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Mitä kuuden vuoden aikana 
puheenjohtajana opit?
Riitta Mikkola

Pelle Miljoona kysyi 80-luvulla 
pellavapäiseltä pojalta, mitä 

tämä oli koulussa oppinut. Laulun 
poika oli oppinut, että monen läm-
pimän hymyn takana on usein sielu 
kylmä ja katala. Hän oli myös op-
pinut, vaikka ei olisi halunnut, että 
maailmassa on paljon sotia ja mil-
joonat lapset ilman kotia.

Olen peruskoulun yläkoulun 
opettaja. Tiedän, että nykyisiin 
opetussuunnitelmiin kuuluu oppi-
laan itsearviointi. Perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteissa 
sanotaan: ”Perusopetuksen yhtenä 
tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä 
itsearviointiin.  - - Oppilasta tulee ohjata ja 
kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaa-
mistaan ja oppimistaan.”

Olen ollut nyt kuusi vuotta HYOL ry:n pu-
heenjohtajana. Ensi vuonna työtäni jatkaa 
Jari Aalto. Pellen ja OPS:n hengessä aion nyt 
arvioida omaa oppimistani HYOL ry:n pu-
heenjohtajana. Kerron myös, mitä en olisi 
halunnut oppia.

Olen onnistunut toimimaan hallituksen 
kokouksissa puheenjohtajana lähes kymme-
nen kertaa joka vuosi. Puheenvuoroja olen 
pyrkinyt jakamaan tasapuolisesti. Keskus-
telua olen pyrkinyt sekä lietsomaan että es-
tämään  joutumasta sivuraiteille. Apua olen 
saanut runsaasti mukavilta hallituksen jäse-
niltä. Keskustelua on käyty ja päätökset on 
saatu tehtyä. Olen oppinut, että järjestötoi-
minta voi olla sekä mielekästä että hauskaa.

Olen pitänyt tiiviisti yhteyttä liiton työnte-
kijöihin: toiminnanjohtaja Kirsi Ruhaseen ja 
nyt jo tehtäviä vaihtaneeseen projektityön-
tekijään Hanna Kokkoseen. Sähköposteihin 
olen pyrkinyt vastaamaan kohtuuajoissa. 

Olen miettinyt, mitä olen kirjoittanut. Olem-
me tavanneet myös silmästä silmään lähes 
joka viikko. Olen oppinut, että liitossa on 
taitavat työntekijät, joiden kanssa on helppo 
hoitaa asioita.

Olen ollut jäsenenä monenlaisissa raadeis-
sa. Talousgurussa olen oppinut, että parhaat 
lukiolaiset ovat tosi fiksuja. Ekonomistien 
kanssa on mielenkiintoista puhua taloudesta. 
Suomalaisessa kirjoituskilpailussa olen op-
pinut, että äidinkieli ja historia ovat läheisiä 
oppiaineita. Visionääri-kilpailussa olen saanut 
olla tekemisissä yritysmaailman kanssa. Olen 
oppinut, että projektit pitää hoitaa ajallaan.

Olen ollut mukana kansainvälisessä yh-
teistyössä Itämeren, Pohjoismaiden ja Eu-
roopan tasolla. Olen oppinut, että se kan-
nattaa. Muita kuunnellessa saa uusia ideoi-
ta ja keksii parempia tapoja hoitaa asioita. 
Maailmalla kulkiessa olen saanut oppia, että 
suomalainen koulutusjärjestelmä herättää 
ihailua. Olen oppinut perustelemaan, miksi 
me pärjäämme Pisa-tutkimuksessa. En tiedä, 
osuvatko omat arvailuni oikeaan. Olen myös 
oppinut, että pohjoismaalaisten kanssa on 
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kotoista olla. Pohjoismaiset tapaamiset ovat 
leppoisia mutta kiinnostavia kokoontumisia. 
Tanskalaistakin ymmärtää, kun on tarpeeksi 
hyvää tahtoa.

Suomessa olen ollut tekemisissä monen-
laisten vaikuttajien kanssa. Olen oppinut, 
että kansanedustajia on moneen junaan. 
Jokainen keskustelu on ollut erilainen. Vir-
kamiesten kanssa on ollut hyvä tehdä yh-
teistyötä. Pankkimaailman edustajat ovat 
aina mielenkiintoista juttuseuraa. Fiksuja 
ja ajattelevia ihmisiä löytyy eläkelaitoksista, 
puolustusvoimista, opetushallituksesta, me-
diasta, ammattiliitoista ja monista muista 
yhteistyötahoista. Olen oppinut, että jokai-
sen mielipidettä kannattaa kuunnella. Olen 
myös oppinut, että yllättävän moni taho on 
meistä, historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jista, kiinnostunut. Moni taho arvostaa meitä 
opettajia siitä syystä, että osaamme ja us-
kallamme olla nuorten kanssa tekemisissä ja 
tunnemme heidän maailmaansa.

Omasta ammattikunnastani olen oppinut, 
että joka puolella Suomea on fiksuja, moni-
puolisia ja työhönsä sitoutuneita historian ja 
yhteiskuntaopin opettajia. Olen saanut tava-
ta paljon opettajia näinä vuosina eri puolilla 
Suomea. Jossain on puhuttu, jossain syöty ja 
juotu, jossain laulettu ja tanssittu. Olen oppi-
nut, että meitä yhdistää halu kyseenalaistaa 
asioita ja sitä kautta oppia uutta. Olen myös 
oppinut, että täydennyskoulutus kannattaa. 

Kursseilla tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, nä-
kee uusia paikkoja, oppii paljon uutta ja saa 
tuuletusta aivoilleen. 

Mitä sitten en olisi halunnut oppia? En oli-
si halunnut oppia, että OAJ:n kanssa toimi-
minen on niin raskasta, hidasta ja turhautta-
vaa. Koen epäonnistuneeni palkkausasioiden 
edunvalvojana. Vaikka OAJ:hin on pidetty 
monella tasolla yhteyttä, opetusvelvollisuuk-
sille tai edes luokanvalvojan korvaukselle ei 
ole saatu tehtyä mitään. Aineistolisää on ki-
nuttu ja kampanjoita viritetty. OAJ:n johtoa 
olen käynyt muiden reaalipuheenjohtajien 
kanssa tapaamassa ja kirjeitä olen lähetellyt. 
Mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Tätä en 
olisi halunnut oppia. Toisaalta olen oppinut, 
että vaikuttaminen on pitkäjänteistä puuhaa.

Viimeisenä oppinani haluaisin mainita, 
että yhteistyö on voimaa. Olen oppinut, että 
muilta saa uusia ideoita silloin, kun omat aja-
tukset junnaavat paikoillaan. Toisen kannus-
tus on kullanarvoinen asia, kun on väsynyt 
eikä se muulloinkaan ole pahasta. Yhdessä 
asioiden tekeminen on hauskaa. Järjestössä 
saa toimia kunnolla yhdessä, kun itse opet-
tajan työ on usein niin itsenäistä, että se on 
melkein yksinäistä.

Siksi haluankin kiittää kovasti kaikkia ih-
misiä, joiden kanssa olen saanut hoitaa tätä 
luottamustointa! Toivon jatkajalleni intoa ja 
sitkeyttä sekä kaikille liittomme jäsenille oi-
kein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Vi historielärare har alltid varit samhällets 
lärda brandkår. Nu börjar det åter bli dags 

att rycka ut och förklara sammanhangen. På 
med sirenen och blåljusen eller kanske du 
rent av har hållit din lugnande morgonsam-
ling: ”Allt är väl och du behöver inte oroa dig, 
min lille vän. Kom ihåg att vårt välfärdssam-
hälle alltid kommer att hjälpa dig!”

Jag tror att morgondagens verklighet 
kommer att vara hårdare för våra ungdo-
mar. Angela Merkel sade häromsistens att en 
ny 50 års period av fred inte alls är given i 
Europa. Det har hon helt rätt i. Freden och 
välfärd måste varje europé jobba hårt för. 
Just nu står det utan all tvivel att euron på 
riktigt kan falla i och med Papandreos och 

Nordens renässans

PetteR Wallenius 
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Kaffepaus på Salutorg under SAPA turneringen september 2011

Berlusconi undergångspolitik samt 
avsaknaderna av ett starkt ledars-
kap inom EU. Det vi nu står inför är 
helt klart EU:s största kris sedan 
grundandet av Kol och Stålunionen 
på 1950-talet. En lösning vore väl 
att kvickt damma av våra gamla 
nordiska kontakter till skillnad från 
vad vår nordiska samarbetsminis-
ter Alexander Stubb nyligen gjorde 
under nordiska rådets session i Kö-
penhamn. Är det nu inte så att våra 
finska hem är mer lik de som finns 
i Oslo och Stockholm än de som 
finns i Aten och Rom. Om vi följer 
tiden an så borde vi då inte låta återinföra 
kursen den Svenska tiden historia som en 
obligatorisk kurs under namnet Norden och 
hur står det till med dina nordiska kontakter?   

Kortnyheter från Hufvudstaden
- Riksdagens ”Nya rundvandring” (3 

nov 2011) var lika full med arkitektur som 
den gamla. Dörrarna till rikssalen väger 
ännu 500 kg, arkitekten är Sirén, pelarna är 
14 stycken, i plenisalen finns det sockerrör, 
ingen riksdagsman har dött i paternosterhis-
sarna. Förtjäntfullt berättade vår guide även 
att det jobbar 200 parlamentariker i riksda-
gen.  

- En skolslakt är på gång i det svens-
ka Helsingfors. Det var 20 år sedan senast. 
Vad som skall hända vet ingen och ryktena 
är många. Alla tror att grannskolan skall slås 
ned, men inte min för, ”den är ju bäst.” Den 
svenska sektionen och de ledande tjänste-
männen har i skrivande stund ännu inte bör-
jat visonera kring hur de ser på saken. Kans-
ke de börjar snart...

- Förbundets höstdagar i slutet på ok-
tober hade hela 90 deltagare. Anmälningarna 
blev fyllda till brädden en månad i före höst-
dagarna. Temat var maktens hus i hufvudsta-
den med få föreläsningar. Det verkar som om 

även historielärarna vill ha bröd och skådes-
pel för att lockas till fortbildning. Men å andra 
sidan - varför skulle vi vara så mycket mer 
annorlunda än de vi undervisar?

- Jag satt med på AOLs årsmöte i okto-
ber (ämneslärarförbund med 19900 medlem-
mar). Där fanns det en och annan OAJ akti-
vist som sade att det äntligen finns inskrivet 
på OAJ:s kravlista att alla klassföreståndare 
i högstadiet skall få samma timersättning för 
sin kf timme. Få se när detta beslut når våra 
lönekuvert.    

- Förbundets nye ordförande från 2012 
heter Jari Aalto från Lillhoplax. Han jobbar i 
Kallion ilmaisutaidon lukio och fungerar även 
som prorektor. Riitta Mikkola från Esbo avgår 
efter 6 år som ordförande. Här bredvid kan 
du läsa hennes sista ledare. Tack för ditt ar-
bete Riitta och lycka till Jari!

PS. Under bokmässan i Helsingfors i slutet 
på oktober ropade den gamle kommunisten 
Esko Seppänen ut över bokmässan: ”Missä 
on EMU-puskurit?” Denna retoriska fråga 
ställdes till presidentkandidat Paavo Lipponen 
som lovade oss trygghet i form av buffertar 
då vi gick med i EMU 2002. 
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Vuonna 2009 toteutettu kansainvälinen 
ICCS-tutkimus kertoi suomalaisnuor-

ten yhteiskunnallisista tiedoista, taidoista 
ja asenteista melko lailla samat asiat kuin 
vuonna 1999 tehty CIVED-tutkimuskin: tut-
kimukseen osallistuneiden peruskoulun päät-
tövaiheen nuorten tietämys yhteiskunnalli-
sista asioista oli hyvä ja he luottivat yhteis-
kunnallisiin instituutioihin suhteellisen paljon, 
mutta he eivät olleet sanojensa mukaan ko-
vin kiinnostuneita yhteiskunnallisesta osallis-
tumisesta.

Yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen kan-
nalta nuorten hyvät tiedot on mainio asia. 
Myös instituutioihin kohdistuva suhteellisen 
vahva luottamus on positiivista, sillä se voi-
daan tulkita merkiksi, että nuoret näkevät 
suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet 
melko myönteisessä valossa. Taidoissa ja 
kansalaisaktiivisuuteen liittyvien asenteiden 
puolella on sen sijaan toivomisen varaa. 

Kansalaiset saavat historiaa koskevat 
käsityksensä ja mielikuvansa suurelta osin 
koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, 
esimerkiksi historiallisista elokuvista. Kaiketi 
myös yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevat kä-
sitykset ja mielikuvat tulevat suurelta osin 
kouluopetuksen ulkopuolelta – kotoa, jouk-
kotiedotusvälineistä, kavereilta ja tietenkin 
omista kokemuksista. Ehkä tätä keskustelu-
kenttää voisi kutsua yhteiskuntakulttuuriksi 
(vrt. historiakulttuuri).

Yhteiskuntaopin opetus on vain yksi mut-
ta ei suinkaan merkityksetön tekijä sillä ken-
tällä, jossa nuorten yhteiskuntakuva asentei-
neen rakentuu. Yhteiskuntaopin opetus voi 
olla innostavaa ja älyllisesti haastavaa, mutta 
yhteiskuntakulttuurista välittyvät viestit voi-
vat usein toimia sitä vastaan. Toki voisimme 

opettajina epäilemättä myös tehdä jotkut 
asiat vielä paremmin. Mutta vaikka olemme 
itse valmiita uusiin avauksiin opetuksessa, 
tarvitaan opetuksen kehittämiseen kuitenkin 
sekä aikaa että opetussuunnitelman perus-
teiden antama moraalinen ja juridinen tuki. 
Opetussuunnitelman perusteet on se taso, 
jolla yhteiskuntaopinkin opetuksen sisällöt 
ja suuntaviivat asetetaan; sieltä johdetaan 
opetuksen keskeiset näkökulmat, käsitteet ja 
kysymykset.

Tässä yhteiskuntaopin opetuksen teema-
numerossa tarkastellaan aineemme opetuk-
sen kehityssuuntia ja -tarpeita monista eri 
näkökulmista. Artikkeleita yhdistää pohdinta 
siitä, miten yhteiskuntaopin opettajina voi-
simme entistä paremmin edistää nuorten 
kasvua aktiiviseen ja osallistuvaan kansa-
laisuuteen, johon liittyy muun muassa kyky 
kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun sekä 
tavoitteelliseen toimintaan yhteiskunnan jä-
senenä.

Kiitämme Kleio-lehden toimitusta mah-
dollisuudesta koota teemanumero tästä hyvin 
ajankohtaisesta ja tärkeästä aihesta! Kiitäm-
me myös kollegoja, jotka ovat kantaneet kor-
tensa yhteiseen kekoon ja tarjonneet ideansa 
ja ajatuksensa ammattikuntamme käyttöön!

Esipuhe yhteiskuntaopin 
teemanumeroon

Hanna kokkonen, Jan löfstRöM, tiina Rytkölä
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Opetuksen eetos, sisältö ja toimintatapa 
ovat koulunpidon ydin. Niiden suunnit-

telua ja niistä päättämistä eli opetussuunni-
telmatyötä ei pidä jättää vain virastobyrokra-
tian tai suppeiden työryhmien hoidettavaksi. 
Tarvitaan avoin “katu”, jolla koulun todelliset 
toimijat työstävät kokemuksiaan, vaihtavat 
käsityksiään ja luovat älylliset kehykset ope-
tussuunnitelmalle.

Varjo-opetussuunnitelma tarkoittaa kou-
lun toimijoiden ajatustenvaihdon tuloksena 
syntyviä ehdotuksia siitä, mistä lähtökoh-
dista käsin ja millä kantavilla ideoilla ope-
tus tulisi uudistaa. Varjo-opetussuunnitelma 
voi olla lennokas teksti, joka toimii virallisen 
suunnittelun kriittisenä peilinä. Itse tekstiä, 
produktia, vielä tärkeämpi on kuitenkin se 
prosessi, jossa toimijat ottavat oman alansa 
haltuunsa.

Hyvät kollegat, haastamme teidät varjo-
opetussuunnitelmakeskusteluun!

Lähtökohtia on mistä valita

Lähtökohtia koulun yhteiskuntatiedollisen 
opetuksen suunnitteluun voidaan etsiä mo-
nesta suunnasta: nuorisotutkimuksesta, yh-
teiskuntatieteiden kattokäsitteistä, eri etu-
ryhmien koululle esittämistä odotuksista ja 
päivänpolitiikassa esiin nostetuista teemoista. 
Tällaisia 2010-luvun alun polttavia teemoja 
ovat esimerkiksi olleet Lähi-idän demokratia-
liikehdintä, Pohjois-Euroopan maahanmuut-
tomaissa puhututtanut demokratian kriisi, 
väittelyt kulttuurisesta moniarvoisuudesta, 
sekä tietenkin koko maailmaa ravisteleva 
talouskriisi ja kasvava epäluottamus entisiin 
talousajattelun fundamentteihin. Jokainen 

tällainen teema sopisi virittelemään ja terä-
vöittämään yhteiskuntaopin opetussuunnitel-
makeskustelua.

Poliittisista toimijoista ja eturyhmistä puo-
lueet,  yrittäjät ja pankit odottavat koululta 
panostamista omiin lempiteemoihinsa, ää-
nestysinnokkuuteen, yrittäjyyskasvatukseen 
ja yksityiseen  taloudenpitoon. Myös päivä-
lehtien mielipidepalstoilla koululle satelee 
tiheään toivomuksia. Kaikkien niiden täyt-
täminen ja jokaisen tahon miellyttäminen ei 
ole koululle kuitenkaan mahdollista, ei edes 
resurssien puitteissa. Koulun ei myöskään 
ole syytä kilpailla median kanssa siitä, kuka 
pystyy välittämään uusinta, reaaliaikaista 
informaatiota parhaiten. Olennaisempaa on 
nuorten opastaminen tiedon arviointiin ja 
seulomiseen.

Kansainvälisten vertailututkimusten, ku-
ten vuoden 2009 ICCS:n ja aiemmin vuoden 
1999 CIVED:in pohjalta tiedetään nuortem-
me yhteiskunnallisista tiedoista, taidoista ja 
asenteista sekä niihin liittyvistä vahvuuksista 
ja heikkouksista, että yhteiskunnalliset pe-
rustiedot ovat verraten hyvin hallussa, pe-
rustaidot eivät. Erityisesti argumentoinnin 
taidoissa on toivomisen varaa ja kriittisen 
informaation käsittelyn ja johdonmukaisen 
päättelyn metataidot ovat puutteellisia. Yh-
teiskuntaa koskevien väitteiden eroavuudet 
tulkitaan helposti pelkiksi mielipide-eroiksi 
sen sijaan, että nähtäisiin mahdolliseksi ja 
tarpeelliseksi käydä tiukkaa sisällön ja ar-
gumentaation pätevyyttä koskevaa väittelyä. 
Yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostuk-
seen ja tiedon pätevyyden arviointiin onkin 
syytä kiinnittää enemmän huomiota jo ope-
tussuunnitelmatasolla. 

Kouluopetusta on usein syytetty liiasta 

Yhteiskuntaopin varjo-opetus-
suunnitelman aineksia

siRkka aHonen, Jan löfstRöM
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teoreettisuudesta, mutta syyttäjät tarkoitta-
vat tällöin todennäköisesti opetuksen abst-
raktisuutta, joka syö asioiden kiinnostavuut-
ta. Teoreettisuus sanan varsinaisessa merki-
tyksessä, punnitsevana asioiden tarkastelu-
na, on nimittäin ainakin oppikirjoista – myös 
yhteiskuntaopissa – usein melko kaukana. 
Juuri teoreettisten elementtien niukkuus on 
omiaan tekemään oppikirjojen sisällöstä ha-
janaista ja esityksestä staattista. Teoreet-
tinen ankkurointi ennen kaikkea vallanjaon, 
tulonjaon ja yhteiskuntarakenteen kaltaisiin 
kattokäsitteisiin sen sijaan tuo opetukseen 
jäntevyyttä ja ongelmakeskeisyyttä.

Lukio ei ole peruskoulun kertauskurssi

Peruskoulun ja lukion yhteiskunta- ja talous-
tiedon sisällöllisen eron tulee olla selvä, kos-
ka peruskoulun sisältöjen kertaaminen luki-
ossa olisi sekä nuorten että opettajien ajan 
ja voimavarojen tuhlausta.

Peruskoulussa saattaa olla tarpeen na-
pittaa hyvinvointivaltion kansalaisen tarvit-
semat tiedot ja taidot käytännönläheiseksi 
käsikirjamaiseksi tietopaketiksi. Parhaimmil-
laan yhteiskunnallinen opetus kuitenkin avaa 
nuorelle ovet ympäröivään yhteiskuntaan 
ja paikallisyhteisössä toimimiseen. Opetus-
suunnitelman tasolla tulee luoda tilaisuuksia 
opettajille irrottautua useammin luokkahuo-
neesta sekä aktivoida oppilaita ottamaan 
oma tilansa paikallisyhteisössä ja harjoittele-
maan osallistumisen kansalaistaitoja.

Lukion opetuksen tulee painottua syvälli-
semmin tukemaan juuri aikuistuvan nuoren 
maailmankatsomuksen rakentamista. Sik-
si lukion kurssien tulee olla nuorelle uusien 
tiedonalojen ja niiden tarjoamien ajattelu-
välineiden avauksia. Sellaisina ne parhaiten 
antavat opiskelijalle mahdollisuuden itse 
punnita ja analysoida asioita sekä tehdä sen 
pohjalta valintoja.

Samoin kuin nuorten äänestyshalutto-
muus ilmeisesti ainakin osin johtuu puoluei-
den retoriikan kyllästyttävästä samankaltai-
suudesta, vaihtoehdoton valtion, yhteiskun-
nan ja talouden kuvaus on omiaan lisäämään 
välinpitämättömyyttä. Tuskin mikään muu 

nostattaa nuoressa aikuisessa torjuntaa sa-
malla tavoin kuin valmiin maailmankuvan 
tyrkyttäminen. Onkin perusteltua sisällyt-
tää yhteiskunnalliseen opetukseen nykyistä 
enemmän ainesta, joka mahdollistaa kan-
sainvälisen vertailun: yhteiskuntaelämän eri 
ratkaisumalleja eri maissa on stimuloivaa 
vertailla sekä keskustella niiden perusteis-
ta. Esimerkiksi demokratian merkitysten 
ja rakenteiden vertaileva tarkastelu voi sy-
ventää myös suomalaisen ja pohjoismaisen 
demokratian ilmiötä. Näin tulee myös esiin, 
että yhteiskunnallisissa toimintamalleissa on 
vaihtoehtoja ja kansalaiset voivat itse tehdä 
perusteltuja valintoja niiden välillä.

1800-luvulla ranskalainen yhteiskuntafilo-
sofi Ernest Renan määritteli kansakunnan  jat-
kuvaksi päivittäiseksi äänestämiseksi. Määri-
telmän avulla voidaan asettaa tavoite koko 
lukion yhteiskuntatiedolliselle opetukselle: 
lukiolaisen tulee voida odottaa, että opinnot 
antavat hänelle jatkuvasti mahdollisuuksia 
asioiden uusiksi ajattelemiseen. Opiskelun 
teemana ei ole vain, millainen maailma on, 
vaan myös millainen se voisi olla.

Arvioinnin mielekäs kohdentaminen

Jo vuosia on eri tahoilta, opetusministeriöis-
tä, viranomaisilta ja eräiltä kansallisilta ja 
kansainvälisiltä talousjärjestöistä rummutet-
tu, että koulutusjärjestelmienkin toimintaa 
tulisi arvioida ja ohjata selkeitä yksiselittei-
siä panos–tuotos-mittareita käyttäen. Tämä 
vaatimus on yksi selitys sille, että eri maissa 
on alkanut esiintyä “uus-essentialistisia” pyr-
kimyksiä tuoda oppilasarviointiin aiempaa 
enemmän tiedon määrällistä hallintaa mit-
taavia arviointivälineitä. Tyypillisimmillään 
ne ovat monivalintatehtäviä, joiden vastauk-
set ovat näennäisen yksiselitteisiä ja tilasto-
analyyseihin helposti käytettäviä.

Yhteiskuntaopin opetussuunnitelmakes-
kustelusssa on tärkeää pitää kiinni siitä, että 
yhteiskunnallinen osaaminen tulkitaan laa-
ja-alaisesti. Se on ymmärtämistä, tietojen 
arvioimista ja soveltamista, ja sillä on myös 
toiminnallinen ulottuvuus. Nämä eivät ole 
helposti mitattavissa olevia asioita, niinpä 
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koulutuspolitiikan uus-essentialistit suh-
tautuvat niihin torjuvasti. Yhteiskunnallisen 
kasvatuksen asiantuntijoiden tulee kuitenkin 
vastustaa pyrkimyksiä kapeuttaa yhteiskun-
nallinen osaaminen triviaalien faktatietojen 
muistamiseksi ja toistamiseksi. 

Opetussuunnitelmakeskustelussa on hyvä 
muistaa arvioinnin rajallisuus (on sellaista 
yhteiskunnallista osaamista, joka ei ole mie-
lekkäästi arvioitavissa) ja tarjolla olevien ar-
viointivälineiden monipuolisuus (perinteiset 
kokeet ovat vain yksi eivätkä kaikilta osin 
hyvä väline). Arviointi, joka tekee oikeutta 
yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaisuu-
delle, vahvistaa viestiä oppilaille, että kansa-
laisena oleminen ja toimiminen koostuu mo-
nista eri elementeistä.

Lukion osalta on realiteetti, että ylioppi-
lastutkinto taipuu formatiltaan ei taivu kai-
kilta osin hyvin yhteiskunnallisen osaamisen 
monipuolisen arvioinnin työkaluksi. Tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöönotto saattaa tässä 
avata kuitenkin uusia mahdollisuuksia, ja nii-
den kehittelyssä on yksi teema opetussuun-
nitelmakeskusteluunkin.

Pääteesit

Tiivistäen esitämme, että mielestämme yh-
teiskuntatiedollista opetusta koskevassa 
varjo-opetussuunnitelmakeskustelussa olisi 
tärkeää ottaa lukuun ainakin seuraavat nä-
kökulmat:

– Harkittu teoreettisuus opetussuunnitel-
man lähtökohtana selkeyttää ja jäntevöittää 
opetusta eikä suinkaan tee siitä abstraktia, 
mikä on eri asia

– Opetustapojen ja oppimateriaalien tulee 
tukea niin ajattelun metataitoja kuin nuoren 
kosketusta ympäröivään yhteiskuntaan

– Peruskoulun ja lukion yhteiskuntatiedol-
lisen opetuksen sisällöt ja tavoitteet tulee eri-
yttää entistä selvemmin.

Sirkka Ahonen, KT, on historiallis-yhteiskun-
tatiedollisen kasvatuksen professori emerita, 
Helsingin yliopisto 

Jan Löfström, PhD, on historian ja yhteis-
kunnallisten aineiden didaktiikan yliopiston-
lehtori Helsingin yliopistossa.

Yhteiskuntaopin tulosta suomalaiseen kou-
lujärjestelmään on kulunut runsaat sata 

vuotta. Systemaattinen yhteiskuntaopin ope-
tus on yli puolen vuosisadan ikäinen, mut-
ta itsenäinen oppiaine yhteiskuntaopista tuli 
vasta 2000-luvun ensimmäisen opetussuun-
nitelmauudistuksen yhteydessä. Sen kehittä-
jien huolenaiheita ovat olleet aineen vanhan-
aikaiselta kuulostava nimi, sen hajanaisuus 
ja oman profiilin puuttuminen. Tässä artikke-
lissa tarkastellaan mahdollisuutta kansalai-
suuden käsitteen käyttämiseen yhteiskunta-
opin eheyttävänä rakenteena.   

