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Heleänä kesäpäivänä, aamu-uinnin jäl-
keen, joutilaana lojuvasta historianopet-

tajasta tuntui, että leppeä suvituuli puhalsi 
suoraan hänen lävitseen. Outo mielleyhtymä 
toi häneen mieleensä filosofi Marsilio Ficinon, 
joka kirjoitti materian jatkuvasta virtaukses-
ta. Tämä virta lienee saanut myös opettajan 
fyysisen olemuksen kiteytymään hämäläi-
selle laiturille tutunoloiseen historialliseen 
kontekstiin, johon kuuluivat sortsien, t-pai-
dan, mökin ja laiturin käsitteet. Näkyvissä ei 
ollut kirsikkapuistoa, ei samovaaria eikä val-
koista liinapukua. Ei nähtävästi ollut vaaraa 
siitäkään, että Niskavuoren Heta yllättäen 
ilmaantuisi pikkulan takaa vaatimaan mökkiä 
uloshakuun.

Opettajamme haukotteli onnellisena ja 
vilkutteli varpaillaan rantaväylää navigoivalle 
sorsalaivueelle. Hänen rauhansa ei kuiten-
kaan ollut rikkumaton. Kärpänen alkoi surista 
hänen korvassaan, vaikka saattoihan se olla 
myös professori Rahkasammal, jota haasta-
teltiin matkaradiossa. Professori oli löytänyt 
taivaallisen idean uudesta uljaasta lukiosta. 
Uusi vetovoimainen lukio olisi eräänlainen 
nettikauppa, postmoderni Summerhill, josta 
jalot diginatiivit valitsisivat haluamansa kurs-
sit. Professorin mielestä tämä olisi paitsi ne-
rokasta myös kustannustehokasta. Hupaisa 
tyyppi tämä Rahkasammal, pohti opettajam-
me nenä mansikkamehulasissa. Hän päätti 
uhmata mökin edessä vaanivia muurahaisia, 
haki tablettinsa ja likvidoi sillä pörisevän toi-

Materian virtaa eli kesäpäivä Hämeessä

Jari aalto

sinajattelijan ja pari viatonta pöppiäistä siinä 
sivussa.

Koska vuodenaika tuntui väärältä karva-
lakkilähetystön kokoamiseen Helsingin her-
rojen pakeille, opettajamme päätti kirjoittaa 
ajatuksiaan Google Driveen ja jakaa sen ar-
voisan professorin kanssa. Todettakoon, että 
tehtävä oli perkeleellinen, sillä näppäimistöt 
olivat äskettäin joutaneet historian romukop-
paan. Opettajamme totesi aluksi, että tutki-
joiden ja päättäjien olympolaiset ideat ansait-
sevat toki usein kiitosta täällä kuolevaisten 
maailmassa. Hän myönsi, että opetussuunni-
telman atomeista oli kutoutunut hölmöläisen 
peitto, jota puretaan alkupäästä ja jatketaan 
lopusta. Päällekkäisyydetkin kannattaa pois-
taa ja entistä ehompi tulevaisuus epäilemät-
tä vaatii kaiken sähköistämistä. Hän jopa 
tunnusti, että tulevaisuuden yleissivistynyt 
kansalainen ei ehkä tunne Kekkosta. Tämän 
opettajamme tosin taisi kirjoittaa sen vuoksi, 
että hän istui auringossa ilman hattua.  

Lopuksi hän pohdiskeli maailmaa, jos-
sa kansalaisten ei tarvitsisi tuntea historiaa. 
Ei olisi aikaa, muutosta, jatkuvuutta eikä 
syy-seuraussuhteita. Kansalaiset eivät tun-
tisi osallisuutta, eivätkä ymmärtäisi naapu-
rimaan kansalaisia. He eivät osaisi ajatella 
omilla aivoillaan ja kaikki olisi heille musta-
valkoista. Heimoutuneet diginatiivit rusikoi-
sivat toisiaan netissä. He olisivat suorastaan 
sivistymättömiä, opettajamme kirjoitti pro-
fessorille. Laajalla yleissivistyksellä lienee 
pysyvä arvo, jota ei voi mitata rahassa. Kos-
ka kansankynttilämme paloi historialle, hän 
lisäsi vielä hieman pateettisen loppunousun: 

”Täydellinen valinnanvapaus johtaa meidät 
takaisin pimeään keskiaikaan. Joskus kan-
nattaa tulevaisuuteen katsomisen asemesta 
katsoa historiaan”.  Sitten hän työnsi veneen 
vesille ja souti ostamaan lisää grillattavaa.

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Efter 15 år av guidning om-
kring Senats- och Salutor-

get har jag börjat se vissa skill-
nader i förr och nu kring vem 
som vill ha folkets uppmärk-
samhet. Jag har fått massor av 
konkurrens av performance ar-
tister klädda i knallgrönt, svart 
och silver, galna operasångare, 
tiggare från Rumänien samt 
allt fräckare glassätande må-
sar. Det gäller som guide att ha 
de rätta historierna vid dessa 
tillfällen för tonåringarna när 
empiren, Engel och förryskningen tas upp 
kring Senatstorgets byggnader och minnes-
märken. 

Den sämsta tiden att guida omkring Alex-
ander II är augusti då flertalet kryssningsfar-
tyg ligger på redden. Och varje år glömmer 
jag det. I augusti i år var vädret varmt och 
det vimlade till bristningsgränsen av folk på 
Espen och Salutorget. Ett av de mer makabra 
intermezzona skedde i år i augusti då ett äld-
re amerikanskt par backade på folk med sina 
fyrhjuliga elmopeder på Salutorget: ”Watch 
out!” Rörelsehämmade seniorer i all ära, men 
ramma inte tonåringar om jag får be. Var-
mast rekommenderar jag guidningar en ky-
lig senhöst strax efter att löven fallit. Då är 
det avsevärt färre människor i rörelse. Då ser 
man bättre fasaderna längs Esplanaden så 
som det Grönqvistska huset och Hotell Kämp 
från 1880-talet. På hösten sägs det även att 
man bättre hör skalden Runbergs tvetydiga 
viskningar riktning Havis Amanda… 

Nu vill jag även passa på att ge ris och ros 
för vissa av stadens vaktmästare. Rosor ges 
till alla på Riksarkivet och speciellt han vid 
universitetets Solennitetssal. Jag har flera 
gånger tänkt att jag skall ge ett paket lak-
rits till honom som tack för alla dessa år han 
släppt in oss till Solennitetssalen och visat 

Guidens svårigheter

Petter Wallenius

nyckeln till Åbo akademis tre 
anrika dörrar. De dörrarna som 
räddats från Åbo brand 1827 
liksom bombningarna 1944. 
Nyckeln är tyvärr modell nit-
tonhundra. Ris ges till Ständer-
husets alla väktmästare från 
detta millenium. Omöjligt att 
komma in! Ja till och med att 
stå på Ständerhusets trappor. 
Undertecknad stod två trapp-
steg upp, för att bättre kunna 
se på 7C, under regeringsför-
handlingarna i maj 2011. Jag 

blev högljutt bortsjasad av Ständerhusets 
vaktmästare. Jag störde visst republikens 
demokratiarbete.   

Men varför guida då det är så svårt? Jo, 
för att få ut eleverna från klassrummet samt 
ge dem lite motion. Att få berätta om Walter 
Runebergs statyer Lex, Labor, Pax och Lux 
och Alexander II 1863. Visa att ämnet his-
toria finns omkring oss i form av personliga 
anekdoter, arkitektur, statyer gatunamn, res-
taurangkultur mm. Det är viktigt att påvisa 
att historien lever bland oss i staden. I nuet.

Avslutningsvis lite förbundsnytta. I maj i 
år bjöd Svenska litteratursällskapet 10 histo-
ria- och 10 modersmålslärare till Riddarega-
tan 5 i Helsingfors under arbetsnamnet Pro 
humaniora. De vill under de kommande 4-5 
åren erbjuda (gratis?) fortbildning på svens-
ka för de humanistiska spjutspetsarna. SLS 
ställde uppriktigt frågan: Vad vill vi lärare 
ha för att kunna befrämja humaniora i sko-
lan? Det skall bli intressant att se vad som 
kommer från detta håll. Pengar, kurser eller 
material? Vi humansiter är inte direkt bort-
skämda med samarbetspartner som frågar 
vad som är bäst för oss.
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HYOL toimii
riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.

SYYSLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 27.10.2013 klo 15.00
Mäkelänrinteen lukiossa (Mäkelänkatu 47, 00510 Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna och samhällslära FLHS r.f.

HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE

hålls söndagen den 27 oktober 2013 kl 15.00
i Mäkelänrinteen lukio (Backasgatan 47, 00510 Helsinginfors).

På mötet behandlas behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Styrelsen

HYOL järjesti elo-syyskuun taitteessa kol-
mella paikkakunnalla Talous tutuksi -kou-

lutusta yhdessä Suomen pankin, Finanssialan 
keskusliiton, Pörssisäätiön, TAT:n ja opetus-
hallituksen kanssa. Kaikkiaan koulutukseen 
osallistui noin 180 opettajaa.

HYOL laatii jälleen syksyn ylioppilaskir-
joitusten aikaan pisteytysehdotukset, jotka 
julkaistaan verkkosivujen jäsenosiossa myö-
hään koepäivien iltoina. Poängrekommenda-
tioner översattas på svenska och publiceras 
på FLHS:s websidor en dag efter realproven.

HYOL:n syyspäivät pidetään 26.-
27.10.2013 Mäkelänrinteen lukiossa Helsin-
gissä teemalla Ctrl+Alt+Del? Sähköä opetuk-
seen! Syyspäivien ohjelmassa on mm. luen-
toja sähköiseen opettamiseen, uusiutuviin 
ylioppilaskirjoituksiin ja verkon valvontajär-

jestelmiin liityen ja työpajoja, joissa opetta-
jat pääsevät kokeilemaan erilaisia sähköisiä 
työvälineitä. Tutustu ohjelmaan liiton verkko-
sivuilla ja ilmoittaudu 17.10.2013 mennessä.

HYOL:n peruskoulu- ja lukioryhmä jatka-
vat työskentelyä uusien opetussuunnitelmien 
parissa. Peruskoulun opetussuunnitelmatyö 
on jo sisältövaiheessa. Uusien valtakunnal-
listen opetussuunnitelmaehdotusten pitäisi 
olla valmiit keväällä 2014. OPH:n historian 
oppiaineryhmässä jatkavat Marketta Hulkko-
Lassila ja Riitta Mikkola.

Lukion tuntijakoehdotusta varten on ase-
tettu valtakunnallinen työryhmä, joka antaa 
ehdotuksensa joulukuussa 2013. HYOL:n lu-
kioryhmä on yhteydessä työryhmän jäseniin 
ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että tuntijako 
olisi mahdollisimman hyvä. 



Suomalainen hyvinvointivaltio on sekä 
historiallisessa mielessä että myös aika-

laiskokemuksena nuori ilmiö: sen synty ajoit-
tuu 1960-luvun ensimmäisiin vuosiin. Suomi 
kehittyi 1950-luvun alkuvuosiin asti lähinnä 
puoliomavaraisen alkutuotannon ja vientive-
toisen meijeri- ja puunjalostusteollisuuden 
blokkina, ja väestön valtaosa asui maalla.  
Pientilatuotannon rapautuminen, suuri maal-
tamuutto ja hyvinvointivaltion synty olivat 
yhtäaikaisia historiallisia prosesseja: kohtasi-
vatko ne toisensa ihmisten arjen ja poliittisen 
päätöksenteon tasoilla? 

Olemme eläneet yli varojemme!

Kivulias prosessi, jossa uudet ajatukset val-
tasivat yhteiskunnan, lähti liikkeelle tavoit-
teesta supistaa julkisen sektorin menoja. 
Pohjolassa toteutettiin vuosina 1956–1959 
vimmainen kokeilu palata takaisin yövartija-
valtion talouspolitiikkaan.

Kuripolitiikka saatiinkin käyntiin, mutta 
kokeilu tuotti huonoja tuloksia. Valtiontalou-
den supistusten ja Suomen Pankin toimen-
piteiden seurauksena työttömyys lisääntyi. 
Valtion kassa oli maaliskuussa 1957 niin 
tyhjä, että kaikkien laskujen maksu lopetet-
tiin  viikoksi. Kassatasapainon varjelu sai ab-
surdeja piirteitä: valtio jopa lakkautti kaikki 
maksunsa eli julisti itsensä hetkellisesti mak-
sukyvyttömäksi 15.3.1957, vaikka valtionta-
lous oli juoksevilla menoilla mitattuna sama-
na vuonna ylijäämäinen.

Suomalaisten arabikevät 1957

Suomi oli vielä 1950 -luvun lopulla euroop-
palaisittain köyhä ja takapajuinen maatalo-
usvaltio. Suuri osa väestöä eli puolittaisen 

omavaraistalouden piirissä. Polttopuiden, 
perunan, vihannesten, lihan, viljatuotteiden, 
kalan ja marjojen hankinta perustui oman 
talouden tuottoon, vaihtokauppaan ja vastik-
keiden vaihtoon työtä vastaan. 

Vuosina 2007–2008 pääkaupunkiseudun 
elintarvike- ja rakennusalan eläkeläisille teh-
dyn kyselytutkimuksen vastaajista noin 80 
prosenttia oli viettänyt lapsuuttaan oloissa, 
joissa perhe hankki kaupasta pääasiassa vain 
kahvia, sokeria, petrolia, tulitikkuja ja usein 
myös vehnäjauhoja.

Keväällä 2011 näimme, kuinka sokerin 
hinnankorotukset käynnistivät kansalaislii-
kehdinnän Tunisian syrjäseuduilla ja laittoi-
vat liikkeelle massiivisen ilmiön, jota nyt kut-
sutaan arabikevääksi. Tilanne, jossa sokerin 
ja kahvin hintojen korotukset ajavat kansan 
kaduille, kuvaa kiinnostavalla tavalla kansan-
talouden tilaa ja ruokamenojen osuutta ku-
lutusmenoista. Oma hyvinvointivaltiokehityk-
semme lähti liikkeelle myös sokerin, kahvin, 
vehnäjauhojen ja bensiinin hinnan toistuvista 
korotuksista 1956 ja 1957.

Äitien liike

1949 lapsilisien osuus oli 40 prosenttia kai-
kista valtion sosiaalimenoista ja se saattoi 
olla jopa neljännes viisilapsisen pienviljelijä-
perheen rahatuloista. Kansallisosakepankin 
kuukausikatsauksessa 1958 laskettiin, mitkä 
tuloluokat maksoivat eniten veroja ja ket-
kä hyötyivät lapsilisistä. Lehdessä kerrottiin, 
että alin neljännes, perheet, joita valtio ei 
lainkaan verottanut, sai reilusti yli puolet kai-
kista lapsilisistä eli 12,3 miljardia, kun kaikki 
muut ryhmät saivat lapsilisiä yhteensä vain 
noin kahdeksan miljardia. Toiseksi alin ve-
ronmaksajaryhmäkin hyötyi vielä lapsilisistä 

Hyvinvointivaltion juurelle – 
suomalaisten arabikevät

Päivi ulJas
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ja sai 4,7 miljardia markkaa lapsilisinä, mut-
ta maksoi veroina 1,8 miljardia. 

Pienillä mökkiläistiloilla oli paljon lapsia, 
mutta niin vähän tuloja, etteivät he mak-
saneet veroja laisinkaan. Koko 1950-luvun 
ajan myös henkilöverotuksen progressiota 
vähennettiin, joten verojen maksu kohdistui 
raskaimmin palkallaan eläviin, joista valta-
osalla ei ollut työttömyysturvaa, varmuutta 
eläkkeestä eikä sairausvakuutusta. Niinpä 
tyytymättömyyttä oli sekä kaupungeissa että 
maaseudulla.

Vuosien 1956 ja 1957 valtion talouden su-
pistustoimenpiteet, sokerin, kahvin petrolin 
ja voin hintojen korotukset sekä suunnitel-
mat lykätä lapsilisien maksatusta, käynnisti-
vät keväällä 1957 ensin äitien mielenosoituk-
set  ja keväällä 1958 suuret ammattiosasto-
jen sosiaaliturvamielenosoitukset, joita jatkui 
aina vuoteen 1964.

”Voidaanko sosiaalimenojamme 
supistaa?”

Syksyllä 1957 käytiin edelleen voimakasta 
mielipidekamppailua supistuspolitiikan puo-
lesta. Helsingin Sanomat kirjoitti 30.10.1957 
pääkirjoituksessaan sosiaalimenoista: ”Sosi-
aalimenojemme arvioidaan tänä vuonna nou-
sevan yli 110 miljardiin markkaan eli yli 12 
prosenttiin nettokansantulosta...Yhteiskun-
nassa, jossa kansantulo ja hyvinvointi jatku-
vasti kasvavat ei tällaista kehitystä voi pitää 
itsestään selvänä.” Lehden mukaan sosiaa-
lipolitiikan suunta määräytyi sotien jälkeen, 
jolloin yleinen tulotaso oli paljon matalam-
pi kuin nykyään: ”…on syytä muistaa, että 
meillä ei ole nyt eikä tulevaisuudessakaan 
kansantaloudellisia mahdollisuuksia lisätä 
sosiaalimenojen osuutta kansantulosta vaan 
pikemminkin päinvastoin.” Yrittäjät organi-
soivat syksyllä Yritteliäisyyden viikon perhe-
juhlan, joka kutsutunnuksena oli ”Työllä eikä 
avustuksilla on maa rakennettava”. 

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti pian 
”Yritteliäisyyden viikon” jälkeen keskustelu-
tilaisuuden aiheesta ”Voidaanko sosiaalime-
nojamme supistaa?” Pekka Kuusi syytti so-
siaalipolitiikan rakentajia ”eskomaisiksi töyh-
töpäiksi, joiden sydämen into ylittää aivojen 
kirkkauden”. Sosiaalipoliittinen yhdistys an-
toikin syksyllä 1957 Pekka Kuuselle tehtä-

väksi laatia tutkimuksen, kuinka sosiaalime-
noja voitaisiin supistaa. Mielialojen muutos 
tapahtui yhteiskunnassa niin nopeasti, että 
kun kuuluisa Kuusen tutkimus 60-luvun sosi-
aalipolitiikka ilmestyi vuonna 1961, sen mal-
lina oli jo keynesiläiseen kasvuun perustuva 
sosiaalipoliittinen uudistustyö.

Eikä Ruotsin mallikaan innostanut 

Helsingin Sanomat siteerasi syksyllä 1957 
Uuden Suomen kritiikkiä hyvinvointivaltiolle: 

”… Sen moraalisesti arveluttavat, omavastui-
suutta ja aloitekykyä herpaannuttavat seura-
ukset alkavat olla jo niiden nähtävissä, jotka 
eivät halua tosiasioita kiertää. Mutta hyvin-
vointivaltioaatteen dogmaattisimpienkin aja-
jien luulisi tunnustavan, että seurauksena on 
myös keinotekoisesti luotu järjestelmä, joka 
koko ajan kiristää kansalaisten veroruuvia 
sekä valtion että kuntien puolella, järjestel-
män itsensä joutuessa kumminkin kasvaviin 
vaikeuksiin…Paljon varakkaampana maana 
Ruotsi on toistaiseksi kestänyt kokeilun pa-
remmin, mutta pää alkaa sielläkin tulla vetä-
vän käteen.”

Hyvinvointivaltiokehitys lähti liikkeelle

Kesän 1958 eduskuntavaaleissa Suomeen 
tuli kaikkien suureksi yllätykseksi vasem-
mistoenemmistö. Kausi vuosina 1958–1962 
muodostui yhteiskunnan käännekohdaksi. 
Monimutkaisten poliittisten kuvioiden ja raa-
dollisten taistelujen tuloksena maahan sää-
dettiin työttömyysturvalaki, työeläkelait, kol-
mas lomaviikko, nostettiin lapsilisiä ja eläk-
keitä ja budjettipolitiikan suunta muuttui. 

Murros ja taistelu tulevaisuuden suun-
nasta hajotti useimmat puolueet. Ammatti-
yhdistysväki ja lähinnä SKDL:n ja sosialide-
mokraattisten puolueiden sekä myös monet 
maalaisliiton ja kansanpuolueiden kansan-
edustajat ajoivat sosiaalivakuutusta, mutta 
sen sisällöstä oli suuria erimielisyyksiä. Va-
semmistopuolueiden keskinäinen riitaisuus 
piti vallassa maalaisliittolaisen vähemmis-
töhallituksen koko jakson ajan, ja politiikka 
eteni puolueiden sisäisten fraktioiden liitoilla, 
jotka ohittivat hallituksen mitä anarkistisim-
malla tavalla kerta toisensa jälkeen. 

Honka-liitto syksyllä 1961 oli viimeinen 
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vanhan talouspolitiikan kannattajien yritys 
palauttaa yhteiskunta sotaa edeltävän ajan 
talouspoliittiselle linjalle. Eduskunnan vasem-
mistoenemmistö pakotti oikeiston ja työnan-
tajat myönnytyksiin, mutta kompromissien 
seurauksena suomalainen sosiaalivakuutus 
jatkoi dualistisena: maaseudun eläjille jäi 
heikompi työttömyys- ja eläketurva kuin 
palkkatyöläisille. Järjestelmä sopi jotenkin 
silloiseen elinkeinorakenteeseen, koska oma 
lehmä ja perunamaa antoivat vielä monelle 
leskirouvalle elannon.

Eduskunnan vasemmistoenemmistökau-
den aikana ja sen jälkeisinä vuosina hyvin-
vointivaltiota kannattavat ryhmittymät pää-
sivät valtaan puolueiden sisällä  ja vuoteen 
1968 mennessä puolueissa oli hyväksytty 
tavoitteeksi hyvinvointivaltio. Sairausvakuu-
tuslaki säädettiin 1963, ja asteittainen siirty-
minen 40-tuntiseen työviikkoon 1965. Seu-
raava suuri uudistusvaihe 1970-luvun alku-
vuosina tuotti kansanterveyslait, yleissitovan 
työehtosopimusjärjestelmän ja peruskoulu-
koulu-uudistuksen sekä lasten päivähoitojär-
jestelmän. 

Turvaa maaltamuuttajille

Jos välittömänä selityksenä kansalaisten 
protestiliikkeille ja vasemmistoenemmistöl-
le näyttäisivät olleen hintojen korotukset ja 
lapsilisien siirto, taustalla oli myös valtava ra-
kenteellinen mullistus. Pienviljelykseen, apu-

talouteen ja hevosvetoiseen metsätalouteen 
perustunut työvoimaintensiivinen elämän-
muoto oli tuhoutumassa.

Samoina vuosina, kun eduskunta aloitti 
valtiontalouden supistamisohjelman, etenkin 
Koillis-Suomen pienillä tiloilla oltiin todellises-
sa pulassa. 1950-luvun alkuvuosina suurinta 
osaa uusista sodan jälkeisistä asutustiloista 
ei ollut vielä saatu kuntoon. Maatalous ei 
kannattanut enää edes parhailla viljelysseu-
duilla, eikä 10–25 hehtaarin viljelmistä saa-
nut käyvän palkkatason mukaista korvausta. 
1962 arvioitiin tylysti, ettei sotien jälkeen 
raivattua 313 000 peltohehtaaria tarvittaisi 
lainkaan enää vuonna 1970.

Kun asutustoiminnan uudet kylät, asuin-
rakennukset ja eläinsuojat, tiet, koulut ja 
maitolaiturit oli rakennettu, ei kirvesmiehil-
le tai muille rakentajille tai heidän lapsilleen 
ollut enää työtä koillisessa Suomessa. 1950-
luvun aikana pienimpien ja köyhimpien tilo-
jen nuoret lähtivät etsimään onneaan maa-
ilmalta. Vuosien 1950–1960 välisenä aikana 
maa- ja metsätaloudesta sekä maatilatalou-
desta poistui runsaat 500 000 ihmistä; heistä 
avustavia perheenjäseniä oli yli 300 000. 

Valtaosa, runsas 60 prosenttia aiemmin 
mainitsemani pääkaupunkiseudun eläkeläis-
tutkimuksen vastaajista katsoi, että heidän 
velvollisuutensa olisi ollut auttaa tarvittaessa 
taloudellisesti vanhempiaan senkin jälkeen, 
kun he olivat muuttaneet pois kotoaan. Tie-
dämme, että monien kehitysmaiden budje-

teissa maasta muut-
taneiden lähettämät 
rahat kotiseudulle 
ovat merkittävä osa 
kansantaloutta. 

Mielenosoituksia 
järjestäneet pääkau-
pungin ammattiosas-
tot olivat kiinnostunei-
ta myös maaseudun 
ihmisten sosiaalisen 
turvan lisäämises-
tä, koska osastojen 
jäsenistä suuri osa 
oli maaltamuuttajia. 
Esimerkiksi raken-
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nus- ja elintarvikealojen eläkeläisten kyse-
lytutkimukseen vastanneista vain noin 7 % 
oli syntyperäisiä helsinkiläisiä. Suuri muutto 
tapahtui 1950-luvulla pääasiassa maan sisäl-
lä, ja köyhien ryhmät sekä kaupungeissa että 
maaseudulla kokivat sukuyhteyden tuomaa 
solidaarisuutta toisilleen. 

Kamppailu universaalin julkisen sosiaali-
vakuutuksen puolesta oli hyvin järkevää toi-
mintaa. Maalta muuttaneiden nuorten palkat 
olivat pieniä ja kustannukset kaupungeissa 
suuria. Elatusvelvollisuus omista vanhem-
mista jäi pienemmäksi tai hävisi kokonaan, 
kun eläke- ja työttömyysturvajärjestelmät 
ja sairausvakuutus saatiin aikaiseksi. Monil-
le vaatimattomista oloista tuleville nuorille 
1960-luvun innoittava tunnus, ruumis kuuluu 
itselle, merkitsi oman turvan lisäksi myös yli-
sukupolvisen elatusvelvollisuuden poistumis-
ta. 

Historian ikuiset tendenssit ja 
aikakauden suuri haaste

Immanuel Wallerstein kuvaa, miten kapitalis-
tinen maailmantalous kehittyy keskusten ja 
syrjäisempien alueiden vuorovaikutuksena. 
Työvoiman halpuus imee periferiaan teolli-
suutta, ja samalla kun yhteiskunta muuttuu 
palkkatyöläisyhteiskunnaksi, myös palkkata-
so nousee. Perifeeristen alueiden puoliprole-
taarinen palkkatyöväestö kykenee myymään 
työvoimaansa halvemmalla, koska vain osa 
hengissä pysymiseen ja työvoiman uusinta-
miseen tarvittavista hyödykkeistä saadaan 
palkkatyön ansioilla. Suuri osa elintarpeista 
voidaan tyydyttää perheyhteisöjen muulla 
toiminnalla. 

Teollistuvien ja kaupungistuvien maiden 
talous on kasvanut ja kasvaa nopeasti. Kas-
vun sysää useimmiten liikkeelle muualla jo 
kilpaillun teollisuuden siirtyminen halvem-
man työvoiman luo, joka vielä selviää osit-
taisen perhe- ja aputalouden avulla. Puoli-
proletaaristen yhteisöjen matala palkkataso 
ja nopea kasvu luovat kilpailutilannetta ja 
saattavat harhauttaa luulemaan tulevaisuut-
ta sellaiseksi, mikä oli meidän menneisyyt-
tämme vielä 50–60 vuotta sitten. 

Prosessi on ollut käynnissä maailmanmit-
taisesti vasta pari sataa vuotta, ja kaikkialla 
joudutaan ratkomaan samoja ongelmia. Per-

heen tarjoama sosiaaliturva ei enää toimi riit-
tävän hyvin.  

Liikenne, sairaanhoito tai esimerkiksi 
tietoyhteiskunta vaativat jatkuvasti moni-
mutkaisempia järjestelmiä ja yhteiskunnan 
uuden infrastruktuurin pyörittäminen vaatii 
yhä korkeatasoisempaa koulutusta. Tämän 
uuden elämänmuodon järjestämisen ja ra-
hoittamisen malleista väitellään ja taistellaan 
joka puolella maapalloa. Kansalliset traditiot 
ja visiot vaihtelevat, ja historiallinen tietoi-
suus muuttuu hitaasti, koska aikaisempina 
vuosisatoina perheet ja kyläyhteisöt joutui-
vat selviytymään melko lailla omillaan. 

Nykyisen kaltaisen teknologialtaan yli-
voimaisen, lähes täydellisesti palkkatyöläis-
tyneen ja urbanisoituneen yhteiskunnan or-
ganisoiminen on uudenlainen haaste. Valtio, 
joka vastaa lasten ja vanhuksien hoidosta, 
tasokkaasta koulutuksesta ja sosiaalises-
ta turvallisuudesta, on historiallinen uutuus. 
Kuin salaa ja hiipien pohjoismaiset mallit ovat 
alkaneet voittaa kaikki kansainväliset vertai-
lut, eikä kyse ole sattumasta tai tarkoitus-
hakuisista vertailuista. Modernien yhteisöjen 
haavoittuvat ja monimutkaiset keskinäisriip-
puvuudet vaativat luotettavia järjestelmiä, ja 
ainakin nykyisessä historiallisessa tilanteessa 
pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli näyttäi-
si tarjonneen toimivia ratkaisuja, kuten lukui-
sat kansainväliset vertailut ovat osoittaneet. 
Suomi on erään uusimman tutkimuksen mu-
kaan maailman vähiten epäonnistunut maa.

Hyvinvointivaltion infrastruktuuri on ta-
vattoman paljon kalliimpi kuin aputalouteen 
ja kyläyhteisötoimintaan perustuva systeemi. 
Minkä tahansa sektorin laiminlyönti kostau-
tuu lähes koko yhteiskunnalle, onpa kyse 
koulutuksesta, teiden kunnosta tai sosiaali-
huollosta. Poliittisilla ratkaisuilla valitsemme, 
onko meillä tulevaisuudessa enemmän kou-
lulaisia vai vankeja. Vaikka erilaisten orga-
nisoimismallien tuloksia ei vielä kyetä täysin 
arvioimaan uudessa yhteiskunnallisessa ti-
lanteessa, vanhaan puolittaiseen omavarais-
tuotantoon ja suvun hoivavelvollisuuteen on 
tuskin paluuta.

Kirjoittaja on filosofian tohtori. Artikkeli 
perustuu hänen vuonna 2012 julkaistuun 
väitöskirjaan Hyvinvointivaltion läpimurto. 
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Historiallisesti tarkasteltuna laaja julkinen 
sektori ei ole ollut este kilpailukykyisen 

yrityselämän syntymiselle. Päinvastoin Poh-
joismaat ovat kyenneet luomaan esimerkin 
yhteiskunnista, joissa noin 50 prosentin ko-
konaisveroasteella on aikaansaatu kilpailuky-
kyinen yrityselämä. Erityisesti Yhdysvalloissa 
on vastaavasti vapaammalla markkinatalo-
udella saavutettu vastaavasti korkea hyvin-
vointi huomattavasti suppeammalla julkisella 
sektorilla.

Käytin tarkoituksella määritelmää ”histo-
riallisesti”. Monet suomalaiset yritykset ovat 
vuosikymmenten mitassa pärjänneet korke-
an kustannustason maasta tulleinakin, koska 
etunamme on ollut työn korkea laatu ja huip-
puosaaminen.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aika-
na olemme saaneet kuitenkin kilpailijoiksi 
korkean laadun ja huippuosaamisen työtä 
myös matalan kustannustason yhteiskunnis-
ta. Arvioin, että suuri osa taloutemme kriisis-
tä on oirehtimista juuri tästä suuresta muu-
toksesta. Saattaa olla, että tässä suhteessa 
elämme eräänlaista paradigman muutosta.

