muassa 
syyrialaiskristittyjen turvakotia varten 1870- 
ja 1880-luvuilla rahaa keränneitä, joille löytyi 
seuraajia vielä vuosikymmeniä myöhemmin 
kun ”kuuluu Euroopassa nykyään kiertelevän 
lähes 500. Kaikki he sanovat olevansa vai-
notuita armenialaisia,  nyt tiedetään heidän 
olevan kaldealaisia veijareita ” (Päivälehti 
12.7. ja 2.8.1903)

Ensimmäiset muslimit olivat Venäjän tur-
kinsukuista tataarivähemmistöä, joka asettui 
Suomeen 1868 alkaen. Vaikka heitä on sit-
temmin pidetty mallikelpoisina kansalaisina, 
jotka lunastivat paikkansa viimeistään kun-
nostautumalla talvi- ja jatkosodassa, eivätkä 
muistele koskaan kärsineensä erityisesti en-
nakkoluuloista, aika kultaa muistot. ”Kaikes-
sa tapauksessa owat tataarit yhtä inhoittawia 
kuin juutalaiset ja muuten röyhkeämpiä käy-
töksessänsä”, valisti Hämäläinen 22.5.1889.

Joukkomuuttoa Suomeen 1905–1939 
 
Lauantaina 11.11.1905 Viipuriin tuli yli 8000 
Pietarin juutalaista pogromihuhua pakoon. 
Mikäli Turun Sanomien viikkoa myöhemmin 
julkaisema luku pitää paikkansa, tämä on 
yhä Suomen ennätys yhtenä päivänä maa-
han saapuneiden ulkomaalaisten määräksi. 
Hotellit täyttyivät Imatraa ja Helsinkiä myö-
ten, ja Viipurin rautatieasemalle järjestet-
tiin hätämajoitusta ja joukkoruokailua. Sinä 
yönä Viipuri näytti ulkomaan kaupungilta. 
Aamulla kuultiin, ettei pogromi alkanutkaan 
ja kiireisimmät palasivat kotiinsa, mutta osa 
jatkoi vielä muutaman päivän Suomeen tu-
tustumista. Kukkalähetystöt kulkivat Valtion 
Rautateiden, Viipurin kaupungin ja muiden 

auttajien luokse kiittämään vieraanvaraisuu-
desta. Suomi oli juuri selvinnyt suurlakosta ja 
saanut takaisin perustuslaillisen autonomian-
sa, mikä teki maastamme mielenkiintoisen. 

Etenkin venäläiset ja virolaiset 
oppositiopoliitikot osasivat ar-
vostaa demokraattisia oloja ja 
hyvää järjestystä. Suomalai-

sista kesähuviloista tuli suosittuja ja useat 
puolueet ryhtyivät järjestämään kokouksiaan 
Suomessa. 

Talvella 1905-1906 Helsinkiin kerääntyi 
satoja virolaispakolaisia, joiden elämää Hel-
la Wuolijoki ja Fridebert Tuglas ovat kuvail-
leet muistelmissaan. Suomalaisten suhtau-
tuminen alkoi kuitenkin viiletä kun joukko 
lättibolshevikkeja ryösti pankin 26.2.1906 
ja surmasi useampia ihmisiä pakomatkal-
laan Helsingistä Tampereelle. Kolme vuotta 
myöhemmin Venäjän viranomaiset levittivät 
huhua vastaavasta aikeesta ja pidättivät sen 
varjolla useita pakolaisia. Siihen loppui Suo-
men ensimmäinen kausi turvapaikkana. Sen 
ajan Venäjän kansalliskiihkoinen lehdistö oli 
uutisoinut Suomesta vastuuttomana terroris-
tien pesänä ja huviloista pommitehtaina. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
Suomessa oleskeli kymmeniä tuhansia venä-
läisiä sotilaita, jotka aiheuttivat juovuksissa 
epäjärjestystä ja rikoksia. Osa heistä sai jää-
dä Suomeen pysyvästi, osa poistui suosiolla 
ja osa sekaantui järjestysvallasta kilpailevi-
en kaartien kahakointiin. Suomessa oleskeli 
myös serbialaisia sotapakolaisia ja kiinalaisia 
linnoitustyöntekijöitä. Saksasta tuli kesällä 
1919 joukko orpolapsia. Monet tarinat ovat 
jääneet muutaman uutiskuvan varaan, vaik-
ka aikanaan Suomen humanitaarisia ratkai-
suja seurattiin ulkomaisessakin lehdistössä 
- El Paso Herald 21.9.1920 kertoi venäläisten 
naisten lumeavioliitoista. Itsenäisestä Suo-
mesta hakivat turvaa niin venäläiset ”valkoi-
set” emigrantit (Romanovin hallitsijasuvun 
kruununperillisiä myöten) kuin ”punaiset” 
Kronstadtin matruusit, jotka kapinayrityk-
sensä jälkeen maaliskuussa 1921 vaelsivat 
jään yli Suomeen. Alun perin 8000 miehes-
tä perheineen osa uupui matkalle, osa pala-
si armahduksen toivossa kotimaahansa, osa 
muutti ulkomaille ja viidennes jäi pysyvästi 

”Luottamus ei kuitenkaan 
 syntynyt hetkessä.” 
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Suomeen, jossa heitä hajasijoitettiin maa-
tiloille. Pian lehdissä varoiteltiin suomalai-
sia naisia lankeamasta ”ryssien” pauloihin 
(Kronstadtin kapinalliset olivat tosin enim-
mäkseen ukrainalaisia). Jo helmikuussa 1922 
Suomeen tuli kuitenkin vielä suurempi jouk-
ko kapinallisia, muutamassa viikossa yli 11 
000 itäkarjalaista.

Suomeen tuli maailmansotien välillä pa-
kolaisryhmiä myös Solovetskin vankileiriltä 
(GULAG) ja Keski-Euroopasta (juutalaisia), 
mutta pelättyä saksalaisten mekaanikkojen 
tulvaa ei tullutkaan, vaikka sen varalta kii-
rehdittiin säätämään työlupamenettelystä. 
Suomessa seurattiin tarkoin muiden maiden 
suhtautumista maahanmuuttoon, kiristettiin 
kilpaa viisumien myöntämistä 1930-luvun 
loppupuolella ja toivottiin Kansainliiton aut-
tavan venäläisten pakolaisten jakamisessa 
muihinkin maihin. Ulkomaalaisasetukseen 
ilmestyi 7.2.1930 viittaus ”turvapaikan” ha-
kuun, mutta se oli ollut itse asiassa impli-
siittisesti asetuksessa jo 1919 lähtien, eikä 
tarkoittanut muuta kuin ilman passia tai vii-
sumia tulleiden laittomien maahanmuuttaji-
en oleskelulupien myöntämistä. Kansainliit-
to puolestaan tarkoitti ”pakolaisilla” kaikkia 
kansalaisuutta vailla olleita sen jälkeen kun 
Neuvostoliitto oli riistänyt kansalaisuutensa 

entisen Venäjän alamaisilta ja muilta luvatta 
ulkomaille paenneilta. 

Siirtoväkeä 1939-1962 ja uusi kasvu 
viimeistään 1990-luvulta
 
Jatkosodan aikana Suomi internoi etene-
misvaiheessa vastaan tulleita, kertaalleen 
luovutettuun Karjalaan ja miehityshallinnon 
alaisessa Itä-Karjalassa tavattuja siviilejä. 
Edelliset koottiin Miehikkälään ”keskityslei-
riin”, joka oli kuitenkin erittäin lempeä paikka 
muihin vastaaviin verrattuna - muun muassa 
kaikki Miehikkälän leirin muslimit saivat ta-
vanomaiset oleskeluluvat siirtyäkseen Jär-
venpäähän, jossa he Suomen kansalaisuuden 
saaneiden muslimien valvonnassa rakensivat 
puisen moskeijan ja kaksi pariskuntaa meni 
naimisiin. Miehikkälän komendantti perusteli 
hyvin löyhää kuria sillä, että sodan jälkeen 
osa internoiduista palaisi kotimaahansa ja 
osa jäisi Suomeen, mutta kaikille kannattai-
si jättää mahdollisimman hyvä muisto sota-
aikaisesta oleskelustaan.

Saksan miehittämästä Inkeristä siirrettiin 
Suomeen 63 000 siviiliä. Inkerin siirtoväen 
ohella Suomeen tuli Itä-Karjalan siirtoväkeä: 
suomalaisten joukkojen vetäytyessä 2 200 
itäkarjalaista ja 600 muuta kansallisuutta 
olevaa neuvostokansalaista. Useimmat heis-
tä palasivat Neuvostoliittoon tai pakenivat 
Ruotsiin, koska eivät uskoneet voivansa jää-
dä Suomeen pysyvästi. 

Välirauhansopimus velvoitti Suomen in-
ternoimaan Saksan ja Unkarin kansalaiset, 
vaikka näiden joukossa oli koko ikänsä Suo-
messa asuneita naisia, jotka olivat menettä-
neet Suomen kansalaisuutensa tai saaneet 
myös Saksan kansallisuuden vain koska oli-
vat olleet avioliitossa saksalaisen kanssa. 
Sotavankien luovuttaminen oli toinen raskas 
rauhanehto, vaikka joukossa oli Lapin sodan 
saksalaissotavankeja sekä Suomen armeijas-
sa palvelleita neuvostokansalaisia. 

Suomi oli sota-aikana kyennyt pelasta-
maan aseveljen vainolta ainakin 360 juu-
talaista ulkomaalaista, mutta karkottanut 
saksalaisten armoille kahdeksan juutalaista, 
mikä tuli välittömästi julkisuuteen ja koet-
tiin yleisesti skandaaliksi. Mitään laajempaa 

Evakkoväkeä Vienan Karjalasta. SA-kuva.
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salaliittoa juutalaisten kansanmurhaan osal-
listumiseksi ei ollut, mutta Toivo Horellin si-
säministerikaudella jäädytettiin kaikki juu-
talaisten kansalaisuusanomukset. Voi vain 
arvailla, kuinka pitkälle suomalaispoliitikko-
jen ja -virkamiesten moraali olisi taipunut, 
jos Saksa olisi voittanut sodan. Suomi ei ollut 
omasta aloitteestaan internoinut luvallisesti 
maassa oleskelleita vihollismaan kansalai-
sia, kuten tekivät Saksa ja Britannia, mutta 
Neuvostoliiton voitettua sodan Suomi joutui 
luovutusten ja internointien ohella jäädyttä-
mään kaikkien ulkomaalaisten kansalaisuus-
anomukset 1,5 vuodeksi. Kommunistinen 
sisäministeri Yrjö Leino luovutti huhtikuussa 
1945 Neuvostoliittoon jopa joukon Suomen 
kansalaisia (”Leinon vangit”). Sen jälkeen 
suomalaiset pyrkivät ohjaamaan Neuvosto-
liitosta tulleet ”loikkarit” huomaamatta Ruot-
siin tai palauttamaan heidät 1960 solmitun 
rajasopimuksen mukaisesti, vaikka sitä oli 
periaatteessa sovellettava vain juovuksissa 
rajan ylittäneisiin.

Sotien jälkeen ulkomaalaisten määrä 
Suomessa väheni 1960-luvulle saakka ja 
ulkomaalaispolitiikka alistettiin entistäkin 
kiinteämmin ulkopolitiikalle. Neuvostoliiton 
kansalaisten asema normalisoitui vasta 1962 
mennessä. Todellisuus ei kuitenkaan aina 
ollut aivan sama kuin julkikuva, kuten ilme-
nee Ulkomaalaistoimiston päällikön Eila Kän-
nön laatiman muistion salaisessa saatteessa 
13.10.1971: ”Tosiasiahan on se, että ’pako-
laisia’ tulee edelleenkin, mutta aluksi oikealla 
passilla, joka kaikessa hiljaisuudessa vaih-
detaan suomalaiseen muukalaispassiin. Täs-
tä ei kuitenkaan voine kertoa mitään ja on 
ajateltava myös niitä henkilöitä, joiden juuri 
tällä tavalla on onnistunut ’paeta’.” 

Ulkomaalaisten määrä kääntyi vähitellen 
kasvuun monestakin syystä: suomalaisia nai-
sia palaili Suomeen ulkomaalaisten miesten 
kanssa, oppilaitokset kiinnostuivat ulkomaa-
laisista opiskelijoista ja etenkin Moskovassa 
oloihinsa pettyneet kehitysmaiden opiskelijat 
siirtyivät mielellään Suomeen, aktiivisesti ul-
komaista työvoimaa hankkineesta Ruotsis-
ta alkoi valua muun muassa Turkin kurdeja 
Suomen puolelle. Kiintiöpakolaisten valinnat 
Chilestä 1973 ja Kaakkois-Aasiasta (vietna-

milaisia) 1979 lähtien muistettiin pitkään, 
vaikka jäivät määrällisesti vaatimattomiksi. 
Kiintiöpakolaisina ja turvapaikanhakijoina tu-
livat Suomeen 1980-luvulta alkaen Irakin ja 
Iranin kurdit, Afganistanin hazarat, Bosnian 
muslimit ja Kosovon albaanit. Euroopan yh-
dentyminen ja ennen kaikkea Neuvostoliiton 
hajoaminen avasivat rajoja 1990-luvulla. 
Tammikuussa 1991 presidentti Mauno Koivis-
to kantoi suurta huolta siitä, että Neuvosto-
liiton rajan yli pääsi satoja somaleja, joilla ei 
ollut Suomen edellyttämiä viisumeja.

Nykypäivän haasteita
 
Historia tuntuu joskus toistuvan: 1917, 
1991 ja 2016 saattavat joissakin suhteissa 
muistuttaa toisiaan. Toisaalta maahanmuu-
ton otsikot kuvastavat vain dramaattisimpia 
yksityiskohtia ja ovat hyvin lyhytjänteisiä. 
Samanaikaisesti taustalla hyökyvät kauas-
kantoisemmat tasaisemmat aallot. Suomen 
ulkomaalaisten suurimpia ryhmiä ovat ar-
vattavasti venäläiset ja virolaiset, mutta kii-
nalaisten ja intialaisten määrät ovat kasva-
neet vaivihkaa. Vielä muutama vuosi sitten 
Suomen ulkomaalaisista 90 % oli tullut työn, 
opiskelun tai puolison perään. 

Vuosien 1990-1991 somalien joukko-
muutto tai syksyn 2015 irakilaisten turva-
paikanhakuryntäys eivät olleet määrällisesti 
ainutlaatuisia joukkomuuttoja Suomenkaan 
oloissa, mutta suomalainen yhteiskunta on 
muuttunut 70, 95 tai 110 vuodessa, eikä 
välttämättä taloudellisesta hyvinvoinnistaan 
huolimatta tai kenties sen takia selviä yhtä 
suurista haasteista kuin aiemmin. Kun vau-
raankin yhteiskunnan resurssit ovat rajal-
liset, ei kannattaisi uhota ihmisoikeuksilla 
ilman hintaa. Kaikella nimittäin on hintan-
sa, kuten budjetti- ja TUPO-neuvotteluista 
tiedetään - on silkkaa hurskastelua lupailla 
turvapaikkaa kaikille Eurooppaan pääseville 
kun samaan aikaan kaikin keinoin estetään 
Euroopan rajoille pääsy. 

Kirjoittaja on Suomen ulkomaalaispolitiikan 
historiasta Turun yliopistossa 2008 väitellyt 
ja useampia kirjoja kirjoittanut Maahan-
muuttoviraston tutkija.
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Suomesta on aina muutettu Ruotsiin, mut-
ta ei koskaan niin sankoin joukoin kuin 

1960- ja 1970-luvuilla. Vuosina 1969 ja 1970 
muuttoliike saavutti sellaiset mittasuhteet, 
että Suomen väkiluku hetkellisesti laski. Ilmi-
ön dramaattisuutta kuvaa, että edellisen ker-
ran väkiluku oli pienentynyt kolmekymmentä 
vuotta aikaisemmin, ja silloin syynä oli sota. 

1960-luku oli Suomessa taloudellisen 
murroksen aikaa. Teollistuminen vauhdittui ja 
maatalouspolitiikka uudistettiin läpikotaisin. 
Kun aikaisemmin kannattamattomille pienti-
loille maksetut tukimuodot päätettiin poistaa 
ja peltoja laitettiin ”pakettiin”, jäi Suomen 
maaseudulla yhtäkkiä työttömäksi tuhansia 
ihmisiä. Seuraavalle vuosikymmenelle asti 
jatkunut rakennemuutos oli nopeinta koko 
Euroopassa. Siitä seurasi työllisyyden jyrk-
kiä vaihteluita. Työttömyys kohosi erityisen 
suureksi vuosina 1967-1968. Samaan aikaan 
Ruotsissa oli työvoimapula ja paljon Suomea 
korkeampi palkkataso. Seurauksena oli suuri 
muuttoaalto.

Nuorten osuus muuttoliikkeessä korostui. 
Heidän oli helppo muuttaa naapurimaahan, 

jossa heillä usein oli tuttavia tai sukulaisia. 
Työ ja asunto löytyivät vaikeuksitta, eikä py-
syvää asettumista tarvinnut ajatella, koska 
katumapäälle tullessa Suomeen oli helppo 
muuttaa takaisin. Lisäpontta siirtolaisuudel-
le antoi halu nähdä maailmaa. Useimmilla oli 
aikomus palata kotiin, kun rahaa oli ansaittu 
tarpeeksi ja Suomessa koittaisivat paremmat 
ajat, mutta moni jäi omaksikin yllätyksek-
seen Ruotsiin. 

”Päätin jo 10-vuotiaana muuttaa tänne, 
koska isosiskoni asui täällä. Kun lopetin 9:n 
luokan, niin pakkasin laukkuni ja sisko tuli 
hakemaan. Halusin pois, koska kotiolot olivat 
aika huonot ja oli kai siinä seikkailunhalua-
kin. En ajatellut ollenkaan että kuinka kauan 
aioin täällä olla. Ikävä oli alkuvuosina kotivä-
keä, mutta kun tuli omaa perhettä, niin ikävä 
haihtui.”

Suuren siirtolaisuuden vuosina 1960-
1970 -luvuilla kaksi kolmasosaa suomalaisis-
ta työskenteli valmistusteollisuudessa; vali-
moissa, autotehtaissa, telakoilla ja eri alojen 
teollisuuslaitoksissa. Vuonna 1980 suoma-
laissyntyisen väestön määrä Ruotsissa oli 
suurimmillaan, yli 250 000 henkilöä. Muut-
taminen Ruotsin ja Suomen välillä kumpaan-
kin suuntaan oli koko ajan vilkasta, koska 
Ruotsin suomalaisväestöstä huomattava osa 
oli pikemminkin tilapäisiä siirtotyöläisiä kuin 
siirtolaisia. 

Suomalaisten suuri siirtolaisuus Ruotsiin 
ei ollut yksittäisilmiö, vaan Euroopan perife-
riasta virtasi 1940-luvulta alkaen työvoimaa 
muihinkin talouskasvun maihin - Sveitsi, 
Englanti, Saksa ja Ranska työllistivät yhteen-
sä miljoonia vierastyöläisiä sodan jälkeisenä 
kolmena vuosikymmenenä. Vierastyöläisten 
ei oletettu jäävän maahan, vaan oleskelun 
piti olla tilapäistä ja kestää vain niin kauan 
kuin talous heitä tarvitsi. Moni suomalainen 

Suomalaisten kansainvaellus Ruotsiin

krister BJörklund 

Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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huomasikin olevansa Ruotsissa siedetty, ei 
pidetty.

”Ei tämä Ruotsin maa ole sellainen kuin 
se Suomesta käsin näyttää, kun me tulim-
me tänne 1957 ei me tiedetty että me ollaan 
”finnjäveleita” ja niin ollen vihattu porukka. 
Tänne tulvi työläisiä pitkin Eurooppaa ja kaik-
ki ihmetteli tämäkö on hyvinvointivaltio?” 

Kuten muidenkin maiden vierastyöläi-
set, suurin osa siirtolaisaallon suomalaisista 
muutti sosiaalisesti katsoen työväenluok-
kaan. Heidän taustansa oli yleensä syrjä-
seutujen maa- ja metsätaloudessa, jolta 
talouden rakennemuutos oli vienyt toimeen-
tulopohjan.

”Asuttiin maalla ja oli hyvin pieni asunto 
eikä ollut paljon huonekalujakaan. 4 lasta oli 
silloin, ulkovessa ja kylmä vesi tuli vain. Pit-
kä matka oli miehellä töihin 3 kilometriä teh-
taalle (...) Työn vuoksi perheeni muutti eikä 
ajateltu kuinka kauan täällä ollaan. ”

Ruotsissa puutteellinen tai olematon kie-
litaito eristi suomalaiset siirtolaiset valtavä-
estöstä. Suomalaisessa seurassa pärjäsi sekä 
työpaikalla että vapaa-aikana, ja motivaatio 
oppia ruotsia oli vähäinen, koska ”käymässä 
vaan oltiiin”. Myös suomen kielen huono ar-
vostus Ruotsissa oli vanhaa perua ja vahvisti 
osaltaan suomalaisten eristäytymistä. Siir-
tolaiset olivat juurettomia ja vieraantuneita 
yhteiskunnallisesta toiminnasta. 

”Alkuvuodet oli vaikea sopeutua yhteis-
kuntaan, suomalaiset omat porukat, kerhot, 
tanssit ym. viina, kova työnteko, juuretto-

muus, muukalaisuuden tunne. Nyt vanhem-
pana, on kaikki toisin olen sopeutunut yhteis-
kuntaan.”

Ajan myötä teollisuuden työvoiman tarve 
Ruotsissa väheni ja työllisyystilanne parani 
Suomessa. Paluumuuttajien määrä kasvoi 
tasaisesti. 1980-luvulla teollisuuden palve-
luksessa oli enää noin 40 prosenttia ruot-
sinsuomalaisista. Syy tähän oli, että julkisen 
sektorin ja palvelualojen työvoiman tarve 
kasvoi Ruotsissa 1980-luvulla, ja varsinkin 
hoitoala rekrytoi suomalaista työvoimaa. 
Seuraavan vuosikymmenen alussa toimihen-
kilöammateissa työskenteli huomattavasti 
enemmän ruotsinsuomalaisia kuin teollisuu-
dessa ja perinteisissä työläisammateissa.

Kaikista vuoden 1945 jälkeen Ruotsiin 
muuttaneista suomalaisista noin puolet pala-
si takaisin kotimaahansa. Ensimmäinen suuri 
paluumuuttojakso oli vuosina 1971-1974. Se 
oli eräänlainen vasta-aalto edellisten vuosi-
en ennätysmäiselle maastamuutolle. Toinen 
jakso alkoi vuonna 1981 ja kesti lähes vuo-
sikymmenen. 

1990-luvulta lähtien siirtolaisuuden luon-
ne muuttui -  suurelta osin muuttajat olivat 
hyvin koulutettuja ja heitä palkattiin vaativiin 
työtehtäviin. Ruotsi on säilynyt suomalaisten 
tärkeimpänä muuttokohteena, sinne muuttaa 
yhä noin 3000 siirtolaista vuosittain.

Ruotsissa asui vuonna 2012 lähes 712 
000 Suomessa syntynyttä henkilöä, heidän 
lastaan ja lastenlastaan, mutta ensimmäinen 
ryhmä on tasaisesti pienentynyt. Sen sijaan 
toisen ja kolmannen polven suomalaistaus-
taisten määrä kasvaa, koska kolmanteen pol-
veen syntyy lisää lapsia. 

Toisen ja kolmannen siirtolaispolven ti-
lanne Ruotsissa on aivan erilainen kuin hei-
dän vanhemmillaan. Heistä on tullut ruotsa-
laisia, joille Suomi on vanhempien kotimaa. 

Kirjoittaja työskentelee vanhempana tutkija-
na Siirtolaisuusinstituutissa.
 
Artikkeli perustuu Krister Björklundin teokseen: 
Suomalainen, ruotsalainen vai ruotsinsuoma-
lainen? Ruotsissa asuvat suomalaiset 2000-lu-
vulla. Siirtolaisuusinstituutti. Tutkimuksia A41. 
Turku 2012.

Siirtolaisuusinstituutin arkisto.
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#Titanicilla – suomalaisten  
siirtolaisuus twiitaten

Seija Aunila

Yleisradio käynnistää maaliskuun lopussa 
historiaprojektin, jossa maailman kuului-

sin merionnettomuus, valtamerialus Titanicin 
uppoaminen, kerrotaan tarinana suomalais-
ten siirtolaisten näkökulmasta. Tarkoitus on 
auttaa ymmärtämään, miksi myös Suomesta 
lähti tuhatmäärin ihmisiä siirtolaiseksi, keitä 
lähtijät olivat ja mistä he unelmoivat. 

#Titanicilla on sukua Yleisradion 2014-
2015 järjestämälle #sota39 -projektille, jossa 
seurattiin ”reaaliaikaisesti” Suomen Talviso-
dan tapahtumia. Kuten #sota39 -projektis-
sa, tämänkin tarinan henkilöt elävät omaa 
aikaansa eivätkä tiedä tulevasta. #sota39 
-projektissa syntyi tarina, josta yleisö veti 
yhteydet tämän hetken sotiin. Samalla taval-
la #Titanicilla -projekti muodostaa yhteyden 

tähän aikaan: Aivan kuin 1900-luvun alussa, 
myös nyt suuret ihmismäärät lähtevät ko-
timaastaan vaaralliselle merimatkalle kohti 
uutta elämää.

Titanicilla matkusti 63 suomalaista. Heis-
tä vain 20 pelastui. Näiden ihmisten ”elä-
väksi” tuominen nostaa esille ainakin yhden 
merkittävän asian: suuri osa matkustajista 
oli huomattavan nuoria, parikymppisiä tai 
sen alle. Titanic-projektin kohderyhmä onkin 
nuori yleisö.  

Projekti tapahtuu Twitterissä reaaliaikai-
sesti ja se kuvaa suomalaisten siirtolaisten 
matkantekoa kotipaikkakunniltaan Titanicille 
ja joko heidän pelastautumistaan tai tuho-
aan. Yleisradion historiatiimi muodostaa viisi 
tosipohjaista fiktiivistä henkilötiliä Twitteriin 
– kolme matkustajaa, yhden maasta muutta-
jia opastavan matkaoppaan ja Titanicin keit-
tiössä työskentelevän keittiöapulaisen. Twit-
teriin luodut henkilöt twiittaavat koko matkan 
ajan. Projektissa henkilöiden elävöittämiseen 

#Titanicilla 

seiJa aunila, Jaana holMa Ja Matti rantonen
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käytetään myös piirroksia ja lauluja. Ylen 
luomien henkilöiden kautta pääsee seuraa-
maan siirtolaiseksi lähteneiden matkaa, mut-
ta tarkoitus on, että myös koulut osallistui-
sivat tähän historian livetapahtumaan, kuten 
#sota39 -projektiinkin.