Hajanainen yhteiskuntaoppi
 
Opettajilla on vakiintunut käsitys siitä, mitkä 
asiat kuuluvat yhteiskuntaopin opetukseen. 
Niitä ovat yhteiskunnan keskeisten instituu-
tioiden esitteleminen ja käytännöllinen tieto, 
miten työsopimus solmitaan, verot makse-
taan ja vaaleissa äänestetään. Yhteiskunta-
oppi antaa yhteiskunnassa elämiseen tarvit-
tavia tietoja ja taitoja eli kasvattaa opiske-
lijoita suomalaisen kansallisvaltion ja Euroo-
pan unionin jäseniksi.

Yhteiskuntaoppi koetaan kuitenkin kirja-

Onko kansalaisuudesta yhteiskuntaopin 
eheyttäjäksi?

Pauli aRola
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vien ainesten yhdistelmäksi. Tiedepohjaltaan 
se on kooste valtio-oppia, kansantaloustie-
dettä, yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa, 
viestinnän tutkimusta ja oikeustiedettä. Se 
tarjoaa useita näkökulmia ja tietoja yhteis-
kunnan eri lohkoilta, mutta sen taustatieteet 
ovat melkoisen kaukana toisistaan. Koulu-
opetuksessa on vaikea löytää sellaista raken-
netta, joka liittäisi yhteiskuntaopin opetus-
suunnitelman lohkot toisiinsa. Taloustietoa 
varten on oma käsikirjoituksensa, oikeustie-
toa varten omansa. 

Opettajilla on kuitenkin vakiintunut käsi-
tys siitä, millaisia asioita yhteiskuntaopissa 
pitäisi opettaa ja miten niitä tulisi opettaa. 
Toisaalta yhteiskunnan jäsenillä, kansalaisilla, 
on vakiintunut käsityksensä siitä, millainen 
yhteiskunta on. Heillä on oma tietoisuus siitä, 
mitä yhteiskunnassa eläminen vaatii.  

Useimmat myöntävät, että yhteiskunta-
opille ja kansalaisten yhteiskuntatietoisuu-
delle olisi eduksi, jos oppiaineeseen saatai-
siin yhtenäisyyttä. Opetussuunnitelmaan, 
oppimateriaaleihin ja opetuksen käytäntöön 
vaikuttaisi myönteisesti, jos yhteiskunta-
opilla olisi yhtenäisempi tiedepohja. Tämän 
saavuttaminen tuntuu kuitenkin vaikealta, 
koska jokaisen tiedonalan painoarvoa pys-
tyy hyvin puolustamaan. Yksittäisen tiedon-
alan isännän aseman tavoittelua ei katsota 
hyvällä. Hajanaisuus johtaa helposti siihen, 
että yhteiskuntaoppi latistuu yleiseksi yhteis-
kuntatiedoksi ilman analyyttistä näkökulmaa 
yhteiskuntaelämään.

Kansalaisuudesta yhteiskuntaopin 
selkäranka?

Mielestäni yhteiskuntaopin kantavaa raken-
netta kannattaa etsiä siitä, mitä opettajat to-
della tekevät yhteiskuntaoppia opettaessaan. 
Vanhaa opetussuunnitelmatekstiä mukaillen 
yhteiskuntaoppi perehdyttää suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja antaa yhteiskuntaelämässä 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Viime kädessä 
yhteiskuntaoppi on kasvattamista yhteisön 
ja yhteiskunnan jäsenyyteen eli kansalaisuu-
teen.

Kansalaisuus voisi olla yhteiskuntaopin 

kantava rakenne, mutta käsitteen käyttämi-
sessä on melkoinen määrä ongelmia. Kansa-
laisuus on muiden yhteiskunnallisten käsit-
teiden tavoin poliittinen käsite. Sen sisältö 
määräytyy yhteiskunnallisessa toiminnassa, 
eikä sillä ole useimmille tieteellisille käsitteil-
le ominaista kiinteää sisältöä.

Kansalaisuus merkitsee nykyisin usei-
ta asioita. Perinteinen valtiokansalaisuus on 
viime vuosikymmeninä selvästi ollut hajoa-
massa. Kansallisvaltion jäsenyys on saanut 
rinnalleen eurokansalaisuuden. Nykyisin 
puhutaan sujuvasti myös kuluttajakansalai-
suudesta, ympäristökansalaisuudesta ja kan-
salaisuuden sukupuolittumisesta. Riittääkö 
näin hajanainen käsite antamaan selkäran-
gan yhteiskuntaopille? 

Useimmat yhteiskuntaopin osa-alueet 
voidaan kansalaisuuden avulla liittää toisiin-
sa ja antaa runko yhteiskuntaopin opetuksel-
le kansalaisten kasvattamisena. Tätä aineen 
opettajat ovat halunneet käytännössä juuri 
tehdä. Kansalaisuus yhdistää eri koulumuo-
tojen yhteiskunnallista opetusta. Väljänä ko-
koavana käsitteenä se antaa mahdollisuuksia 
etsiä oppiaineelle ominaista ajattelua, jota 
ainedidaktiikassa yleensä kaivataan.

Kansalaisuus jäsentää opiskelijan 
ajattelua, toimintaa ja taitoja

Kansalaisuuden käsitteen poliittisuus ei ole 
kaikissa tilanteissa ongelma. Poliittisuus ku-
vaa hyvin opetussuunnitelmien syntyproses-
sia. Opetussuunnitelmia laaditaan tekemällä 
arvovalintoja ja luomalla ihannekuva siitä, 
millaisia ihmisiä koulun tulisi kasvattaa. Kun 
valtioneuvosto antaa tuntijaon ja opetushalli-
tus opetussuunnitelman perusteet, määritel-
lään yhteiskuntaopin todellisen sisällön reu-
naehdot ja kansalaisille tarpeelliset tiedot ja 
taidot.

Jos kansalaisuus hyväksytään yhteis-
kuntaopin opetuksen kantavaksi rakenteek-
si, sitä olisi voitava kuvata yleisin käsittein. 
Kansalaisuutta on voitava kuvata niin ylei-
sellä tasolla, että kuvausjärjestelmä ei ole 
riippuvainen poliittisista suhdanteista eikä 
opetussuunnitelman sisällön muuttumisesta. 
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Toisaalta kuvausjärjestelmä ei saisi olla niin 
jäykkä, että sen puitteissa ei voisi muuttaa 
kansalaiskasvatuksen painopistettä koulu-
tustarpeiden muuttuessa. Käsitettä on kui-
tenkin käytettävä niin, että se erottaa yhteis-
kuntaopin kouluyhteisön antamasta muusta 
kansalaiskasvatuksesta.

Usein kansalaisuuden sanotaan koos-
tuvan yhteiskunnallisesta osallisuudesta ja 
toimijuudesta. Käsitekehikon olisi oltava kui-
tenkin paljon konkreettisempi. Sen tulisi tar-
jota mahdollisuus oppiaineen, opetuksen ja 
yksittäisen oppilaan opiskelun ja oppimisen 
kehittämiseen. Perinteisesti yhteiskuntaopilla 
on ollut kiinteä piste yhteiskunnan instituu-
tioissa. Mikäli kansalaisuus on yhteiskunta-
opin keskeinen rakenne, lähtökohtana olisi 
oltava kansalaisen yhteiskunnallinen ajattelu, 
tavoitteiden asettaminen ja yhteiskunnan jä-
senenä toimiminen. Tällöin painopiste siirtyy 
tiedoista taitoihin. 

Instituutiot eivät kuitenkaan katoa koko-
naan. Jokin toimintaympäristöhän kansalai-
sella on oltava. Painopisteen siirtyessä ope-
tussuunnitelmaa, oppimateriaaleja ja yksit-
täisiä opetustilanteita tarkastellaan toimivan 
kansalaisen kannalta. Tällöin yhteiskunnan 
instituutiot tai oppiaineen taustatieteet ovat 
alisteisessa asemassa eikä oppiaineen didak-
tiikkaa yritetä johtaa yksipuolisesti tausta-

tieteiden tiedonrakenteesta tai yhteiskunnan 
laitoksista. 

Uusi lähtökohta tarjoaa mahdollisuuden 
siihen, että kansalaisuutta voi tarkastella 
paikallisyhteisön, kansallisvaltion, Euroopan 
unionin, mutta myös koko maailman näkö-
kulmasta. Kansalaisuutta tarkastelevat lähtö-
kohdat ovat samat näkökulmasta riippumatta. 
Yhteiskuntaopin keskiössä ovat yhteiskunnal-
lisen ajattelu, toiminta ja yhteiskunnalliset 
taidot.

Pauli Arola, FT, on vapaa kansalainen. 

Lähteet:
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tiedetausta. Ainedidaktisia lähtökohtia oppi-
aineen kehittämiseen. Studia Paedagogica 26. 
Helsinki: Helsingin yliopisto.

Löfström, Jan (toim.) 2002. Kohti tulevaa 
menneisyyttä. Historiallis-yhteiskunnallinen 
kasvatus uudella vuosituhannella. Jyväskylä: 
PS-kustannus.

Nivala, Elina 2008. Kansalaiskasvatus globaalin 
ajan hyvinvointiyhteiskunnassa. Kansalais-
kasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys. 
Snellman-instituutin A-sarja 24/2008. Kuopio: 
Snellman-instituutti.

Yhteiskuntaoppi – kasvatusta 
monikulttuuriseen yhteiskuntaan

aRJa ViRta

Monikulttuurisuudesta ja kulttuurienväli-
sestä vuorovaikutuksesta on Suomessa 

julkaistu viime vuosina runsaasti tutkimuksia. 
Asiaa on pohdittu myös kouluelämän kannal-
ta, mutta kuitenkin varsin vähän yksittäisten 
oppiaineiden näkökulmasta. Tämän artikke-
lin perusteesinä on, että yhteiskuntaoppi on 

keskeinen oppiaine valmennettaessa oppi-
laita monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Sillä 
voi olla paljon merkitystä maahanmuuttaja-
oppilaan kotoutumisprosessissa. Kulttuuri-
sen moninaisuuden lisääntyminen merkitsee 
tässäkin oppiaineessa tarvetta keskustella 
asenteista, arvoista, sisällön painotuksista ja 
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kielellisistä haasteista.
Monikulttuurisuutta kuvaava käsitteis-

tö on vakiintumatonta – puhutaan toisaalta 
monikulttuurisuuskasvatuksesta, toisaalta 
kasvatuksesta kulttuurienväliseen vuorovai-
kutukseen.  Käytetäänpä kumpaa tahansa 
termiä, tavoitteena on luoda oppilaille edel-
lytyksiä olla jäseninä monikulttuurisessa yh-
teiskunnassa ja toimia vuorovaikutuksessa 
eri kulttuureita ja kansallisuuksia edustavien 
ihmisten kanssa. Kysymys ei ole siten vain 
siitä, miten maahanmuuttajataustaisia oppi-
laita opetetaan. Toinen vähintään yhtä tärkeä 
tavoite liittyy tasa-arvoon, siihen, että tue-
taan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien oppi-
laiden opiskelua ja rakennetaan heille mah-
dollisuuksia toimia aikanaan täysipainoisesti 
yhteiskunnassa. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen ihanteiden 
ja koulun ja yhteiskunnan käytänteiden välil-
lä ilmenee toisinaan jyrkkiä ristiriitoja myös 
sellaisissa yhteiskunnissa, jotka ovat van-
hastaan olleet monikulttuurisia ja vastaan-
ottaneet suuria määriä maahanmuuttajia. 
Vaikka aihe on haasteellinen, ei pidä tehdä 
johtopäätöstä, että hyvät päämäärät olisivat 
turhia.

Yhteiskuntaa koskeva tieto

Suomalainen yhteiskunta ei koskaan ole ol-
lut täysin yksikulttuurinen, mutta eroihin ja 
moninaisuuteen on kouluopetuksessa perin-
teisesti kiinnitetty vähän huomiota. Kysy-
mykseen havahduttiin oikeastaan vasta, kun 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mää-
rä alkoi merkittävästi lisääntyä 1990-luvulta 
lähtien.

Yhteiskunnallisen opetuksen ja kasvatuk-
sen yleisinä tehtävinä voidaan pitää tasa-ar-
von ja demokratian lisäämistä ja oppilaan 
oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. 
Demokratian ideaali sisältää myös vähem-
mistöjen oikeuksien kunnioittamisen. Suo-
messa Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden (2004) mukaan yhteiskuntaopin 
opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta 
kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vas-
tuulliseksi toimijaksi. Oppiaineen tavoitteet 

ja arviointikriteerit painottavat taitoja toimia 
yhteiskunnassa, hankkia yhteiskunnallista 
tietoa ja tehdä päätöksiä. Nämä tavoitteet 
koskevat kaikkia, myös maahanmuuttaja-
taustaisia oppilaita.

Yhteiskuntaopin perinteinen tehtävä eri 
maiden koululaitoksissa on ollut tukea sosi-
alisaatiota ja kasvua kansalaiseksi yhden yh-
teiskunnan ja yleensä kansallisvaltion kehyk-
sessä. Se on johdonmukaista, mutta samalla 
oppiaineen näkökulma on ollut kansallinen, 
jopa suuremmassa määrin kuin historia- 
oppiaineen, jota on toisinaan kritisoitu et-
nosentrisyydestä. Yhteiskuntaopin sisäänra-
kennettu etnosentrisyys on otettu ikään kuin 
itsestäänselvänä, mutta se on ongelmallinen 
yhteiskunnan muuttuessa ja etenkin kulttuu-
risen moninaisuuden lisääntyessä. 

On toki muistettava, että maahanmuut-
tajataustaiset oppilaat tarvitsevat tietoa uu-
desta yhteiskunnasta, jossa he elävät. Heille 
perustieto tästä yhteiskunnasta on ehkä vielä 
tärkeämpää kuin suomalaistaustaisille oppi-
laille, jotka oppivat ymmärtämään suomalais-
ta yhteiskuntaelämää toisella tavalla perheen 
ja elämänpiirin kautta kuin maahanmuuttaja-
oppilaat, joiden vanhemmat eivät useinkaan 
kovin hyvin tunne suomalaisia olosuhteita. 
Silti näkökulman tarkistus on kansainvä-
listymisen ja moninaisuuden lisääntymisen 
vuoksi aiheellinen. On toki muistettava, että 
kaikki suomalaistaustaisetkaan oppilaat ei-
vät saa kotoaan välttämättä vankkoja eväitä 
kasvuun kansalaiseksi.

Opetussuunnitelmien perusteiden arvo-
pohjaa täydennettiin vuonna 2010 ihmisoi-
keuksia koskevalla maininnalla. Yhteiskunta-
opin oppimäärään perusopetuksessa kuului 
jo ennestään kansalaisen oikeuksien ja vel-
vollisuuksien tarkastelu sekä vähemmistö- ja 
osakulttuurit aihepiirinä. 

Uskottava yhteiskuntakuva haasteena

Koulu on yhteiskunnallisten muutosten ilma-
puntari. Ajankohtaiset ilmiöt ja muutospai-
neet heijastuvat erityisesti yhteiskuntaoppiin 
ja edellyttävät opetuksen luoman yhteiskun-
takuvan jatkuvaa päivittämistä. Oppiaine 
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kuvastaa ja tekee ymmärrettäväksi oman 
ajan yhteiskuntaa, eikä se silloin voi rajoit-
tua pysyvien rakenteiden ja instituutioiden 
esittelyyn, vaikka nekin ovat tärkeitä. Yhteis-
kuntaoppi on oppiaine, jossa tulee ottaa esil-
le ajankohtaisia tapahtumia ja kiistanalaisia 
ja arkojakin kysymyksiä. Myös oppilailla on 
epäilemättä mielessään kysymyksiä, joista 
on syytä keskustella. 

Yhteiskuntaopin näkökulmaharha on hel-
posti se, että se luo staattista ja osin idealis-
tista kuvaa siitä, miten yhteiskunnan pitäisi 
toimia, mutta se vaikenee ongelmista. Eri-
tyisesti maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
kokema yhteiskunnallinen todellisuus voi olla 
melko karu. Maahanmuuttajan ulkopuolisuu-
den ja syrjinnän kokemukset ja muita ryhmiä 
heikommat työllistymismahdollisuudet ovat 
arkipäivää, jonka keskellä monet maahan-
muuttajataustaiset oppilaat elävät.  Silloin 
koulun luoma yhteiskuntakuva voi tuntua 
epärealistiselta ja epäuskottavalta, toisten 
todellisuudelta.  On ongelmallista, jos opetus 
luo yhteiskunnasta aivan erilaisen kuvan kuin 
ne yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka nuoret 
kohtaavat koulun ulkopuolella.

Samalla on myös tärkeää saada maahan-
muuttajataustainen nuori huomaamaan, että 
yhteiskunnalliset asiat koskevat myös häntä.  
Keskeistä on osallisuuden tunteen luominen 
ja mahdollisuuksien löytäminen. Kriittisen 
monikulttuurisuuskasvatuksen suuntaus ko-
rostaa koulutusta yhteiskunnallisena ja po-
liittisena kysymyksenä. Sen edustajat eivät 
usko koulutuksen neutraalisuuteen, vaan 
painopiste on valtarakenteiden ja yhteiskun-
nallisen eriarvoisuuden tarkastelussa. Suun-
tauksen perimmäisenä tavoitteena on luoda 
tasa-arvoiset oppimisen ja osallistumisen 
edellytykset kaikille oppilaille, tukea kaikkien 
oppilaiden opiskelua ja siten myötävaikuttaa 
yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Opetus ei 
jää yksinkertaisten perustaitojen luomisen 
tasolle, vaan koulu myös antaa mahdolli-
suudet hankkia niitä kulttuurisia valmiuksia 
ja tietoja, joita oppilas ei saa kotoaan mutta 
joita tarvitaan yhteiskuntaelämässä.

Arvot ja yhteiskuntakuva

Monikulttuurisuuskasvatus edellyttää oppilai-
den moninaisen taustan huomioon ottamista 
ja kunnioittamista, ei vain sosiaalistamista 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Yksi keskei-
nen kehittämishaaste niin yhteiskuntaopin 
kuin historian ja muidenkin reaaliaineiden 
opetuksessa onkin se, miten luontevalla ta-
valla toteutetaan periaate oppilaiden kult-
tuuritaustojen integroimisesta opetukseen. 
Oppitunneilla saatetaan toisinaan törmätä 
eri yhteisöissä vallalla olevien normien ja 
käytänteiden erilaisuuteen. Oppilaiden per-
heiden normit ja arvomaailma voivat poi-
keta paljonkin suomalaisen yhteiskunnan 
normeista. Esimerkiksi eri kulttuurien yhteis-
kuntakuva, normit, ihmiskäsitys ja käsitykset 
tasa-arvosta voivat olla erilaisia. Esimerkkejä 
sensitiivisistä sisällöistä ovat suhtautuminen 
perhe-elämään, sukupuolten tasa-arvoon ja 
elämäntapaan. Tässä suhteessa eriävyyksiä 
voi olla valtaväestönkin keskuudessa, esi-
merkiksi uskonnollisten ryhmittymien välillä.

Näiden tilanteiden varalta monet opettajat 
ehkä ovat omaksuneet varovaisen linjan eri-
tyisesti asioissa, joissa he ennakoivat voivan 
syntyä arvoristiriitoja. Monikulttuurisuuskas-
vatuksessa on yleisenä eettisenä periaattee-
na pluralismi eli hyväksyvä suhtautuminen 
arvojen ja elämäntapojen erilaisuuteen. Ris-
tiriitainen kysymys on tällöin, miten pitäisi 
suhtautua sellaisiin normeihin, jotka ovat 
suvaitsemattomia ja tasa-arvoa ja ihmisoike-
uksia loukkaavia – niiden hyväksyminen voisi 
johtaa arvorelativismiin ja jopa lakienvas-
taisten käytänteiden suvaitsemiseen. Yleis-
periaatteena voidaankin pitää, että erilaisia 
arvoja voidaan hyväksyä edellyttäen, että ne 
ovat eettisesti kestäviä. Samoin selkeä pe-
riaate on nojautuminen yhteiskunnassa voi-
massa oleviin lakeihin. 

Kulttuuriin ja uskontoon liittyvien arvo-
ristiriitojen ohella yhteiskuntaopin tunnilla ja 
koulun arjessa voidaan törmätä myös poliit-
tisiin monikulttuurisuutta koskeviin äärimie-
lipiteisiin. Opettaja voi joutua vastaamaan 
nuoren uusnatsin ja rasistin uhoon. On sel-
vää, että muukalaisvastaiset, toista ihmis-
tä tai ryhmää vähättelevät ja vihansävyiset 
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kannanotot on syytä torjua. Muukalaisvas-
taisten ja muiden äärimmäisten suuntausten 
vastapainoksi on entistä tärkeämpää koros-
taa tasa-arvoisuutta ja kykyä yhteistyöhön 
erilaisuudesta huolimatta. Tämä merkitsee 
käytännössä toisaalta arvokeskustelun li-
säämistä, toisaalta oppilaiden totuttamista 
argumentoimaan ja analysoimaan kriittisesti 
propagandistisia viestejä.

Oppimisen ja opetuksen haasteet

Yhteiskuntaoppi voi olla vaikea oppiaine mo-
nelle oppilaille. On kysymys vaikeista käsit-
teistä, abstrakteista rakenteista ja monimut-
kaisesta todellisuudesta. Monet käsitteistä 
esiintyvät vain kerran, eivätkä ne ehdi vält-
tämättä vakiintua oppilaan mieleen. Asian te-
kee asteen verran vaikeammaksi, jos samalla 
opiskellaan koulun kieltä. Toisaalta olisi vää-
rin yleistää: kaikilla maahanmuuttajataus-
taisilla oppilailla ei ole oppimisvaikeuksia tai 
kielellisiä vaikeuksia. Jotkut heistä selviävät 
opinnoistaan paremmin kuin monet suoma-
laistaustaiset oppilaat.

Oppilaan kielelliset vaikeudet eivät vält-
tämättä ilmene tuntitilanteessa – oppilas voi 
hallita hyvin jokapäiväisen puhekielen, mutta 
oppikirjan kieli voi tuottaa vaikeuksia, samoin 
kirjallisten vastausten tuottaminen. Kielellis-
ten taitojen harjaannuttaminen ja käsitteiden 
avaaminen on sen vuoksi erityisen tärkeää. 
On muistettava, että hyvät tekstitaidot ovat 
myös kansalaistaitoja.

Summa summarum

Monikulttuurisuuteen liittyvät kehittämis-
haasteet eivät ole irrallisia yhteiskuntaopin 
muusta kehittämisestä. Paljolti samat seikat 
helpottavat S2-oppilaan ja äidinkielellään 
opiskelevan oppimista. Oleellista on sisällön 
konkretisoiminen ja ymmärrettäväksi teke-
minen. Erityisesti maahanmuuttajataustai-
selle oppilaalle yhteiskunnan rakenteiden 
etäisyys ja terminologian vaikeus voi olla 
syrjäytymisriskiä ja ulkopuolisuutta aiheut-

tava tekijä. Maahanmuuttajataustaisten op-
pilaiden kannalta on sen vuoksi tärkeä tehdä 
suomalaista yhteiskuntaa ymmärrettäväksi 
selventämällä abstrakteja ilmiöitä. Yksi kes-
keinen haaste on, että opetuksessa otetaan 
huomioon nuoren ajatus- ja elämismaailman 
kannalta keskeisiä ilmiöitä. Myös suomalais-
taustainen oppilas voi toisinaan ihmetellä 
opetuksen luoman kuvan ja arkielämässä 
näyttäytyvän yhteiskuntaelämän vastaamat-
tomuutta samoin kuin maahanmuuttajataus-
tainen oppilas. 

Yhteiskuntaoppi on pienituntinen oppiaine, 
jota suomalaisessa perusopetuksessa opete-
taan vain yhdeksännellä luokalla. Ammatilli-
sessa koulutuksessa sen opetus on nykyään 
hyvin vähäistä, mikä on valitettavaa ajatellen 
väestön yhteiskunnallista toimintaa ja tietä-
mystä. Myös maahanmuuttajataustaisista 
oppilaista suuri osa jatkaa opintojaan amma-
tillisessa koulutuksessa. Pitkällä tähtäimellä 
olisi aiheellista kiinnittää huomiota myös am-
matillisen koulutuksen yhteiskuntaoppiin ja 
pyrkiä parantamaan sen asemaa.

Arja Virta, FT, KT, on historian ja yhteiskun-
taopin didaktiikan professori Turun yliopis-
tossa. 
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Yhteiskuntaoppi on omana oppiaineenaan 
nuori. Aina 2000-luvulle asti se on ollut 

osa historian ja yhteiskuntaopin muodosta-
maa kokonaisuutta, jossa historian kursseja 
on ollut selvästi enemmän. Opettajatkin ovat 
yleensä olleet historioitsijoita, joille yhteis-
kuntaoppi on ollut vain (pakollinen) sivuaine. 

Yhteiskuntaoppi hakeekin edelleen identi-
teettiään. Minkälaista on oikeastaan yhteis-
kunnallinen ajattelu ja miten se eroaa histori-
allisesta ajattelusta? Mitä ovat yhteiskunnal-
liset taidot? 

Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 
(2003) on kirjattu oppiaineen yleisiksi tavoit-
teiksi seuraavia asioita:

yhteiskunnan olemuksen ymmärtäminen 
historiallisen kehityksen tuloksena
Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja ta-
louselämän perusteiden ja toimintatapo-
jen tunteminen
Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja ta-
louselämän suhteuttaminen eurooppalai-
siin ja kansainvälisiin yhteyksiin
yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsit-
teistön hallitseminen
vaikutus- ja osallistumismahdollisuuk-
sien tunteminen ja käyttäminen kansa-
laisyhteiskunnassa
ajankohtaisen tiedon hankkiminen eri 
lähteistä
verbaalisen, kuvallisen ja tilastollisen in-
formaation kriittinen arvioiminen
perustellun näkemyksen luominen risti-
riitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskun-
nallisista ja taloudellisista kysymyksistä
vastuuntuntoisen, tasa-arvoisen ja su-
vaitsevaisen yhteiskuntakäsityksen ra-
kentamisen edellytysten saaminen (LOPS 
2003).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mutta tunnistavatko nämä tavoitteet yh-
teiskuntaopin luonteen? Ovatko ne paikal-
listaneet onnistuneesti oppiaineen vaatiman 
ajattelun ja taidot ja toteutetaanko niitä käy-
tännössä? Kuinka keskeinen tavoite on esi-
merkiksi heti ensimmäinen kohta, jossa yh-
teiskuntaoppi ja historia tahdotaan edelleen 
linkittää toisiinsa?

LOPS vastaan ylioppilaskirjoitusten 
piilotavoitteet

Lukion opetussuunnitelman rinnalla ylioppi-
laskirjoitukset ohjaavat voimakkaasti ope-
tusta ja opiskelua Suomen lukioissa. Yliop-
pilaskirjoitusten pitäisi nojautua lukion ope-
tussuunnitelmaan ja oppimäärään, mutta 
käytännössä ne voivat tahallaan tai tahatto-
masti asettaa omia painotuksia, luoda tulkin-
toja opetussuunnitelmasta ja käsityksiä siitä, 
mikä on merkityksellistä ja mikä ei.

Jos yhteiskuntaopin ainereaalitehtäviä ja 
lukion opetussuunnitelman perusteita ver-
rataan toisiinsa, näkyy selvästi, että esimer-
kiksi historiallinen ulottuvuus yhteiskunta-
opissa on hyvin ohut. Linkki on luonnollisesti 
olemassa, mutta käytännössä yhteiskunnan 
nykyisyyden ymmärtäminen on aivan riittä-
vän laaja haaste; on paljon vaadittu, että sen 
lisäksi yhdessä tehtävässä pitäisi tavoitella 
yhteiskunnan historiallisuuden ymmärtä-
mistä. Yhteiskunnan kehityskulkuja voidaan 
tehtävissä toisinaan seurata kyllä ajallisesti, 
mutta tällöin kyse on yleensä vain lähivuo-
sikymmeniin ulottuvasta muutoksesta ja sen 
ymmärtämisestä.