Hyvinvointiyhteiskunta ja yritykset

Suuri osa erilaisista hyvinvointiyhteiskunnan 
ylläpitämiseksi kerätyistä veroista kiertyy 
suoraan tai epäsuorasti vientikilpailukyvyn 
rasitteeksi. Tästä ei ole aikaisemmin tarvin-
nut huolestua, koska huippulaatuiselle työlle 
on meidänkin kustannustasollamme ollut ky-
syntää. On helppo ennakoida, että tältä osin 
kilpailuhaaste kasvaa vuosi vuodelta vaikka 
esimerkiksi Kiinassa huippuosaajien palkka-
taso on noussut korkealle. Tällöin huomio 
kiinnittyykin siihen, mitkä muut yhteiskun-
nan kustannukset rasittavat yritystä.

Suomessa eläkemenot kustannuserä, 
joka pääasiassa tulee yritysten maksetta-
vaksi. Kirjoittaessani ylioppilaaksi vuonna 

1975 eläkemaksujen taso oli noin 8 %. Ensi 
vuosikymmenellä maksujen taso lienee 27 
% palkasta. Monissa kilpailijamaissa yrityk-
set selviävät huomattavasti alhaisemmilla 
eläkemaksuilla. Tällainen maksu on tyypilli-
nen hyvinvointiyhteiskunnalle, jossa julkinen 
sektori ja kollektiiviset rahastot huolehtivat 
turvastamme. Maailma on siinä mielessä 
epäreilu, että yritykset joutuvat kilpailemaan 
markkinoilla, joissa tällaisista taustaeroista 
kustannuksissa ei anneta bonusta tarjouskil-
pailuissa.

Hyvinvointiyhteiskunta tuo yrityselämälle 
paljon etuja.  Maan hallinto on verraten teho-
kas ja byrokratia johdonmukainen. Korrup-
tioriski on hyvin pieni. Fyysinen toimintaym-
päristö, yhdyskuntatekniikka, tietoliikenne 
ja logistiset palvelut ovat korkealaatuiset. 
Työvoima on korkeasti koulutettua ja työn-
tekijöiden henkilökohtainen elämä on yhteis-
kunnan puolelta turvattua ja luo vakautta ja 
pitkäjänteisyyttä yritykseen. Työntekijöiden 
terveydenhuolto on järjestetty hyvin. Yli-
opistomaailma tukee yrityksiä osaamisellaan.  
Voidaan sanoa, että korkea veroaste ja sen 
mukainen hyvinvointiyhteiskunta vie monta 
murhetta yritykseltä ja luo toimintaympäris-
tön, jossa yritys itse voi keskittyä varsinai-
seen työhönsä.

Sen vastapuolena ovat korkea verotus ja 
korkeat sosiaaliturvamaksut. Suuri kysymys 
on, kuinka paljon edut ja maksut kompensoi-
vat toisiaan yrityksen osallistuessa globaaliin 
kilpailuun.

Kasvun hiipumisen vaara

Taloutemme yskähtelee pahasti. Tilannetta 
voidaan kutsua kriisiksi. Kansantuotteemme 
on alemmalla tasolla kuin kriisin alkaessa 
vuonna 2008. Kustannukset ovat silti nous-
seet ja esimerkiksi voimassa oleva hallitus-
ohjelma rakennettiin oletukselle, että BKT 

Hyvinvointiyhteiskunnalle uusi versio

Matti vanhanen
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kasvaisi vuosina 2012–2014 noin 20 miljar-
dilla eurolla mutta lopputulos on ollut plus-
miinusnolla. Silti monet kustannukset ovat 
jatkaneet kasvuaan. 

Vientimme on jäänyt alle vuoden 2008 
tason ja olemme menettäneet noin viiden-
neksen osuudestamme maailmankaupasta. 
Vientimarkkina-alueemme ovat kyllä kasva-
neet, mutta me olemme menettäneet mark-
kinaosuuksiamme. Esimerkiksi puhelinmyyn-
ti on vähentynyt ja pe-
rinteisistä metsäteolli-
suustuotteista osa on 
menekkivaikeuksissa.

Vallitseva ajattelutapa on ollut, että vai-
keuksista huolimatta ongelmat ovat luonteel-
taan suhdanneluontoisia ja palaamme aika-
naan takaisin hyvälle urallemme. Mutta entä 
jos emme palaakaan vanhaan asemaamme, 
vaan nousevat taloudet anastavat markkina-
osuuksia meiltä omalla laadullaan?

Koko hyvinvointiyhteiskunta perustuu 
korkeaan kansantuotteeseen ja huimaan 
tuottavuuteen yritystasolla. Yritysten pitää 
olla voittajia kilpailijoihin nähden, jotta ne 
saavat tilauksia ja pystyvät silti rahoittamaan 
sosiaaliturvan ja julkiset palvelut.

Yhteiskunta tarvitsee myös säännöllistä 
kansantuotteen kasvua koska mm. eläkelu-
paus ja osa palvelulupausten toteuttamisesta 
on laskettu sen varaan, että BKT jatkaa kas-
vuaan. Jos kasvu hiipuu, lupauksia ei kyetä 
rahoittamaan ja luvatuista eduista ja palve-
luista on tingittävä. Syntynyt alijäämä edel-
lyttää tasapainottuakseen myös tuntuvaa 
BKT:n kasvua. Rahoittamaton eläkelupauk-
semme on satojen miljardien eurojen suurui-
nen, ja myös hyvinvointipalvelujen lupauk-
sen hintalappu on suuri. Tällaiset lupaukset  
perustuvat oletetulle talouskasvulle.

Tarvitsemme globaaleja menestyjiä

BKT:n kasvu voi lopulta syntyä vain yritystoi-
minnan kasvun kautta. Ja osan tästä kasvus-
ta on oltava viennin ja tuonnin kasvua eli ta-
loudellista vaihdantaa ulkopuolisten kanssa. 

Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee elääk-
seen maailmantalouden vaihdantaan pys-
tyviä yrityksiä ja julkinen sektori tarvitsee 
vahvan avoimen sektorin, joka tuottaa sille 
resurssit ja tulot maailmalta. Puhtailla koti-

markkinoillakin syntyy talouskasvua, mutta 
pieni kotimarkkina ei voi loputtomasti ylläpi-
tää hyvää laatuaan ellei se kykene tuomaan 
maailmalta sellaista osaamista, johon oma 
monipuolisuutemme ei voi millään riittää. En 
pysty tätä talousteoreettisesti todistamaan, 
mutta käytännön elämä on tämän opettanut.

Etelä- ja Pohjois-Korea olivat ennen Ko-
reoiden jakaantumista samalla hyvinvoinnin 
tasolla. Puoli vuosisataa myöhemmin vapaa-

seen kansainväliseen 
vaihdantaan ja kilpai-
luun osallistuneella 
etelällä lienee 15 ker-

taa suurempi kansantuote kuin kotimarkki-
natoimintaan keskittyneellä pohjoisella. Yri-
tystoiminnan vapaus ja mahdollisuus toimia 
rajojen yli tuo taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
uskoakseni myös ekologisesti kestävämmän 
tuloksen.

Yhteiskunta, yritykset ja kasvu

Suomen haaste on, että vienti pitää saada 
noin sadan miljardin vuotuiselta tasoltaan 
lähitulevaisuudessa 20–30 miljardia euroa 
suuremmaksi. Valtion ja kuntien keskimää-
räinen 8-10 miljardin vuotuinen alijäämä olisi 
käännettävä useiden miljardien ylijäämäksi, 
jota syömällä kykenisimme lisäämään väes-
tön ikääntymisestä johtuvia palveluja. Nämä 
kaksi asiaa – vienti ja julkinen talous - ovat 
syvästi meidän tapauksessamme sidoksissa 
toisiinsa.

Jos BKT olisi kasvanut vuosina 2012–2014 
noin 20 miljardilla eurolla, jota hallitusohjel-
massa odotettiin, kertyisi tästä kasvaneesta 
tuotannosta noin 44 prosentin kokonaisvero-
asteella yli kahdeksan miljardia euroa vero-
tuloja nykyistä enemmän yhteiskunnalle ja 
sosiaaliturvarahastoihin. Se on juuri se kroo-
niseksi muuttunut vaje, joka julkisella sekto-
rillamme on.

BKT voi kasvaa kestävästi vain yritys-
toiminnan volyymin kasvusta. Ja osan tästä 
kasvusta on oltava viennin kasvua. Yritys-
toiminnan kasvu on synonyymi työpaikkojen 
määrän kasvulle. Jokainen prosenttiyksikkö 
työllisyysasteessa merkitsee julkisen talou-
den tasapainossa 1-2 miljardia euroa vuo-
dessa. Sekä hyvinvointipalvelujen että sosi-
aaliturvamme rahoitus on niin palkkasumma-
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sidonnaista, että se mitä olemme tottuneet 
kutsumaan hyvinvointiyhteiskunnaksi voi 
rahoittaa itseään vain korkealla työllisyysas-
teella. Se taas edellyttää yrityksiä, jotka voit-
tavat tarjouskilpailuja saksalaisten, kiinalais-
ten ja amerikkalaisten nenän edestä. Nämä 
kilpailut käydään alakohtaisesti yritystasolla 

– ei kansantalouden tasolla.

Pääomaa on liiaksi kuristettu

Yritysten kasvu vaatii tuekseen aina kasvun 
rahoituksen. Kasvu edellyttää muun muassa 
investointeja, varaston kasvattamista ja lisää 
henkilökuntaa. Kasvu rahoitetaan vieraalla ja 
omalla pääomalla. Vieraan pääoman pääläh-
de on Suomessa ollut pankkirahoitus. Pank-
kirahoitusta on jouduttu kiristämään, koska 
nykyinen kriisi alkoi pankki-
järjestelmän velkavivutus-
virheistä, jotka laukesivat 
vuonna 2008 Wall Streetillä. 
Tämän jälkeen sovittiin maailmanlaajuisesti 
uusista vaatimuksista pankkien vakavarai-
suudelle ja riskinotolle, jotta maailmaa ei 
toiste ajeta samanlaiseen rahoituksesta joh-
tuvaan lamaan. Seuraus tästä on ollut odo-
tettu: pankkien mahdollisuudet rahoittaa ja 
ottaa riskiä yritysmaailmassa ovat heikenty-
neet, minkä seurauksena on ollut yritysten 
kasvun toisen rahoituslähteen supistuminen.

Jos yhteiskunnat olisivat olleet loogisia, 
olisi vieraan pääoman ehtoja kiristettäessä 
höllätty oman pääoman eli omistajien rahan 
ehtoja. Tällöin olisi säilynyt tasapaino ja yri-
tysten kasvun rahoittamisessa pankkien tilal-
le olisi saatu omaa pääomaa.

Näin loogisesti yhteiskunnat eivät ole ky-
enneet toimimaan, vaan muista laman seu-
raussyistä on monissa maissa nähty tarpeel-
liseksi kiristää myös oman pääoman ehtoja. 
Pääomatuloja on monin eri tavoin ryhdytty 
verottamaan tiukemmin. Taustalla on mo-
nia syitä. Tavallisin perustelu on, että oikeu-
denmukaisuuden takia rikkaiden verotusta 
on pitänyt kiristää kun lamassa on jouduttu 
leikkaamaan julkisia budjetteja, joiden edut 
kohdistuvat yleensä pienituloisimmille. Rik-
kaiden veronkiristykset eivät kohdistu tulo-
veroon, vaan pääoman tuottoihin.

Oikeudenmukaisuus on tärkeä yhteiskun-
nallinen arvo, mutta pulma syntyy siitä, että 

kiristyksen sijaiskärsijöinä toimivat yrityk-
set ja niiden taseet ja mahdollisuudet hou-
kutella yksityistä pääomaa riskipääomaksi 
yritykseen. Lopputulokseksi tästä kaikesta 
on syntynyt massiivinen virhearvio, jonka 
lopputuloksena keskellä lamaa sekä vieras-
ta että omaa pääomaa on kuristettu ja siitä 
seuraa kasvun käynnistymisen siirtyminen 
vuosilla eteenpäin. Elämme juuri nyt tässä 
tilanteessa.

Työn ja pääoman ristiriidan sijaan liitto

Vastapainona puhutaan paljon elvytyksestä, 
mutta se ei kykene tuottamaan pysyvää ta-
louskasvua ilman yrityskantaa, joka kykenee 
muuttamaan näin syntyvän taloudellisen toi-
meliaisuuden pysyväksi yritystoiminnaksi.

Monille yhteiskunnalli-
sesti aktiivisille ajattelijoille 
tästä syntyy vaikeasti niel-
tävä paradoksi. Pankkien ku-

riinsaamisen vastapainona olisi omistaminen 
ja pääoman muodostuminen nostettava hou-
kuttelevaksi kunnia-asiaksi. Olisi vaikea ku-
vitella kantaa ottavaa teatteriesitystä, jossa 
pankinjohtajien bonukset ja velkavivutukset 
nostetaan tikun nokkaan ja vastaavasti kun-
niatuolissa kannetaan omalla rahalla toimivia 
pääoman omistajia. Yhteiskunnallisesti tämä 
asetelma ei myöskään mahdu enempää ää-
nestäjien kuin mediankaan maailmankuvaan. 
Kuitenkin yritystoiminnassa nyt kaivataan 
omalla rahalla tapahtuvaa riskinottoa verrat-
tuna suureen velkavivutukseen.  Talouskriisi 
tuo pintaan paradokseja ja ihmisten olisi ky-
ettävä nollaamaan ajatuksiaan.

Työn ja pääoman perinteisen ristiriidan si-
jaan juuri nyt kotimaisen työn ja pääoman 
välillä olisi oltava liitto, joka pankkirahoituk-
sen ongelmista välittämättä kykenisi luo-
maan työpaikkoja ja kasvua.

Hyvinvointiyhteiskunnalle haaste on hurja. 
Kukaan ei tiedä kuinka monta vuotta meillä 
on mahdollisuus jatkaa valtiona nykyistä ve-
lan lisäämistä ennen kuin velallisemme päät-
tävät kasvottomana markkinavoimana, että 
he eivät enää luotakaan kykyymme maksaa 
velkaa takaisin ja nostavat lähellä nollaa 
olevaa korkotasoaan meille huomattavas-
ti. Vuonna 1993 olimme hilkulla tilanteessa, 
jossa meille ei enää olisi haluttu lainata tai 
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lainojen hinta olisi muuttunut tähtitieteelli-
seksi. Sama tilanne, joka monelle Euroopan 
valtiolle viime vuosina tuli eteen.

Taloutemme neljä tautia

Itse näen, että meillä on taloudessamme 
neljä tautia, jotka onneksi kaikki ovat luon-
teeltaan kotimaisia ja omilla lääkkeillämme 
hoidettavissa.

Ensimmäinen liittyy edellä sivuamaani 
yritysten kustannuskilpailukykyyn, jota ensi 
sijassa on hoidettava palkkaratkaisuilla. Tar-
vitsemme useamman vuoden ajaksi palkka-
sopimuksen tai sopimuksia, jotka parantavat 
kilpailukykyämme suhteessa muihin ja sa-
malla erityisesti ulkomaankauppaa tekevät 
yritykset saavat mahdollisuuden henkilökun-
tansa kanssa yrityskohtaiseen joustavuuteen. 
Jollain tuotteella kilpailija löytyy Kiinasta, toi-
sella Ruotsista ja kolmannella ehkä Espanjas-
ta. Näihin erilaisiin tilanteisiin on ketterästi 
vastattava yritystasolla.

Pidemmällä ajalla kustannuskilpailukyvys-
tä on huolehdittava myös huolehtimalla, että 
julkinen sektori ei tuota verojen ja maksujen 
muodossa kohtuutonta kilpailuhaittaa. 

Siinä onnistuaksemme on vastattava toi-
seen tautiin, joka on julkisen sektorin kroo-
ninen alijäämä. Sen koko on useita prosent-
teja vuotuisesta kansantuotteestamme ja 
koska nurkan takana odottavat ikääntyvän 
yhteiskunnan kasvavat menot olisi nykyhet-
keen verrattuna julkisen sektorin tasapainoa 
parannettava huomattavasti tasapainovaati-
musta enemmän. Hallitus toi tämän tarpeen 
hyvin esille päättäessään rakenneuudistuk-
sista. 

En usko, että tämä voi onnistua perintei-
sillä juustohöyläleikkauksilla vaan parempi 
olisi päivittää käsityksemme hyvinvointiyh-
teiskunnasta ja laatia yhdessä siitä uusi ver-
sio, joka tuottaisi hyvän ja ehyen yhteiskun-
nan nykyistä astetta suppeammalla julkisella 
sektorilla. Silloin on pakko katsoa yhteis-
kunnan suurten menojen perään. Vaikeaksi 
asian tekee, että silloin on pakko tarkastella 
yhteiskunnan suuria sektoreita, joiden eteen 
on tehty vuosikymmeniä kehitystyötä kaikil-
le suunnattujen palvelujen ja sosiaaliturvan 
kohdalla. Mutta lopulta hyväkään laki ei auta 
jos tulot eivät riitä sen toteuttamiseen.

Julkisella sektorilla puhutaan tuottavuu-
den parantamisesta kun kyse on hyvin työ-
voimavaltaisesta alasta, jossa perimmältään 
on kyse henkilökuntamitoituksista. Selkokie-
len käyttäminen kärjistää keskustelua, mutta 
tekisi keskustelusta ja tarvittavista toimenpi-
teistä konkreettisempia.

Uskon siihen, että osa julkisista palveluis-
ta tuotettaisiin taloudellisemmin avaamal-
la niiden toteuttaminen yritysten kilpailulle. 
Avoimessa kilpailutilanteessa olevat organi-
saatiot löytävät sisältään tehostamiskohtei-
ta kilpailun pakosta helpommin kuin suljettu 
sektori, joka saa tulonsa budjetista. Tämän 
rinnalla pitää tehdä harjoitus siitä, että mitä 
kuntien tehtäviä voidaan karsia, mutta mil-
jardin säästöjen löytäminen tehtävien kar-
simisella tulee olemaan vaikeaa. Saamme 
tästä onneksi hallitukselta listan jo marras-
kuussa, jolloin näemme löytyikö niin paljon 
kunnilta karsittavia tehtäviä.

Kolmas tauti liittyy aiemmin käsittelemää-
ni rahoitustilanteeseen, jossa siinä toivon 
ratkaisuja verorakenteessa, jotka ohjaisivat 
yksityisiä pääomia yritystoimintaan omaksi 
pääomaksi. Kyse ei ole yleisestä pääomatu-
lojen verotuksen keventämisestä vaan sisäi-
sestä rakenteen muuttamisesta siten, että 
yrityksiin sijoittaminen tulisi muihin sijoi-
tuskohteisiin verrattuna houkuttelevaksi. Eri 
pääomatulot tulisi saada keskenään siis vero-
tuksellisesti yhdenvertaiseen asemaan. Näin 
ei nyt ole. Erityisen huolissani olen sukupol-
venvaihdosten toteutumisesta yrityksissä. 
Tiedämme, että noin 17 000 työllistävää per-
heyritystä tarvitsisi sukupolvenvaihdoksen 
seuraavien viiden vuoden kuluessa, mutta 
perintö- ja lahjavero rokottavat käytännös-
sä lahjan saajan kautta yritysten taseita ja 
niistä poistuu omaa pääomaa valtion kassaan 
tilanteessa, jossa sitä ehdottomasti tarvittai-
siin aiempaa enemmän pankkilainoituksen 
vastapainona.

Ja neljäs tautimme liittyy työuriin. Nii-
tä on pidennettävä opiskelupäästä, työuran 
keskeltä ja eläkepäästä. Siinä ensisijaista ei 
ole eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyvät 
kysymykset vaan kansantalouden tarvitse-
mien työtuntien turvaaminen.

Kirjoittaja työskentelee Perheyritysten liiton 
toimitusjohtajana.
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Katukyselyssä kerromme, että terveys on 
meille tärkeä arvo, vaikka paidannapit 

pingottavat ja olemme menossa kapakkaan. 
Vastoin luuloa arvot eivät tarkoita sinänsä 
tärkeitä ja myönteisiä asioita, vaan niitä asi-
oita, joista pidämme henkeen ja vereen kiinni 
ja joiden puolesta olemme valmiit kärsimään 
ja taistelemaan. Arvot ovat elämämme piin-
kova ydin. 

Arvoille on tyypillistä, että ne kehittyvät 
hyvin pitkän ajan kuluessa ja muuttuvat hi-
taasti. Yhteiskunnassa arvot määrittelevät 
poliittisen rakenteemme ja hyvinvointijär-
jestelmämme sisällön. Arvopohjaltaan mel-
ko yhtenäisen Euroopan sisällä eri kansojen 
historialla sekä vallinneilla kristinuskon tra-
ditioilla on ollut suuri merkitys kunkin maan 
nykyisen hyvinvointimallin sisältöön. 

Maailma on erilainen 

Arvot voivat olla yllättävän erilaisia eri mais-
sa ja kulttuureissa. Arvojen sisällön ja erojen 
tunteminen on tärkeää, jotta voimme toteut-
taa rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä po-
liittisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa kysy-
myksissä. Arvojen ja niiden pohjalta luotujen 
rakenteiden huono ymmärtäminen näkyy 
kuitenkin esimerkiksi Euroopan talouskriisin 
epäonnistuneessa hoidossa. 

Arvoilla on selkeä suhde kunkin kansan ns. 
kollektiiviseen muistiin ja niihin kertomuk-
siin, jotka jaamme yhteisesti. Suomalaisten 
kollektiivinen muisti on ollut pitkään varsin 
yhtenäinen, sillä olemme rodun ja uskonnon 
sekä sosiaalisen ja taloudellisen aseman suh-
teen olleet varsin yhtenäinen kansa. Olemme 
olleet itse aktiivisia kansallisen identiteettim-
me rakentamisessa ja esimerkiksi 1800-lu-
vun fennomania, vuoden 1918 tapahtumat, 
talvisota, aikaisempi yleisurheilumenestyk-

semme ja Nokia-ilmiö ovat muokanneet yh-
tenäisyyttämme, itsetuntoamme ja ajattelu-
amme. 

Suomalainen arvopohja on tutkittu 

Kansainvälisen arvotutkimuksen oppi-isänä 
pidetään Jerusalemin heprealaisen yliopis-
ton professori Shalom H. Schwartzia, joka on 
systemaattisesti tutkinut kansainvälisiä arvo-
orientaatioita jo 30 vuoden ajan. Schwartz 
on perehtynyt perusteellisesti noin 80 maan 
arvoihin. 

Tutkimusten mukaan esimerkiksi Yhdys-
valtojen ja muunkin englanninkielisen maa-
ilman arvomaailmassa korostuu halu hallita. 
Kiinassa korostuu hierarkia ja Jemenissä 
juurtuneisuus yhteisöön. 

Schwartz on perehtynyt suomalaiseen ar-
vomaailmaan, sillä hän on tehnyt pitkään tii-
vistä yhteistyötä Suomen johtavan arvotutki-
jan VTT Martti Puohiniemen kanssa. Schwartz 
promovoitiin vuonna 2011 Helsingin yliopis-
ton kunniatohtoriksi, jonka kunniaksi hänen 
väitöskirjansa ”Kulttuuriset arvo-orientaatiot” 
julkaistiin myös suomeksi (Limor kustannus 
2011).

Suomalaiset arvot ovat tasa-arvo, harmo-
nia ja älyllinen autonomia.

Tasa-arvo ja harmonia ovat tyypillisiä ar-
voja myös muualla Euroopassa, mutta kan-
sallinen kehitys sekä etenkin kussakin maas-
sa vallinneen kristillisen tradition sisältö ovat 
johtaneet siihen, että Euroopassa hyvinvointi 
on järjestetty kolmella eri logiikalla. 

Luterilaisen tradition Pohjois-Euroopassa 
yhteiskunnan rooli korostuu ja siihen kuulu-
vissa maissa investoidaan runsaasti julkisia 
varoja esimerkiksi kansalaisten terveyteen ja 
koulutukseen. Tavoitteena on yksilön riippu-
mattomuus suvusta, yksilön ainutlaatuisten 

Arvot ratkaisevat hyvinvoinnin sisällön 
ja toteuttamistavan

tiMo silvola 
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ominaisuuksien kehittäminen sekä tasa-ar-
voiset mahdollisuudet kaikille. Tämä on joh-
tanut julkisen talouden merkittävään kas-
vuun sekä korkeaan veroasteeseen. 

Välimeren maissa vaikuttaa edelleen vah-
vasti roomalaiskatolinen traditio, jossa per-
heen ja suvun rooli on vahva hyvinvointipal-
veluiden järjestämisessä ja rahoittamisessa. 
Vastaavasti julkisen talouden osuus brutto-
kansantuotteesta ja vero-
tuksen taso on esimerkiksi 
pohjoismaita pienempi.

Brittein saarilla vai-
kuttaa englanninkielisen maailman traditio, 
jossa oman varautumisen osuus esimerkiksi 
eläketurvassa on moninkertainen Suomeen 
verrattuna. Britanniassa näkyy edelleen Im-
periumin perintö ja hallinnan arvostaminen 
arvona.

Arvot ja lainsäädäntö

Teoreettisissa ihanneolosuhteissa lait, sää-
dökset ja tavat sisältävät yhteisten arvojem-
me mukaiset normit sille, miten haluamme 
yhteiskuntamme toimivan ja miten turvataan 
hyvinvointi. Tämä ei kuitenkaan käytännös-
sä aina toteudu. Lainsäädäntö vanhenee tai 
saattaa jo alun perinkin olla epäonnistunutta 
ja siten johtaa ei-toivottuihin tuloksiin.

Hyvinvointiyhteiskuntaamme on raken-
nettu vuosikymmenien ajan kansantaloutta 
ja sosiaaliturvalainsäädäntöä kehittämällä. 
Poliittiset voimasuhteet ja taloudelliset ti-
lanteet ovat vaihdelleet voimakkaasti näi-
den vuosikymmenien varrella. Poliitikkojen 
päätettävänä on ollut, mitä kansalaisille ra-
hoitetaan yhteisestä pussista ja toisaalta se, 
kuinka hyvinvoinnin julkinen rahoitus järjes-
tetään veroja ja veronluonteisia maksuja ke-
räämällä.  Poliittisen parlamentarismin lisäksi 
osa päätöksenteosta on tosiasiassa tapahtu-
nut työmarkkinajärjestöjen kesken. Niillä on 
ollut suuri merkitys työelämän sisällön lisäksi 
hyvinvointipolitiikan ja aivan erityisesti elä-
kepolitiikan kehittämisessä.

Sosiaaliturvalainsäädännöstämme on 
vuosikymmenien aikana tullut hyvin moni-
mutkainen. Käytännössä kukaan ei hallitse 
sitä kokonaan. Usein on kehitetty jotain osaa 
jonkin lainsäädännön alueen kokonaisuudes-
ta eikä uuden lainsäädännön dynaamisia vai-

kutuksia muuhun lainsäädäntöön ole osattu 
ottaa huomioon riittävästi. 

Tarvitsemme kokonaisvaltaista 
ajattelua ja uuden vastuunjaon   

Lainsäädännön kehittämisen pitäisi aina pe-
rustua kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa 
otetaan laajasti huomioon kulloinkin suun-

nitellun muutoksen suorat 
ja heijasteiset vaikutukset 
yhteiskuntaan. Tämä ei 
kuitenkaan ole onnistunut 

hyvinvointiamme koskevan lainsäädännön 
kehittämisessä. Emme ole kyenneet otta-
maan riittävästi huomioon esimerkiksi van-
hushuoltosuhteen muutoksen vaikutusta, 
vaikka muutos on ollut varsin hyvin ennakoi-
tavissa jo vuosikymmenien ajan. 

Meillä on puskurirahastoja ainoastaan 
lakisääteisessä työeläketurvassa. Näidenkin 
rahastojen purkaminen alkaa tänä vuonna. 
Olemme ajautuneet kansantaloudessa tilan-
teeseen, jossa peräti noin 55 % bruttokan-
santuotteestamme on julkista kulutusta. Jul-
kinen talous on vakavassa kestävyysvajeessa 
ja velkaannumme nopeasti. 

Tulossa olevat rakennemuutokset mer-
kitsevät julkisten palveluiden tuottavuuden 
merkittävää lisäämistä, mutta myös hyvin-
voinnin rahoituksen vastuun uudelleenjakoa. 
Yhteiskunnan vastuu ja yksilön vastuu hy-
vinvoinnin järjestämisestä ja rahoittamisesta 
tullaan määrittelemään uudelleen ja nykyis-
tä selkeämmin. Yksilöiden oma vastuu tulee 
kasvamaan, mutta onneksi olemme vauras-
tuneet. Jatkossa tulemme ymmärtämään 
mm. sen, että kertynyttä varallisuutta voi 
käyttää elämän ehtoopuolella hyvinvoinnin 
täydentävään rahoitukseen eikä omaisuu-
temme tarvitse olla suurimmillaan kuolinpäi-
vänämme.

Rakennemuutokset voidaan toteuttaa ar-
vojemme mukaisina.

Kirjoittaja on Finanssialan Keskusliiton joh-
taja, jonka vastuualueena on hyvinvoinnin 
rahoituksen kehittäminen. Hänen ja Piritta 
Poikosen kirja ”Mistä rahat – Hoivan rahoi-
tuksen tasapainoa etsimässä” (FINVA 2013) 
ilmestyi syyskuussa. 

“Suomalaiset arvot ovat tasa-arvo, 
harmonia ja älyllinen autonomia.”
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The free market plays a dominant role in the 
ideology of the United States. This is re-

flected in the use of private insurance to fund 
healthcare. For years, however, both political 
parties have recognized that the US health-
care system is highly flawed: it is more ex-
pensive than the systems in other developed 
nations, and it leaves many in the population 
uninsured. This article examines the current 
system and changes to it under the Patient 
Protection and Affordable Care Act (Obam-
acare). I argue that although Obamacare 
could offer improvements, US healthcare 
will remain expensive. A more efficient and 
simple system could be created by adopting 
a single payer system.

The Free Market

The idea of free market efficiency is enticing, 
especially in healthcare, where costs are high 
and increase annually. The market mecha-
nism is simple: buyers want the best value 
at the lowest price (demand increases as 
prices drop). Sellers want high prices (supply 
increases with higher prices) but also com-
pete with each other for buyers. Interactions 
in the market lead to efficiency – a market 
clearing price where anyone who wishes to 
purchase at this price can do so.

However, the zeal for the free market of-
ten overlooks that many assumptions must 
be met to obtain this efficiency, among these: 
free entry and exit for firms and buyers, no 
buyer or seller has market power (ability 
to influence the price) and all participants 
have perfect information. Should even one 
assumption fail, free market efficiency can-
not be expected. Several articles show that 
all assumptions do not hold in health care, 

resulting in inefficiencies. For example, the 
‘no market power’ assumption cannot hold. 
Insurance companies need large customer 
pools to cover the high costs of care should 
one customer become very ill. This limits the 
number of companies in the market, giving 
each the ability to affect prices. With market 
power, costs are expected to rise. Health in-
surance premiums have done just that. From 
2003-2013, premiums increased 80%, nearly 
3 times as fast as wages (31%) and inflation 
(27%). 

In the case of healthcare, the free market 
ideal should be closely examined in terms of 
what it really promises. An oft-ignored aspect 
to the model is that those who cannot af-
ford to buy at the market clearing price are 
left out of the market in the name of mar-
ket efficiency. Thus, the basics of the market 
model suggest that universal coverage is not 
a natural part of market competition. This 
is consistent with the US experience, where 
roughly 50 million people have no health in-
surance. Although few would be troubled to 
learn that not everyone can afford a video 
game, the idea of excluding those who can-
not afford them from healthcare services is 
upsetting to most people. 