Keskeisimmistä twiiteistä kootaan Yle 
Historian verkkosivulle #Titanicilla -koko-
naisuus, jossa esitellään projektiin työstetyt 
henkilöt. Lisäksi projektille luodaan Face-
book-sivu ja Instagram-tili.

#Titanicilla -projektissa opiskelijoiden 
tulee kaivaa tietoa 1900-luvun alun yhteis-
kunnallisesta tilanteesta Suomessa, Titanicin 
suomalaisten taustoista sekä muodosta fiktii-
vinen henkilö Twitteriin. Koska kysymyksessä 
on livetwiittausprojekti, oppilaan tulisi sitou-
tua keskustelemaan ja reagoimaan Twitteris-
sä koko projektin ajan eli 31.3. - 18.4.2016. 

Oppiaineiden välinen integraatio on mah-
dollista, sillä projektissa voi esimerkiksi twii-
tata muilla kielillä kuin suomeksi. Yle seuraa 
projektissa suomalaisia kolmannen kannen 
matkustajia, mutta kansainvälistä näkökul-

maa projektiin voi tuoda seuraamalla ylem-
pien kansien matkustajien kohtaloita. Kuvat 
ja piirrokset ovat projektissa enemmän kuin 
toivottavia, joten osa osallistujista voi tuoda 
panoksensa projektiin kuvina.

Jos Twitter ja sen toiminnallisuudet ei-
vät ole tuttuja, projektiin osallistuvien kan-
nattaa perehtyä etukäteen tähän pikaviesti-
palveluun. Yleisradion luomat henkilöt sekä 
osallistuvien koulujen henkilöt muodostavat 
yhteisen projektin käyttämällä twiitatessa 
tunnistetta #Titanicilla. Twitterin lisäksi käyt-
töön voi ottaa myös muut sosiaalisen median 
alustat kuten Instagramin, Facebookin, Peris-
copen tai Snapchatin.
 
Kirjoittaja työskentelee tuottajana  
Yleisradiossa.

https://twitter.com/titanicilla 

Kiinnostuitko #Titanicilla -projektista?  
Lisätietoja Seija Aunila 0400-533711,  
seija.aunila@yle.fi, twitter.com/aunila

#Titanicilla -projekti Lapuan lukiossa

Jaana Holma

Olen eläkeikää lähestyvä uskonnon opet-
taja Lapualta. Ikäpolveni opettajille tyy-

pilliseen tyyliin olen potenut digiloikka-ahdis-
tusta usean vuoden ajan. Tietokoneiden ja 
muiden uusien härveleiden parissa en ole ns. 
mukavuusalueellani. Sosiaaliseen mediaan-
kin suhtauduin vielä muutama vuosi sitten 
kyynisen epäilevästi. Viime vuoden alussa 
kuin vahingossa kirjauduin Twitterin käyttä-
jäksi. Siitä avautuikin jotain aivan uutta ja 
jännittävää!

Twitter on sananmukaisesti sosiaalinen 
media. Siellä mennään erään kuulemani tul-
kinnan mukaan asia edellä, Facebookissa ka-
verit edellä. Kun siis ryhdyin etsimään hen-
kilöitä ja keskusteluja lähinnä opetusalaltani, 
törmäsin ensin Siilinjärven lukion historian 
opettaja Aira Roivaiseen ja pian Iitin lukion 
historian opettaja Matti Rantoseen. Molem-

mat olivat käyttäneet Twitteriä opetukses-
saan. Niinpä rohkenin viime syksynä kokeilla 
Twitterin käyttöä kirkkohistorian UE2-kurssil-
la. Siitä tuli menestys monella tavalla, eikä 
vähiten opiskelijoiden innostuksen vuoksi.

Lukiomme pääsi mukaan Ylen tulevaan 
historiaprojektiin #Titanicilla. Opiskelijat 
ovat innoissaan, ja aktiivisia twiittaajia on 
32. Lisäksi projektimme loppuhuipennusta 
eli yökoulua Titanicin uppoamisyönä tulee to-
teuttamaan parikymmentä opiskelijaa lisää.

Innostusta on lisännyt erityisesti se, että 
toteuttamamme henkilöt tulevat jollain taval-
la seuraamaan Lapuallakin asuneen Panulan 
perheen kohtaloa. Henkilöissämme tulee nä-
kymään täysin fiktiivisiä elementtejä, mutta 
seuraamme myös tämän Etelä-Pohjanmaalla 
edelleen tunnetun perheen kohtaloa. Muo-
dostimme ryhmät perheen isälle, äidille, nel-
jälle pojalle (nuorin poika on vasta vuoden 
ikäinen, joten hän ei twiittaa), sekä mukaan 
lähteneelle naapurin tytölle, lapsenlikalle. 
Projektin tässä vaiheessa henkilöillä ei vielä 
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Twitterin käytöstä opetuksessa  

Matti Rantonen 

Olen kuulunut Twitter-käyttäjien alati kas-
vavaan joukkoon vuodesta 2012. Olen 

käyttänyt Twitteriä pääasiallisesti ammatilli-
sissa tarkoituksissa. Olen käyttänyt Twitteriä 
opettamillani lukion historian kursseilla nyt 
viisi erillistä kertaa neljällä eri lukion historian 
kurssilla, ja kokemukset ovat olleet pääsään-
töisesti positiivisia. Twitter-opiskelun lisäksi 
tiedotan Twitterillä aktiivisesti erilaisista uuti-
sista, artikkeleista, kuvista ja videoista opis-
kelijoilleni. Lisäksi seuraan Twitterissä erilai-

ole nimiä. Jokaisessa ryhmässä yksi opiske-
lija vastaa twiittien kuvituksesta joko etsien 
vanhoja arkistokuvia tai piirtäen niitä itse. 
Jokainen ryhmä on lainannut koulumme lois-
tavasta kirjastosta tai kaupungin kirjastosta 
Titanicista kertovia kirjoja. 

Ryhmät ryhtyvät suunnittelemaan jo 
etukäteen twiittejä perheen matkasta ensin 
kodista hevoskyydillä Vaasaan, sitten juna-
matkasta Vaasasta Hankoon, merimatkasta 
Hangosta Hulliin, matkasta Hullista South-
hamptoniin ja loppuhuipennukseksi Titanicin 
neljästä vuorokaudesta. Twiittien suunnitte-
lussa yhteistyö Ylen historiatiimin kanssa tu-
lee olemaan tärkeää. Olemme saaneet tiimil-
tä jo aikatauluja matkaan liittyen. Kaikkien 
henkilöiden matkankulun tulee olla yhtäpitä-
vä toisten matkalaisten kanssa.

Kävin hyvissä ajoin ennen projektin alkua 
keskustelemassa kaupungin sivistystoimen 
kanssa. Sovimme, että opiskelijat saavat yh-
den lukiokurssin twiittaamalla sekä osallistu-
malla yökouluun 14.-15.4. Olen saanut myös 
koulumme rehtorin täyden tuen toiminnal-
lemme. Opiskelijoiden arviointi tulee olemaan 
tavallisesta koulutyöstä poikkeava. Tapaam-
me viikoittain pienten palaverien merkeissä. 
Läsnäolo näissä palavereissa on tärkeää. Li-
säksi viestittelemme koulun Wilma-ohjelman 
kautta. Opiskelijat ovat muodostaneet omia 
WhatsApp-ryhmiä yhteydenpidon helpotta-

miseksi. Lisäksi koulun ulkopuolellakin voi-
daan seurata projektin edistymistä Perisco-
pe-lähetysten kautta.

Kurssi päättyy dramaattiseen uppoa-
misyöhön. Olemme ajatelleet illan aluksi 
katsoa James Cameronin Titanic-elokuvan. 
Sen jälkeen syömme vaatimattoman mutta 
ravitsevan etelä-pohjalaisen aterian, jonka 
rahoittamiseksi myymme illallislippuja opis-
kelijoiden vanhemmille ja muille kiinnostu-
neille. Olen pyytänyt mukaan myös Lapuan 
kulttuuritoimen ja musiikkiopiston väkeä 
suunnittelemaan iltamia, jossa olisi tanssia ja 
musiikkia ajankuluksi. Kaikki soittotaitoiset 
opiskelijat ovat tietenkin mukana iltamissa. 

Panulan perhe, äiti ja viisi poikaa, sekä 
lapsenlikka hukkuvat onnettomuudessa. Ai-
noastaan isä, joka on odottelemassa vaimo-
aan ja lapsiaan, jää eloon. Perheellä, jolla ei 
ollut Suomessa hätää, ei missään tapauk-
sessa nälänhätää, lähti paremman elämän 
toivossa etsimään onneaan suuresta maa-
ilmasta meren takaa. Järkyttävän ajankoh-
taista! Opettajantyössäni yksi tärkeimpiä ta-
voitteitani on suvaitsevaisuuden edistäminen 
ja elämän nurjien puolien ymmärtäminen. 
Toivotaan, että tämä projekti edistää hyvää 
tässä kompleksisessa maailmassamme.

Kirjoittaja on Lapuan lukion uskonnon  
opettaja.
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sia medioita ja  henkilöitä sekä verkostoidun 
omalla alallani.

Innostuin Twitterin opetuskäytöstä alku-
vuodesta 2015, huomattuani miten hienosti 
Siilinjärven lukion historian lehtori Aira Roi-
vainen oli sitä Yleisradion #sota39 -projek-
tissa käyttänyt. Kehitin vastaavan konseptin 
omalle alkavalle Suomen historian kurssille-
ni, jossa opiskelijoiden tehtävänä oli luoda 
joko fiktiivinen tai todellinen talvisodan ai-
kaan elänyt hahmo Twitteriin. Twitter toimi 
siis foorumina hahmon ajattelulle ja koke-
muksille sodan ajalta. Pelillisyyttä twiittaami-
seen saatiin ottamalla käyttöön viikoittaiset 
twiittiipisteet sekä arvomerkit, joista sai yli-
määräistä plussaa arvostelussa. Innostukse-
ni – ja myös opiskelijoitteni innostus – Twit-
terin opetuskäyttöön on jatkunut lukuvuonna 
2015–2016. Syksyllä twiittasimme kansain-
välisten suhteiden kurssilla, jossa jokainen 
opiskelija loi itselleen saksalaisen perheen, 
joka ilmaisi Twitterissä kokemuksiaan läpi 
Saksan yhdistymisen, imperialismin, maail-
mansotien, kylmän sodan aina Berliinin muu-
rin murtumiseen ja Saksojen (uuteen) yhdis-
tymiseen.

Suomi ennen autonomiaa -kurssilla puo-
lestaan opiskelijat saivat valita ennalta anne-
tusta listasta itselleen Ruotsin ajan historian 
merkkihenkilön, jonka näkemyksiä twiitattiin 
viikoittain vaihtuvien teemojen mukaisesti. 
Esimerkiksi talonpoika Lalli ja Henrik Gabri-
el Porthan ottivat kantaa teemoihin uskonto, 
valtiopäivät ja Venäjä. Myös näillä kursseilla 
mukana oli pelilliset viikkopisteet ja arvomer-
kit motivoimassa opiskelijoita.

Tätä tekstiä kirjoittaessa lukiollamme on 
käynnissä HI2-kurssin kanssa integroituja 
osia FI1 ja UE2 -kursseista. Olemme opet-
tajakollegoiden kanssa luoneet Twitter-pro-
jektin, jossa opiskelijoille arvottiin länsimai-
nen ajattelija tai merkkihenkilö antiikin ajan 
ja 1900-luvun väliltä. Aristoteles, Erasmus 
Rotterdamilainen, John Locke, Lenin ja John 
Lennon ovat esimerkkejä länsimaisen kult-
tuurin merkkihenkilöistä, joiden ajatuksia 
esimerkiksi sananvapaudesta ja ihmisoikeuk-
sista olemme saaneet seurata.

Pedagogiikka Twitterin käytön taustalla 
perustuu mikrohistorialliseen metodiin, jonka 

kautta tietoa käytetään soveltavasti hyväksi. 
Olipa opiskelijan hallinnoima Twitter-hahmo 
fiktiivinen tai todellinen historiallinen henkilö, 
joutuu opiskelija hyödyntämään twiiteissään 
aiheeseen kuuluvaa kontekstia ja aikakautta. 
Talvisodan sotilas käyttää hyväkseen sosioe-
konomista taustaansa ja pyrkii sovittamaan 
sen osaksi talvisodan todellisia tapahtumia. 
Kulttuurin merkkihenkilöt puolestaan sovel-
tavat omia ja yhteiskuntansa kokemuksia 
toivotun teeman mukaisesti.

Twitterin käytöllä on mahdollista motivoi-
da opiskelijoita useilla tavoilla. Jo pelkästään 
Twitter-viestien julkisuus antaa oman kieh-
tovuutensa twiittaamiselle ja oman osaami-
sensa osoittamiselle. Toisaalta anonyymius, 
jonka hahmo opiskelijalle takaa, voi olla jopa 
helpottava piirre Twitterin kaltaisen julkisen 
viestimen käytössä. Erilaiset pelillisyystee-
mat pienine palkintoineen lisäävät myös kiin-
nostavuutta twiittamista ja sen kehittämistä 
kohtaan.

Twittaamisen avulla tapahtuu siis oppi-
mista, jossa mikrohistoriallinen näkökulma 
sidotaan suurempaan kontekstiin. Samalla 
opiskelijat oppivat tiedon hakemista ja tuon 
tiedon soveltamista, kun he pyrkivät saa-
maan twiitteihinsä mahdollisimman hyvän 
näkökulman.

Kirjoittaja on Iitin lukion historian opettaja.

Twitter on sosiaalisen median niin kutsuttu 
mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat 
kirjoittaa korkeintaan 140 merkkiä pitkiä 
viestejä – twiittejä – kaikkien halukkaiden 
luettavaksi. Twitter on kasvanut julkista-
misensa jälkeen vuodesta 2006 yhdeksi 
suurimmista sosiaalisen median palveluis-
ta ja sitä käyttää Twitterin omien tilastojen 
perusteella kuukausittain noin 320 miljoo-
naa ihmistä. Näihin käyttäjiin lukeutuvat 
erittäin monet julkisuuden henkilöt polii-
tikoista muusikoihin ja urheilijoihin. Hei-
dän lisäkseen Twitteriä käyttävät ahkerasti 
erilaisten ammattien edustajat sekä yk-
sityiset ihmiset. Yhteistä heille kaikille on 
sosiaalisen verkostoitumisen tarve, johon 
Twitter hyvin vastaa.
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Afganistan on karu mutta jylhän kaunis 
maa, joka on yhdistelmä modernia ja 

perinteistä. Heimoperinteet, varsinkin maa-
seudulla, säätelevät jokapäiväistä elämää 
kehdosta hautaan. Netti toimii matkapuhelin-
verkkojen alueella, mutta radio on edelleen 
suurimmalle osalle afgaaneja tärkein tie-
donsaantiväline. Joissakin maakunnissa vain 
muutama prosentti asukkaista on sähkönja-
kelun piirissä. Matkustaessani ensimmäisen 
kerran pohjoisessa Afganistanissa Mazar-e-
Sharifista maaseudulle, kykenin hyvin kuvit-
telemaan allani olevaa taksia ja tietä lukuun 
ottamatta siirtyneeni vanhatestamentillisiin 
maisemiin. Akanat erotettiin jyvistä viljaa 
ilmaan heittämällä. Asumukset olivat kupu-
kattoisia savitiilitaloja ja horisontissa vaelsi 
kamelikaravaani lasteineen.

Afganistanissa on noin 30 miljoonaa asu-
kasta, joista alle 14-vuotiaita on 40 % ja alle 
24-vuotiaita 60 %. Keskimääräinen elinikä on 
50 vuotta. Pataanit ovat suurin etninen ryh-
mä tadzikkien ollessa toiseksi suurin, lisäksi 
maassa on uzbekkeja, turkmeeneja ja mui-
ta pienempiä etnisiä vähemmistöjä. Pataanit 

ovat keskittyneet maan etelä- ja itäosiin, kun 
taas pohjoisessa on enemmän tadzikkeja ja 
uzbekkeja. Afganistan on täysin islamilai-
nen maa, mutta sunnaenemmistön lisäksi 
maassa on noin 10 %:n shiialainen hazara-
vähemmistö. Näiden jakolinjojen lisäksi kaik-
ki etniset ryhmät jakautuvat lukemattomilta 
tuntuviin heimoihin ja niiden alaheimoihin. 

Monipuolinen heimorakenne on luonut 
vuosisatojen kuluessa vaikeasti käsitettävän 
vallankäytön, heimo- ja perhekunnian sekä 
perinteiden verkoston. Pukhtunwalin – pa-
taanitavan – tuntevat kaikki pataanit. Olen-
naisia siinä ovat kunnian, häpeän, koston ja 
vieraanvaraisuuden (melmastian) käsitteet. 
Näitä tuntematta on mahdotonta ymmärtää 
pataanien ajatusmaailmaa ja toimintatapo-
ja. Vuosina 1996–2001 Afganistania hallin-
nut pataaniheimojen tukema Taliban-liike 
kieltäytyi luovuttamasta Osama bin Ladenia 
vedoten juuri melmastiaan ja vieraiden, jopa 
vihollisten suojeluun. Heimoperinteiden li-
säksi islam säätelee jokapäiväistä elämää. 
Perinteistä islamiin yhdistyneenä on vuosi-
satojen kuluessa syntynyt kudelma, joka on 
osin vieras koraanin mukaiselle islamille. On-
kin syntynyt eräänlainen kansanislam, joka 
muodostaa monelle afgaanille aidon vakau-
muksen ja kokemuksen islamista.

Rauhallista ja rauhatonta historiaa
 
Neljä vuosikymmentä kestäneen sotimisen 
jälkeen on unohtua, että Afganistanissa ei 
aina ole sodittu. Kuningaskunnan vuosikym-
meninä 1930-luvulta aina 1970-luvulle Af-
ganistan nautti suhteellisesta vakaudesta. 
Sopiminen vallasta on kuitenkin perinteisesti 
ollut vaikeaa etnisiin ryhmiin ja heimoihin pa-

Turvattomuuden, työttömyyden ja  
toivottomuuden Afganistan

ari kerkkänen

Afganistan on vaikeakulkuinen maa.
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lapelimäisesti sirpaloituneessa maassa, jossa 
ei ole vahvaa keskushallinnon perinnettä ja 
jossa valtion rajat eivät ole yhteneviä etnis-
ten ryhmien alueiden kanssa. 

Afganistan muodostui maantieteellisestä 
sijainnistaan johtuen luonnolliseksi puskuri-
alueeksi 1800-luvulla Venäjän ja Intiaa siir-
tomaaisäntänä hallinneen britti-imperiumin 
välille. Britannian pyrkiessä luomaan Afga-
nistanista etupiiriään Venäjää vastaan se 
kutsui itse itsensä 1838 Afganistaniin muis-
tuttaen tapaa, jolla Neuvostoliitto kutsui it-
sensä miehittämään Afganistanin 1979. Britit 
joutuivat lyödyiksi ensimmäisenä afgaaniso-
tana tunnetuksi tulleessa yhteenotossa eikä 
Neuvostoliitolle käynyt juuri paremmin, vaik-
ka se järjestyksessä maasta poistuikin toisin 
kuin Kabulista 1842 paenneet britit.

Neuvostojoukkojen vetäytymiseen vai-
kuttivat Yhdysvaltojen ja Persianlahden val-
tioiden tukemat mujahidinit, islamistiset 
vastarintataistelijat, jotka Pakistania tuki-
alueenaan käyttäen hyökkäsivät neuvosto-
joukkoja vastaan. Mujahidineista periytyvät 
Taliban-liike, al-Qaida ja myöhemmin ilmaan-
tunut niin sanottu islamilainen valtio. 

Amerikkalaiset siirtyivät Afganistanin 
suurvaltamiehitysvuoroon 9/11-iskujen jäl-
keen loppuvuodesta 2001. Nykyinen Afga-
nistan korjaa kaikkien näiden sotien satoa. 
Niistä yksikään ei ole kyennyt lisäämään tur-
vallisuutta tai toivoa paremmasta tulevaisuu-
desta. 15 kestäneen kansainvälisen yhteisön  
läsnäolon  ja sodankäynnin jälkeen Taliban 
on vahvempi kuin koskaan. 

Talibanin arvioidaan pitävän hallussaan 
30 prosenttia Afganistanin pinta-alasta. Maa-
seudulla Talibanin oikeuteen kiistakysymys-
ten ratkaisuissa luotetaan yleensä enemmän 
kuin toimimattomaan ja korruptoituneeseen 
oikeuslaitokseen. Taliban hankkii varoja huu-
mekaupalla, veroilla ja köyhille tarkoitettujen 
almujen keräämisellä, mutta se ei ole kor-
ruptoinut sanan varsinaisessa mielessä ja 
väestö tietää tämän hyvin. Huumekaupasta 
tuloja käärii myös hallinnon virkakoneisto, ja 
käynnissä oleva sota kytkeytyykin järjesty-
neeseen rikollisuuteen. Olosuhteet ovat sille 
suotuisat: tuottaahan Afganistan 90 % maa-
ilman oopiumista.

Turvaton ja toivoton arki
 
Afgaanin jokapäiväistä elämää varjostavat 
turvattomuus, työttömyys ja toivottomuus 
yhtä lailla kuin köyhyys ja korruptio. Hil-
jattain tehdyn kyselyn mukaan lähes 40 % 
nuorista haluaa muuttaa maasta paremman 
elämän toivossa. Siitä heitä ei voi syyllistää.  
Tulevaisuuden näkymät näyttävät entistä 
synkemmiltä: ainoastaan maastamuutto pi-
tää yllä edes jotakin toivoa. YK:n inhimillisen 
kehityksen mittarit tukevat afgaanien omia 
tuntoja: Afganistan sijoittui sijalle 171 kaik-
kiaan 187 maan joukossa vuonna 2015.

Turvattomuus on moniulotteista, ja se 
ulottuu sotatoimista pommi-iskuihin ja nais-
ten alistettuun asemaan. Jos joku EU:n maa 
julistaa Afganistanin, tai osia siitä, turval-
liseksi pakolaisten palauttamiseksi, on se 
puhdasta politiikkaa eikä sillä ole tosiasioi-
den kanssa mitään tekemistä. Talebanin raa-
kalaismaiset oikeuskäytännöt ovat edelleen 
käytössä heidän hallussaan pitämillä alueilla.

Käytännössä Afganistanissa toimiikin kak-
si hallintojärjestelmää: hallinnon virallinen ja 
Talibanien ylläpitämä epävirallinen järjestel-
mä. Molemmat ovat valinneet maakuntiin 
omat kuvernöörinsä, molemmat keräävät ve-
roja, molemmilla on oikeusjärjestelmänsä ja 
koulunsa. Taliban on virallisissa lausunnois-
sa ottanut etäisyyttä hallintovuosiensa poli-
tiikkaan suhteessa naisten työssäkäyntiin ja 
tyttöjen koulunkäyntiin, mutta käytännössä 
eroa ei juuri huomaa. 

Hiljattain Ghorin maakunnassa teloitet-
tiin nainen, jota syytettiin moraalittomasta 
käytöksestä eli seurustelusta. Miespuolinen 
kumppani elää edelleen. Ei hallinnonkaan 
alaisilla alueilla paljon helpommalla selviä: 
raiskatuksi joutuvat naiset pannaan yleen-
sä moraalirikoksesta tuomittuina vankilaan, 
raiskaajat pääsevät kuin koira veräjästä. 
10-vuotias tyttö teki itsemurhan tammikuus-
sa; syiksi arveltiin äärimmäistä köyhyyttä ja 
tytön varhaista kihlauttamista. 

Naisten asema on heikko
 
19. maaliskuuta 2015 Kabulia vavahdutti 
27-vuotiaan Farkhunda Malikzadan polttami-
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nen elävältä. Nuori nainen protestoi eräässä 
moskeijassa islamin vastaisena mullahien 
tapaa myydä amuletteja taikauskoisille. Mul-
laheille se on kätevä tapa ansaita lisätienes-
tiä. Protestointi vaaransi liiketoiminnan, jo-
ten moskeijan uskonoppinut syytti suureen 
ääneen Farkhundaa koraanin polttamisesta. 
Väkijoukko otti valheen todesta. Farkhundan 
kimppuun hyökättiin, päälle syljettiin, pää-
hän potkittiin ja lopulta ajettiin autolla yli. 
Sitten hänen ruumiinsa sytytettiin tuleen. Po-
liisi yritti ensin pelastaa Farkhundan, mutta 
katseli lopulta muiden mukana hänen polt-
tamistaan. 

Naiset eivät ole oikeastaan millään elä-
män alueella tasavertaisia miesten kanssa. 
Kun miehet keskustelevat olohuoneessa vie-
raiden kanssa, naisväki valmistaa teen tai 
aterian. Miehet käyvät hakemassa teen oven 
takaa, eikä naisista näy vilaustakaan. Kaduil-
la he pukeutuvat kirkkaan siniseen burkhaan, 
jonka silmien edessä olevan ristikon takaa he 
katselevat miesten hallitsemaa maailmaa. Li-
beraalimmat pitävät vain huivia, mikäli perhe 
sen hyväksyy, mutta huivittomia naisia tai 
tyttöjä kaduilla ei näy. 

Yhtään vähemmän hyväksyttävä ei ole 
poikiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyt-
tö. Bacha bazi (tanssivat pojat) on erikoinen 
ilmiö hieman yli 10-vuotiaista mutta korkein-
taan teini-ikäisistä meikatuista pojista, jotka 
tanssivat kutsuilla isännilleen ja joita nämä 
sitten käyttävät hyväkseen. Ilmiö on kasva-
massa ja poikien ”omistamisen” katsotaan 
nostavan isäntien, joista monet ovat viran-
omaisia, arvoasemaa. 

Koulusivistystä vaille jääminen on osa toi-
vottomuutta. Unicefin mukaan 40 % lapsista 
ei käy koulua. Kaupungeissa koulut toimivat 
varsin hyvin, mutta maaseudulla tilanne on 
toinen. Ei kaupungeissakaan aina kouluihin 
suopeasti suhtauduta. Tammikuun puolivälis-
sä asemiehet polttivat tyttökoulun Kabulissa 
ja tappoivat koulun vartijan. Tytöillä ei lähes-
kään kaikkialla ole pääsyä kouluun. 

Farahin maakunnassa käydessäni kuu-
lin, että moni suurperhe lähettää poikansa 
hieman yli 10-vuotiaina Pakistanin puolelle 
madrasoihin, uskonnollisiin kouluihin, kos-
ka kotona ei ole ruokaa. Siellä pojille anne-
taan huopa yön kylmyyttä vastaan ja leipää 
syötäväksi. Ongelma on siinä, että useat 
Saudi-Arabian ja Persianlahden maiden ra-
hoittamista madrasoista toimivat myös ra-
dikalismin kasvualustoina. Sieltä palatessa 
liitytään joko Talibaniin tai muihin aseellisiin 
ryhmittymiin. Vaihtoehdot ovat vähissä, kun 
työtä ei ole ja jostakin on kapea elanto han-
kittava. Kouluttamattomuus näkyy myös vir-
kakunnassa: suurin osa poliiseista on luku- ja 
kirjoitustaidottomia.

