
6

K L E I O  2 / 2 0 19

Asioita joita emme näe
R I I t ta  M I k ko l a

"Myöhemmin olen 
tajunnut, mitä en 
tuolloin tajunnut."

pä äto I M I t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Opiskelin 80-luvun lopussa vuoden Neuvosto-
liitossa, Leningradissa. Gorbatšovin aika nä-
kyi monessa: alkoholia ei saanut kaupoista, 

ensimmäiset ”kooperatiiviset” (lue: yksityiset) ravin-
tolat avasivat ovensa, ja pikkukioskien tarjonta laa-
jeni. Neuvostoliiton loppu oli lähellä. Tajusinko tätä 
tuolloin? Vastaus on: en, en ja kolmannen kerran en. 
Ei tullut mieleenikään, että Neuvostoliitto saattaisi 
hajota ja itä-Euroopan kommunismivalta loppua.

Myöhemmin olen tajunnut, mitä en tuolloin ta-
junnut. Heikkoja signaaleja on vaikea havaita, koska 
ihminen olettaa tulevaisuuden olevan samanlainen 
kuin menneisyyden. Muutokset, jotka ovat pieniä, 
tuntuvat jatkuvuudelta, kunnes kamelin selkä kat-
keaa.

Tänä keväänä olen miettinyt heikkoja ja osin vah-
vojakin signaaleita. Saksassa on pitkästä aikaa taas 
natseja. Juutalaisvastaisuus on noussut esille esi-
merkiksi Ranskassa. Yleisen poliittisen retoriikan 
koveneminen näkyy muuallakin kuin Donald Trum-
pin twiiteissa.

Yleisesti ottaen en pidä uhkakuvien luomisesta ja 
niillä mässäilystä. Tästä huolimatta olen viime aikoi-
na miettinyt, onko maailma todellakin muuttunut. 
Demokratia, jota olemme ehkä pitäneet itsestäänsel-
vyytenä, ei taida sitä ollakaan. Veteraanipoliitikko 
Pär Stenbäck julkaisi viime syksynä kirjan nimeltä 
”Demokratiaa on puolustettava”. Kirja maalailee uh-
kia mutta pohtii myös mahdollisuuksia demokrati-
an puolustamiseen ja elvyttämiseen, jos demokratia 
on joutunut jo henkitoreisiin.

Toimivan demokratian ohella Suomen itses-
täänselvyyksiin ovat nousseet hyvät Pisa-tulokset 
ja toimiva koulujärjestelmä. Sain koulutusjärjestel-
mäitseluottamukseeni taas vahvistusta, kun olin 
Euroclion seminaarissa Puolassa. Monessa maassa 
kehitetään kouluja aivan hulluun suuntaan ja pyri-
tään turhauttamaan opettajat niin totaalisesti, ettei 
ole ihmekään, jos oppilaat eivät opi. Kouluihin ei 
saada päteviä opettajia eikä yliopistoihin motivoitu-

neita opiskelijoita, kun palkat ja alan arvostus ovat 
pohjalukemissa. Näin ei ole meillä Suomessa.

Pääsiäisen aikaan luin sunnuntaisuomalaisesta 
artikkelin, joka käsitteli varhaiskasvatuksen opis-
kelijavalintoja. Koko Suomessa hakijamäärät ovat 
pudonneet 40 % vuosina 2013-2018. Itä-Suomen 
yliopistossa pudotus on vielä suurempi. Yliopistojen 
mukaan ilmiö johtuu valtakunnallisesta trendistä. 

Mikä on tämä trendi? Onko kyse signaalista, että 
koulutuksen arvostus laskee Suomessa? Vähenty-
vätkö hakijamäärät tulevaisuudessa myös luokan- ja 
aineenopettajakoulutuksessa? Menetämmekö ajan 
myötä Suomen ehdottoman valtin: hyvät ja motivoi-
tuneet opettajat?

Takaisin 80-luvun Leningradiin. En osaa taas-
kaan sanoa, maalailenko turhia uhkia vai onko kyse 
jostain suuremmasta. Mutta sen tiedän, että demo-
kratiaa ja luottamukseen perustuvaa, toimivaa kou-
lutusjärjestelmää on puolustettava.▪ 