Uninsured and the Market

A look at market incentives shows more rea-
sons behind the large number of uninsured. 
Private insurance companies seek to make 
profits - to maximize revenues and minimize 
costs. The companies sell policies that cover 
part of a person’s medical expenses in the 
event of need. A sick or injured customer 
costs the company more than a healthy one. 
Thus, we should expect companies to cut 

Obamacare
Saving the Market – at a Price

katri k. sieberg
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costs by the very methods used by US health 
insurance companies: selecting healthy cus-
tomers, excluding coverage for new custom-
ers for “pre-existing conditions” (problems or 
illnesses they had prior to obtaining cover-
age with the company) and setting lifetime 
coverage limits. Given these incentives, the 
goals of cost efficiency and universal cover-
age are incompatible in an unregulated mar-
ket system. This problem is compounded by 
the fact that, as discussed above, society is 
unwilling to turn away the uninsured in the 
event of an emergency. Large costs in US 
healthcare come from emergency visits and 
extended hospital stays. Many of these come 
from problems that could have been treated 
at lower costs had patients had preventative 
care.

Obamacare and Change

Can Obamacare give the US a low cost sys-
tem with universal coverage? The program 
has already had positive effects. People can 
be covered by their parents’ policies until the 
age of 26. This change reduces the problem 
of young adults whose low salaries make it 
difficult, or impossible, to buy health insur-
ance. This increases efficiency by bringing 
large numbers of healthy people into the 
risk pool. These people pay premiums but 
use few services, thereby lowering over-
all costs. Another change is that insurance 
companies must spend at least 80% of their 
premiums on medical expenses. This reduces 
the amount that companies can use for prof-
its, instead of medical costs. Companies that 
spend under 80% of premiums for expenses 
must provide rebates. In 2012, 12,8 million 
consumers received $1,1 billion in refunds 
(WhiteHouse.gov 2013).

Future changes include ending lifetime 
limits and making it illegal to drop a person 
from coverage except due to fraud. The “pre-
existing conditions” exclusions will decrease 
and be eliminated in 2017. Universal cover-
age will be created by the individual mandate 

– each person is required by law to purchase 
health insurance or face a penalty. People 
who cannot afford health insurance will be 
subsidized by tax funds. All of these changes 
increase coverage, and the individual man-

date helps to expand the risk pool.
A key feature of Obamacare is the cre-

ation of Health Insurance Exchanges. The 
exchanges will allow customers to compare 
plans and shop for subsidized insurance poli-
cies (ObamaCare Facts 2013). The exchanges 
could provide significant benefits compared 
to the present system. Currently, the ma-
jority of Americans obtain health insurance 
through their employers. It is possible, but 
very expensive to purchase health insur-
ance individually. This restricts efficiency in 
two main ways. First, those covered by em-
ployer-provided insurance have little choice, 
if any, regarding their insurance company, or 
even, in some cases, their policies. Far from 
the free market ideal of informed choice and 
competition, most Americans face a largely 
take it or leave it offer. The potential to shop 
for policies on the exchange could improve 
this problem. Second, the unemployed have 
less access to health insurance. The poor can 
use Medicaid, but eligibility and coverage 
vary by state. The exchange would provide 
them with an opportunity to buy coverage. 
The exchanges, however, will be available 
only for those who do not qualify for Med-
icaid and who are not offered affordable in-
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surance (paying no more than 8% of annual 
income or 9,5% of family income) from their 
employer.

Obamacare also includes an employer 
mandates feature which has been debated 
and recently delayed. This provision forces 
employers with 50 or more full time workers 
to offer health insurance to their employees 
or face a penalty. Critics say that the man-
date will change employer-employee relation-
ships. A publication complains that, “The new 
law guarantees the right to 
health insurance regardless 
of an individual’s medical sta-
tus. In doing so, it minimizes 
the moral obligation employers may feel to 
cover the sickest employees, who would oth-
erwise be denied coverage in today’s indi-
vidual health insurance market.” This seems 
to paint a rosy picture of tendencies to hire 
workers who are ill. The publication’s 2011 
survey of private sector employers notes that 
30% of those asked intend to stop provid-
ing health insurance when the law takes ef-
fect, and 45-50% intend to make changes to 
coverage. This change is not necessarily a 
bad thing. Based on the insight above, giv-
ing a larger group of people the chance to 
buy insurance on the exchange provides ben-
efits both for them – in expanded choice sets 

– and for the group as a whole – due to the 
larger risk pool.

Opposition

Obamacare has faced opposition from the 
start. The Republican party, in particular, has 
tried to block passage of the bill and, failing 
this, has tried frequently to change, defund 
or delay it. Much of the criticism is politically, 
rather than economically motivated. Articles 
note with glee, or frustration, that when right-
wing pundits posit ‘alternatives’ to Obama’s 
policies these are often what he is already 
doing. For example, David Brooks wrote that 
“Republicans tend to believe that the perverse 
incentives can only be corrected if we repeal 
Obamacare and move to a defined-benefit 
plan — if we get rid of the employer tax credit 
and give people subsidies to select their own 
plans within regulated markets. Personally, I 
think the Republicans’ defined-contribution 

approach is compelling.” This comment was 
noted with amusement, because the ‘sugges-
tion’ was already a key part of Obamacare.

Although much of the right-wing criti-
cism of the bill is intended to show the flaws 
of regulation, the critics do not show that 
a market system is superior. Indeed, these 
problems are expected in trying to keep a 
market-based system and impose universal 
coverage on it. Sieberg and Shvetsova (2012) 
show that the regulations involved would be 

difficult and costly. For ex-
ample, they note that, as in 
the case of individual man-
dates, subsidies are needed 

to guarantee that all people can afford to buy 
health insurance. The subsidized will need 
to be monitored to verify that they need the 
funds and that they use them for insurance. 
This monitoring is costly and imperfect. This 
problem is echoed in recent critiques. Roy 
fumes that Obamacare will use an “honor 
system” rather than trying to verify wheth-
er or not individuals really have the income 
stated (Roy 2013). This opens the program 
to two types of misuse – people can under-
state their incomes to obtain a better subsidy 
or they can overstate them to be able to use 
the exchange and avoid Medicaid. Note, this 
criticism does not imply that an unregulated 
market system would improve matters. A 
single-payer system, which provides services 
and does not need the same kinds of subsi-
dies, could avoid this type of problem.

The program faces additional challenges. 
The profit motive ensures competition; how-
ever, it also means that companies will try to 
keep revenues high and costs low. Although 
the law specifies that companies must spend 
at least 80% of revenues on medical services, 
they must be monitored to ensure that they 
do so. This monitoring is, as above, imper-
fect and costly. Similarly, companies must be 
monitored to ensure that they do not refuse 
high-risk customers - directly or indirectly. 
Hsaio (1994) writes that some companies 
rule out unhealthy clients by schemes such 
as having their office on the 4th floor of a 
building without an elevator. As Sieberg and 
Shvetsova argue, these actions are consis-
tent with profit motives. Thus, the ‘fix’ to 
make universal coverage work in the market 
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“American health will improve, 
but at a cost to the economy.”



system will create expenses in terms of sub-
sidies and monitoring. A well designed single 
payer system could avoid these problems.

A single payer type system was part of 
the original plan, and indeed is included, dis-
cretely, in the final bill: “Want single payer? 
By 2017, states will be able to get a waiver 
to set up their own approved health care so-
lution, as long as it meets the standards of 
ObamaCare.” Political opposition decreased 
the role of a single payer system. Health 
insurance lobbyists complained that they 
would be unable to compete against it. Con-
servatives described the system as socialized 
medicine, and Fox News warned of ‘death 
panels’ that would decide how long the el-
derly could live. Although the discussion was 
outrageous, the political impact meant that 
huge numbers of Americans dropped support 
for Obamacare, resulting in the passage of 
a watered down version of the original. That 
concerns still exist can be seen in the bot-
tom note on the ObamaCare Facts webpage, 

“ObamaCare Facts 2013: It Actually Helps 
Your Grandmother.”

Barring a repeal of the law, Obamacare 
is likely to make a large improvement in US 
healthcare. Already, large numbers of the 
formerly uninsured have access to health 
insurance, and it is more difficult for health 
insurance companies to deny coverage. How-
ever, inefficiencies remain. The fee-for-ser-
vice system means that doctors will still have 
incentives to prescribe unneeded treatments. 
Customers and companies will need to be 
monitored to ensure compliance. The mar-
ket provision, supposed to create efficien-
cies will mean that the taxpayers will spend 
more than their single-payer counterparts to 
ensure that companies gain profits. Ameri-
can health will improve, but at a cost to the 
economy.

Kirjoittaja työskentelee professorina 
Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja 
kulttuuritieteiden yksikössä.
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K leion tässä numerossa on paljon artikke-
leita hyvinvointivaltiosta, sen historiasta, 

nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Puolueet 
ovat sangen yksimielisiä hyvinvointivaltion 
merkityksestä, mutta erojakin löytyy erityi-
sesti suhteessa sen tulevaisuuteen. Päätim-
me lähettää kaikkien eduskuntaryhmien pu-
heenjohtajille neljä kysymystä liittyen hyvin-
vointivaltioon. Ainoastaan kolme puoluetta  
tarttui kysymyyksimme.

Pirkko 
Ruohonen-Lerner, 
Perussuomalaiset

Mikä on parasta hyvin-
vointivaltiossa?

Parasta hyvinvointi-
valtiossa on, että se on 
asettanut heikommista 
huolehtimisen yhdeksi tärkeimmistä periaat-
teistaan. Tämä tapahtuu tasaamalla talou-
dellisia epäoikeudenmukaisuuksia, luomalla 
edellytykset rehelliselle yrittämiselle ja pyr-
kimällä edistämään jokaisen oikeutta työhön. 
Terveellinen ympäristö ja oikeus ilmaiseen 
perusopetukseen ja kohtuullisen hintaiseen 
terveydenhoitoon ovat myös erittäin tärkei-
tä.  

 
Mitkä ovat hyvinvointivaltion epäkohdat?

 Meillä on noin miljoona kansalaista, joilla 
ei mene hyvin. Monet syrjäytyvät jo lapsuu-
denkodissaan. Työttömyys, päihteiden vää-
rinkäyttö ja masennus piinaavat monia, eikä 
yhteiskunnan varoja aina kohdenneta niin, 
että hätää kärsivät saisivat apua. Valtion 
velkaantuminen johtaa puolestaan pahimmil-
laan siihen, että nuoret ikäluokat huolehtivat 
suurten ikäluokkien lisäksi massiivisista pe-
rinnöksi saaduista veloista. 

Joudummeko karsimaan tulevaisuudessa 
jostain, ja jos joudumme, niin mistä pitäisi 
karsia?

 Resurssipula johtuu osaltaan siitä, ett-
emme ole asettaneet riittävän vahvasti oman 
maamme kansalaisia etusijalle varoja jaet-
taessa. Pitäisi karsia ulkomaalaisten pank-
kien ja varojaan holtittomasti käyttäneiden 
valtioiden tukia. Perussuomalaiset haluavat 
kohdistaa nykyistä ankarampaa verotusta 
korkeatuloisiin, haluaisimme palauttaa varal-
lisuusveron rikkaimmille suomalaisille. Myös 
suursäätiöt olisi syytä saada mukaan yhtei-
siin veronmaksutalkoisiin. Kehitysyhteistyö-
kohteissa sekä suurten yritysten tuissa on 
tehottomuutta, josta voi karsia.

Mitkä hyvinvointivaltion toiminnot tulee aina-
kin säilyttää?

 Keskeisten peruspalveluiden turvaami-
nen on äärimmäisen tärkeää, erityisesti so-
siaali- ja terveystoimen sekä koulutuspuolen 
palvelut on säilytettävä. Samoin infrastruk-
tuuria ei saa päästää rapistumaan. Jos lap-
siperheiden, lasten ja nuorten palveluista 
säästetään vaikeina aikoina, seuraa perässä 
entistä suurempi lasku. Tämän tietävät par-
haiten 1990-luvun lama-ajan lapset. Siksi 
haluamme muun muassa säilyttää kotihoi-
dontuen entisellään sekä turvata laadukkaan 
koulutuksen.

Oras Tynkkynen, 
Vihreät

Pohjoismainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta on yksi lu-
paavimpia sosiaalisia in-
novaatioita. Sitä kannat-
taa varjella ja kehittää.

Hyvinvointiyhteiskun-
nassa pitää säilyttää ajatus jokaisen pitämi-

Hyvinvointivaltion ydin?
Eduskuntapuolueiden näkemyksiä hyvinvointivaltiosta
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sestä mukana. Siksi perusturvan pitää olla 
kattavaa ja julkisten palveluiden helposti 
kaikkien saatavilla.

Paljon pitää myös muuttaa. Sosiaaliturvaa 
pitää uudistaa, jotta kukaan ei tipu turvaver-
kon aukoista ja työn vastaanottaminen kan-
nattaa aina. Tähän paras ratkaisu on kaikille 
yhtäläinen perustulo.

Nopeasti kasvaneet hyvinvointierot pitää 
saada taittumaan. Perusturvan uudistamisen 
ohella apuun tarvitaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden remonttia, jossa painopistettä 
siirretään perusterveydenhuollon ja ennalta-
ehkäisyn suuntaan. Monikanavainen rahoitus 
on purettava, koska se paisuttaa kustannuk-
sia ja pallottelee ihmisiä luukulta toiselle.

Hyvinvointiyhteiskunnasta pitää tehdä 
myös joustavampi ja paremmin yksilöllisiä 
tarpeita huomioon ottava. Julkisia palveluita 
voivat täydentää mm. kansalaisjärjestöjen ja 
sosiaalisten yritysten tuottamat palvelut.

Peter Östman, 
Kristillisdemokraatit
 
Mikä on parasta hyvin-
vointivaltiossa?

Keskeinen ajatus hy-
vinvointivaltiossa on se, 
että heikoimmista voi-
daan ja halutaan pitää 
huolta. Hyvinvointivaltiossa parasta on ih-
misten tasa-arvoisuus suhteessa palveluiden 
saantiin. Jokainen saa tarvitsemansa palve-
lut samanlaisina tulotasosta tai sosiaalisesta 
asemasta riippumatta. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden tasa-arvoisuus sekä koulutuksel-
linen tasa-arvo ovat kristillisdemokraateille 
tärkeitä arvoja. Tämä ajattelu lähtee siitä, 
että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja an-
saitsee tulla yhteiskunnan osalta kohdelluksi 
samalla tavalla. 

 
Mitkä ovat hyvinvointivaltion epäkohdat?

Vaikka hyvinvointivaltion tarkoitus on 
turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille ja ta-
soittaa tuloeroja ei tähän kuitenkaan aina 
päästä. Esimerkiksi asuinpaikkakunta vaikut-
taa paljon siihen minkälaisia palveluita voi 
saada. Palveluita pitää myös usein pystyä 
vaatimaan. Tällöin äänekkäimmillä on usein 
paremmat mahdollisuudet saada palveluita, 

yhteiskunnan heikompien sijaan. Hyvinvoin-
tivaltion idea voi myös mennä liian pitkälle 

– yksilön ja perheen vastuuta siirretään liikaa 
yhteiskunnalle.

Paha epäkohta ovat myös tukiloukut. Tu-
kipolitiikkaa tulee kehittää niin, että esimer-
kiksi työttömät voivat paremmin ottaa vas-
taan lyhytkestoisia töitä ilman, että heidän 
tulonsa heikkenevät tukien loppuessa. Aktii-
visuudesta ja oma-aloitteisuudesta tulee pal-
kita nykyistä enemmän.

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen edel-
lyttää suhteellisen korkeaa verotusta, joka 
vähentää talouden dynamiikkaa. Oikean ta-
sapainon löytäminen kannustettavuuden, tu-
lonsiirtojen sekä julkisten palveluiden tuotta-
misen välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta 
voimme säilyttää hyvinvointivaltion.

Joudummeko karsimaan tulevaisuudessa 
jostain, ja jos joudumme, niin mistä pitäisi 
karsia?

On selvää, että meidän tulee sopeuttaa 
julkista taloutta. Tämä johtaa siihen, että 
myös hyvinvointipalveluita joudutaan tarkas-
telemaan. Säästöjä etsiessä tulee kuitenkin 
ensisijaisesti pyrkiä sellaisiin rakenteellisiin 
uudistuksiin, joissa tehostetaan toimintoja 
ja vähennetään hallintoa palveluiden sijaan. 
Työurien pidentäminen on yksi ajankohtainen 
asia, jolla voidaan puuttua kestävyysvajee-
seen. Eläkeiän korottamiseen tulee varautua 
ja opiskeluaikoja myös lyhentää. 

Laitospainotteisista palveluista on siirryt-
tävä mahdollisuuksien mukaan kevyempiin, 
eli kotona annettaviin palveluihin ja hoivaan. 
Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla 
on mahdollista saada säästöjä raskaammista 
palveluista. Esimerkiksi huostaanottoja voi-
daan vähentää tarjoamalla perheille matalan 
kynnyksen tukipalveluja ajoissa, ennen tilan-
teen kriisiytymistä. 

Mitkä hyvinvointivaltion toiminnot tulee aina-
kin säilyttää?

Yhteiskunnan viimeistä turvaverkkoa ei 
tule purkaa, vaan jokaiselle tulee turvata 
perustoimentulo. Kansalaisten yhdenvertai-
suuden vuoksi meidän tulee myös säilyttää 
ilmainen ja hyvätasoinen koulutus jokaiselle. 
Kaikilla suomalaisilla tulee olla myös oikeus 
terveydenhoitoon. 
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Demokrati - den viktigaste kuggen i 
byggandet av välfärdssamhället

Petter Wallenius teksti, aaPo ruhanen kuva

Finns de länder som saknar en fungerande 
demokrati men som ändå byggt upp ett 

fungerade välfärdssamhälle? Nej. Det finns 
det inte enligt min mening, men rätta mig 
gärna om du tycker att jag har fel. Detta 
uppslag i Kleio skall kort presentera varför 
demokrati är viktigt och varför synnerligen 
skoldemokrati är extra viktigt ifall vi vill ha 
ett tolerant och öppet skolklimat med välmå-
ende elever och medborgare. 

Demokrati = en positiv människosyn

  
Demokratin grundar sig på en positiv män-
niskosyn och på tron att alla i samhället skall 
få vara med och bestämma. Demokratin krä-
ver dock en hel del av alla de som skall vara 
med i processen. Man måste ta reda på saker, 
vara upplyst och ha mod att uttala sig och 
här brister det för många. Samtidigt bör man 
som ung ha rätt att få fatta beslut i ären-
den som berör en före man fyllt 18 år. Om vi 
vuxna inte tillåter de unga att vara med och 
fatta viktiga beslut redan från en späd ålder 
har vi sannolikt förlorat mångas intresse för 
demokrati och påverkan.  

Värdegrunden i skolan och hovrätten

Då jag började jobba i Cygnaeus lågstadie-
skola i Åbo på 1990-talet var värdegrunden 
ett okänt begrepp för mig. Uttrycket nämn-
des ofta i läroplanen från 1994, men det 
betydde så gott som inget för mig då. Jag 
hade inte fått något perspektiv och innehåll 
på värdegrunden. Idag är situationen en an-
nan. Värdegrunden är det viktigaste instru-
ment som finns och som man jobbar med i 
skolan ifall skolledningen använder sig av det 
på rätt sätt. Värdegrunden bör genomsyra 

skolvardagen.  Den skall komma fram genom 
våra handlingar och ord i och utanför klassen. 
Värdegrunden handlar om alla människors 
lika värde. Något som man dagligen bör upp-
repa för sig själv och jobba med i praktiken.  

I början av augusti talades det mycket 
om hur hovrättens jurister i Helsingfors ta-
lar i förnedrande ordalag om sina kunder, ex. 
neger, rysse, jude och homo. Men hur är det 
på din arbetsplats? Hur talar ni om era elev-
er? Vi lärare får förhoppningsvis ett längre 
och djupare förhållande till våra klienter än 
vad hovrätten får till sina, men hur låter det 
i ditt lärarrum? Syns värdegrunden om alla 
människors lika värde i era kaffebordsdisku-
sisoner? 

Några exempel på problem

Problem med skoldemokratin uppstår ofta då 
beslut och ukaser kommer från stat (utbild-
ningsstyrelsen) och kommun (utbildnings-
verket). Från ovan och utan gräsrötternas 
hörande. Till exempel är kommunens allöver-
täckande temaveckor/-dagar sällan förank-
rade i det lokala skolsamfundet. I mitten av 
september genomfördes en landsomfattande 
temavecka kring umgängesfostran. I Helsing-
fors kallades den för: ”Hyfs och pli veckan”.  
Det resulterade till en början i frustration 
hos lärarkåren när allt skulle planeras. Det 
lät lite folkskoleaktigt. Projekt och temadagar 
som uppstår via rötterna lyckas ofta bättre. 
Problemen uppstår även då lärare inte talat 
ihop sig vid konflikter med elever. Då märker 
eleverna att lärarna inte alls tycker lika i olika 
(värdegrunds)frågor. Budskapet kan vara det 
diametralt motsatta beroende på vilken lära-
re man talar med. Vid Övningsskolan i Vasa 
sattes värdegrundsfrågan på sin spets våren 
2013 då en lärare fick sparken pga att han 
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flera gånger brutit mot den värdegrund som 
skolan står för. Ett annat problem som det ofta 
fallerar kring är könens jämställdhet. Se bara 
på debatten om pojkarnas vilja att läsa från 
början av september. Hur syns jämställdhet 
i min ämnesundervisning och didaktik? Hur 
syns jämställdheten i skolan under julfest-
programmet, stipendieutdelningen, morgon-
samlingarna? Hur reagerar du på osakliga ut-
talanden? Diskussionen kring värdegrunden i 
skolan kommer nog aldrig att ta slut. 

Målet för skoldemokrati är processen 

Så gott som alla skolor har en elevkår. Men 
är den en fungerande elevkår med makt? Vi 
vuxna vill gärna att de unga skall engagera 
sig, men vill de unga det? De vill de säkert 
ifall vi vuxna tar deras förslag på allvar. Vi 
måste lära oss att bättre motivera våra be-
slut ifall det går stick i stäv med deras förslag. 
Vi bör heller inte glömma att berömma de 
goda förslagen. De vuxna måste ge de unga 
verklig makt inom skolan och även andra 
ungdomsorganisationer. En elevkår i skolan 
som fungerar som en gummistämpel för rek-
tor, lärarkår och direktion förlorar kvickt sin 
legitimitet bland de unga.  

Nu kommer vi till den fråga som varje 
skolsamfund med jämna mellanrum måste 
fundera på. Var går gränsen för vad eleverna 
får bestämma om i vår skola? Ansvaret bör 
naturligtvis växa i takt med att eleverna blir 
äldre, men det viktigaste är att alla får vara 
delaktiga i processen. Här är verkligen den 
demokratiska processen om inte det vikti-
gaste, så i alla fall ett av de viktigaste målen 
med skoldemokrati. När de unga märker att 

vi tar dem på allvar och lyssnar, får vi också 
elever som mår bra. Inom forskningen fram-
kommer även ett tydligt samband mellan 
elevernas erfarenheter av skoldemokrati och 
hur bra de trivs med skolan och skolarbetet. 
I välfärdssamhället skall alla må bra och de-
mokrati är en av de viktigaste nycklarna till 
detta. Här är din och skolans roll mycket stor. 
Lycka till med arbetet i din skola!

Fundera slutligen på några frågor och lägg 
gärna till egna exempel. Var går gränsen för 
elevernas makt och inflytande i din skola?

· Eleverna bör i likhet med anställda 
inom arbetslivet kunna använda strids-
åtgärder att ta till när man inte på annat 
sätt lyckas komma överens med skol-
ledningen. Elever ska därför ha rätt att 
strejka!
· Eleverna skall alltid få vara med och 
diskutera och sätta upp ordningsregler-
na för skolan!  
· Eleverna måste få vara med och dis-
kutera materialbeställningen till skolan 
varje vår!
· Eleverna bör alltid höras i kommunen 
då nya skolor byggs eller gamla reno-
veras!  
· Eleverna borde få utvärdera skolan 
varje år samt sätta upp frågorna som 
ställs! 
· Eleverna på gymnasiet bör få delta vid 
anställning av lärare och rektor! 
· Eleverna skall få vara med och påverka 
menyn för skolköket!
· Eleverna i högstadiet får lämna skolans 
område under dagen! 
· Eleverna får dricka olika lemonader på 
rasten! 
· Eleverna får ha mössan på i skolan!

 Skribenten är styrelsemedlem i FLHS r.f.

Min skola.

Peruskoulutyöryhmä etsii uusia jäseniä!

Jos olet peruskoulussa työskentelevä histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettaja ja haluat 
vaikuttaa opettamiesi aineiden tulevaisuu-
teen, liity HYOL:n peruskoulutyöryhmään.
 
Lisätietoja antaa ryhmän puheenjohtaja 
Jari Pönni, jariponni@hotmail.com
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Ajattelitko esittää netistä tv-dokumentin 
oppitunnillasi? Tai vaikkapa animaation 

Euroopan kartan muutoksista yli vuosisato-
jen? Harkitsepa toisenkin kerran. Opetukseen 
saa varsin laajasti tuoda yhteiskunnallista, 
ajankohtaista ja opetuksellisesti hyödyllistä 
aineistoa, kunhan se ei ole liikkuvan kuvan 
muodossa. Lakipykälä 21§ sallii teosten esit-
tämisen opetuksessa, mutta lupa ei kuiten-
kaan koske “näytelmä- eikä elokuvateosta”.

Kysymykseen, saako animaatiota tai vi-
deota esittää opetuksessa, ei voi vastata 
lyhyesti. “Jyrkkä ehkä” on oikea, muttei ko-
vin hyödyllinen vastaus. Käydäänpä siis läpi 
tämä hämärä tilanne taustojaan myöten.

Mikä siis on se “elokuvateos”, jota ei saa 
esittää opetuksessa ilman esitysluvasta mak-
samista? Selkeästi DVD-elokuvat ovat tällai-
sia. Ilmeisesti myös televisio-ohjelmat, koska 
niiden esittämisestä OKM maksaa koulujen 
puolesta. Mutta mikä muu on elokuvateos?

Perinteinen tulkinta on, että kaikki liikku-
vaa kuvaa sisältävät teokset ovat elokuvate-
oksia. Ja että jos videotallenteella näkyvää 
asiaa on lainkaan ohjattu, on tulos niin oma-
peräinen, että teoskynnys ylittyy eli video on 
teos, siis elokuvateos. Tämä tarkoittaa, että 
lähinnä valvontakameran tallenne ei olisi elo-
kuvateos, mutta oikeastaan kaikki muu video, 
mukaan lukien verkkovideoiden puhuvat päät, 
screencapture-tekniikalla tehdyt tietokone-
ohjelmien opasvideot, tietokonepelit ja oike-
astaan kaikki animaatiot, olisivat elokuvate-
oksia ja siten esitysoikeuden ulkopuolella.

Modernimpi tulkinta on, että kyseinen la-
kipykälä on kirjoitettu aikana, jolloin liikku-
vaa kuvaa tuottivat suuret mediatalot, eivät 
yksittäiset opettajat ja oppilaat. Siten “eloku-
vateos” pitäisi tulkita tarkoittamaan kaupalli-
sessa levityksessä olevia videotuotteita. Täl-

löin opetuksessa saisi esittää videoaineisto-
akin varsin laajasti, kunhan kyseessä ei olisi 
kaupalliseen levitykseen tarkoitettu aineisto.

Toinen tulkinnanvarainen seikka on koulu-
luokan yksityisoikeudellinen luonne. Tekijän-
oikeusneuvoston lausunnot yleensä antaisivat 
ymmärtää, että luokkaopetuksen kaltaista 
tilannetta pidetään yleisesti ottaen tekijänoi-
keudellisessa mielessä yksityistilaisuutena ja 
siinä teosten esittäminen olisi sallittua. Yksi 
lausunto vuodelta 1987 kuitenkin (hieman 
ontuvin perustein) toteaa luokkaopetuksen 
olevan julkista.

Kumpikin mainittu sallivampi tulkinta on 
kuitenkin uusi, koettelematon ja varmasti 
vastustusta herättävä. Niihin turvautuminen 
vaatii siis melkoista siviilirohkeutta. Opetta-
jan kannattanee hakea rehtoriltaan linjausta 
tähän asiaan, vaikkapa tämän oppaan avulla: 
http://bit.ly/oppilaitoksen-tekoik-ohjeet

Suomen opetuksen laatu on kansainväli-
sestikin merkittävä kilpailutekijä. Vanhentu-
vat säännöt alkavat kuitenkin yhä enemmän 
rajoittaa opettajien toimintamahdollisuuksia. 
Videoaineiston rajaaminen pois opetuksen 
keinovalikoimasta on vuosi vuodelta yhä ab-
surdimpaa. Tilanne pahenee myös siksi, että 
tekijänoikeusjärjestöt voivat kyllä myydä ra-
haa vastaan esityslupia suuriin kansainväli-
siin sekä kotimaisiin elokuviin, mutta eivät 
muuhun videoaineistoon. Eurooppalaisten in-
die-elokuvien tai minkä tahansa verkkovide-
oiden osalta lupaa ei siis saa kuin kysymällä 
suoraan tekijältä.

Löytäessäsi kiinnostavan videon vaikkapa 
netistä, voit toki kysyä sen omistajalta lupaa 
sen esittämiseen. Varaudu kuitenkin selittä-
mään, miksi ihmeessä lupaa tarvitset, sillä 
useimpien muiden maiden kansalaiset eivät 
ymmärrä, että meillä Suomessa on näin ta-

YouTuben käyttö opetuksessa 
Verkkovideoiden tekijänoikeudellinen dilemma

tarMo toikkanen
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kapa ju inen 
lainsäädäntö. 
E s i m e r k i k -
si USA:ssa 
o p e t u k s e s -
sa saa tehdä 
mitä tahansa, 
joka on “fair 
use”, siis yk-
sinkertaista-
en sanottuna 
reilua, perus-
teltua eikä 
kaupal l ises-
ti haitallista. 

Epäkaupallisen videon esittäminen opetuk-
sessa USA:ssa on itsestään selvästi sallittua.

Koska vallitseva lain tulkinta on opetuk-
sen kannalta absurdi ja vanhentunut, tietty 
tulkintojen uusiminen on tarpeen. Itse suo-

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/wp-content/uploads/ 
2013/02/kopiokissa_osa3_yksityinen_vai_ei.pdf

sittelen verkkovideoiden esittämisessä “em-
paattisen esittämisen” periaatetta. Ennen 
kuin esität videon, kysy itseltäsi, miltä vide-
on omistajasta tuntuisi, kun hän kuulisi sinun 
esittäneen videon. Jos hän vain ilahtuisi, on 
videon esittäminen luultavasti melko riski-
töntä. Jos hän taas harmistuisi, videota ei 
kannata esittää ilman luvan hankkimista.

Tänä vuonna yli 50 000 allekirjoitusta ke-
rännyt Järkeä tekijänoikeuteen -kansalais-
aloite sisältää muutoksen, joka korjaisi koko 
yllä kirjoitetun epäselvyyden luokittelemalla 
luokkahuoneopetuksen selkeästi luonteel-
taan yksityistilaisuudeksi, jossa esityslupia ei 
tarvitsisi miettiä.