Korruptio vaivaa joka tasolla
 
Poliisilaitos on oikeuslaitoksen lisäksi yksi 
maan korruptoituneimpia instituutioita. Polii-
sipäällikön tehtävä ostetaan rahalla, ja tehtä-
ville on muodostunut oma hintansa riippuen 
tehtävän asemasta organisaation hierarkias-
sa. Poliisipäällikön on siis hyötyäkseen an-
saittava tehtävässä ollessaan enemmän, kuin 
on paikastaan maksanut. Käytännössä alai-
set joutuvat maksamaan päällikölle. He puo-
lestaan keräävät omat menetyksensä rivipo-
liiseilta, jotka rokottavat tavallisia afgaaneja 
maanteiden tarkastusasemilla. Korruptio 
ulottuu pyramidin tavoin huipulta pohjalle: 
ministeriöstä aina syrjäisimpiä tietarkastus-
pisteitä valvoviin poliiseihin. Tämä on myös 
kansainvälisen yhteisön ongelma, sillä se 
maksaa avustuksina kaikkiaan noin 90 % 
koko poliisin kuluista, mukaan lukien palkat. 

Kysymys ei ole vain siitä, että afgaanit oli-
sivat korruptoituneet. Yhdysvalloista ja muu-
alta tuleva taloudellinen apu, jonka seuranta 
on ollut hyvin puutteellista, on mahdollistanut 

MUUTTOLIIKE

Kaupunkinäkymä Heratista.
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korruption moninkertaistumisen ja institutio-
nalisoitumisen. Ei korruptio ole mitenkään 
vierasta kansainvälisille miehittäjillekään. 
Muistan hyvin juttutuokioni Kabulissa olevan 
Serena-hotellin saunassa vuonna 2009 ame-
rikkalaisen sopimustyöntekijän kanssa, joka 
kertoi tehtävänään olevan erilaisten aseel-
listen ryhmien lahjominen, niin että ne eivät 
hyökkäisi amerikkalaisten huoltokuljetuksia 
vastaan.

Muiden maiden väliintulo on pahenta-
nut ongelmia
 
Kansainvälinen interventio on vääristänyt 
koko maan talousrakenteen, koska se elättää 
sopimuksineen, paikallistyöntekijöineen ja 
projekteineen suurta osaa afgaaneja. Samal-
la se on luonut maahan lain yläpuolelle itsen-
sä nostaneen vaikutusvaltaisen hallintoeliitin, 
joka sijoittaa omaisuutensa ja perheensä ul-
komaille. Miljoonasopimusten osingot va-
luivat entisten mujahidinien, nyt parlamen-
taarikkojen, ministereiden ja kuvernöörien, 
pankkitileille. Kun suurin osa kansainvälisistä 
joukoista vetäytyi vuonna 2014, jäljelle jäi 
suuri määrä näiden joukkojen koulutettuja 
paikallistyöntekijöitä työttömiksi. Se loi heil-
le ja heidän perheilleen selviytymisongelman 
sekä taloudellisesti että turvallisuuden suh-
teen, sillä heitä pidetään länsijoukkoja pal-
velleina kätyreinä. Tässä on yhteys vuonna 
2015 kiihtyneeseen pakolaisaaltoon. Entisille 
miehittäjien työntekijöille lähteminen on ol-
lut helpompaa, sillä he ovat kielitaitoisia ja 
heillä on varaa maksaa matkasta. Yhtä lail-
la, heidän toivottomuutensa tulevaisuudesta 
on yhtä suuri kuin niiden, joilla ei ole varaa 
lähteä. Paikallistyöntekijöiden asema on yksi 
esimerkki kansainvälisen kriisinhallinnan 
nurjista puolista, joista ei ymmärretä puhua, 
kun tehdään poliittisia päätöksiä kriisinhallin-
taan osallistumisesta.

Afgaanit eivät suinkaan itse ole ainoi-
ta syyllisiä omaan tilaansa eivätkä siihen, 
että suurimman toivon paremmasta tulevai-
suudesta tarjoaa pakolaisuus. Yhdysvaltain 
9/11-shokissa tekemä isku ajattelematta sen 
seurauksia on muokannut vuoden 2001 jäl-
keistä Afganistania, sen sosiaalista rakennet-

ta ja nykypäivää johtaen tilanteeseen, joka 
on huonompi kuin vuosiin. MIkäli Afganista-
nin historia ja olosuhteet olisi tunnettu pa-
remmin, on epävarmaa olisiko 9/11 jälkeistä 
miehittämistä koskaan käynnistetty.

Afgaanit pakenevat ja palaavat
 
Ei siis ole mikään yllätys, että afgaaneja 
rantautuu myös Suomeen turvapaikanhaki-
joina. He muodostavat toiseksi suurimman 
ryhmän Suomeen tulleista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista. Mittasuhteet on hyvä 
pitää mielessä suhtautuessamme maaham-
me muuttaviin afgaaneihin. Kaikkiaan 95 
% Afganistanin ulkopuolella asuvasta 2.6 
miljoonasta afgaanista on pakolaisena joko 
Pakistanissa tai Iranissa, siis Afganistanin 
naapurimaissa. Lisäksi maan sisällä asuu 
huomattava määrä evakkoina. Afgaanit eivät 
ole perinteisesti emigroituneet. Muuttoaalto 
alkoi vasta vuoden 1979 neuvostomiehityk-
sen myötä. Pako jatkui neuvostojoukkojen 
lähdettyä ja maan ajauduttua sisällissotaan ja 
vuonna 1996 Talibanin alaisuuteen. Tuolloin 
pakolaisia oli vielä nykyistä paljon enemmän. 
Mutta afgaanit palasivat takaisin. Vuosina 
1992–93 kommunistihallinnon murennuttua 
pari miljoonaa afgaania palasi naapurimaista 
koteihinsa. Talibanin kaaduttua lähes 6 mil-
joonaa afgaania palasi tehden siitä suurim-
man vapaaehtoisen paluumuuton UNHCR:n 
historiassa. 

Ei ole syytä epäillä, etteikö sama paluu-
muuton ilmiö tapahdu nytkin, kun maa va-
kautuu ja toivo palaa. Luonnonvarojensa 
puolesta Afganistan ei ole köyhä maa. Mine-
raaleja, rautaa, kuparia, maakaasua ja raa-
kaöljyä arvioidaan olevan 1 triljoonan dollarin 
edestä. Rauha luo olosuhteet näiden hyödyn-
tämiselle, samalla kun se palauttaa Afganis-
tanin keskeiseksi kauppaväyläksi silkkitien 
tavoin. Suomesta takaisin palaavien perässä 
mukana tulevat myös suomalaiset yritykset. 
Toivottavasti meidät toivotetaan tuolloin ter-
vetulleiksi!
 
Kirjoittaja työskentelee YK:n palveluksessa 
Afganistanissa.
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Tarkastelen tässä artikkelissa Saharan 
eteläpuolisen Afrikan ennustettua vä-

estönkasvua tämän vuosisadan aikana ja 
sen mahdollista vaikutusta siirtolaisuuteen. 
Olemme kaikki nähneet vavahduttavia ku-
via ja uutisia afrikkalaisten (ja myöhemmin 
syyrialaisten) täyttämistä pienistä veneistä, 
joista osa kuin ihmeen kaupalla selviää Vä-
limeren ylityksestä. Tähän mennessä afrik-
kalaisia on saapunut Eurooppaan pääasiassa 
Eritreasta, Nigeriasta ja Somaliasta, tulevai-
suudessa lähtömaita saattaa olla muitakin.

Olen poiminut oheiseen taulukkoon koko 
Saharan eteläpuolisen alueen sekä joitakin 
maita, joissa väestönkasvu ennusteen mu-
kaan on erittäin voimakasta. Näistä maista 
erityisesti Nigeria, Kongon demokraattinen 
tasavalta sekä Etiopia ovat epävakaita, mikä 
omalta osaltaan edistää ihmisten tarvetta tai 
jopa pakkoa lähteä pois maasta. Taulukossa 
olevat luvut ovat tuhansia eli vuonna 2050 YK 
ennustaa alueen väkiluvun ylittävän jo kaksi 
miljardia ja Nigerian nousevan maailman kol-
manneksi väkirikkaimmaksi maaksi. Vuonna 
2100 alueen väestön arvellaan lähentelevän 
jo neljää miljardia ja Nigerian yhtä.

Väestöennusteet pohjautuvat tämänhet-
kisistä väestömääristä sekä hedelmällisyy-
den, kuolleisuuden ja maastamuuton vaiku-
tuksista ja muutoksista tehtäviin arvioihin. 
Tällöin ne voivat olla virheellisiä ja muutoksia 
saattaa tapahtua odottamattomalla tavalla. 
Siksi tehdään useita erilaisia ennusteita, jois-
ta edellä olevassa taulukossa esitetään kes-
kiarvo. 

Hedelmällisyys vaikuttaa ennusteissa eni-
ten, sillä siinä tapahtuu muutoksia useimmis-
sa maissa nopeammin kuin kuolleisuudessa. 
Kokonaishedelmällisyysluvun (total fertility 
rate TFR) pitäisi olla vähintään 2.1, jotta vä-
estö uusiutuu. Useissa Euroopan maissa TFR 
on alle 2.1, mutta Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa se on keskimäärin maailman kor-
kein ja taulukon maista Nigeriassa ja Etiopi-
assa TFR on yli viisi. Joissakin Afrikan maissa 
TFR on yli kuusi, kuten Somaliassa, Malissa 
sekä Burundissa ja Nigerissä jopa lähes kah-
deksan. TFR tarkoittaa siis kuinka suuri on 
keskimääräinen lapsiluku naista kohti.

Vaikka TFR alkaisi pienentyä Saharan ete-
läpuolisessa Afrikassa, väestö jatkaisi kuiten-
kin nopeaa kasvua, sillä väestörakenteessa 

Saharan eteläpuolisen Afrikan  
väestö kasvaa
antti tenkanen
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nuorien osuus on hyvin suuri. Oheinen Ni-
gerian väestöpyramidi osoittaa tämän hyvin. 
Tarkasteltaessa esimerkiksi koko Länsi-Afrik-
kaa, alle 15-vuotiaiden lasten osuus väestös-
tä on yli 40 prosenttia.

Korkealle hedelmällisyydelle on usei-
ta syitä: Afrikassa näitä ovat mm. köyhyys, 
lukutaidottomuus, väestön keskittyminen 
maaseudulle ja perinteiset käsitykset moni-
lapsisista perheistä. Taloudellisen hyvinvoin-
nin, lukutaidon, koulutuksen ja urbanisoi-
tumisen on todettu monissa tutkimuksissa 
vaikuttaneen syntyvien lasten määrään. Esi-
merkiksi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
koulutus on ollut merkittävin yksittäinen syy 
avioitumisiän ja ensimmäisen synnytyksen 
keskimääräiselle nousulle. 

Jos katsotaan lähemmin joitakin taulu-
kossa mainittuja maita, Nigeriassa on pit-
kästä aikaa demokraattisesti vaaleilla valittu 
johto. Viime vuosina maassa on kuitenkin 
kuollut useita tuhansia ihmisiä Boko Hara-
min hyökkäyksissä. Boko Haram vastustaa 
maan hallintoa ja pyrkii asettamaan voimaan 
islamilaisen šaria-lain maan pohjoisosiin. Se 
toimii myös useissa naapurimaissa, ja alu-
eella on siksi erittäin levotonta ja vaarallista. 
Levottomuudet ovat vaikuttaneet ulkomaisiin 
investointeihin ja siten maan taloudelliseen 
tilanteeseen. Vaikka Nigeria on yksi maail-
man suurimmista öljyntuottajamaista, vain 
harvat nigerialaiset ovat vaurastuneet ja yli 
62 % nigerialaisista elää yhä äärimmäisessä 
köyhyydessä. Öljyn hinnan voimakas alentu-
minen vaikuttaa omalta osaltaan maan talo-
udelliseen tilaan.

Kongon demokraattinen tasavalta sijoit-
tui vuonna 2013 YK:n inhimillisen kehityksen 
indeksillä sijalle 186 yhteensä 187 arvioidun 
maan joukosta. Huolimatta maan valtavista 
luonnonvaroista, se on yksi maailman köy-
himpiä maita, jossa BKT henkeä kohden on 
maailman pienimpiä. Köyhyyden syinä pi-
detään vuosia jatkunutta huonoa hallintoa, 
korruptiota ja sotia, joissa arvellaan kuolleen 
useita miljoonia ihmisiä. Vaikka maahan on 
saatu luotua uusi perustuslaki ja parlamen-
taarinen järjestelmä, aseelliset konfliktit jat-
kuvat eri puolilla maata. 

Etiopian hallitusta epäillään vakavista ih-
misoikeusrikkomuksista ja syytetään siitä, 
että talouskasvusta huolimatta useimmat 
etiopialaiset ovat yhä köyhiä. Lukutaidotto-
muus ja lapsikuolleisuus ovat edelleen yleisiä 
ja maa on yksi maailman alikehittyneimmistä 
maista. Epävakaa poliittinen tilanne on estä-
nyt infrastruktuurin rakentamisen. Tämä on 
suurelta osin estänyt maan luonnonrikkauk-
sien hyödyntämisen. Etiopia onkin nykyään 
riippuvainen läntisten maitten antamasta tu-
esta ja lainoista. Sodat, kuivuus ja sisäiset 
konfliktit ovat vaikeuttaneet maan kehitystä.

Edellä mainitut maat ovat hyvä esimerkki 
siitä, että nopea väestönkasvu johtaa väis-
tämättä siirtolaisuuteen, ellei ihmisten elin-
mahdollisuuksia paranneta Afrikassa. Tie-
to paremmista elinolosuhteista esimerkiksi 
Euroopassa leviää mm. verkossa ja vaikka 
Euroopan maat kiristävät maahantulon kri-
teerejä, houkuttelevat nämä maat silti monia 
afrikkalaisia. Muuton syyt ovat useimmiten 
taloudellisia, sosiaalisia, poliittisia tai ympä-
ristöön liittyviä. Työntäviä tekijöitä ovat pula 
palveluista ja turvallisuudesta, köyhyys, sota, 
kuivuus ja sadon menettäminen. Vetäviä te-
kijöitä puolestaan ovat parempi työllisyys, 
varakkuus, paremmat palvelut, turvallisuus, 
vähäisempi rikollisuus ja poliittinen vakaus. 
Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että Afrikan 
mahdollisuuksia kehittyä taloudellisesti ja so-
siaalisesti parannettaisiin.
 
Kirjoittaja on opettaja ja HYOL:n tiedotus-
ryhmän jäsen.
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Uteliaisuus, rohkeus ja seikkailunhalu ovat 
vieneet ihmisiä kautta vuosituhansien 

pitkienkin matkojen päähän. Aarteiden etsin-
tä muuntui kotimaan oloja parempaan elä-
mään hakeutumiseen jo vuosisatoja sitten.

Ensimmäiset suomalaiset lähtivät Amerik-
kaan 1600-luvulla Ruotsin valtakunnan suur-
valtapyrkimysten ajamina. Tämä Vermlannin 
ja lähiseudun suomalaismetsien väestö oli jo 
aiemmin muuttanut Savosta Rautalammin 
suurpitäjästä emämaan metsiä asuttamaan. 
1638 perustettuun ruotsalaissiirtokuntaan 
Delawareen USA:n itärannikolle muutti suo-
malaisia ainakin vuoden 1640 tienoilla.

Myöhempi suomalaisten Amerikan siir-
tolaisuus laajeni huomattaviin mittoihin eri-
tyisesti 1800-luvun loppupuolella jatkuen 
suurilukuisena puolen vuosisadan ajan. Eu-
roopanlaajuinen muuttoaalto alkoi jo var-
haisemmin. Vuosien 1810 ja 1920 välillä 
kaikkiaan 42 miljoonaa eurooppalaista läh-
ti Pohjois-Amerikkaan, heistä 37 miljoonaa 
Yhdysvaltoihin ja 5 miljoonaa Kanadaan. 
Suomalaisia siirtyi myös muualle, kaikkiin il-
mansuuntiin Afrikasta Australiaan ja Amurin-
maalta Etelä-Amerikkaan.

Pohjanmaata on kutsuttu hyvästä syys-
tä siirtolaismaakunnaksi. Lähes jokaisesta 
suvusta lähdettiin Amerikkaan yleensä joko 
seikkailunhalusta tai selkeästi toimeentuloa 
kohentamaan, leivän perään. Monen haa-
veena oli ansaita taaloja talonostoa varten 
ja palata sitten Suomeen. Suomesta vuosi-
na 1870–1930 lähteneistä n. 370000 ameri-
kansiirtolaisesta yli puolet oli kotoisin Vaasan 
läänistä. Amerikan houkutus oli huomattavan 
suuri juuri näillä lakeuksilla. Siirtolaisuus oli 
kuitenkin valtakunnallinen ilmiö ja monille 
omakohtaista sukuhistoriaa.

Siirtolaisuuskulttuuria elävästi esiin
 
Siirtolaisuus on merkittävä sekä yksilöiden 
että kansojen elämään vaikuttava tekijä. 
Siirtolaisuuskulttuurin keskuksena toimiva 
valtakunnallinen ja kansainvälisesti toimi-
va Suomen Siirtolaisuusmuseo perustettiin 
kymmenen vuotta sitten Siirtolaisuusinsti-
tuutin toimesta Etelä-Pohjanmaalle Peräsei-
näjoelle, joka kuntaliitoksen jälkeen on ollut 
osa Seinäjoen kaupunkia.

Suomen Siirtolaisuusmuseon tehtävä kat-
taa suomalaisten siirtolaisuuden historian, 
nykypäivän ja myös tulevaisuudennäkymät. 
Se tallentaa ja tutkii pääasiassa lahjoituksi-
na saamaansa esineistöä, valokuvia, arkisto-
materiaalia, kirjallisuutta ja erilaisia ääni- ja 
kuvatallenteita sekä tuo näyttelyissään ja 
tapahtumissaan esiin siirtolaisuuden eri piir-
teitä menneisyydestä nykypäivään. Yleisö-
tapahtumien järjestäminen on alusta alkaen 
ollut tärkeällä sijalla Siirtolaisuusmuseon toi-
minnassa. Vuosittaisia amerikansiirtolaisuu-
teen liittyviä kaikille avoimia tilaisuuksia ovat 
mm. Heikinpäivä eli St. Henrik’s Day, Urhon-
päivä eli St. Urho’s Day, Lännen Päivä, Hal-
loween ja Kiitospäivä eli Thanksgiving Day. 
Kansainvälinen siirtolaisjuhla heinäkuussa 
on eri puolilta maailmaa saapuvien ulkosuo-
malaisten ja suomalaisten kohtaamispaikka. 
Siirtolaisuudesta kertovia videoesityksiä ja 
esitelmätilaisuuksia järjestetään useita vuo-
sittain.

Siirtolaisrekisteripalvelu etsii tietoja Suo-
mesta lähteneistä siirtolaisista. Rekisteriä 
hoitanut sukututkijamme on onnistunut jopa 
järjestämään Suomen vierailulle tulleiden 
amerikansuomalaisten ja tänne aikoinaan 
jääneen sukuhaaran jälkeläisten tapaamisia.

Historiaa elävöitetään  
Siirtolaisuusmuseossa
tellervo lahti 
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Siirtolaisuusmuseon pysyvät näyttelyt 
Peräseinäjoen keskustassa kertovat suoma-
laisten Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan 
suuntautuneesta siirtolaisuudesta. Synnyin-
pitäjälleen Peräseinäjolle miljoonan dollarin 
omaisuutensa testamentannut John G. An-
nala esitellään kuvin ja tekstein. Lakimiehe-
nä Massachusettsin Fitchburgissa toimineen 
John G. Annalan elämästä valmistettiin myös 
pienoisnäytelmä joitakin vuosia sitten. Pe-
räseinäjoen Sudesta eli moninkertaisesta 
olympiavoittajasta ja amerikansiirtolaisesta 
Ville Ritolasta laadittiin pienoisnäytelmä hä-
nen syntymänsä 120-vuotisjuhlaan, jota vie-
tettiin tammikuussa 2016. Peräseinäjoella on 
vahva harrastajateatteritoiminta, jonka avul-
la Siirtolaisuusmuseokin on saanut ohjaajia 
ja näyttelijöitä tuotantoihinsa. Pienoisnäytel-
miä on valmistettu myös muista Amerikan 
kävijöistä sekä Australian sokeriruokofarmin 
työntekijöistä eli keininhakkaajista. Puolen 
tunnin mittaisia esityksiä voi tilata ryhmille 
erityisesti kesäaikaan.

Maailman Raitti
 
Siirtolaisuusmuseon Maailman Raitti sijaitsee 
Kalajärven rannalla Kalajärven matkailukes-
kuksen yhteydessä. Se esittelee suomalais-
siirtolaisten elämää eri puolilla maailmaa. 
Paikalle on jo siirretty lahjoituksina saatuja 
rakennuksia Australian Queenslandista ja Ve-
näjän Siperiasta.

Australian sokeriruokofarmin eli keinifar-
min asuntorakennuksessa suomalaiset siir-

tolaiset ovat asuneet vuosina 1920–1964. 
Keinikämppä on sisustettu aidoin Australista 
lähetetyin huonekaluin ja astioin. Siperiaan 
1870-luvulla joutuneen rangaistusvangin 
Matti Unkurin perheelleen tekemä asuin-
rakennus on tuotu Siperian Omskista Finyn 
kylästä. Myös sen sisustuksessa on perheen 
käyttämiä kalusteita ja muuta esineistöä. 
Hakalan Amerikan talo on rakennettu Matti 
Hakalan USA:ssa ansaitsemilla taaloilla Ilma-
joelle, josta se siirrettiin Maailman Raitille ja 
pystytettiin talon alkuperäistä tyyliä kunnioit-
taen vuonna 2008. Talo kertoo Hakalan per-
heen siirtolaisuushistoriaa ja esittelee myös 
eteläpohjalaista maalaistalon asumiskulttuu-
ria vuosikymmenten takaa.

Maailman Raitille on luvassa lisää ulko-
suomalaisten rakennuksia mm. USA:sta ja 
Kanadasta. Myös inkerinsuomalaisen talon 
lahjoitusta on valmisteltu Venäjällä. Nämä 
rakennukset kertovat siirtolaissukujen tari-
naa ja kohdemaansa suomalaissiirtolaisten ja 
heidän jälkipolviensa historiaa ja nykypäivää.

Siirtolaisseikkailu on Maailman Raitin 
uusi koululaisille suunnattu ohjelma, jossa 
tutustutaan Pohjois-Amerikan, Australian ja 
Siperian siirtolaisuuteen, maantieteeseen ja 
esim. eläimistöön kullekin ikäkaudelle sopi-
vaan tyyliin. Siirtolaisseikkailusta valmiste-
taan myös koko perheen ohjelmaksi soveltu-
va kierros jo ensi kesän kävijöitä varten.

Siirtolaisuusmuseo ja sen Maailman Raitti 
ovat avoinna vieraita varten ympäri vuoden. 
Kalajärven Matkailukeskuksessa on tarjolla 
mökkimajoitusta ja Caravan-alue. Aisamäen 
kesäteatteri sijaitsee Maailman Raitin vieres-
sä. Maailman Raitilla on mahdollisuus tilaus-
ruokailuun mm. tilavassa kodassa. Yhteistyö-
kumppanimme palvelee työpaikkojen ryhmiä 
ja muitakin porukoita esim. tyhy-toimintaan 
liittyvällä ohjelmatarjonnalla, jonka osana on 
tutustuminen Maailman Raitin kohteisiin.

Tervetuloa viihtymään Peräseinäjoen ky-
lään ja tutustumaan siirtolaisuuskohteisiim-
me!

Kirjoittaja on Suomen Siirtolaisuusmuseon 
tuki ry:n toiminnanjohtaja.

Australian Queenslandista saatua keinikämppää 
elävöiteteään keininleikkaajien iltapuhteesta ker-
tovalla näytelmällä.
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Turussa vuonna 1974 toimintansa aloitta-
nut Siirtolaisuusinstituutti on ainoa muut-

toliikkeiden tutkimiseen ja dokumentointiin 
erikoistunut laitos Suomessa. Turun lisäksi 
instituutilla on kaksi alueellista toimipistettä, 
Pohjanmaan aluekeskus Seinäjoella ja ruot-
sinkielinen Centret för Svenskfinland Kruunu-
pyyssä. 

Instituuttia ylläpitävässä säätiössä on 
edustettuna yli 30 yhteisöä, mm. viisi minis-
teriötä, lähes kaikki Suomen yliopistot ja Tu-
run kaupunki. Perusrahoitus tulee opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. Lisäksi hankitaan pro-
jektirahoitusta muista lähteistä.

Instituutin keskeisiä tehtäviä ovat muut-
toliikkeisiin ja etnisiin kysymyksiin liittyvä 
tutkimus, arkistointi ja kirjaston ylläpito sekä 
monipuoliset tietopalvelut.

Toiminta on perinteisesti keskittynyt suo-
malaisiin siirtolaisiin ja ulkosuomalaisiin, 
mutta ulkomaalaistaustaisen väestön lisään-
tynyt maahanmuutto on luonnollisesti siirtä-
nyt tutkimuksen ja muunkin toiminnan pai-
nopistettä. Muita merkittäviä muutoksia ovat 
olleet verkkojulkaisemisen lisääntyminen, ar-
kistoaineistojen digitointi ja sosiaalisen medi-
an hyödyntäminen viestinnässä.

Aineistoja opetukseen
 
Siirtolaisuusinstituutin verkkosivustolla, 
www.siirtolaisuusinstituutti.fi, on runsaasti 
opetuskäyttöön soveltuvaa materiaalia kuten 
valokuvia, julkaisuja, artikkeleita, tilastoja, 
powerpoint-esityksiä, näyttelyitä, siirtolais-
kirjeitä ja historiallista sanomalehtiaineistoa. 