Kyseenalainen lienee myös opetussuun-
nitelman muotoilu ”yhteiskunnan olemuksen” 

Yhteiskunnallinen ajattelu ja taidot 
yhteiskuntaopin reaalikokeessa 

inkeRi aHVenisto
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tuntemisesta – käsite tuntuu viittaavan jo-
honkin pysyvään olemukseen, joka taas on 
ristiriidassa yhteiskunnassa tapahtuvan jat-
kuvan muutoksen kanssa. Yhteiskuntaoppia 
on aiemminkin kritisoitu liiasta staattisuu-
desta. Instituutiot irrotetaan helposti yhteyk-
sistään kaavioksi, joka näyttää pysyvältä ja 
joka on periaatteessa helppo opetella ulkoa, 
mutta samalla tämä kaavio-opetus vääristää 
kuvaa todellisuudesta. 

Vaikka yhteiskuntaopin aukikirjoitetuista 
tavoitteista puuttuukin ulkoaopettelu, lienee 
jokaiselle opettajalle ja lukio-opiskelijalle it-
sestäänselvää, että sitä tarvitaan niin yhteis-
kuntaopin reaalikokeeseen vastatessa kuin 
normaalissa lukio-opiskelussa. Tehtäviä, jois-
ta selviäisi pelkästään ulkoaopettelulla, ei ole 
monta, mutta näitä opiskelijalle ”turvallisia” 
tehtäviäkin kuitenkin on, esimerkiksi lakitie-
don reaalikoetehtävissä.

Vaihtoehtojen ja kansainvälisen 
näkökulman tärkeys

Opetussuunnitelmassa oletetaan komeasti 
lukiolaisen osaavan vertailla Suomen yhteis-
kuntajärjestelmää ja talouselämää kansain-
välisesti, mutta käytännössä ylioppilasteh-
tävissä vertailu rajautuu joidenkin tunnuslu-
kujen tai kehityskulkujen vertailuun, ei niin-
kään järjestelmien vertailuun, niiden erojen, 
samanlaisuuksien, hyötyjen tai haittojen ym-
märtämiseen. 

Kansainvälinen vertailu ja eri vaihtoeh-
tojen tunnistaminen olisi tavoitteena kyllä 
hyvin mielekäs. Etenkin globalisoituvassa 
maailmassa nuoret ovat hyvin kiinnostunei-
ta asioiden tilasta muualla kuin Suomessa, 
matkustavat paljon, näkevät erilaisia järjes-
telmiä median kautta ja luovat kontakteja eri 
kulttuureista tuleviin kotimaisiin ja ulkomaa-
laisiin ihmisiin. 

Samoin jos yhteiskuntaoppiin toivottai-
siin lisää dynaamisuutta, ei pidä jäädä jun-
naamaan pelkästään siihen, mitä on: mikä 
latistaa enemmän osallistumis- ja vaikutta-
mishaluja kuin opetuksen välittämä vaihto-
ehdottomuus? Jos opiskelija ei koskaan opi 
tuntemaan muuta kuin oman maansa jär-

jestelmän (tietysti sen maailman ”parhaan”), 
hänen on vaikea nähdä vaihtoehtoja tai osata 
vaatia niitä myöskään poliitikoilta, saati vai-
vautua edes äänestämään. Miksi suotta, jos 
vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole.

Kansainvälinen vertailu ja vaihtoehtoihin 
tutustuminen asettaa toki oppiaineelle käy-
tännön haasteita. Mistä otetaan aika uusiin, 
laajempiin tavoitteisiin? Mutta voisiko olla 
mielekästä vähentää oppiaineen yksityis-
kohtien kuormaa nousemalla hiukan kor-
keammalla abstraktiotasolle ja keskittymäl-
lä esimerkiksi miettimään pohjoismaisen ja 
anglosaksisen hyvinvointivaltion peruseroja 
ennemmin kuin erilaisia KELA:n tukimuotoja? 
Käytännössä abstraktiotason nosto saattai-
si jopa vähentää yhteiskuntaopin opettajan 
kuormitusta yhteiskunnan joka päivä muut-
tuvan tiedon päivittämisessä.

Kriittistä ajattelua?

Yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön 
hallinta lienee yhteiskuntaopin ”peruskauraa”, 
josta ei myöskään ole syytä luopua. Sen si-
jaan pitäisi miettiä jopa tuon käsitteistön päi-
vittämistä ja laajentamista ainakin lukiolais-
ten kohdalla. Pelkän inflaation tai devalvaati-
on käsitteiden tunteminen ei vielä auta kovin 
pitkälle esimerkiksi valtakunnallisen sanoma-
lehden taloussivujen ymmärtämisessä.

Vaikutuskeinojen tuntemista yhteiskun-
nassa voidaan periaatteessa mitata kyllä 
sopivilla reaalikoekysymyksillä, mutta kirjal-
linen koe tuskin pystyy mittaamaan todellista 
kykyä niiden käyttämiseen. Samoin tasa-ar-
voisen, suvaitsevaisen ja vastuuntuntoisen 
yhteiskuntakäsityksen edellytysten punnitse-
minen lienee mahdotonta, ellei oleteta tiedon 
sinänsä riittävän tällaiseksi edellytykseksi.

Lukuisissa ylioppilaskoetehtävissä on 
nykyisin aineisto, jota pitää jollain tavalla 
hyödyntää tehtävään vastatessa. Yhteis-
kuntaopin reaalikoetehtävissä tämä aineisto 
on useimmiten jokin graafi, tilasto tai teks-
tipätkä. Usein tehtävissä luodaan ristiriita 
jostain ilmiöstä esitetyn kahden tai useam-
man tulkinnan välillä, mutta itse aineistoja ei 
kokelaan ole tarkoitus kyseenalaistaa, vaan 
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analyysi koskee lähinnä niiden ilmisisältöjä. 
Myöskään aineistojen erojen liittämistä laa-
jempiin näkemyseroihin tai niiden syihin ei 
yleensä vaadita. Näin tavoitteeksi asetettu 
kriittinen informaation arviointi testaa kyl-
lä aineiston luku- ja tulkintakykyä, mutta 
etenkin tilastollisen aineiston oletetaan aina 
edustavan ”totuutta”.

Paljon ruohonjuuritason keskustelua on 
aiheuttanut yhteiskuntaopin ainereaalitehtä-
vissä esiintyvä vaatimus ajankohtaisasioiden 
tuntemiseen toisinaan aivan perusoppisisäl-
töjen marginaalista. Toki oppiaineen tavoit-
teissa esiintyy vaatimus ajankohtaisen tiedon 
hankkimisesta ”eri lähteistä”, mutta käytän-
nössä tätä voidaan mitata ainoastaan tehtä-
vissä, jotka vaativat ajankohtaisasioiden tun-
temusta tai kommentointia riippumatta siitä, 
miten kokelas on tietonsa hankkinut, itsekö 
vai jonkun avustuksella. 

Oma näkemys vai neutraali ”totuus”?

Lukion opetussuunnitelma edellyttää, että 
lukiolainen pystyisi luomaan ”perusteltuja 
näkemyksiä” yhteiskunnallisista asioista. Re-
aalikokeen tehtävissä tällaiseen näkemyksel-
liseen suuntaan ohjannevat tehtävänantosa-
nat kuten pohdi, vertaa, arvioi, perustele ja 
tarkastele. Esseevastauksen odotetaan silti 
olevan sisällöltään neutraali, eikä oman mie-
lipiteen ilmaisemiseen rohkaista. 

Periaatteessa kirjallisessa kokeessa voisi 
tehtävätyyppinä olla myös mielipidekirjoi-
tus, vaikka reaalikoetraditio ei sellaista tun-
ne. Mielipidekirjoitus ei voisi kuitenkaan olla 
argumentaatioltaan ja perspektiiviltään yksi-
puolinen, jos oletetaan tavoitteena olevan il-
miöiden ymmärtäminen eri näkökulmista. Eri 
näkökulmien ymmärtämistä tarvitaan taas 
vastuuntuntoisen ja suvaitsevaisen maail-
mankuvan luomiseen.

Silti voidaan kysyä, opetammeko oppi-
laita passiivisuuteen? Perinteisestihän suo-
malaisessa yhteiskuntaopin opetuksessa on 
edellytetty neutraaliutta, mutta heikentääkö 
tasapuolisuuden vaatimus rohkeutta, halua 
ja mahdollisuuksia oman mielipiteen muo-
dostukseen? Tuleeko kannanotosta turhaa, 

jos jokaiseen perusteluun on olemassa vas-
ta-argumentti eikä arvoja aseteta puntariin? 
Pitäisikö uskaltaa ottaa kantaa sen jälkeen, 
kun eri näkökulmat on ensin esitelty, vai jä-
tetäänkö varsinainen mielipiteen muodostus 
koulumaailman ulkopuolelle?

Yhteiskunnallisen ajattelun ja taitojen 
”uusia” ulottuvuuksia

Entä onko yhteiskuntaopin reaalikoetehtävis-
tä hahmotettavissa myös oppiaineelle tyypil-
lisiä ajattelumalleja tai taitoja, joita opetus-
suunnitelmassa ei ole nimetty ja tunnistettu? 
Useissa tehtävissä vaaditaan loogista ajatte-
lua sekä analyyttisiä taitoja: on tunnistetta-
va todennäköisiä syy-seuraus-yhteyksiä ja 
eriteltävä ratkaisujen etuja ja haittoja. Eri-
tyisesti lakitiedon tehtävät vaativat rationaa-
lista ongelmanratkaisukykyä ja deduktiivista 
päättelyä. Myös systeemistä ajattelua tarvi-
taan: on ymmärrettävä jatkuvia vuorovaiku-
tus- ja riippuvuussuhteita. 

Hyvin tyypillisesti on osattava soveltaa 
teoreettista tietoa käytännön tasolle: on ym-
märrettävä mikro- ja makrotason ilmiöiden 
välinen yhteys ja kyettävä tulkitsemaan ylei-
siä periaatteita yksilötapauksissa, esimerkik-
si lakitiedon tehtävissä. Ja tietysti: on osatta-
va toistaa opittua johdonmukaisessa järjes-
tyksessä, niin kuin jo vuosikymmeniä sitten. 
Mutta se on vain osa kokonaisuutta.

Inkeri Ahvenisto, FT, on  historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja Viikin normaalikoulussa.
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Suomalaisten nuorten suhtautumiseen yh-
teiskunnallisiin asioihin sisältyy ainakin 

päällisin puolin katsoen merkillinen paradok-
si. Nuoret omaavat kansainvälisestikin arvi-
oiden erittäin paljon tietoa yhteiskunnasta ja 
sen toiminnasta, mutta eivät ole keskimäärin 
juurikaan kiinnostuneita yhteiskunnallisiin 
asioihin vaikuttamisesta. Useimpiin Länsi-
Euroopan maihin verrattuna suhtautuminen 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on meillä 
huolestuttavan välinpitämätöntä. Mikä voisi 
selittää sitä, etteivät nuorten tutkitusti erin-
omaiset tiedolliset valmiudet yhdisty haluun 
vaikuttaa kehitykseen ja muuttaa maail-
maa? Eräs näkökulma  kysymyksen tarkas-
teluun on suomalaisnuorten keskuudessa 
voimakkaana esiintyvä “se on itsestä kiinni” 

-asennoitumistapa. Suomessa korostetaan 
yksilöiden tekemien ratkaisujen merkitystä 
elämänhallinnassa. Tämä voi kuitenkin pi-
kemminkin olla seuraus kuin varsinainen  syy 
passiivisuuteen: nuoriso keskittyy omaan 
yksilölliseen elämänprojektiinsa, koska mah-
dollisuuksia yleiseen kehitykseen vaikuttami-
seen pidetään vähäisinä. 

Lauri Rapeli nosti äskettäin Kanava-leh-
dessä julkaistussa artikkelissaan  esille kiin-
nostavan näkökulman, joka tarjoaa erään se-
litysmallin keskivertosuomalaisnuoren yhteis-
kunnallisen orientaation vähäisyydelle. Rape-
lin mukaan kysymys on syvälle juurtuneesta 
epäluottamuksesta poliittista päätöksentekoa 
kohtaan. Enää ei uskota, että politiikan avul-
la pystytään vaikuttamaan asioihin samalla 
tavoin kuin aiemmin. Päätösvalta on nuorten 
mielestä siirtynyt muualle, erityisesti talous-
elämän piiriin. Samalla politiikasta on tullut 
tiukasti talouden reunaehtoihin sopeutettua 

toimintaa. Rapelin mukaan päätöksenteki-
jät eivät enää juuri tarjoa yhteiskunnallisia 
utopioita tai ylipäätään vaihtoehtoja. Niiden 
sijaan nuoret ovat joutuneet tottumaan kroo-
nisesta rahapulasta kertovaan diskurssiin, 
joka korostaa vaihtoehdottomuutta. Rapelin 
mielestä poliitikot ovat kuitenkin saattaneet 
ampua omaan jalkaansa korostamalla talou-
den sanelemia välttämättömyyksiä ja vaihto-
ehtojen olemattomuutta niihin sopeutumises-
sa. Nuoret ovat ymmärtäneet tämän viestin 
liiankin hyvin: miksi vaivautua äänestämään 
tai muutenkaan vaikuttamaan, jos mikään ei 
kerran muutu ja asiat jatkuvat suurin piirtein 
ennallaan riippumatta siitä, kuka kulloinkin 
sattuu vallassa olemaan?

Haastattelin itse keväällä 2010 joukkoa 
helsinkiläisiä lukiolaisia. Tutkimushaastatte-
lujen aihepiirinä oli muun muassa kiinnos-
tus yhteiskunnallisia asioita kohtaan sekä 
se, kuka tai mikä määrää tulevan kehityksen 
suunnan. Suppeahkon  tutkimusjoukon nä-
kemysten tulkinnoissa täytyy luonnollisesti 
noudattaa varovaisuutta. Lukiolaisten nä-
kemyksistä oli kuitenkin havaittavissa eräi-
tä selviä tendenssejä, jotka tukevat Rapelin 
ajatuksia. Erityisesti tämä näkyi siinä, mil-
laisten tekijöiden nuoret katsoivat määrää-
vän sen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. 
Vastauksissa korostui talouden merkitys ja 
monilta osin kyyninen suhtautumistapa po-
liitikkoja, heidän motiiveitaan sekä todellisia 
vaikutusmahdollisuuksia kohtaan. Saman-
laista asennoitumista on toki havaittu mo-
nissa muissakin laajemmissa tutkimuksissa. 
Osittain kyse on kansainvälisestä ilmiöstä. 
Esimerkiksi monet Yhdysvalloissa 2000 lu-
vulla tehdyt tutkimukset ovat antaneet viit-

Talouden ja politiikan suhde 
yhteiskuntaopin haasteena

MaRko Van den BeRg



teitä samansuuntaisesta ilmapiiristä: suuri 
osa nuorista epäilee poliittisen järjestelmän 
kykyä saada aikaan todellisia muutoksia. Po-
liitikot ovat kilvan poistaneet talouselämälle 
asetettuja rajoitteita. Samalla valtioiden ja 
myös politiikan mahdollisuudet vaikuttaa ke-
hitykseen ovat heikentyneet. Rinnakkain tä-
män kehityksen kanssa ihmisten huomio on 
suuntautunut kasvavassa määrin yleisestä 
yksityiseen: oman yksilöllisen elämänpolun 
rakentamiseen sekä kasvavaan konsume-
rismiin. Suomen tilanne on kuitenkin sikäli 
poikkeuksellinen, että nuorison varsin hyviin 
tiedollisiin valmiuksiin yhdistyy ainakin eu-
rooppalaisessa mittakaavassa huomattavan 
kielteinen asennoituminen poliittista vaikut-
tamista kohtaan. 

Perinteinen tapa hahmottaa 
yhteiskunta voi ruokkia nuorten 
passiivisuutta

Oletan, ettei nuorten keskuudessa vallitse-
vaa asennoitumista poliittista vaikuttamista 
kohtaan pidetä yhteiskuntatiedollisen kas-
vatuksen ammattilaisten keskuudessa hyvä-
nä tai toivottavana asiaintilana. Siksi onkin 
syytä vakavasti pohtia, voidaanko kouluope-
tusta kehittämällä jollain tavoin vaikuttaa 
suomalaisnuorten keskuudessa vallitsevaan 
asenneilmastoon. Mielestäni tehtävissä on 
paljonkin, mutta tarvittavat toimenpiteet ei-
vät tarjoa nopeita eivätkä helppoja ratkaisu-
ja. Kysymys on nimittäin varsin perustavaa 
laatua olevista asioista, yhteiskunnallisen 
opetuksen resursseista sekä siitä, miten yh-
teiskunnallista ainesta koulussa opetetaan. 
Voimavarojen suhteen on syytä nostaa esil-
le yhteiskunnallisten aineiden heikko asema 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Eri-
tyisen ongelmallinen tilanne on alaluokilla. 
Peruskoulun luokilla 3–5 yhteiskunnallista 
opetusta on vain noin neljännes siitä, mitä 
OECD- ja EU-maissa keskimäärin. Tilanne 
johtuu muun muassa kansalaistaidon pois-
tamisesta opetussuunnitelmista 1990-luvulla. 
Vaarana on, että alaluokkien oppilaille  jää 
kokonaan hahmottumatta kuva itsestään eri-
laisten yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseninä. 

Monien nuorten asenteet politiikkaa ja vaikut-
tamista kohtaan ovat muovautuneet jo hyvin 
kielteiseksi, kun peruskoulun yhdeksännelle 
luokalle keskittynyt yhteiskuntaopin opetus 
alkaa. Yhdeksännellä luokalla on haastavaa 
enää muuttaa kielteisiä asenteita, siksi on-
gelma periytyy ainakin osittain myös toisen 
asteen koulutukseen. 

Toisaalta tapa, jolla yhteiskunnallisia asi-
oita peruskoulussa ja lukiossa lähestytään, 
ei välttämättä ole kaikilta osin optimaalinen 
nuorten yhteiskunnallisen passiivisuuden 
asettaman haasteen näkökulmasta. Koulun 
yhteiskunnallisessa opetuksessa on pyritty 
poliittiseen neutraaliuteen ja keskitytty en-
nen kaikkea riittävien tiedollisten valmiuksien 
antamiseen yhteiskunnan toiminnasta. Yh-
teiskuntaa lähestytään opetussuunnitelmissa 
paljolti erilaisten vallankäytön instituutioiden 
toiminnan ja niiden valtaoikeuksien esittelyn 
näkökulmasta. Talous puolestaan kuvataan 
usein eräänlaisena mekaanisena koneena, 
jonka toimintaan vaikuttamisessa poliittisten 
päätösten merkitys jää epäselväksi. Hiukan 
kärjistäen sanoen sekä peruskoulun että lu-
kion yhteiskuntaopissa politiikka ja talous ku-
vataan erillisinä ilmiöinä, joiden keskinäinen 
suhde näyttäytyy hämäränä. Tällainen lähes-
tymistapa saattaa jättää kuvan taloudesta, 
jolle kukaan ei voi mitään ja jonka edessä 
vain täytyy sopeutua. Nuorten keskuudessa 
tämäntyyppinen asennoituminen vaikuttaa 
varsin yleiseltä. Merkittävimpänä  syynä tä-
mäntapaisen asennoitumisen omaksumiseen 
lienee tosin koulun sijaan yleinen asenneil-
masto ja yhteiskunnallinen ilmapiiri, jota kou-
luopetus toki aina jossain määrin heijastelee. 
Talouden asettamat reunaehdot ja kaikkien 
päätösten alisteisuus taloudellisen kasvun ja 
kilpailukyvyn tavoittelemiselle korostuvat po-
liittisessa diskurssissa.  Nykyisellään koulun 
yhteiskunnallinen opetus saattaa kuitenkin 
pikemminkin vahvistaa tämäntapaista ajatte-
lua kuin nostaa esille vaihtoehtoisia näkökul-
mi. Mihin suuntaan koulun yhteiskuntaopin 
opetusta sitten tulisi viedä, jos nykyisenlai-
nen malli ei vaikuta toimivalta?
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Yhteiskunnallisen ajattelun taidot 
valokeilaan

Mielestäni on erittäin vahvoja perusteita 
sille, että koulun tarjoamassa yhteiskunta-
opissa alettaisiin kiinnittää enemmän huo-
miota yhteiskunnallisen ajattelun taitojen 
kehittämiseen. Vertailukohdaksi voi ottaa 
historian, jonka opetuksen tavoitteissa taidot 
ovat jo pidemmän aikaa olleet näkyvästi esil-
lä. Käytännön opetuksessa ajattelun taitoja 
on varmasti yhteiskuntaopissakin koko ajan 
harjoitettu, mutta kysymys on ennen kaik-
kea painotuksista ja siitä, millaisia tavoitteita 
yhteiskunnalliselle opetukselle opetussuun-
nitelmatasolla asetetaan. Tulevissa opetus-
suunnitelman perusteissa esimerkiksi lukion 
osalta tavoitteeksi asetettavia ajattelun tai-
toja tulisi lähestyä tavalla, jossa politiikkaa 
ja taloutta tarkastellaan aiempaa kokonais-
valtaisemmin. Taloutta ei nähtäisi niinkään 
ideologioista vapaana toiminnan osa-alueena, 
vaan osana yhteiskunnallista kenttää, johon 
voidaan myös poliittisten päättäjien toimin 
vaikuttaa  mikäli halutaan. Tällaisesta lähtö-
kohdasta lukion opetussuunnitelmissa tavoit-
teeksi asetettavat taidot voisikin formuloida 
esimerkiksi seuraavasti:

– Oppilas ymmärtää yhteiskunnallis-talo-
udellisia kysymyksiä koskevia argumentteja 
ja tunnistaa niissä erilaisia yhteiskunnallis- 
taloudellisen ajattelun peruslinjoja sekä ideo- 
logisia rakenteita.

– Oppilas  osaa muodostaa tarjolla olevan 
tiedon pohjalta omia käsityksiä yhteiskunnal-
lis-taloudellisista asioista.

Tällainen opetuksen lähtökohta voisi 
avata tilaa erilaisten näkemysten taustojen 
avaamiselle, poliittisen toiminnan vaihtoeh-
tojen pohtimiselle sekä ennen kaikkea mie-
lenkiinnon heräämiselle yhteiskunnallisia asi-
oita kohtaan. Samaa lähestymistapaa voisi 
käyttää myös peruskoulun yhteiskuntaopin 
opetuksessa, toki oppilaiden ikä- ja kehitys-
taso huomioon ottaen. 

Kuvaava esimerkki talouden ja politiikan 
monimutkaisista suhteista on parhaillaan sy-
venevä valtioiden velkakriisi, joka koskettaa 
niin Euroopan unionin maita kuin Yhdysval-
tojakin.  Pinnallisesti tarkasteltuna kysymys 

on valtioiden holtittomasta taloudenpidosta: 
eräät valtiot ovat eläneet yli varojensa ja nyt 
rahoitusmarkkinat rankaisevat näitä velak-
sieläjiä kohoavilla koroilla. Usein ensisijaisek-
si lääkkeeksi velkakriisin hoitamiseen ajetaan 
julkisten menojen rajua leikkaamista. Tämä 
monien ekonomistien ajama linja  esitetään 
usein neutraalina totuutena. Velkakriisi näyt-
täytyy kuitenkin huomattavasti monimutkai-
sempana, kun sitä tarkastellaan hieman pi-
demmässä perspektiivissä. 

Esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla julki-
sen talouden kriisi ei ole pelkästään menojen 
karkaamisesta johtuva ongelma. Taustalla 
ovat myös pitkältä ajalta periytyvät poliittiset 
päätökset. 1980-luvun alkupuolelta  lähtien 
Yhdysvalloissa talousajattelu painotti korke-
an verotuksen haittoja ja veronalennusten 
hyötyjä talouskasvun moottorina. Jatkuvat 
veronalennukset, jotka ovat hyödyttäneet 
eniten varakkainta osaa väestöstä, ovat ra-
pauttaneet valtion tulopohjaa. Tämä on mer-
kinnyt sellaisten ongelmien kasaantumista, 
joiden hintalappu voi pitkällä tähtäimellä olla 
paljon suurempi kuin veronalennuksista saa-
tu hyöty. Tällaisia seurauksia ovat muun mu-
assa perusinfrastruktuurin rappeutuminen 
sekä sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymi-
nen. Myös Euroopan maiden osalta julkisen 
talouden velkaantumisen syyt ovat moni-
mutkaisempia kuin ensinäkemältä voisi luul-
la. Monissa Euroopan maissa, Suomi mukaan 
lukien on viime vuosikymmeninä toteutettu 
jatkuvia veronalennuksia. Vuonna 2008 al-
kanut finanssikriisi pakotti valtiot turvautu-
maan rajuihin elvytystoimenpiteisiin talou-
den romahduksen välttämiseksi: tämä on 
lisännyt kovalla vauhdilla julkisen talouden 
velkataakkaa. Usein kuitenkin unohdetaan 
finanssikriisin tärkeä taustatekijä: poliittisilla 
päätöksillä vähennetty rahoitusmarkkinoiden 
sääntely, mikä johti monien finanssilaitosten 
holtittomaan riskinottoon ja luottolamaan, 
josta selviämiseksi valtioiden piti tulla apuun. 

Tilaa vaihtoehtojen pohdinnalle

Tämä kehityskulku ei avaudu tarkastelemalla 
taloutta ja politiikkaa erillisinä ilmiöinä. Ei ole 
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yhtä, fundamentaalisesti oikeaa talousteori-
aa, jonka pohjalta taloutta voitaisiin hoitaa 
ikään kuin virkamiesmäisenä hallinnointina. 
Taloudessa on aina kysymys on myös poliitti-
sesta taistelusta.Velkakriisin osalta kamppai-
lu koskee muun muassa sitä, millaisia johto-
päätöksiä valtioiden velkaantumisesta tulisi 
tehdä ja millaisiin poliittisiin linjauksiin johto-
päätökset vievät.  Esimerkiksi talousnobelisti 
Paul Krugmanin ja Raimo Sailaksen johtopää-
tökset velkakriisin syistä ja korjaustoimenpi-
teistä ovat hyvin erilaisia. Krugman painot-
taa veropohjan rapautumisen ja finanssialan 
toiminnan vaikutusta. Hänen ehdottamaansa 
toimenpidevalikoimaan kuuluu finanssialan 
säätelyä sekä myös mittavia veronkorotuk-
sia parempiosaisille. Sailas puolestaan pai-
nottaa menoleikkausten välttämättömyyttä 
ja laajan sosiaalivaltion hänen mielestään 
epätervettä perusluonnetta. Euroopan ja Yh-
dysvaltain julkisen talouden ongelmat eivät 
toki ole yhdestä puusta veistettyjä, mutta 
nämä kannanotot heijastelevat myös lausu-
jiensa poliittista maailmankuvaa. Kumpikaan 
ei edusta neutraalia totuutta, jota talouden 
“realiteettien” pohjalta lausuntoja antavat 
usein sanovat edustavansa. 

Voidaan kysyä, missä määrin opetuk-
sessamme on tilaa ja aikaa edellä kuvatun 
kaltaisten monimutkaisten ongelmien analy-
soimiseen ja opiskelijoiden omien kantojen 
pohdintaan.  Opiskeluun olisi tärkeää raiva-
ta lisää tilaa erilaisten tekstien ja kannan-
ottojen analyysille sekä rakentavalle, mutta 
tarvittaessa myös erimieliselle keskustelulle 
esimerkiksi taloudenpidon vaihtoehdoista ja 
niiden takana olevista poliittisista näkemyk-
sistä. Parhaiten tämä onnistuisi sekä yhteis-
kuntaopin kurssien sisältöä kehittämällä että 
opetuksen resursseja lisäämällä. Onko esi-
merkiksi perusteltua, että lukiossa taloustie-
to ja yhteiskuntatieto on eroteltu niin jyrkästi 
erillisille kursseille? Toisaalta kokonaan uusi 
lukion yhteiskuntaopin kurssi, jolla keskityt-
täisiin syventämään yhteiskunnan analysoi-
mista erilaisista näkökulmista puoltaisi myös 
paikkaansa. Samalla kurssilla olisi mahdolli-
suus myös nostaa aktiivinen kansalaisuus uu-
della tavalla valokeilaan. Käytännössä nämä 
muutokset merkitsisivät yhteiskuntatiedon ja 

taloustiedon eron kaventumista. Politiikan ja 
talouden jyrkkä erottelu on keinotekoinen ja 
jopa vahingollinen,  jos se antaa nuorille ku-
van kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksi-
en ulkopuolella olevasta taloudesta.