Kirjoittaja on Opettajan tekijänoikeusoppaan 
kirjoittaja ja oppimisympäristöjen tutkija 
Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa.
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E-kirja kiinnostaa suomalaisia. Joka neljäs 
on lukenut e-kirjaa ja sellaisen ostamista 

harkitsisi yli miljoona suomalaista. Tutkimus 
osoittaa suomalaisten olevan kiinnostuneita 
e-kirjasta, vaikka sen suhteellinen markki-
naosuus vielä onkin pieni Suomessa.” Kvan-
titatiiviseen tutkimukseen osallistui yli 1000 
15–70 -vuotiasta suomalaista joka puolelta 
Suomea Ahvenanmaata lukuun ottamatta, 
yhtä paljon miehiä ja naisia. Julkaisupalve-
lu BoD:n teettämä tutkimus viestittää, että 
sähköiset oppikirjat ovat tulleet suomalais-
tenkin kokemuspiiriin, ja tämä näkyy myös 
oppikirja-alalla: kustannusala laajenee juuri 
nyt näihin tuotteisiin.

Nuorten käyttäjien mielipiteet

Tutkin pedagogisten opintojeni seminaari-
työssä lukio-opiskelijoiden käyttökokemuksia 
ja kehitysehdotuksia sähköisestä oppikirjas-
ta. Aiheeni valikoitui ajankohtaisuuden ja 
kiinnostukseni perusteella. Otavalla oli kokei-
luversio yhteiskuntaopin oppikirjasta Forum 
I, ja haastattelin sitä käyttäneitä Jyväskylän 
normaalikoulun opiskelijoita. Kerron tässä 
artikkelissa lukiolaisten mielipiteitä ja esitän 
myös omia pohdintojani sähkökirjojen tule-
vaisuudesta. Kyseistä sähkökirjaa oli kesään 
2013 mennessä ollut käytössä vain muuta-
malla koululla, joiden yhteiskuntaopin opet-
tajat ovat yleensä itse olleet sitä kehittämäs-
sä. 

Digikirjojen kehittämisehdotuksia

Ryhmähaastatteluissa tuli esille eri oppimis-
tyyliä edustavien näkökulmia sekä yksilöllisiä 
eroja suhtautumisessa kirja-alan sähköis-
tymiseen. Haastattelin yhteensä kolme ne-
lihenkistä ryhmää, jotka koostuivat lukion 
ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. 

Jokainen haastateltavista oli ainakin kokeillut 
heille oppitunnilla esiteltyä uutta formaattia, 
vaikka vain osa oli innostunut käyttämään 
sitä enemmän.

Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä uu-
teen formaattiin, vaikka osa suhtautui lähtö-
kohtaisesti digitaaliseen materiaaliin epäile-
västi eikä kokenut sitä omakseen. He kuiten-
kin kannustivat kehittämään tuotetta eteen-
päin, sillä nykyisellään se ei osan mielestä voi 
korvata paperista kirjaa. He miettivät, että 
tottumisessa sähköiseen kirjaan saattaisi 
kestää. Pohdinnassa oli myös, onko nykyinen 
innostus vain alkuhuumaa ja vaihtelun tuo-
maa virkistystä.

Käyttäjät nostivat esiin toiveen kirjan se-
laamisen helpottamisesta, ja hakutoiminto 
oli toiseksi toivotuin ominaisuus. Kolman-
neksi eniten kaivattiin sekä käsitelistaa että 
sisällysluetteloa. Ehdotuksia tuli myös sivu-
numeroista, kopiointimahdollisuudesta, kä-
sitteiden tummentamisesta sekä omien kir-
janmerkkien laittamisesta eli suurimmaksi 
osaksi samoista ominaisuuksista, joita pape-
risella kirjalla on.

Ruusuja digitaalisuudelle…

Kaksi opiskelijaa koki myönteisenä helpon 
siirtymisen sivulta toiselle liu’uttamalla (toi-
saalta yksi myös totesi sivujen vaihtuvan 
välillä liiankin herkästi). Erilliset positiiviset 
kommentit koskivat yksipalstaisuutta ja pie-
nempää lukukynnystä verrattuna paperiseen 
kirjaan. 

Kaksi vastaajaa kehui erityisesti sitä, että 
kappaleet jatkuivat rullatessa alaspäin, jolloin 
ajatus ei katkennut samoin kuin tavallisen kir-
jan sivua kääntäessä. Toisaalta yksi opiskeli-
ja myös harmitteli tätä ja toivoi enemmänkin 
paperikirjan muotoa (esim. aukeaman näky-
mistä) sähkökirjaankin. Yksi haastateltu ke-

Sähköisen oppikirjan vallankumous?

taru Ylinen-luoPa
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hui näkymää, jossa pelkät kuvat voi katsoa 
erikseen, sillä hän kertaa kokeeseen ensin 
lukemalla tekstin, sitten selaamalla kuvat. 

Hyvinä puolina nähtiin lisäksi se, että asi-
oita voi verrata kätevästi kahdesta eri kappa-
leesta ja että materiaalia voi suurentaa. Myös 
oppikirjan päivittämisen nopeutta kiiteltiin. 
Käytännöllisenä opiskelijat näkivät sen, ettei 
kirjoja tarvitse kantaa taulutietokoneen sisäl-
täessä ne kaikki.

... mutta risuja myös

Eräs vastaajista koki itse sähköisen muodon 
olevan hankaluus, koska asiatekstiin on hä-
nen mielestään vaikeaa keskittyä näytöltä. 
Yksi opiskelija totesi sähkökirjan olevan eko-
logisesti kestävä ratkaisu mutta pohti ruudun 
tuijottamisen kansanterveydellisiä vaikutuk-
sia. Opiskelijat miettivät, vaatiiko sähköi-
sen kirjan käyttäminen internet-yhteyttä, ja 
mökkeilevät lukiolaiset pohtivat myös virran 
tarvetta.

Opiskelijoita puhutti suhteellisen paljon 
oppikirjojen hinnoittelu. ”Koulukirjat ovat 
ihan järjettömän kalliita suhteessa siihen, 
että niitä saatetaan käyttää kaksi kertaa.” 

”Onhan se niille [kustantajille] hirveä bisnes, 
mutta meille pelkkää rahastusta.” Näin ollen 
useat opiskelijat ottivat esille toiveet sähköi-
sen oppikirjan edullisuudesta verrattuna pa-
perisiin kirjoihin. Lukiolaiset sanoivat mietti-
vänsä myös saavutettavuutta: kaikilla ei ole 
taulutietokoneita eikä tavallisella tietokoneel-
la kirjan selaaminen ei ollut yhtä 
vaivatonta.

Mitä e-kirjalla on 
annettavaa?

Edellä mainittujen ominaisuuksi-
en lisäksi nuoret pohtivat, miten 
uutta formaattia voisi hyödyntää 
oppikirjallisuudessa. Videoilla 
voisi heidän mielestään tuoda li-
sää mielenkiintoiseen aiheeseen, 
mutta ei osattu arvioida, mikä 
yhteiskuntaopissa kiinnostaisi ja 
mistä aiheesta löytyisi videoita. 
Opiskelijat pohtivat, että useam-
man aistin ottaminen mukaan 

nostaa mielenkiintoa, mutta yhteiskuntao-
pissa se ei ehkä toimi. Videot olisivat heidän 
mielestään mukavaa väliviihdettä.

Äänikirjaa ei koettu tarpeelliseksi. Opis-
kelijat kuitenkin totesivat äänitysten olevan 
kuulo-oppijalle hyvä, mutta kukaan haasta-
telluistani ei ollut sitä mieltä, että tilaisuuden 
tullen kuuntelisi yhteiskuntaopin kappaleita. 
Sen sijaan mietittiin parempia sovelluskoh-
teita kieliaineissa. 

Lukiolaisten mielestä ajatus sähköisestä 
oppikirjasta oli siis varteenotettava, kunhan 
hinnat pysyvät kurissa. Kehitysajatukset 
myötäilivät tavallisen oppikirjan ominaisuuk-
sia ja käyttötapoja; lähinnä vain tekstihaku 
ja kopioiminen olivat toimintotoiveita, jotka 
kumpuavat digitaalisista käyttöyhteyksistä. 

Mielestäni sähköisiin oppikirjoihin voisi 
lisätä opettajien video- tai audioselityksiä 
vaikeista aiheista esimerkiksi matematiikas-
sa, jolloin opiskelijat voisivat helposti palata 
niihin. Entä voisivatko opettajat itse liittää 
kirjan yhteyteen omaa opetusmateriaaliaan, 
vaikka kollektiivisesti koota videopätkiä tun-
neistaan? 

Digiuudistus - keino vai päämäärä?

Olisiko oppimateriaaleja kehiteltäessä syytä 
pysytellä opiskelijoille tutussa kirjamaisessa 
muodossa? Lukioikäiset ovat kuitenkin ehti-
neet lukea jo noin kymmenen vuotta pape-
rioppikirjoista, vaikka he olisivatkin vapaa-
ajallaan käyttäneet tietotekniikkaa. Pitäisikö 

Vanhentunutta opetusvälineistöä?
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sähköisten oppikirjojen kokeileminen aloittaa 
vasta koulutiensä alussa olevilla oppilailla, 
jotka eivät ole vielä ehtineet tottua pelkäs-
tään paperisiin versioihin? 

Kysymyksiin on vaikeaa vastata, sillä 
kokemusta aiheesta ei juuri ole. Ehkä olen-
naisinta on kysyä opis-
kelijoilta ja oppilailta it-
seltään, sillä oppimista 
ei tule vaarantaa käyt-
tämällä heitä etujensa 
vastaisesti koekaniineina teknologiainnos-
tuksessa. Voidaanko ketään pakottaa käyttä-
mään uusia mahdollisuuksia? Ainakin uudis-
tuksia tulisi kokeilla pienemmillä ryhmillä ja 
tutkia heidän suhtautumistaan ennen muu-
tosten pakollistamista kouluissa, ettei saada 
mahdollisesti aikaan enemmän haittaa kuin 
hyötyä. 

Sähköinen oppikirja vai uusi 
pedagogiikka?

Olisiko nyt tarttumisen arvoinen tilaisuus 
uudistaa perinteistä, oppikirjakeskeistä kou-
lunkäyntiä? Ajatusta puoltaa esimerkiksi 15 
vuotta koulujen teknistymistä tutkinut Liisa 
Ilomäki Helsingin yliopiston käyttäytymistie-
teiden laitokselta. ”Se on ollut kirjakeskeisen 
koulumme suuri ongelma, että tieto on oppi-
kirjoissa. Todellisuudessa tieto on kaikkialla, 
se on suhteellista ja kumuloituvaa. Uusi digi-
taalinen teknologia sallii tämänkaltaisen ajat-
telun läpiviemisen”,  hän totesi Yle Uutisten 
verkkoartikkelissa. ”- - Hyvä sähköinen ma-
teriaali ei tarkoita kirjan siirtämistä sellaise-
naan verkkoon. Tavoite pitäisi olla kokonaan 
uudenlaisen pedagogiikan kehittäminen.”

Menee varmasti aikaa, ennen kuin digi-
taalisen vallankumouksen vasta muutama 
vuosikymmen sitten alettua keksimme saati 
otamme käyttöön sähköiselle oppimateriaa-
lille lisää sovellusmahdollisuuksia. Kannat-
taisiko irtautua kirjan rakenteen mukaises-
ta oppimis- ja opettamistyylistä ja kokeilla 
oman kiinnostuksen mukaista ohjautuvuut-
ta?  Oman kiinnostuksen mukaista ohjautu-
vuutta on esimerkiksi aiheiden valitseminen 
internetin sivustoilla ilman säädeltyä järjes-
tystä. Pitäisikö katse kääntää sähköisiin oppi-
misympäristöihin ja unohtaa kirjamuotoinen 
opiskelu? Lukion opetussuunnitelma antaa 

mahdollisuuden myös siihen.
LOPS ohjaa kouluja panostamaan tieto- ja 

viestintätekniikkaan, ja kunkin ”omalle oppi-
mistyylille sopiva työskentelymuoto” voi olla 
myös sähköinen työtapa.  Lukion opetussuun-
nitelmassa todetaan: ”- - Lukion on luotava 

sellaisia opiskeluympä-
ristöjä, joissa opiskeli-
jat voivat asettaa omia 
tavoitteitaan ja oppia 
työskentelemään itse-

näisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa 
ryhmissä ja verkostoissa. Heille tulee antaa 
tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimis-
tyylilleen sopivia työskentelymuotoja.” 

Laajentamalla virtuaalisiin oppimisympä-
ristöihin ja -alustoihin kustantajat saattaisi-
vat vallata alaa nykyisiltä järjestelmiltä. Esi-
merkiksi tehtävien palauttaminen sähköisesti 
samaan järjestelmään toisi selkeyttä. Kirjan 
yhteydessä voisi olla myös kurssisivu, johon 
opettaja voisi itselleen ja opiskelijoille tallen-
taa huomioita. 

Opettajan näkymä olisi hyvä tuki tule-
vienkin kurssien opettamiseen. Palautteen 
voisi pyytää sähköisesti nimettömänä ilman 
pelkoa tunnistamisesta käsialan perusteella, 
ja opettaja voisi tallettaa kaikki aihepiiristä 
vuosien varrella kertyneet palautteet virtu-
aalisesti samaan paikkaan. Entä voisiko op-
pilaitosten hallinto-ohjelmia kehittää samaan 
sovellukseen? Tämä helpottaisi jatkuvasti 
uusiutuvien, moninaisten järjestelmien opet-
telusta koituvaa taakkaa koulun oppilas- ja 
henkilökunnalta.

Avoimia kysymyksiä sähkökirjojen 
tiellä

Miten digitasa-arvo eli opiskelijoiden tasa-ar-
voinen käyttöoikeus digitaalisiin aineistoihin 
ja materiaaleihin toteutetaan? Oppilaitosten 
rehtoreita puhuttavat nyt materiaalihankin-
nat ja niiden kustannukset. Vaikka uusia op-
pimismateriaaleja julkaistaisiinkin, on jostain 
löydyttävä resursseja. Sanoma Pron viestin-
täpäällikkö sälytti Ylen uutisissa vastuuta op-
pilaitoksille: ”Olemme valmiita julkaisemaan 
täysin sähköisen opiskeluympäristön, kun-
han oppilaitoksilla on tasavertaiset, luotetta-
vasti toimivat välineet sen käyttämiseen sekä 
valmius ja halu siihen.”  Voidaanko olettaa 

“Lukiolaisten mielestä ajatus sähköisestä 
oppikirjasta oli varteenotettava, kunhan 
hinnat pysyvät kurissa.”
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koulujen hoitavan yksin käytännön järjeste-
lyt laitteineen vai tulisiko apua saada muilta 
tahoilta? 

Opetushallitus on perustanut erikseen di-
gitaalisen oppimisen neuvottelukunnan. On 
mielenkiintoista, että yhdeksi sen tehtävistä 
on määritelty digitaalisen oppimateriaalien 
yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen. 
Miten uusista materiaaleista saataisiin tasa-
arvoisesti kaikkien saatavilla olevia? Toi-
saalta, ovatko paperisetkaan oppimateriaalit 
yhdenvertaisesti hankittavissa? Esimerkiksi 
lukion oppikirjojen hinnoittelusta on ollut pal-
jon keskustelua.

Paperisten kirjojen uusintapainostihey-
teen sähkökirjat ovat ratkaisu, mutta hinta 
säilyy ongelmana. Miten digitasa-arvo voi to-
teutua, jos kaikilla kouluilla ei ole varaa os-
taa uusia laitteita ja vuosittain uutta lisens-
siä? Kustantajankaan kannalta tilanne ei ole 
mutkaton, sillä paperisen kirjan lisäksi tulisi 
samanaikaisesti suunnitella sähköinen versio 

– eikä lukijakunta ole tottunut maksamaan 
elektronisesta materiaalista. Suomenkielisel-
lä materiaalilla myös markkinat ovat pienet.

Sähköistymisen tulevaisuus Suomen 
opetusalalla

”Paperikirja on helppo myydä, maksaa ja käyt-
tää, sähkökirja toistaiseksi vielä hankalampi 
hankkia ja lisäksi kallis, joten tässä vaihees-
sa ei ole tarkoituskaan myydä valtavia mää-
riä sähkökirjoja”, on Talentum Median edus-
taja todennut Opettaja-lehdessä. Samassa 
lehdessä WSOY Pron (nykyinen Sanoma Pro) 
edustaja on puolestaan todennut: ”- - Table-
tit ja mobiililaitteet voivat muuttaa koulutus-
ta ja opiskelua paljonkin, sillä niiden kautta 
materiaalit ovat käytettävissä periaatteessa 
missä tahansa. Uusia laitteita tulee markki-
noille jatkuvalla syötöllä, mutta jotta niiden 
koulukäyttö olisi mahdollista ja järkevää, on 

ensin ratkaistava ainakin laitteiden hinta, yl-
läpito sekä se, kuka maksaa mobiililaitteiden 
nettikäytön.”

Tulevaisuudessa ratkaistaneen siis käy-
tännön kysymysten selvittyä, korvaavatko 
sähköiset oppikirjat kokonaan paperisen vas-
tineensa – tuleeko digitaalista vallankumo-
usta Suomen oppikirja-alalla vai ei. Osaltaan 
tämä on kiinni myös opettajista ja rehtoreis-
ta: löytyykö henkilökuntaa, joka on kiinnos-
tunut ja halukas ottamaan kustantajien uusia 
tuotteita käyttöön? 

Tutkimukseni herätti paljon keskustelua 
opettajaopintojen seminaariryhmässä, ja 
moni suhtautui käynnissä olevaan muutok-
seen kauhunsekaisin tuntein. Ehdottaisin kui-
tenkin, että jos oppilaita ja opiskelijoita uusi 
oppikirjamuoto kiinnostaa, sille annettaisiin 
mahdollisuus – paperinen kirjahan ei ole ka-
donnut minnekään. Ainakin Otavalla sama 
tuote löytyy sekä digi- että paperimuodosta, 
joten opettaja voi itse käyttää perinteistä for-
maattia. 

Kirjoittaja opiskelee historian, 
yhteiskuntaopin ja ranskan opettajaksi 
Helsingin yliopistossa. 

taru.ylinen-luopa@helsinki.fi.
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Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

tavoitteista. Opetushallitus on käynnistänyt 
valtioneuvoston asetuksen pohjalta ope-
tussuunnitelman perusteiden valmistelun 
esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta 
varten. Edellä mainitut opetussuunnitelmat 
valmistuvatkin vuoden 2014 loppuun men-
nessä ja näiden opetussuunnitelmien pohjal-
ta paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla 
hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen 
opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 luki-
en. Myös kaikkien oppiaineryhmien koskeva 
työskentely on alkanut suunnitelmien mukai-
sesti. 

Laaja-alainen osaaminen – 
tulevaisuuden haaste

Opetussuunnitelman yleisen osan laadin-
taa johtaa opetussuunnitelmatyön päällikkö, 
opetusneuvos Irmeli Halinen. Hän vastaa esi-
opetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen, 
aikuisten perusopetuksen ja lukio-opetuksen 
opetussuunnitelmatyön koordinoinnista. 

Opetussuunnitelmissa on pureuduttu 
2000-luvun alkuvuosikymmenten keskeisiin 
haasteisiin, jota kuvataan termillä oppilaan 
laaja-alainen osaaminen. Oppilaan laaja-
alainen osaaminen on kytköksissä vahvasti 
koulukulttuuriin, pedagogiseen johtamiseen 
ja oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteis-
työhön. Miten nämä tekijät näkyvät koulun 
arjessa?  Jokainen kouluhan luo omat sään-
tönsä ja toimintatapansa, josta sitten muo-
dostuu koulun toimintakulttuuri, joka muut-
tuu hitaasti ajan saatossa. 

Haastattelussa opetusneuvos Halinen to-
teaa, että ilman koulun arjessa tapahtuvaa 
muutosta näitä tavoitteita on mahdoton saa-
vuttaa. Opetustoimessa ja kouluissa joudu-

taan pohtimaan tietoisemmin omaa toiminta-
tapaa ja sen vaikutusta laaja-alaiseen osaa-
misen kehittymiseen. Esimerkiksi kulttuurilli-
nen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu tai 
osallisuus ja vaikuttaminen muodostuvat ja 
vahvistuvat nimenomaan koulun arjen tilan-
teissa, ei oppitunneilla. Oppitunneilla puoles-
taan tarvitaan enemmän taitojen harjoittelua 
kuin tietojen pänttäämistä. Yhdessä tekemi-
sen taitoja oppii parhaiten tekemällä asioi-
ta yhdessä. Opettajat ovat ainakin käytyjen 
keskustelujen perusteella varsin halukkaita 
toimintakulttuurin muutokseen ja tarvitsevat 
varmasti työnsä tueksi myös koulutusta.

Monilukutaito oppilaan apuna

Opetussuunnitelmien perusteissa korostuu 
tieto- ja viestintäteknologian osaaminen ja 
monilukutaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan 
erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen 
taitoja. Nämä taidothan liittyvät kiinteästi 
oppimiseen, ajattelutaitoihin, oppimiskäsi-
tykseen ja tiedon analysointiin sekä uuden 
tiedon tuottamiseen. Koulujen välillä on kui-
tenkin eroja tvt -laitteiden käytössä. Eivät-
kö nämä ole koulua ympäröivän yhteiskun-
nan ja oppilaan tulevaisuuden ja nykyisiäkin 
haasteita?  

Irmeli Halinen toteaa, että tieto- ja vies-
tintäteknologinen osaaminen haluttiin nostaa 
itsenäiseksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi 
juuri siitä syystä, että siihen liittyy Suomessa 
paljon kehittämistarpeita.  Käytännössähän 
tvt-osaaminen ja monilukutaito kietoutuvat 
monin tavoin yhteen. Haluamme selkeyttää 
ja vahvistaa tvt-osaamisen kehittymiselle 
asetettuja tavoitteita niin, että opettajien 
on helpompi hahmottaa, mihin pyritään 1 -
2 luokilla, mihin olisi hyvä päästä 6.luokan 
loppuun mennessä ja mitä vielä tarvitaan 7-9 

Opetussuunnitelmat uudistuvat – 
uudistuuko koulu?

auli oJala
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vuosiluokilla. Myös työasemien määrää pitäi-
si koulussa lisätä ja oppilaiden mobiililaitteet 
ottaa järkevään käyttöön. Sen sijaan, että 
oppilaat ehtivät käyttää laitteitaan koulupäi-
vän aikana työskentelyn häiritsemiseen, niitä 
olisi viisasta käyttää oppimisen apuvälineinä. 
Tarvitaan yksinkertaisesti enemmän työsken-
telyä digitaalisissa oppimisympäristöissä, jot-
ta tvt-osaaminen voi kehittyä.

Yhteisten asioiden hoitoa 
oppilaskunnassa

Perusopetuksessa tullaan vahvistamaan 
myös oppilaan kiinnostusta yhteisiä ja yh-
teiskunnallisia asioita kohtaan. Lisääkö tämä 
oppilaiden osallistumista yhteisten asioiden 
hoitoon ja vahvistaako se esimerkiksi oppi-
laskunnan asemaa kouluyhteisössä?

Opetusneuvos Halinen toteaa, että tämä 
on tietysti tavoite. Tarkoitus on, että oppi-
laat oppivat ottamaan vastuuta ensin itses-
tään, opiskelustaan ja muusta tekemisestään 
ja vähitellen myös yhteisistä asioista. Ilman 
kiinnostusta ja mahdollisuutta hahmottaa ja 
ymmärtää asioita on vaikea osallistua ja olla 
vastuullinen. Kauempana oleva tavoite, johon 
kasvetaan vähitellen, on kestävä elämäntapa 
ja vastuunotto kestävästä tulevaisuudesta. 
Oppilaskuntatoiminta on yksi osallistumisen 
muoto ja erinomainen mahdollisuus harjoi-
tella yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tar-
vittavia taitoja. Osallistumisen muotojen pi-
tää kuitenkin olla lapsen mittaisia ja kasvaa 
lasten mukana – ehkä aina sen verran edellä, 
että hiukan pistävät oppilaita venymään ja 
ponnistelemaankin.

Yrittäjyys uudistuvissa 
opetussuunnitelmissa

Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä, uuden keksi-
mistä, innovointia. Miten koulu vastaa näihin 
haasteisiin? Miten yrittäjyys näkyy uudistu-
vissa opetussuunnitelmissa?  

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrit-
täjyys ovat yksi seitsemästä laaja-alaisen 
osaamisen alueesta. Aloitteellinen ja vastuul-
linen tapa toimia on myös tärkeä osa perus-
opetuksen toimintakulttuuria. Yrittäjyys tulee 
näkymään hyvin, kun vielä noiden edellisten 
lisäksi kaikki oppiaineet tulevat sisältämään 
myös laaja-alaisen osaamiseen kehittämi-
seen liittyviä tavoitteita, toteaa opetusneu-
vos Halinen lopuksi.

Uudistuva koulu - haasteet 
oppimisessa ja ympäristössä

Tieto- ja viestintäosaaminen on yksi tulevai-
suuden koulun keskeisimpiä haasteita. Tä-
hän pakottaa jo koulun toimintaympäristön 
muutos. Olemmehan siirtymässä sähköiseen 
viestintään niin oppimisessa kuin oppimateri-
aaleissakin.  Tabletit ja kannettava tietokone 
oppilaan repussa on tätä päivää. Koulujen 
tietokoneistamisessa on vielä puutteita. Tä-
hän osittain vaikuttaa kuntien resurssi- ja ra-
hapula. Tampereella opettajien tvt-osaamista 
hoitaa sitä varten perustettu e-Varikko- oppi-
miskeskus. Myös opetussuunnitelmatyö Tam-
pereella hoidetaan seudullisesti laadun ta-
kaamiseksi.  Koulu kulkee vääjäämättömästi 
kohti oppivaa koulua, joka on tietoinen vah-
vuuksistaan: vahva pedagoginen johtaminen 
tai asiantunteva johtotiimi, vaihtuvat ja alati 
uudistuvat opettajatiimit oppilaan oppimisen 
ja koko työyhteisön hyvinvoinnin parhaaksi.

Kirjoittaja toimii perusopetuksen hallinnossa 
yrityskylä-hankkeen tutkijana.

Lähteet: 
Opetusneuvos Irmeli Halisen sähköpostihaas-
tattelu 29.8.2013

Valmisteilla olevat perusopetuksen opetussuun-
nitelmat 2016. Oph.fi (käytetty 29.8.2013)
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Ylioppilaskirjoituksiin on ensin valmistau-
duttu kuukausia ja kun ne vihdoin ovat ohi, 

alkaa tiukka valmistautumien yliopistojen va-
lintakokeisiin. 

Tilanne on tuttu monen lupaavan opiskeli-
jan kohdalta. Monessa yliopiston oppiainees-
sa, historia mukaan luettuna, valintakokeet 
ovat piinallisen samankaltaiset ylioppilasko-
keen kanssa. Järjestely on tuskastuttava: 
yliopistot eivät luota ylioppilaskokeeseen, 
mutta mittaavat valintakokeissa käytännös-
sä samoja asioita. Tähän on kuitenkin tulossa 
muutos jo tulevana keväänä. 

Jyväskylän yliopiston historian oppiaine 
luopuu kokonaan perinteisestä valintakokees-
ta. Sen tilalle tulee kaksivaiheinen menettely, 
jossa ensimmäisen vaiheen karsinta tapah-
tuu pitkälti ylioppilaskirjoitusten historian ai-
nereaalikokeen tuloksen perusteella. Toises-
sa vaiheessa tämä jo merkittävästi karsittu 
hakijajoukko haastatellaan, jonka perusteel-
la valikoidaan soveltuvimmat ja motivoitu-
neimmat lukemaan historiaa. Käytännössä 
ylioppilastutkinnon merkitys kasvaa huomat-
tavasti historian ainereaalikokeen korvatessa 
vanhan valintakokeen.

Muutos antaa lukiossa tehdyille opinnoil-
le niille kuuluvan arvon. Ylioppilaskokeen ai-
nereaaliuudistuksen tarkoitus vuonna 2006 
oli kehittää koetta niin, että sitä voisi käyttää 
paremmin valintaperusteena, mutta yliopis-
tot ovat olleet haluttomia tähän. Historian 
kaltaisissa oppiaineissa tämä on tarkoittanut 
sitä, että lukiossa tehdylle työlle on annettu 
arvoa vain vähän ja on haluttu pitää kiinni sii-
tä, että yliopisto mittaa opiskelijakandidaat-
tien taidot itse. Tuloksena on saatu raskas 
järjestely, jossa opiskelijat ovat pahimmillaan 

käyneet useita, sisällöiltään lähes päällek-
käisiä kokeita samana keväänä ja joutuneet 
lukemaan hyvän tuloksen saadakseen ku-
hunkin kokeeseen erikseen. Kokelas käy läpi 
erittäin rankan ja stressaavan jakson, jossa 
valintakokeista tulee itsetarkoitus. Useiden 
tutkimusten mukaan ensimmäinen opiskelu-
vuosi yliopistossa on kaikkein raskain, mutta 
myös ratkaiseva tulevien opintojen kannalta. 
Onko siis mitään järkeä, että uudet opiske-
lijat ajetaan loppuun päällekkäisillä kokeille 
juuri ennen opintojen alkua? Osa yliopistojen 
rahoituksesta on sidottu siihen, että sisään 
otettavat opiskelijat valmistuvat tavoiteajas-
sa. Päällekkäiset koejärjestelyt ovatkin tästä 
näkökulmasta kestämättömiä.

Lukioissa tehdyt opinnot ja lukion histo-
rianopettajien tekemä työ saavat kokonaan 
uuden arvon Jyväskylän yliopistossa luodus-
sa mallissa, jossa erillisestä valintakokeesta 
luovutaan kokonaan. Panostamalla historian 
opintoihin lukiossa ja sitä kautta menesty-
mällä hyvin ylioppilaskokeessa, hakijan mah-
dollisuudet päästä opiskelemaan ilman pit-
källistä valmistautumista valintakokeeseen 
kasvavat, ainakin Jyväskylässä. Osasyy sille 
miksei ylioppilaskoetta ole aiemmin käytetty 
näin laajasti valintakokeen osana, lienee sii-
nä, ettei yliopistojen eri oppiaineissa tiedetä 
kovinkaan hyvin mitä nykylukiossa tapahtuu. 
Edellisen oppiasteen syyllistämiseen on help-
po lähteä mukaan ja ihmetellä ”eikö ne siellä 
tätäkään opettaneet?” Yliopistojenkin koh-
dalla on aitoa tietämättömyyttä lukion oppi-
sisällöistä ja opetussuunnitelmista, joissa on 
nykyään aidon ongelmakeskeistä opetusta, 
historian taitojen harjoittelua, historiallisen 
ajattelun kehittämistä sekä lähdekriittisyyttä. 

Ylioppilaskokeen ainereaalista väylä 
yliopisto-opintoihin
Lukion historianopetukselle sille kuuluva arvo

siMo Mikkonen teksti, kirsi ruhanen kuva
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Näitä asioita myös mitataan valtakunnalli-
sella, yhteismitallisella ja kansainvälisesti ai-
nutlaatuisella ylioppilaskokeella, jossa ei riitä 
opitun toistaminen. Erinomainen arvosana 
edellyttää kykyä prosessoida tietoa, käsitellä 
lähdeaineistoja ja esittää ajatukset hyvässä, 
kirjallisessa asussa. Nämä ovat juuri niitä tai-
toja, joita tuore historianopis-
kelija yliopistossa tarvitsee. 