Erityisesti kouluille on saatavissa kak-
si ns. opetuspakettia: esikouluille ja ala-
asteelle tarkoitettu Kalle-vaari Amerikassa 
sekä yläkouluille ja lukioille suunnattu Siir-
tolaisuus Suomessa ja Euroopassa. Lisäk-
si on mainittava siirtolaisrekisteri, josta voi 
tehdä hakuja ennen toista maailmansota 
kaukomaille lähteneistä suomalaisista siirto-
laisista. Huomattava osa näistä aineistoista 
on ladattavissa verkkosivustolta ja niitä voi 
käyttää vapaasti opetustarkoituksiin. Sivus-

Siirtolaisuusinstituutti tutkii, arkistoi  
ja palvelee

Jouni korkiasaari

Siirtolaisrekisteri
Etupäässä sukututkijoita palvelevassa 
siirtolaisrekisterissä on tietoja sadoista 
tuhansista ennen 2. maailmansotaa siirto-
laiseksi lähteneestä suomalaisesta. Rekis-
teristä löytyviä tietoja ovat mm. syntymä-
aika, kotipaikka Suomessa, kohdepaikka 
määrämaassa, matkan ajankohta, laivan 
nimi, matkalipun hinta ja mahdolliset mat-
kakumppanit. Suurin osa sen tiedoista 
on asiakkaiden itse etsittävissä internetin 
kautta. Rekisterin ilmaishaulla on mahdol-
lista löytää siirtolaisten nimi, syntymäaika, 
lähtöpäivä ja kohdemaa. Kaikki tiedot ja 
henkilökohtaisen lisäpalvelun saa maksa-
malla 20 euron käyttömaksun.

Siirtolaisrekisterin matkustajaluettelosta 
löytyvät tiedot.
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Instituutin kokoelmissa on paljon myös siirtolaisuu-
teen liittyviä esineitä. Niistä näyttävimpiä ovat matka-
arkut, jotka seurasivat siirtolaisten mukana höyry-
laivoilla valtamerten yli.

Siirtolaisuusinstituutti on julkaisut kouluille 
kaksi opetuspakettia, joiden aineistot ovat 
ladattavissa ilmaiseksi verkkosivustolta.

tolla on myös linkit muille keskeisille siir-
tolaisuutta käsitteleville verkkosivustoille.  

Kirjoittaja on Siirtolaisuusinstituutin  
tietopalvelupäällikkö.
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Tänä talvena turvapaikanhakijoiden perus-
kouluun valmistavia ryhmiä on perustettu 

eri puolille Suomea pikavauhtia. Aloitin mar-
raskuussa valmistavan luokan opettajana es-
poolaisessa Lintumetsän koulussa. Oppilaani 
ovat yksin saapuneita, 1999-2000 syntyneitä 
turvapaikanhakijoita Irakista, Syyriasta ja Af-
ganistanista. Alkuvaiheen jälkeen uusia op-
pilaaksi ottoja on tapahtunut kolme kertaa. 
Tätä kirjoittaessa ryhmissä on 36 oppilasta ja 
kolme opettajaa.

Koulu käynnistettiin kahden opettajan 
voimin marraskuussa 2015 poikien asuinpai-
kassa alaikäisten tukiasumisyksikössä, sillä 
alkuvaiheessa Lintumetsän koulussa ei ollut 
vapaita luokkahuoneita. Järjestimme ope-
tusta viiden viikon ajan ”leiriolosuhteissa”. 
Opetustilana toimi tukiasumisyksikön ruoka-
la, jossa käytimme opetusvälineinä lähinnä 
paperia ja kyniä. Oli onnenpotku, että Lin-
tumetsän kouluun haki harjoitteluun lähihoi-
tajaopiskelija, jonka äidinkieli on farsi, joten 
saimme koulun säännöt ja muita tärkeitä asi-
oita tulkattua. Jälkikäteen ajateltuna viiden 
viikon leirikoulu oli hyvä asia. Oppilaamme 
ovat tottuneet kotimaissa askeettiseen ope-
tusvälineistöön, joten napinaa ei esiintynyt. 
Myöhästyneet oli helppo käydä hakemassa 
kouluun huoneistaan, ja hyvin nopeasti op-
pilaat alkoivat herätä itse kouluun. Tutus-
tuimme myös tukiasumisyksikön ohjaajiin, 
esimiehiin ja oppilaiden huonekavereihin. 
Sen jälkeen koulun ja ”kodin” välinen yh-
teistyö on sujunut mutkattomasti. Joidenkin 
vastaanottokeskusten kanssa kouluyhteistyö 
valitettavasti takkuilee pahasti.

Aloitimme valmistavan opetuksen opis-
kelemalla aakkosia, tervehdyksiä ja oppi-
laille tärkeitä koulunkäyntisanoja. Kävimme 

Helsingissä, kauppakeskuksessa ja vierailul-
la oppilaiden tulevassa koulussa. Yritimme 
myös irrottaa aikaa luku- ja kirjoitustaidot-
tomien tukiopetukseen, ja useat ovatkin jo 
oppineet lukemaan ja kirjoittamaan. Jo al-
kuvaiheessa tajusimme luopua tuntien yk-
sityiskohtaisesta suunnittelusta, sillä tunti-
suunnitelmamme muuttuvat aina lennosta. 
Oppilaillamme on paljon koulutyötä rikkovia 
lääkärikäyntejä, haastatteluja ja esimerkiksi 
tapaamisia lakimiesten kanssa. Oppilailla on 
myös erilaisia fyysisiä tai psykofyysisiä on-
gelmia, joiden vuoksi poissaoloja tulee välillä 
paljon. Oppilaat ovat joskus itkuisia, ahdis-
tuneita ja peloissaan. Aikaisemmissa töissäni 
en oikeastaan koskettanut oppilaitani, mutta 
tässä työssä asia on päinvastoin. Olemme 
halanneet itkeviä oppilaita, heittäneet onnis-
tumisista ylävitosia ja leikkineet taputuspele-
jä. Työ oli varsinkin alussa fyysistä, kun sa-
noja esitettiin jatkuvasti pantomiimin avulla. 

Etenkin afgaaneilla tasoerot ovat suuret. 
Osa on käynyt koulua kymmenen vuotta, osa 
on tuskin koskaan edes piirtänyt. Joidenkin 
kohdalla ihmettelemme todella, kuinka nuo-
ret ovat onnistuneet näillä tiedoilla ja taidoilla 
pääsemään Suomeen asti. Toisaalta monien 
työura on huomattavasti pidempi kuin opet-
tajalla, sillä lenkkitossuja on tehty 7-vuoti-
aasta saakka. Koulussa kuulee välillä raskai-
ta tarinoita. Kaikesta huolimatta päivät ovat 
myös täynnä iloa ja naurua. Me tanssimme, 
laulamme, näyttelemme ja askartelemme. 
Olen antanut itselleni luvan hullutella, mi-
hin oppilaat suhtautuvat luontevasti, vaikka 
en varmasti ole sellainen opettaja, johon he 
ovat kotimaassaan tottuneet. Kielitietoiseen 
puheeseen oppii nopeasti ja tällä hetkellä 
ymmärrämme toisiamme jo melko hyvin. 

Turvapaikanhakijoiden opettaminen on 
täyttä elämää joka päivä

hanna Ylönen
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Julkisuudessa käyty keskustelu turvapai-
kanhakijoista tuntuu itselle vieraalta, koska 
oppilaiden kanssa on sujunut tähän saakka 
hyvin. Tukiasumisyksikössä opettaessa meil-
lä oli käytössä hälytysranneke, mutta en ole 
tuntenut oloani oppilaiden taholta uhatuksi 
tai epämukavaksi. Tiedän, että minua kunni-
oitetaan opettajana, mikä se välttämättä tar-
koita sitä, että oppilaat käyttäytyisivät yhtä 
hyvin myös vapaa-ajalla. Olemmekin keskus-
telleet oppilaiden kanssa turvapaikanhakijoi-
den tekemistä rikoksista ja siitä, miten se 
voi vaikuttaa suomalaisten asenteisiin. Tästä 
syystä oppilaani tuntuvat hiukan jännittävän 
suomalaisia, ja heitä pelottaa kulkea isona 
ryhmänä, jossa heidät tunnistetaan helposti 
turvapaikanhakijoiksi.

Vuoden 2016 alussa Lintumetsän kou-
lusta vapautui tiloja, joihin pääsimme muut-
tamaan. Tällä hetkellä pojat opiskelevat 
suomea, englantia, matematiikkaa, yhteis-
kuntaoppia sekä taito- ja taideaineita. Nyt 
meitä työllistää paitsi integroinnin suunnit-
telu, myös oppilaille laadittavat pedagogiset 
asiakirjat. Jokainen oppilas on haastateltava 
tulkin kanssa erikseen, joten tiedossa on pal-
jon iltatöitä. Olemme viime aikoina joutuneet 
pohtimaan paljon sitä, mitkä ongelmat johtu-
vat kielivaikeuksista, mitkä kulttuurieroista ja 
mitkä taas varsinaisista oppimisvaikeuksista. 

Espoon kaupunki on linjannut, että maa-
hanmuuttajien peruskouluun valmistavien 
luokkien opettajilla tulee olla luokanopetta-
jan pätevyys, mutta en tiedä kuinka paljon 
valmiuksia luokanopettajakoulutus antaa 
16-17-vuotiaiden kielitaidottomien turvapai-
kanhakijoiden opetukseen. Minä ja kollegani 
Lintumetsän koulussa olemme kaikki aineen-
opettajia, mikä on käytännössä merkinnyt 
pitkiä päiviä uudenlaiseen työhön perehty-
essä. Onneksi työ on opettanut tekijäänsä, 
ja on ollut kivaa ideoida opetusta yhdessä. 
Opettaminen on ollut raskasta, mutta myös 
antoisaa ja hauskaa. Itselle on auennut aivan 
uusi maailma ja olen iloinen, että uskalsin 
hypätä lähes sokkona tähän työhön.

Kirjoittaja on maahanmuuttajien valmista-
van luokan opettaja espoolaisessa Lintumet-
sän koulussa.
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Lukuvuoden kolmannessa jaksossa alkoi 
Helsingin Kuvataidelukiossa maahan-

muuttoa ja pakolaiskriisiä käsittelevä yh-
teiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomus-
tiedon erityiskurssi. Kurssi on osa viidessä 
suomalaisessa lukiossa lukuvuonna 2015–
2016 toteutettavaa ja OPH:n rahoittamaa 
hanketta WeQ goes lukio, jonka teemana on 
segregaatio. Muut mukana olevat lukiot ovat 
Eiran aikuislukio, Tölö gymnasium, Lumon 
lukio Vantaalta ja Hatanpään lukio Tampe-
reelta. Hankkeessa pilotoidaan Helsingin yli-
opiston kehittelemää WeQ-nimellä kulkevaa 
pedagogiikkaa, jossa lähestytään sellaisia 
ajankohtaisia kysymyksiä, joihin ei ole ole-

massa yhtä oikeaa vastausta. 
Käytimme kurssin alun aiheen yleiseen 

käsittelyyn oppitunneilla ja itsenäisesti työs-
kennellen. Kurssin aikana tehdyt itsenäiset 
tehtävät vaativat kriittistä suhtautumista 
lähteisiin ja haastoivat kyseenalaistamaan 
internetistä löytyvän tiedon. Tutustuimme 
argumentteihin niin maahanmuuttoa vastaan 
kuin sen puolesta. Perehdyimme tehtävien 
avulla tarkemmin myös Lähi-idän tilantee-
seen, Suomen pakolaispolitiikkaan ja ihmis-
ten omiin kokemuksiin maahanmuuttajina. 
Jokainen opiskelija teki alku- ja loppukartoi-
tuksen, joissa pohdittiin omaa suhtautumista 
maahanmuuttoon ja tavoitteita kurssille. 

Segregaatiokurssilla opetellaan  
katsomaan asioita eri näkökulmista

elli oJala Ja linda hakkarainen

Kuvataidelukion opiskelijoita roolipeliväittelyssä.
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Simulaatioita ja roolipeliväittelyitä
 
Kurssin aikana osallistuimme Eurooppalainen 
Suomi ry:n järjestämään EU-simulaatioon. 
Simulaatiossa muodostettiin ryhmät, jotka 
edustivat eri EU-parlamentin puolueita. Jo-
kainen ryhmä sai etukäteen sekä yleisen pa-
kolaiskriisiä koskevan tietopaperin, että oman 
puolueensa kannoista kertovan tietopaperin, 
joihin piti perehtyä ennen simulaatiota. Puo-
lueet etsivät simulaation aikana pienen neu-
votteluhetken jälkeen muita puolueita, joilla 
olisi samankaltaisia ratkaisuja pakolaiskrii-
siin. Puolueiden löydettyä yhteisen sävelen 
tehtiin kompromisseja yksityiskohdista ja 
luotiin liittoumia, jotka helpottaisivat ehdo-
tusten läpi saamista. Lopuksi liittoutuneet 
puolueet äänestivät ehdotuksia vastaan tai 
niiden puolesta. Simulaatio oli avartava ko-
kemus. Pääsimme tutustumaan eri näkökul-
miin pakolaiskriisin ratkaisemiseksi, Euroo-
pan parlamentin puolueisiin ja käytänteisiin. 

Kurssin loppupuolella pidettiin roolipeli-
väittely, johon valmistauduimme oppitunnilla 
käymällä läpi argumentaation perusteita ja 
pohtimalla sitä, miten väitteitä voi uskotta-
vasti perustella myös eri näkökulmasta kuin 
omastaan. Roolipeliväittelyssä jakauduimme 
kahteen ryhmään, joissa jokainen sai arval-
la roolin, jota edustaa. Aluksi pidettiin pieni 
pohdiskeluhetki, jonka aikana piti itsekseen 
miettiä omaa rooliaan ja pohtia mitä mieltä 
kyseinen henkilö voisi väittelyn aiheesta olla. 
Väittelyn aiheena oli se, pitäisikö Suomen 
sulkea rajansa maahanmuuttajilta. 

Pohdiskeluhetken päätteeksi jokainen 
esitti vuorollaan oman kantansa aiheesta, 
minkä jälkeen väittelimme aiheesta vapaasti. 
Keskustelu virtasi vuolaana. Lopuksi jokai-
nen sai viimeisen puheenvuoron, jossa tuli 

tiivistää oman roolihahmon kanta. Väitte-
ly oli haastavaa, sillä kohdalle saattoi osua 
roolihenkilö, jonka kanta oli hyvin kaukana 
omasta. Roolihenkilön mielipiteet ja väitteet 
sekä niiden uskottavat perustelut piti kuiten-
kin omaksua. 

Yhteistyötä koulujen ja asian- 
tuntijoiden kanssa
 
Kurssilla oli myös mahdollisuus tavata asi-
antuntijoita ja viranomaisia, mikä auttoi 
luomaan kokonaiskuvaa esimerkiksi pako-
laiskriisistä. Kurssin alkupuolella otimme 
Skype-yhteyden Tornion järjestelykeskuk-
sessa työskennelleeseen poliisikonstaapeli 
Jussi Reunaseen, jonka kanssa keskustelim-
me vastaanottokeskuksista, Suomen maa-
hanmuuttopolitiikasta sekä maahanmuutosta 
ylipäätään. Aluksi Reunanen kertoi omista 
tehtävistään ja kokemuksista, ja lopuksi hän 
vastaili opiskelijoiden kysymyksiin. Oli kiin-
nostavaa kuulla poliisin näkökulma asiasta.

Ennen koeviikon alkua meillä oli oppi-
tunnin sijasta yhteinen tapaaminen projek-
tissa mukana olleiden viiden lukion kanssa 
Helsingin yliopistossa. Esittelyjen jälkeen oli 
mahdollisuus mennä keskustelemaan asian-
tuntijoiden kanssa useista eri aiheista maa-
hanmuuttoon liittyen. Asiantuntijoita oli eri 
aloilta, joten näkökulmia aiheeseen oli tar-
jolla hyvin monipuolisesti.  Oli kiinnostavaa 
kuulla aiheista niihin hyvin perehtyneiden ih-
misten kertomana. 

Viimeisellä tapaamiskerralla vieraaksem-
me saapuu vastaanottokeskuksesta työnteki-
jä sekä turvapaikanhakijoita. 

Kirjoittajat ovat abiturientteja Helsingin Ku-
vataidelukiossa.
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OPSista keikkaa! 

MarJa asikainen

Onko joku teistä muka joskus lukenut OP-
Sia? Tuolla se pölyttyy kaapissa eikä ke-

tään kiinnosta! Järjen sanoja, miettii jo osa 
lukijoistakin. Viisaushan asuu meissä opetta-
jissa ja oppikirjoissa? 

Vedin henkeä ja mielessäni peukutin. 
Olimme ensimäistä kertaa koolla koulukoh-
taisen opetussuunnitelmatyön merkeissä. 
Ryhmämme vastuulle oli annettu koulukoh-
taisesta opetussuunnitelmasta arviointi. Ryh-
mässä oli luonnollisesti myös niitä, joista 
opetussuunnitelma ja käytännön työ eivät 
kohtaa. Hyvä, että asiat sanotaan ääneen. 
Pääsimme työssä ennakkoasenteista huoli-
matta eteenpäin. Oman työn ohjeistaminen 
seuraavaksi vuosikymmeneksi kiinnosti edes 
jossain määrin. 

VESO-päivänä maaliskuussa esittelemme 
tuotoksemme kommentteja varten muulle 
työyhteisölle ja työstämme oman osuutem-
me julkaisukuntoon. Sen jälkeen ovat vuo-
rossa huoltajien ja oppilaiden kuulemiset ja 
osallistamiset. Paljon hommaa kaiken muun 
työn ohella marmattelen mielessäni monen 
muun tavoin. Turhaa työtä, jos OPS jatkossa 
vain pölyttyy hyllyssä. Opetussuunnitelman 
tekemisen pitäisi olla väline, jolla ajantasais-
tamme tapojamme opettaa ja ohjata oppilas-
ta oppimaan. 

Elämässä tai työelämässä ei tarvita tai-
tavia opettajan ennakkoon tekemien muis-
tiinpanojen jäljentäjiä. Sen sijaan tarvitaan 
taitavia tiedon hankkijoita, arvioijia ja siitä 
omia tulkintoja tekeviä ihmisiä, jotka osaavat 
argumentoida ja keskustella. Valtavan tieto-
määrän kanssa pärjääminen vaatii taitoja, 
joiden opettaminen vastuullamme. Joudum-
me sydän syrjällä valikoimaan sisältöjä. Tär-
keää ei ole, että ehdimme esitellä pikaisesti 
kaikki historian ja yhteiskuntaopin sisältämät 
tiedot. Tärkeämpää on avata oppilaille kei-

noja hankkia ja arvioida niitä itse. Tätä tietä 
olemme kulkeneet jo aikaisempien OPS:ien 
kanssa. Silti uskon monen opettajan edelleen 
tuskailevan ennen kaikkea runsaiden sisältö-
jen kanssa. Voimassa olevassa OPS:ssa sisäl-
töjä on jo maltillisesti, tulevassa ne ovat vain 
väline tavoitteiden toteuttamiseksi.

OPS-työ kuormittaa opettajia keväällä eri 
tavoin - kaikissa kouluissa aihetta on kuiten-
kin käsiteltävä. Kaikissa kouluissa ei laadita 
koulukohtaisia opetussuunnitelmia, sillä ope-
tussuunnitelma on tehty kunta- tai aluekoh-
taisesti valmiiksi koulutasolle. 

Koska opetussuunnitelma on normittavaa 
tekstiä, se ei voi jäädä pölyttymään hyllyyn. 
Opetushallitus saa yhä enemmän yhteyden-
ottoja huoltajilta ja kouluilta opetuksen ja 
ennen kaikkea arvioinnin laillisuudesta. Mitä 
paremmin tunnet omaa työtäsi normittavat 
lait ja säädökset, sitä turvatumpi olet toimi-
essasi niiden raameissa.

Opetussuunnitelmat tulevat käyttöön 
portaittain
 
Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat tu-
levat käyttöön yläkouluissa portaittain seit-
semännestä luokasta alkaen syksystä 2017. 
Useassa kunnassa otetaan opetussuunnitel-
man luvut 1-12 käyttöön jo elokuusta 2016 
alkaen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi arvioin-
nin yleisten käytänteiden osaamista ja to-
teuttamista ensi elokuusta alkaen. Arvioinnin 
osalta OPS perustuu lakiin, joka on ollut voi-
massa jo vuodesta 1998 alkaen. Moni on sitä 
jo varmasti opetuksessaan toteuttanut. Nyt 
normit ovat tarkentuneet. Arvioinnin on ol-
tava monipuolista, ja painopiste siirtyy opin-
tojen aikaisen työn arviointiin. Formatiivisen 
arvioinnin käytänteet on normitettava koulun 
tasolla. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppi-
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laan opintoja suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. 

Historiassa tavoitteita on kaksitoista ja 
yhteiskuntaopissa yhdeksän ja jokaisen koh-
dalle on merkitty, mikä laaja-alainen taito 
liittyy kuhunkin tavoitteeseen ja tulee siten 
arvioitavaksi sen osana. Jatkossa arviointi 
on aiempaan tarkemmin avattava oppilaille. 
Lisäksi on luotava mallit vertaisarviointiin ja 
opettajan työn arviointiin. Uhkaavaan hylät-
tyyn arvosanaan on puututtava hyvissä ajoin 
opintovuoden aikana. Oppilaan kykyä arvioi-
da omaa osaamistaan on harjaannutettava. 
Oppiaineen tavoitteiden lisäksi on jatkossa 

arvioitava laaja-alaista osaamista. Aikamoi-
nen paketti on siis otettava haltuun - aluk-
si yhteisten lukujen osalta ja reilun vuoden 
päästä oppiaineiden osalta. 

Otetaan siis OPS haltuun nyt, kun ai-
kaa siirtymiseen vielä on! Ensi lukuvuosi on 
kokeilujen aikaa monessa koulussa – esi-
merkiksi monialaisia opintokokonaisuuksia 
ryhdytään toteuttamaan. Kokemusten ja-
kamisessa Kleio on hyvä väline. Yhteistoi-
minnallisuus on arvostettava tapa toimia. 

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Rieskalähteen koulussa Turussa.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

34 KLEIO 1/2016

Historian taitoja painottava opetus alkoi 
vakiintua perusopetukseen 1990-luvun 

lopulla. Tuolloin linjattiin, että opetuksen tuli 
entistä vahvemmin kohdistua sisältötietojen 
ohella historialliseen ajatteluun. Muutoksen 
taustalla vaikutti keskustelu uudesta oppi-
miskäsityksestä, jonka mukaan tuloksellinen 
opiskelu perustuu oppijan passiivisen mie-
leen painamisen sijasta aktiiviseen tiedon 
prosessointiin. Historiassa tämä tarkoitti his-
torian tiedonluonteen opiskelua ja muun mu-
assa lähdetehtävien lisääntyvää käyttöä.

Taustalla vaikutti myös opetussuunnitel-
ma-ajattelu, jonka mukaan kouluille ja opet-
tajille piti antaa enemmän valtaa opetus-
suunnitelman sisältöjen valinnassa. Samaan 
aikaan heräsi huoli arvioinnin oikeudenmu-
kaisuudesta. Koska historian sisällöistä ei 
vallitse samanlaista yksimielisyyttä kuin his-
torian taidoista, tasapuolisempaa arviointia 
ryhdyttiin tavoittelemaan perusopetuksen 
päättövaiheeseen luoduilla taitopainotteisilla 
kriteereillä. Nämä kriteerit ovat pienin muu-
toksin siirtyneet opetussuunnitelman perus-
teisiin 2000-luvulla. 

Tänä päivänä opetuksen pitäisi painottua 
sisältöjen sijasta historian taitoihin. Taitopai-
notteisuuden on katsottu tarjoavan oppilaille 
älyllisiä haasteita, ja se on tutkimusten mu-
kaan myös nostanut historianopiskelun mie-
lekkyyttä. 

Opetussuunnitelman perusteet  
edellyttävät taitopainotteista opetusta

Historian tiedonluonteen opiskelu korostuu 
vuoden 2014 opetussuunnitelman perustei-
den tavoitteissa. Opetussuunnitelman mu-
kaisessa opetuksessa oppilaat johdatetaan 
tarkastelemaan, miten historiatieto syntyy. 
Lähteet ja niiden tulkitseminen kuuluvat kes-

keisesti oppitunneille. Muutoksen tai muuttu-
mattomuuden (jatkuvuuden) havaitseminen 
ja ymmärtäminen liittyvät myös historialli-
seen ajatteluun. Niitä pitäisi osata selittää, 
joten syiden ja seurausten pohtiminen kuu-
luu sekin historian hallintaan. Koska historia 
selittää ihmisen toimintaa, oppilaiden olisi 
pyrittävä asettautumaan entisajan ihmisten 
asemaan sekä ymmärtämään näiden tekoja. 
Historian peruskäsitteiden, muutos–jatku-
vuus, syy–seuraus ja historiallinen empatia, 
pitäisi näkyä opetuksessa. 

Uudessa opetussuunnitelmassa sisältöjä 
ei silti ole unohdettu. Historiallisen ajattelun 
oppiminen ei voi tapahtua ilman sisältöjä, 
joten niiden opiskelu kulkee käsi kädessä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että sisältöä käsitelles-
sään opettajan pitäisi keskittyä myös histo-
riallisen ajattelun koulimiseen. Esimerkiksi 
teollisuusyhteiskunnan kehitystä käsiteltäes-
sä on syytä tarkastella, millaisia muutoksia 
se aiheutti ihmisten elämässä (muutos) ja 
miten eri ryhmät suhtautuivat siihen (his-
toriallinen empatia). Muutosta tavallisen 
ihmisen elämässä voi konkretisoida esimer-
kiksi vertailemalla maa- ja tehdastyöläisten 
viikkobudjettia (lähteet) ja päättelemällä, 
miten kaupunkien työläisten elämä poikkesi 
maatyöläisen elämästä (tulkinta). Opettajat 
usein perustelevat opettavansa historian tie-
donluonnetta implisiittisesti sisältöjen kautta. 
Oppilaille asia on kuitenkin uusi, minkä takia 
opettajien olisi syytä korostaa tiedon hallin-
taan kuuluvaa taidollista elementtiä.

Opetussuunnitelman perusteiden keskei-
set sisällöt on valittu historiallisen ajattelun 
opettamisen lähtökohdista. Tavoitteena on 
pidetty, että harvempilukuiset sisällöt ehdit-
täisiin käsitellä syvällisemmin ja taidollista 
puolta painottaen. Sisällöt on valittu kuvaa-
maan jotain tiettyä historiallista ilmiötä eikä 

Uusi OPS ohjaa taitojen opettamiseen 

Jukka rantala
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saman ilmiön rinnakkaisia versioita ole siksi 
syytä opiskella. Kyse on ajankäytön kohden-
tamisesta oleellisiin asioihin. Jos esimerkiksi 
vuosiluokkien 4–6 keskeisiin sisältöihin kuu-
luvan sivilisaation synnyn opettaa monen esi-
merkin kautta (muinainen Egypti, Mesopota-
mia, Indus-kulttuuri jne.), opetus painottuu 
helposti taitojen opiskelun sijasta sisältöihin. 
Opetussuunnitelman perusteiden keskeis-
ten sisältöjen opettamisessa opettajan on-
kin syytä pohtia, mitä historiallisen ajattelun 
osa-alueita hän niiden avulla opettaa. Esi-
merkiksi esihistoriallinen aika ja sivilisaation 
synty antaa tilaisuuden käsitellä muutosta 
(maatalouskulttuurin synty), vanha aika ja 
antiikin perintö jatkuvuutta (antiikin aikai-
nen demokratian ja Rooman lakien perintö) 
ja keskiaika historiallista empatiaa (ihmisten 
välinen eriarvoisuus). 