Talouden kielen avaamisen ja talouden 
hoitamisen erilaisten vaihtoehtojen esille 
nostamisen tulisi olla tärkeässä osassa kun 
yhteiskuntaopin tulevia kehityslinjoja pohdi-
taan. Kysymys on varsin perustavaa laatua: 
mitä yhteiskuntaopin opetuksella loppujen 
lopuksi tavoitellaan? Onko tavoitteena po-
liittiseen keskusteluun osallistuva, aktiivinen 
ja tarvittaessa myös asioita kyseenalaistava 
kansalainen vai kuuliainen mutta passiivi-
nen hallintoalamainen? Jos aktiivista kan-
salaisuutta ja nuorten yhteiskunnallista ak-
tivoitumista todella halutaan edistää, myös 
kouluopetuksen täytyy vastata haasteeseen. 
Yhteiskunnallinen opetus kaipaa lisää re-
surssointia, ei pelkästään lukioon vaan myös 
peruskouluun ja ammatilliselle puolelle, jon-
ka yhteiskunnallisen opetuksen nykytila on 
suorastaan häpeällinen. Toisaalta opetuksen 
täytyy antaa oppilaille välineitä ympäröivän 
maailman ymmärtämiseen sekä omien pe-
rusteltujen mielipiteiden muodostamiseen. 
Yhteiskunnallis-taloudellisen ajattelun taito-
jen korostaminen tulisi nostaa keskiöön uusia 
yhteiskuntaopin opetussuunnitelmia raken-
nettaessa, jos haluamme osaltamme edistää 
osallistuvaa kansalaisuutta.

Marko van den Berg, FT, on historian ja 
yhteiskuntaopin lehtori Helsingin 
normaalilyseossa. 
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Yksi yhteiskuntatiedon suurimmista ongel-
mista liittyy oppiaineen ja sen taustatietei-

den väliseen varsin ohueen suhteeseen, mikä 
vaikeuttaa opetettavien asioiden jäsentelyä. 
Käytännössä opetuksessa ei systemaattises-
ti käytetä näiltä tieteenaloilta nousevia kä-
sitteitä ehkä taloustietoa lukuun ottamatta. 
Kuitenkin vain analyyttisten, yhteiskuntatie-
teiden tiedonmuodostusta konstruoivien kä-
sitteiden kautta yhteiskuntatiedon opetuksen 
ongelmakeskeisyyttä, jäntevyyttä ja kriittistä 
otetta voidaan lisätä. Yhteiskunnan instituuti-
oihin suoraan liittyvät käsitteet kuten ”edus-
kunta” ja ”hallitus” kuuluvat opetussuunnitel-
maan, mutta yhteiskuntatieteiden keskeisten 
analyyttisten käsitteiden kuten ”politiikan” 
käsittelyä ei välttämättä joko pidetä yhtä 
tärkeänä tai niiden opettaminen koetaan vai-
keaksi sekä opettajan että oppilaan kannal-
ta. Esimerkiksi politiikka saatetaan edelleen 
selittää ”yhteisten asioiden hoitamisena” ja 
siten tullaan häivyttäneiksi poliittista toimin-
taa vähintään yhtä olennaisesti määrittävä 
ristiriitaulottuvuus ja prosessiluonne. 

Kouluopetuksella voi olla merkittävä 
rooli oppilaan yhteiskunnallisten tietojen ja 
taitojen kehittäjänä, varsinkin, jos oppilaan 
kotona kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin 
on vähäinen. Yhteiskuntatiedon kautta voi-
daan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti oppilai-
den kasvuun ja tukea heidän kehittymistään 
kriittisesti ajatteleviksi ja vaikutusmahdolli-
suutensa tiedostaviksi kansalaisiksi. Siksi yh-
teiskuntatiedon opetuksessa tulisi valtio-opil-
lisen faktatiedon lisäksi tarjota opiskelijoille 
dynaaminen kuva yhteiskunnallisesta toimin-
nasta ja päätöksenteosta, eli politiikasta sa-
nan laajemmassa merkityksessä.

Epäpoliittiset nuoret?

Arkikielessä politiikka liitetään usein valtion-
johdon tekemiin päätöksiin ja puoluepoli-
tiikkaan. Politiikkaan suhtaudutaan helposti 
myös negatiivisesti, poliittisen toiminnan 
ajatellaan olevan jollain tavoin lähtökohtai-
sesti epärehellistä. Tällaista suppeaa politiik-
kakäsitystä pidetään yllä myös mediassa mm. 
gallupien kautta sekä tutkimuksilla suoma-
laisten ”politiikkatietämyksestä”, joissa kysy-
mykset ovat pääasiassa liittyneet henkilöihin 
ja instituutioihin. Politiikan suppea areena 
avautuu kansalaisille lähinnä vaalien kautta 
ja kansalaisen aktiivisuus määritellään sen 
mukaan, käyttääkö hän äänioikeuttaan vai 
ei. Juuri tähän suppeaan määrittelyyn liittyy 
myös yleinen huoli nuorten yhteiskunnallisen 
aktiivisuuden puutteesta, onhan äänestys-
aktiivisuus nuorten keskuudessa matalampi 
vanhempiin ikäluokkiin verrattuna.

Hokema nuorten poliittisesta passiivisuu-
desta on mennyt hyvin perille myös nuorille 
itselleen. Kansainvälisissä vertailuissa (esim. 
Civic Education, ICCS) on käynyt ilmi, että 
suomalaisnuoret ovat yhteiskuntatiedollisesti 
vahvoilla mutta heidän asenteensa poliitti-
seen toimintaan ovat melko passiivisia. Si-
nänsä trendi on yleinen myös muissa vau-
raissa teollistuneissa maissa, joissa yhteis-
kunta toimii ikään kuin huomaamatta eikä 
nuori siksi koe yhteiskunnallisten asioiden 
pohtimista tarpeelliseksi. Suomalaiset nuoret 
arvioivat kuitenkin sekä oman poliittisen tie-
tämyksensä että kykynsä osallistua yhteis-
kunnalliseen toimintaan huonommiksi kuin 
muissa maissa.

Käsitteiden opettaminen yhteiskunta-
tiedon ytimeen: esimerkkinä politiikka

Hanna kokkonen, aino-inkeRi MiestaMo, tiina Rytkölä
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Politiikan tutkimuksessa politiikkaa lähes-
tytään huomattavasti laaja-alaisemmin kuin 
arkikielenkäytössä. Laajimman käsityksen 
mukaan politiikka liittyy kaikkeen inhimilli-
seen toimintaan, ja yksilö toimii poliittisesti 
aina valintoja tehdessään. Politiikkaa siis teh-
dään kaupassa, koulussa, kotona ja keskus-
telupalstoilla – ihmisten arjessa, jossa jokai-
nen on mahdollinen poliittinen toimija.

Jos politiikka käsitteellistettäisiin laaja-
alaisesti, myös nuoriin kohdistuneet väitteet 
poliittisesta passiivisuudesta saattaisivat vä-
hentyä. Esimerkiksi Timo J. Tuikan mukaan 
nuoret ovat yhä poliittisia ja politiikka kiin-
nostaa heitä, he ovat vain löytäneet lukui-
sia puoluepolitiikasta riippumattomia tapoja 
poliittisuutensa toteuttamiseen. Myös Kari 
Paakkunaisen mukaan suomalaisnuorten 
mielikuvat politiikasta ovat muuttuneet lama-
ajan kielteisistä tai jopa vihaisista käsityk-
sistä ja suomalaiset nuoret mieltävät politii-
kan neutraalisti, mutta perinteisiä rakenteita 
murtavina. Paakkunaisen mukaan muutos 
näyttäytyy erityisesti elämänpolitiikan suun-
taan liukuneessa poliittisessa käyttäytymi-
sessä: nuoret voivat tehdä hyvin harkittu-
ja kuluttamiseen liittyviä päätöksiä, toimia 
globaaleissa kansalaisjärjestöissä Internetin 
välityksellä ja osallistua perinteisesti laitto-
maksi miellettyyn toimintaan, mutta samalla 
äänestää vaaleissa ja osallistua hyvinkin so-
vinnaisin keinoin. 

Näyttäisikin siltä, että nuorten poliittinen 
aktiivisuus kasautuu - nuoret, jotka otta-
vat osaa suppeasti määriteltyyn politiikkaan 
äänestämällä vaaleissa, ottavat kantaa yh-
teiskunnallisiin asioihin myös jokapäiväisil-
lä valinnoillaan kaupan tiskillä. Poliittisen 
aktiivisuuden kasautumisen kääntöpuoli on 
passiivisuuden kasautuminen. Tässä koulun 
yhteiskuntatieto voi tehdä nuorelle karhun-
palveluksen: jos nuoren koko elämänpiiri on 
politiikasta vieraantunut, uppoaa nuoreen 
helposti myös yhteiskuntatiedon kirjasta lu-
ettu sirpaleinen, etäinen politiikkakuva ja 
mielikuva ihannekansalaisesta kuuliaisena 
alamaisena vahvistuu.

Oppikirjojen ja 9-luokkalaisten 
käsitykset politiikasta

Selvitimme vuonna 2008 yhdeksäsluokka-
laisten oppilaiden käsityksiä politiikasta. Ky-
syimme 81 oppilaan näkemystä muun muas-
sa siitä, kuka politiikkaa tekee ja millä keinoin, 
missä politiikkaan törmää, millaisia tuloksia 
politiikasta on jne. Samalla kartoitimme tuol-
loin käytössä olleiden yhteiskuntatiedon op-
pikirjojen politiikkakäsitteen käyttöä.

Havaintojemme mukaan oppikirjat vä-
littivät hyvin perinteistä ja suppeaa kuvaa 
politiikasta osana edustuksellista demo-
kratiaa, johon kuuluvat ensisijaisesti edus-
kunta, ammattipoliitikot, lait ja sovinnainen 
osallistuminen. Niin ikään oppilaiden ym-
märrys politiikasta rajautui pääsääntöisesti 
muodollisiin yhteiskunnan ylläpitämiin ra-
kenteisiin: ”Politiikka on valtion päämiehen 
/ miesten johtama järjestelmä, jolla johde-
taan valtion asioita, taloutta, suhteita ulko-
maihin yms.” Oppilaiden vastauksista löytyi 
kuitenkin myös laajempaa politiikkaymmär-
rystä ja lähes puolet vastaajista viittasi aina-
kin osassa vastaustaan ammattipoliitikkojen 
toimintakentän ulkopuolelle, sfääriin, jossa 
jokainen kansalainen voi olla potentiaalinen 
osallistuja: ”Politiikkaan ovat osallisina kaik-
ki suomalaiset, koska heillä on mahdollisuus 
vaikuttaa.” Osa oppilaista, tosin varsin harva, 
näki politiikan arvoihin pohjautuvana pro-
sessina, jolloin vastauksissa politiikka ikään 
kuin puolihuolimattomasti rinnastui kaikkeen 
muuhun inhimillisen toimintaan: ”Politiikka 
koostuu yksittäisistä ihmisistä ja henkilökoh-
taisista mielipiteistä. Jos ihmiset ovat moraa-
littomia, se heijastuu päätöksissä. Esimerkik-
si vähemmistöjen on vaikea saada ääntään 
läpi, jos kaikki politiikkaan vaikuttavat ovat 
kompromisseihin kykenemättömiä.” Muu-
tamassa vastauksessa politiikka ulotettiin 
eksplisiittisesti koko inhimilliseen toimintaan: 

”Voidaan myös puhua politiikasta perheen tai 
naapuriston sisällä.” On yllättävää, että 15-
vuotiaiden vastauksissa politiikkaa ylipäänsä 
kukaan mielsi näin laajasti. Rohkaisevaa oli 
myös se, että yksiselitteisen negatiivisia vas-
tauksia tai täysin jäsentymättömiä vastauk-
sia oli erittäin vähän.



Oppikirjojen ja oppilaiden politiikkakä-
sitysten suhteesta ei toki voida tehdä suo-
raviivaisia johtopäätöksiä. Oppilaat eivät 
muodosta mielikuvia politiikasta ainoastaan 
oppikirjojen käsitysten pohjalta, vaan niiden 
muotoutumiseen vaikuttaa myös laajem-
pi yhteiskuntakulttuuri, sosiaalinen tausta, 
kaveripiiri ja tiedotusvälineet. Tämä näkyy 
myös tutkimustuloksissamme, sillä oppikir-
joissa, toisin kuin joidenkin oppilaiden vasta-
uksissa, politiikkaa ei käsitellä lainkaan kaik-
kein laajimmassa merkityksessä. 

Toisaalta oppikirjojen merkitystä niitä 
käyttävien oppilaiden käsitysten muotoutu-
misessa ei tule aliarvioida. Vaikkei oppiminen 
tapahdukaan pelkän kirjan avulla, oppikirja 
on kuitenkin tärkeä työkalu usein viimeis-
tään kokeisiin valmistautumisessa. Lisäksi 
oppikirjan merkitys opetuksessa saattaa olla 
melkoinen, jos opettaja kokee oppiaineen 
taustatieteiden kentän haasteelliseksi. 

Kriittisyyteen ja moniulotteisuuteen täh-
täävien pedagogisten oppimistavoitteiden 
näkökulmasta on tärkeää, että oppilaille tar-
jotaan mahdollisimman monipuolinen kuva 
opetettavista asioista. Erityisen tärkeää 
tämä on yhteiskuntatiedossa, jonka aiheiden 
syvempi ymmärrys vaatii oppilailta analyytti-
syyttä, kriittisyyttä ja reflektoivaa ajattelua. 
Oppikirjoissa olisikin syytä kiinnittää huomio-
ta taustatieteistä peräisin oleviin käsitteisiin, 
koska juuri niiden kautta oppilasta voidaan 
tukea sosiaalisen ympäristönsä jäsentynee-
seen havainnointiin.

Simulaatio politiikan käsitettä 
avaamassa

Olemme opettaneet politiikan käsitettä ke-
hittämämme eduskuntasimulaation avulla. 
Eduskuntasimulaation tavoitteena on tarjota 
yhdenlainen ratkaisu politiikan käsitteen ank-
kuroimiseksi yhteiskuntatiedon opetuksen 
keskeiseksi sisältörakenteeksi. Simulaation 
tavoitteena on, että se tarjoaa oppilaalle ku-
van politiikan toiminnallisesta aspektista: in-
himilliset ihmiset toimivat politiikassa omien 
preferenssiensä, mutta myös muiden toimi-
joiden ohjaamina. Tämä tavoite ohjaa pääta-

voitteeseemme eli siihen, että oppilas kyke-
nee ymmärtämään simulaatiossa avautuvien 
havaintojen, kokemusten ja ajatusten avulla 
politiikkaa myös institutionaalisten rakentei-
den ulkopuoliseksi ilmiöksi. Tämän tavoitteen 
saavutettuaan oppilaalla on eväitä ymmärtää 
politiikkaa nimenomaan politiikan tutkimuk-
sen käsitteistön avulla, jolloin hän myös ky-
kenee tarkastelemaan politiikkaa ongelma-
keskeisesti, kriittisesti ja analyyttisesti.

Simulaatiossa jokainen oppilas ottaa yh-
den kuvitteellisen kansanedustajan roolin 
ennakolta valmisteltujen roolikorttien perus-
teella. Roolikortissa kerrotaan taustatietoja 
kyseisestä kansanedustajasta sekä hänen 
alkuperäinen kantansa käsiteltävään kysy-
mykseen. Olemme yleensä käyttäneet simu-
laation lähtökohtana kaksiosaista kysymystä 
(esim. rakennetaanko Suomeen uusi ydin-
voimala ja jos rakennetaan, mille paikkakun-
nalle). Kokoontuessaan käsittelemään asiaa 
oppilaat törmäävät erilaisiin kantoihin ja pe-
rusteluihin, puoluetovereiden suostutteluun, 
ristiriitaisiin asiantuntijalausuntoihin, oman 
vaalipiirin asukkaiden kantoihin jne. He jou-
tuvat oman persoonansa ja hahmon kannan 
avulla hakemaan sopivaa toimintatapaa – so-
peutuako muiden näkemyksiin vai pyrkiäkö 
painostamaan muita puolelleen, lupaillako 
tukea jossakin muussa kysymyksessä jne. 
Myös eduskuntaryhmässä on ratkaistava suu-
ria kysymyksiä – noudatetaanko ryhmäkuria, 
mitä tehdään kapinoiville edustajille jne. Si-
mulaation asetelma on rakennettu siten, että 
yhteisymmärrystä ei ole helppo löytää. Si-
mulaation loppuhuipennusta eli varsinaisia 
äänestyksiä edeltää usein kiivas sanaharkka 
ja varsin värikäs kielenkäyttö.

Loppukeskustelussa olemme painottaneet 
oppilaiden oman toiminnan reflektoimista: 
oppilaat ovat pohtineet, pitivätkö kiinni hah-
monsa näkemyksestä vai vaihtoivatko kantaa 
ja mikä vaikutti mahdolliseen kannan muut-
tumiseen, pyrkivätkö he vaikuttamaan mui-
den kantoihin ja millä keinoin, noudattivatko 
sovittuja sääntöjä vai poikkesivatko niistä 
jne. Keskustelun avulla olemme esitelleet 
oppilaille uuden, laajemman tavan määritellä 
politiikka kaiken inhimillisen toiminnan mah-
dollisena aspektina, prosessina, jossa yhteen 
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sovittamattomista intresseistä päädytään 
jonkinlaiseen ratkaisuun. Usein oppilaat ovat 
keskustelun kautta oivaltaneet käyttävänsä 
arkisissa tilanteissa samoja keinoja kuin si-
mulaatiossa ja keskustelu on auttanut heitä 
oivaltamaan myös sen, että heidän omassa 
toiminnassaan ei ole mitään sen vähemmän 
poliittista kuin kansanedustajienkaan toimin-
nassa. Oman toimintansa analysoinnin kaut-
ta oppilaat ovat siis saavuttaneet melkoisen 
syvällisen ja ilmiselvän ympäristön ulkopuo-
lelle laajennettavissa olevan ymmärryksen 
politiikkailmiöstä.

Miksi käsitteet?

Mikäli yhteiskuntatiedon opetuksessa halu-
taan välittää opiskelijoille mielikuva yhteis-
kunnasta, jossa he ovat täysipainoisia jäse-
niä ja jota heillä on myös oikeus muuttaa ja 
kehittää, on politiikan ymmärrys avainase-
massa. Jos nuori pystyy näkemään oman 
toimintansa poliittiset aspektit, on hänellä 
jonkinlainen kiinnekohta ympäröivään yh-
teiskuntaan. 

Yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet 
ja ajattelutavat, politiikka niiden joukossa, 
voivat auttaa nuorta hahmottamaan ympä-
röivää todellisuutta jäsentyneemmin. Koska 
yhteiskunta ei ole staattinen, on siitä pyrit-
tävä antamaan dynaaminen kuva, ja käsit-
teiden monipuolinen avaaminen voi tarjota 
tähän osaratkaisun. Käsitteet on kuitenkin 
kyettävä liittämään osaksi oppilaan omaa 
kokemusmaailmaa, jotta oppilas todella pys-
tyy rakentamaan siltoja oman elämänsä ja 
opiskelun kohteena olevan maailman välille. 
Tällöin yhteiskuntatiedon opiskelu voi par-
haimmillaan kehittää aktiivisuutta ja osallis-
tumisvalmiuksia.

Jotakin merkitystä on silläkin, nähdäänkö 
politiikka vain suppeana valtion toimintana 
vai myös laajana kansalaistoimintana. Se, 
minkälaiseksi politiikan ymmärtää, määrit-
tää välttämättä sitä, millaiseksi näkee oman 
paikkansa poliittisessa toiminnassa ja sitä 
kautta koko yhteiskunnassa. Asetelman voi-
sikin ehkä kääntää toisinpäin ja ajatella niin-
kin, että mitä laajempi käsitys nuorilla on 

politiikasta ja mitä useammissa toimissaan 
he ymmärtävät toimivansa poliittisesti, sitä 
aktiivisemmin he hakeutuvat myös sovinnai-
seen poliittiseen toimintaan.

Hanna Kokkonen, YTM, on yhteiskuntatiedon 
ja historian opettaja Tikkurilan lukiossa. 

Aino-Inkeri Miestamo, VTM, on koulutusvas-
taava Lapinjärven Siviilipalveluskeskuksessa. 

Tiina Rytkölä, YTM, on erityissuunnittelija 
Kerhokeskus - koulutyön tuki ry:ssä.  
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Postimuseossa kävi innokas hyörinä ja 
vilske, kun kahdeksannen luokan oppi-

laat etsivät kenttäpostikortteja ja tarkasteli-
vat niiden sisältöjä, kuva-aiheita ja leimoja. 
Seuraavaksi oli vuorossa kenttäpostikorttiin 
vastaaminen, mikä aiheutti iloisia hihkaisuja, 
mutta myös totisia ilmeitä tehtävän haasta-
vuuden vuoksi. Kyseessä oli kahdeksasluok-
kalaisille suunnattu toiminnallinen opastus 
Sota-ajan posti.

 Helsingin pääpostitalossa sijaitsevassa 
Postimuseossa peruskoululaisille ja lukiolai-
sille tarjottavat ryhmäpalvelut on uudistettu. 
Keväällä 2011 toiminnallisia opastuksia ja 
työpajoja testattiin koululuokkien kanssa ja 
kerättiin palautetta oppilailta ja opettajalta. 
Tavoitteena oli, että museovierailut ja työpa-
jat palvelevat mahdollisimman hyvin koulus-
sa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ja sopivat 
koulujen arkirutiineihin.  

Syksystä 2011 lähtien peruskoululaisille 
ja lukiolaisille on tarjottu toiminnallisia mu-
seokierroksia ja työpajoja, joissa tutustutaan 
Tarinoita-perusnäyttelyyn. Näyttely kertoo 
Suomen postin historiasta 1600-luvulta lähti-
en. Se toimii myös läpileikkauksena Suomen 
historiasta Ruotsin vallan ajoista Venäjän 
ajan autonomiaan ja nykypäivään. Pääasi-
assa näyttely etenee kronologisesti, mutta 
postimerkit, postikortit ja Itella yrityksenä 
esitellään teemoittain omina kokonaisuuk-
sinaan. Näyttely sisältää paljon osallistavaa 
toimintaa erilaisten tietokonepelien, kuun-
nelmien, rap-musiikin, filmien- ja multime-
diaohjelmien myötä. Virikkeellinen näyttely 
tarjoaa kiintoisan lähtökohdan menneisyyden 
käsittelyyn.

Miksi museoon?

Miksi koululuokkien pitäisi vierailla museois-
sa? Museo on erityinen oppimisympäristö. 
Museon vahvuus on sen aidoissa esineissä, 
jotka ovat esillä näyttelyssä. Esineet ja nii-
hin liittyvät tarinat jäävät konkreettisina ha-
vaintoina, toiminnallisilla opastuksilla ja työ-
pajoissa paremmin oppilaiden mieleen, kuin 
koulussa oppikirjojen avulla. Museovierailun 
hyöty perustuu asiakkaita varten rakennet-
tuun  näyttelyyn. Näyttelysuunnittelussa on 
huomioitu pedagogiset seikat ja siten museo 
on oppimisympäristönä ainutlaatuinen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteiden 2004 mukaan oppimisympäristön 
pitää mahdollistaa monipuolisten työtapo-
jen käyttö. Postimuseossa on oppilaita var-
ten varattu työpajatila työskentelyä varten, 
mutta erilaisia tehtäviä, pelejä ja havainnol-
listavia esimerkkejä tehdään myös näyttelys-
sä. Psyykkisten ja sosiaalisten vaatimusten 
mukaan ympäristön pitää lisätä oppimismo-
tivaatiota, luovuutta, uteliaisuuden ja aktii-
visuuden heräämistä. Ympäristön pitää olla 
turvallinen ja tarjota haasteita ja ongelmia. 
Oppimisympäristön vaihtaminen koulun sei-
nistä museon näyttelyyn voi herättää oppilai-
den mielenkiinnon ja motivoida heitä. Museon 
tehtävänä on ottaa koppi oppilaiden herän-
neestä oppimismotivaatiosta ja lunastaa se. 
Museovierailusta on siten tehtävä mielenkiin-
toinen, monipuolinen ja toiminnallinen. 

Turvallisuutta luovat yhteiset säännöt, jot-
ka pätevät fyysisestä opiskeluympäristöstä 
riippumatta. Lisäksi oppimisympäristön pitää 
kannustaa oppilaiden ja opettajan sekä op-
pilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Museon 

Toimivaa oppimista 
 
Postimuseon uudet toiminnalliset opastukset ja työpajat
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näyttelyt sekä museon muu ohjelma pyritään 
aina rakentamaan vuorovaikutusta herättä-
en. Oppimisympäristön, oli se sitten museo 
tai luokkahuone, tarkoituksena on kannustaa 
oppilaita vapaaehtoisesti tekemään yhteis-
työtä, työskentelemään ahkerasti ja oivalta-
maan oppimisen ilo.

Museon on mainio paikka harjoitella asi-
oiden kyseenalaistamista. Peruskoulun sekä 
lukion opetussuunnitelman perusteissa keho-
tetaan opettajia ohjaamaan oppilaita kriitti-
seen ajatteluun ja tiedon luotettavuuden ar-
viointiin. Museon näyttely on yksi tulkinta asi-
asta ja opettaja on voinut kertoa oppitunnilla 
toisenlaisen tulkinnan. Oppilaat ymmärtävät, 
että saman asian voi tulkita monella tavalla 
emmekä voi varmuudella sanoa kumpi on to-
denmukaisempi tai parempi tulkinta. Samalla 
oppilaat oppivat työstämään epävarmuuden 
ja ristiriitaisuuden tunteita. Museo on yksi 
tieteellistä tutkimusta tekevä instituutio, jois-
sa näitä taitoja voidaan harjoitella.

Museoissa oppilaat tutustuvat esineelli-
seen ja kulttuurilliseen perintöömme. Siellä 
nähdään millaisia esineitä on ennen ollut ja 
mihin niitä on käytetty. Esineiden tarkastelun 
myötä ymmärretään miten ennen on toimit-
tu, tehty työtä ja eletty – opitaan perinteen 
ja menneisyyden lukutaitoa. Samalla iden-
titeettimme ja käsitys omista juuristamme 
vahvistuvat. Kun ymmärrämme miten olem-
me päätyneet tähän, voimme hahmottaa tu-
levaisuuttammekin paremmin. Nykyajan lap-
set ja nuoret ovat tulevaisuudessa vastuus-
sa kulttuuriperinnöstämme, joten heidät on 
hyvä tutustuttaa siihen.

Postimuseon ryhmäpalvelut 
koululaisille
Peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnatut toi-
minnalliset opastukset ja työpajat syventävät 
Postimuseon Tarinoita-perusnäyttelyn sisäl-
töä. Ohjatut museovierailut ovat 75 minuutin 
pituisia ja niitä järjestetään kouluille ympäri 
vuoden. Toiminnalliset opastukset ja työpajat 
perustuvat kunkin luokka-asteen mukaiseen 
opetussuunnitelmaan, joten ne ovat vahvasti 
linkittyneet koulun oppimistavoitteisiin. Mu-
seokäynti ei ole kouluopetuksesta irrallinen 

retki vaan ajatuksena on, että oppitunnilla 
opetettava asia voidaan luokkahuoneen si-
jaan käsitellä museossa uudessa oppimisym-
päristössä ja vaihtelevin metodein.