Ylioppilastutkinto väylänä 
yliopistoon ei ole täysin uusi 
asia, mutta olemassa olevat 
esimerkit ovat olleet yksittäisiä. Esimerkiksi 
Jyväskylässä historian oppiaine on jo useam-
man vuoden ajan tarjonnut opiskelupaikan 
kymmenelle parhaiten historian ainereaaliko-
keessa menestyneelle. Ongelmana on kuiten-
kin ollut, että tällöin haku on rajautunut vain 
aivan huippupisteillä kirjoittaneisiin, jolloin 
edes vahva L ei ole välttämättä riittänyt opis-
kelupaikkaan ilman valintakoetta. Uudenlai-
sen menettelyn turvin karsintaraja haastat-
teluun asettunee E:n tasolle. Tällöin sellaisil-
lakin, jotka itse kokeessa eivät ole yltäneet 
aivan huippusuoritukseen, mutta jotka ovat 
kuitenkin panostaneet lukiossa historiaan ja 
joilla selkeästi on vaadittavat historian taidot, 
on mahdollisuus tavoitella opiskelupaikkaa il-
man valintakoetta. 

Päätöstä siirtyä uudenlaiseen valinta-
koemenettelyyn edelsi useamman vuoden 
seuranta, jonka perusteella totesimme sel-
keän korrelaation valintakokeessa ja histori-
an ainereaalikokeessa menestymisen välillä. 
Historian ainereaalikokeen ja Jyväskylässä 
käytössä olleen valintakokeen korrelaatiosta 
kertoo, että vuonna 2013 valituista uusista 
opiskelijoista vain yksi oli kirjoittanut E:tä 
alhaisemman arvosanan historian kokeesta 
ja sekin oli yhtä pistettä vajaa E. Tendenssi 
on pysynyt samana useita vuosia. Hakijoi-
den ohella järjestelystä hyötyy myös yliopis-
to, jolle valintakokeet ovat raskas prosessi. 
Esimerkiksi Jyväskylässä historiaa lukemaan 
hakee vuosittain 500 kokelasta. Vanhamuo-
toinen valintakoe on sitonut kolme yliopis-
totutkijaa (ent. yliassistentti) kuukaudeksi 
valintakokeiden järjestelyihin ja tarkastami-
seen. Uusi järjestely vapauttaa resursseja ja 
antaa oppiaineelle mahdollisuuden sekä näh-
dä tulevat opiskelijat että keskustella heidän 
kanssaan.

Uusien historianopiskelijoiden ikärakenne 
on sekin muuttunut. Aiemmin historiaan tul-
tiin opiskelemaan useampi vuosi lukiosta val-
mistumisen jälkeen. Viimeisten vuosien aika-
na jo yli kaksi kolmesta Jyväskylään tulleesta 
uudesta historianopiskelijasta on kirjoittanut 
joko samana keväänä tai korkeintaan vuotta 

aiemmin. Muutos on selkeä. 
Uusimuotoinen valintakoe 
rohkaiseekin tulevia opiske-
lijoita keskittymään täysipai-
noisesti ylioppilaskokeeseen 

sekä suuntaamaan katseensa valintakokeen 
sijasta ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Niitä 
varten, joiden kiinnostus yliopistoon herää 
vasta lukion jälkeen, on edelleen olemassa 
niin sanottu avoimen väylä eli suorittamalla 
historian perus- ja aineopinnot avoimessa 
yliopistossa, voi hakea yliopistoon varsinai-
seksi opiskelijaksi.

Valtaosa Jyväskylään historiaa lukemaan 
hakevista on suorittanut ylioppilastutkinnon 
vuoden 2005 jälkeen ja heidän kohdallaan 
historian ainereaalikokeesta tulee merkittä-
vin karsintatekijä. Pisteytyksessä huomioi-
daan lisäksi äidinkielen koe, sekä neljä valin-
naista ainetta, jotka voivat olla kieliä, pitkä 
tai lyhyt matematiikka sekä yhteiskuntaopin 
ainereaalikoe.

Muutoksessa huomioidaan myös erityisha-
kijaryhmät. Kansainvälisen tutkinnon (esim. 
IB) sekä vanhamuotoisen ylioppilastutkinnon 
(ennen vuotta 2006) suorittaneille lasketaan 
taustapisteet, joiden kautta heidän tutkinton-
sa saatetaan vertailukelpoiseksi nykymuotoi-
sen yo-kokeen suorittaneiden kanssa. Tätä 
kautta heille annetaan yhtäläinen mahdolli-
suus päästä toisen vaiheen haastatteluihin. 
Niiden ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 
hakijoiden kohdalla, joilta puuttuu ylioppi-
lastutkinto, joudumme järjestämään valinta-
kokeen kaksiosaisena, jossa ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään lukion valtakunnallisiin 
kursseihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät, 
jotka pisteytetään ja joiden perusteella suo-
ritetaan karsinta haastatteluihin.

Haastatteluihin toisessa vaiheessa kut-
sutaan noin 90 hakijaa. Valintakoehaastat-
teluissa taustapisteillä on merkitystä enää 
siinä tapauksessa, että useampi hakija pää-
tyy tasapisteisiin, jolloin karsinta tapahtuu 
taustapisteiden perusteella. Haastatteluissa 

“Jyväskylän yliopiston historian 
oppiaine luopuu kokonaan 
perinteisestä valintakokeesta.”
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arvioidaan kolmea eri osa-aluetta, hakijan 
käsitystä historiasta, kriittisyyttä sekä henki-
lön itsetuntemusta. Kaikki kolme osa-aluetta 
pisteytetään. Haastattelussa varmistetaan 
että valittavilla henkilöillä on käsitys siitä 
mitä historia on; että he kykenevät itsenäi-
seen ja kriittiseen ajatteluun; että he omaa-
vat valmiudet historianopiskeluun ja edel-
lytykset kehittyä asiantuntijoiksi historian 
alalla; että he ovat sitoutuneita opiskeluun, 
ovat tavoitteellisia ja ymmärtävät mitä ovat 
tulossa opiskelemaan. Historian sisältöjen ja 
historian taitojen hallinta on varmistettu jo 
ylioppilaskokeessa, eikä näihin ole enää tar-
vetta palata haastatteluissa. Toisen vaiheen 
yhteyteen on varattu mahdollisuus teettää 
pieni ennakkotehtävä, jota voidaan käyttää 
tukena haastatteluissa. Muuten haastattelui-
hin ei tarvitse valmistautua, eikä niissä esite-
tä varsinaisia sisältökysymyksiä, jotka vaati-
sivat ennakkovalmistelua. Haastatteluihin on 
tärkeintä tulla omana itsenään.

Sekä mahdollisten hakijoiden että histori-
an oppiaineen näkökulmasta olisikin nyt en-

siarvoisen tärkeää saada 
lukiot – sekä lukiolaiset, 
historianopettajat että 
opinto-ohjaajat – tietoi-
siksi muutoksesta. Pitkän 
aikavälin tavoitteena on 
että ylioppilastutkinnon 
merkitys väylänä yliopis-
to-opiskeluihin korostuisi 
laajemminkin. Jyväsky-
län historian oppiaineen 
menettely herättääkin 
kiinnostusta valtakunnal-
lisesti. Rekrytoinnin on-
nistuminen, hakijamääri-
en pitäminen korkeana ja 
parhaiden opiskelijoiden 
saaminen ovat edelly-
tyksinä sille, että kokei-

lu laajenee myös Jyväskylän ulkopuolelle 
ja muihin oppiaineisiin. Kokeilu on samalla 
askel lukioiden ja yliopistojen yhteistyön sy-
ventämisen tiellä. Ammatillista koulutusta 
on julkisessa keskustelussa viime vuosina 
korostettu, osittain lukioiden kustannuksella. 
Tosiasia kuitenkin on, että lukio-opinnot ovat 
väylä yliopistoon. Historia taas antaa työlli-
syyskyselyiden mukaan hyvin monipuoliset 
valmiudet erilaisiin ammatteihin niin julkisel-
la, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. 
Jyväskylän kokeilulla osaltaan selkeytetään 
lukion ja yliopiston keskinäistä suhdetta.

Jyväskylän yliopiston humanistisen tie-
dekunnan valintakriteereistä tehdään lopulli-
nen päätös 17.9 ja ne julkistetaan lokakuun 
alussa. Lisätietoja uudesta valintakokeesta ja 
kaikesta siihen liittyvästä saa kirjoittajalta.

Kirjoittaja työskentelee  Jyväskylän 
yliopiston Historian ja etnologian laitoksen 
varajohtajana. 

040-8093949, simo.mikkonen@jyu.fi
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Etsivää nuorisotyötä Vantaalla

heidi halM

Etsivä nuorisotyö ei terminä eikä työtapa-
na ole uusi, mutta virallisen statuksen työ 

sai nuorisolain muuttuessa 2011, jolloin etsi-
västä nuorisotyöstä tuli pakollista joka kun-
taan. Kuntia velvoitetaan järjestämään etsi-
vää työtä kaikille peruskoulun päättäneille, 
jotka eivät ole saaneet tai vastaanottaneet 
opiskelupaikkaa, aloittaneet opintoja tai jot-
ka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulu-
tuksen, varusmies- tai siviilipalveluksen. 

Vantaan nuorisopalvelut palkkasi etsivään 
työhön työparin ensimmäisten kuntien jou-
kossa heti kun opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi toiminnalle avustusta 2008. Aluksi 
työtä tehtiin lähinnä maahanmuuttajataus-
taisten nuorten auttamiseksi. Toiminnan laa-
jentuessa ohjaus- ja tukekeskus Kipinän ja 
etsivän nuorisotyön yhdistyessä 2010 koh-
deryhmäksi sovittiin kaikki 16–28 -vuotiaat 
tuen tarpeessa olevat nuoret. Tällä hetkellä 
Kipinässä työskentele kahdeksan työnteki-
jää, joista neljä etsivässä työssä, ohjauksen 
asiantuntija, sairaanhoitaja ja kaksi tukikes-
kuksessa päivätoiminnan pajaohjaajina.

Tuen tarve voi olla monenlaista. Nuori voi 
tarvita tukea itsenäistymiseen liittyvissä pul-
matilanteissa, oikean koulutuspaikan löytä-
misessä, terveyteen tai sosiaaliseen tukeen 
liittyvissä asioissa, asunnottomuudessa, va-
paa-ajanviettomahdollisuuksien etsimisessä, 
kielikoulutusasioissa jne. 

Työskentely käynnistyy nuoresta tehdyn 
huoli-ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, 
jolloin etsivän nuorisotyön työntekijä ottaa 
yhteyttä nuoreen. Aina yhteyden saaminen ei 
ole helppoa esim. nuorten vaihtuvien puhe-
linnumeroiden vuoksi. Mutta Vantaan etsivät 
ovat huomanneet että Facebookissa tehtyyn 
yhteydenottopyyntöön nuoret yleensä vas-
taavat. Silloin, kun nuori on jumittunut ko-
tiinsa, työntekijät lähtevät tapaamaan nuorta 

sinne. Tiistaisin 
ja keskiviikkoi-
sin nuori voi 
tulla Kipinään 
ilman ennalta 
sovittua aikaa. 
    Työntekijät 
auttavat nuorta 
hahmottamaan 
tulevaisuuden 
suunnittelua ja 
etsimään eri 
va ih toehto ja , 
sekä auttavat  
konkreettisissa 
pulmissa. Nuoren niin toivoessa etsivät lähte-
vät hänen kanssaan eri virastoihin tai vaikka 
sosiaalityöntekijän tapaamiseen. Yhteistyötä 
etsivät tekevät nuoren verkoston kanssa aina 
tarpeen mukaan mm. huoltajien, eri oppilai-
toksien, kaupungin sosiaali- ja terveysasemi-
en ja poliisin kanssa. Yleensä nuorta tavataan 
useita kertoja ennen kuin häntä saadaan oh-
jattua eteenpäin. Nuoren kanssa hoidetaan 
asia kerrallaan ja nuorta helpottaa kun asiat 
alkavat järjestyä. Periaatteena Vantaan etsi-
vässä työssä on, että nuorelle annetaan apua 
niin kauan kuin hän sitä haluaa tai tarvitsee 
ja sen jälkeen saatetaan nuori esim. opiske-
lujen pariin. 

Toimintavuosien aikana ohjaus- ja tuki-
keskus Kipinä ja nuorten etsivän työ on tul-
lut tutuksi, ja vuosi vuodelta tuen tarpeessa 
olevien nuorten määrä on kasvanut. Viime 
vuonna Kipinän asiakkaina oli yli 500 nuorta 
ja sosiaalisen median kautta ohjauksia ta-
pahtui yli 700.

Kirjoittaja työskentelee suunnittelijana 
Vantaan nuorisopalveluissa.  

Kuva: Wikimedia commons.
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I Svenska litteratursällskapets arkiv finns 
mycket material om andra världskriget 

– och inte vilket material som helst utan ma-
terial skrivet av barn. Vår övergripande idé 
för ett nytt arkivpedagogiskt material för 
utlåning till skolor blev att skapa en arbets-
helhet där barn från krigstiden får tala direkt 
till barn i nutiden. Vi utgick ifrån läroplanen, 
varför helheten Krigets barn riktar sig till års-
kurs 8 som ett komplement till den ordinarie 
undervisningen i historia. Materialet lämpar 
sig även för undervisningen i modersmål eller 
svenska språket. 

Våra främsta källor blev ett skolarkiv som 
innehåller uppsatser skrivna av skolever 1940 
samt ett personarkiv som innehåller ett krigs-
barns brev och dagboksanteckningar från sid 
tid i en fosterfamilj i Sverige. Att 70 000 barn 
skickades till Sverige och Danmark under 
krigstiden är en sak som fortfarande är svår 
att prata om i Finland. Händelsen påverkade 
djupt minst två generationer och är värd att 
uppmärksammas. Krigets barn belyser den 
emotionella sidan, hur det kändes att vara 
barn i Finland under krigsåren 1939 – 1945. 
Den önskade effekten är att väcka empatisk 
förståelse genom reflektiv diskussion och 
koppling till nutid.

Krigets barn består av två delar. Den för-
sta heter ”I Finland” och börjar med dagen 
då kriget bröt ut den 30 november 1939; hur 
skoldagen avbröts av luftalarm och eleverna 
skickades hem. En skoluppsats vi använt be-
skriver den konfunderade stämning som råd-
de. Till en början var man både nyfiken och 
villrådig men slutligen mest trött och rädd. 
Vidare tas evakueringen av städerna upp, 
hur den gick till och hur den organiserades. I 
en skoluppsats beskrivs hur en familj kör ut 
till sitt landsställe mitt i natten, i november, 
med släckta billyktor för att inte synas. En 

sådan här berättelse är lätt att relatera till 
i dag; hur skulle det kännas att åka ut till 
landet en natt i november? Vad väntar där? 
En tredje skoluppsats handlar om en flygupp-
visning som övergår i en oväntad luftstrid och 
slutar med att ett ryskt plan störtar till mar-
ken. Man skidar till platsen och finner en sol-
dat liggande i snön, som om han sov. Han har 
försökt hoppa men hans fallskärm har inte 
öppnat sig och han är död. I hans ficka hittar 
man ett fotografi på hans fru och lilla dot-
ter, de som ännu inte vet om att han stupat. 

”Det började sedan skymma, alla gingo hem i 
en underlig sinnesstämning. De flesta tänkte 
säkert, att även många av våra man säkert 
fingo dela denne främlings öde” skriver skole-
leven. Uppsatsen väcker empati och ger ett 
bra underlag för mer filosofiska diskussioner.  
Del ett avslutas med ett kapitel om arbets-
plikt och talkoarbete, en högst imponerande 
verksamhet som försiggick under krigsåren. 
Eftersom hundratusentals vuxna män och 
kvinnor skickades till fronten trädde en speci-
ell lag i kraft: lagen om arbetsplikt.  Alla som 
fyllt 18 skulle arbeta – senare sänktes ålders-
gränsen till 15. Tusentals kvinnor och ungdo-
mar fick plötsligt lära sig nya yrken inom in-
dustrin, byggbranschen eller lantbruket. Det 
var tunga kroppsarbeten som tidigare skötts 
av män. De som var barn uppmuntrades att 
delta i frivilligt talkoarbete; man samlade, 
sparade och återanvände så mycket som 
möjligt. Importen hade så gott som avstan-
nat så materialbristen var stor. Dagens barn 
får fundera på det här; vad de själva skulle 
ha kunnat delta med och hur det är i dag. Det 
finns mycket man kan ta fasta på här som 
lärare; slit- och slängkulturen, miljöaspekten 

– eller helt enkelt vad det innebär att fungera 
samhällsrelevant. Tänker man på det allmän-
nyttiga i dag?

Krigets barn – en arkivpedagogisk resa 
till andra världskriget

nellY laitinen 
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Del två heter ”Till Sverige” och följer ett 
konkret barn till Göteborg. Lilla Maire Wes-
terholm var sju år då kriget bröt ut 1939 och 
skickades i väg året därpå. Hon fick bo hos 
ett barnlöst par och började i svensk skola. 
Vi låter henne själv komma till tals via bre-
ven hem till mamma. Hon skriver på svenska 
eftersom hon är finlandssvensk och alla stav- 
och språkfel har fått stå kvar för att ge den 
riktiga känslan av ett barns röst. I Sverige har 
Maire det ganska bra. Hon får gå på bio och 
cirkus, familjen far ut till landet, hon berättar 
om skolan, kamraterna osv.  Via breven får 
vi dock ta del av den oro hon känner inför att 
komma hem, flytta till en annan stad, börja i 
ny skola. Hemma väntar också en ny person, 
mammas nya man. Maire skickades totalt tre 
gånger till paret i Göteborg.  Hon skrev också 
brev från sina långa och tunga tågresor. Hon 
beskriver sinnesintryck; det luktar illa, bar-
nen gör på sig och har inga byteskläder, det 
gungar i tågvagnen, kärlen är odiskade, det 
är bräder för fönstren, det regnar in genom 
springorna. Att ta sig till Göteborg tog tio da-
gar, en väldigt lång resa för en liten flicka. 
När hon äntligen kommer hem för gott är hon 
tretton år och lång och mager. Väl hemma skri-
ver hon dagbok. Hon skriver varje dag om vad 
hon äter – ändå magrar hon konstant. Doktorn 
hon besöker ordinerar henne 500 gram smör 
och 3 dl mjölk. Att hon längtar till Sverige är 
uppenbart – men det är lika uppenbart att 
hon, var hon än befinner sig, tampas med en 
ständig känsla av att befinna sig på fel ställe.  
Dagens barn får fundera på främlingskap och 
identitet – vad det innebär att vara jag, att 
ha rötter, att höra hemma någonstans. Vad 
blir det kvar när man åker bort från det van-
liga, bort hemifrån, från de människor man 
känner, bort från sitt språk?

Krigets barn i praktiken – testning och 
feedback 

Krigets barn har sedan lanseringen i janu-
ari lånats av tre högstadier, bl.a. av Botby 
grundskola i östra Helsingfors, där vi följde 
tre parallellklasser i årskurs 8 för att se hur 
arbetet framskred.  Helt allmänt kan man 
konstatera att det finns många faktorer som 
påverkar arbetet, t.ex. klassdynamiken, lä-
rarens vägledning, arbetsgruppernas sam-

mansättning etc. Eleverna fick arbeta i grupp 
med uppgifterna och sedan gick läraren i 
genom svaren gemensamt med hjälp av en 
dokumentkamera. Krigets barn lämpar sig 
också för enskilt elevarbete eftersom skolan 
kan låna en klassuppsättning så att varje 
elev arbetar med en egen bok.  För att ha 
gott om tid bör man reservera två dubbeltim-
mar – två lektioner per del verkar fungera. 
Eleverna fick svara på en frågeenkät och ur 
den framgick det att de tyckte om att jobba 
med boken, att bilderna/det grafiska utseen-
det tilltalade dem och att uppgifterna ansågs 
ganska ”lätta”. Vi bedömde att den passade 
årskurs 8 bra. En elev skrev ”Jag tyckte det var 
otroligt intressant! Bryr mig inte så mycket om 
historia men det här var bra!” och en annan: 

”Det var intressantare än vanligt eftersom man 
fick veta hur det på riktigt kändes för män-
niskorna”. Det ser vi som ett lyckat resultat. 
Eleverna fick även lite nys om vad käll-
material är eller varför arkiv finns, vilket 
inte var något som de självklart kände till. 
Man kan med fördel kombinera arbetet med 
Krigets barn t.ex. med en film om temat 
(T.ex. Klaus Härös Äideistä parhain eller Erja 
Dammerts dokumentär Sotalapset) eller med 
att intervjua far- och morföräldrar om kriget. 
Man kan också läsa någon skönlitterär bok, 
t.ex. Solveig von Schoultz Nalleresan eller 
Veronica Leos bilderbok Ekorrögon.

Mer information på www.sls.fi/skolan

Skribenten jobbar som arkivarie i Svenska 
litteratursällskapet i Finland.
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Kirjoitin Kleioon (1/2013) artikkelin tieteen 
historian käsittelystä. Lupasin kirjoittaa 

uuden opetuksen kannalta paremman ver-
sion Galileista. Tässä näkemyksiäni tieteen 
historian opettamisesta tapauksena Galilei.

Galileon oikeudenkäynti

Syyskuussa 1632 Galilei sai Firenzeen kirjeen, 
jossa hänet käskettiin inkvisitio-tuomioistui-
men eteen. 70-vuotias mies pyysi saada vas-
tata kirjallisesti häntä kohtaan mahdollisesti 
esitettäviin syytöksiin. Tähän ei pyhä istuin 
suostunut, ja hänen oli lähdettävä vaival-
loiselle matkalle Roomaan. Kolmen lääkärin 
todistus auttoi Galileita siirtämään matkaa, 
mutta ei kuitenkaan perumaan sitä. Galilein 
terveydentila oli huono: hänellä oli epäsään-
nöllinen pulssi, toistuvia huimauskohtauksia, 
synkkämielisyden puuskia ja kivulias tyrä. 

Vanhus joutui matkustamaan Roomaan 
läpi ruton vaivaaman Italian. Matka kes-
ti kaksi viikkoa ja sitä seurasi vielä kahden 
viikon karanteeni. Tyrmään ei vanhusta sen-
tään heitetty, vaan hän sai asettua mukavasti 
odottamaan kuulusteluja ja oikeudenkäyntiä.

Kahden kuukauden päästä Galileon kuu-
lustelut aloitettiin. Useat dramaattiset oppi-
kirjoissa käytetyt maalaukset antavat kuu-
lusteluista väärän kuvan. Paikalla ei ollut 
kymmentä verenhimoista inkvisiittoria, vaan 
kaksi asiallista virkailijaa ja kirjuri. Galileita 
puhuteltiin kohteliaassa ”hän” muodossa.

Kaiken kaikkiaan Galileita kuulusteltiin 
neljä kertaa. Inkvisiittorit kysyivät Galilein 
käsityksiä kopernikaanisesta opista. Hän kie-
murteli kysymyksen kanssa ja vastasi: ”Kir-
joitin Dialogin, en suinkaan siksi, että olisin 
pitänyt Kopernikuksen oppeja oikeina. Päin-
vastoin yritin yleisen edun nimissä esitellä 
kummankin näkemyksen puolesta tuotuja 
fysikaalisia ja tähtitieteellisiä seikkoja. Koetin 
osoittaa, ettei kummallakaan osapuolella ole 

riittäviä perusteita toisen kumoamiseksi, ja 
siitä syystä on varmuuden saadakseen tur-
vauduttava korkeampiin opetuksiin ja pää-
töksiin, kuten monissa kohdin vuoropuhelua-
ni on nähtävissä. Näin olen vastaan omasta 
puolestani, etten kannata enkä viranomais-
ten niin määrättyä ole myöskään kannatta-
nut kyseistä kiellettyä mielipidettä.” 

Kuulustelujen jälkeen inkvisiittorikollegio 
kokoontui Minervan dominikaaniluostariin, 
jonne Galilei tuotiin kuulemaan tuomiotaan. 
Kollegio ilmoitti vahvat epäilyksensä Galileon 
kerettiläisyydestä. Hän oli syyllistynyt kan-
nattamaan väärää oppia, jonka mukaan Au-
rinko oli maan keskipiste eikä liikkunut idästä 
länteen, ja että Maa liikkui eikä ollut maail-
man keskipiste. 

Kollegio ilmoitti tuomitsevansa Galileon 
vankeuteen ja lausumaan katumusharjoituk-
sina seitsemän katumuspsalmia kerran vii-
kossa kolmen vuoden ajan. Galilei luki hänel-
le laaditun tunnustustekstin ja kiivastui. Hän 
vaati poistettavaksi lauseen, että hän olisi 
petollisesti hankkinut painatusluvan Dialogil-
le. Siihen suostuttiin ja nyt vanhus polvistui 
katuvaisen näköisenä ja luki tunnustuksen, 
jossa myönsi kerettiläiset kirjoituksensa ja 
luopui niistä ja lupasi seurata kirkon oikeaa 
oppia.

Nöyryytetty ja väsynyt vanhus poistui 
luostarista mutisematta Eppur si muove. 
Tuomionsa Galilei sai sovittaa kotiarestina 
Roomassa Toscanan lähettilään mukavassa 
residenssissä. Levättyään tarpeeksi vanhuk-
sen mieli koheni ja hän saattoi vielä kerran 
aloittaa uudet luonnonfilosofiset tutkimukset. 

Millainen historiallinen tulkinta tästä 
episodista tulisi antaa opiskelijoille?  

Oppikirjat tarjoavat usein yhden tulkinnan: 
kyse on uskonnon ja tieteen ikiaikaisesta 
konfliktista. Galilei on tieteen marttyyri ja 

Galilein tarina nykytutkimuksen valossa 

lasse hongisto
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katolinen kirkko roisto. Tätä tulkintaa kut-
sutaan konfliktiteoriaksi. Tulkinta syntyi jo 
valistuksen aikana 1700-luvulla ja vahvistui 
positivismin aikana 1900-luvun alussa.

Galilein oikeuden-
käynti liittyy kiinteästi 
monisyiseen ilmiöön, 
jota kutsutaan tie-
teen vallankumoukseksi. Usein vallankumo-
usta luonnehditaan oppikirjoissa yksioikoi-
sesti tieteellisen metodin vallankumoukseksi. 
Tämäkin oppikirjojen tulkinta on virheellinen 
eikä anna mahdollisuutta pohtia tieteen val-
lankumouksen luonnetta tai historiallista 
merkitystä. 

Katolinen kirkko oli tieteen suurin yksit-
täinen sponsori 1600-luvulla ja jesuiittayli-
opistot edustivat tieteellisen tutkimuksen 
huippua. Useimmiten jesuiittatutkijat arvos-
tivat Galileita ja olivat samaa mieltä hänen 
kanssaan.  

Kysymys maailmanjärjestelmän raken-
teesta oli aikansa tutkimuksen kuumin ongel-
ma ja siksi Galilei oli suuren julkisuushyödyn 
takia valmis ottamaan riskejä, jotka johtivat 
oikeudenkäyntiin. Tarinaa tarkastellaan kah-
den suuren näkökulman kautta. Aluksi kiista 
on sovitettava tieteellisen dialogin kehykseen. 
Näin laaja tieteellinen dialogi ei verifioitunut 
yksittäisillä havainnoilla tai yhdellä heuristi-
sella teoreettisella oivalluksella. Kopernikus 
esitti teoriansa 1540 ja lopullisen päätepis-
teen dialogille antoi Newtonin Principia 1687 
ja viimeinen paha anomalia, kiintotähtien pa-
rallaksi, poisteltiin vuonna 1822. 

Tieteen sisäinen konteksti

On syytä tarkastella oikeudenkäynnin tie-
teensisäistä taustaa. Mitään kiistaa ei olisi 
syntynyt, jos vanhaa järjestelmää ei olisi 
voitu puolustaa joillain rationaalisilla väitteil-
lä. Jotta kiistaa voitaisiin ymmärtää, opiskeli-
joille on opetettava aristoteelinen liikekäsitys, 
joka on ”terveen järjen” mukainen liikelakei-
neen sekä ptolemaiolaisen järjestelmän omi-
naispiirteet. Kaikissa hyvissä luonnontieteen-
historian yleisesityksissä näin tehdään. 
 Ptolemaiolainen järjestelmä kuvasi planeet-
tojen liikkeitä ällistyttävän tarkasti. Se oli 
kuitenkin hyvin tekninen ja monimutkainen. 
Vaikka molempiin vanhoihin tieteellisiin jär-

jestelmiin oli tullut vakavia säröjä, niitä oli 
vaikea osoittaa kiistattomasti vääriksi, koska 
klassinen mekaniikka ei ollut synteesinä val-
mis ennen Principian julkaisua. Vaikka vaaka 

oli kallistunut Keple-
rin jälkeen lopullisesti 
kopernikaanisen jär-
jestelmän puolelle, on 

aiheellista tarkastella myös syyttäjän, kardi-
naalikollegion tieteensisäisiä perusteita.

 Maan liikkumista vastaan voitiin esittää 
monia vakuuttavia väitteitä:
· Maassa ei vaikuta jatkuva tuuli.
· Suhteessa kiintotähtiin ei voida huomata 

kulmaa eli kiintotähtien parallaksia eli maan 
radan ääriasennoista tehtyjen kiintotähtiha-
vaintojen välillä ei havaittu kulmaa. Tämä 
vastatodiste poistui päiväjärjestyksestä vas-
ta 1820 Besselin havaintojen perusteella.
· Tornista pudotetut kappaleet putosivat sa-

malle etäisyydelle tornista eli torni ei liikku-
nut alta pois.
· Tyko Brahe oli kehittänyt välittävän sys-

teemin, jota pidettiin tähtitieteilijöiden kes-
kuudessa hyvin lupaavana.
· Kopernikaanisen systeemin tarkkuus suh-

teessa planeettojen ratoihin oli huonompi 
kuin ptolemaiolaisen. Vasta Tyko Brahen tar-
kat havainnot Fyn-saarella ja niiden joutumi-
nen Johannes Keplerin käsiin (radat ellipsejä) 
painoi vaa´an aurinkokeskeisen järjestelmän 
puolelle.
· Galilein omat virheelliset väitteet, kuten 

vuorovesiliikkeen selittäminen maan liikku-
misen avulla ja Galilein optiikan teoriat vai-
keuttivat hänen muiden käsitystensä hyväk-
symistä.
· Galilein kaukoputkella tekemät havainnot 

osoittivat aristoteelisen kosmologian virheel-
lisyyden. Venuksen vaiheiden havaitseminen 
oli ratkaiseva havainto.
· Galileilla oli käytössään itse valmistettuja 

kaukoputkia, joilla tehtyjä havaintoja oli vai-
kea vahvistaa muiden tekemillä kaukoputkil-
la. Kaukoputkea ei ollut millään tavalla stan-
dardoitu ja linsseissä oli erilaisia hiontoja tai 
virheellisyyksiä. 

Kiista maailmanjärjestelmistä oli moni-
mutkainen ja ajallisesti pitkä prosessi. Tie-
deyhteisölle tarjottiin todisteita puolesta ja 
vastaan. Uusia osasia uuteen maailmanku-
vaan kehiteltiin, ja vuonna 1687 Newton laati 

”Kysymys maailmanjärjestelmän rakenteesta 
oli aikansa tutkimuksen kuumin ongelma.”
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uusista osasista kattavan synteesin. 1700-
luvulla uusi tieteellinen maailmankuva va-
kuuttavasti verifioitui ja Principiassa tehdyt 
ennusteet voitiin havainnoin todentaa.

 Kiistan sosiaaliset kontekstit
 
Toisaalta kiistalla oli sekä mikro- että mak-
rososiaalinen kontekstinsa. Luonnontieteen 
tutkijat muodostivat 1600-luvulla oman yh-
teisönsä, jolla oli yhteinen maailmankuva ja 
yhteiset toimintasäännöt. Yhteisö toimi 1600- 
luvun poliittisesti jännittyneessä ilmapiirissä. 