Opetuksen suunnittelussa voi käyttää 
apuna paitsi alakoulussa historian arviointi-
kriteereitä ja yläkoulussa päättöarvioinnin 
kriteereitä myös Opetushallituksen ePerus-
teisiin laadittua tukimateriaalia (https://epe-
rusteet.opintopolku.fi).

Historian tekstitaidot korostuvat  
opetussuunnitelmassa

Historian tekstitaitojen kehittäminen on nos-
tettu historianopetuksen tavoitteeksi. Histo-
rian tekstitaidoilla tarkoitetaan kykyä toimia 
historialliseen kontekstiin sidoksissa olevien 
lähteiden kanssa, taitoa lukea ja analysoida 
menneisyyden toimijoiden tuottamia tekstejä 
sekä tuottaa tulkintoja niiden käyttötarkoi-
tuksesta. Teksteillä tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä kirjallisten lähteiden lisäksi muunlaisia 
lähteitä, kuten kuvia, esineitä, rakennelmia 
ja äänitiedostoja. Multimodaalisten tekstitai-
tojen myötä historian tekstitaidoilla on yhty-
mäkohtia monilukutaidon käsitteeseen. 

Historian tekstitaitojen avulla oppilas tul-
kitsee tekstin laatijan intentioita eli sitä, mi-
hin päämäärään tekijä on tekstillään pyrkinyt. 
Oppilaan pitäisi kyetä sijoittamaan tekstit oi-
keaan aikaan ja paikkaan sekä tunnistettava 
tekstin laatija ja mahdollinen kohdeyleisö. 
Hänen pitäisi myös tuntea tarkastelun koh-

teena olevan ajan ajattelua ja kyettävä ot-
tamaan etäisyyttä oman aikansa ajatteluun. 
Historian tekstitaitojen avulla oppilas raken-
taa merkityksiä erilaisista teksteistä ja käyt-
tää tekstejä menneisyydestä tehtyjen tulkin-
tojen perustelemiseen.

Historian tekstitaidot kytkeytyvät ope-
tussuunnitelman perusteissa historian tie-
tolähteiden tunnistamiseen, historiatiedon 
tulkinnallisuuden havaitsemiseen ja historian 
tulkitsemiseen sekä historialliseen empa-
tiaan. Muiden historian taitojen lailla myös 
tekstitaidot kehittyvät kumulatiivisesti.

Taitopainotteisen opetus edellyttää 
sisältöjen karsimista

Uusi opetussuunnitelma määrittelee aiempaa 
väljemmin opetettavat sisällöt, joten opetta-
ja voi vapaammin suunnitella opetuksensa. 
Taitojen opettamiseen on kuitenkin syytä va-
rata riittävästi aikaa. Vuosiluokilla 4–6 opet-
tajalla on laskennallisesti 23 ja vuosiluokilla 
7–9 peräti 25 oppituntia kunkin keskeisen 
sisältöalueen opettamiseen. Sisältöjen mää-
rää vähentämällä pyritään kiireettömämpään 
opiskeluun. Uuden opetussuunnitelman aika-
na opettajilla pitäisi olla aikaa muun muassa 
tutkimustehtävien teettämiseen. 

Kun tavoitteena pidetään oppilaiden kas-
vattamista itsenäisiksi ja kriittisiksi ajatteli-
joiksi, historianopetus vastaa uuden opetus-
suunnitelman henkeä. Kriittisyyttä ei opita 
opettelemalla mekaanisesti yksittäisiä sisäl-
töjä tai edes laajoja kokonaisuuksia. Ilman 
käsitystä tiedon alkuperästä ja tulkintata-
voista oppilas ei voi arvioida tiedon luotet-
tavuutta. Siksi opetuksen pitää tarjota op-
pilaille historiantutkijan työtä muistuttavia 
oppimistilanteita. Oppilaiden on perehdyttä-
vä erilaisiin lähteisiin. Heitä pitää kannustaa 
tulkintojen tekemiseen ja erilaisten tulkinto-
jen arvioimiseen. Heitä on myös ohjattava 
asettautumaan entisajan ihmisten asemaan 
ja pohtimaan näiden toiminnan tarkoituspe-
riä. Tällainen opetus on taitopainotteista.

Kirjoittaja on historiallis-yhteiskuntatiedolli-
sen kasvatuksen professori.
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Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet otetaan käyttöön porrastetusti 

1.8.2016 lähtien. Opetushallituksessa laadi-
taan jokaiseen oppiaineeseen liittyviä tuki-
materiaaleja, jotka julkaistaan edu.fi -verk-
kopalvelussa. Historian ja yhteiskuntaopin 
ensimmäiset tukimateriaalit valmistuvat ke-
vään 2016 aikana. Syksyyn 2016 mennessä 
myös edu.fi:n historian ja yhteiskuntaopin 
oppiaineiden sivustot päivitetään kokonai-
suudessaan.

Historian ja yhteiskuntaopin tukimate-
riaalityöryhmä on työstänyt aineistoa ops-
perustetyön rinnalla keväästä 2014 lähtien. 
Tukimateriaalien tarkoituksena on paitsi tu-
kea uusien ops-perusteiden käyttöönottoa ja 
opetuksen suunnittelua, myös antaa inspi-
raatioita, ideoita ja uusia näkökulmia opetuk-
seen.  

Tukiaineistot antavat esimerkkejä ja 
auttavat jäsentämään opetusta 

Historian ja yhteiskuntaopin tukiaineistoja on 
pyritty tekemään mahdollisimman selkeään 
ja helposti lähestyttävään muotoon. Tukima-

teriaalit jakautuvat oppiaineiden tavoitteita, 
sisältöalueita, arviointikriteerejä ja eriyttä-
mistä avaaviin alasivuihin. 

Oppiaineiden keskeisten sisältöjen ja tai-
totavoitteiden yhdistämistä havainnolliste-
taan mm. taulukoilla, joissa on esimerkiksi 
historiallista ajattelua konkretisoivia kysy-
myksiä. Taulukoiden avulla opettajan on hel-
pompi jäsentää opetustaan ja käsiteltäviä 
sisältöalueita tavoitteiden mukaiseksi. Ha-
vainnollistavan aineiston lähtökohtana on, 
että kunkin sisältöalueen kohdalla opetusta 
tarkennetaan erityisesti muutamaan taitota-
voitteeseen. 

On tärkeä muistaa, että tukimateriaalit 
nimensä mukaisesti tukevat opetuksen suun-
nittelua, eivät ohjaa sitä. Tukiaineistoissa 
käytetyt mallit ja esimerkkikysymykset ovat 
vain havainnollistamassa sitä, miten ops-
perusteiden tavoitteita on mahdollista ottaa 
osaksi omaa opetusta. 

Historian ja yhteiskuntaopin arviointia 
avaavat tukimateriaalit täydentyvät syksyllä. 

Kirjoittaja on opetusneuvos.

Tukimateriaalit avaavat  
opetussuunnitelman perusteita
kristina kaihari



www.oppinet.fi 
opettajapalvelu@edita.fi 
palvelunumero opettajille 020  450 010
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Yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi

•	Sisältö	ja	ulkoasu	on	päivitetty.
•	Tehtäviä	on	lisätty.
•	Integraatiomerkit	osoittavat	eri	yhteiskuntaopin	kurssien	keskinäiset	yhteydet.
•	Uusi	näyttävä	Powerpoint-muotoinen	opettajan	aineisto.
•	Pakolliset	kurssit	valmiit	keväällä	2010.

Luotettavasti uuteen opetussuunnitelmaan
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OPS 2016
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Editan historian ja  
yhteiskuntaopin  
oppimateriaalit
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Ensi syksynä lukioissa otetaan käyttöön 
uudet opetussuunnitelmat. Mikä histori-

assa ja yhteiskuntaopissa muuttuu? Mitä siir-
tymävaiheen aikana on otettava huomioon, 
jotta sekä vanhan että uuden opetussuunni-
telman mukaan opiskelevat saavat opinnot 
suoritettua parhaalla mahdollisella tavalla? 

Historian pakollisten kurssien määrä vä-
henee uuden tuntijaon seurauksena yhdellä, 
mutta kokonaiskurssimäärä säilyy samana. 
Pakollisina kursseina säilyvät historian yk-
köskurssi, kansainvälisten suhteiden kurssi 
ja Suomen historian itsenäisyyden ajan kurs-
si.  Kulttuuri- ja aatehistoriaa, Ruotsin ajan 
historiaa ja maailmankulttuurien kohtaamista 
opiskellaan jatkossa syventävinä kursseina. 

Yhteiskuntaoppiin tulee kolmas pakolli-
nen kurssi, kun entinen Eurooppalaisuus ja 
Euroopan unioni -kurssi uudelleen muokattu-
na nousee pakolliseksi. Moni toivoi lakitiedon 
kurssia pakolliseksi, mutta sillä lienee veto-
voimaa myös valinnaisena kurssina. 

Uusi opetussuunnitelma korostaa sekä 
historiassa että yhteiskuntaopissa yhteistä, 
keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevaa 
maailmaa. Historiaa tuodaan myös ajallisesti 
kohti nykyaikaa. Historian tulkinnallisuutta, 
medialukutaitoa, historian käyttöä, tiedon 
hakemista ja tuottamista painotetaan. Sekä 
historian että yhteiskuntaopin opetussuun-
nitelmat nostavat esille ihmisoikeudet, tasa-
arvon, yhdenvertaisuuden, demokratian ja 
kansainvälisen yhteistyön. 

Historian kurssien sisällöissä painopisteen 
muuttuminen kohti modernia ja globaalia 
näkyy esimerkiksi siinä, että ykköskurssia 
ei enää aloiteta ihmisen kehityshistoriasta 
eikä Suomen esihistoriallista aikaa käsitellä 
valinnaisella kurssilla entisessä laajuudes-
saan. Suomen historian pakollisella kurssilla 

pääpaino on itsenäisyyden ajan historiassa 
ja autonomian ajan alkupuoli jätetään koko-
naan valinnaiselle kurssille. Ykköskurssi päät-
tyy 2000-luvun verkottuneeseen maailmaan, 
kansainväliset suhteet keskinäisriippuvuuden 
maailmaan ja Suomen historia kansainvälis-
tyvään Suomeen. 

Yhteiskuntaopin kursseista lakitieto on 
säilytetty entisenlaisena, mutta pakollisia 
kursseja on uudistettu. Suomi, Eurooppa ja 
muuttuva maailma -kurssille on siirretty tur-
vallisuuspolitiikka yhteiskuntatiedosta ja ra-
hapolitiikka taloustiedosta. Euroopan unionin 
taloutta ei voikaan ymmärtää ilman Euroo-
pan keskuspankin harjoittamaa rahapolitiik-
kaa, mutta myöskään globaalia taloutta ei 
ymmärtää ilman rahapolitiikkaa, joten oli se 
opetussuunnitelmassa tai ei, sitä ei voi talo-
ustiedosta sivuuttaa. Taloustiedon kurssissa 
tullaan jatkossa käsittelemään myös oman 
talouden hoitoa.  

Osassa lukioista ohjeistetaan opiskelijat 
suorittamaan kurssit tietyssä järjestyksessä. 
Yhteiskuntaoppia suositellaan usein luetta-
vaksi vasta toisena ja kolmantena vuonna, 
jolloin opiskelija on kypsempi ymmärtämään 
laajempia kokonaisuuksia. Erityistehtävän 
saaneissa lukioissa on vaikeampi rajoittaa 
opiskelijoiden kurssivalintoja. Omassa luki-
ossani joudutaan urheilulinjalla opiskelevien 
rajoitetumman lukujärjestyksen vuoksi (aa-
mutreenit syövät osan palkeista) antamaan 
opiskelijoille useissa oppiaineissa täydet va-
paudet valita sekä kurssien suoritusjärjestys 
että ajankohta. Ainoastaan matemaattiset 
aineet ja jossain määrin kielet opiskellaan 
tietyssä suoritusjärjestyksessä. Historian ja 
yhteiskuntaopin kursseilla on aina eri vuo-
sikurssien opiskelijoita, jotka ovat opiskel-
leet oppiaineesta eri määrän kursseja. Ker-

Lukion opetussuunnitelma muuttuu
Miten sovittaa yhteen uusi ja vanha OPS?

ulla koiranen
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tauskurssien ja koulukohtaisten syventävien 
kurssien merkitys ylioppilaskirjoituksiin val-
mistautuvalle opiskelijalle on tällaisessa jär-
jestelmässä erityisen suuri.  

Mitä uuden opetussuunnitelman kursseja 
olisi syytä tarjota ensi syksynä lukion aloitta-
ville? Voiko vanhan OPS:n mukaan opiskele-
va tulla vastaavalle uuden opetussuunnitel-
man kurssille ja päinvastoin? Lukiot tuskin 
pystyvät lisäämään eri oppiaineissa kursseja 
niin paljon tai ohjeistamaan opiskelijat suo-
rittamaan kurssit niin, ettei tulisi eteen ti-
lannetta, jossa on opiskeltava vieraan OPS:n 
mukaisesti. Kerttulin lukiossa tarjotaan ensi 
lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mu-
kaisesti historian ykkös- ja kakkoskurssit, 
mutta ei vielä uutta kolmoskurssia. Histori-
an viitos- tai kuutoskurssia voi opiskella sekä 
uuden että vanhan OPS:n pohjalta. Yhteis-
kuntaopissa suosittelemme syksyllä aloitta-
via opiskelemaan vaikka lakitietoa tai talous-
tietoa. Näitä voi hyvin opiskella sekä vanhan 
että uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 
Emme estä myöskään vanhojen lukiolaisten 
mahdollisuutta opiskella uuden OPS:n mu-
kaisia kursseja. Tarvittaessa opiskelija voi 
suorittaa koko kurssin itsenäisesti tai opiskel-
la kurssilla puuttuvat asiat ekstrana. 

Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat lienee 

koko maassa jo tehty. Turussa päädyimme 
kaupunkikohtaisessa opetussuunnitelmas-
sa siihen, että emme sido omia tai tulevien 
kollegoidemme käsiä liian yksityiskohtaisilla 
kirjauksilla.  Pyrimme entiseen tapaan käyt-
tämään kaupungin ja sen lähialueen tarjo-
amia mahdollisuuksia, mutta emme pakota 
ketään käymään esim. Turun linnassa tai kä-
räjäoikeudessa. Arvioinnin osalta tyydyimme 
toteamaan vain, että kurssin alussa opettaja 
selvittää työtavat ja arvioinnin kriteerit. 

Lukiokohtaiset opetussuunnitelmat val-
mistuvat kevään aikana. Jokaisella oppilai-
toksella on tuolloin mahdollisuus profiloitua 
haluamallaan tavalla. 

On vielä epäselvää, miten ylioppilastutkin-
tolautakunta huomioi siirtymäkauden aikana 
uusien ja vanhojen opetussuunnitelmien rin-
nakkaisuuden.  Aikaisemman OPS-muutok-
sen aikana tarjottiin valinnaisia koetehtäviä. 
Tällä kertaa opetussuunnitelmien erot ovat 
pienemmät ja on hyvin mahdollista, ettei 
vaihtoehtoisia tehtäviä tule kokeeseen. Tämä 
tarkoittanee tehtävien olevan sellaisia, joihin 
voi vastata sekä vanhan että uuden opetus-
suunnitelman pohjalta.
 
Kirjoittaja toimii historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorina Kerttulin lukiossa Turussa.

Uusien opetussuunnitelmien ohella lukiot valmistautuvat sähköisiin ylioppilaskokeisiin.  
Kerttulin lukion opiskelijat tekevät johtoviidakon keskellä historian ykköskurssin koetta abittiohjelmalla. 
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Miten uusi opetussuunnitelma vaikuttaa 
historianopetuksen sisältöihin? Sisältö-

alueita ei ole vuoden 2016 opetussuunnitel-
massa eritelty yksityiskohtaisesti.  Sisältöalu-
eet ovat opetussuunnitelmassa vuosiluokkien 
3-6 ja 7-9 kohdalla esitetty pääotsikoina, joi-
ta täydentävät viittaukset keskeisiksi arvioi-
tuihin aiheisiin. Yksityiskohtaista opetettavi-
en asioiden listaa ei löydy, ei löytynyt vuoden 
2004 opetussuunnitelmasta eikä siis tällä-
kään kertaa. Menettelylle on haettava selitys 
oppimiskäsityksen ja arviointikäytänteiden 
muutoksesta. 

Historian oppimistavoitteet painottavat 
oppilaan aktiivista roolia historiatiedon tuot-
tajana ja historiatiedon luonteen ymmärtä-
misen vahvistamista. Oppilaan rooli ei ole 
aiemminkaan historian oppimisessa ollut 
passiivinen, siitä ovat pitäneet huolta persoo-
nalliset ja taitavat historianopettajat. Koulu-
laisten taitoa tehdä päätelmiä lähteistä on 
tutkittu pitkään, ja tulokset osoittavat, että 
lähteistä päättelemisen taito on yksilöllinen 
kehitysprosessi, jossa yksittäisten oppilaiden 
taidot kehittyvät mutta eivät ilman ohjaus-
ta. Koululaisten kykyä ymmärtää historiaa 
ryhdyttiin 1970-luvulta alkaen tutkimaan 
vastauksena historian opetukseen kohdistu-
vaan kritiikkiin, jonka mukaan historian ym-
märtäminen oli ala- ja yläkouluikäisille liian 
vaativaa. Historialle jäi tulkinnan mukaan 
vaatimaton rooli opettaa faktoja, vuosilukuja 
ja nimiä, jotka olivat usein merkityksetöntä 
tietoa oppijalle. Kaikki perustui muistamiseen 
ja toistamiseen. 

Toisin on nyt, sillä perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perustana on oppimiskä-

sitys, jonka mukaan oppilas on aktiivinen 
toimija ja tiedon tuottaja. Historian uuden 
opetussuunnitelman mukaan alakoulussa 
opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja 
elämyksellisiä työtapoja. Yläkoulussa histo-
rian ymmärtämistä syvennetään ja koroste-
taan tutkimuksellisia työtapoja. Lähtökohta 
on oppilaan historian taitojen vahvistaminen. 
Taitoja ovat esimerkiksi syiden ja seurauksi-
en ymmärtäminen, tulkintojen erottaminen 
ja omien tulkintojen esittäminen. Sisältö-
alueiden kohdalla linjaus johtaa siihen, että 
aikaa on varattava entistä enemmän oppilai-
den työskentelyyn erilaisten historian lähtei-
den parissa. Opiskeltavan tiedon määrää on 
samalla karsittava. Jokainen historiaa opet-
tanut tietää, että oppilaiden tutkimukselliset 
tehtävät ja niiden pohdinta vie aikaa, mutta 
ne ovat tärkeä osa historian oppimista. 

Toinen asia, joka tutkimuksellisten työta-
pojen painottamisen lisäksi muuttaa histori-
an oppitunteja, on oppilaan arviointi. Opin-
tojen aikainen arviointi sisältää opinnoissa 
edistymisen ja osaamisen tason arviointia 
sekä oppimisen ohjaamista palautteen avul-
la. Oppilaalla on siis oikeus henkilökohtaiseen 
palautteeseen. Numeroja jaetaan tulevai-
suudessakin, mutta uusi opetussuunnitelma 
ohjaa meitä käyttämään aiempaa enemmän 
oppilaan historian taitoja ja niiden edistymis-
tä tukevaa palautetta.

Mitä tämä kaikki vaikuttaa sisältöaluei-
siin? Historian opetussuunnitelmassa tode-
taan, että sisällöt valitaan siten, että ne tuke-
vat tavoitteiden saavuttamista. Peruskoulun 
vuosiluokilla 3-6. sisältöalueet näyttäisivät 
noudattavat pääotsikoinnissa historiallista 

Sisältöalueet uudessa perusopetuksen 
historian opetussuunnitelmassa
Muuttuvatko oppilaat pieniksi historiantutkijoiksi?

Juha vänttinen
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aikajärjestystä. Opettajille jää valinnanva-
raa siinä, miten sisältöalueiden sisään mah-
tuvia historian yksittäisiä aiheita käsitellään 
ja missä aiheessa on mahdollista ja lasten 
kannalta motivoivaa ja kiinnostavaa käyttää 
lähteitä.  Koulussa opettajat voivat keske-
nään sopia ja päättää, miten toimitaan. On 
myös mahdollista, että yksittäiset opettajat 
painottavat opetuksessaan eri kohtia histo-
rian taitojen oppimisen kohdalla. Oppimisen 
sisältöjen vuosiluokkaistaminen kouluissa on 
hyvä tehdä tavalla, joka avaa sekä tavoitteet 
että opetettavat aiheet, sillä koulukohtainen 
opetussuunnitelma herättää aina huoltajien 
kiinnostuksen. Mitä meidän lapsillemme ope-
tetaan ja miksi? 

Vuosiluokkien 7-9 kohdalla historian op-
pimisen sisältöalueet aiheuttavat monessa 
koulussa pohdintaa. Mikä opetettava asia 
sijoittuu mihinkin? Onko sisältöalueen S3 
sisällä opetettava talvisota ja jatkosota vai 
mahdutetaanko ne kohtaan S4: suurten so-
tien aika? Pitääkö S1 - teollistumisen historia 
- opiskella nykyaikaan asti ja mitä siitä sitten 
seuraa?  Sisältöalueiden kohdalla voi pohdin-
taa aiheuttaa myös se, että ne eivät asetu 
yksioikoisesti historialliseen aikajärjestyk-
seen. Sisältöalue S6 on hyvä esimerkki tästä: 
kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteinen 
historia alkaa vaikkapa kolonialismista tai 
imperialismin ajasta, jolloin historian krono-
logiaan perustuva opetus ei välttämättä ole 
ainoa vaihtoehto. 

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokilla 7-9 sisältöalueet voi esimerkiksi 
listata tarkemmin ja vasta sen jälkeen poh-
tia, mikä on oikea ja meille sopiva järjestys 
opiskella asiat.  Mitä listaus pitää sisällään, 
vaihtelee varmasti koulukohtaisesti. Opetus-
suunnitelma ei ohjeista käymään sisältöalu-
eita läpi peräkkäin, joten niitä voi jakaa oman 
valintansa mukaan vuosiluokille parhaaksi 
katsomallaan tavalla. 

Sisältöalueiden tarkempi pohtiminen kan-
nattaa. Kolme seikkaa puoltaa tätä ajatusta. 
Ensimmäinen on se, että opettajat koulussa 
pystyvät suunnittelemaan, missä aiheissa tut-
kimuksellinen työtapa on mahdollista järjes-
tää. Lisäksi samaan asiaan liittyy opettajien 
pohdinta siitä, mikä historiatieto on oppijan 

kannalta tärkeää opettaa ja minkä jätämme 
vähemmälle. Toinen asia, joka on hyvä pitää 
mielessä sisältöjä pohdittaessa, on historian 
oppimisen tavoitteet ja oppilaan arviointi. Ei 
ole työergonomisesti tarkoituksenmukais-
ta sisällyttää kaikkiin opiskeltaviin aiheisiin 
kaikkien tavoitteiden arviointia. On helpompi 
antaa palautetta yhden, kahden tai kolmen 
tavoitteen edistymisen suhteen kuin kaikkien 
yhdentoista. Kolmas asia, joka liittyy sisältö-
jen tarkentamiseen, on jälleen oppilaiden ja 
huoltajien oikeus tietää, mitä siellä historian 
tunneilla oikein opiskellaan? Tähän kysymyk-
seen historian uudet koulukohtaiset opetus-
suunnitelmat vastaavat paremmin kuin kos-
kaan ennen, ei ainoastaan sisältöjen, vaan 
oppimisen tavoitteiden ja arvioinnin osalta. 

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja ja opettajankouluttaja Turun nor-
maalikoulussa.
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Turun normaalikoulun yläkoululaiset muistelivat 
menneitä. Ylempi posteri kuvaa historian asioita, 
jotka olivat heille selviä.  
Alempi on täynnä tietoa, jota he eivät pysty 
omasta mielestään ymmärtämään.
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Kahoot on yksinkertainen pelillinen sivus-
to, jolla voi tehdä oppilaille tietovisoja. 

Kahootin hyvä puoli on se, että se on help-
pokäyttöinen: testin voi luoda jopa kymme-
nessä minuutissa. Koska testin luominen on 
helppoa, myös oppilaat voivat tehdä testejä 
toisilleen. Kahootin kysymyksiin voi vastata 
älypuhelimella tai tabletilla, joten visailu on-
nistuu ilman erityisiä laitteita.

Kahootissa on hyvää myös se, ettei op-
pilaiden tarvitse rekisteröityä palveluun. He 
pääsevät vastaamaan opettajan tekemään 
kyselyyn pelkällä pin-koodilla. Aktiivisempaa 
toimintaa on tietenkin, jos oppilaat tekevät 
visailuja toisilleen. Tällöin oppilaiden täytyy 
kirjautua palveluun oppilaan ominaisuudes-
sa.

Palvelussa opettaja voi luoda itse moni-
valintavisailuja tai laittaa oppilaat tekemään. 
Tämän lisäksi palvelussa on paljon valmiita 
julkaistuja testejä, joista opettaja voi haku-
sanalla hakea mieleistään. Tarjolla on sekä 
suomen- että ruotsinkielisiä testejä - monet 
kollegoidemme tekemiä.

Oppilaiden vastaukset näkee myös palve-
lusta, eli jos haluaa käyttää testiä kokeena, 
on se myös mahdollista. Itse kuitenkin näen 
Kahootin enemmän kertauksen apuvälineenä 
ja tunnin kevennyksenä.

Visojen lisäksi palvelussa voi kysellä mie-
lipiteitä ja näkemyksiä. Koska jokaisen kysy-
myksen jälkeen näkee, kuinka moni vastasi 
mihinkin vaihtoehtoon, voidaan vastausten 
perusteella keskustella asiasta ja palvelua 
voi siten käyttää nopeana mielipidemittarina.

Oppilaskäytön lisäksi sovellusta voi käyt-
tää myös aikuisten kanssa. Meillä koulussa 
on ollut Kahoot käytössä vanhempainillassa, 
jossa oli leikkimielinen tietokilpailu uuden 
opetussuunnitelman periaatteista. Vanhem-
mat pystyvät helposti vastaamaan kyselyyn 
puhelimiensa kautta. Lisäksi he näkevät, mi-
ten esimerkiksi välineitä koulussa nykyisin 
käytetään. 

Hyvät puolet
• helppokäyttöinen
• ei vaadi oppilailta kirjautumista
• Pelillisyys ja kilpaileminen innostavat 

oppilaita.

Huonot puolet
• yksinkertainen tiedonkäsitys
• Oppilaat voivat kyllästyä, jos palvelua 

käytetään paljon.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja ja  
espoolaisen Karakallion koulun opettaja.