Seitsemäsluokkalaisten kanssa toiminnal-
lisella opastuksella, Elämää 1800-luvun Hel-
singissä, tarkastellaan, kuinka uusi pääkau-
punki rakentui ja millaista elämä oli autono-
mian ajan Helsingissä. Kierroksella arvataan 
mitä säätyä luokkatoverit 1800-luvun yhteis-
kuntaluokkaa esittelevässä pelissä edustavat 
ja kuinka moni luokasta osaisi kirjoittaa, jos 
elettäisiin autonomian ajan Suomessa. Men-
neisyyteen eläydytään kokeilemalla kirjekor-
tin kirjoittamista mustekynällä ja luokkato-
vereiden tehtävänä on päätellä mitä säätyä 
kortin kirjoittaja edustaa.

Kahdeksasluokkalaisten kanssa tutustu-
taan sota-ajan postiin kenttäpostikorttien 
kautta. Sotaa tarkastellaan esimerkiksi tun-
temattoman kirjeenvaihtoystävän, kihlatun, 
pojan, lotan ja sotilaan näkökulmasta. Kor-
teista tutkitaan kuka on ollut lähettäjä ja 
kuka vastaanottaja. Onko kortti sotasensuu-
rin tarkastama ja onko korttiin kirjoitettu jo-
tain luvatonta. Jokainen kirjoittaa vastauksen 
saamaansa korttiin tyhjälle kenttäpostikortti-
pohjalle. Kortit luetaan ryhmissä ja jokainen 
saa toimia vuorotellen sensorina.  

Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille 
on tarjolla historian teemaan liittyvä opas-
tus, jossa tarkastellaan teknologian kehi-
tystä 1800-luvulta nykyaikaan liikkumis- ja 
kuljetusvälineiden kautta. Toiminnallisella 
opastuksella Pois, pois postin tieltä, Posti 
se kulkee keskellä tietä! tutustutaan postin 
kuljetuksessa käytettyihin kuljetusvälineisiin 
dokumenttifilmien ja pelin myötä. Pelissä jo-
kainen oppilas edustaa yhtä kulkuvälinettä, 
mutta hän ei itse tiedä edustamaansa kul-
kuvälinettä. Jokaisen tehtävänä on yrittää 
selvittää kysymyksiä esittämällä luokkato-
vereiltaan mitä kulkuvälinettä hän edustaa. 
Lopuksi oppilaat saavat tehdä mielestään 
merkittävimmästä kulkuvälineestä itselleen 
rintanapin. Materiaalina käytetään kopioituja 
valokuvia museon arkistosta.

Lukion HI4-kurssin yhteydessä ryhmä voi 
osallistua Kenttäpostia -toiminnalliseen opas-
tukseen. Kierroksella tutustutaan talvi- ja 
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jatkosodan postikorttien ja postinkulun kaut-
ta yksittäisten ihmisten elämään rintamalla 
sekä koti-Suomessa. Oppilaat tutkivat kent-
täpostikortteja ja yrittävät tulkita niistä mikä 
sota ja mikä sodan vaihe oli menossa. Kent-
täpostista kertovan filmin ja korttien kuva-ai-
heiden kautta tarkastellaan puolestaan sota-
propagandaa. 

Lukion HI5-kurssin oppilaiden kanssa tu-
tustutaan toiminnallisella opastuksella, Elä-
mää suurvallan asukkaina, Ruotsin suurval-
ta-aikaan postireittien laajenemisen kautta. 
Säätyihin liittyvän pelin avulla selvitetään, 
millä säädyillä oli mahdollista lähettää postia 
ja karttatehtävässä ratkaistaan, miten Hat-
tujen sota vaikutti posteljoonin virkapukuun. 
Kierroksilla erilaisia lukuja, kuten säätyihin 
kuuluvien ihmisten määrää tai suomalais-
ten väkilukua 1700-luvulla, konkretisoidaan 
vertaamalla niitä luokan kokoon. Kokeillaan 
mustekynällä kirjoittamista ja lakkasinetin 
sulattamista.

Postimuseon perusnäyttelyä voi tarkas-
tella myös yhteiskuntaopin näkökulmasta. 
Yhdeksäsluokkalaisten kanssa toiminnallisel-
la opastuksella, Valta, merkit ja merkitykset, 
tutustutaan valtaan erilaisten merkkien ja 
merkitysten kautta. Postinkantajan vanhat 
virkapuvut olivat ennen selkeitä vallan ele-
menttejä, mutta kierroksella pohditaan nä-

kyykö nykyisessä työpukeutumisessa valta. 
Näyttelystä etsitään pareittain erilaisia merk-
kejä ja tarkastellaan niiden merkitystä. Poh-
ditaan ryhmissä, miten valta vaikuttaa omaan 
elämään ja tehdään siitä kuvaelma.

 Oppimisen tueksi toiminnallisiin opastuk-
siin liittyy ennakko- ja koontitehtäviä, joiden 
avulla museovierailua voidaan pohjustaa 
käyntiä edeltävällä oppitunnilla ja vierailun 
jälkeen koulussa voidaan purkaa vierailun 
anti. Tehtävävinkit löytyvät Postimuseon in-
ternetsivuilta, toiminnallisten opastusesitte-
lyjen yhteydestä. Osa harjoituksista tehdään 
tietokoneilla ja osan harjoituksista opettaja 
voi tulostaa oppilaille. On tärkeää, että mu-
seokäynnistä muodostuu selkeä kokonai-
suus, jotta oppilaat kykenevät liittämään sen 
laajempaan kontekstiin. Oppiminen on aina 
prosessi. 

Oppilaat ovat erilaisia ja oppivat eri tavoin, 
joten heille on tarjottava eri oppimistyylejä. 
Oppilaiden kanssa näyttelyyn tutustutaan 
toiminnallisten tehtävien myötä. Kierroksil-
la edetään esimerkiksi oppaan postilaukusta 
löytyvien esineiden avulla. Jokainen oppilas 
saa vuorotellen esineen käteensä ja hän voi 
rauhassa tutkia sitä. Oppilaiden tehtävänä 
on etsiä samanlainen esine näyttelystä, ker-
toa mikä esine on ja mihin sitä on käytetty. 
Erilaisten tehtävien avulla pyritään pitämään 

Postimuseon Tarinoita-perusnäyttely kertoo Suomen postin historiasta 1600-luvulta nykypäivään. Postimuseo.
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oppimismotivaatio koko ajan korkealla. Aja-
tuksena on että oppilaat pääsevät itse tutus-
tumaan näyttelyyn eivätkä he saa kaikkea 
tietoa valmiina. Samalla oppilaat joutuvat 
väkisin vuorovaikutukseen näyttelyn kanssa.

Kierrosten lopuksi kokoonnutaan mu- 
seon työpajaan työstämään opittua kirjoitta-
en, piirtäen, valokuvia leikellen, rintanappeja 
valmistaen tai kuvaelmia harjoitellen. Op-
pilaat saavat palata museossa näkemäänsä 
erilaisten luovien lähestymistapojen kautta. 
Itse tekeminen on monille oppilaille miele-
kästä. Valmiin työn saa itselle muistoksi mu-
seovierailusta ja sen avulla voidaan koulussa 
palata museossa käsiteltyihin asioihin.

Opettajien kannattaa hyödyntää museoi-
den pedagogisia palveluita, sillä ne ovat am-
mattilaisten suunnittelemia, sisällöt tulevat 
usein suoraan opetussuunnitelmista ja mu-
seossa toiminnallisen opastuksen tai työpa-
jan ohjaaja tuntee näyttelyn sisällön ja siihen 
liittyvät ratkaisut. Opettajan asiantuntemus 
ja käytännön apu ovat kullan arvoisia museo-
vierailun aikana, sillä hän tuntee oppilaansa 

ja heidän oppimistyylinsä parhaiten. Yhdessä 
opettaja ja museolehtori pyrkivät tukemaan 
oppilaiden oppimisprosessia ja tekemään 
museovierailusta oppilaille positiivisen oppi-
miskokemuksen. Rohkeasti museoon ja kohti 
toimivaa oppimista!

Postimuseon koululaisille suunnattuihin ryh-
mäpalveluihin voi tutustua osoitteessa
www.postimuseo.fi

Kirjoittaja toimii projektisuunnittelijana 
Postimuseossa ja vastaa museon ryhmäpal-
veluista. Koulutukseltaan hän on historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.

Lähteet:

Kumpulainen Kristiina, Krokfors Leena, Lippo-
nen Lasse, Tissari Varpu, Hilppö Jaakko, Rajala 
Antti. Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppi-
misympäristöjä. Yliopistopaino, Helsinki 2010.

Lindström, Aslak. Tulevaisuutemme juuret. 
Teoksessa Esine elää. Toim. Pekka Elo ym. F.G. 
Lönnberg 2000, 9-10.

Museo oppimisympäristönä. Toim. Kallio, Kalle. 
Gummerus, Jyväskylä 2004.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003.
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_
opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf 
Haettu 4.11.2011. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004.
http://www02.oph.fi/ops/perusopetus/pops_
web.pdf Haettu 4.11.2011. 

Toiminnallisella opastuksella kahdeksasluokkalaiset 
ja lukion HI4-kurssilaiset tutustuvat kenttäpostikort-
tien välittämään sotapropagandaan. Kortin tekijä 
Tauno Johansson. Lähde Postimuseo.
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Suomen kansantalouden tila vaikuttaa 
epäselvältä koko Euroopan kamppailles-

sa talouskriisissä. Olemme tosin yksi maan-
osamme parhaista ”luokalle jääneistä” ja val-
tionvelkamme on ”vain” 44 % bruttokansan-
tuotteesta. Miksi silti puhumme niin paljon 
julkisen talouden kestävyysvajeesta?

Nuori itsenäinen Suomi hitsattiin yhteen 
tammikuussa 1940 talvisodan ollessa vielä 
meneillään. Työmarkkinajärjestöt löysivät 
tuolloin kumppanuuden paradigman, jonka 
avulla olemme kyenneet synnyttämään mm. 
laajan ja yhtenäisen lakisääteisen työeläke-
järjestelmän sekä kattavan julkisen tervey-
denhoidon.

Historia on muokannut vuosisatojen ajan 
arvojamme, jotka maailman johtavan arvo-
tutkijan Shalom H. Schwartzin mukaan ovat 

”tasa-arvo”, ”harmonia” ja ”älyllinen autono-
mia”. Kaksi ensimmäistä arvoa ovat yhteisiä 
kaikille pohjoismaille ja kolmas kuvaa suo-
malaista ”insinöörigeeniä”.

Hyvinvointimallimme kehittäminen poh-
jautui poikkeavaan maailmantalouden sykliin, 
jossa kykenimme hyödyntämään maailman-
sodan jälkeistä globaalin jälleenrakentami-
sen aikaa sekä etenkin uudelleen muotou-
tuneita suhteitamme Neuvostoliittoon muun 
muassa ns. bilateraalikaupalla. Kansamme 
oli homogeeninen. Uutta paremmin koulu-
tettua työvoimaa tulvi 1960- ja 1970-luvuilla 
työmarkkinoille – jopa liikaakin Ruotsiin vie-
täväksi saakka. Mahdollisuutemme kehittää 
yhteiskuntaa muuttuivat tosin merkittävästi 
1980-luvun lopulta alkaen. Olemme Neuvos-
toliiton romahduksen jälkeen joutuneet EU:n 
ja EMU:n jäseninä luopumaan mm. omasta 
valuutasta ja monista aikaisemmista mahdol-
lisuuksistamme toteuttaa suomalaista seka-
taloutta.           

Julkisella taloudellamme on kestävyys-
vaje. Yksinkertaisesti sanoen eläke- ja pal-
velujärjestelmämme maksaa enemmän kuin 
mihin meillä on varaa. Viime vuosina tämä 
on johtanut valtion velkaantumiseen lähes 
10 miljardin euron vuosivauhdilla.  

Kestävyysvajeemme johtuu pääosin siitä, 
että Suomen julkinen talous on laaja ja meil-
lä on maailman toiseksi haastavin ikärakenne 
Japanin jälkeen. Sota-ajan jälkeen syntyneet 
suuret ikäluokat ovat nyt ns. kolmannessa 
iässä ja siirtyneet tai siirtymässä eläkkeel-
le. Pelkästään vuosina 2009-2010 eläkkeel-
le siirtyi yli 150000 suomalaista. Työvoiman 
määrä supistuu ja vanhushuoltosuhteemme 
heikkenee vuosikymmenien ajan.

Lisääntyvä eläkeläisten joukko elää yhä 
pidempään eläkkeellä ja elinajan odote kas-
vaa yli kahdella vuodella vuosikymmenessä. 
Erityisesti kalliita terveydenhoito- ja hoiva-
palveluita tarvitsevien yli 80-vuotiaiden mää-
rä lisääntyy merkittävästi. Heitä on jo nyt 
noin 270000. Nykyisten 50-vuotiaiden olles-
sa 80-vuotiaita on supersenioreiden määrä 
kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Muutoinkin 
haasteellista tilannettamme pahentavat vuo-
sia jatkuneet maailmantalouden ongelmat. 
Eikö meillä siis ole jatkossa varaa ikääntynei-
den hyvinvointipalveluihin? 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo nyt 
suurempi menoerä kuin koko valtion runsaan 
52 miljardin euron budjetti. Tähän meno-
erään liittyvän kestävyysvajeen hahmotta-
mista estää kuitenkin se, että vain osa so-
siaali- ja terveysmenoista maksetaan valtion 
kassasta. Keskeinen sote-alueen toimija on 
kansalaisen kotikunta. Kuntatalouden kriisi-
tietoisuus ei ole riittävällä tasolla mm. sen 
vuoksi, että viime vuosien kymmenien mil-
jardien velanotto on puskuroitu valtiolle, jot-

Hyvinvointi rahoitetaan kumppanuudella 

tiMo silVola
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ta on voitu ylläpitää rakenteita ja elvyttää 
taloutta.

Työeläkejärjestelmämme vastuuvelka on 
noin 400 miljardia euroa. Vastuuvelalla tar-
koitetaan karkeasti yksinkertaistaen sitä mää-
rää rahaa, mikä järjestelmän pitäisi maksaa 
tänään, jos kaikki kertyneet eläkkeet mak-
settaisiin kerralla. Työeläkejärjestelmällä on 
vastuuvelan katteeksi yli 130 miljardin euron 
rahastot sekä hyvin toiminut malli, jonka läh-
tökohtana on ollut työmarkkinajärjestöjen ja 
poliittisten päättäjien yhteistyö sekä järjes-
telmän jatkuva kehittäminen. Järjestelmään 
kohdistuu kuitenkin työeläkemaksujen nos-
topaine, jonka suuruudeksi Eläketurvakeskus 
on arvioinut noin 4,5 prosenttiyksikköä välillä 
2010-2030. On tärkeää ymmärtää, että laki-
sääteisiä työeläkkeitä ei ole edes tarkoitettu 
vanhuuden takia lisääntyvien terveydenhoito- 
ja hoivamenojen kattamiseen.

Terveydenhoito- ja hoivapalvelujärjestel-
mässä ei ole ollut työeläkejärjestelmää vas-
taavaa rahoituksen pitkäjännitteistä suunnit-
telua. Viimeistään nyt on selvää, että näiden 
järjestelmien pitkän aikavälin rahoitukseen 
on paneuduttava vakavasti ja tehtävä raken-
teellisia uudistuksia.

Taloutemme on julkisella puolella alijää-
mäinen ja kestävyysvajeen kourissa, mutta

samalla merkittävä osa yksityisistä talo-
uksista on vaurastunut ja vaurastuu edelleen. 
Aineellinen elintasomme on lähes kymmen-
kertainen verrattuna vuoteen 1950. Olemme 
usein varakkaimmillamme kuolinpäivänäm-
me, jolloin varallisuutemme siirtyy lisävau-
raudeksi viisikymppisille lapsillemme. Heiltä 
vauraus siirtyy lisääntyneenä runsaan 30 
vuoden kuluttua heidän lapsilleen. 

Kansalaisten vaurastuminen antaa mah-
dollisuuden kehittää hyvinvointipalveluiden 

– etenkin vanhuspalveluiden – rahoituksen 
kumppanuutta yhteiskunnan ja kansalaisen 
kesken. Ikäihminen voisi irrottaa omaisuu-
destaan ostovoimaa julkisia palveluita täy-
dentäviin palveluihin esimerkiksi omaisuut-
taan realisoimalla, käänteisellä asuntolainal-
la, vanhuusiässä otettavalla kertamaksuisella 
lisäeläkevakuutuksella tai vapaaehtoisella 
hoivavakuutuksella. 

Yhteiskunnan ja kansalaisen rahoituksen 

kumppanuuteen perustuvan mallin kehitty-
miseksi ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen 
turvaamiseksi on tärkeää antaa kansalaisiille 
oikea kuva julkisten palveluiden tulevaisuu-
desta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
yhteydessä on edistettävä kunnallisen palve-
lusetelijärjestelmän kehittämistä. Palveluse-
telimallissa kansalainen saa julkisen palvelun 
vaihtoehtona halutessaan ostovoimaa itse 
hankittavan palvelun rahoittamiseksi. Täy-
dentämällä palveluseteliä omalla rahoituksel-
la voin saada juuri itselleni sopivan palvelun 
ja olla palvelun subjekti - ei julkisen palvelun 
objekti.

Kirjoittaja työskentelee johtajana Finans-
sialan Keskusliitossa.
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Informaatioteknologian kehitys antaa ai-
heen tarkastella arkea, kotia ja sen lähiyh-

teisöjä uusista näkökulmista. 
Kodin perinteisiin toimintoihin ja elämän-

tapaan on tullut mukaan ulottuvuuksia ja kä-
sitteitä, joita ei ennen ollut. Näitä ovat etä-
läsnäolo, etätyö, käyttöliittymät ja tietoverk-
kojen tekniikka. Televisio ei ole enää laite ja 
televisiolupa, vaan se voi olla netti ja koti-
teatteri kanavapaketteineen. Koti on kytketty 
tietoverkkojen kautta ulkomaailmaan ja kodin 
laitteistot voivat puolestaan olla kytkettyinä 
toisiinsa niin, että ne yhdessä muodostavat 
älykkään toimintaympäristön. Suuntauksena 
on kodin muutos kohti ”älykästä mediakotia”, 
jonka käyttämien palveluiden ”sopimussal-
kun hallinta” edellyttää uudenlaista teknistä, 
mutta myös yhteiskunnallista osaamista. 

Nyt yhteiskunnassa toimitaan kodista kä-
sin verkon välityksellä. Koti on myös markki-
napaikka, siellä tehdään toimia, joita ennen 
tehtiin lähiympäristössä, kuten pankkiasioi-
den ja sopimusten hallinnointi ja muu asioin-
ti, ostosten tekeminen sekä suuri osa sosiaa-
lisesta yhdessäolosta. 

Rajanveto kuluttajakaupan, mainonnan, 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä sosiaa-
listen suhteiden hoidon välillä voi olla epäsel-
vä, kun esimerkiksi otetaan kantaa verkkoleh-
den sivujen äänestyksessä, yksityinen blogin 
pitäjä näytepalkalla kehuu tuotteita, faceboo-
kissa tykätään tuotteista ja palveluista tai kli-
kataan mainoksesta ”kerro kaverille” viesti. 

Aktiivinen kansalaisuus
Osallistuminen ja reaaliaikaisen median käyt-
tö vaativat kuluttajilta siihen tarvittavien työ-
kalujen omistamista ja teknistä hallitsemista 
– teknologiaosaamista sekä kuluttajaoikeuk-
sien tuntemista. Kuluttajien on osattava huo-

lehtia tuotteista ja palveluista sekä arvioida 
niitä koskevia tietoja monelta eri näkökul-
malta. 

Teknologian avulla luodaan foorumeita 
uudenlaiseen vaikuttamiseen kansalaisena ja 
kuluttajana, mutta se edellyttää, että käyttä-
jällä on laitteita ja palveluita. Demokratia vaa-
tii aktiivisia kansalaisia. Jääkö siis joukon ul-
kopuolelle, jos ei ole sosiaalisessa mediassa? 
Onko varaton kaiken ulkopuolella, voiko vara-
ton tai taitamaton vaikuttaa? Sähköisten pal-
veluiden saatavuus ja käytettävyys on myös 
yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskysymys.  

Sopimusyhteiskunta ja yksityistalous
Juridisesti sitovat sopimukset hallitsevat ar-
kea enemmän kuin koskaan aikaisemmin. So-
pimukset ovat osa palveluyhteiskuntaa. So-
pimuksiin perustuvia kuukausimaksuja liittyy 
aina kuntosaleista viihdepalveluihin. Niihin 
liittyvät taidot on hallittava heti täysi-ikäise-
nä tai viimeistään silloin kun muuttaa omaan 
kotiin, jolloin nuoren on vuokrasopimuksen 
lisäksi hallittava myös omia kännykkä- ja 
internetliittymäsopimuksiaan. On ymmärret-
tävä sopimusjuridiikkaan liittyvät käsitteet 
ja osattava soveltaa niitä käytännön arkeen. 
On jo kauan puhuttu budjetoinnin taidon tar-
peellisuudesta taloustaitona. Yhtä tärkeää on 
”aikajanattaminen”, on hahmotettava omien 
sopimusten kestot, kriittiset ajankohdat ku-
ten sopimuksen irtisanomisen ajankohta ja 
kaikkien omien sopimusten kokonaiskulut ja 
maksujen jaksottuminen. Liittymien valinta 
eri vaihtoehtoineen, kytkykauppoineen ja so-
pimusjaksoineen on kokeneellekin kuluttajal-
le vaikeaa. 

Nuoret ovat näppäriä käyttämään tekniik-
kaa, mutta harva on tottunut lukemaan sopi-
mustekstejä, vertailemaan hintoja ja ajattele-

Muuttuva koti, monimutkaistuva arki

taina Mäntylä
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Kuluttajakasvatuksen teemat ja osa-alueet

maan, mitä tarkoittaa esim. sitou-
tuminen maksamaan tiettyä sum-
maa kahden vuoden ajan. Nämä 
voivat unohtua, kun houkuttimena 
on kiinnostava lisäetu. Hankinnat 
ovat yleensä välttämättömiä opis-
kelun kannalta, sillä opiskeluun 
liittyviä tehtäviä tehdään opetus-
suunnitelmien mukaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyväksi käyt-
täen. On itsestään selvää, että 
käytetään laitteita, mobiiliyhteyttä 
ja hyviä nopeuksia. 

Nykyaika edellyttää oppimi-
sessa sisällön kuluttamista ja 
tuottamista. Siksi on tärkeää, 
että opetuksessa käsitellään tie-
to- ja viestintätekniikan yhtey-
dessä kuluttajaoikeudelliset asiat. 
Opetuksen ja kasvatuksen osal-
ta on oleellista se, että uusien 
taitojen opettamiseen kodeissa 
ei ole kasvatusperinteitä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että perinteistä kodin kasvatusvastuu-
ta siirtyy yhä enemmän yhteiskunnan vas-
tuulle. Yhteiskunnallisesti merkittävää on 
esimerkiksi se, että nuoret kuluttajat osaa-
vat hoitaa omaa mediakotinsa sopimus-
salkkua, eivätkä ajaudu talousvaikeuksiin. 

Kuluttajakasvatus vastaa muutokseen
Kulutukseen liittyvät muutokset ovat myös 
sosiaalisia ja kulttuurisia, ja opetuksen ja 
kasvatuksen on vastattava tähän haastee-
seen. Osaaminen on arjen taitojen kokonai-
suus, jota ei saavuteta yksittäisten tietojen 
opettamisella tai tähtäämällä pelkästään ai-
kuisena tarvittaviin taitoihin.

Pohjoismaisvirolainen kuluttajakasva-
tuksen työryhmä määritteli kuluttajakasva-
tuksen sisältöineen ja tavoitteineen OECD:n 
suosituksen mukaisesti 2009. Kuluttajakas-
vatuksen kokonaisuus on kuvattu strategia-
asiakirjassa Kuluttajakompetenssien oppimi-
nen - kuluttajakasvatuksen strategia.

Kuluttajakasvatus on osa kestävään tu-
levaisuuteen tähtäävää yhteiskunnallista 
kasvatusta. Kuluttajakasvatukseen sisältyy 

Brundtlandin komission määrittelemät kestä-
vän kehityksen neljä ulottuvuutta: taloudelli-
nen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen 
kestävyys. 

Uusien kuluttajataitojen opettaminen 
kuuluu myös koulun vastuulle
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan 
kuluttajatietoja ja -taitoja opitaan esimerkik-
si kotitalouden, historian ja yhteiskuntaopin, 
biologian ja kemian, matematiikan, äidin-
kielen sekä taiteen ja käsityön oppiaineissa. 
Kuluttaja- ja elämäntapa-asioita käsitellään 
myös opetussuunnitelman aihekokonaisuuk-
sien yhteydessä.

Yhteiskuntaopin sisältöihin kuuluvat ku-
luttajakaupan ja yksityistalouden osaaminen. 
Virtuaalivälineillä tapahtuvaan kaupankäyn-
tiin meillä ei ole kasvatusperinteitä, joten 
näitä taitoja on opittava koulussa. 

Lue lisää www.kuluttajavirasto.fi /opetta-
jalle

Kirjoittaja työskentelee Kuluttajavirastossa 
kuluttajakasvatuksen asiantuntijana.
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Syksyllä 2010 perustettiin Mänttä-Vilp-
pulaan Suomen Sisällissotamuseoyhdis-

tys ry. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa 
paikkakunnalle museo tai mahdollisesti kes-
kus esittelemään Suomen sisällissodan syi-
tä, seurauksia ja varsinaisia sotatapahtumia. 
Vuoden 1918 sodasta käydään edelleen kes-
kustelua, jos ei muuten niin nimestä. Mänttä-
Vilppulassa ei pyritäkään yhteen nimeen tai 
yhteen totuuteen. Jo vuosia sitten sodasta 
käytettiin ilmaisua ”monen totuuden sota”. 
Suurin piirtein näin asia nähdään Vilppulas-
sakin.

Paikkakunnalla on käynnistynyt esiselvi-
tyshanke, jossa pyritään löytämään keinot täl-
laisen museon tai keskuksen perustamiseen. 
Yksi olennainen osa selvitystä on kartoittaa 
mahdollisten kävijöiden näkemystä mu- 
seon tarpeellisuudesta. Koulut ja oppilaitok-
set ovat suuri kävijäryhmä jo toimivissa mu-
seoissa. Miten opettajat ja oppilaat ottaisivat 
vastaan sisällissotamuseon. Miten museo 
voisi parhaiten välittää kouluille ymmärrys-
tä sodasta, jossa oman maan kansalaiset 
käyvät asein toisiaan vastaan. Voiko tämän 
päivän maailmaa, ja esimerkiksi Jugoslavian 
sotaa, ymmärtää paremmin, jos tuntee Suo-
men sisällissodan vaiheet?

Keskustelin aiheesta mänttäläisen histo-
rian ja yhteiskuntaopin lehtorin, Riitta Jyrin-
gin, kanssa harmaana marraskuun päivänä 
Vilppulan Koivuniemessä, joka sodan aikana 
oli tapahtumien keskiössä. Maisema on edel-
leen hyvin samankaltainen kuin kevättalvella 
1918. Punaisten ja valkoisten joukot Vilppu-
lankosken vastarannoilla on helppo kuvitella 
paikoilleen.

Riitta Jyrinki kertoo, että 2000-luvulla so-
dasta voidaan puhua historian tunnilla ilman 

erityistä varovaisuutta. Se on historian jakso 
siinä kuin mikä muu sota tahansa. Mäntän lu-
kiossakin oppilaat ovat tuoneet tunnille jopa 
suvussa säilyneitä esineitä sodan ajalta. Mo-
nella oppilaalla on tietoja tapahtumapaikoista 
ja taloista, jotka liittyvät sotaan. Riitta Jyrinki 
pitääkin tärkeänä, että oppilaat saavat oman 
paikkakunnan tapahtumien kautta perspek-
tiiviä sodan tapahtumiin. Näin aihe tulee lä-
hemmäksi.