Uskonsodat raivosivat Euroopassa ja ka-
tolinen kirkko terävöitti aatteellista taistelua 
kerettiläisyyttä vastaan. Katolinen kirkko on 
usein ymmärretty monoliittiseksi kokonai-
suudeksi. Sen suhtautuminen tieteeseen ja 
kopernikaaniseen teoriaan kuitenkin vaihteli. 
Taistelu ja juonittelu ulottivat lonkeronsa ka-
tolisen kirkon sisään: espanjalaiset ja ranska-
laiset taistelivat katolisen kirkon vallasta, ja 
paavi oli pelinappulana. Espanjalaiset olivat 
voitolla ja edustivat ”koviksia”. Uudelta paa-
vilta vaadittiin tiukkoja näyttöjä kerettiläisiä 
vastaan. Galilein oikeudenkäynti oli juuri täl-
lainen näyttö.

Galilei oli tehnyt virhearviointeja. Uusi 
paavi oli aiemmin ollut Galilein ihailija ja jopa 
ystävä. Tämä aiheutti väärän turvallisuuden-
tunteen. Galileista tuli liian rohkea ja hän 
kirjoitti Dialogin ”tyhmimmän” eli Simplicion 
suuhun uuden paavin lausumia repliikkejä.  

Dramaattiset maalaukset antavat Galilein kuulusteluista väärän kuvan. 
Paikalla oli ainoastaan kaksi asiallista virkailijaa sekä kirjuri. 
Joseph-Nicolas Robert-Fleuryn maalaus 1800-luvulta.

Paavia oli nyt henkilökohtaisesti loukattu.
Katolinen kirkko oli perustanut kielletty-

jen kirjojen luettelon 1616 ja siellä oli myös 
Kopernikuksen De revolutionibus. Koperni-
kaaninen maailmankuva voitiin katolisen kir-
kon mielestä hyväksyä matemaattisena, ast-
ronomisena apuneuvona, mutta ei maailman 
rakennetta realistisesti kuvaavana teoriana. 
Uusi tiede tulkitsi ilmiöitä realistisesti: maail-
ma oli matemaattisesti rakennettu ja sitä voi-
tiin kuvata oikein vain matemaattisesti. Ko-
pernikaanisuus oli ainoa oikea tulkinta maa-
ilmankaikkeudesta. Lisäksi uusi luonnontiede 
pyrki kuvaamaan kuunalisia luonnonpro-
sesseja matemaattisesti, mikä sekin rikkoi 
aristoteelisen opin käsitystä kuunylisestä ja 
kuunalisesta maailmasta. Tuloksena oli luon-
nonfilosofisesti sovittamaton ristiriita.

Vuoden 1616 kopernikanismin kielto oli 
annettu Galilein tietoon henkilökohtaisesti 
kardinaali Roberto Bellarminon välityksellä. 
Lempeän ystävällisessä hengessä oli sovittu, 
että Galilei välttelisi julkisesti esittämästä ko-
pernikaanista tulkintaa realistisessa mielessä. 
Galilei oli noudattanut ohjetta, mutta kun 
saatiin uusi paavi - vanha ystävä - Galilein 
oli aika paljastaa kortit ja kirjoittaa italiak-
si kirja, joka säväyttäisi tieteestä kiinnostu-
nutta lukijakuntaa. Se ylittäisi akateemisen 
yhteisön rajat, ja leviäisi laajalle kirjapainon 
avulla. Galilei kirjoitti kirjan poleemiseen dia-
logimuotoon, joka teki siitä kiinnostavan ja 
helposti luettavan. Oli selvää, että se kään-

nettäisiin sekä tieteen kie-
lelle latinaksi että muille 
suurille kielille. 

Galilei oli tyypillinen 
renessanssin tiedemies, 
sillä hän pyrki saamaan 
julkisuutta väittelemällä 
ja samalla hankkien toi-
minnallaan vihamiehiä 
tiedeyhteisöstä. Galilein 
oman edun tavoittelusta 
tyypillinen esimerkki oli, 
että hän nimesi Jupiterin 
kuut äitelästi de Medicin 
kuiksi pyrkien näin ku-
martamaan mahtisuvulle.
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Laaja Galilei-tutkimus on paljastanut 
erään yllättävän seikan kerettiläistuomion 
takaa: tuomiossa oli kyseessä myös välil-
lisesti katolisen kirkon keskeisen dogman, 
transsubtantio-opin tulkinta. Galilei oli ato-
misti, eikä hyväksynyt katolisen kirkon aris-
toteeliseen (ja Tuomas Akvinolaisen edelleen 
kehittämään) oppiin perustuvaa ”liha ja veri-
leipä ja viini” -tulkintaa. Tämä oli paha opil-
linen ristiriita, sillä protestantit olivat juuri 
tätä sakramenttia tulkinneet omavaltaisesti. 
Galilei oli uskollinen katolisen kirkon poika, 
mutta itsetietoinen ja arrogantti. Mielestään 
hän pystyi parhaiten tulkitsemaan myös teo-
logiaa. Galilein mielestä uusi tiede ja uskonto 
eivät voineet olla ristiriidassa, koska Jumala 
oli luonut maailman geometriseksi ja ratio-
naaliseksi. Jos tämä tulkinta oli ristiriidassa 
Raamatun kanssa, se johtui siitä, että Raa-
mattu oli kirjoitettu tavalliselle rahvaalle ym-
märrettäväksi. Tästä tulkinnasta Galilei oli 
valmis kiistelemään hänelle ominaisella po-
leemisella tavalla. Tämä piirre liittää hänet 
aikansa tiedeyhtiöön, joka oli ennemminkin 
joukko luonnonfilosofeja kuin tiedemiehiä.

Dialogi on kirjoitettu kielellisesti hivenen 
outoon muotoon, perinteelliseen väittely-
muotoon, joka oli tyypillinen tutkimusten 
muoto.  Galilei ehkä ajatteli, että kirjoittaes-
saan kirjansa skolastisesta koulutuksesta tut-
tuun dialogimuotoon, kysymys maailman jär-
jestyksestä jää ikään kuin avoimeksi. Tämä 
oli kuitenkin virhe. Galilein henkilökohtainen 
kanta tuli niin selväksi, että katolisen kirkon 
oli siihen vastattava.

Tuomiolla oli vaikutuksia, joita katolinen 
kirkko ei osannut ennakoida. Ensinnäkin kiel-
letty ”kopernikaaninen kirja” oli jo levinnyt 
sivistyneistön keskuuteen. Osa kirjoista saa-
tiin hävitettyä, mutta Eurooppa oli jo täynnä 
kirjapainoja. Pian Dialogi käännettiin latinak-
si ja painettiin salaa. Kirjan hinta kuusinker-
taistui. Katolinen kirkko oli tehnyt merkittä-
vän markkinaponnistelun. Nekin, jotka eivät 
yleensä olleet kiinnostunet uudesta tieteestä, 
halusivat tutustua muodikkaaseen kirjaan.

Galilein maine kasvoi ja hänestä tuli uu-
den tieteen marttyyri. 1700-luvulla tieteen 
historiankirjoituksessa Galilei nostettiin py-
himykseksi ja katolinen kirkko sai edustaa 
pimeyden voimia. 1600-luvulta alkaen muo-
toutunut eurooppalainen ”tiedeyhteisö” oli 

ylikansallinen ja ylitti uskontojen rajat. Yh-
teisöön kuuluivat mm. uusien tiedeseurojen 
jäsenet, usein jesuiitat, monet dominikaa-
nit, useiden yliopistojen opettajat, aateliston 
jäsenet ja rikastuneen porvariston jäsenet.   
Tämä joukko oli vilkkaassa kirjeenvaihdossa 
keskenään ja yhteisön sisällä vaikuttivat vain 
tiedettä koskevat omat normatiiviset sään-
nöt. Usein tätä yhteisöä nimitettiin kirjeiden 
tasavallaksi. 

Koska tiedeyhteisö oli pitkälti autonomi-
nen, eivät katolisen kirkon eikä myöskään 
protestanttisten kirkkojen ohjeet ulottuneet 
siihen. Oli syntynyt uuden tiedon markkina-
mekanismi: tietoa arvostettiin, varakas por-
varisto ja ruhtinaat olivat valmiita siitä myös 
maksamaan. Tieteestä tuli ”kapitalistisen kil-
pailun” kenttä. Yhteisö oli levittäytynyt myös 
kirkon sisään, sillä jesuiittayliopistot olivat 
tunnettuja korkeatasoisesta luonnonfilosofi-
asta. Galileikin oli opiskellut yhdestä niistä, 
Collegio Romanossa. Monet Galilei puolusta-
jista olivat jesuiittamunkkeja ja vastustajat 
usein domikaanioppineita.

Kirjoittaja on Helsingin normaalilyseon histo-
rian ja yhteiskuntaopin lehtori. 

Lähteitä opettajalle:
• Science & Education lehden artikkeleita. 

Lehti on erikoistunut luonnontieteen histori-
aan ja ilmestynyt vuodesta 1992 lähtien. 

• Allchin Douglas 2013, Nature of Science. 
Teaching the Nature of Science: Perspectives 
& Resources SHiPS Education Press. 

• Dear, Peter 2009, Revolutionizing Sciences, 
Princeton 2009. 

• Fara, P. 2009. Science A Four Thousand Year 
History. Oxford: Oxford University Press. 

• Heilbron John 2010, Galileo. Oxford Univer-
sity Press.

• Hongisto Lasse 2012, Luonnontieteen histo-
rian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla 

– kehittämistutkimus lukion historianopetuk-
sen mahdollisuuksista.

• Galileo Galilei 1999: Sidereus nuncius. Suo-
meksi toimittanut Raimo Lehti. Tähtitieteelli-
nen yhdistys Ursa. 

• Lindberg, D. C., & Numbers R.L. (toim.). 
2003. When Science & Christianity Meet. 
Chicago: University of Chicago Press. 

• Rossi, P. 2010.  Modernin tieteen synty Eu-
roopassa. Tampere: Vastapaino. 

• Sobel, D. 2000. Galileon tytär. Suom. Juhani 
Lindström. Otava: Helsinki.
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Ihmisen identiteetti on kuin sipuli, jossa on 
monta päällekkäistä kerrosta. Suomalainen 

voi samaan aikaan identifioitua vaikkapa am-
matin, iän tai sukupuolen mukaan. Riippuu 
olosuhteista, mikä ihmisen identiteeteistä 
nousee selkeimmin esille. Kansallinen iden-
titeetti on kuitenkin suomalaiselle itsestään 
selvä käsite, vaikka sen tarkka määrittämi-
nen voi olla vaikeaa. 

Kesäkuussa yhdeksän HYOL:n jäsentä 
osallistui HYOL:n ja Suomen Lähi-idän ins-
tituutin järjestämälle jatkokoulutuskurssille 
Libanonissa. Parin viikon reissun aikana sai 
huomata, että Libanonissa kansallisen iden-
titeetin määrittely on huomattavan paljon 
vaikeampaa kuin Suomessa. Mitä tarkoittaa-
kaan olla libanonilainen?

Siirtomaakauden perintö: 
sektariaanisuus 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Rans-
ka ja Iso-Britannia jakoivat Lähi-idän alueet 
keskenään Kansainliiton mandaattijärjestel-
män turvin. Silloinen Libanonin alue käsitti 
lähinnä nykyiset maroniitti-
kristittyjen alueet, ja Rans-
kan yhtenä tavoitteena oli 
kristittyjen vähemmistöjen 
suojeleminen Lähi-idäs-
sä. Siitä huolimatta Ranska 
päätti yhdistää silloiseen 
Libanoniin suuria musli-
mialueita luodakseen ns. 
Suur-Libanonin, jolla ei ollut 
minkäänlaista historiallista 
pohjaa. Siirtomaajärjestel-
mästä tutuksi tulleen mallin 
mukaan Suur-Libanonin ra-
jat vedettiin Ranskan omien 
intressien mukaan. 

Mandaattihallinnon ai-
kana Ranska kuitenkin suo-

jeli kristittyjen etuja ja heillä oli suhteessa 
enemmän valtaa kuin alueen muulla väestöl-
lä. Järjestelmä vahvistettiin Libanonin itse-
näistyessä vuonna 1943 solmitussa ”Kansal-
lisessa sopimuksessa”, joka takasi kristityille 
absoluuttisen enemmistön parlamentissa 
ja julkishallinnossa: jokaista viittä muslimia 
kohden tuli kristittyjä olla kuusi. Tältä ajalta 
on myös edelleen käytössä oleva järjestelmä, 
jonka mukaan Libanonin presidentti on aina 
maroniittikristitty, pääministeri sunni- ja par-
lamentin puhemies shiiamuslimi. Kristittyjen 
etuoikeutettu asema näkyi siinä, että järjes-
telmä oli hyvin presidenttivaltainen Kekkosen 
Suomen tapaan: presidentti esim. nimitti 
pääministerin ja pystyi halutessaan estä-
mään lainsäädännön etenemisen.

Kansallisessa sopimuksessa myös tun-
nustettiin Libanonin ”arabialaisuus” ja todet-
tiin Libanonin suvereenisuus: maa ei ollut 
osa Eurooppaa mutta ei myöskään selkeästi 
integroitunut arabimaailmaan. Käytännössä 
sektarianistinen systeemi on kuitenkin anta-
nut ulkovalloille tilaisuuden sekaantua Liba-
nonin sisäisiin asioihin.

Libanonilaista identiteettiä etsimässä

hanna kokkonen

Upea näkymä Bsousissa sijaitsevan silkkimuseon parvekkeelta.



64+64=0

Siirtomaakauden jälkeen Libanonin demo-
grafiset olosuhteet ovat muuttuneet huimasti. 
Viimeisin väestönlaskenta on vuodelta 1932, 
eikä uutta voida suorittaa sektien välisen val-
takamppailun ja tulehtuneen poliittisen tilan-
teen vuoksi. On kuitenkin selvää, että maan 
itsenäistymisen jälkeen kristittyjen suhteelli-
nen määrä on vähentynyt merkittävästi, ei-
vätkä he enää muodosta maassa absoluuttis-
ta, tuskin edes suhteellista enemmistöä. 

Libanonin sisällissodan jälkeen järjestel-
mää muutettiin Taifan sopimuksella (1989) 
vähemmän kristittyjä suosivaksi: kristittyjen 
ja muslimien välinen suhdeluku muutettiin 
siten, että ryhmiä on parlamentissa ja julkis-
hallinnossa yhtä paljon. Lisäksi kristityn pre-
sidentin valtaoikeuksia kavennettiin. Edel-
leenkään vallanjako ei vastaa todellisuutta, 
ja lisäksi kristittyjen määrä jatkaa pienene-
mistään, sillä heidän joukossaan syntyvyys 
on pienempää ja maastamuutto suurempaa.  

Libanonissa sektariaaninen järjestelmä 
läpäisee maan kokonaisuudessaan. Sektaria-
nismi on institutionalisoitu ja systeemi kan-
nustaa kansalaisia identifioitumaan ensisi-
jassa oman uskontokuntansa jäsenenä. Tällä 
tavoin politisoitunutta identiteettiä on äärim-
mäisen vaikea purkaa. Tähän ei myöskään 
tunnu olevan todellista halua, koska järjestel-
mä hyödyttää perinteisiä vallanpitäjäsukuja. 
Päinvastoin, maahan on kaavailtu uutta vaa-
lilakia, joka pakottaisi ihmiset äänestämään 
vain ja ainoastaan oman sektinsä edustajia. 
Jos vaalilain uudistus menisi läpi, se entises-
tään vahvistaisi sektarianismia ja pönkittäisi 
maan huonoa hallintoa. Erään kansalaisjär-

Libanonin väestö pähkinänkuoressa

Väkiluku: n. 4,5 miljoonaa.
 
Etnisyys (kielen perust.):  93 % arabeja,  
4 % armenialaisia, 1 % kurdeja.
 
Uskonnolliset ryhmät: Kristittyjä n. 30-35 
%, shiioja n. 35-40%, sunneja n. 20-25 
%, loput muita ryhmiä, esim. druuseja.  
Virallisesti 18 sektiä. 

jestön pinssi tiivisti asian osuvasti: 64+64=0. 
Yhtälön vasen puoli viittaa parlamentissa ole-
vien kansanedustajien määrään ja oikea puo-
li lopputuloksiin. Tämä näkyy selvästi maan 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Maan 
perusinfrastruktuuri kaipaisi kipeästi uudis-
tusta, palkat ovat hintatasoon nähden liian 
alhaisia ja työttömyysaste korkealla, minkä 
vuoksi etenkin koulutettua väestöä muuttaa 
maasta pois. Libanonissa on kyllä meneillään 
suuria rakennusprojekteja, mutta raha niihin 
tulee pitkälti rikkaista Persianlahden maista, 
eivätkä luksushotellit ja –asunnot juuri hyö-
dytä tavallisia libanonilaisia. Sen sijaan Liba-
nonin poliitikoilla ei ole yhteistä näkemystä 
siitä, miten maata tulisi kehittää kokonaisuu-
tena. Ongelmiin ei pystytä tarttumaan, kun 
huomio kiinnittyy oman sektin ja omien etu-
jen valvontaan. 

Silti on tärkeää huomata, ettei jakolin-
ja Libanonissa niinkään kulje kristittyjen ja 
muslimien, vaan ennemminkin shiiojen ja 
sunnien välillä. Tämä puolestaan hyödyttää 
kristittyjä, jotka usein ovatkin liittoutuneet 
shiiojen kanssa sunneja vastaan.

Sisällissota tuoreessa muistissa

Libanonissa käytiin sisällissotaa vuodesta 
1975 vuoteen 1989 saakka. Sodan päättä-
neestä Taifan sopimuksesta on siis vain rei-
lut parikymmentä vuotta. Sodan syttymisen 
taustalla oli monia erilaisia syitä: sosiaaliset 
ja taloudelliset ongelmat, joita heikko val-
tio ei pystynyt ratkaisemaan, palestiinalais-
pakolaisten huono asema ja PLO:n toiminta 
Libanonissa, sektien väliset jännitteet sekä 
halu tarttua aseisiin niin maan sisällä kuin 
sen ulkopuolella. Sotaa käytiin sektien välillä 
ja niiden sisällä, ja ulkopuolisista maista eri-
tyisesti Syyria ja Israel sekaantuivat siihen. 
Sota ehkä alkoi kristittyjen ja sunnien välise-
nä kahakkana, mutta lopulta kaikki taisteli-
vat Libanonissa kaikkia vastaan.

Suomen sisällissodan tapaan Libanonin si-
sällissodalla on monta nimeä, kuten ”Libano-
nilainen tapaus”, ”Toisten sota meidän maal-
la”, jolla viitataan Syyrian ja Israelin sekaan-
tumiseen, ”Libanonilais-Palestiinalainen sota” 
sekä ”Kristittyjen ja muslimien sota.” Nimien 
moninaisuus kertoo siitä, että myös tästä so-
dasta on olemassa monta tulkintaa, mutta 
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toisin kuin Suomessa, Libanonissa minkään-
laista yhteistä konsensusta ei ole vielä saa-
vutettu. Sodasta on kulunut niin vähän aikaa, 
että sen käsittely on vaikeaa. Libanonilaisten 
ja suomalaisten historianopettajien yhteises-
sä seminaarissa osa osallistujista oli selvästi 
poissa tolaltaan objektiivisuuteen pyrkineen 
historiantutkijan esityksestä. Omat koke-
mukset sodasta eivät vastanneet tutkijan te-
kemiä tulkintoja. 

Monet nykypäivän poliittisista päättäjistä 
olivat itse sodassa mukana ja kaikki mahdol-
liset sotarikokset kuitattiin sodan jälkeisellä 
yleisellä armahduksella. Arviolta 17 000 ih-
mistä on edelleen kadoksissa sodan jäljiltä, 
mutta heidän kohtaloaan ei haluta selvittää 
lisäkonfliktien pelossa. Yhteistä menneisyyt-
tä ei käsitellä myöskään kouluopetuksessa, 
sillä historian opetus loppuu maan itsenäis-
tymiseen. Nuoret sukupolvet oppivat siis si-
sällissodan tapahtumat pitkälti perheen pii-
rissä, jos lainkaan, mikä saattaa entisestään 
lisätä vastakkainasettelua. Libanonissa toimii 
kuitenkin kansalaisjärjestö UMAM Documen-
tation Center, joka kerää sisällissodan koke-
muksia ja levittää asiasta tietoa erilaisten 
kulttuuritapahtumien ja workshopien avulla. 
Hallitus ei suhtaudu järjestöön myönteisesti 
ja niinpä sen rahoitus tulee kokonaisuudes-
saan maan ulkopuolelta. 

Shatilan leirin kurjuus

Palestiinalaispakolaisten tilanne ympäröivis-
sä arabimaissa ei ole kehuttava, mutta Liba-
nonissa se on erityisen huono. Jordania on 
ainoa arabimaa, joka on myöntänyt palestii-
nalaispakolaisille kansalaisuuden ja Egyptis-
sä ja Syyriassa heillä on oikeus tehdä töitä. 
Libanonissa palestiinalaiset ovat edelleen 
pakolaisia, eivät ulkomaalaisia eivätkä maan 
kansalaisia. Siksi heiltä puuttuvat lähes kaik-
ki kansalaisten perusoikeudet, mukaan lukien 
oikeus työntekoon. Virallisesti palestiinalaisia 
on maassa n. 250 000, mutta oikea luku on 
suurempi. 60 % palestiinalaisista elää pie-
niksi slummikaupungeiksi kasvaneilla leireil-
lä, joiden piti alun perin olla tilapäisratkaisu, 
mutta jotka ovat Israelin ja palestiinalaisten 
rauhanprosessiin jumituttua muuttuneet py-
syviksi. 

Yksi suurimmista palestiinalaisten leireis-

tä on Shatilan leiri. Eräs leirin johtaja tiivisti 
palestiinalaisten tilanteen sanoihin  “We are 
not beggars, we do not need donations. We 
need human rights”. Se, ettei palestiinalais-
pakolaisten asemaa paranneta, on kuitenkin 
ainoa asia, josta eri sektien poliittiset johtajat 
ovat yksimielisiä. Käytännössä monet pales-
tiinalaiset joutuvat työskentelemään pimeillä 
markkinoilla huomattavan alhaisilla palkoilla, 
mikä taas hyödyttää monia libanonilaisia ta-
loudellisesti. Silti palestiinalaiset ja libanoni-
laiset elävät keskenään sovussa ja syrjintää 
tapahtuu lähinnä instituutioiden tasolla.

Syyrian sota läikkyy Libanoniin

Naapurimaa Syyria sekaantui Libanonin si-
sällissotaan ensin kristittyjen puolella, sen 
jälkeen taistelemalla israelilaisia joukkoja 
vastaan. Sodan jälkeen Syyrian joukot jäi-
vät maahan ja ne vetäytyivät libanonilaisten 
protestien ja ulkomaisen painostuksen seu-
rauksena vasta vuonna 2005. Syyrialla on 
kuitenkin ollut erityissuhde Libanoniin myös 
vetäytymisen jälkeen ja nykyinen Syyrian 
sota on läikkynyt rajan yli. Beirutissa soti-
laita näkyi katukuvassa jonkin verran, Baal-
bekissa Bekaan laaksossa aamuyöllä saattoi 
havahtua kranaattien ääneen ja Tripolissa 
valmiustasoa oli selkeästi nostettu: armeija 
oli sulkenut erään ristiretkiaikaisen linnoituk-
sen, jonka sisäpihalle oli tuotu tykkejä. Silti 
matkailijasta sota tuntui kaukaiselta ja elämä 

Arafatia ei unohdeta Shatilan pakolaisleirillä.
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tuntui sujuvan kaikkialla normaalisti. Turistit 
kuitenkin olivat selkeästi säikähtäneet kon-
fliktia, mikä tietää maan taloudelle entistä 
hankalampia aikoja. 

Syyrian sota on Libanonille erityisen vai-
kea konflikti ja sitä katsotaan Libanonista 
sektariaanisten linssien läpi. Shiiamuslimien 
Hizbollah on sekaantunut sotaan Syyrian ala-
viittihallinnon puolella, sillä heille sunnimus-
limien voitto tietäisi Syyrian taloudellisen ja 
sotilaallisen tuen loppumista.  Islamistikapi-
nallisten puolella taas taistelee ainakin jon-
kun verran radikaaleja 
Libanonin sunneja. Kun 
Syyrian kapinalliset ovat 
vastanneet Hizbollahin 
toimiin, on Libanonin ar-
meija puolestaan uhannut vastata kapinallis-
ten aseellisiin hyökkäyksiin Libanonin puo-
lelle. Käytännössä armeija ei kuitenkaan voi 
tehdä mitään, sillä jos se aloittaisi sotatoimet 
mitä osapuolta vastaan tahansa, se samalla 
loukkaisi syvästi jotain väestönosaa armeijan 
omissa riveissä. Myös monet kristityt ovat 
antaneet hiljaisen tukensa Hizbollahille sun-
niradikalismin leviämisen pelossa. Syyrian 
konfliktissa on pitkälti kyse Lähi-idän alueen 
sunnien ja shiiojen välisestä valtakamppai-
lusta, mutta Libanonin demografisesta ti-
lanteesta johtuen sodan seuraukset näkyvät 
maassa erityisen selkeästi.

Syyrialaispakolaisten läsnäolo on synnyt-
tänyt humanitaarisen kriisin Libanonin sisälle, 
mikä on tuonut sekä taloudellisia että poliit-
tisia lisähaasteita. Rekisteröityjä pakolaisia 
oli vierailuajankohtana n. 550 000 ja rekis-
teröimättömiä saman verran. Pakolaisille ei 
haluta rakentaa virallisia leirejä, koska hei-
dän pelätään jäävän maahan samalla tavoin 
kuin palestiinalaisten.  Siksi suurin osa asuu 
aikaisemmin maahan tulleiden sukulaisten ja 
tuttavien luona tai erilaisissa tilapäismajoi-
tuksissa. Kesän aikana UNICEF on jo havain-
nut ensimmäiset merkit aliravitsemuksesta 
syyrialaislasten joukossa.

Mleeta: Where Land Speaks to Earth

Shiiat ovat pitkään olleet Libanonissa altavas-
taajan asemassa. Hizbollah (Jumalan puolue) 
syntyikin paitsi vastustamaan Israelia myös 
turvaamaan shiioille sellaisia peruspalvelui-

ta, jotka perinteisesti kuuluisivat valtion vas-
tuulle. Libanonin shiiojen tilanne on kuitenkin  
vaikea etenkin, jos Syyrian alaviittihallinto 
kaatuu. Vaikka myös Iran on tukenut Hizbol-
lahia, ei Iran erään tapaamamme shiiaoppi-
neen mukaan suinkaan ole Libanonin shiiojen 
luonnollinen liittolainen. Libanonilaiset kun 
ovat arabeja ja iranilaiset persialaisia. Tapaa-
misesta päällimmäiseksi jäi tunne, että Liba-
nonin shiiat ovat ”yksin” ja aidosti peloissaan 
omasta vaikutusvallastaan.

Ei olekaan yllättävää, että shiiojen kes-
kuudessa Hizbollah on 
saavuttanut suuren kan-
natuksen. Hizbollahin 
suosiota on kasvattanut 
entisestään tärkeät saa-

vutukset kamppailussa Israelia vastaan. Is-
rael jäi miehittämään Libanonin eteläosia si-
sällissodan jälkeen, mutta Hizbollah painosti 
sen vetäytymään maasta kokonaan vuonna 
2000. Myös vuoden 2006 sota Israelin ja Hiz-
bollahin välillä oli Israelille propagandatappio. 
Erityisesti jälkimmäiseen sotaan voi käydä 
tutustumassa Mleetassa, jossa propaganda 
suorastaan räjähtää silmille. Vaikka vierailul-
la puistatti, paikka oli ehdottoman tärkeä Li-
banonin problematiikan ymmärtämisen kan-
nalta. Sektit sosiaalistavat uudet sukupolvet 
tehokkaasti ymmärtämään kuka on hyvä ja 
kuka paha, kuka ystävä ja kuka vihollinen. 
Jokseenkin puutteellisen koulutusjärjestel-
män vuoksi tämän epävirallisen sosiaalista-
miskanavan painoarvo vain kasvaa.

Toimiiko koulutusjärjestelmä?

Ei liene yllätys, että myös Libanonin koulu-
tusjärjestelmä toimii pitkälti sektariaaniselta 

”Sektit sosiaalistavat uudet sukupolvet 
ymmärtämään kuka on hyvä ja kuka 
paha, kuka ystävä ja kuka vihollinen.” 

“Israel is more fragile than spider web”, totesi Hizbolla-
hin johtaja Hassan Nasrallah puheessaan vuonna 2000.
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pohjalta. Libanonissa on sekä julkisia että 
yksityisiä kouluja, joista jälkimmäiset ovat 
usein uskonnollisia ja joissa opetussuunni-
telmat voivat käytännössä olla mitä tahansa. 
Yleisesti ottaen kristittyjen kouluja pidetään 
parempina kuin muslimien ja osa muslimi-
vanhemmista laittaakin jälkikasvunsa kris-
tittyjen opinahjoon. Julkiset koulut ovat hal-
vempia kuin yksityiset, mutta käytännössä 
hallitus tukee yksityisiä kouluja antamalla 
omille työntekijöilleen vouchereita, joiden 
turvin he voivat lapsensa niihin lähettää. 

Kouluun mennään 6-vuotiaina ja opetus 
tapahtuu arabiaksi 1-6 luokilla. 7. luokalla 
osassa aineita siirrytään koulusta riippuen 
joko englannin- tai ranskankieliseen opetuk-
seen, mikä on johtanut suureen pudokkaiden 
määrään. Libanonissa on oppivelvollisuus 15-
vuotiaaksi saakka, mutta se ei käytännössä 
toteudu. Monet lopettavat ennen 9. luokan 
kansallisia kokeita. 

Opettajan ammatin arvostus ei ole suoma-
laista tasoa. Opettajat tarvitsevat opetetta-
vasta aineesta kandin tutkinnon, mutta eivät 
pedagogisia opintoja. Keskipalkka julkisella 
puolella on n. 600 dollaria (minimipalkka on 
400 dollaria), yksityisellä puolella taas 100 
dollarista ylöspäin. Beirutissa hintataso ei ole 
paljon Suomea halvempi, joten kovin hyvin 
opettajan palkalla tuskin tulee toimeen.

Entä se libanonilaisuus?

Onko libanonilaista identiteettiä olemassa? 
Eräs tapaamamme nuori nainen vastasi li-
banonilaisuuden tarkoittavan hänelle mo-
ninaisuutta. Maassa on paljon eri kulttuuri-
taustoista tulevia ihmisiä, jotka arkielämässä 
tulevat hyvin toimeen keskenään. Beirutissa 
olisikin ollut melko vaikeaa päätellä, kuka on 
kristitty, kuka sunni tai shiia. Shiia-alueilla 
jotain saattoi päätellä pukeutumisesta, mut-
ta missään länsimaisesti pukeutunut henkilö 
ei saanut töykeää palvelua tai paheksuvia 
katseita. Vaikuttaakin siltä, että käytännön 
elämässä ihmiset tulevat toimeen keskenään 
vaikka sektariaanisuus vaikeuttaa poliittista 
päätöksentekoa. Heikko valtio ja sen muka-
naan tuomat ongelmat sekä eriytynyt koulu-
tusjärjestelmä eivät ikävä kyllä lupaa hyvää 
Libanonin tulevaisuudelle.

Libanonista jäi kuitenkin mieleen maan 
monikerroksinen historia, kauniit maisemat, 
hyvä ruoka, parempi viini ja ystävälliset ih-
miset. Vastaavanlaisia HYOL:n ja FIME:n yh-
teistyöprojekteja voi lämpimästi suositella 
ihan jokaiselle historian ja yhteiskuntaopin 
opettajalle.