Kahoot! – helppoa testaamista

riitta Mikkola
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Olen pitänyt pari vuotta yläkoululaisilleni 
sähköisiä kokeita Fronterissa. Testi-työ-

kalulla voi laatia avo-, yhdistely- ja moniva-
lintatehtäviä. Kokeen laatiminen on alkuun 
työlästä, mutta tekemällä oppii, opettaja-
kin. Jotta ohjelma tarkistaisi ja arvioisi ko-
keen automaattisesti, on oikeiden vastausten 
ja pisteytyksen merkinnässä oltava tarkka. 
Avokysymyksiin vastausvaihtoehtoja kirjoit-
taessaan on opettajan käytettävä mieliku-
vitusta: millaisia oikeita vastauksia oppilaat 
voivat antaa.

Kokeen laatimisen jälkeen kannattaa tes-
tata koe joko itse tai antaa kollegalle teh-
täväksi. Mikäli koe on laadittu kotikoneella, 
kannattaa testata myös oppilaskoneella, että 
mahdolliset kuvat ja tekstit aukeavat. Lai-
toin ensimmäisiin kokeisiini aikarajoituksen 
kokeen tekemiselle. Nyt olen rajoituksesta 
luopunut, koska monia oppilaita se stres-
saa. Joku voi myös onnistua kadottamaan 
vastauksensa, jolloin koetta ei ehdi tehdä 
uudelleen rajoitetun ajan puitteissa. En ole 
törmännyt siihen, että oppilaat olisivat yrit-
täneet mennä hakemaan tietoja Internetistä, 
vaikka aikaa onkin enemmän. Oppilas saa 
heti kokeen lähetettyään palautteen ja opet-
taja näkee portfoliosta kunkin oppilaan vas-
taukset ja tilastot. 

Huonona puolena testi-työkalulla tehdys-
sä kokeessa on tehtävien yksipuolisuus. Op-
pilas hakee vaihtoehdoista oikeat vastaukset 
tai antaa lyhyitä omia vastauksia. Heikot op-
pilaat tykkäävät kokeesta, koska ei tarvitse 
itse tuottaa laajempia vastauksia. Toisaalta, 
he eivät kokemukseni mukaan pärjää ko-
keessa perinteistä kirjallista koetta parem-
min. Hyville oppilaille monivalintatehtävät 
voivat olla haasteellisempia kuin oman vas-
tauksen tuottaminen: pitää tietää tarkalleen 
saadakseen automaatilta pisteen! Opettajal-

ta voi saada säälipisteitä, Fronterilta ei. 
Jos sähköisessä kokeessani on essee, 

laadin sen tehtävät-työkalulla. Vastausta on 
helppo kommentoida ja antaa arviointi. Jos 
oppilaat saavat käyttää vastatessaan Inter-
netiä, tai aineisto tehtävään on linkitetty, 
on tehtävät-työkalussa mahdollista käyttää 
plagioinnin paljastusta. Ephorus-ohjelma on 
tosin koululle maksullinen. Testin ja esseen 
voi toteuttaa samassa kokeessa tuomalla ne 
molemmat Fronter-huoneen työkaluiksi ja 
ohjeistamalla oppilaita vastaamisjärjestyk-
sessä.

Pidän jokaisella luokka-asteella yhden tai 
kaksi sähköistä koetta lukuvuodessa, mutta 
oppilaillani on myös perinteisiä kirjallisia ko-
keita. Testi-työkalulla tehty koe on sen verran 
työläs, että se kannattaa jakaa kollegoille. 
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Karakallion koulussa Espoossa.

Sähköiset kokeet yläkoulussa

MarJa Manninen
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Pyrkimys oppilaiden tasa-arvoiseen koh-
teluun on suomalaisen peruskoulun ki-

vijalkoja. Siksi koulujärjestelmään sisään-
rakennettu ja opetushallituksen ohjeillaan 
legitimoima merkittävä epätasa-arvo ravisut-
taa. 

Tämä epätasa-arvo on seurausta syn-
nynnäisen, kognitiivisesta suoriutumisesta 
riippumattoman toiminta- ja reagointityylin 
eli temperamentin sisällyttämisestä oppi-
lasarviointiin. Epätasa-arvo tulee sisäänra-
kennetuksi tavassa, jolla ”hyvän ihmisen” 
odotukset heijastuvat opettajien arvioissa. 
Opetushallituksen ohjeet legitimoivat tämän 
vääristymän: opettaja ohjeistetaan otta-
maan oppiaineiden arvosanoissa huomioon 
osaamisen rinnalla oppilaan työskentelytyyli 
ja toiminta luokkayhteisössä. Viimeisimmis-
sä OPH:n ohjeissa sanotaan, että oppilaan 
temperamenttia ei tulisi arvioida, mutta jat-
ketaan huomioon otettavan ”kokonaisuuden” 
kuvaamista ominaisuuksilla, jotka kaikki ovat 
temperamenttipiirteitä. 

Kaikissa länsimaissa peruskouluikäiset 
tytöt menestyvät koulussa poikia paremmin. 
Suomessa tämä ero on länsimaiden suurin.  
Älykkyys- ja kognitiivisissa testeissä ei vas-
taavaa sukupuolieroa ole. Ero ei siis johdu 
tyttöjen synnynnäisestä paremmuudesta 
vaan odotuksista, siitä kuinka koulua tuli-
si missäkin iässä käydä ja mistä pitäisi olla 
kiinnostunut. Odotukset sopivat paremmin 
tytöille. 

Kun Helsingin Sanomat kertoi, että pää-
kaupunkiseudun vaikeapääsyiset lukiot täyt-
tyvät tytöistä, olivat opettajien vastaukset 
hämmentäviä. Tilanne nähtiin jopa oikeuden-
mukaisena: näin paikataan se, että runsas 
100 vuotta sitten tytöt eivät kelvanneet yli-
opistoon. Voitaisiinko muualla yhteiskunnas-

sa selittää ilmiselvä epätasa-arvo sillä, että 
näin korjataan sitä, mikä 100 vuotta sitten 
oli väärällään? 

Maailman paras koulu?
 
Temperamentin arvosanoja vääristävä vai-
kutus on osoitettu tutkimuksessa, jonka tu-
lokset on kerrottu yleistajuisessa muodossa 
teoksessa ”Maailman paras koulu?”. Tutki-
muksessa oli mukana 4000 9.-luokkalaisen 
ja runsaan 300 opettajan valtakunnallisesti 
edustava otos. Opettajien antamia arvosa-
noja verrattiin heidän arvioihinsa oppilaiden 
temperamenteista.  

Osoittautui, että temperamentti, joka on 
synnynnäinen toimintatyyli, ja jolla ei ole te-
kemistä kognitiivisten kykyjen eikä motivaa-
tion kanssa, selitti merkitsevästi, jopa enem-
män kuin yhden arvosanan verran oppilaiden 
välisten arvosanojen eroa. Toisin sanoen, kun 
yhdellä oppilaalla on matematiikasta arvosa-
na 7, yhdellä 8 ja yhdellä 9, olisi ensimmäi-
nen ajatus, että erot löytyvät heidän osaa-
misestaan. Temperamentin selittäessä eroja 
he kaikki osaavat matematiikkaa arvosanan 
8 verran, mutta yhdellä oppilaalla tempera-
mentti nostaa ja toisella laskee arvosanaa.  

Osa oppilaan temperamentin ja hänen 
saamiensa arvosanojen yhteydestä oli ym-
märrettävissä. Jos oppilas on kovin aktiivinen 
eikä kovin sinnikäs, näkyy se mahdollisesti 
hänen opintosuorituksissaan. Osa yhteyk-
sistä oli vaikeasti selitettävissä: varautu-
neisuus, ujous ja taipumus alakuloisuuteen 
laskivat kaikkien oppiaineiden arvosanoja. 
Hyväntuulisuus, aurinkoisuus, joustavuus, 
avoimuus ja pitkäjänteisyys puolestaan nos-
tivat arvosanoja. 

Tämän kaikille oppilaille yhteisen vaiku-

Onko tasa-arvo sukupuolesta  
riippuvainen?
liisa keltinkangas-Järvinen
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tuksen lisäksi ilmeni sukupuoliero. Ujous, 
varautuneisuus ja taipumus alakuloisuuteen 
laskivat erityisesti poikien arvosanoja, kun 
taas tytöt hyötyivät joustavuudesta ja hy-
väntuulisuudesta poikia enemmän. Erityisesti 
nuoret naisopettajat rokottivat poikia näiden 
varautuneisuudesta ja ujoudesta, kun pitkän 
opettajakokemuksen omaavat miesopettajat 
”ymmärsivät” aktiivisia ja levottomia poikia 
ilman, että heitä rangaistiin näistä piirteistä 
arvosanoissa.  Kaikki opettajat eivät anna 
temperamentin vaikuttaa. Tulee kuitenkin 
muistaa, että ennen kuin kyseinen tutkimus-
tulos syntyy, vastaa jokaista sellaista opetta-
jaa, joka ei anna temperamentin ollenkaan 
vaikuttaa arvosteluun, opettaja, joka antaa 
sen vaikuttaa kahden arvosanan verran.

”Hyvä ihminen” saa osaamistaan  
parempia arvosanoja
 
Tulokset siis osoittivat, että odotus sosiaa-
lisesta ja ulospäin suuntautuneesta ”hyväs-
tä ihmisestä” on rantautunut myös kouluun 
ja näkyy oppilaiden saamissa arvosanoissa. 
Avoimeksi kuitenkin jää, miksi näistä piir-
teistä palkitaan tyttöjä enemmän kuin poi-
kia. Herää myös kysymys, kykeneekö koulu 
kasvattamaan suvaitsevaisuuteen ja erilai-
suuden ymmärtämiseen, jos sen omaan ar-
vomaailmaan on voimakkaasti sidottu ajatus 
siitä, millainen ihmisen pitää olla. Ujot ja va-
rautuneet pojat eivät kouluun sovi. 

Tutkimuksessa osoitettiin, että kouluarvo-
sanojen ja matemaattista ja kielellistä osaa-

mista mittaavien testitulosten ristiriita selittyi 
nimenomaan oppilaan persoonallisuudella ja 
sen sopivuudella tai sopimattomuudella kou-
lun odotuksiin. Kun tutkijat poistivat tilasto-
menetelmien avulla temperamentin osuuden 
arvosanoista, kaventui tyttöjen ja poikien 
arvosanojen ero merkityksettömäksi ja jois-
sakin oppiaineissa, kuten matematiikassa, 
järjestys kääntyi: pojat saivat korkeampia 
arvosanoja. 

Kun oppilas ei saa osaamistaan vastaa-
via arvosanoja, laskee hänen motivaationsa. 
Arviointi, jossa oppiaineen arvosanaan si-
sällytetään oppilaan temperamentti, on siis 
seurauksiltaan kauaskantoinen. Ongelmaa 
ei olisi, jos tiedettäisiin, minkälainen menes-
tymään auttavan temperamentin tulisi olla. 
Silloin opettajille voitaisiin antaa sekä tarkat 
ohjeet sekä hyvän temperamentin tunnista-
miseen että yhdenmukaiset pelisäännöt sen 
huomioon ottamiseen. Nyt näin ei ole, vaan 
temperamentin merkitys yksilön kohdalla on 
sattumanvarainen ja kuvastaa yhtä paljon 
opettajan omaa persoonaa kuin oppilasta. 

Kaikki oppilaat sukupuolesta riippumat-
ta kärsivät koulun arvomaailmaan sopi-
mattomasta temperamentista, mutta pojat 
kärsivät tyttöjä enemmän. Tyyneys, jolla 
koulumaailma tähän selkeästi osoitettuun 
epätasa-arvoon suhtautuu, on hämmästyt-
tävä. Poikien ”sortaminen” kouluiässä kun ei 
pura yhtäkään lasikattoa tyttöjen myöhem-
män menestymisen tieltä.  
 
Kirjoittaja on professori.

Kuva: Aino Ruhanen.
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Peruskoulun tehtävänä on ollut peruskou-
lujärjestelmään siirtymisestä lähtien kou-

lutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoi-
suuden vähentäminen sosiaalisen tasa-arvon 
nimissä. Edelleen enemmistö vanhemmista 
luottaa yhdenmukaiseen ja tasa-arvoiseen 
peruskouluun ja valitsee lapselleen lähikou-
lun. Samanaikaisesti pienempi, mutta ehkä 
hieman äänekkäämpi osa vanhemmista vaa-
tii yksilöllisen tasa-arvon nimissä oikeutta 
valita haluamansa koulu tai saada lapselleen 
painotettua opetusta valikoidussa oppilas-
ryhmässä. Muun muassa näihin päätelmiin 
tulin keväällä 2015 Turun yliopistossa ilmes-
tyneessä väitöstutkimuksessani Peruskoulun 
yläkouluvalinnat Turussa.

Tarkastelin työssäni vuonna 1997 syn-
tyneiden turkulaislasten vanhempien ylä-
kouluvalintaa koskevaa yleistä, mutta myös 
omaan lapseen kiinnittyvää puhetta ja toimi-
juutta paikallisella kouluvalintakentällä. Sel-
vitin lisäksi vanhempien lapsen koulutukseen 
ja kouluvalintaan liittämiä perusteluja, mer-
kityksiä, arvoja ja arvostuksia. Tarkastelin lä-
hemmin erityisesti tästä puheesta ja toimista 
kouluvalintojen suhteen rakentuvia perhei-
den kouluvalintastrategioita, joita peilasin 
äitien koulutuksellisiin ja sosiaalisiin resurs-
seihin sekä paikalliseen toimintapolitiikkaan. 
Tutkimukseni ei kerro ainoastaan paikallises-
sa kontekstissa tapahtuvista kouluvalinnoista 
vaan laajemminkin yhteiskunnassa vallitse-
vista hierarkioista ja arvoista sekä koulutuk-
seen ja sosioekonomiseen asemaan kytkey-
tyvistä toimintatavoista.

Tutkin peruskoulun yläkouluvalintoja ana-
lysoimalla 87 turkulaisäidin haastattelupu-
hetta teema-analyysin ja toimija-asema-ana-

lyysin keinoin. Käytin tutkimuksessa myös 
kyselyaineistoa taustoittamassa haastattelu-
aineistoani. 

Vajaa puolet yläkoululaisista käy oman 
alueensa koulussa
 
Turku nojaa toimintapolitiikkaan, jossa pe-
rusopetuksen oppilas pääsee ilman hakume-
nettelyä oman oppilasalueensa hänelle osoit-
tamaan kouluun, mutta tahtoessaan perheet 
voivat valita lapselleen koulun tietyin ennalta 
määrätyin kriteerein. Tässä niin kutsutussa 
toissijaisessa haussa oppilas voi hakeutua 
yhteen muuhun kuin oman oppilasalueensa 
kouluun ja sen painotettuun opetukseen.

Yläkoulussa alkaville painotetun opetuk-
sen luokille pääsemiseksi on ollut tyypillistä 
todistusarvosanojen, soveltuvuuskokeiden ja 
hakemusten käyttö tai jatkumo alakoulus-
sa soveltuvuuskokein oppilaansa ottaneilta 
painotetun opetuksen luokilta. Paikallinen 
toimintapolitiikka mahdollistaa vanhempien 
erilaisten kouluvalintastrategioiden rakentu-
misen ohjaten ensisijaisesti lähiyläkouluun, 
mutta samalla mahdollistaen koulun valinnan 
toissijaisen haun kriteerein. Vuonna 2010 
turkulaisten 13-vuotiaiden ikäluokasta enää 
vajaa puolet aloitti yläkoulunsa yleisluokalla 
sen alueen koulussa, jolla asui.

Lähikoulua suosiva, ambivalenttinen 
tai päämäärätietoinen valintastrategia
 
Koulutukseen liitetyt arvot ja vanhempien 
kulttuuriset ja sosiaaliset resurssit sekä se, 
miten niitä käytetään, kytkeytyvät vanhem-
pien kouluvalintastrategioihin ja toimintata-

Perheiden yläkouluvalinnat Turussa
Vaikka koulun valikointi on lisääntynyt, vanhempien usko julki-
seen perusopetukseen on yhä vahva

sari silMäri-salo
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paan kouluvalintakentällä. Näistä ja näihin 
kytkeytyvistä perheiden erilaisista kulttuu-
risista ja sosiaalisista resursseista, toimista 
kouluvalintakentällä ja 
arvoista rakentui kolme 
erilaista toimintastra-
tegiaa: perinteinen lä-
hikouluvalintastrategia, 
ambivalenttinen koulu-
valintastrategia ja päämäärätietoinen koulu-
valintastrategia.

Lähikouluvalintastrategiaa suosivien lap-
set siirtyivät lähikoulunsa yleisluokalle. Per-
heet toimivat valintakentällä kaupungin ra-
jaavan toimintapolitiikan ohjaamina, joten 
kouluvalinta näytti passiiviselta. Osoitteen-
mukaiseen kouluun siirtymistä perusteltiin 
kulkuyhteyksillä ja lapsen kaverisuhteilla. 
Hyvinvointivaltion edellytyksenä pidettiin 
sitä, että kaikille taataan sosiaalisen tasa-
arvon mukaisesti samanvertainen peruskou-
lutus. Näiden vanhempien toiminta oli perin-
teisen kouluvalintastrategian mukaista.

Ambivalenttista kouluvalintastrategiaa 
käyttäville perheille oli tärkeintä olla tietoi-
nen kaupungin kouluvalintapolitiikasta sekä 
siitä, että valinnoilla voi olla merkitystä las-
ten koulupolulle. Eri vaihtoehtojen punnitse-
misen jälkeen päädyttiin useimmin lähikou-
lun painotettuun opetukseen.

Lapsen peruskoulutusta haluttiin rikastaa 
painotetulla opetuksella ja hänen toivottiin 
pääsevän motivoituneeseen ja oppimismyön-
teiseen koululuokkaan. Valintoja tehtiin pai-
kallisen toimintapolitiikan puitteissa lapsen 
parasta ajatellen. Valintastrategiaksi muo-
dostui ambivalenttinen strategia motivoitu-
neen oppimisympäristön löytämiseksi.

Päämäärätietoista kouluvalintastrategi-
aan nojaavat vanhemmat hyödynsivät aktii-
visesti erilaisia reittejä tiettyihin yläkouluihin 

pääsemiseksi. Yhtäältä osa lapsista opiske-
li sellaisessa alakoulussa, joka ei kuulunut 
yläkoulun oppilasalueelle, mutta takasi lap-

selle reitin suosittuun 
yläkouluun. Toisaalta 
kouluvalintoja tehtiin 
yläkouluun siirryttä-
essä, jolloin koulu-
paikkaa haettiin so-

pivimman painotetun opetuksen ja koulun 
maineen mukaan pois lähiyläkoulusta. Nämä 
vanhemmat kokivat lähikouluperiaatteen 
suorastaan epäoikeudenmukaiseksi, sillä 
heidän mielestään lapsella tuli olla oikeus 
toteuttaa omia kykyjään ja lahjakkuuttaan 
valikoidussa oppilasryhmässä ja perheillä 
mahdollisuus valita lapsen koulu.  Paikallinen 
toimintapolitiikka ei näyttänyt rajaavan van-
hempien kouluvalintoja.

Tutkimukseni mukaan kouluvalintapoli-
tiikka mahdollistaa vanhempien erilaisten 
kouluvalintastrategioiden rakentumisen. 
Kouluvalintastrategioihin kytkeytyy vanhem-
pien koulutukseen liittämät arvot sekä kult-
tuuriset ja sosiaaliset resurssit ja se, miten 
niitä käytetään. Turkulainen toimintapolitiik-
ka suuntaa perheiden yläkouluvalintoja eri 
tavoin, mutta, kuten haastattelututkimukseni 
osoittaa, vanhempien usko julkisesti hallin-
noituun perusopetukseen suomalaisen kou-
lutuspolitiikan suuntana on edelleen vahva. 

 
Kirjoittaja työskentelee päätoimisena tun-
tiopettajana Turun ammattikorkeakoulun 
hammastekniikan koulutusohjelmassa. 

Väitöskirja Peruskoulun yläkouluvalinnat Turus-
sa. Perheiden yläkouluvalintojen rakentuminen 
äitien puheissa ja toimissa on julkaistu sähköi-
senä: www.doria.fi/handle/10024/103724
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”Osa vanhemmista vaatii yksilöllisen 
tasa-arvon nimissä oikeutta valita koulu 
tai saada lapselleen painotettua opetusta 
valikoidussa oppilasryhmässä. ”
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Yliopistovuosina Heikki Renvall (1872-
1955) kiinnostui kansantaloustieteestä, 

jonka ytimessä ja ominaispiirteenä oli vah-
vasti politikointi. Kansantalous tieteenala-
na oli 1800-luvun lopulla Suomessa vielä 
muotoutumassa. Miten kansantaloustiede 
rantautui Suomeen ja miten se käytännössä 
näyttäytyi? Tarkastelemalla tieteenalasta in-
nostuneen Renvallin toimia aatteiden ja ilmi-
öiden välittäjänä erityisesti 1900-luvun alun 
Euroopan kontekstissa, tulevat esille tieteen-
alan ajankohtaiset kytkökset ajan yhteiskun-
nalliseen muutosprosessiin Suomessa. 

Renvall kiinnittyi saksalaisen kansanta-
loustieteen professorin Lujo Brentanon uus-
liberaaleja sosiaalisia uudistuksia edistävän 
näkemyssuunnan kannattajaksi ja päätyi 
poliitikkona ja lehtimiehenä toteuttamaan 

käytännön tasolla tieteenalansa piirissä argu-
mentoituja ongelmanratkaisuja omassa koti-
maassaan. Näin toimiessaan Renvall kohtasi 
yleisönsä lehtien sivuilla ja luennoilla sekä 
vaalikiertueillaan Itä-Suomessa. Laajasti so-
sialismin käsitteen teoreettisista taustoista 
Euroopassa käytyjä keskusteluja seurannut 
Renvall vastusti jyrkän vallankumouksellisen 
marxilaisen sosialismin leviämistä. Brenta-
non suosima uusliberaali ajatusmalli korosti 
vahvan, hyvin organisoituneen kansalaisyh-
teiskunnan tärkeyttä, jossa työväestö ajaisi 
itse omaa etuaan ammattiyhdistysten avulla 
ja jossa valtion rooli ei olisi erityisen vahva.

Väitöskirjassani ”Tahdon jotain maani 
puolesta tehdä.” Heikki Renvall aatteiden ja 
ilmiöiden välittäjänä 1900-luvun alun Euroo-
passa (2015) tuon esille Renvallin laatimat 
tieteelliset artikkelit, julkaisut ja muut paine-
tut lähteet, joissa kansantaloustieteilijä Ren-
vall esittelee kantaansa yhteiskuntareformiin 
perustellen argumentaatiotaan oman aikan-
sa eurooppalaisten tutkijoiden tulkinnoilla. 
Aate- ja sosiaalihistorian tutkimuskenttään 
sijoittuva väitöstutkimukseni selvittää, mitä 
aatteellisia näkemyksiä ja kulttuurielämän 
ilmiöitä Renvall halusi kansallisia rajoja ylit-
täen välittää Suomeen. Tutkimukseni toinen 
lähdeaineisto on Renvallin ja puolisonsa Aino 
Acktén välinen kirjeenvaihto. Kirjeenvaihdos-
ta olen saanut selville erityisiä asiakokonai-
suuksia ja Renvallin hyödyntämiä verkostoja. 

Miten Renvall onnistui välittämään eu-
rooppalaisia oppejaan kotimaahansa? Hän 
kirjoitti kansantaloustieteen alaan liittyviä 
artikkeleita erityisesti Euroopan yliopistopii-
reissä ja lehdistössä keskustelua herättänei-
tä ajatuksia hyödyntäen. Hän piti näistä ai-
heista luentoja Helsingin yliopistossa ja laati 
komiteamietintöjä valtiopäivämiestyössään. 
Renvall tutki taloudellisia, oikeudellisia ja vä-
estöllisiä seikkoja, jotka vaikuttivat yhteis-

Kansantaloustiede keskiössä

kaarina reenkola
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kunnan rakenteiden muotoutumiseen ja pe-
rehtyi työväen ja tilattomien asemaan. Nämä 
tiivistyivät poliittisiksi kysymyksiksi. Vuonna 
1901 ilmestyneessä julkaisussa Työvälipu-
heenvapaus ja Elinkeinolaki-komitean työlak-
kopykälä Renvall otti kantaa ajankohtaiseen 
työväenkysymykseen ja pohjasi ajatuksensa 
Brentanon Münchenissä pitämään luentosar-
jaan. Valvojassa vuonna 1902 ilmestyneessä 
artikkelissa ”Työväenkysymyksen luonteesta 
ja ohjelmista sen ratkaisemiseksi” Renvall ar-
vioi Heinrich Herknerin vasta suomennettua 
teosta Työväenkysymys. Arviointi perustui 
eurooppalaisten taloustieteilijöiden näkemyk-
siin ja syväluotasi oman aikansa sosiaalisten 
kysymysten ratkaisuja laajasti. Työväenasi-
aan Renvall pureutui edelleen esitelmässään 
Kansantaloudellisen yhdistyksen tilaisuudes-
sa vuonna 1902 otsikolla Austraalian työvä-
enlainsäädäntö. Tekstin sisältö perustui rans-
kalaisten kansantaloustieteilijöiden tuoreisiin 
Australiassa tehtyihin havaintoihin ja sisälsi 
tuolloin erittäin uudistusmielisiä yhteiskun-
nallisia ratkaisuja. Renvall ajoi työväenlain-
säädäntöä jo 1906, kun ensin oli osallistunut 
säätyjen alasajoon ja valtiopäivämiehenä uu-
den eduskuntalaitoksen toteutumiseen. Pe-
rustuslaillisena nuorsuomalaisena hän uskoi 
uudistusten toteutuvan tasapuolisesti lain-
säädännön kautta ja hillitsevän vallankumo-
uksellista liikehdintää. 

Mielenkiintoinen näkymä Renvallin poh-
dintoihin sosialismin käsitteestä löytyy vuon-
na 1915 ilmestyneestä artikkelista ”Jean 
Jaurès”. Renvall samaistui ranskalaisten 
sosialisti-intellektuellien toimintatapoihin, 
ja asettui jo 1900-luvun vaihteessa puolus-
tamaan Dreyfusin tapauksessa väärin pe-
rustein tuomittua upseeria. Samaan aikaan 
entistä kapeampaan autonomiseen asemaan 
ajettu Suomi sai osakseen kansainvälistä 
sympatiaa. Taustatoimijana oli senaattori 
Leo Mechelinin kansainvälinen verkosto, jo-
hon myös Renvall kuului. Kotimaassa Renvall 
vastusti venäläistämistoimia salaseura Ka-
gaalin jäsenenä. Ranskalainen sanomaleh-
distö oli myös Renvallin kiinnostuksen kohde 
ja lehtimies-toimijoiden samankaltaisuus on 
ilmeinen, kun Renvall hakeutui kotimaassaan 

lehdistön pariin työskentelemään. Lehdistö 
oli hyvin selkeästi jakautunut ja politisoitunut 
pian eduskuntauudistuksen ja puoluekentän 
täsmentyessä.