Suomen sisällissodan käsittely sisältyy lu-
kion 4. kurssiin ja aikaa on rajallisesti. Sota 
on osa maamme itsenäistymiseen liittyviä 
tapahtumia ja siten on ymmärrettävää, että 
laajaan käsittelyyn ei ole mahdollisuutta. Mi-
ten silti antaa oppilaille edes aavistus siitä, 
miten sota vaikutti välillisesti vielä vuosien 
ja vuosikymmenien ajan. Eri puolilla Suomea 
ja eri puolilla rintamaa asia nähtiin niin eri 
tavoin, että joskus täytyy ihmetellä muistel-
tiinko ollenkaan samaa sotaa.

Draamaopastukset ovat yleistyneet mo-
nessa museossa ja voittopuolisesti koulujen 
palaute niistä on ollut myönteistä. Sisällis-
sotamuseossa samalla opastuskierroksella 
voisi tarinaansa esitellä Pohjanmaalta ko-
toisin oleva, Saksassa koulutettu jääkäri ja 
Kymenlaakson paperipaikkakunnalta oleva 
punakaartiin liittynyt tehtaantyöläinen. Siinä 
erilaiset tavoitteet sotaan lähtiessä voisivat 
havainnollistua nykypäivän nuorelle. 

Draaman käytön, johon myös oppilaat 
voisivat suunnitellusti ottaa osaa, lisäksi so-
dan esittelyn tueksi on käytettävissä virtuaa-
limaailma. Sehän on nuorille tuttua. Tuttuu-
teen liittyy Riitta Jyringin mukaan myös vaa-
ra, sillä todellinen sota voidaan helposti se-
koittaa virtuaalisodankäyntiin. Talvella 1918 
kaatuneet eivät nousseet ylös jatkamaan 

Sisällissotamuseo Mänttä-Vilppulaan?

taRJa antikainen teksti 
kyllikki ala-leHtiMäki-Jääskeläinen kuVa
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peliä seuraavassa erässä. Senkin vuoksi ai-
dot tapahtumapaikat, esineet ja valokuvat 
puoltavat edelleen paikkaansa ja museoiden 
tehtävä on tärkeä. Riitta Jyrinki arvelee, että 
vaikka netti ”pienentää” maailmaa ja tekee 
tutuksi kansainväliset asiat, se toisaalta on 
liiankin helppo. Oma pohdiskelu ja päättely 
jäävät vähemmälle; kaikki on valmiiksi pu-
reskeltua. 

Sisällissotamuseo-yhdistyksen toiveena 
on, että mahdollinen tuleva museo pystyisi 
välittämään kävijöille myös sen, että sota 
ei syntynyt tyhjästä vaan oli osa maailman-
laajuista sotaa ja politiikkaa. Riitta Jyrinki 
kysyykin, kuinka moni valtio on kehitysvai-
heissaan välttynyt sisällissodalta. Ulkoiset 
puitteet voivat olla erilaiset, mutta ihmiset 
toimivat hyvin samalla tavoin eri aikoina, eri 
puolilla maailmaa. Riitta Jyrinki on toiminut 
opettajana 1970-luvun lopulta lähtienm ja 
toivoo, että museot tulevaisuudessakin tuot-
taisivat ”Ahaa”-elämyksiä niin oppilaille kuin 
muillekin kävijöille.

Vilppulan tapahtumat eivät yksinään edus-
ta kuin tiettyä vaihetta vuoden 1918 sodasta. 
Tulevaisuudessa eri museot voisivat muodos-
taa verkoston, jossa asian eri puolet muun 
muassa poliittiset taustat, venäläiset sotilaat, 
jääkärit, suojeluskunnat ja punakaartit, van-
kileirit sekä punaorvot tulisivat esitellyksi. 

Nykyisin museoiden ei ole mahdollista 
tuottaa omin voimin kaikkea tarvittavaa tut-
kimusta näyttely- ja julkaisutoimintaa varten. 
Verkostomainen toiminta mahdollistaisi myös 
yliopistojen tutkijoiden osallistumisen näyt-
tely- ja julkaisuhankkeisiin. 

Virtuaalimuseon kokoamisessa yhteistyö-
kumppaneina voisivat olla toisen asteen op-
pilaitokset, erilaiset mediatyöpajat, ammatti-
korkeakoulut ja tietenkin yliopistot. Rintama-
linjan kosken rannoilla voisi toteuttaa vaikka 
maisematyöryhmä todelliseen ympäristöön 
ja pelityöryhmä sellaisena kuin se voisi olla 
vuoden 1918 videopelissä. Talvisodasta sel-
lainen lienee toteutettukin.

Kirjoittaja on selvitysmies.

Selvitysmies Tarja Antikainen ja lehtori Riitta Jyrinki. Taustalla Vilppulan Koivuniemi.
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Sisällissotamuseo ja Vilppula

tuoMas HoPPu

Suomessa on lukemattomia eri alojen mu-
seoita vaatimattomista kotimuseoista 

suuriin museokomplekseihin. Vuoden 1918 
sisällissodan tapahtumista kertova museo 
kuitenkin puuttuu, vaikka tässä kansallisessa 
murhenäytelmässä ja sitä seuranneessa vä-
kivallassa sai surmansa lähes 40 000 ihmistä. 
Sisällissodasta kertovan museon sopivia si-
joituspaikkoja voisivat olla esimerkiksi Tam-
pere, Lahti ja Vilppula.

Vilppulan sopivuutta sisällissotamu- 
seon sijoituspaikaksi puolustaa paikkakunnan 
symbolinen merkitys punaista ja valkoista 
Suomea jakavana rintamapaikkana. Vilppula 
oli paikka, johon rintama jähmettyi kaikkein 
selvimmin heti sodan ensimmäisinä päivinä. 
Pohjanmaalta saapuneet valkoiset turvasivat 
Vilppulassa sodankäyntinsä kannalta elintär-
keän Haapamäeltä Pieksämäelle kulkeneen 
poikittaisen rautatielinjan. Valkoisille Vilppu-
la merkitsi punaisen vallankumouksen leviä-
miselle asetettua sulkua. Punaiset yrittivät 
Vilppulan kautta edetä pohjoiseen levittääk-
seen vallankumouksen valkoisten hallussaan 
pitämille alueille. Ensimmäisiin taisteluihin 
osallistui punaisten rinnalla myös venäläisiä 

joukkoja, jotka toivoivat pääsevänsä Vilppu-
lan kautta avuksi valkoisten Pohjanmaalla 
ahdistamille venäläisille varuskunnille.

Rintama jähmettyi Vilppulaan puoleksi-
toista kuukaudeksi, helmikuun alusta maa-
liskuun puoliväliin saakka, jolloin kenraali 
Mannerheimin komentama valkoinen armeija 
aloitti Tampereen valtausoperaation. Siihen 
saakka Vilppula oli yksi sodan kuuluisim-
mista rintamalinjoista, ja molemmin puolin 
puhuttiin Vilppulan rintamasta. Käytännössä 
kyse ei ollut pelkästään Vilppulasta, vaan tä-
hän rintamaan luettavasta Ruovedestä, jossa 
käytiin todellisuudessa kiivaampia taisteluita 
kuin itse Vilppulassa.

Vilppulan taisteluissa nähtiin oman aikan-
sa sodankäynnin moderneimpia aseita: pans-
sarijunia, lentokoneita, tykkejä ja konekivää-
rejä. Molemmat osapuolet koostuivat kui-
tenkin pääosin varsin huonosti koulutetuista 
joukoista, joten sodankäynti ei edes sen ajan 
mittapuun mukaan ollut kovin modernia.

Kirjoittaja on FT ja sisällissotaan erikoistu-
nut historiantutkija.

Suomen suurin alan näyttely ja 
veloituksettomat luennot tarjoavat
opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille 
ainutlaatuisen katsauksen alan kehi-
tykseen. Messuilla verkostoidutaan 
ja löyde tään virikkeitä jokapäiväiseen 
työhön. 

VESO-kriteerit täyttävästä luento-ohjelmasta 
vastaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
yhteis työ kumppaneittensa kanssa.

Mediakumppani:

Helsingin Messukeskus 27.–28.1.2012

EDUCA 2012
Opetusalan suurin
valtakunnallinen
koulutustapahtuma

Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin. Tervetuloa!

Seminaareja ja luentoja mm:

Perjantaina 27.1.

Koulutuksen suuntaviivat – minne olemme menossa?

Hyvien käytänteiden foorumi 

Oikein väärin ymmärretty. Kulttuurien välinen 
 viestintä ja suomalainen kulttuurishokki 

kirjailija/toimittaja Roman Schatz 

Lauantaina 28.1.

Suuri koulutuskeskustelu 
Mitä uusi KESU, koulutuksen 
kehittämissuunnitelma oppi-
laille ja opettajille lupaakaan? 
Miten valtakunnan politiikan 
päättäjät haluavat koulutusta lähivuosina uudistaa?

Jaksaa, jaksaa vai jaksaako? 
Oikeilla valinnoilla ravinnosta jaksamista ja hyvinvointia! 
Eeva Kari, erikoislääkäri

Onko nyt satiirin aika?
näytelmäkirjailija-ohjaaja Juha Jokela

Päivittäin:

Hörnan: FSL tarjoaa ruotsinkielisiä luentoja 

Opettajan olohuone: pedagogisten opettajajärjestöjen ohjelmaa

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja rekisteröidy veloituksetta kävijäksi: www.educamessut.fi 
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Todistaako Neuvostoliiton romahdus län-
nen voittoa kylmästä sodasta ja tapahtui-

ko romahdus siksi, että Yhdysvaltojen presi-
dentti Ronald Reagan pakotti ”pahan valta-
kunnaksi” nimeämänsä Neuvostoliiton nään-
nyttävään kilpavarusteluun? Oliko romahdus 
väistämätön neuvostotalouden rapautumi-
sesta johtuen vai olisivatko reformit olleet 
mahdollisia. Vai oliko syy välttämättömien, 
mutta kauan lykättyjen poliittisten uudistus-
ten puuttuminen, joka johti lumipallovyöryn 
kaltaiseen kehitykseen, jossa neuvostotasa-
vallat julistautuivat itsenäisiksi keskusvallan 
seuratessa tapahtumia voimattomana?

Osa selitysmalleista lähtee neuvostoyh-
teiskunnan sosiaalisesta muutoksesta ja laa-
jan keskiluokan synnystä, joka oli vieraantu-
nut takapajuisesta hallinnosta ja kääntänyt 
selän yhteiskunnallisille kysymyksille. Se 
synnytti yhdessä modernisaatiokehityksen 
mukanaan tuoman yhteiskuntarakenteen 
monimutkaistumisen kanssa Neuvostoliiton 
hajottaneet prosessit. Modernia teollisuus-
yhteiskuntaa ei voitu enää hallita niin kuin 
puna-armeijaa pääesikunnasta käskyttäen.

Nyt 20 vuotta Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeen on hyvä pohtia edellä esitettyjä 
väittämiä ja sitä mitä nyt tiedämme asiasta. 
Analysoin artikkelissani lyhyesti Neuvosto-
liiton hajoamiseen johtaneita rakenteellisia, 
sosiaalisia ja poliittisista valinnoista johtu-
neita syitä. Tapahtumia voidaan tulkita yhä 
edelleenkin eri näkökulmista eikä vain yhtä 
ja kaiken kattavaa selitystä ole vieläkään ole-
massa. 

Kilpavarustelu ja talous
Maailmaa moninkertaisella tuholla uhannut 
ydinasevarustelu ja valtavat taloudelliset 
kustannukset sekä idälle että lännelle ai-
heuttanut totaalinen kilpavarustelu tulivat 

pisteeseen, jossa käänteen aikaansaaminen 
suurvaltojen välisessä vastakkainasettelussa 
alkoi näyttää ainoalta järkevältä vaihtoeh-
dolta. Erityisesti Neuvostoliitossa toivottiin 
vapautuvista asevarustelumenoista uusia 
resursseja talouden kehittämiseen. Sisäisen 
uudistumisen ja tämän ulkoisen tekijän vuo-
rovaikutus toimivat Gorbatšovin perestroikan 
liikkeellepanevina voimina. 

Gorbatšovin tullessa valtaan NKP:n pää-
sihteeriksi 1994 hänen uudistuspolitiikkansa 
lähtökohtana ei ollut ulkopolitiikka ja ”uusi 
ajattelu” vaan ennen kaikkea neuvostotalou-
den pitkään jatkuneen taantuman eli pysäh-
tyneisyyden voittaminen. Hän jatkoi jo edel-
täjänsä Juri Andropovin (1982-1984) aloitta-
malla uskorenijan eli talouden kiihdyttämisen 
ja tehostamisen linjalla. Siinä päähuomio 
kiinnitettiin työkurin lisäämiseen, byrokra-
tian vähentämiseen ja alkoholin kulutuksen 
kasvun hillitsemiseen. Perestroikan eli talou-
den uudelleenrakentamisen Gorbatšov aloitti 
vuonna 1985 ja poliittista uudistumista mer-
kinneen avoimuuspolitiikka glasnostin 1986. 
Aluksi perestroikaa perusteltiin paluulla alku-
peräisiin sosialismin ajatuksiin, V.I. Leniniin 
ja erityisesti Stalinin tuhoamaan Nikolai Bu-
hariniin. Buharinin näkemykset sosialistisen 
markkinatalouden elementtejä sisältäneestä 
1920-luvun uudesta talouspolitiikasta (NEP) 
nousivat suosituksi.

Neuvostotalouden vanhaan määrällisen 
kasvun logiikkaan perustunut talouden te-
hostaminen oli hallitseva konsepti ensin An-
dropovin runsaan vuoden kestäneen hallinto-
kauden ja jälleen Gorbatšovin perestroikan 
alkuaikana 1985-86. Tähän väliin mahtui 
kuolemansairaan Konstantin Tšernenkon ly-
hyt pääsihteeriys, jolla puolueen konservatii-
vit estivät Gorbatšovin valinnan Andropovin 
seuraajaksi heti tämän kuoleman jälkeen.

Neuvostoliiton romahdus vai romautus?

MaRkku kangasPuRo
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Jo 70-luvulta alkanut talouden kasvun hi-
dastuminen ei ollut kuitenkaan Neuvostolii-
ton romauttanut tekijä eikä välttämättä edes 
kaikkein ratkaisevin tekijä. Useimpien arvioi-
den mukaan Neuvostoliitto olisi periaatteessa 
voinut jatkaa vielä vuosikymmeniä samalla 
linjalla ilman välitöntä kriisiä. Toisinajatteli-
joiden joukko oli pieni ja keskenään erimie-
linen (esim. Andrei Saharov ja konservatiivi-
nen Aleksandr Solženitsyn eivät suostuneet 
edes tapaamaan toisiaan poliittisista erimie-
lisyyksistä johtuen), armeija ja poliisi olivat 
uskollisia maan johdolle eikä laajemmaksi 
poliittiseksi toiminnaksi kanavoitunutta tyy-
tymättömyyttä ollut. Neuvostoliitossa ei ollut 
mitään samankaltaista kuin Puolan Solidaari-
suus-liike tai Itä-Saksan ja Tšekkoslovakian 
demokratialiikkeet. 

Paradoksaalisesti voidaan jopa sanoa, että 
talouskasvun hidastuminen aiheutti huolta 
ja tyytymättömyyttä enemmän maan joh-
don keskuudessa kuin että se olisi uhannut 
yhteiskuntarauhaa kansalaisten tyytymättö-
myyden vuoksi. Eniten neuvostojohtoa huo-
lestutti se, että maan taloudellinen ja erityi-
sesti sotilasteknologinen jälkeenjääneisyys 
suhteessa länteen kasvoi koko 1980-luvun. 
Koko Neuvostoliiton toisen maailmansodan 
jälkeinen kansainvälinen asema oli perustu-
nut ydinaseiden tukeman sotilaallisen voiman 
luomaan pariteettiin Yhdysvaltojen kanssa, 
mutta nyt neuvostotalouden ongelmat ja 
tekninen jälkeenjääneisyys uhkasivat johtaa 
Yhdysvaltojen etumatkan kasvamiseen. 

Tässä mielessä Yhdysvaltojen presidentti 
Ronald Reaganin käynnistämällä kilpavarus-
telulla ja siihen liittyvällä korkean teknologian 
”tähtien sota -ohjelmalla” oli oma merkityk-
sensä, mutta ratkaiseva se ei kuitenkaan 
ollut. Yhdysvallat voitti kilpavarustelun ja 
maksaa siitä yhä edelleen valtavina liittoval-
tion budjettialijääminä, mutta ei kuitenkaan 
näännyttänyt Neuvostoliittoa kuoliaaksi. Puo-
lustusmenojen suorat kustannukset olivat 
silti Neuvostoliitolle erittäin raskas taakka, 
varovaistenkin arvioiden mukaan noin 16 % 
sen BKT:sta. Ne eivät kuitenkaan ylittäneet 
sen keskitetysti ohjatun talouden kantokykyä 
sen enempää kuin sen päättäjien sietokykyä-
kään. Maa oli kokenut myös paljon vaikeam-

pia aikoja kuin 1980-luvun talouskasvun hi-
dastuminen. Vertailun vuoksi todettakoon, 
että Reaganin Yhdysvallat käytti noin 6 % 
BKT:sta suoraan puolustusmenoihin ja Län-
si-Euroopan maat keskimäärin 2-4 %. Suo-
messa puolustusmenot olivat melko vakaasti 
noin 1,5 % luokkaa. Gorbatšovin aloitteesta 
käynnistetyn aseidenriisunnan käynnistämi-
sen vaihtoehtona neuvostojohdolla oli koko 
ajan myös kilpavarustelun jatkaminen Yh-
dysvaltojen kanssa. 

Neuvostoliiton sotilasteollinen kompleksi, 
puolustusvoimat ja osa ulkoministeriötä lob-
basivat voimakkaasti sotilaallisen pariteetin 
ylläpitämisen puolesta jatkamalla kilpavarus-
telua Yhdysvaltojen kanssa. On ilmeistä, että 
katkaistakseen sotilasteollisen kompleksin 
ja armeijan vaikutusvallan ulkoministeriöön, 
Gorbatšov nosti ulkoministeriön ulkopuolel-
ta ulkopoliittisesti kokemattoman Gruusian 
puoluejohtaja Eduard Ševardnadzen ulkomi-
nisteriksi vuosiksi 1985-1990.

Neuvostojohdon kiinnostus kilpavaruste-
lun lopettamiseen oli ymmärrettävää talou-
den kannalta, vaikka liennytyksen aloittami-
sen päämotiivina onkin pidetty pelkoa vahin-
gossa syttyvän ydinsodan mahdollisuudesta. 
Puolustusmenoista ei kuitenkaan ollut saata-
vissa nopeasti uusia resursseja yskivän ta-
louden piristykseksi ja jo 1985 neuvostojoh-
to totesi, että pelkkä talouden tehostaminen 
silloisten rakenteiden puitteissa ei riittänyt. 
Oli ryhdyttävä uudelleen rakentamaan (pe-
restroit) talouden lisäksi myös yhteiskuntaa. 
Tästä tuli perestroikan ja Neuvostoliiton val-
taeliitin (nomenklaturan) avoimen poliittisen 
suuntataistelun lähtölaukaus. Siitä eteenpäin 
taloudellisia ja poliittisia uudistuksia toteutet-
tiin lähes sattumanvaraisesti puolueen sisälle 
ryhmittyneiden eri poliittisten suuntausten 
ristipaineessa ilman kokonaisvaltaista re-
formisuunnitelmaa. Uudistuksia tehtiin sekä 
kompromissien kautta että pakon edessä 
epäonnistuneiden reformiyritysten korjaami-
seksi. 

Ehkä tunnetuin perestroikan aikana to-
teutettu tarkoittamattomia seurauksia täyn-
nä ollut uudistus oli vahvaan kansalaismie-
lipiteeseen ja asiantuntijoiden hälyttäviin 
raportteihin perustunut alkoholin kulutuksen 
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kasvamisen vastainen kampanja, jolla neu-
vostokansa yritettiin raitistaa kertaheitolla. 
Tuloksena oli satoja vuosia vanhojen viinin-
viljelmien tuhoaminen ympäri eteläistä Neu-
vostoliittoa, alkoholimyrkytysten raju kasvu 
epäpuhtaiden alkoholijuomien lisääntyneen 
käytön vuoksi, harvinaiseksi kulutushyödyk-
keeksi käyneen vodkan jonottaminen keskel-
lä työpäivää, sokerin loppuminen kaupoista 
kotipolton räjähdysmäisen kasvun vuoksi ja 
valtavat valtion budjettitulojen menetykset 
alkoholiveron kertymän romahduksen vuoksi. 
Kaiken lisäksi kampanjasta tuli yksi monista 
Gorbatšovin kokemista arvovaltatappioista. 

Glasnost
Perestroikaan erottamattomasti kuulunut 
glasnost-politiikka liittyi aluksi erityisesti 
yhteiskunnallisten, kuten virkamiesten vää-
rinkäytösten tai piittaamattomuuden, ja ta-
loudellisten epäkohtien paljastamiseen ja sen 
kautta niiden korjaamiseen. Hyvin nopeasti 
esille nousivat myös neuvostohistorian mus-
tat ja vaietut sivut. Tämä johti väistämättä 
julkiseen keskusteluun paitsi koko Neuvos-
toliiton historiasta ja Stalinia vastustaneiden 
bolševikkijohtajien kohtaloista, myös laajem-
min Stalinin ja hänen hallintonsa rikoksista. 
Esille nostettiin myös muut yhteiskuntaryh-
mät kuten eri puolueiden edustajat, taitei-
lijat ja lukeneisto (intelligentsia), aatelisto, 
kirkko, eri kansallisuuksien vainot ja lopulta 
myös itse Neuvostoliiton perustamisen oikeu-
tus. 

Neuvostoliiton historiallisten traumojen 
käsittelystä ja neuvostoyhteiskunnan ongel-
mien kritisoimisesta tuli osa julkista keskus-
telua ja eräs kilpailevien ryhmittymien politii-
kan tekemisen tärkeimmistä välineistä. Glas-
nost avasi ensimmäistä kertaa sitten 1920-
luvun politiikan laajemman yleisön kuin pel-
kän puolueen sisäisen keskustelun kohteeksi. 
Kritiikin kohteeksi joutuivat Stalinin vainojen 
kautta nopeasti koko valtapuolue mukaan  
luettuna Gorbatšovin asema ja puolueen 
perustuslaillisesti määritelty johtava asema 
yhteiskunnassa. Puolueen aseman heikkene-
minen merkitsi Gorbatšovin aseman heikke-
nemistä myös Neuvostoliiton presidenttinä. 
Hänet oli valittu maaliskuussa 1990 Kansan-

edustajien Kongressissa tehtävään puolueen 
pääsihteerin aseman arvovallalla, ei yleisel-
lä kansanvaalilla. Paradoksaalisesti Neuvos-
toliiton presidentin tehtävän perustamisen 
tarkoitus oli ollut antaa Gorbatšoville poliitti-
sesti vapaammat kädet toimia heikentämällä 
hänen johtamansa NKP:n otetta yhteiskun-
nasta, mutta samalla hän kuitenkin heikensi 
omaa poliittista voimaansa ilman että kykeni 
voittamaan puolelleen uusia tukijoita.

Stalinin kansallisuusvainojen julkinen kä-
sittely nosti puolestaan esille piilevät kansal-
lisuusrajojen mukaan artikuloidut poliittiset 
ristiriidat. Eräs niiden ilmentymistä oli Baltian 
maiden ja muiden kansallisten tasavaltojen 
kansanrintamien syntyminen. Ne vaativat 
lisää taloudellisia ja hallinnollisia oikeuksia 
ja osassa alueita myös tasavaltojen rajo-
jen uudelleen määrittämistä naapureittensa 
kustannuksella. Gruusiassa ajauduttiin 1989 
itsenäisyyttä vaatineen mielenosoituksen vä-
kivaltaiseen tukahduttamiseen, Armenia ja 
Azerbaidžan joutuivat veriseen kahakointiin, 
lähes sotaan Vuoristo-Karabahin asemasta ja 
lopulta Liettua julistautui itsenäiseksi 1989. 
Liettuan itsenäisyysjulistusta ja sen kommu-
nistisen puolueen eroamista NKP:sta seurasi 
1990 tasavalta toisensa jälkeen. 

Glasnostilla oli tärkeä rooli myös 
Gorbatšovin oman politiikan läpiviemisessä 
puoluekoneistossa, jossa hänellä ei aina ollut 
enemmistöä puolellaan. Toisaalta hän käytti 
julkisuutta hyväkseen kritisoidessaan poliit-
tisia vastustajiaan ja heikentäessään heidän 
arvovaltaansa ja toisaalta hän vei useampia 
ehdotuksiaan läpi uhkaamalla julkisesti erota 
tehtävistään, ellei niitä hyväksytä. Julkisen 
kritiikin esiintyminen toimi kuitenkin myös 
Gorbatšovia vastaan. Neuvostoliiton talous-
vaikeudet ja Gorbatšovin johdolla toteutetut 
uudistukset johtivat kansalaisten ennen ko-
kemattomaan elintason laskuun, josta erää-
nä nöyryyttävimpänä ilmiönä oli elintarvi-
kekorttien käyttöönotto ensimmäistä kertaa 
sitten toisen maailmansodan. Tämä ja neu-
vostoeliitin etuoikeudet kasvattivat yleistä 
tyytymättömyyttä myös Gorbatšovia ja hä-
nen hallituksiaan vastaan. 

Maaliskuussa 1989 keskellä neuvostoe-
liitin sisäistä, alueiden ja keskuksen käymää 

42 KLEIO 4/2011

PEDAGOGIIKKAA



ja alueiden välistä valtataistelua, valtion 
natistessa liitoksistaan, järjestettiin ehkä 
Neuvostoliitto/Venäjän vapaimmat useam-
man ehdokkaan Kansanedustajien Kongres-
sin vaalit. Kansanedustajiksi valittiin suuri 
joukko puolueeseen kuulumattomia ja siihen 
kuuluneita, mutta puoluejohtoon kriittisesti 
suhtautuvia edustajia, jotka muuttivat Kon-
gressin julkisen poliittisen väittelyn ja puo-
lueen johtoaseman haastaneeksi areenaksi. 
Neuvostoliiton presidentiksi Kongressin valit-
sema Gorbatšov menetti vähitellen sekä Kon-
gressin että oman taustajoukkonsa, moneen 
fraktioon hajonneen ja heikentyneen NKP:n 
merkittävän osan tuen. 

Lopullisesti NKP:n aseman muutoksen 
sinetöi Gorbatšovin läpi ajama perustuslain 
muutos, jossa kumottiin Leonid Brežnevin 
vuoden 1977 perustuslain 6. pykälä, jonka 
mukaan NKP on ”yhteiskunnan johtava voi-
ma”. Päätös hyväksyttiin kansanedustajien 
kongressissa 13.3.1990 vain päivää ennen 
kuin Gorbatšov valittiin presidentin virkaan 
maan ylimmäksi vallan käyttäjäksi. 

Tämän jälkeen Gorbatšov joutui tukeutu-
maan aiempaa moniaineksisempaan, vaaleil-
la valittuun edustuslaitokseen, jossa häneen 
kriittisesti eri syistä suhtautuvien kansan-
edustajien määrä kasvoi. Valtataistelu pel-
kistyi pitkälle Boris Jeltsinin ja Gorbatšovin 
väliseen taisteluun, jossa Jeltsin ajoi voimak-
kaasti Venäjän itsenäistymistä ja tukeutui 
siinä muiden alueiden itsenäisyyttä tavoitte-
leviin voimiin. Gorbatšov puolestaan puolusti 
johtamansa valtion, Neuvostoliiton yhtenäi-
syyttä. Kun Venäjän korkein neuvosto päätti 
valita Jeltsinin puheenjohtajakseen eli Venä-
jän presidentin virkaan toukokuussa 1990, 
tuli hänestä tosiasiassa neuvostopresidentti 
Gorbatšovin vastavoima. 