 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Eiran aikuislukiossa.

Yhteiskuva Tripolin vanhasta linnoituksesta, jonka Libanonin 
armeija oli ottanut käyttöönsä Syyrian sodan vuoksi.
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Kainuun kerho Kaunislehdossa ja 
kenttäradalla

antti Penttilä

Keskikokoisen tervahaudan tilavuus - kuk-
kuu – oli noin 120 kuutiometriä. Jos ter-

vakset – kukkuu, kukkuu – olivat hyviä ja 
mestari taitava, lähti tervaa 4 % tervasten 
tilavuudesta – kukkuu -  eli 120 kuutiometrin 
haudasta 4800 litraa. ”

Istuimme Kaunislehdon tervahaudan reu-
noilla kotiseutuneuvos Kalle Juntusen kerto-
essa tervanpoltosta. Läheinen käki ei Kallen 
oppitunnista piitannut, vaan kertoili omia 
suunnitelmiaan tyttöjen suhteen. Kun koti-
seutuneuvos kertoili entisajan ihmisten elä-
mäntavoista, rakennuksista ja työkaluista, 
me nuoret historianopettajat saimme paljon 
hämmästeltävää vuosisadan takaisten asuk-
kaiden käytäntöjen taitavuudesta. Esimerkik-
si tervalla karkotettiin sekä hiiriä että ampiai-
sia. Kannattaisiko kokeilla kesämökeillä?

Taloon kuului vajaa parikymmentä ra-
kennusta; ison päärakennuksen lisäksi sa-
vusauna, riihi, navetta lehmille ja lampaille, 
talli ja hollitalli, latoja, nuorenparin torppa, 
ruoka- jyvä-, vaate- ja piimäaitta. Jyvä- ja 
vaateaitta on korvattu nykyasunnoissa pie-
nillä kaapeilla, ruoka- ja piimäaitta mahtuu 
jääkaappiin. Talon laajan pihapiirin aidan ul-
kopuolella oli tervahauta ja rautahytti sekä 
pihapiirissä paja. 

Kaunislehdon talomuseo Hyrynsalmel-
la edustaa 1900-luvun alun keskimääräistä 
taloa. Etelään viettävää vaaran rinnettä on 
kaskettu useita kertoja. 1800-luvun alussa 
poltetun viimeisen kasken pohjalle kasvoi 
kaunis lehtometsä, josta maisema ja myö-
hemmin rakennettu torppa saivat nimen Kau-
nislehto. 

Vierailimme myös Hyrynsalmen rautatie-
asemalla. Asemalta alkoi saksalaisten kent-
tärata, jolla huollettiin Kiestingin suunnan 
joukkoja. Jatkosodan aikana Pohjois-Suo-
messa oli saksalaisia sotilaita enimmillään 

214 000. Hyrynsalmella sotilaita ja vanke-
ja oli vuosina 1942–1944 yhteensä 15 000. 
Radalla ehdittiin liikennöidä vain 242 päivää. 
Kun saksalaiset alkoivat vetäytyä syyskuun 
puolivälissä 1944 kohti pohjoista, he aloitti-
vat myös radan tuhoamisen. 

Rataa rakennettiin vaikeassa suo- ja har-
jumaastossa 178 km Kainuusta Kuusamoon. 
Radan rakentajien pääosa oli itärintaman 
sotavankeja, mutta joukossa oli myös saksa-
laisia poliittisia- ja rangaistusvankeja. Pitkät 
työpäivät, nälkiintyminen, taudit ja ankarat 
talvet johtivat siihen, että vankeja kuoli jou-
koittain. Hiljaisina katselimme aseman lähellä 
vielä näkyvissä olevaa sotavankien ”asuntoa” 
eli laajan maakuopan pohjaa ja siellä täällä 
näkyviä ruosteisia, tiheitä piikkilangan pätkiä 
sodanaikaisesta piikkilanka-aidasta. 

Lähtiessään saksalaiset polttivat kirkkoa 
lukuun ottamatta Hyrynsalmen kirkonkylän. 
Rata purettiin 1946–1947, mutta tuhatvuoti-
sesta valtakunnasta maastossa on vielä nä-
kyvissä ratapenger. 

Kaunislehdon nuoren parin torpasta löytyi virsikan-
nel, jota lehtori Liisa Lehtinen innostui kokeilemaan. 
Oikealla kotiseutuneuvos Kalle Juntunen.
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Tuusulan rantatie inspiroi opettajia

Jari Pönni

Elokuun alussa ajatukset alkavat karkailla 
koulumaailmaan ja työasioihin. Ajatus-

ten siirtymistä ruokkivat lehtien reppumai-
nokset ja rehtorin kirje, jossa muistutellaan 
suunnittelupäivän lähestymisestä. Historian 
opettajien kerhon retki ennen koulun alkua 
on pehmeä lasku lukuvuoteen. Läntisen Uu-
denmaan historian opettajat päättivät men-
nä hakemaan Tuusulan Rantatien maisemista 
oikeaa vireystilaa työn aloittamiseen. Suun-
nitelmaa lähdettiin toteuttamaan 7.8.2013 
seitsemän kerholaisen voimin.

Aamuväsymys karisi heti ensimmäisellä 
kohteella. Edessämme oli Järvenpään kirkko. 
Kirkkoa voidaan pitää 1960-luvun betonibru-
talismin maamerkkinä Suomessa, ainakin kir-
kollisissa piireissä. Järvenpään vuonna 1968 
valmistunut kirkko voitti Kotimaa-lehden 
Suomen rumin kirkko -äänestyksen ylivoi-
maisesti. Hopeaa meni Alavan kirkolle Kuopi-
ossa ja pronssi Kalevan kirkolle Tampereella. 
Kirkon suunnaton rumuus - jopa saarnas-
tuoli oli betonista - herätti kerholaistemme 
joukossa sympatiaa. Kyllä on 1960-luvulla 
Järvenpään kirkkovaltuustossa oltu rohkeita, 
kun on hyväksytty arkkitehti Erkki Elomaan 
piirustukset. Kerhomme jäsenet suosittelevat 
tätä kohdetta kaikille. Tämä on pakko nähdä 
omin silmin!

Ainola, Sibelius ja sikari

Ainolaa ei voi ohittaa Tuusulan Rantatien 
kohteista. Helsingin meteli ja Kämpin koste-
at illat vaikeuttivat Sibeliuksen sävellystyö-
tä Helsingissä, joten Jean ja Aino päättivät 
lähteä maaseudun rauhaan. Ainola valmistui 
vuonna 1904. Ainolassa Sibelius oli onnelli-
nen: säveltäminen sujui ja perheen lapsilu-
ku lisääntyi. Aivan kaikki ei kuitenkaan ollut 
mallillaan Ainolassakaan. Yhteiskuntaopin 
opettajina olimme huolissamme Sibeliuksen 

elämänhallinnan taidoista. Velkaa oli niin, 
että ulosottomiehet vierailivat talossa ilmei-
sesti useammin kuin kerran. Sibelius tuhlasi 
enemmän kuin tienasi. Suurmiehen hyvät ka-
verit auttoivat rahapulassa olevaa säveltäjää, 
jotta pahimmista talousongelmista päästiin. 
Liekö pikavipit olleet ongelma jo 100 vuotta 
sitten? Myöhemmin Sibelius sai taloutensa 
kuntoon. 

Sibelius oli sikarien suuri ystävä. Koska 
Suomi ei ollut sikarien luvattu maa 1900-lu-
vun alussa, sai säveltäjämestari niitä lahjoi-
tuksina erityisesti Yhdysvalloista. Tosin kurk-
kusyöpä pelästytti Sikari-Sibeliuksen niin, 
että elämään tuli seitsemän vuoden sikari-
lakko. Kun Sibelius kuoli vuonna 1957, jäi si-
kareita parisataa laatikkoa polttamatta. Käy 
Ainolassa opastetulla kierroksella, niin kuulet 
mielenkiintoisen tarinan, joka liittyy sikarei-
hin ja tuhkakuppeihin. Opastus oli sopivan 
napakka ja soveltuu myös koululaisryhmille 
hyvin. Lars Sonckin suunnittelema Ainola oli 
päivämme ensimmäistä kohdetta kauniimpi 
arkkitehtiluomus. Oikein hyvä lounas kult-
tuurinnälkäisille opettajille.  

Halosenniemi keräsi taiteilijat yhteen

Pekka Halosen kodin edessä totesimme, että 
tämä ei ole hirsitalo vaan hirsilinna. Talo on 
valtava ja upealla paikalla. Se toimi aikanaan 
taitelijoiden kotibilepaikkana, sillä tilat ovat 
suuret ja avarat. Toki tilaa tuli olla, kun talos-
sa oli aikanaan kahdeksan lasta, neljä poikaa 
ja neljä tyttöä. Pekka Halonen oli tuottelias 
taiteilija ja Halosenniemen maisemat toimi-
vat hänelle inspiraation lähteenä aina kuo-
lemaan asti. Tuusulan järven vesi on Pekka 
Halosen tauluissa sinistä, mutta meidän nä-
köhavaintojen perusteella vihreätä. Onneksi 
Halosen kahdeksan lasta ehtivät uida sinive-
tisessä järvessä sata vuotta sitten.     
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Ainoa miinus, jonka kerhomme jäsenet 
kohteesta keksivät, on se, että kun huomaat 
Halosenniemen kyltin tienvarresta, olet to-
dennäköisesti ajanut siitä jo ohi. Kohde on 
niin hyvä, että kannattaa palata takaisin. 

Pelkkä kulttuuri ei täytä vatsoja joten 
pysähdyimme lounaalle Krapin yhteydessä 
olevaan ravintola Mankeliin, joka on Krapia 
huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Ra-
vintolasta on helppo palata Rantatien muihin 
kohteisiin. Suosittelemme!

Aleksis Kivi - yksi euro

Aleksis Kivi vietti elämänsä viimeiset kuukau-
det vuonna 1872 veljensä Alpertti Stenvallin 
kodissa Tuusulan Rantatiellä. Suurmiehen 
kuolinvuoteen näkee halvalla, sillä pääsy-
maksu on vain yksi euro. 

Aleksis Kivi oli todettu Lapinlahden mie-
lisairaalassa parantumattomaksi tapaukseksi 
ja hänet lähetettiin veljensä luo nykytermin 
avohoitopotilaaksi. Kahden huoneen mökissä 
asui tuolloin seitsemän ihmistä! Mökin näh-
tyäni lupaan olla valittamatta oman kotini 
neliöiden vähyyttä. Aleksis Kiven tarina on 
surullinen. Muistuttakoon se meitä opettajia, 
että palautetta on annettava positiivisessa ja 
kannustavassa hengessä. Opettajan tyly kri-
tiikki ja väärät sanat voivat murskata nuoren 
unelmia. Aleksis Kiven kohdalla tiedetään, 
että ankara kritiikki murskasi ensin mielen-
terveyden ja sitten fyysisen terveyden. 

Surullista on myös se, että Kiven veli ja 
tämän vaimo kuolivat Aleksis Kiven nimen 
takia. Ryövärit näet tulivat vuonna 1913 
mökkiin Aleksis Kiven jättämän ”suuren pe-
rinnön” toivossa ja tappoivat vanhan Alpert-
tin ja Karoliina-vaimo. Eivät tainneet ryövärit 
ymmärtää, että suuri perintö oli hengentuo-
tetta eikä maallista mammonaa. Aleksis Ki-
ven kuolinmökki on koskettava paikka. Siinä 
missä Halosenniemi häikäisi suuruudellaan, 
Stenvallien mökki vastaavasti koskettaa ny-
kyihmistä pienuudellaan.

Lotat ja taivaalliset ohiampujat

Kahdessa viimeisessä kohteessa meillä ei ol-
lut opastusta. Kahden opastetun kierroksen 
jälkeen emme sellaista enää kaivanneet-
kaan. 

Syvärannan vuonna 1996 avatun Lotta-
museon täyttivät iäkkäämmät naishenkilöt. 
Lottamuseon kiertäminen avartaa kuvaa lot-
tien merkityksestä sota-aikana. Lottien so-
dan aikana tekemä työmäärä oli valtava. Pie-
ni uhri ei ole sekään, että sodan aikana 302 
lottaa menehtyi. Lottien arvonpalautus on 
1990-luvun Neuvostoliiton romahduksen jäl-
keen mahdollistanut sen, että lottamerkki sai 
liehua museon edessä olevassa lipputangos-
sa rauhassa. Ei ole tainnut tulla noottia asi-
an vuoksi idästä päin. Museo on paikoittain 
ahdas ja opastettu kierros voi olla hankala 
suurella ryhmällä, joten suosittelemme oma-
toimista kiertämistä. Kierroksen jälkeen voit 
juoda kanttiinissa Kaisan tarjoamat kahvit.

Päivän viimeinen kohde oli Ilmatorjunta-
museo Hyrylän varuskunta-alueen kupeessa 
Tuusulassa. Ilmatorjuntajoukkoja kutsuttiin 
aikanaan taivaallisiksi ohiampujiksi. Oppilai-
den kanssa toista maailmansotaa läpikäydes-
sä ihmettelemme aina miksi Suomessa kuoli 
vain vähän siviilejä sodan aikana. Syy tähän 
selviää Ilmatorjuntamuseossa. Neuvostolii-
ton pommikoneet kyllä yrittivät parhaansa, 
mutta sodanaikainen ilmatorjunta toimi ka-
lusto huomioiden täyden kympin arvoisesti. 
Odotimme museolta vähän mutta yllätyimme 
positiivisesti - nähtävää oli enemmän kuin 
arvata saattoi. Suosittelemme tukevaksi ilta-
palaksi sotahistorian nälkäisille.

Kerhomme kiittää HYOL:n kerhoavustusta 
ja lupaa seikkailla taas ensi vuonna. Kulttuu-
rinnälkämme ja tiedonjanomme on kova.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Harjun koulussa Lohjalla sekä HYOL 
ry:n varapuheenjohtaja.

Halosenniemi elokuun auringossa.
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Elokuussa oli mainio mahdollisuus tutustua 
naapureihin. Hanasaaressa järjestettiin 

suomalais-ruotsalaiset historian opettajien 
päivät. Seuraavalla viikolla sain olla vieraa-
na Virossa, Räpinassä, virolaisten historian 
opettajien kesäpäivillä. Millaisia ajatuksia 
naapurien kohtaaminen toi mieleen?

Virolaiset ja e-valtio

Viron kesäpäivillä oli erinomainen ohjelma ja 
paljon osanottajia. Kahtena päivänä oli yh-
teensä kuusi työpajaa, joissa käsiteltiin opet-
tamista sekä pedagogisesti että materiaalien 
kautta. Kurssilla esiteltiin projekti, jossa kä-
siteltiin tarkemmin kymmentä virolaisen tai-
demaalarin F. L. von Maydallin historiallista 
maalausta. Kerrankin maalauksiin, niiden yk-
sityiskohtiin ja kuvan tulkintaan paneuduttiin. 
Vaikka aiheet olivat Viron historiasta, sähköi-
nen materiaali voisi olla meillekin hyödyllinen. 
Toivottavasti lyhyet taidevideot saadaan pian 

Kliseitä ruotsalaisista ja havaintoja 
virolaisista

riitta Mikkola

vaikkapa englanniksi tekstitettyinä käyttöön 
muuallakin kuin Virossa.

Monet työpajat käsittelivät sähköisiä ma-
teriaaleja. Meille esiteltiin kuluttaja-aineisto-
ja, kansalaisen käsikirjaa ja museoiden säh-
köisiä aineistoja. E-asioissa suomalaisilla on 
paljon opittavaa Virosta, jossa esimerkiksi 
sähköinen äänestys on paljon meitä edellä. 
Valitettavasti monen hyvän aineiston kyn-
nyskysymys on kuitenkin kieli. Vaikka viros-
ta paljon ymmärtääkin, on se kuitenkin niin 
erilaista, ettemme voi vironkielisiä aineistoja 
suoraan käyttää.

Suomalainen, ruotsalainen ja 
norjalainen…

Hanasaaressa ohjelma keskittyi hyvinvointi-
valtioon sekä käsityksiimme itsestämme ja 
toisistamme. Kävimme läpi myös yhteistä 
ja omaa historiaa. Moneen kertaan tuli esil-
le, että tietomme toisistamme ovat suppeita 

ja varsinkaan ruotsalai-
set eivät suuntaudu kohti 
Suomea. Suomalaisilla on 
paljon enemmän ennak-
kokäsityksiä ja ajatuksia 
ruotsalaista kuin päinvas-
toin. Ruotsalaisten vitsit-
kin kertovat yleensä nor-
jalaisista. 

Suomalaisilla sen si-
jaan on paljon käsityksiä 
ruotsalaisista. Kävimme 
kliseitä ja ennakkoluuloja 
läpi ryhmittäin. Jälkeen-
päin mietin, mitä kertoo 
suomalaisista, että lähes 
kaikissa ryhmissä viitat-

Setukaismuseossa vaalitaan setukansan perinteitä.
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tiin siihen, että ruotsalaiset miehet 
ovat suomalaisten mukaan pehmeitä, 
feminiinisiä, hyvin pukeutuvia ja epä-
miehekkäitä. Millainen miehen pitää 
Suomessa olla? Elämmekö yhä puuk-
kokulttuurissa, jossa on vain yksi oikea 
miehen malli?

Yhteistä ja erillistä historiaa

Virossa kävimme tutustumassa Obi-
nitsassa setukaismuseoon ja Põlvassa 
maantiemuseoon. 1800-luvun orto-
doksisessa setukaistalossa tunnelma 
oli aivan eri kuin maantiemuseossa, 
jossa liikuimme kulkuneuvojen keskel-
lä. On kiinnostavaa verrata historian 
pieniä ja suuria asioita. Setukaiset ovat 
eläneet Kaakkois-Virossa luterilaisten 
puristuksessa ja säilyttäneet oman 
kielensä (tai viron murteensa - tulkin-
takysymys) lisäksi omintakeisen kulttuurinsa. 
Toisaalta taas neuvostoaikaiset koulubussit 
olivat tuttuja kaikille virolaisille osallistujille. 
Samalla tavalla voisimme verrata esimerkiksi 
1600-luvun elämää Suomessa, Ruotsissa ja 
Virossa. Mikä yhdisti valtakuntaa, mikä erot-
ti? Mitkä ovat tänä päivänä tuollaisia asioita?
Miten yhteistyötä voisi lisätä?

Kumpienkin päivien aikana mietin, miten 
voisimme lisätä yhteistyötä naapuriemme 
kanssa. Sekä Ruotsi että Viro ovat Suomea 
kovin lähellä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että 
yhteistyötä ei ole liikaa. Näen, että meillä on 
paljon opittavaa naapureiltamme. Ruotsalais-
ten kanssa voisimme vahvistaa ruotsin kielen 
taitoamme ja oppia diskuteeraavampaa asi-
oiden hoitotapaa omamme sijaan. Virolaisilta 
voisimme oppia, miten karistetaan mennei-
syyden laahukset pois ja etsitään ongelmiin 
uudenlaisia ratkaisutapoja. Myös kummankin 
maan kanssa meillä on paljon yhteistä histo-
riaa, jota olisi hedelmällistä tutkia eri näkö-
kulmista. 

Voisiko yksi ratkaisu olla vanhanaikainen 
ystävyyskoulumalli? Isot projektit vievät pal-
jon aikaa, rahaa ja energiaa. Kahden koulun 
yhteistyö voisi olla helpompaa. Tavoitteiden 
ei tarvitsisi olla niin suuret. Monelle suoma-
laiselle Viro on yhtä kuin Tallinna, ja Ruotsi 
on yhtä kuin Tukholma. Jos yhteistyö avai-

si opettajien ja oppilaiden näkökulmaa edes 
hiukan, voisi se olla syvemmän ymmärryk-
sen alku.

Jos joku on kiinnostunut yhteistyöstä vi-
rolaisten kanssa, kannattaa ottaa yhteyttä 
Viron historian opettajien liittoon (www.eays.
edu.ee) tai vaikkapa allekirjoittaneeseen. Vi-
rolaisopettajien liitto täyttää muuten tänä 
vuonna 20 vuotta ja juhlii sitä loppuvuodesta. 
Ruotsalaisilla ei koulujärjestelmän takia ole 
vahvaa historianopettajien identiteettiä eikä 
sitä kautta monet tavoittavaa liittoa, valitet-
tavasti. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.

Viron maantiemuseossa on monenlaista nähtävää.

Kiinnostavatko vaikutusmahdollisuudet, 
hauska seura ja älyllinen pohdinta sinua? 
Liity HYOL ry:n peruskoulutyöryhmään! 

Ryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuo-
dessa käsitellemään ja kehittämään perus-
koulun historian ja yhteiskuntaopin ope-
tukseen liittyviä asioita.

Lisätietoja antaa ryhmän puheenjohtaja 
Jari Pönni, jariponni@hotmail.com
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Mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanas-
ta ”Italia”? Uskallan olettaa, että todella 

monen kohdalla vastaus on ruoka. Italia on 
täynnä historiaa, kulttuuria ja taidetta mut-
ta erityisen hyvin maa tunnetaan juuri ruo-
kakulttuuristaan ja ihmisten intohimoisesta 
suhtautumisesta ruokaan. Ruuasta keskus-
tellaan ja sen äärellä keskustellaan. Voi olla, 
että syyllistyn pahaan yleistämiseen mutta 
mielikuvani on, että siinä missä Suomessa 
ruokaan suhtaudutaan aika usein välttämät-
tömänä energianlähteenä, italialaiselle ruoka 
on keskeinen osa elämäntapaa. 

Kiitos Väinö Tannerin säätiön ja HYOL:n, 
minulla ja vaimollani oli mahtava tilaisuus 
tutustua Italiaan hieman pintapuolista loma-

matkaa syvällisemmin. Sain nimittäin hei-
näkuun ajaksi stipendinä käyttööni säätiön 
omistaman asunnon Mazzano Romanosta, n. 
40 km Roomasta koilliseen. Asunto oli Maz-
zanon vanhan kaupungin puolella, kirjaimel-
lisesti sen keskiaikaisessa muurissa. Saatu-
amme kuulla säätiön päätöksestä helmikuus-
sa, päätimme samalla matkustella hieman 
enemmänkin Italiassa. 

Kesäkuun puolivälissä lensimme Roomaan, 
josta siirryimme ensin viikoksi Marchen maa-
kuntaan ystäviemme kanssa vuokraamaam-
me huvilaan. Seuraava viikko sujui tien pääl-
lä. Ajoimme mutkitellen Italian pohjoisosiin, 
aina Garda-järven rannalle Trentino-Etelä-
Tiroliin. Sieltä siirryimme pikkuhiljaa takai-

Ruoka- ja viinimatkalla Italiassa

Petteri granat

Asunnon kattoterassilla kelpasi nauttia lounasta.
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sin etelään heinäkuun kotiimme Mazzanoon, 
Lazioon. Vaikka vierailimme myös histori-
allisesti kiinnostavissa kohteissa ja luimme 
valtavasti kirjoja, oli koko matkan keskeisin 
tavoite syödä ja juoda hyvin. 

Ruokaa toreilta ja ravintoloista

Vastoin kliseenomaista käsitystä, ruoka ei 
aina ole hyvää Italiassakaan. Tämä tuli sel-
väksi yhteensä lähes seitsemän viikon Italian 
matkallamme. Riittävän usein ruoka kuiten-
kin on maukasta, raaka-aineet tuoreita ja 
ruokailukokemus kokonaisuutena miellyttä-
vä. Alla muutama poiminta mieleen jääneis-
tä kokemuksista matkan varrelta. Järjestys 
ei ole paremmuusjärjestys eikä välttämättä 
edes kronologinen järjestys.

Mazzanon pikkukaupugin keskusaukiol-
la järjestettiin aina torstaisin tori kello 8-13. 
Myytävänä oli myös pesuaineita ja vaatteita 
mutta ehdottomasti parasta antia olivat tuo-
reet ja poskettoman edulliset vihannekset ja 
hedelmät. Erityisesti yrttejä ostimme paljon, 
ne olivat käytännössä ilmaisia suomalaiseen 
hintatasoon tottuneelle.  Viereisestä kojusta 
ostimme tuoretta leipää ja porchettaa eli ko-
konaisena paistettua ja yrteillä maustettua 
possua. Heinäkuun ajan viikon kohokohta 
olikin näistä aineksista kotona valmistettu 
lounas, jonka tietenkin nautimme asuntom-
me kattoterassilla. 

Hieman romantisoidun oletuksemme 
mukaan luulimme kaikkialta Italiasta löyty-
vän vastaavanlaisia toreja mutta esimerkiksi 
Marchen huvilamme oli alueella, jossa lähes 
kaikki paikalliset viljelivät kasviksia ja yrttejä 
itse. 

Toinen tapa hankkia päivittäiset kasvikset 
Mazzanossa oli asioida frutteriassa eli hedel-
mä- ja vihanneskaupassa. Säätiön omistami-
en asuntojen vuoksi mazzanolaiset ovat ko-
vin tottuneita suomalaisiin ja niinpä kauppias 
Vittorio kysyikin heti astuttuani myymälään 
sisään: ”Sei finlandese?” Se oli alku muka-
van tuttavuuden, Vittorion kanssa sain myös 
tilaisuuden harjoittaa italian kielen taitoani. 
Miehen ihastuttava tapa nimittäin oli puhua 
kovempaa jos en ymmärtänyt. 

Toinen mukava kokemus vihanneskaupas-
ta oli Emilia-Romagnan maakunnasta, pikku-
kaupungista lähellä Modenaa. Haimme illal-

listarvikkeita ja päädyimme keskustelemaan 
Sisiliasta kotoisin olevan myyjän kanssa Ita-
lian nykytilasta. Koskaan ei hänen aikanaan 
kuulemma ole ollut asiat yhtä huonosti kuin 
nyt. Helppo uskoa, juuri samana päivänä 
uutisoitiin laajasti entisen pääministerin Ber-
lusconin saamasta tuomiosta. Onneksemme 
tomaatit ja mozzarella di bufala olivat tai-
vaallisen hyviä tästä huolimatta!

Vaikka vaimoni on intohimoinen ruuan-
laittaja, söimme luonnollisesti paljon myös 
ravintoloissa. Mukavina kokemuksina mie-
leen jäivät erityisesti Mazzanon lähellä ole-
van Lago di Braccianon rannalta löytynyt 
L’Aquarella, joka tarjosi järvestä pyydettyä 
tuoretta kalaa, lähtöpäivänä nautittu viimei-
nen ateria Il Postiglionessa Campagnano di 
Romanassa sekä Tyrrhenanmeren rannalla 
Santa Marinellan kaupungissa sijaitseva ra-
vintola Molo 21, jonne itse asiassa ajoimme 
kaksi kertaa syömään. 

Henkilökohtaisesti ylitse muiden nousee 
kuitenkin pizzeria Il Forno degli Angeli Be-
vagnan kaupungissa, Umbriassa.  Pizzoista 
kannattaa kokeilla ainakin Norcinaa ja Amat-
ricianaa. 

Vähemmän hyviä kokemuksia sen sijaan 
kertyi Sorrentosta, jota en suosittele koh-
teeksi heinäkuussa. Liian kuumaa, liian pal-
jon turisteja ja varsin keskinkertaista ja yli-
hinnoiteltua ruokaa. Muuten Sorrento ja koko 
Amalfin alue on toki todella kaunis ja sinänsä 
näkemisen arvoinen. 

Italia viinimaana

Italialaisesta ruuasta ei oikeastaan voi pu-
hua mitään puhumatta samalla viinistä. Ko-
kemukseni mukaan italialaiset todellakin 
suhtautuvat viiniin enemmän ruoka-aineena 
kuin alkoholijuomana. 

En ole viinin suhteen asiantuntija, en edes 
varsinainen harrastaja. Siksi pidinkin kovasti 
italialaisten varsin mutkattomasta suhtau-
tumisesta viiniin. Puna- ja valkoviiniä voitiin 
kohtuullisen hyvissäkin ravintoloissa tarjota 
samanlaisessa lasissa, ystävien kesken koti-
illallisella viiniä jatkettiin tarvittaessa vedellä 
tai valkoviiniä kaadettiin lasiin, jonka pohjal-
la oli tilkka punaviiniä. 

Pariin otteeseen kysyin millaisesta viinis-
tä italialainen tuttavani pitää ja vastaus oli 
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”kaikista” tai ”hyvistä”. Sen enempää asiaa 
ei tarvinnut analysoida. Mutkattomuuden 
kääntöpuoli oli se, että kalliin ja arvostetun 
viinin tarjoilulämpötila saattoi olla aivan vää-
rä. Kävimme yhdessä enotecassa Roomassa 
maistelemassa esim. Baroloa ja Nobile di 
Montepulcianoa, joista kumpikin tarjoiltiin 
huoneenlämpöisenä. Ja kun lämpötila ulkona 
oli lähes 40 astetta, oli huoneenlämpökin rei-
lusti yli 20 astetta.   

Viinintuottajia Italiassa on tuhansittain. 
Samankin alueen viinit voivat olla hyvin eri-
laisia keskenään, joten kaltaiseni aloittelijan 
on hyvin vaikea löytää parhaat viinitilat. Niil-
lä kannattaa kuitenkin vierailla jo sen vuok-
si, että monen pienen tilan tuotteita ei riitä 
vientiin edes oman maakunnan ulkopuolelle, 
puhumattakaan Suomesta. 

Marche on erityisen kuuluisa Verdicchio-
rypäleestään. Tapasimme maakunnan ja sen 
viinit hyvin tuntevan suomalaisen, joka osa-
si suositella erästä viinitilaa. Tilan omistajan 
periaatteen mukaan kaikilla tuli olla varaa 
hänen viiniinsä. Hinta oli siis suomalaisittain 
varsin kohtuullinen. 

Toisen viinitilavierailun teimme Valpolicel-
lan alueella Veneton maakunnassa. Alue on 
tunnettu mm. Ripassoistaan ja Amaroneis-
taan. Pienen selvittelytyön jälkeen löysim-
me yhden pienen tilan, jossa saimme sekä 
ystävällisen vastaanoton että asiantuntevan 
esittelyn tilan tuotteista. 

Pasta vongole Molo21:ssä Santa Marinellassa.

Vaikka kaikkemme yritimme, paljon jäi 
ruokia syömättä ja viinejä juomatta. Jonain 
päivänä palaamme Italiaan jatkamaan työtä.

Kirjoittaja on Vaskivuoren lukion lehtori.



55KLEIO 3/2013

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Kleio 50 vuotta

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liit-
to HYOL ry:n jäsenlehti Kleio viettää ku-

luvana vuonna 50-vuotisjuhliaan. Merkkivuo-
den kunniaksi julkaisemme jokaisessa Kleion 
numerossa otteen vuoden 1963 lehdestä. 

Ohessa on vuonna 1963 liiton puheenjoh-
tajana toimineen Pekka Suvannon artikkeli, 
joka on kirjoitettu tilanteessa, jossa uudet 
oppiennätykset ovat juuri astumassa voi-
maan. Onko mikään muuttunut? 

Ote Kleiosta 3/1963.



Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liit-
to HYOL ry ja Nordea järjestivät keväällä 

2013 peruskoulun 9. luokkien oppilaille tar-
koitetun Taloustietokilpailun jo 48. kerran. 
Kilpailuun osallistui noin 36 000 oppilasta 
490 koulusta.