Valtiopäivämieheksi 1904 valittu Renvall 
keskittyi myös ratkomaan tilattoman väes-
tönosan ongelmia osallistumalla nk. agraari-
komitean kokouksiin 1906-1907. Euroopasta 
toteuttamismalleja hakenut ja kotimaassa 
maakunnittain väestöä kuunnellut komitea 
julkaisi kaksi ehdotusta, joista toinen oli 
maanvuokralakiehdotus ja toinen ehdotus 
laiksi maanhankinnasta tilattomalle väestöl-
le. Agraarikysymys oli saanut poliittisen sä-
vyn eduskuntareformin jälkeisissä vaaleissa 
ja noussut työväenasian rinnalle tärkeäksi 
yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Renvall 
asettui perustuslaillisen nuorsuomalaisen 
puolueen ehdokkaaksi 1907 Mikkelin läänin 
vaalipiirissä ja kohtasi vaaliturneellaan ää-
nestäjiään, joille todennäköisesti kertoi nä-
kemyksiään maanomistuskysymyksestä. Esi-
tyksen torpparilaiksi antoi P. E. Svinhufvudin 
johtama itsenäisyyssenaatti, johon Renvall 
kuului ja laki vahvistettiin 15.10.1918.

Ryhtyessään tutkimaan kansantaloustie-
dettä lakitieteen tohtoriksi 1901 valmistu-
nut Renvall pääsi vaikuttamaan kotimaansa 
yhteiskuntareformin keskeisiin käänteisiin. 
Kielitaitoisena ja helposti sosiaalista verkos-
toa hyödyntävä uudistusmielinen Renvall vai-
kutti pitkään oman aikansa yhteiskunnallisen 
murrosvaiheen ytimessä. Hänen verkostonsa 
ajamat työväenlainsäädännön toteutumiseen 
liittyvien uudistusten vaikutukset tulivat nä-
kyviin viiveellä 1940-luvun alkupuolella. Ren-
vall tiesi elävänsä teollisen vallankumouksen 
aikakautta ja ymmärsi kansainvälisten aate-
virtausten, erityisesti sosialismin, vaikutuk-
sen murrosaikaan. Vallankumousaaltoa hei-
kentämään hän etsi sovittelevia ratkaisuja ja 
pyrki estämään sen väkivaltaista etenemistä. 
 
Kirjoittaja väitteli Helsingin yliopiston  
humanistisessa tiedekunnassa 3.12.2015.
 
”Tahdon jotain maani puolesta tehdä” Heik-
ki Renvall aatteiden ja ilmiöiden välittäjänä 
1900-luvun alun Euroopassa.  
(Unigrafia, Helsinki 2015, ethesis.fi 2015)
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Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen jo 
20 vuotta.  Samaan aikaan Euroopassa 

kuohuu. Unionin yhtenäisyyttä koetellaan 
lähes viikoittain ja eripura liiton pienten ja 
suurten jäsenmaiden välillä kasvaa koko 
unionia koskevissa yhteisissä kysymyksissä. 

Lähihistorian laajimpiin kuuluvan pako-
laiskriisiin ja taakan jakoon ei ole ainakaan 
vielä toistaiseksi löytynyt ratkaisua. 

Isoissa ja keskeisissä kysymyksissä eri-
purainen unioni ei nauti kansalaisten luot-
tamusta. Moni suomalainen kokee unionin 
rakenteissaan monimutkaisena koneistona, 
jonka olemassaolo näkyy arjessa lähinnä ra-
hayksikössä. 

Eurooppa elää aikaa, jossa unionin ym-
märtäminen on tärkeämpää kuin koskaan. 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien rooli 
unionin toiminnan havainnollistajana onkin 
tässä keskeinen. 

Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen 
tehtävänä on hoitaa kansalaistiedotusta mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä EU-asioista, joilla 
on vaikutusta suomalaisiin. Sen keskeinen 
tehtävä on palvella kansalaisia luotettavana 
suomalaisena EU-tiedonlähteenä ja edistää 
keskustelua EU-asioista. 

Opettajat ovat Eurooppatiedotuksen kes-
keinen kohderyhmä. EU lyhyesti on Euroop-
patiedotuksen opettajille suunnattu julkaisu, 
jonka avulla EU:n perusasiat on helppo ottaa 
osaksi oppitunteja. 

”Olemme havainneet, että tämän tyyp-
piselle aineistolle on opettajien keskuudes-

sa ollut aina selvä tarve. Uutuutena olemme 
tuottaneet vihkosen oheen myös videoita 
ajankohtaisista unionia koskevista aiheista. 
Ne toimivat erinomaisesti tuntien alustukse-
na ja keskustelun herättäjänä. Esimerkiksi 
pakolaiskriisistä keskustelu on helpompaa 
aitojen tarinoiden kautta”, kertoo Eurooppa-
tiedotuksen viestintäsuunnittelija Päivi Toiva-
nen. 

EU lyhyesti –julkaisu on tilattavissa mak-
suttomasti painettuna versiona tai ladattavis-
sa omalle laitteelle osoitteesta www.euroop-
patiedotus.fi/ope 

Oppaaseen liittyvät oppituntien alustusvi-
deot ovat katsottavissa yhteisöpalvelu You-
Tubesta www.youtube.com/user/Eurooppa-
tiedotus 

Kukin video on kestoltaan noin 5 minuut-
tia. Videoiden aiheet ovat:

• Digitaaliset sisämarkkinat 
• Muuttoliike  
• Erasmus-vaihto
• Voiko EU:hun vaikuttaa? 

Kustakin videosta on kieliversiot niin suo-
meksi, ruotsiksi kuin englanniksikin. 

Kuulemme mielellämme opettajilta pa-
lautetta oppaasta ja videoista. Palautteet ja 
kehitysehdotukset voi toimittaa osoitteeseen 
eurooppatiedotus@formin.fi.
 
Kirjoittaja työskentelee tiedottajana  
Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksessa. 

Olennaisin EU:sta kevyissä kansissa 

outi koskinen



ULALLA UNIONISTA?
Lataa opettajan ilmainen pikaopas! 

EU lyhyesti –julkaisun avulla unionin 
perusasiat on  entistä helpompi ottaa 
haltuun ja opettaa.

Lataa sähköinen EU lyhyesti  –julkaisusi 
tai tilaa painettu versio omaan ja 
oppilaidesi käyttöön täältä: 

eurooppatiedotus.fi/ope

UUTTA! Alustusvideot ajankohtaisaiheisiin! 

DIGITAALISET SISÄMARKKINAT ERASMUS-VAIHTOMUUTTOLIIKE VOIKO EU:HUN VAIKUTTAA?
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Eduskunta haastaa yläkoululaiset ja lukio-
laiset osallistumaan Minun eduskuntani 

-muistitietokeruuseen. Eduskunta-aiheen 
pohtiminen tukee kansalaiskasvatusta ja so-
pii esimerkiksi yhteiskuntaopin opetusmene-
telmäksi. 

”Pidän demokratian toteutumisen kan-
nalta tärkeänä sitä, miten uusista ihmisistä 
saataisiin kasvatettua poliittisesti aktiivisia 
toimijoita.” (Meriläinen 2010, 334)

Kansanedustajien tunnettuus oli hui-
pussaan 2000-luvun alkuvuosina. Syynä oli 
Itse valtiaat, television poliittinen satiirisarja 
(2001–2008), jonka animaatiohahmot ku-
vittivat viikoittain päivänpolitiikan käänteitä. 
Tietyt satiirin kohteena olleet kansanedusta-
jat uskoivat, että kärjistetyt hahmot haittasi-
vat heidän urakehitystään. Sarjaa seurasivat 
myös lapset ja koululaiset, joille politiikka jää 
yleensä etäisemmäksi (Kolehmainen 2015).

Eduskunnassa tehdään työtä sen eteen, 
että koululaiset ja nuoret varttuisivat aktii-
visiksi kansalaisiksi. Demokratiakasvatusta 
ja nuorten osallisuutta tuetaan eduskunnan 
koululaisvierailujen lisäksi Nuorten parla-
mentti -toiminnalla. Se koostuu yläkoulujen 
eduskuntatyötä seuraavista parlamenttiker-
hoista. Joka toinen vuosi Nuorten parlamen-
tin täysistunto valloittaa koko eduskunnan 
oppilasedustajien ajankohtaiskeskustelun 
areenaksi, seuraavan kerran 15. huhtikuuta 
2016.

Monet yläkoulut ja lukiot kutsuvat alueen-
sa kansaedustajia keskustelutilaisuuksiin. 
Tammikuussa 2014 toteutetulla Kansanedus-
tajat kouluissa -teemaviikolla Opetushallitus 
kehotti kouluja ja oppilaitoksia järjestämään 
Kansanedustajien kyselytunteja. Innokkaim-
mat edustajat vierailivat vaalipiireissään yli 
kymmenessä tilaisuudessa. Kansanedustaji-
en on tarkoitus seuraavan kerran jalkautua 

kouluihin tammikuussa 2017.
Kansanedustajien kohtaaminen madaltaa 

kynnystä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Yksi tapa tehdä edustuksellista demokratiaa 
tunnetuksi on siihen liittyvien näkemysten 
kirjallinen jäsentäminen.     

Muistitietokeruu Minun eduskuntani
 
Eduskunta käynnisti vuodenvaihteessa muis-
titiedon keruun Minun eduskuntani, joka ko-
koaa kansalaisten muistoja ja kokemuksia 
eduskunnasta, kansanedustajista ja kan-
salaisvaikuttamisesta. Keruussa kysytään 
muun muassa:

• miten olet vaikuttanut eduskuntatyö-
hön ja pitänyt yhteyttä edustajiin,

• miten kansalaisaloite on toiminut,
• millaiset kansanedustajat ovat teh-

neet vaikutuksen,
• mikä eduskunnan säätämä laki on 

koskettanut,
• millaisia tunteita eduskuntaan on liit-

tynyt, 
• millaisia mielikuvia Eduskuntatalo he-

rättää.  
  

Minun eduskuntani -keruun aineistoista py-
ritään kokoamaan julkaisu Suomi 100 -juh-
lavuodeksi, syksyyn 2017 mennessä. Kun 
keruuidea esiteltiin eduskunnan Suomi 100 
-työryhmälle, kansanedustajat pitivät tär-
keänä sitä, että keruun vastauksissa kuuluisi 
myös nuorempien sukupolvien ääni.           

Vaikka kovin monella koululaisella ei ole 
omakohtaisia muistoja eduskunnasta tai 
kansanedustajista, Minun eduskuntani -ke-
ruu haastaa kaikenikäisiä määrittämään 
suhdettaan edustukselliseen demokratiaan. 
Muistitieto ymmärretään keruussa laajasti, 
paitsi omakohtaisiksi kokemuksiksi, myös 

Millainen on sinun eduskuntasi?

Joni krekola
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näkemyksiksi ja tulkinnoiksi edustuksellises-
ta demokratiasta. Mikä estää kertomasta Itse 
valtiaista, jos animaatiohahmot ovat tehneet 
oikeita politiikkoja suuremman vaikutuksen?     

Yhteinen tavoite voisi olla Rosa Meriläisen 
peräänkuuluttama aktivistikansalainen, joka 
ryhtyy toimimaan tärkeäksi kokemiensa yh-
teiskunnallisten päämäärien toteuttamiseksi. 
Demokratian ulkoistaminen äänestämiseen 
ei riitä, on tunnistettava ongelma, etsittävä 
samanmielisiä sekä kanava ja vaikutettava 
(Meriläinen 2010).
  
Muistitiedon merkitys

Eduskunnalla on ainutlaatuisen pitkä perinne 
entisten kansanedustajien muistitiedon tal-
lentamisessa. Vuodesta 1988 lähtien koottu 
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto 
sisältää lähes 400 kokeneen parlamentaa-
rikon syvähaastattelua. Tutkimuskäyttöön 
tarkoitettu haastatteluaineisto kattaa ajan-
jakson toisen maailmansodan päättymisestä 
nykypäivään.

Kansalaisten politiikkaa koskevaa muisti-
tietoa on kerätty vähemmän, nimenomaan 
eduskuntaan liittyvää ei lainkaan. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura järjesti 2006-2007 
arjen poliittiseen kulttuuriin keskittyneen 
Politiikkaa ja valtapeliä -keruun, jonka poh-
jalta on julkaistu yksi folkloristinen tutkimus 
(Latvala 2013). Minun eduskuntani -keruun 
näkökulman vaihdos vallanpitäjistä tavallisiin 
kansalaisiin kiinnostaa eduskuntainstituutio-

ta: mitä meistä oikeasti muistetaan ja aja-
tellaan?     

Haastatteluilla tuotettu suullinen historia 
(oral history) ja kirjallinen muistelu on ta-
vattu Suomessa yhdistää muistitietohistorian 
käsitteellä. Muistitieto ymmärretään histori-
antutkimuksessa sekä omaksi metodiseksi 
lähestymistavakseen että perinteisiä asia-
kirjalähteitä täydentäväksi lähderyhmäksi. 
Muistitiedon arvo lähteenä on yhä kiistanalai-
nen: ihmiset muistavat väärin, kaunistelevat 
ja vaikenevat vaikeista asioista. Samalla he 
usein tuottavat arvokasta hiljaista tietoa, 
joka katoaisi heidän mukanaan siirryttäessä 
ajasta ikuisuuteen. Vähintäänkin muistitieto 
on hedelmällistä tietoa, jonka arvo saadaan 
esiin oikeilla tutkimuskysymyksillä.      
 
Kirjoittaja on VTT ja työskentelee tutkijana 
Eduskunnan kirjastossa.

Kirjallisuus:
Kolehmainen, Marjo (2015): Satiiriset Itse 
valtiaat. Poliittinen huumori suomalaisessa 
julkisuudessa. Acta Universitatis Tamperensis 
2080. Tampere University Press, Tampere. 
 
Latvala, Pauliina (2013): Kerrottu politiikka. 
Muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuu-
rista. SKS:n tutkimuksia 1393, Helsinki.
 
Meriläinen, Rosa (2010): Valtio. Teos, Helsinki.
 
Minun eduskuntani -keruu:  
www.eduskunta.fi/FI/minuneduskuntani 

Kuva: Martti Kainulainen / STT-Lehtikuva / Eduskunta.
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HYOL ry:n kesäkurssi Helsingissä 7.-8.6.2016  

Kesäkuun alussa järjestetään Kallion lukiossa Helsingissä talousaiheinen kesäkurssi. 

Kesäkurssilla luennoivat mm. ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista ja toimi-
tusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä. Kurssin aikana tutustutaan myös Yrityskylä 
Yläkouluun.

Kurssin ohjelma julkaistaan HYOL:n verkkosivuilla maaliskuun alussa.

Oulun seudun historian ja yhteiskunta-
opin opettajien paikallisyhdistys on vii-

me vuosien aikana tarjonnut jäsenilleen niin 
teatteria, elokuvia, edunvalvontaa, tutustu-
miskäyntejä kuin koulutustakin. Vastikään 
kerho kutsui katsomaan Plazalle ”Jättiläistä”, 
Talvivaaran kaivoksesta kertovaa elokuvaa. 
Takavuosina paikalliskerho on tehnyt tiivistä 
yhteistyötä Kokkolan alueen kerhon kanssa, 
jolloin käytiin ”vuoroin vieraissa” tutustuen 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Siltäkin pohjalta 
on hyvä taas jossain vaiheessa jatkaa yhteis-
työtä eri alueen paikallisyhdistysten kanssa.

Edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet eri-
tyisesti yhteistyössä HYOL:n kanssa toteutet-
tuina ovat keränneet mukavasti osanottajia. 
Seuraava tällainen tilaisuus pidetään 15.4. 
Oulun OAJ:n tiloissa alkaen kello 18, jolloin  
Jari Aalto ja Riitta Mikkola toimivat asiantun-
tijoina. Aiheina ovat perusasteen ja lukion 

uudet opetussuunnitelmat, sähköiset yliop-
pilaskirjoitukset ja edunvalvonta. Myös pai-
kallisyhdistyksen vuosikokous järjestetään 
samassa yhteydessä.

Reilun vuoden kuluttua HYOL:n kevät-
päivät järjestetäänkin sitten pitkästä aikaa 
Oulussa. Alustava ideointikokous on jo pi-
detty, mutta kaikkien jäsenten ja alueen 
opettajien panos päivien toteuttamiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää. Kutsun lähitulevaisuu-
dessa koolle myös tällaisen kokouksen Jäätä 
ja merta -otsikon tiimoilta. Ohjeistukset ja 
neuvot kaikkien muidenkin alueiden kerhoil-
ta ovat tervetulleita. Jyväskylän kevätpäiviä 
jäämme odottamaan mielenkiinnolla myös 
tästä vinkkelistä.

Kirjoittaja on HYOL:n Oulun seudun paikal-
liskerhon puheenjohtaja.

Oulun seudun kerho tähyilee jo 
kevätpäiviin 2017 

tuula siira
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KOULU YHTEISKUNNAN RAKENTAJANA

HYOL ry:n kevätpäivät Jyväskylässä 9.-10.4.2016 (Historica, Jyväskylän yliopisto)

Lauantai 9.4.2016
10.00-  Mahdollisuus tutustua oppimateriaali- ja karttanäyttelyyn. Aamukahvi.
11.00  Tulevaisuuden koulu ja radikalismi. Matti Rautiainen ja Sakari Suutarinen
11.30  Kenelle historia kuuluu? Sirkka Ahonen 
12.30  Lounas Lozzilla ja mahdollisuus tutustua oppimateriaalinäyttelyyn
13.30  I paja:
 A) historian tekstitaidot ja monilukutaito. Anna Veijola & Hilkka Paldanius
 B) Historian miniluentoja. HELA:n tutkijat ry:
 - ”Ei me kaikki lottia oltu.” Kotirintaman naisten kokemuksia sodista 1939-1945.  
    Kirsi-Maria Hytönen
 - Myytti historian myyteistä. Mikko Hiljanen
 C) Historiallinen Escape Room
 D) Cygnaeuksen jalanjäljillä –kävelykierros. Matti Rautiainen
14.30  II paja:
 A) historian tekstitaidot ja monilukutaito. Anna Veijola & Hilkka Paldanius
 B) Historian miniluentoja, HELA:n tutkijat ry:
 - Britannia ja atomiajan synty 1945 - 1946, vanhat myytit ja uudet tulkinnat. 
    Matti Roitto
 - Teollisuusvakoilua ja plagiointia 1800-luvulla: Tapausesimerkkeinä Fiskars ja  
    Hackman. Juha Laakkonen
 C) Historiallinen Escape Room
 D) Peruskoulun arviointi muuttuu: Käytännön ideat jakoon. Jenni Ryssy
15.15  Kahvi Historicalla
15.45  Mihin koulua tarvitaan? Matti Apunen

19.00  Iltavastaanotto, Nikolainkulma 

Sunnuntai 10.4.2016
10.00  Aamuretki:
 - Vierailu Keskisuomalaisen toimituk- 
 seen ja museoon tai
 - Tutustuminen Jyväskylän kaupun-  
 gintaloon sekä Toivolan Vanhan pihan  
 käsityöläismuseoihin 
12.00  Lounas
13.00  HYOL ry:n kevätliittokokous 

Osallistumismaksu on 100 euroa.
Hintaan sisältyvät ohjelmassa mainitut luen-
not, pajat, retket, kahvit ja lounaat sekä iltati-
laisuus tarjoiluineen.

Ilmoittautuminen: www.hyol.fi

● Kaikki Forum-sarjan kirjat voi valita myös interaktiivisena digikirjana. 
● Forum-digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.
● Digikirja sisältää painetun oppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät.
● Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia.
● Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia.
● Oppikirjan tekstit voi digikirjassa kuunnella.
● Digikokeet antavat monipuolista valmennusta sähköiseen
 yo-kokeeseen.
● Digikokeet sisältävät tulevan sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppejä. 
● Opettajan kurssikohtaiset digiopetusaineistot sisältävät nyt myös
 digikirjan.  
● Kurssikohtaiset digiopetusaineistot ovat käyttäjäetu! 

Tutustu Forum-digikirjaan: otava.fi/forumlukio

Uutta digitaalista
LOPS 2016
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Levoton Levantti

ari kerkkänen, sYYria Ja lähi-
itä, havaintoJa nYkYPäivästä Ja 
heiJastuksia historiasta. like 
2015.

 
Suomalaisen pitkän linjan Lähi-
idän asiantuntija FT Ari Kerkkäsen 
kirjoituskokoelma käsittelee van-
han Levantin maita Syyriaa, Liba-
nonia, Jordaniaa sekä Israelia ja 
Palestiinaa. 

Kirja on syntynyt Kerkkäsen 
toimiessa Suomen Lähi-idän ins-
tituutin (FIME) johtajana vuosina 
2011 - 2014. Instituutilla on omis-
tuksessaan talo Syyrian Damas-
koksessa, jossa instituutti ei voinut 
sodan takia toimia. Kerkkänen on 
kuitenkin koko ajan tehnyt matkoja 
Damaskokseen. Kirja on syntynyt 
pääasiassa Kerkkäsen Walla!-blo-
giin kirjoittamista teksteistä. 

Kirjan keskiössä on Syyria. 
Kerkkänen osoittaa, miten Syyrian 
sotaa ei ole enää pitkään aikaan 
voinut kutsua sisällissodaksi. Os-
manivaltakunnan hajoamisen jäl-
keen Iso-Britannia ja Ranska ovat 
olleet vastuussa alueen nykyisistä 
rajoista. Viime vuosina ovat Per-
sianlahden öljymonarkiat ja Iran 
käyneet alueesta omaa valta-
kamppailuaan. Yhdysvallat ja Ve-
näjä ovat tuoneet konfliktiin oman 
panoksensa. 

Eurooppalaiselle tilanteen ym-
märtämistä vaikeuttaa Lähi-idän 
alueen ihmisten voimakas identifi-
oituminen omaan sektiinsä kansa-
kunnan ohitse: ”Libanonin sunnat 
samastuvat voimakkaammin Syyri-
an sunnaväestöön kuin oman valti-
onsa siioihin tai kristittyihin.” 

Kerkkänen pohtii koko teoksen 
läpi keinoja, joilla rauha voitaisiin 
saavuttaa Lähi-itään. Hän koros-
taa YK:n tärkeää roolia neuvot-
telujen vetäjänä. Konfliktin kaikki 

osapuolet tulisi saada saman pöy-
dän ääreen ja sitoutumaan rauhan-
neuvotteluihin. Historian ironialta 
tuntui, kun kesken kirjan lukemisen 
Saudi-Arabia katkaisi diplomaatti-
suhteet Iranin kanssa. Kerkkänen 
ei menetä uskoaan, vaikka Ben-
jamin Netanyahun Israelia käsitte-
levä luku Pimeät profeetat onkin 
lohdutonta luettavaa. 

Vaikka poliittinen historia vie 
Kerkkäsen kirjassa suurimman 
osan, hän kirjoittaa myös taval-
listen ihmisten elämästä ja niistä 
FIME:n hankkeista, joilla pyritään 
lisäämään ihmisten tietoisuutta ja 
kanssakäymistä. Kerkkänen on 
Lähi-idässä viettämällään kaudella 
tavannut valtavan määrän paikalli-
sia ihmisiä ja onnistunut luomaan 
luottamukselliset suhteet monelle 
eri taholle. Tämä on kirjan selvä 
vahvuus. Koska kirja on koottu pi-
demmän ajan kuluessa useista eri 
kirjoituksista, on siinä jonkin verran 
toistoa. Nyt kun Syyrian sisällisso-
dan alusta on kulunut jo useampi 
vuosi, voidaan havaita Kerkkäsen 
olleen monessa kohtaa hyvin tilan-
teen tasalla. Esimerkiksi Assadin 
roolista Syyrian johtajana Kerkkä-
sellä on ollut realistisempi käsitys 
kuin monilla muilla aikalaiskirjoit-
tajilla.

Vesa Ryhänen

Turkki Erdoğanin 
valtakuntana 

Peter lodenius: turkki Pintaa 
sYveMMältä – Johdatus Politiik-
kaan, lähihistoriaan Ja istanBu-
liin. into 2015, 259 s.
 
Peter Lodenius on tarttunut ajan-
kohtaiseen aiheeseen: yhä itse-
valtaisemmaksi ja epädemokraat-
tisemmaksi muuttuvaan Turkkiin. 
Hän kuvailee kiinnostavia nyky-
ajan ilmiöitä, esimerkiksi kasvavaa 
kansallismielisyyttä ja uskonnon 
aseman vahvistumista. Kirja on 
ajankohtainen, sillä Syyrian pahen-
tunut tilanne on tuonut Turkin yhä 
tärkeämmäksi Euroopalle.

Lodenius painottaa alaotsak-
keen mukaisesti Istanbulin asioita. 
Kirjassa käydään läpi Istanbulin 
rakennushankkeita, Gezi-puiston 
mellakoita ja niiden taustoja sekä 
Istanbulin politiikkaa. Lodenius 
esittelee Istanbulin jalkapallojouk-
kueetkin, koska jalkapallo on Tur-
kissa hyvin poliittinen aihe. Jos siis 
suunnittelee matkaa juuri Istanbu-
liin, kirja kannattaa lukea.

Kirjan ilmiselvä päähenkilö on 
entinen pääministeri ja nykyinen 
presidentti Erdoğan. Kaikki asiat 
tuntuvat kiertyvän hänen ympäril-
leen: turkkilainen media, kaupunki-
en isot rakennushankkeet, kurdien 
vaikea asema, turkkilainen kansal-
lismielisyys ja islamin aseman uusi 
vahvistuminen. Lukijana tekee 
mieli vetää analogioita Putinin Ve-
näjään, jossa myös isot hankkeet 
henkilöityvät johtajaan.

Lodeniuksella on paljon mielen-
kiintoisia näkökulmia. On harmi, 
että kirjan oikoluku ja toimittaminen 
on jäänyt pahasti kesken. Teksti on 
täynnä kirjoitus- ja kielivirheitä, ja 
monesti kirjoitus on niin sekavaa, 
että ajatusta on vaikea seurata. 
Kirjaa tekee mieli lukea punakynä 



ARVOSTELUJA

KLEIO 1/2016 59

Huittisten joukko-
murhatyöntekijä 

teeMu keskisarJa: kirves. toi-
vo harald kolJosen rikos Ja 
rangaistus. siltala 2015.
 
Teemu Keskisarja on kiistatta uu-
distanut suomalaista populaaria 
historiankirjoitusta. Tutkimuksien 
aiheet ja näkökulmat sekä kirjoitus-
tyyli poikkeavat totutusta. Suosio 
kertoo, että tälle on tilausta.