Gorbatšov oli ajautunut tilanteeseen, jos-
sa hänellä ei ollut Neuvostoliiton president-
tinä poliittista eikä institutionaalista voimaa, 
joka olisi pannut toimeen presidentin päätök-
siä. Hänet valinnut kansanedustajien kong-
ressi oli enemmän äänestäjiensä, alueidensa 
ja intressiryhmiensä toiveita kuin valitse-
maansa presidenttiä kuunteleva elin. Aino-
alta koko maan yhtenäisyyttä ylläpitäneeltä 
voimalta NKP:lta hän oli puolestaan riisunut 

menestyksellisesti vallan presidentin vallan 
vahvistamiseksi. Neuvostoliiton presidentistä 
tuli siten paraatikomentaja valkoisen ratsun 
selässä ilman hänen takanaan seisovia jouk-
koja. 

Lopullinen isku Neuvostoliiton uudista-
miselle löyhäksi federaatioksi, tosin tässä 
vaiheessa jo ilman Baltian maita ja kuutta 
muuta tasavaltaa, oli elokuun 1991 vallan-
kaappausyritys, jossa Gorbatšovin varapre-
sidentikseen nostama Gennadi Janajev liitto-
laisineen julisti ottaneen vallan väliaikaisesti 
käsiinsä. Tapahtumia edelsi kuitenkin pari 
ratkaisevaa tapahtumaa. Ensimmäinen oli 
maaliskuussa 1991 järjestetty kansanäänes-
tys Neuvostoliiton säilyttämisestä uudistettu-
na liittovaltiona. Sitä kannatti yli 75 % ää-
nestykseen osallistuneista yhdeksän neuvos-
totasavallan äänioikeutetuista. Äänestyksen 
legitiimiyttä horjutti kuitenkin se, että kuusi 
neuvostotasavaltaa ei järjestänyt äänestystä, 
joka tarkoitti jo sinänsä de facto Neuvostolii-
ton hajoamista, vaikka poisjääneet tasaval-
lat eivät edustaneetkaan kuin hieman yli 10 
% maan väkiluvusta. Tämän lisäksi Venäjän 
johto oli lisännyt omaan äänestykseensä ky-
symyksen Venäjän presidentin viran perusta-
misesta, jonka niukka enemmistö äänestä-
neistä hyväksyi. Tämä antoi Jeltsinille vahvan 
selkänojan jatkaa omaa politiikkaansa ja Ve-
näjän asemien vahvistamista mm. antamalla 
Venäjän itsenäisyysjulistuksen. Sen mukaan 
Venäjän lait olivat Neuvostoliiton lakeja kor-
keammalla, mikä tarkoitti sitä, että Venäjä 
tosiasiassa irtaantui vanhanmallisesta Neu-
vostoliitosta.

Jälkeenpäin katsoen kaikki näytti siis jo 
keväällä 1991 siltä, että valtataistelun logiik-
ka ja Jeltsinin valmius viedä valtataistelu lop-
puun asti johtavat lopulta Neuvostoliiton ha-
joamiseen. Tosin vielä siinä vaiheessa moni 
ei pitänyt sitä kaikkein todennäköisimpänä 
eikä edes toivottavimpana (esim. presidentti 
George Bush vanhempi) vaihtoehtona, vaik-
ka se olikin yksi vaihtoehto monien joukos-
sa. Elokuun 1991 vallankaappaajat sinetöivät 
kuitenkin lopullisesti kaikki yritykset myös 
tynkä-Neuvostoliiton pelastamiseksi uudella, 
jo valmiiksi neuvotellulla kuuden neuvostota-
savallan sopimuksella. Gorbatšov oli ilmoitta-
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nut olevansa valmis siirtymään tehtävistään 
syrjään sopimuksen solmimisen jälkeen. Vii-
me kädessä Neuvostoliitto hajotettiin Venä-
jän johdon toimesta, joka peri Neuvostoliiton 
maailmanpoliittisen aseman mukaan lukien 
ydinaseet. Neuvostotasavaltojen pesänselvi-

tystä perustettiin hoitamaan yhä rajoitetussa 
määrin toimiva Itsenäisten Valtioiden Yhteisö 
IVY, johon osa niistä liittyi.

Kirjoittaja on professori ja Helsingin yliopis-
ton Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja.

44 KLEIO 4/2011

PEDAGOGIIKKAA





46 KLEIO 4/2011

PEDAGOGIIKKAA

Joukko kansalaisjärjestöjä osallistuu 27.-
28. tammikuuta 2012 järjestettäville Edu-

ca-messuille. Kasvattajille järjestöt tarjoavat 
tietoa, menetelmiä ja asiantuntijapalveluita.

Myös ensi vuonna kansalaisjärjestöt esit-
täytyvät yhteisellä Kansalaisvaikuttamisen 
torilla. Torille kokoontuu 26 järjestöä, jotka 
työskentelevät muun muassa ihmisoikeuksi-
en, lasten hyvinvoinnin, nuorten osallistumi-
sen, ympäristön, globaalin oikeudenmukai-
suuden ja Reilun kaupan puolesta.

Kansalaisjärjestöjen menetelmät ja ma-
teriaalit ovat oppilaitoksissa käytännössä ko-
keiltuja, ja ne tukevat opetussuunnitelmien 
tavoitteita. Järjestöt tekevät myös kouluvie-
railuja ja järjestävät toiminnallisia oppitunti-
kokonaisuuksia.

Siirtolaisuustietoa kouluihin 

Kansalaisvaikuttamisen torilla esittäytyy 
myös Pakolaisneuvonta, joka julkaisi vuonna 
2009 Ihmisiä muuttoliikkeessä.fi -verkkosi-
vuston. Sivusto on tarkoitettu kaikille siirto-
laisuusilmiöstä ja muuttoliikkeistä kiinnostu-
neille. 

“Sivusto toteutettiin yhteistyönä useiden 
järjestöjen ja muutaman tutkijan kanssa. Kä-
vijöiden joukossa on melko paljon opiskelijoi-
ta, tutkijoita, aktivisteja, toimittajia ja maa-
hanmuuttoasioiden parissa työskenteleviä 
viranomaisia. Heidän palautteensa on ollut 
pääasiassa kiittävää ja kannustavaa. Jatkos-
sa haluamme markkinoida sivua erityisesti 
opetuskäyttöön”, Pakolaisneuvonnan tiedot-
taja Sanna Rummakko kertoo. Hän koordinoi 
projektia ja toimii sivuston toimitussihteeri-
nä.

Sivustolta löytyy opettajille osio, jonka 
pohjalta voi rakentaa eri aineiden oppitunte-

ja. Millaista materiaalia erityisesti historian- 
ja yhteiskuntaopin opettajat voivat hyödyn-
tää?

“Muuttoliike-osio tarjoaa taustatietoa ja 
ajankohtaisia artikkeleita muuttoliikkeestä eri 
näkökulmista, joita ovat esimerkiksi rajaval-
vonta, kansainvälinen suojelu eli pakolaisuus 
sekä siirtolaisuus ja kehitys. Kokemuksia-
osiossa siirtolaiset kertovat kokemuksistaan. 
Muuttoliikettä tarkastellaan myös juridisesta 
näkökulmasta, mitä voi hyödyntää historian 
ja yhteiskuntaopin opetuksessa.”

Sivuston materiaalia käytetäänkin jo kou-
luissa eri paikkakunnilla. Siirtolaisuuteen ja 
etenkin pakolaisuuteen liittyvälle tiedolle 
näyttää olevan kouluissa suuri tarve ja kiin-
nostusta sekä opettajien että oppilaiden ta-
holta. 

 
Opettajien palaute sivustosta erittäin 
kiittävää 

“Oppilaita siirtolaisuus tuntuu kiinnosta-
van, eikä ole vaikeuksia saada heitä mu-
kaan keskusteluun. Siirtolaisuus on mo-
nimutkainen aihe, mutta kyse on kuiten-
kin ihmisistä ja heidän elämänkohtalois-
taan, joten aihe on inhimillisesti kiinnos-
tava myös nuorille”, Rummakko pohtii. 
“Aihetta on tärkeää käsitellä kouluissa, kos-
ka siirtolaisuuteen ja muuttoliikkeisiin liittyy 
valtava määrä virheellisiä käsityksiä julkises-
sa keskustelussa. Ihmisten tulisi saada oikea 
kuva globaalin muuttoliikkeen mittasuhteista 
ja luonteesta. Se asettaisi myös kansallisen 
tason maahanmuuttokeskustelun asiallisem-
piin raameihin.”

Rummakon mukaan sivusto pyrkii tar-
joamaan myös kovaa faktaa, koska tietämyk-
sen taso heijastuu myös ihmisen asenteisiin 

Educasta ideoita globaalikasvatukseen

anna-sofia JoRo
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maahanmuuttajia kohtaan. Yksi syy sivuston 
synnylle olikin tarve vaikuttaa siirtolaisuuden 
käsittelyyn esimerkiksi mediassa.

“Siirtolaisuutta tarkastellaan usein yk-
sipuolisesti kansallisesta kontrolli-näkökul-
masta, vaikka kyseessä on monitahoinen ja 
globaali ilmiö”, Rummakko muistuttaa.

“Halusimme tuoda esiin, mitä niin sanotun 
laittoman siirtolaisuuden eli paperittomuuden 
taustalla on ja kritisoida laittomuuden käsi-
tettä. Siirtolaiset nähdään yleensä joko uhrei-
na ja uhkana, vaikka heillä on ymmärrettäviä 
ja järkeviä syitä maasta muuttonsa taustalla. 
Halusimme antaa siirtolaisille äänen.”

Sivuston pitkän tähtäimen tavoitteena on, 
että median ja julkisen keskustelun kuva siir-
tolaisuus- ja pakolaisuusilmiöistä olisi toden-
mukaisempi ja moniulotteisempi.

 

Globaalikasvatuksen Vinkkipankki

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa koor-
dinoi kansallista globaalikasvatusverkostoa ja 
ylläpitää Globaalikasvatus.fi-verkkosivustoa. 
Sivuston Vinkkipankista löytyy globaalikas-
vatuksen eri osa-alueisiin ja aiheisiin liittyvää 
koulutusta, materiaaleja ja menetelmiä.

www.globaalikasvatus.fi
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www.muuttoliikkeessä.fi

Kirjoittaja on Kehitysyhteistyön palvelukes-
kus Kepan tiedottaja.
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry esittää kannanottonaan seuraavaa:

Historian ja yhteiskuntaopin nykytilanne perusopetuksessa:
Suomessa opetetaan yhteiskunnallisia aineita (historia, yhteiskuntaoppi) peruskoulus-
sa vähemmän kuin missään muussa EU-maassa. OECD:n mukaan (Education at Glance 
2009) EU-maissa yhteiskunnallisia aineita opetetaan keskimäärin 8 %, kun Suomessa niitä 
opetetaan 2 % kokonaisopetusajasta.  
Toisin kuin kaikissa muissa Euroopan maissa, Suomessa yhteiskuntaoppia tai sen sisältöjä 
ei tällä hetkellä opeteta juurikaan alakoulussa. 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajia on riittävästi tai jopa liikaa. Tästä johtuen työssä 
olevat opettajat ovat erittäin koulutettuja ja päteviä. Avoimiin paikkoihin tulee paljon erin-
omaisia hakijoita.
HYOL ry kysyi jäsenistöltään joulukuussa 2009 sekä historian että yhteiskuntaopin opetuk-
sen haasteista. Jäsenistön vastauksista nousivat esille perusopetuksen osalta seuraavat 
asiat: 

Sekä luokanopettajat että aineopettajat kokivat historian opetuksen vuosiviikkotunti-
määrän liian vähäiseksi suhteessa oppiaineen valtakunnallisiin tavoitteisiin. Erityisesti 
7. ja 8. luokalla on liian vähän aikaa taitojen opiskeluun.
Historiaa opetettaessa ryhmäkoot ovat suuria. Myös opettajien opetusvelvollisuus on 
suuri. Nämä seikat kuormittavat opettajia ja heikentävät heidän työssäjaksamistaan.
Historia on lukuaine mutta myös taito- ja taideaine. Tunneilla luetaan, piirretään, kes-
kustellaan, esitetään historiallisia draamoja, haetaan tietoa eri medioista tutkielmia 
varten, analysoidaan musiikkia ja elokuvia. Esimerkiksi medialukutaidon oppiminen 
tapahtuu vain harjoittelemalla ja se vaatii aikaa. Sosiaalisen median käyttö vaatii myös 
oikeudellisia tietoja ja taitoja.
Historian ja yhteiskuntaopin opettajat tekevät runsaasti oppiainerajat ylittävää yhteis-
työtä muiden oppiaineiden opettajien kanssa. 

Haluamme:
auttaa nuoria ymmärtämään, että jokainen heistä on tärkeä ja lisäksi arvokas osa suoma-
laista yhteiskuntaa. Historian ja yhteiskuntaopin opettajina meillä on aivan keskeinen rooli 
maailman muutoksen selittäjinä nuoren elämässä. 
antaa tiedot ja taidot, joilla nuoret voivat rakentaa sekä omaa tulevaisuuttaan että suoma-
laista hyvinvointivaltiota. Näitä tietoja ja taitoja ovat mm. työ- ja talouselämän tuntemus, 
aktiivisen kansalaisen vaikuttamiskeinot sekä yksilön ja yhteisöjen oikeuksien ja velvolli-
suuksien tiedostaminen. Yhteiskuntaopin oppimäärä on paras elämänhallintakurssi, jonka 
yhteiskunta voi tarjota nuorille. 
auttaa oppilaita kehittymään sosiaalisissa taidoissaan kaikenlaisissa, niin todellisissa kuin 
virtuaalisissakin, ympäristöissä.
tehdä nuorista tulevia työelämän osaajia, jotka hahmottavat kokonaisuuksia, osaavat ha-
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HYOL ry:n kannanotto 
perusopetuksen tuntijakoon ja uuteen 
opetussuunnitelmaan
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kea tietoa ja osaavat toimia monikulttuurisessa Suomessa ja maailmassa. Historian ja 
yhteiskuntaopin tunneilla kasvatamme sivistyneitä ja historiaa tuntevia tulevia aikuisia. 
saada opetukseen tarpeeksi aikaa, jotta nämä tavoitteet voivat toteutua.

Historian ja yhteiskuntaopin oppituntien karsiminen johtaisi Suomessa siihen, että:
oppilaiden oman maan historian ja muiden maiden kulttuurien tietämys jäisi matalalle ta-
solle. Koululaisten yleissivistykseen uhkaisi jäädä suuria ajallisia ja alueellisia aukkoja.
maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät ymmärtäisi Suomen historian myötä muotoutu-
neita yhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja.
tiedon puutteesta johtuen kiinnostus yhteisten ja omien asioiden hoitamiseen vähenisi. 
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä kasvaisi.

Taloudelliset näkökulmat:
Historia ja yhteiskuntaoppi ovat kustannuksiltaan edullisia oppiaineita, koska niitä ope-
tetaan suurissa ryhmissä. Tämän lisäksi historian ja yhteiskuntaopin opettajan palkka on 
vanhentuneesta palkkausjärjestelmästä johtuen pienempi kuin monen muun opettajan.
Historian ja yhteiskuntaopin oppitunteja karsimalla ei saada aikaan taloudellista säästöä, 
vaan tilanne voi olla täysin päinvastainen, jos oppilaiden vastuullisen kansalaisen identi-
teetti jää muotoutumatta. 

HYOL ry toivoo, että tulevaisuuden koulu:
tarjoaa oppilaille hyvän ja monipuolisen yleissivistyksen. Oppilaille on taattava riittävä 
määrä pakollisia kursseja, jotta koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu peruskoulussa ja jat-
ko-opintoihin haettaessa. 
vahvistaa oppilaiden taitoja toimia vastuullisina, suvaitsevina ja aktiivisina kansalaisina 
tulevaisuuden yhteiskunnassa.
hyödyntää aineopettajien pitkän koulutuksen ja ammattitaidon. 
antaa oppilaille tasapuolisen ja reilun mahdollisuuden valita kaikkia oppiaineita, myös yh-
teiskunnallisia aineita, valinnaisaineiksi.
on paikka, jossa oppiaineiden välinen yhteistyö on luonteva osa oppilaan koulutyötä ja 
ajattelua.
kuuntelee oppilaita. Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia on parannettava ja kouludemo-
kratiaa kehitettävä.
on paikka, jossa oppilaat ja opettajat saisivat keskittyä opiskeluun ja opettamiseen. Mie-
lenkiintoiset ja monipuoliset oppitunnit ovat paras tae kouluviihtymisen kannalta. 
ei sisällä ylioppilaskirjoitusten kaltaisia loppukokeita tai koulukohtaisia rankinglistoja. Kou-
luja tulee kehittää niin, että oma lähikoulu tarjoaa aina hyvän ja monipuolisen opiskelu-
ympäristön.
saa yhteiskunnalta ja poliittisilta päättäjiltä tarvittavan taloudellisen ja moraalisen tuen.

 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry toivoo, että perusopetusta pohtiva tunti-
jakotyöryhmä huomioi historian ja yhteiskuntaopin tärkeän tehtävän monien keskeisten nyky-
yhteiskunnassa tarvittavien avaintaitojen ja -tietojen opettamisessa sekä vaikeutemme nykyi-
sillä tuntimäärillä toteuttaa niitä mahdollisuuksia, joita molemmat oppiaineemme luontaisesti 
tarjoaisivat.

Riitta Mikkola    Jari Pönni
Puheenjohtaja     Peruskouluryhmän puheenjohtaja 
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HYOL:n syysliittokokous  
Helsingissä 29.10.2011

kiRsi RuHanen
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Villa Lanten Ystävät 
ry (VLY) on Suo-

men Rooman -insti-
tuutin, Villa Lanten, 
tukiyhdistys. VLY te-
kee tunnetuksi insti-
tuutissa harjoitettavaa 
tieteellistä tutkimus-
ta ja opetustoimintaa 
sekä edistää jäsenten-
sä antiikin ja Italian 
kulttuurien tuntemus-
ta. Yhdistys perustet-
tiin vuonna 1979. Mal-
lina oli VLY:n italialai-
nen sisaryhdistys Ami-
ci di Villa Lante al Gianicolo, joka 
on toiminut Roomassa vuodesta 1961. VLY 
tukee instituuttia vuosittain  taloudellisesti. 
Jäsenmaksujen ja muun toiminnan tuotoilla 
on instituutille hankittu mm. minibussi, uusia 
ATK-laitteita ja avustettu instituutin johtajan 
tieteellistä työryhmää. VLY myöntää myös 
stipendin jatko-opiskelijalle, joka matkustaa 
Roomaan tekemään väitöskirjatutkimusta. 

Instituutin historia ja toiminta

Suomen Rooman -instituutti on viralliselta 
nimeltään Institutum Romanum Finlandiae, 
tuttavallisemmin sitä kutsutaan nimellä Villa 
Lante. Cognomen tulee tietenkin instituutin 
toimipaikasta, Gianicolo-kukkalalla sijaitse-
vasta, yhdestä parhaiten säilyneestä Rooman 
renessanssihuvilasta. Villa oli 1500-luvun 
puolivälistä 1800-luvun alkuun Lante-su-
vun omistuksessa. Nimi jäi käyttöön, vaikka 
omistussuhteet ovat sittemmin vaihtuneet 
mm. Jeesuksen Pyhän Sydämen nunnaluos-
tarin kautta arkeologi Wolfgang Helbigin su-

vulle ja lopulta Suo-
men valtiolle. Miten 
historiallisesti arvokas, 
Raffaellon oppilaan, 
arkkitehti Giulio Ro-
manon, suunnittelema 
huvila päätyi Suomel-
le? Suomen Vatikaa-
nin suurlähetystön 
asianhoitaja, Göran 
Stenius, vuokrasi Vil-
la Lanten yläkerroksia 
1946 alkaen Demetrio 
Helbigiltä ja ystävystyi 
tämän kanssa. Steni-
us suostutteli Helbigin 

myymään rakennuksen edullisesti 
suomalaisille ja lopulta Suomen valtio osti 
huvilan 1950 vuorineuvos Amos Andersonin 
perustaman säätiö Institutum Romanun Fin-
landiaen varoin.

Instituutti on Suomen vanhin ulkomailla 
toimiva tiedeinstituutti. Se on humanistinen 
tutkimus- ja opetuslaitos, jonka tutkimus-
alueisiin  kuuluvat antiikki ja keskiaika. Joh-
tajan toimikausi on yleensä kolmivuotinen. 
Toimikautenaan hän kokoaa tutkijaryhmän, 
jonka tieteelliset tulokset julkaistaan myö-
hemmin, yleensä instituutin omassa julkai-
susarjassa Acta Instituti Romani Finlandiae. 
Instituutin tutkijat ja opiskelijat edustavat 
monia aloja mm. filologiaa, historiaa, ar- 
keologiaa, taidehistoriaa, teologiaa ja filo-
sofiaa. Instituutti järjestää vuosittain kolme 
omaa kurssia: korkeakouluopiskelijoille suun-
natun antiikintutkimuksen johdantokurssin, 
tieteellisen kurssin, joka tähtää tutkintonsa 
loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden koulut-
tamiseen instituutin tutkimushankkeita var-
ten sekä opettajakurssin, joka on suunnattu 
historian, latinan, uskonnon ja kuvaamatai-

Villa Lanten Ystävät ry

MaRia tukia

Villa Lante
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don opettajille. Lisäksi instituutissa järjeste-
tään paljon kursseja ulkopuolisten toimesta. 

Huvilan yläkerrokset toimivat edelleen 
asuntolana. Suurin osa asukkaista on yksi-
tyishenkilöitä, jotka vuokraavat huonetta it-
senäistä työskentelyä varten. Instituutissa voi 
myös vierailla arkipäivisin ihailemassa renes-
sanssiarkkitehtuuria ja kaupungin komeinta 
maisemaa. Instituutilla on eloisaa kulttuuri-
toimintaa. Seminaarien ja konferenssien li-
säksi Villa Lantessa järjestetään konsertteja 
ja pienimuotoisia taidenäyttelyitä.  Talossa 
on ateljee kuvataiteilijan käyttöön.

Ystävien toiminta

Villa Lanten Ystävät järjestää jäsenilleen esi-
telmätilaisuuksia, näyttelykierroksia, kon-
sertteja, juhlia ja matkoja. VLY:n yleisöluen-
not ovat kaikille avoimia. Monipuoliset esitel-
mäaiheet liittyvät antiikin ja Italian kulttuu-
reihin ja historiaan. Tilaisuuksissa esittäyty-
vät mm. tutkijat Villa Lanten hankkeista ja  
VLY:n omat stipendiaatit. Tänä syksynä ti-
laisuuksissa ovat puhuneet TT, dosentti Virpi 
Mäkinen ja FT Eeva-Maria Viitanen. Mäkinen 
kertoi aiheesta ”Fransiskaaninen köyhyys ja 
sen ekoteologinen ulottuvuus”, Viitanen taas 
pureutui kysymykseen ”Roomalainen villa 
ympäristössään: Luonnon helma vai kaupun-
kiasunnon jatke?”.  Myös ajankohtaiset ky-
symykset ja uudemman historian tutkimus 
ovat esillä. VLY järjestää vuosittain yhdessä 
muiden Välimeren tiedeinstituuttien tukiyh-
distysten kanssa Mare Nostrum -illan.  Ensi 
kevään teemana on kulttuurien yhteentör-
mäykset Välimeren alueella ennen ja nyt. 
Yhdistyksen stipendiaatti vuodelta 2010, FM 
Hanna-Leena Tikkanen, tulee kevätkaudella 
kertomaan väitöskirjatutkimuksestaan Suo-
men ja Italian suhteista 1940 - 1944. 

Viimeisin taideopastus oli Sinebrychoffin 
taidemuseon Caravaggio-näyttelyssä 2010. 
Ensi vuonna on ohjelmassa Villa Lanten tai-
teilija-ateljeessa useasti työskennelleen tai-
teilija Lauri Laineen näyttely Taidehallissa. 
Yhdistyksen perinteinen juhla on Vino Novel-
lo, joka järjestetään aina marraskuussa Ita-
lian uuden viinin kunniaksi. Juhlaa vietetään 
viiniä maistellen ja illallisesta nauttien. Tilai-
suuteen kuuluu paljon ohjelmaa: musiikkia, 
yhdistyksen vuosikirjan ROMA:n julkistus, 
arpajaiset ja taidehuutokauppa. Yhdistys jär-
jestää vuosittain jäsenmatkan eri puolille Ita-
liaa. VLY:n 30-vuotisjuhlamatka suuntautui 
vuonna 2008 Roomaan, sittemmin yhdistys 
on tutustunut Triesteen ja Apuliaan. Matkoilla 
panostetaan aina asiantuntevaan oppaaseen. 
Viimeisillä matkoilla asiantuntijana on toimi-
nut taidehistoriaan ja kuvien symboliikkaan 
erikoistunut FT Liisa Väisänen.

VLY on vuodesta 2002 julkaissut omaa 
ROMA-vuosikirjaa, joka sisältää asiantuntija-
artikkeleita, selontekoja Villa Lantessa teh-
dystä tutkimuksesta, Italian kulttuuria valot-
tavia kirjoituksia, kertomuksia yhdistyksen 
tilaisuuksista sekä kirja-arvosteluja. Tänä 
vuonna vietetään ROMA:n 10-vuotisjuhlia.

Yhdistys on kasvanut Villa Lanten kävi-
jöiden yhteisöstä 500 jäsenen yhdistykseksi, 
jonka jäseniä yhdistää kiinnostus antiikin ja 
Italian kulttuuriin ja historiaan, tieteeseen 
ja taiteeseen. Yhdistyksen kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.villalante.org, instituutin 
taas www.irfrome.org. Yhdistyksen jäse-
nyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyt-
tä jutun kirjoittajaan, VLY:n sihteeri Maria 
Tukiaan (villalantenystavat@yahoo.com tai 
0466362469). 

Kirjoittaja on klassillisen filologian opiskelija 
ja Villa Lanten Ystävät ry:n sihteeri.
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Ilmestymisaikataulu:

Memo 7 Historia – valmis joulukuussa 2011 
Memo 7 Historia Tehtäväkirja – valmis tammikuussa 2012
Memo 7 Historia Oppilaan sähköinen tehtäväaineisto
– valmis kesällä 2012
Memo 7 Historia Opettajan aineisto
– valmis kesällä 2012
Memo 8 Historia – aineistot valmiit keväällä 2013
Memo 9 Yhteiskuntaoppi – aineistot valmiit keväällä 2014

Uutuus  yläkouluun
Memo ohjaa hankkimaan, 
käyttämään ja soveltamaan tietoa. 

Sisältö keskittyy ydinasioihin.
Sarja antaa konkreettisia keinoja 
historian ja yhteiskuntaopin 
taitojen hallintaan. 
Perusteksti on rakenteeltaan ja 
kieliasultaan selkeää.
Opetusaineisto ottaa huomioon 
erilaiset oppijat. 
Oppikirja, tehtäväkirja, oppilaan 
sähköinen tehtäväaineisto ja 
opettajan aineisto tarjoavat uusia 
tapoja toteuttaa tunteja. 
Memo soveltuu käytettäväksi niin 
jaksollisessa kuin jaksottomassakin 
opetuksessa ja eripituisilla oppitun-
neilla.

Tervetuloa Memon
oppikirjatilaisuuksiin keväällä 2012

30.1. Lahti
31.1. Hämeenlinna
1.2. Seinäjoki
6.2. Turku
7.2. Helsinki
14.2. Tampere
15.2. Pori
20.2. Jyväskylä
21.2. Kuopio
22.2. Joensuu
27.2. Ylivieska
28.2. Oulu
29.2. Rovaniemi

www.oppinet.fi palvelunumero opettajille 020 450 010  opettajapalvelu@edita.fi
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Joka syksy pohdin omien aineiden valinnais-
kursseja. Voisi paneutua huolellisesti histo-

rian olemukseen tieteenalana ja kiinnostava-
na seikkailuna menneeseen, perehtyä lähtei-
den käyttöön syvällisesti, tutkia omaa sukua 
ja kotiseudun historiaa, lukea historiallisia 
romaaneja, analysoida nykypäivän maailmaa, 
käyttää draamapedagogiikkaa... Vuosi toi-
sensa jälkeen suunnittelen hienonkuuloista 
esittelytekstiä valinnaisainevihkoon, pohdin 
opsia – ja jätän asian hautumaan vuodeksi. 
Mistä on kiinnostava ja toteuttamiskelpoinen 
historian valinnaiskurssi tehty?