Kevään kilpailu poikkesi aiemmista siten, 
että Taloustietokilpailun kysymykset lähe-
tettiin kilpailuun oppilaansa ilmoittaneille 
opettajille pdf-tiedostona. Opettajat kopioi-
vat kysymyksiä tarvittavan määrän. HYOL:n 
hallitus ja taloustietokilpailusta vastaava työ-
ryhmä jännittivät etukäteen tätä uudistusta, 
mutta opettajilta uudistuksesta saamamme 
palaute on ollut lähes poikkeuksetta kiittä-
vää. Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia 
tänä keväänä Taloustietokilpailun järjestämi-
seen osallistuneita opettajia yhteistyöstä! 

Taloustietokilpailun voitto Kaarinaan

kirsi ruhanen teksti, ville hietanen kuva

Valtakunnallinen alkukilpailu pidettiin 
kouluissa huhtikuun alussa. Loppukilpailuun 
valittiin 30 kilpailijaa alkukilpailun perusteel-
la aluehallintavirastojen asukaslukuihin poh-
jautuvien kiintiöiden mukaan. Loppukilpailu 
järjestettiin Helsingissä 16.–17. 5.2013.

Taloustietokilpailun 2013 voitti Karoliina 
Lempiäinen Piisoanlähteen koulusta Kaari-
nasta. Toiseksi sijoittui Henri Kaarakainen 
Leppävaaran koulusta Espoosta ja kolman-
neksi Alexis Vartiainen S:t Olofsskolanista 
Turusta.

Taloustietokilpailu järjestetään jälleen ke-
väällä 2014. Kilpailupäivä kouluissa on torstai 
3.4.2014. Ilmoittautuminen Taloustietokilpai-
luun käynnistyy tammikuun alussa.

Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

Taloustietokilpailun 2013 finalistit.
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EUSTORY-historiakilpailu järjestettiin lu-
kuvuonna 2012-2013 jo viidettä kertaa. 

Tutkielmakilpailun parhaat työt palkittiin Hel-
singissä 24.5.2013.

Voittajatyöt evakkoaiheisia

Peruskoulusarjan voitti Venla Karppinen Kas-
tellin koulusta Oulusta työllään ”Karjalan 
evakot”. Toiseksi sijoittui Henriikka Mälkö-
nen Olarin koulusta Espoosta ja kolmannek-
si samaa koulua edustanut Antti Lehtonen. 
Lisäksi peruskoulusarjassa palkittiin viiden 
parhaan joukkoon sijoittuneet Essi Saaren-
pää Raumankarin koulusta Himangalta sekä 
Anna Virtanen Olarin koulusta. 

Lukiosarjan voitti Inga Vainio Salon lukios-
ta tutkielmallaan ”Evakkotarinoita Laatokan 
Karjalasta ja Kannakselta – sota-aika siirto-
karjalaisten silmin”. Toiseksi sijoittui Noora 
Isomäki Siilinjärven lukiosta ja kolmannelle 
sijalle tuli Alisa Heino Salon lukiosta. Lisäksi 
lukiosarjassa palkittiin viiden parhaan jouk-
koon sijoittuneet Kristiina Pesola Forssan 
yhteislyseosta sekä Sabina Renwall Ekenäs 
Gymnasiumista Tammisaaresta. 

Lukiosarjan ensimmäinen palkinto oli 1 
000 €, toinen 750 € ja kolmas palkinto 500 
€. Peruskoulusarjassa vastaavat summat 

EUSTORY-kilpailun voittajat palkittiin

hanna Ylönen teksti, kirsi ruhanen kuva

olivat 800 €, 600 € ja 400 €. Lisäksi kaikki 
palkittavat saivat Tieteen kuvalehti Historian 
vuosikerran. Töitä lähettäneiden opettajien 
kesken arvottiin viisi Suomalaisen kirjakau-
pan lahjakorttia. 

Kaikilla palkituilla lukiolaisilla oli myös 
mahdollisuus hakea osallistumista kansain-
välisiin EUSTORY –seminaareihin (Youth 
Academies). Youth Academy –seminaari jär-
jestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
Suomessa. Toisen seminaarin isäntämaana 
on Slovenia.  Tämän vuoden Youth Academy 

–seminaarit liittyvät ensimmäiseen maailman-
sotaan, jonka alkamisesta tulee ensi vuonna 
kuluneeksi sata vuotta. 

EUSTORY-kilpailu jatkuu

EUSTORY-kilpailu järjestetään lukuvuonna 
2013-2014 jo kuudetta kertaa samalla tee-
malla ”Kaksi tarinaa”. Aikaisemmista vuosis-
ta poiketen HYOL ry lähettää kilpailuaineiston 
sähköisenä pdf-tiedostona. Jos haluat kilpai-
lumateriaalin ja –julisteen kouluusi, voit tila-
ta aineistot osoitteesta kilpailut@hyol.inet.fi. 
Kilpailun säännöt, tutkielmaohjeet sekä muut 
lisätiedot löytyvät HYOL:n internetsivuilta. 
Suomen EUSTORY:a rahoittavat Svenska Kul-
turfonden ja Suomen Kulttuurirahasto.
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Valtakunnalliseen 9-luokkalaisten EU-tieto-
kilpailuun osallistui tänä keväänä 7 000 

yhdeksäsluokkalaista. Voittajaksi ylsi Veera 
Juntunen Pohjankartanon koulusta Oulusta. 
Toiseksi kilpailussa tuli Annele Heikkilä Paro-
lan yhteiskoulusta ja kolmanneksi Lauri Sär-
kiö Lahden yhteiskoulusta.

Palkinnot jakoi eurooppa- ja ulkomaan-
kauppaministeri Alexander Stubb tiistaina 28. 
toukokuuta 2013.

Kilpailun tehtävät käsittelivät yhdeksän-
nen luokan yhteiskuntaopin oppimäärään 

EU-tietokilpailun voitti Veera Juntunen

kirsi ruhanen

kuuluvia EU- ja yhteiskuntatiedon aiheita. 
Tehtävissä piti muun muassa tunnistaa Eu-
roopan unionin lippu, tietää missä maissa eu-
rot ovat käytössä ja pohtia mitä vaikutuksia 
EU-jäsenyydellä on ollut Suomelle ja suoma-
laisille.

Kilpailun tavoitteena on edistää koko ikä-
luokan EU-tiedon opiskelua ja toisaalta tuoda 
EU:ta lähemmäs nuoria eri puolilla Suomea. 
Nyt kolmatta kertaa pidetyn kilpailun järjes-
telyistä vastasivat HYOL ry ja ulkoministeriön 
Eurooppatiedotus.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb onnittelee EU-kilpailun 
voittanutta Veera Juntusta. Taustalla Annele Heikkilä ja Lauri Särkiö. 
Kuva: ulkoministeriö.



Ctrl+Alt+Del? Sähköä opetukseen! HYOL:n syyspäivät 26.-27.10.2013

Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänkatu 47, Helsinki.

Lauantai 26.10.
9.00     Ilmoittautuminen, aamukahvi ja tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn

9.30     Päivien avaus,  Jari Aalto, HYOL ry

9.45     Ajankohtaista opetussuunnitelmista,  Kristina Kaihari, OPH

10.30    Verkko-opetus  ja -oppiminen, Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

11.30    tauko
   
11.45    Sähköiset Yo-kirjoitukset: Miten ja mitä yhteiskuntaopista opiskelijoille  pitäisi
            opettaa?  Juhana Aunesluoma, YTL

12.30    Lounas Uppopullassa

13.30    Euroclio, Steven Stegers

14.30   Työpajat: Välineitä historian ja yhteiskuntaopin opetukseen
• Google drive, Olli Junkkari ja Jesse Hietikko, Kauniaisten lukio
• Prezi, Hugh Fitzpatrick, Eiran aikuislukion high school
• Edmodo, Markus Ahlfors, Gymnasiet Grankulla Samskola
• Netin käyttö yhteiskuntaopin kokeissa, Kimmo Koiranen, Kaarinan lukio
• Digitala verktyg i undervisningen, Simon Hansell, Gymnasiet i Petalax

15.45    Iltapäiväkahvi

16.00    Työpajat uudelleen

19.00    Iltatilaisuus (Otava)

Sunnuntai 27.10.
9.30     Verkon valvontajärjestelmät, Kaj Ekholm, johtaja, Kansalliskirjasto

10.45    Tietotekniikan käyttö Euroopan kouluissa, Jukka Tulivuori, OPH

12.00    Sähköiset oppimateriaalit –kyselyn tuloksia, Joonas Mikkilä, Lukiolaisten Liitto

12.30    Lounas Uppopullassa

13.30    Paneeli: Sähköiset yo-kirjoitukset
• Tom Gullberg ja Toni Pohjanoksa, YTL
• Joonas Mikkilä, Suomen Lukiolaisten Liitto
• Kari Rajala, Turun klassinen lukio
• Opiskelijan näkemys Olarin lukiosta

15.00     Iltapäiväkahvi ja HYOL:n syysliittokokous

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 17.10.2013 mennessä osoitteessa www.hyol.fi 



Yhteiskunnallisesti 
lihantuotannosta ja 
eläinkunnan tuotteis-
ta
ELINA LAPPALAINEN: SYÖTÄ-
VÄKSI KASVATETUT. MITEN 
RUOKASI ELI ELÄMÄNSÄ. ATE-
NA 2012. 355 S.

Elina Lappalaisen teosta ei ole pal-
kittu TietoFinlandialla suotta. Se on 
helppolukuinen ja käsittelee aihetta, 
joka meidän kaikkien pitäisi tuntea: 
mistä ruokamme tulee ja miten se 
tuotetaan? Teos on rajattu järke-
västi kotimaiseen ruuantuotantoon 
ja nimenomaan eläinkuntaan ja sen 
yleisimpiin tuotantoeläimiin. Mutta 
olisiko teoksesta jotain erityistä iloa 
historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jalle?

Lappalainen aloittaa kirjansa 
johdannon jälkeen filosofian osiolla, 
jossa pohditaan eläinten ja ihmis-
ten samanlaisuutta ja erilaisuutta, 
niistä johdettavaa oikeutettua ta-
paa kohdella eläimiä ja kysymystä 
siitä, mitä on (riittävä) hyvinvointi. 
Mukana tarkastelussa on ilahdutta-
vasti myös ajallinen aspekti.

Tämän jälkeen kirja etenee 
eläimittäin käsitellen määrällisesti 
suurimmat tuotantoeläimet eli ka-
nat (munatuotanto), broilerit, siat 
ja lehmät (maito- ja lihatuotteet). 
Tarkastelussa käydään läpi tuo-
tantoeläimen elämä syntymästä 
kuolemaan ja siihen liittyvät on-
gelmakohdat eläimen hyvinvoinnin 
kannalta. Näitä ovat esimerkiksi 
kivuliaat toimenpiteet kuten sikojen 
kuohinta tai nautojen nupouttami-
nen, kysymys ulkoilusta, riittävästä 
elin- ja liikkumatilasta, virikkeistä ja 
mahdollisuuksista lajityypilliseen 
käyttäytymiseen. Kirjan lopuksi kä-
sitellään kahdessa yleisessä päälu-
vussa vielä suomalaisia maatiloja 
yleisesti, eläintensuojelua, tuotan-
non valvontaa ja yritysvastuuta.

Yhteiskuntaoppia ajatellen esiin 

nousee monessa kohtaa innosta-
vasti asioita, joissa tapahtuu sel-
västi muutosta ja jopa muutosta 
hyvään suuntaan. Paljon parjattu 
EU osoittautuu eläinten oikeuksi-
en puolustajaksi: Suomessakin on 
saatu aikaan parannuksia tuotan-
toeläinten elinoloihin nimenomaan 
EU:n pakottamana. Tekstissä on 
useita esimerkkejä säädöksistä, 
jotka ovat juuri tulleet voimaan, 
kuten broilerien oloja parantanut 
hyvinvointidirektiivi 2011, vanho-
jen häkkikanaloiden kielto vuoden 
2012 alusta, kielto pitää emakkoja 
koko elämäänsä häkissä ja tarjota 
sioille virikemateriaalia 2013. Näin 
mukaan tulee yhteiskunnallisen 
päätöksenteon dynaaminen aspek-
ti: asiat eivät ole kiveen hakattuja, 
niitä voidaan muuttaa ja muute-
taan.

Esiin nousevat toisaalta myös 
yhteiskunnallisten muutosten to-
teuttamisen vaikeudet: esimerkik-
si kysymykset kustannuksista ja 
kilpailukyvystä, valvonnan vaike-
uksista, inhimillisen jaksamisen 
rajoista, keinotekoisen alhaisesta 
tuottajahintatasosta ja yritysten ha-
lusta brändätä tuotteitaan vihreiksi 
ja eettisiksi ja peitellä mahdollisia 
ongelmia.

Kirjasta saa myös vertailutietoa 
muiden maiden tuotannosta ja on-

kin hyvä tietää, että eläinten kohte-
lun suhteen kotimainen tuotanto on 
usein eettisempää kuin ulkomainen. 
Monet asiat ovat Suomessa hyvin, 
vaikka joissakin esimerkiksi Ruotsi, 
Norja tai Itävalta ovat edellä. Par-
haiten asiat ovat kuitenkin luomu-
tuotannon eläimillä: niillä pitää olla 
enemmän elintilaa ja mahdollisuus 
ulkoiluun, kivunlievitykseen ja la-
jityypilliseen käytökseen. Luomu-
tuotannon suhteen Suomella on 
kuitenkin vielä paljon kehitettävää: 
esimerkiksi luomubroileria tai luo-
musikaa ei Suomesta juuri saa.

Yhteiskunnallisena kannanotto-
na merkittävimpiä on Lappalaisen 
pariinkin kertaan esiin tuoma ajatus 
jonkinlaisesta ulkopuolisen tahon 
valvomasta eläinten hyvinvointi-
merkistä samalla tavoin kuin ka-
nanmunissa luokitellaan erikseen 

”tavalliset munat”, lattiakanalan 
munat sekä luomumunat. Monelle 
kuluttajalle eläimen ruokkiminen 
luomurehulla ei ole niinkään tär-
keää kuin tieto siitä, miten eläimiä 
kohdellaan. Näin ollen markkinoilla 
olisi varmasti tilausta luomumerk-
kien lisäksi esimerkiksi ”vapaan 
lehmän maidolle” ja ”vapaan sian 
lihalle”.

Inkeri Ahvenisto
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Meidänkö ne pitää 
maksaa?

THOMAS K. MccRAw: THE 
FOUNDERS AND FINANcE. 
HOw HAMILTON, GALLATIN, 
AND OTHER IMMIGRANTS FOR-
GED A NEw EcONOMY. cAM-
bRIDGE, MASSAcHUSETTS: 
bELKNAP HARVARD, 2012. 485 
S.

Yhdysvaltojen julkinen velka on si-
nänsä tolkuttoman suuri (Päivittäin 
muuttuvan summan voi tarkistaa 
luotettavimmin osoitteessa www.
publicdebt.treas.gov.) mutta vain hi-
tusen isompi kuin maan bruttokan-
santuote. Heti itsenäistymisensä 
jälkeen Yhdysvallat oli paljon isom-
missa vaikeuksissa. bruttokansan-
tuotetta ei osattu vielä laskea mutta 
vapaussodan rahoittamiseksi teh-
tyjen velkojen tiedettiin ylittävän 25 
kertaa liittovaltion vuotuiset tulot.

Kansantaloustiede oli 1790-
luvulla ylipäänsä vielä alkuvai-
heessaan, joten nuori tasavalta oli 
tavattoman onnekas saadessaan 
palvelukseensa yhden aikakauden 
etevimmistä rahoitusalan tuntijoista. 
Länsi-Intiassa syntynyt ja kasvanut 
Alexander Hamilton oli teini-iästään 
lähtien joutunut työssään perehty-
mään maailmankaupan mekanis-
meihin. Hamilton oivalsi, että uusi 
tasavalta saattoi pysyä itsenäisenä 
vain, jos se kykeni palauttamaan 
luottokelpoisuutensa ulkomaisten 
sijoittajien katsannossa. Siksi liit-
tovaltion tuli ottaa vastatakseen 
sekä kapinallisten siirtokuntien että 
niiden edustajista koostuneen kon-
gressin sodan aikana antamista 
sitoumuksista.

Liittovaltio tarvitsi tätä varten 
tuloja, joten sen oli saatava kantaa 
aiemmin siirtokuntien kassoihin 
kilahtaneet tuontitullit. Lisäksi tar-
vittiin jonkinlainen keskuspankki. 
Hamilton oli nuori maahanmuuttaja, 
mutta hänen tiedettiin kunnostautu-
neen sodassa niin rintamalla kuin 

ylipäällikön esikunnassakin. Pre-
sidentti washingtonin suosikki sai 
omituisilta kuulostaneet ajatuksen-
sa läpi ja ensimmäisenä hoitaak-
seen Yhdysvaltain valtiovarainmi-
nisterin viran.

Maan tullitulot karttuivat seuraa-
vina vuosina monikertaisiksi, koska 
britannian ja vallankumouksellisen 
Ranskan välille puhjennut sitkeä 
sota lisäsi valtavasti Atlantin yli kul-
kevaa kauppaa. Suunnitelmansa 
menestyksestä huolimatta Hamil-
ton ei saanut yleistä tunnustusta 
vaan joutui yksityiselämänsä kom-
mellusten vuoksi syrjään. Hän kuoli 
47–vuotiaana älyttömässä kaksin-
taistelussa varapresidentti Aaron 
burrin luotiin.

Thomas K. Mccraw nostaa 
Hamiltonin veroiseksi sankariksi 
sveitsiläissyntyisen Albert Gallati-
nin, joka hoiti vuosien ajan valtio-
varainministerin tehtäviä Thomas 
Jeffersonin ja James Madisonin hal-
lituksissa. Nämä presidentit vastus-
tivat lujaa liittovaltiota ja siten myös 
hamiltonilaista finanssipolitiikkaa. 
Gallatin oli Hamiltoniin verraten 
peräti väritön hahmo mutta erittäin 
etevä julkisen talouden hoitaja. Val-
tiovarainministeriltä edellytettiinkin 
erityistä osaamista, sillä Jefferson 

ja Madison eivät edes yrittäneet 
ymmärtää kansantaloutta.

Harvardin yliopiston professori-
na toiminut Mccraw kuoli marras-
kuussa 2012. Yllättäen hän ei tässä 
viimeiseksi jääneessä kirjassaan 
osallistu kahteen ajankohtaiseen 
keskusteluun, joihin hänen tutki-
muksellaan on suoria ja tärkeitä 
yhteyksiä. Vuodesta 2007 lähtien 
raivonnut maailmanlaajuinen rahoi-
tuskriisi on kuulemma saanut kan-
santaloustieteilijät kiinnostumaan 
aivan uudella tavoin Alexander 
Hamiltonin elämäntyöstä. Hänen 
maksukyvyttömille Yhdysvaltojen 
osavaltioille järjestämänsä pelas-
tuspaketin (bailout) järkevyyteen 
otetaan kantaa aina, kun kanna-
tetaan tai vastustetaan pahiten 
velkaantuneiden euromaiden aut-
tamista.

Niin sanottuun teekutsuliikkee-
seen kuuluu aineksia, joiden mu-
kaan Yhdysvaltain perustajat toimi-
vat Jumalan johdattamina ja siten 
erehtymättömästi, olivat kaikesta 
täysin samaa mieltä ja epäsivät 
julkiselta vallalta verotusoikeuden. 
Tällainen historiankuva voidaan 
Mccraw’n tulosten avulla osoittaa 
täysin harhaiseksi, mutta kirjoittaja 
ei edes mainitse teekutsuliikettä.

Mccraw haluaa ennen muu-
ta korostaa nykyamerikkalaisille, 
että kunnia Yhdysvaltojen julkisen 
talouden alkuperäisestä järjestä-
misestä kuuluu kahdelle osaavalle 
ja uutteralle maahanmuuttajalle. 
Asiasta muistuttaminen ei haitanne 
muuallakaan.

Timo Soukola



62

ARVOSTELUJA

KLEIO 3/2013

Oliko suomettuminen 
rähmällään oloa vai 
ovelia torjuntavoitto-
ja?

JUKKA TARKKA: KARHUN KAINA-
LOSSA.  SUOMEN KYLMÄ SOTA 
1947-1990. OTAVA 2012. 495 S.

Timo Vihavainen aloitti keskustelun 
suomettumisen olemuksesta vuon-
na 1991 teoksellaan Kansakunta 
rähmällään, suomettumisen lyhyt 
historia. Myöhemmin tätä aihepiiriä 
on käsitelty monesta näkökulmasta, 
mutta kokonaisesitystä suomettu-
misen ajasta ei ole ilmestynyt en-
nen Tarkan teosta.  Karhun kaina-
lossa ei kuitenkaan ole tieteellinen 
tutkimus suomettumisen ajasta, 
vaan Tarkka on rakentanut kirjansa 
etupäässä tutkijakollegojen teok-
siin. Tieteellinen tutkimus tuskin 
olisikaan vielä mahdollinen, sillä 
kaikki keskeinen arkistomateriaali 
ei vielä ole tutkimuksen käytössä. 

Tarkan vahvuutena on aina ollut 
sujuva ja selkeä kieli. Monissa ai-
kaisemmissakin kirjoissaan Tarkka 
on esittänyt hyvin selkeästi omat 
mielipiteensä. Uudessa kirjassaan 
Tarkka on tavallistakin terävämpä-
nä. Esimerkiksi suomalaisten pyr-
kimys salata Ustinovin vaatimus 
yhteisistä sotaharjoituksista oli 
Tarkan mielestä tyhmyyttä ja Ahti 
Pekkalan ja Paavo Väyrysen puu-
hailu Karjalaisen presidenttiehdok-
kuuden puolesta 1981 oli ”Suomen 
historian tyylittömimpiin kuuluva 
alisuoritus”. Taistolaiset leimataan 
sopivalla sitaatilla epä-älylliseksi 
ja historiaa sekä ideologioita huo-
noimmin tuntevaksi joukoksi.

Karhun kainalossa käsittelee 
ajan sodan jälkeisistä vuosista 
vuoteen 1990, jolloin Koivisto yksi-
puolisella päätöksellään muokkasi 
yya-sopimuksen ja Pariisin rauhan-
sopimuksen uudelleen.

Teos on jaettu lyhyisiin osioihin, 
eikä se noudata tiukkaa kronologi-

aa. Teoksessa on kuitenkin muu-
tamia yhdistäviä selkeitä teemoja. 
Tärkein on tietysti yya-sopimus ja 
suomalaisten ja venäläisten sopi-
mukselle antamat tulkinnat. Henki-
löistä nousevat etualalle Suomen 
presidentit Paasikivi, Kekkonen 
ja Koivisto ja 1970 - 1980-lukujen 
öykkärimäiset NL:n suulähettiläät 
beljakov ja Stepanov. Valtiomies-
tason ulkopuolelta on nostettu 
tarkasteluun taloustieteilijä Timo 
Tiusanen esimerkkinä sellaisen 
henkilön kohtalosta, joka uskalsi 
julkisesti esittää realistisia arvioita 
NL:n taloudesta. Tiusasen osana 
oli pitkiä aikoja olla lähes epähen-
kilö suomettuneessa Suomessa, 
eivätkä tappouhkauksetkaan olleet 
harvinaisia.

Suomettumisen kova ydin oli 
venäläisten tulkinta siitä, että yya-
sopimus oli sotilaallinen liittoso-
pimus ja että Suomi oli osa NL:n 
turvallisuusmuuria. Tähän ei sopi-
nut suomalaisten sitkeä pyrkimys 
puolueettomuuden korostamises-
ta. Venäläisten halu kietoa Suomi 
yhä selkeämmin liittolaisuuden 
verkkoon pani suomalaisten puo-
lustusmekanismit tiukalle. Kieli oli 
pidettävä keskellä suuta etenkin 
kun pohdittiin sitä, miten Suomi 
reagoisi, jos NL antaisi sotilaallista 
apuaan vastoin suomalaisten tah-
toa.  Asiasta ei juuri haluttu puhua, 

mutta suureen maahyökkäykseen 
valmistauduttiin. 

Yya-sopimuksen toisen artiklan 
mukaiset konsultaatiot sotilaallises-
ta yhteistyöstä olivat peukaloruuvi, 
jonka kiristymistä Suomessa pe-
lättiin koko ajan. Noottikriisin aika-
na konsultaatiot eivät toteutuneet, 
mutta 1970-luvun alussa sotilaat 
konsultoivat äärimmäisen salai-
sesti. Ryhdikäs puolustusvoimien 
komentaja Sutela uskalsi kuitenkin 
lopettaa ne.

Suomettumisen keskushenkilö 
oli ilman muuta presidentti Kekko-
nen, jonka yhteistyö venäläisten 
kanssa alkoi jo ennen presidentti-
kautta. Kekkonen pyrki asettamaan 
Suomen etujen turvaamisen etu-
sijalle, vaikka joutui usein myön-
tymään venäläisten tahtoon. Sy-
vimmän suomettumisen kaudella 
1970-luvulla suuri osa poliittisesta 
eliitistä seurasi halukkaasti Kekko-
sen esimerkkiä, ja neuvostovastai-
suuden leimaa varottiin kuin ruttoa. 
Mediasta sai suorastaan etsiä 
neuvostovastaisia kannanottoja, 
sillä kukapa olisi pilannut  uraan-
sa sortumalla suuren ystävällisen 
naapurin arvosteluun. Suuri osa 
kansasta tiesi millainen valtio NL oli, 
mutta arvostelua ei kuulunut. Tais-
tolaisuuden kukoistus 1970- luvulla 
sai jotkut Moskovan politrukit usko-
maan jopa vallankumoukselliseen 
tilanteeseen Suomessa. Koiviston 
kaudella 1980-luvulla keskustelu 
vapautui, vaikka pyhiä liturgioita 
toistettiin NL:n romahdukseen ja 
yya-sopimuksen raukeamiseen 
asti.

Lännessä ei varsinaisesti ym-
märretty Suomen idänpolitiikkaa, 
mutta se tehtiin selväksi, että Suo-
mi ei olisi sodan arvoinen maa. 
Otsikon kysymykseen voi vastata 
toteamalla, että sekä rähmällään 
oloa että ovelia torjuntavoittoja oli. 
Suomi selvisi ahtaasta poliittisesta 
raostaan. 

                                  Vilho Kulju
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Kalliovuorten kalifi

JOHN G. TURNER: bRIGHAM 
YOUNG. PIONEER PROPHET. 
cAMbRIDGE, MASSAcHU-
SETTS: bELKNAP HARVARD, 
2012. 500 S.

brigham Young johti 1840-luvun lo-
pussa Myöhempien aikojen pyhien 
Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen-
ten valtaosan vaeltamista ja aset-
tumista Kalliovuorten länsipuolelle. 
Utah osoittautui luontonsa karuu-
desta huolimatta mormoneille suo-
peammaksi kuin heidän aiemmat 
asuinpaikkansa Ohio ja Missouri. 
Vihamieliset naapurit olivat ajaneet 
heidät pois ja murhanneet heidän 
profeettansa Joseph Smithin.

brigham Young (1801-1877) loi 
mormonien Siionin ja onnistui sa-
malla toteuttamaan macho-miehen 
unelman. Kouluttamaton sekatyö-
mies paitsi hankki valtavan omai-
suuden ja laajan haaremin myös 
perusti oman valtakunnan, jota hän 
hallitsi profeetan ja väliin Juma-
lankin sijaisena. Young ei nähnyt 
kultatauluja, joista Smith sanoi jäl-
jentäneensä Mormonin kirjan. Maa-
han kätkettyjä pyhiä kirjoituksia ei 
myöhemminkään osunut Youngin 
omaan lapioon. Enkeleitä hän sen 
sijaan näki usein ja puhui kielillä. 

Turner ei ota kantaa mormoni-
en oppien uskottavuuteen mutta 
tarkastelee Youngin tekoja hyvin 
kriittisesti. Kirja saa epäilemään, 
että mormonit olisivat selviytyneet 
paremmin jonkun muun johtamina. 
Young osoitti kansalleen tien luvat-
tuun maahan, mutta hänen orga-
nisointikykyään on usein ylistetty 
aiheetta. Moni Siioniin taivaltanut 
mormoni menetti henkensä nou-
datettuaan varustautumisessa veli 
brighamin puutteellisia ohjeita.

Yksikään lähde ei osoita Youn-
gin antaneen suoraa käskyä niin 
sanottuun Mountain Meadowsin 
verilöylyyn, jossa mormonit murha-

sivat 120 heidän alueensa kautta 
kulkenutta uudisasukasta. Joka 
tapauksessa Young suojeli hyvin 
tietämiään iskun tekijöitä. Hän vaati 
kirkkonsa jäseniltä ehdotonta kuu-
liaisuutta mutta itseltään vuosien 
saatossa yhä vähemmän uhrauk-
sia, ei edes totuudessa pysymistä. 
Uskovia kehotettiin luovuttamaan 
omaisuutensa kirkolle, mutta veli 
brigham kokosi itselleen huikean 
varallisuuden.

Joseph Smithin viimeisinä vuo-
sinaan aloittama moniavioisuus 
vieraannutti monia kannattajia 
liikkeestä. Polygamian teologinen 
perustelu ja ohjeistus jäivät kovin 
hämäriksi. Young selitti oman ahke-
ran vaimonottonsa uhrautumiseksi: 
vanhurskas mies pelasti naisia sol-
mimalla näiden kanssa taivaallisen 
avioliiton. Young tarjosi tällaisen 
taivastien ainakin 55 naiselle. Mo-
nen vaimonsa kanssa hän eli myös 
lihallisessa liitossa, joista hänelle 
siunaantui 58 lasta. Kyynikko saat-
taa epäillä, että patriarkka nimen-
omaan halusi tyydyttää lihanhimo-
aan ja dynastisia pyrkimyksiään.

Mormonin kirjasta löytyi teolo-
gista pontta Youngin näkemykselle, 
että intiaanien ja amerikanafrikka-
laisten tumma ihonväri oli Jumalan 
lyömä merkki esi-isien synneistä. 
Tummaihoisten perisynnin taakkaa 

voitiin kuitenkin keventää siten, 
että vanhurskas valkoihoinen mies 
siitti tummaihoisten naisten kanssa 
jälkeläisiä. Tällaisista pariutumista 
syntyneillä lapsillahan silminnäh-
den oli vaaleampi ihonväri kuin äi-
deillään. Jos tätä jalostustyötä har-
joitettiin siten, että mies oli iholtaan 
tumma ja nainen vaalea, kumpikin 
joutui jostain syystä helvettiin, vaik-
ka vaalentuminen näkyi silloinkin 
lapsissa.

Young perusti mormoneille 
teokraattisen valtion mutta osoitti 
pian surkeaa valtiomiestaitojen 
puutetta. Vallantäyteydessään hän 
rupesi uhkailemaan Yhdysvaltain 
liittohallitusta ja oli hyvin lähellä 
aiheuttaa washingtonin joukkojen 
sotaretken Utahiin. Jos territorio 
olisi miehitetty, mormonikirkko oli-
si ajettu maan alle ja sen johtaja 
hirtetty maanpetturina. Youngin 
pelasti hänen kristitty liittolaisensa 
Thomas Kane, joka kykeni ovelin 
diplomaattisin siirroin lykkäämään 
tilintekoa.

Lopulta washington menetti 
kiinnostuksensa vähäpätöisen syr-
jäkulman sotilaalliseen nujertami-
seen. Youngin mahti ei silti koskaan 
palannut aivan ennalleen, vaikka 
hän johti kirkkoaan lujin ottein kuo-
lemaansa saakka. Hänen seuraa-
jiensa aikana mormonit joutuivat 
ainakin muodollisesti luopumaan 
teokratiasta ja polygamiasta.

Timo Soukola



Låt historien
berätta!

Svenska litteratursällskapets arkiv  
lånar ut material för undervisning
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