Kirves kertoo Huittisissa vuon-
na 1943 tehtyyn kuusinkertaiseen 
murhatyöhön syylliseksi todetun 
Toivo Harald Koljosen tarinan. 
Koljonen on viimeinen normaalien 
tuomioistuinten päätöksellä teloi-
tettu suomalainen. Paitsi tarina 
Koljosesta, Kirves on myös tarina 
historiankirjoituksesta, ankarasta 
arkistotyöstä ja niukkojen lähteiden 
käyttötaidosta. 

Koljonen syntyi 1910 työläis-
perheen esikoispojaksi. Hänen 
varhaisvuosistaan on vähän tietoa. 
Eikä se vähä anna ruusuista ku-
vaa. Keskisarja taustoittaa viinaan 
mieltyneen ja pikkurikolliseksi 
päätyneen Koljosen elämää sekä 
oikeuslähteiden, sanomalehtikirjoi-
tusten että muisteluiden avulla.

Jonkinmoinen muotokuva Kol-
josesta lähdeaineiston avulla piir-
tyy, mutta kuten Keskisarja toteaa, 
oikeudellinen lähdeaineisto kertoo 
vain siitä, mistä Koljonen jäi nalk-
kiin - ei niistä rikoksista, jotka hän 
mahdollisesti teki jäämättä kiinni. 
Joka tapauksessa Suomen julmim-
piin kuuluvan joukkomurhan teh-
dessään Koljonen oli pakkotyössä 
Huittisten avovankilassa polttoai-
nevarkauksista tuomittuna.

Kirjassa julmat verityöt kuva-
taan yksityiskohtaisesti samoin 
kuin niitä seurannut pako, oikeus-
käsittely, tuomio ja sen toimeenpa-
nokin. Keskisarja pyrkii etsimään 

myös teon motiivia. Käytettävissä 
olevien lähteiden avulla sellaista 
ei kuitenkaan löydy. Keskisarja kir-
joittaakin: ”Historioitsijana pinnistin 
tietysti kaikkeni päästäkseni nah-
koihin ja pään sisään, mutta joihin-
kin kysymyksiin ainoa rehellinen 
vastaus on: en tiedä.”  

Keskisarjan käyttämä kieli on 
kiinnostavaa. Hän käyttää teks-
tissään erikoisia lauserakenteita, 
keksimiään uudissanoja ja otteita 
laulujen sanoista. Tämä on nau-
tittavaa. Kuitenkin Kirveessä on 
kohtia, joissa ilmaisua olisi voinut 
suitsia ilman, että sen teho kärsisi. 

Kirves on kiinnostava kirja, 
jonka lukemista voin suositella. 
Koljosen tarina itsessään on kiin-
nostava, mutta itse nautin eniten 
taitavasta lähteiden käytöstä sekä 
siitä, miten Keskisarja punoo pie-
nen tarinan osaksi isompaa kuvaa.

Tunnustusta hienosta oivalluk-
sesta täytyy antaa kirjan kannen 
suunnitelleelle Mika Tuomiselle: 
kansi paitsi näyttää myös tuntuu 
aiheeseensa sopivalta; Koljosen 
valokuvaa ympäröivät veriroiskeita 
jäljittelevät, koholla olevat muste-
tahrat. Kirjaan koskemisen jälkeen 
tekee mieli pyyhkiä kädet puhtaik-
si.

Kirsi Ruhanen

kädessä, mikä vie tietenkin lukijan 
ajatukset pois sisällöstä. 

Huonoa on myös se, ettei kir-
jassa ole minkäänlaista lähdeluet-
teloa eikä tekstissä ole alaviitteitä. 
Alaviitteet toki tekevät tekstin vä-
hemmän luettavaksi, mutta kirjas-
sa Lodenius kertoo asioita, joiden 
lähteisiin lukija mielellään paneu-
tuisi, jos voisi. 

Kirjan alkutekstin mukaan kyse 
on ”johdatuksesta politiikkaan, lä-
hihistoriaan ja Istanbuliin”. Ilman 
taustatietoja kirjaa voi olla kuiten-
kin vaikea lukea, koska kirjoittaja 
hyppää suoraan asioihin ilman 
taustoitusta. Lukijan vastuulle jää  
selvittää nykypolitiikan toimijat 
ja heidän taustansa. Paremman 
taustakuvan saa Anu Leinosen toi-
mittamasta kirjasta ”Turkki: Euroo-
pan rajalla?”, mutta se on ilmesty-
nyt jo vuonna 2007 eikä ole siksi 
uusimpien tapahtumien tasalla.

Kaikista puutteistaan huolimat-
ta kirja antaa yleiskuvan Turkin 
tämänhetkisestä tilanteesta. Sa-
malla se luo kuvaa maasta, jossa 
valta asteittain kaapataan yhdelle 
taholle. Miten oikeusvaltion ja ih-
misoikeuksien käy siinä proses-
sissa – se on Turkin ja Euroopan 
kohtalonkysymys.

Riitta Mikkola
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Somalien ajatuksia 
Suomesta 

Yusuf M. MuBarak, eva nils-
son, niklas saxén: suoMen so-
Malit. into kustannus, 312 s. 
 
Suomen somalit on ensimmäinen 
tietokirja, joka avaa somalien ko-
kemuksia elämästä Suomessa. 
Somalit ovat Suomen kolmanneksi 
suurin väestöryhmä (noin 17 000 
henkeä). Kirja perustuu Suomes-
sa asuvien tai asuneiden somalien 
haastatteluihin ja kokemuksiin. 

Kirja pureutuu somalien elä-
mään diasporassa, suomalaisen 
yhteiskunnan jäsenenä ja kahden 
kulttuurin välissä. Kirjan alussa ker-
rotaan 1990-luvulla Suomeen saa-
puneiden somaleiden kokemuksia. 
Saapumisajankohdasta huolimatta 
somalien kokemat vaikeudet ovat 
säilyneet samoina: Kielen oppimi-
sen ja työllistymisen hankaluudet 
sekä rasismikokemukset ovat ar-
kipäivää. Voimaa saadaan uskon-
nosta, joka on Suomen somaleille 
tärkeä osa identiteettiä. Moni so-
mali määritteleekin itsensä ensisi-
jaisesti muslimiksi eikä etnisyyden 
mukaan. Monien kirjassa haas-
tatelluiden somalien kokemus on 
se, että islamin tulkinta on heidän 
keskuudessaan muuttunut tiukem-
maksi 1990-luvun alusta tähän päi-
vään tultaessa. Kotimaassa uskon-
to on ollut itsestäänselvyys, mutta 
disporassa sen rooli identiteetin 
osana kasvaa. 

Pääkaupunkiseutulaisena opet-
tajana koen, että somalikulttuurin 
tuntemuksen lisääntyminen ei ole 
pahitteeksi. Kirjassa kuvataan mie-
lenkiintoisesti esimerkiksi somali-
nuorten ja valtaväestön suhdetta. 
Lapsena leikitään yhdessä, mutta 
tiet eroavat teini-iän jälkeen, jolloin 
suomalaisnuoret aloittavat alkoho-
lin käytön ja baareissa käymisen. 

Yhteistä kokemuspohjaa ei enää 
löydy, ja ryhmät alkavat viettää 
aikaa omissa porukoissaan. Yksi 
haastateltavista toteaa, että soma-
linuorista ei voi ikinä tulla suoma-
laisia, koska he eivät käytä alkoho-
lia. Tämä kommentti pysäytti.

Paitsi suomalaisten alkoholin-
käyttöä, somalit kritisoivat myös 
suomalaista perhekäsitystä ja yh-
teisöllisyyden puuttumista. Somalit 
ovat ylpeitä tiiviistä sukuyhteydes-
tään eivätkä haastatellut halua 
joutua iäkkäinä suomalaiseen van-
hainkotiin. Somaliassa koko kylä 
kasvattaa, mutta Suomessa naa-
pureihin ei tutustuta. 

On mielenkiintoista lukea millä 
tavalla somalit kokevat suomalai-
sen yhteiskunnan, mutta nimen-
omaan somalikulttuuriin liittyvistä 
asioista olisi ollut kiinnostavaa 
lukea vieläkin syvällisemmin. Jois-
takin teemoista todetaan, kuinka 
”yksikään haastatelluista ei tätä 
ottanut asiaa esiin”, mutta ehkä 
muuta tutkimustietoa olisi ollut 
saatavilla? 

Hanna Ylönen
 

Kansallissosialismin 
nousu, uho ja tuho 

florian huBer: luPaathan 
taPPaa itsesi. kansan Perikato 
kolMannessa valtakunnassa. 
atena kustannus 2016. 270 s.

 
Hitlerin Saksan viimeisistä vai-
heista on kirjoitettu paljon, mutta 
silti Saksan kotirintaman tilannetta 
katkean tappion hetkellä on tarkas-
teltu kovin vähän. Viime vuosina 
on Saksassa kuitenkin alkanut il-
mestyä kirjoja, joissa kotirintaman 
katastrofit nostetaan esiin. Huomi-
ota ovat herättäneet kirjat terrori-
pommitusten uhreista ja tuhoista 
sekä kuvaus suuren pakolaislaivan 
upottamisesta Itämerellä helmi-
kuussa 1945. 

Florian Huberin kirja ei ole sak-
salaisten kärsimyksiä säälittelevä 
teos, vaikka aihe on osittain erityi-
sen hirveä. Teos jakautuu kahteen 
osaan. Alkuosa kuvaa itsemur-
haepidemiaa, joka riehui valtavis-
sa mittasuhteissa keväällä 1945, 
kun neuvostoarmeija tunkeutui 
Saksaan. Kirjan jälkimmäinen osa 
kartoittaa saksalaisten ajattelua 
natsismin 12 vuoden aikana, ja 
vuoden nolla jälkeenkin. Teoksen 
lähdepohja on vakuuttava. Teksti 
nojautuu kirjallisuuden ohella eri-
laisiin tapahtumissa mukana ollei-
den kertomuksiin ja päiväkirjoihin.

Tappion hetkellä natsihallinto 
lietsoi avoimesti itsemurhaa lopul-
lisena ratkaisuna häpeästä pää-
semiseksi. Jopa Goebbels vihjaili 
itsemurhasta. Herkkävaistoiset 
papit yrittivät puhua itsemurhia 
vastaan, tuloksetta. Klassinen ta-
paus on syankaliumpillereiden ja-
kaminen Berliinin filharmonikkojen 
viimeisestä konsertista poistuville 
huhtikuussa 1945. Saksan pro-
paganda kuvasi idästä vyöryvän 
Puna-armeijan ilmestyskirjan pe-
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doksi. Toisaalta neuvostojoukot 
lisäsivät omalla toiminnallaan pro-
pagandan uskottavuutta. Kuvat ta-
petuista lapsista ja raiskatuista nai-
sista puhuivat puolestaan. Huberin 
kirja kuvaa yksityiskohtaisemmin 
itsemurha-aaltoa Demminin pik-
kukaupungissa. Kuvaukset siitä, 
kuinka naiset hukuttivat kanssaan 
pikkulapsia, tai kokonaiset perheet 
hirttäytyivät välttyäkseen joutu-
masta venäläisten käsiin, ovat jär-
kyttävintä tekstiä, mitä olen lukenut 
pitkään aikaan. Itsemurhaepide-
mia saavutti huippunsa Berliinissä, 
jossa se kosketti suuria ihmisjouk-
koja ja valtakunnan huippuakin. 
Itsemurhan tehneitä oli tuhansia, 
mutta lopullista määrää ei ole kos-
kaan saatu selville. 

Natsismin nousua, kukoistusta 
ja tuhoa käsittelevät loppuosa on 
tutumpaa ja helppolukuisempaa 
asiaa. Huber toistaa tuttuja ilmiöitä 
ja asioita, tosin erittäin hyvin doku-
mentoiden. Kirja osoittaa, että esi-
merkiksi itärintaman hirmuteot tuli-
vat lomailleiden sotilaiden mukana 
kotirintaman tietoon, toisin kuin 
Saksassa myöhemmin väitettiin.

Kokonaisuudessaan Huberin 
teos on mitä antoisinta mutta ras-
kasta luettavaa.

       Vilho Kulju

Matkalla Rooman 
valtakunnassa
 
alBerto angela: rooMan val-
takunta. art house 2015, 605 
s.

 
Italialainen paleontologi ja tieteen 
popularisoija Alberto Angela kuvaa 
teoksessaan Rooman valtakunta 
antiikin ajan Roomaa mehevästi 
ja monipuolisesti. Keskiössä on 
fiktiivinen kertomus yhden koli-
kon ”sestertiuksen” matkasta ym-
päri valtakuntaa. Tarina ajoittuu 
110-luvulle, keisari Trajanuksen 
valtakauden lopulle. Kertomus al-
kaa kolikon lyömisestä, kuvaa sen 
matkaa ympäri laajaa valtakuntaa 
ja päättyy kolikon palatessa taas 
Roomaan. Sestertius on vuorol-
laan sotilaiden, kauppiaiden, orji-
en, korkeiden hallintovirkamiesten, 
prostituoitujen ja hetken jopa itsen-
sä keisarin hallussa.

Tätä fiktiivistä kehyskertomusta 
Angela hyödyntää taitavasti ja liit-
tää sen oheen aikalaislähteiden, 
arkeologisten kaivausten ja tieteel-
listen tutkimusten täsmentämää 
tietoa antiikin ajan Roomasta. Arki-
elämää ja ajan ilmapiiriä koskevat 
kertomukset ovat hienoja, ja teos 
on parhaimmillaan esitellessään 
tavallisten ihmisten elämää ja miel-
tymyksiä. Kirjailija on halunnut tar-
jota kiinnostuneille ajan ilmapiiriä 
koskevia kuvauksia, joita kirjoissa 
ei useinkaan näe: näitä ovat esi-
merkiksi kuvaukset roomalaisten 
ikkunaristikoiden suodattaman 
valon maalaamista arabeskeista 
ja hajusta, jota väkijoukko huokui 
matkallaan Circus Maximukselle.

Kirjailijan valitsema tyyli jakaa 
varmasti mielipiteitä. Kehyskerto-
mus kulkee preesensissä me-muo-
toisena. Tällainen ”meidät kaikki” 
omaan hämmästelyynsä sisällyt-
tävä tyyli tuntuu välillä hämmen-

tävältä, mutta siihen tottuu. Ker-
rontatapa ylipäätään on lennokas, 
eikä kirjailija kaihda kuvata mitä 
erilaisimpia asioita orjien epäinhi-
millisistä työskentelyolosuhteista 
kivun kokemuksiin kirurgien hoito-
toimenpiteiden kohteena. 

Tekstissä vilahtelee nykyai-
kaisen populaarikulttuurin nimiä. 
Tähtien sota, Lego ym. rinnastuvat 
Roomaan ja kertovat osaltaan sii-
tä, miten paljon Angela vertaa Roo-
man valtakuntaa nykyaikaan. On-
kin totta, että monet nykymaailman 
ilmiöt, kuten vaikkapa globalisaatio 
ja maahanmuuttajien sopeutumi-
nen, näkyivät jo Rooman valtakun-
nassa. Yhtäläisyyksien vähempikin 
osoittelu olisi kuitenkin riittänyt.

Kirja kaipaisi tiivistämistä. Esi-
merkiksi edellä mainitulle Circus 
Maximukselle on omistettu yli 50 
sivua. Kirjassa ei ole yhtään ku-
vaa, mikä ei ole suuri puute, mutta 
kartta siinä olisi voinut olla. Lisäksi 
olisin toivonut jonkinlaista lähde-
luetteloa käytetystä tutkimuskirjal-
lisuudesta, tosin aikalaislähteitä 
kirjailija mainitsee tekstin seassa 
jonkin verran. 

Pienistä puutteistaan huolimat-
ta Rooman valtakunta on viihdyttä-
vä ja yleissivistävä lukukokemus.

Antti Tenkanen
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kutsua palvelukseen sota-aikana.
Mahdollisen raiskaajan tai rais-

kausyrityksen tekijän murhassa ei 
uhrin teko aukottomasti selvinnyt. 
Tämän levittämät puheet juuri 
kihlautuneesta tekijästä saivat ai-
kaan laajan myötätunnon ja ve-
toomukset 1920-luvun Turussa. 
Moraalinen ilmapiiri oli tuolloin 
nykyistä tiukempi. Vetoomukset 
ja naispuolisen tekijän huippuasi-
anajaja saivat aikaan, että tämän 
”vainotun rakkauden” edesautta-
ma teko muuttui hovioikeudessa 
murhasta tapoksi ja lopulta presi-
dentin armahdukseksi. Armahdet-
tu tekijä jäi eläkkeelle 1960-luvulla 
Helsingin kaupungin melko korke-
asta sosiaalipuolen virasta.

Kansainvälisesti tunnetun kan-
teletaiteilijan kiinnijäämisestä ho-
moseksuaalisesta suhteesta ja sii-
tä saadusta tuomiosta ei lehdistö 
kirjoittanut juuri mitään. Julkisuu-
den henkilöitäkin koski tietyissä 
asioissa kirjoittamaton intimiteetti-
suojalaki, vaikka monissa muissa 
rikoksissa jo epäiltyjen nimet saa-
tettiin julkistaa. 

Vanhat rikokset ovat mielen-
kiintoisia. Kirja tyydyttää uteliai-
suutta ja tirkistelynhalua. Itse en 
ainakaan häpeä tunnustaa sitä.

Pasi Pulju

”Vainottu rakkaus” ja 
muita rikostapauksia
 
tuoMas riMPiläinen: MessukY-
län veriteko Ja Muita rikosta-
rinoita suoMesta. guMMerus 
2015. 384 s.

 
Tuomas Rimpiläinen on ottanut 
teoksensa aiheeksi muutaman 
rikoksen 1920- ja 1930-luvuilta. 
Kirjan rikokset ovat näennäisen 
tyypillisiä tuon ajan suomalaisia 
rikoksia: taksimurha, ”maalaisten-
pyydystäjä”, kosto, tuhopoltto, po-
liisimurha ja homoseksuaalisuus. 
Tekijöiden saamat tuomiot eivät 
olleet tavanomaisimpia. Vertailua 
rangaistusten muuttumisista on 
tältä pohjalta melko vaikea tehdä. 
Rimpiläisen käsittelemissä tapauk-
sissa korostuu poliisien ammattitai-
don ja tutkimusmenetelmien taso ja 
kehitys eri puolilla maata. Esimer-
kiksi Messukylässä tapahtunees-
sa kaksoismurhassa 1920-luvulla 
tapahtumapaikkana ollut taksiauto 
pestiin, ruumiit vietiin pois ja rikos-
paikka siivottiin ennen varsinaisten 
rikostutkijoiden tuloa. 

Rikoksista saadut tuomiot ovat 
mielenkiintoisia. Eräs kirjan rikol-
lisista sai autonrenkaan varasta-
misesta 10 kuukautta kuritushuo-
netta, mutta täyttä ymmärrystä 
vailla tehdystä kaksoismurhasta, 
vuosien pakoilun jälkeen vuonna 
1930 mielisairaalaan tuomittuna, 
hän oli vapaana vanhempiensa 
takuita vastaan jo neljän vuoden 
kuluttua. Kirjassa sivutaan myös 
henkirikosta, jossa eräs upsee-
ri jätettiin tuomitsematta kahden 
poliisin surmaamisesta. Lieventä-
vänä syynä oli hänen patologinen 
humalatilansa. Poliisimurhasta 
tuomittiin mielenhäiriöön joutunut, 
diabetesta sairastanut toinen po-
liisi mielisairaalaan vuonna 1938. 
Tämä entinen kersantti yritettiin 

Kevyesti lännen  
käsitteestä

kariM Maïche: Mitäs Me länsi-
Maalaiset! suoMi Ja lännen kä-
site. into 2014.

 
Karim Maïche on kirjoittanut pienen 
teoksen lännen käsitehistoriasta, 
jossa hän osoittaa kuinka eri tavoil-
la Suomi ja suomalaiset on aikojen 
saatossa sidottu ja tänä päivänä 
sidotaan länteen ja länsimaihin. 
Kirjan perusviesti on tärkeä: jäsen-
nämme maailmaa sanojen avulla, 
minkä vuoksi käyttämämme ter-
mit vaikuttavat siihen millaiseksi 
ymmärrämme maailman ympäril-
lämme. On hyödyllistä ja mieltä 
avartavaa pysähtyä miettimään, 
millaisia aukikirjoittamattomia ole-
tuksia ja yleistyksiä käyttämämme 
termit sisältävät.

Maïche kiinnittää huomiota sii-
hen, että samalla kun Euroopan 
menneisyydestä on luotu yhtenäis-
tä tarinaa, on luotu rajoja mielival-
taisesti ja/tai tarkoitushakuisesti. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 
kuinka lännen ja länsimaiden alku-
koti sijoitetaan antiikin Kreikkaan. 
Kun historian yleisesityksissä ja 
koulukirjoissa keskitytään antiikin 
Kreikkaan ja Roomaan, samalla 
esimerkiksi foinikialaiset sulje-
taan yhteisen tarinan ulkopuolel-
le. Maïche kritisoi myös sitä, että 
varhaisen kreikkalaisen sivilisaa-
tion persialaisilta ja egyptiläisiltä 
saamat vaikutteet jätetään yleensä 
mainitsematta. Sama vähättele-
vä ja ulossulkeva asenne koskee 
hänen mukaansa myös keskiajan 
islamilaisia tiedemiehiä, joiden pa-
nosta filosofian ja tieteen kehittä-
misessä ei arvosteta tarpeeksi. 

Maïche huomauttaa, että pa-
himmillaan lännestä puhuminen 
johtaa toiset ulossulkevaan kah-
tiajakoon, jossa ovat vastakkain 
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länsimaiset ihmiset ja kaikki muut. 
Tämän yleistävän puhetavan tilal-
le Maïche kaipaa lännen käsitteen 
kriittisempää tarkastelua ja siitä 
syntyvää uudenlaista tapaa hah-
mottaa verkottunut maailma. 

Vaikka hyväksyn Maïche pe-
ruskritiikin, hän problematisoi mi-
nusta lännen käsitettä liikaakin. 
Ajattelumme ja kielemme raken-
tuvat voimakkaasti erilaisten kah-
tiajakojen varaan, minkä vuoksi on 
varsin ymmärrettävää, että länteen 
ja länsimaalaisuuteen keskittyvät 
yleisesitykset, oppikirjat, lehtiar-
tikkelit ja arkipuhe tekevät eron 
länsimaiden ja muiden kulttuurien 
välillä. Itse asiassa Maïche syyl-
listyy itse siihen, mitä hän kritisoi: 
hän yleistää ja yksinkertaistaa, kun 
hän niputtaa suomalaiset ja län-
simaiset yhdeksi samalla tavalla 
ajattelevien ryhmäksi. Lyhyessä 
pamfletissa tämän voi toki ymmär-
tää. Myös teoksen toinen ongelma 
liittyy sen pamfletinomaiseen luon-
teeseen: teoksen fokus karkailee 
liian laajalle ja moni kiinnostava 
ajatus jää pinnalliseksi, mikä il-
menee paikoitellen tarpeettomana 
name droppingina. Maïche ikään 
kuin osoittaa ongelmia, mutta ei 
lähde ratkaisemaan niitä. 

 
Ossi Kokkonen

Kirja siitä, miten Suo-
mi ei ole venäläinen
 
MarJo vilkko: suoMi on venä-
läinen. schilds & söderströMs 
2015.

 
Yleisradion Suomi on ruotsalainen 
-sarja muutama vuosi sitten sai 
paljon negatiivista palautetta. Kat-
sojat olivat pöyristyneitä siitä, että 
Suomea väitettiin ruotsalaiseksi. 
Sarja poiki jatkosarjan ”Suomi on 
venäläinen”, jonka pohjalta Marjo 
Vilkko on kirjoittanut kirjan aihees-
ta. Mielenkiintoista on, että kirjas-
saan Vilkko kertoo, että Venäjä-
sarja sai yllättäen paljon positiivista 
palautetta. Monet katsojat muiste-
livat lämmöllä suhdettaan itänaa-
puriin. Onko Suomi siis enemmän 
venäläinen kuin ruotsalainen?

Vastaus edelliseen kysymyk-
seen Vilkon kirjan perusteella on 
selkeä ei. Sen sijaan, että kirja 
käsittelisi Suomen ja Venäjän yh-
täläisyyksiä, keskittyy se lähinnä 
eroihin. Vilkko käy läpi kronolo-
gisesti valtiokehitystä, uskontoa, 
kommunismia, kauppasuhteita 
ja politiikkaa. Kaikilla osa-alueilla 
naapurit eroavat jyrkästi toisistaan, 
vaikka suhteet ovat välillä olleet 
lämpimämmät, välillä etäisemmät. 

Kirjassa kuvataan niin yleisiä 
linjoja kuin yksityiskohtia. Yksi luku 
on omistettu Pietarin kaupungil-
le. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on esimerkiksi Pietarin kaupungin 
historia. Vaikka nykyisin suoma-
laiset näkyvät Pietarissa lähinnä 
turisteina, on muistettava, että kei-
sariajalla suomi oli suurkaupungin 
kolmanneksi puhutuin kieli venäjän 
ja saksan jälkeen. Suomen ja Ve-
näjän suhteita tuntuvatkin leimaa-
van nopeat muutokset: ystävyys 
voi muuttua vihollisuudeksi (tai 
päinvastoin) hyvin nopeasti.

Vilkko vertaa Henrik Meinan-

derin tavoin Suomen suhdetta Ve-
näjään tulivuoren juurella asuvien 
suhteeseen tulivuoreen. Kauem-
paa tulivuori ei kiinnitä huomiota 
kuin vain silloin, kun se purkautuu. 
Juurella asuvan on muistettava 
tulivuoren olemassaolo koko ajan 
ja osattava varautua pahimpaan. 
Toisaalta suomalaiset ovat herkkiä 
Venäjän suhteen: pelkojen esiin-
tuoja saa helposti ryssävihaajan 
leiman, toisaalta Venäjän ymmär-
täjiä syytetään suomettumisesta.  

Mikä yhdistää Suomea ja Ve-
näjää? Ruotsin kanssa Suomella 
on pitkä yhteinen historia, joka tuo 
mukanaan yhteisen hallinnon, lain 
ja rakenteet. Venäjän kanssa yhtei-
set asiat tuntuvat olevan enemmän 
yksilötason asioita: sää ja luonto-
suhde, viina ja väkivalta, saunomi-
nen ja melankolinen musiikki. Kir-
jassa mainitaan monia Suomessa 
suosittuja venäläisiä hittejä, mutta 
pahimman korvamadon, Vera Te-
leniuksen tunnetuksi tekemän Mil-
joona ruusua, teos unohtaa.

Vilkko moittii suomalaisia his-
torioitsijoita siitä, etteivät he tunne 
Venäjän historiaa. Venäjä kuitenkin 
kiinnostaa Suomessa ja Venäjästä 
ilmestyy paljon kirjoja, kuten tämä-
kin, varsin kiinnostava teos.

 
Riitta Mikkola
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