Haasteena valinnaisaineen kehittämi-
selle on ainakin omassa koulussani kurssin 
laajuus. Tarjottimella on vain kahden vuosi-
viikkotunnin kursseja. Niin laajan kurssin si-
sältöön pitäisi todella saada mielenkiintoista 
ainesta, jolla voisi kilpailla esimerkiksi taito-
taideaineiden tarjonnan ja oppilaiden mieltä-
män vapaamuotoisemman opiskelun kanssa. 
Kurssi ei saisi olla liian teoriapainotteinen 
ja raskas, sillä kaikenlainen toiminnallisuus 
ja itse tekeminen motivoi oppilaita. Histori-
an valinnaiskurssi voi toisaalta olla koululle 
edullinen tarjota, sillä materiaali- tai muut 
kustannukset eivät välttämättä ole suuret. 
Retket ja niiden rahoitus toki vaativat käyntiä 
rehtorin puheilla.

Alkuperäislähteiden saannin vaikeus voi 
aiheuttaa päänvaivaa tutkimuspainotteisel-
la kurssilla. Oppilaita voisi olla hyvä johtaa 
oman tutkimuksen tekoon tai historian läh-
teille, mutta mistä käyttökelpoista, ilmaista 

– ja jos ollaan realistisia oppilaiden kielitai-
don suhteen  – suomenkielistä alkuperäis-
lähteistöä? Onneksi internetin ihmeellisessä 
maailmassa on nykyisin tarjolla monenlaista;  
esimerkiksi HYOL:n sivujen linkkivinkeistä 
saattaa olla apua hyviksi havaittujen alkupe-
räislähteiden etsinnässä.

Haastattelemieni historian ja yhteiskunta-
opin opettajien motivaattorina valinnaiskurs-
sien kehittämiseen oli vaihtelunhalu työhön 
sekä opetuksen elävöittäminen ”itse tehdyil-
lä” aiheilla ja kokonaisuuksilla, joista on itse 
innostunut. Kurssin suunnittelua ei tällöin 
rajoita oppikirja, opetussuunnitelma tai oppi-
aineiden väliset rajat. Sokerina, mutta myös 
suolana valinnaiskursseissa on oma käsityö: 
kurssin suunnitteleminen ja materiaalin te-
keminen. Valmiita paketteja ei juurikaan ole 
tarjolla. Materiaalit on kerättävä ja työstet-
tävä itse.

Haastavaa kursseilla on ollut myös hete-
rogeeninen oppilasmateriaali. Ryhmään tulee 
lukutaitoisia ajattelijoita, mutta myös ”helpon 
numeron” toivossa oppilaita, joille kurinalai-
nen työskentely tuottaa suuria vaikeuksia. 

Tanja Sairilan yhdeksäsluokkalaisille tar-
jottu kurssi oli nimeltään ”Taidolla tulevai-
suuteen” ja sen kesto oli 2 vuosiviikkotuntia. 
Kurssin tavoitteena oli käydä läpi itsenäisen 
elämän aloittamiseen liittyviä käytännön asi-
oita, joita jokainen kotoaan muuttava kohtaa: 
raha-asiat, itsenäinen asuminen ja kuluttajan 
oikeudet. Sairila oli harjoitteluaikanaan seu-
rannut kenttäkoulun ohjaajansa samantyyp-
pistä kurssia ja innostunut siitä. Hän halusi 
suunnitella kurssin, jolla ehtisi käydä käytän-
nössä läpi teemoja, joihin tavallisten yhteis-
kuntaopin tuntien puitteissa ei normaalisti 
ollut aikaa. Kurssin teemat tuntuivat tärkeiltä 
myös siksi, että muistissa olivat asiat, joita 
joutui opettelemaan, kun itse muutti pois 
kotoa. Osa Tanjan kurssin valinneista suun-
nittelikin omilleen muuttoa heti peruskoulun 
jälkeen.

Läpi käytiin työnhakuun liittyviä seikkoja 
kuten työhaastattelua ja hakemuksen teke-
mistä, joten aihe sivusi myös opinto-ohjaus-
ta. Jos Tanja lähtisi uudelleen kehittelemään 

Valinnaiskurssit – mission (im)possible?

Riina koPonen
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kurssia, lisäisi hän siihen oppiainerajoja ylit-
tävää yhteistyötä, jolloin uusia aihepiirejä 
tarjoaisi esimerkiksi kotitalous (opiskelija-
kukkarolle sopivien aterioiden valmistami-
nen), tekstiilityö (tuunaus, vanhan korjaami-
nen), matematiikka, biologia tai ilmaisutaito.

Kurssin arvioinnissa käytettiin portfolio-
ta tai pienimuotoista koetta. Työmuodot oli-
vat monipuolisia vierailuineen (mm. kauppa, 
kirppari, työvoimatoimisto, Kela), paritöineen 
ja itsenäisine työskentelyineen.

Antti Sarkavan kurssi ”Outojen tapojen 
historia” oli laajuudeltaan 1 vuosiviikkotun-
nin mittainen. Kurssin innoittajana olivat Ari 
Turusen ja Markku Partasen ”Ulkokultaisten 
tapojen kirja” sekä Ari Turusen ”Pahan mer-
kit”, joissa molemmissa käsiteltiin tapojen 
ja uskomusten taustaa. Teosten teemois-
ta valittiin kiinnostavimmat, ja niitä syven-
nettiin historiallisella aineksella.  Kurssin 
teemat kiinnostivat yhdeksäsluokkalaisia 
kovasti – ne vaihtelivat tervehtimiseen ja 
ruokailukulttuuriin liittyvistä tavoista vam-
pyyreihin ja ihmissusiin liitettyihin uskomuk-
siin.  Suoritetun kurssin kriteereinä oli läs-
näolo, tuntityöskentely sekä essee jostain 

kurssiin liittyvästä aiheesta. Kurssilla kat-
sottiin elokuva ja käytettiin opettajajohtois-
ta opetusta, pari-, ryhmä- sekä yksilötöitä.  
Vielä arvoituksena on, millaiseksi parhaillaan 
suunnitteilla oleva uusi tuntijako pelikent-
tämme muodostaa. Tarjoamiemme valinnais-
kurssienkin kautta voimme korostaa historian 
ja yhteiskuntaopin merkitystä monipuolisina 
taitoaineina, joiden avulla oppilas syventää 
nykypäivänä tarvittavia kansalaistaitoja ja 
juurensa tuntevaa suvaitsevaista maailman-
kansalaisuutta. Historia tieteenalana kattaa 
jo sinänsä  kaikki elämänpiiriin kuuluvat ai-
healueet, joten aineidenvälinen yhteistyö on 
aineeseemme jo sisäänrakennettuna.

Kiitokset jutunteossa mukana olleille kol-
legoille: Tanja Sairila ja Antti Sarkava Kan-
gasniemellä sekä Petri Kokkinen Lohjalla.

Millainen on sinun unelmiesi valinnais-
kurssi? Oletko jo toteuttanut sen? Jatketaan 
keskustelua HYOL:n jäsensivujen keskuste-
lupalstalla. Laitetaan hyvät ideat jakoon!

Kirjoittaja on uskonnon, historian ja yhteis-
kuntaopin lehtori Mäntynummen koulussa 
Lohjalla.

 
HYOL:n kevätpäivät Tampereella 
14.-15.4.2012
Kevätpäivät järjestetään Tampereella teemalla ”turvallisuus”, johon liittyen päivillä on 
luentoja ja tutustumiskäyntejä. Kokouspaikkana on lauantaina 14.4.2012 Saarioisten 
pääkonttorin audiotorio. Iltajuhla on Vaprikiin museokeskuksessa illallisen ja elävän musiikin 
merkeissä. Sunnuntai on varattu tutustumiskäynneille sekä HYOL:n liittokokoukselle. 

Osallistumismaksu on HYOL:n jäseniltä 100 € (päätoimisilta opiskelijoilta 50 €). Hintaan 
sisältyy ohjelman lisäksi lauantain aamukahvi, lounas, päiväkahvi sekä iltajuhla illallisineen 
sekä kahvit ja lounas sunnuntaina ja kuljetukset tutustumiskohteisiin.

Ohjelma valmistuu vuoden lopussa, jonka jälkeen se on nähtävillä HYOL:n nettisivuilla. 
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Olen onnekas, koska olen saanut viettää 
lähes neljä viikkoa työelämässä koulun 

ulkopuolella. Tutustuin kolmeen erilaiseen 
työpaikkaan eli yhdistykseen, yritykseen ja 
eduskuntaan. Työelämäjakson jälkeen ope-
tusmotivaatio tuplaantui ja oma työ tuntui 
jälleen mukavalta ja mielekkäältä. Syynä ei 
ollut se, että työpaikoissani olisi ollut ikävää 
tai tylsää, vaan siitä sain paljon uusia virik-
keitä, ideoita ja näkökulmia. Täytyy tunnus-
taa, että parin viimeisen vuoden aikana olen 
tainnut vähän urautua. Työelämäjakso toimi 
hyvänä herättäjänä.

Ensimmäinen paikkani oli nastolalaises-
sa yhdistyksessä, joka pyrkii kehittämään 
Nastolaa ja sen elinkeinoelämää. Tein muun 
muassa erään alueen yrittäjille kyselytutki-
muksen. Sen myötä sain tavata ja tutustua 

koulumme lähistöllä toimiviin yrittäjiin ja ke-
räsin monia kontakteja, joita voin hyödyntää 
työssäni. 

Toinen kohteeni oli Uponor, joka on Nas-
tolan yksi suurimmista työnantajista, kan-
sainvälinen yritys ja merkittävä toimija ra-
kennusalalla talo- ja yhdyskuntatekniikassa. 
Uponorilla vietin viikon, josta kolme päivää 
olin markkinoinnissa ja kaksi tehtaan puolel-
la. Viikon aikana sain tavata erilaisissa tehtä-
vissä ja eri asemassa olevia henkilöitä, mut-
ta kaikkialla vallitsi hyvä yhteishenki ja usko 
omaan tekemiseen. Olisin mielelläni jäänyt 
pidemmäksikin aikaa, sillä yrityksen ilmapiiri 
oli hieno ja tapaamani ihmiset todella muka-
via. 

Eduskuntajaksoni sattui mielenkiintoiseen 
saumaan, liipasin- ja juntta-kohut olivat kuu-

Oikeissa töissä

MeRJa kukkola



mimmillaan. Oli myös budjettia ja välikysy-
mystä. Pääsin eduskuntaan naapurikunnan 
kansanedustajan siivellä eli olin kokoomuk-
sen ”hommissa”. Yritin parhaani mukaan ta-
vata myös muiden puolueiden kansanedusta-
jia, sillä muutoin kuvani eduskunnan työstä 
olisi jäänyt yksipuoliseksi. Kiireisiä kansan-
edustajia oli vaikeaa tavoittaa, mutta sitke-
än väsytystyön tuloksena tapasin useamman 
puolueen edustajia. Jaksoni eduskunnassa oli 
paljolti seuraamista, mutta seurattavaa olikin 
paljon. Eduskunta näyttää sisältäpäin ihan 
omanlaiseltaan ja tuota kokemusta on vaikea 
kuvailla, se täytyisi kokea. Koulumaailma ja 
eduskunta tosin muistuttavat jopa nauretta-
van paljon toisiaan. Pääsin tekemään myös 
hieman avustajan töitä ja olin ryhmäkansli-
assa apulaisena.

Mahdollisuus työelämäjaksoon avautui, 
koska kouluni, Koulutuskeskus Salpaus, on 
mukana opetushallituksen rahoittamassa 
työelämäprojektissa. Vaikka koulumme pro-
jekti oli tarkoitettu lähinnä ammattiopettajille, 
pääsin lukion opettajana mukaan, koska ope-
tan hieman myös ammattikoululaisille yhteis-
kunta-, yritys- ja työelämätietoa. Vaikka kai-

killa ei ole mahdollisuutta osallistua samaan 
hankkeeseen kuin minä, niin työelämäjakso 
on järjestelykysymys, jos esimieheltä löy-
tyy tahtoa ja tukea. Tiedän, että on kouluja, 
joissa on rehtorin kanssa sovittu vastaavan-
laisesta harjoittelujaksosta. Viikossakin ehtii 
näkemään ja kokemaan paljon. Toivoisin vas-
taavanlaista projektia myös yleissivistävällä 
puolella eli terveisiä opetushallitukseen. Itse 
koin, ettei mikään täydennyskoulutus koulun 
ja työelämän yhteyksistä ole saman arvoinen 
kuin aito kokemus. 

Oli mukava päästä luokan ulkopuolelle 
ja luokkaan palattuani olin innostuneempi 
työstäni ja osasin arvostaa sitä uudella taval-
la. Vaikka kuinka yrittää olla mukana ajassa, 
niin koulu on sellainen suhdanteiden suoja-
työpaikka, että välillä on hyvä käydä tuulet-
tamassa ajatuksiaan muualla. Vaikka sain 
suoranaisia vinkkejä ja materiaalia työhöni, 
koin kaikkein tärkeimmäksi vanhojen ajat-
telutapojen muuttumisen ja uusien ihmisten 
tapaamisen. 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
sekä uskonnon lehtori Koulutuskeskus Sal-
pauksessa Nastolassa.
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Tiedotusryhmän tärkein tehtävä on toimia 
Kleion toimitusneuvostona. Neljä kertaa 

vuodessa ilmestyvä Kleio on eräs HYOL:n tar-
joamista keskeisistä jäsenpalvelun muodois-
ta. Näin ollen tiedotusryhmän kokouksissa on 
keskitytty jäsenlehtien suunnitteluun ja teke-
miseen.  Tämän lisäksi ryhmämme jäsenet 
ovat osallistuneet vuosittain mm. kesäkurssi-
en ideoimiseen ja organisoimiseen. Puheen-
johtajan tehtäviin on Kleion toimitusneuvos-
ton johtamisen lisäksi kuulunut esimerkiksi 
lehdistötiedotteiden laatiminen. 

Tiedotusryhmä on kokoontunut yleensä 
viisi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tapaami-
nen on ollut tammikuussa HYOL:n perintei-

sessä suunnitteluseminaarissa. Tuossa koko-
uksessa olemme päättäneet Kleiojen teemat. 
Tämän vuoden teemoina ovat olleet nuoret 
ja vaalit, kylmän sodan päättyminen, histo-
riatietoisuus ja yhteiskuntaopin didaktiikka. 
Neljässä muussa kokouksessa olemme kes-
kittyneet tarkemmin lehtien sisältöön ja mui-
hin ajankohtaisiin asioihin.

Kleio on säilynyt ulkonäöltään ja raken-
teeltaan varsin samanlaisena jo vuosien ajan.  
Huomattava ulkoasuun liittyvä uudistus ta-
pahtui viisi vuotta sitten, kun lehdessä alet-
tiin julkaista värivalokuvia. Viimeisen neljän 
vuoden aikana olemme pyrkineet monipuolis-
tamaan lehden sisältöä siten, että se palvelisi 

Tiedotusryhmän kuulumisia

PäiVi siltala-keinänen
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Kuvassa tiedotusryhmän jäsenet Eero Kitunen, 
Pirjo West, Kirsi Ruhanen ja Liisa Mikkola. 

paremmin peruskoulun ja lukion opettajien 
käytännön opetustyötä.  Enemmistö meistä 
tiedotusryhmän jäsenistä on lukion opettajia, 
minkä vuoksi toivommekin saavamme ryh-
mään mukaan lisää peruskoulun opettajia. 
Mikäli olet kiinnostunut tiedotusryhmän jäse-
nyydestä, ota yhteyttä HYOL:n toiminnanjoh-
tajaan. Uusia ideoita ja tekijöitä kaivataan! 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia Kleion lukijoita 
kymmenestä yhteisestä vuodesta.

Kirjoittaja on tiedotusryhmän puheenjohtaja
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Miksi piispa mestattiin?

Pekka kauPPi

Aamuvirkku joukko opettajia startta-
si 10.9.2011 Kokkolasta ja Seinäjoelta 

opintomatkalle kohti Fiskarsin ruukkikylää ja 
Raaseporin keskiaikaista linnaa. Valtaosalle 
kohteet olivat joko käymättömiä tahi sitten 
viime vierailusta oli vierähtänyt jo muutama 
vuosikymmen, joten päivitys oli paikallaan. 
Matkalle lähtenyt ryhmä oli kirjaimellisesti 
sekalaista – kyseessä oli nimittäin Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaan historian ja yhteiskun-
taopin opettajien kerhojen ja Keski-Pohjan-
maan biologian ja maantiedon opettajien 
kerhon yhteismatka. Lähtijöitä oli yhteensä 
kaksikymmentä.

Lievästi epäonnistuneesta reitinvalinnasta 
johtuen pääsimme hieman aikataulusta jäl-
jessä ruukkikylään, jonka anti oli varsin mie-
lenkiintoinen. Saimme opastetun kierroksen 
kylän keskeisimmässä museossa. Opas oli 
pukeutunut ajan hengen mukaisesti ja erityi-
senä plussana mainittakoon hänen hienosti 
soljuva suomen kielensä.  Oppaan kertomana 
opimme sekä ruukkityöläisten että kylän por-
vareiden elämästä.  Ei liene yllättävää, että 
saimme nähdä kohtuumäärän saksia, ateri-
mia ja muita teräaseita. Sivuhuomautuksena 
todettakoon, että klassisia Fiskarsin saksia 
on lähtenyt maailmalle jo yli miljardi kappa-
letta. Museokierroksen jälkimmäinen taival 
käytiin varsinaista tuotantoa esittelevässä 
erillisessä rakennuksessa. Mieleeni painautui 
esille asetettu ensimmäisen maailmansodan 
aikainen ammus, joita ruukissa valmistettiin. 
Rautamalminsa ruukki sai Tukholman saaris-
tosta.

Museon jälkeen alkoi vapaa-aika. Ruuk-
kikylän shoppailumahdollisuudet olivat ihan 
kohdallaan. Oli suklaapuotia, tuotemyymälöi-
tä ja ravintoloita. Tosin itse Fiskarsin tuotteita 
en kyllä kylästä ostaisi, sillä hinnat olivat liian 

”kohdallaan”. Omat rahani tuhlasin yhteen hu-

najaolueen, suklaaseen ja vaimolle tuliaisiksi 
vietävään koruun, jonka koruseppä valmisti 
kylän omassa pajassaan.  Mukanamme ol-
leet biologian ja maantieteen lehtorit saivat 
silmänruokaa ihastellessaan ruukkikylän ja-
lopuulajeja. Neljän tunnin visiitin jälkeen jat-
koimme matkaa kohti yöleiriämme Hankoa. 

Hanko on erittäin kaunis kaupunki ─ var-
sinkin syyskuussa, kun kesäturistit ovat ve-
täytyneet ja upeat hiekkarannat ja villat 
esittäytyvät todella rauhaisina. Itselleni eh-
doton kohokohta oli istahtaa Von der Goltzin 
maihinnousupaikalle ja kuvitella maihinnou-
sun tapahtuvan tai sitten nähdä tuhansien 
siirtolaisten lähtevän samaiselta rannalta 
kohti Englantia. Majapaikaksi valikoitui erin-
omainen Villa Maija, joka oli muiden villojen 
lailla tsaarinaikainen ja tavattoman kaunis.  
Puuhuvila-alueen ympäristössä seurueem-
me ihasteli upeita silokallioita, hiidenkirnuja 
sekä rantakallioilla lepäileviä merimetsoja. 
Illalla söimme yhdessä vanhassa postitalos-
sa, ravintola tosin oli hieman koruton ja mo-
derni, mutta ruoka oli hyvää. Syödessämme 
paikalle ilmaantui myös viereisessä ravinto-
lassa illalla esiintyvä Freukkarit Trio, siis jä-
mät orkesterista Freud Marx Engels & Jung. 
Kahdeksankymmentälukua kaipaavat siirtyi-
vätkin illanviettoon orkesterin tahdittamana 

– eturivin paikat olivat meidän!
Aamupalan jälkeen käväisimme Hangon 

miehitysalueen rajalla, jossa oli yksi entisöi-
ty korsu, museo ja juoksuhautoja. Pääkoh-
teemme sunnuntaille oli kuitenkin Raasepo-
rin linna, joka sijaitsee upeassa miljöössä. 
Paikan päälle ei pääse autolla, mutta pieni 
kävely teki tiedonjanoiselle väelle hyvää. Lip-
pu linnaan maksoi muistaakseni kaksi euroa 
ja tähän kohteeseen emme opasta ottaneet, 
vaikka olisi ehkä ollut syytä. Omatoiminen 
kulkeminen oli kuitenkin valaiseva. Huomioi-
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tavaa oli, ettei linnassa (eikä linnan pihalla) 
ole mitään opaskylttejä tai selosteita eri huo-
neiden tarkoitusperistä. Raaseporin linna on 
rakennettu unioniaikana ja sen linnanisäntä-
nä oli muuna muassa toiminut kolmeen ot-
teeseen kuninkaana ollut Kaarle Knuutinpoi-
ka. Linna oli jäänyt autioksi Kustaa Vaasan 
ajalla ja siitä eteenpäin se oli saanut olla 
kylmillään aina 1800-luvun loppuun saakka, 
jolloin sitä oli alettu kunnostaa nykyiseen 
asuunsa. Lopuksi yritimme vielä linnan ym-
päristöstä löytää opaskirjasessa mainittuja 

mielenkiintoisia kohteita, kuten hirsipuumä-
en, jossa joku piispa oli päässyt hengestään 
Kristian II:n aikana. Opasteiden puuttuessa 
päädyimme vain ruokkimaan todella hellyt-
täviä lampaita – se oli se Raaseporin biologia-
osio. Sitten köröttelimmekin jo kohti kotia. 
 
Kirjoittaja on Kokkolan yhteislyseon lukion 
historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja Kes-
ki-Pohjanmaan historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien kerhon puheenjohtaja.

Raaseporin linnan edustalla alh. vas. Minna Styrman, Liisa Hongell, Tuula Heikkilä, Asko Pekkanen, Outi 
Aimo-Koivisto, Kari Parkkali, Kirsi Nevanpää, Ulla Peltonen, Jukka Laakkonen ja Maija Siika-aho sekä ylh. vas. 
Riitta Lempinen, Pekka Kauppi, Kalle Tommola, Leena Laulainen, Juhani Hakala, Päivi Saarela, Mikko Metsäranta, 
Antti Karhumaa, Seppo Lehtomäki ja Matti Niskanen.
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Osallistuin Eustory Youth Academyyn, joka 
pidettiin Berliinissä tänä syksynä. Matka-

ni alkoi hiljaiselta Helsinki-Vantaan lentoken-
tältä, josta suuntasin suurkaupunki Berliinin 
sykkeeseen. Vastassa minua piti olla odotta-
massa ”Janosch”, joka pienen odottelun (ja 
panikoinnin) jälkeen löytyikin. Lentokentältä 
suuntasimme hotellille, jossa meidän osallis-
tujien oli tarkoitus yöpyä. Hotellilla minä sekä 
muut jo paikalle saapuneet tapasimme Tina 
Gotthardtin, joka toimi yhtenä seminaarin oh-
jaajista. Saimme kuulla, että meillä oli koko 
päivä aikaa tutustua Berliiniin, koska kaikki 
osallistujat eivät olleet vielä saapuneet. 

Kuusi tuntia Berliinissä ei ollut paljon – eh-
dimme nähdä vain kuuluisimpiin nähtävyyk-
siin kuuluvat Checkpoint Charlien sekä tietys-
ti Berliinin muurin. Kun nälkäisinä suuntasim-
me takaisin hotellille, tapasimme seminaarin 
muut osallistujat: meitä seminaarilaisia oli 
tullut neljästätoista eri maasta! Illallisen jäl-
keen alkoi todellinen tutustuminen, hauskat 
tutustumispelit saivat naurun ilmoille jo en-
simmäisenä päivänä. Huonekaverini Annan 
kanssa jatkoimme juttelua pitkälle yöhön yh-
teisen ohjelman päätyttyä.

Ensimmäinen aamu Berliinissä alkoi vuo-
henjuustoleivällä ja nutellacroissantilla - aa-
miainen vailla vertaa! Kun olimme selvinneet 
aamiaiselta, alkoi virallinen seminaariosuus. 
Jokaisen osallistujan täytyi esitellä kilpailu-
työnsä muille seminaarilaisille. Oli mielen-
kiintoista kuulla muiden töistä ja siitä, kuinka 
paljon he olivat työnsä eteen tehneet. Lop-
pupäivä meni jälleen kierrellessä opastetussa 
kiertoajelussa ympäri Berliiniä. Valitettavasti 
tuntui kuitenkin siltä, ettei aika riittänyt kun-
nolla tutustumiseen kaupunkiin.

Toisena päivänä matkustimme noin tunnin 
päähän Karlstadtiin, jossa sijaitsi seminaaril-
le viralliset työskentelytilat saksalais-venä-

läisessä museossa. Museo tarjosi inspiroivan 
ympäristön seminaarillemme, jonka aihe oli 

”Unohdetut uhrit – neuvostoliittolaiset sota-
vangit Natsi-Saksassa”. Aihe oli mielenkiin-
toinen ja historian opintoni tukivat hyvin ai-
hettamme. 

Seuraavina päivinä lähestyimme semi-
naarinaihetta monista eri näkökulmista: vie-
railimme toisen maailmansodan aikaisella 
työleirillä, Sacshenhausenin keskitysleirillä ja 
tutustuimme saksalais-venäläiseen museoon. 
Työleiri oli muutettu museoksi vain kymmeni-
sen vuotta sitten, niinpä osassa työleiriraken-
nuksista toimi vielä oikeita yrityksiä. Paikal-
linen opas kertoi meille työleirin historiasta, 
mutta oli hankala kuvitella työntekijöiden 
kurjia oloja leirillä varsinkin kun aitoja paik-
koja ei ollut nähtävillä. Erityisen koskettavaa 
oli kuitenkin vierailu keskitysleirillä, koska se 
antoi todellisen kuvan elämästä sotavankina. 
Keskitysleirillä oli myös yhtä aikaa vierailul-
la Israelin armeijan sotilaita, jotka vierailivat 
keskitysleirillä parin vuoden välein.  Koko 
seminaarin ajan liikuimme paikasta toiseen 
julkisia kulkuneuvoja käyttäen ja siitä, kuin-
ka monen eri metron, bussin ja paikallisjunan 
kyydissä matkustimme tuli vitsi seminaa-
rilaisten keskuudessa. Ennätyksemme taisi 
olla matka keskitysleirille - vaihdoimme ju-
naa/bussia/metroa viisi kertaa!

Kuitenkin seminaarimme päätyö oli varattu 
venäläisen sotavangin Lev Aleksandrovitsch 
Neton haastattelulle. Valmistelimme haastat-
telua kaksi päivää - muodostimme ryhmät, 
keksimme kysymyksiä sekä suunnittelimme 
itse haastattelua. Kun haastattelupäivä koitti, 
yllätyimme Aleksandrovitsch Neton hyvästä 
voinnista ja halusta kertoa kokemuksistaan 
sekä elämästään. Olimme muodostaneet yli 
120 kysymystä, josta ehdimme kysyä noin 
puolet kuuden tunnin haastattelun aikana. 

EUSTORY Youth Academy Berliinissä

eVeliina Hokkanen



Saimme kuulla hänen tulleen sotavangiksi 
oltuaan vain vuoden taistelemassa ja hänen 
uskomattomista selviytymisistään vaarallisis-
sa tilanteissa. 

Viimeisenä päivänä osallistuimme lu-
ennolle, joka kertoi sotavankien saamista 
hyvityksistä Saksan valtiolta. Summat kuu-
lostivat hyvin pieniltä verrattuna vankien 
kokemuksiin vankileireillä. Lisäksi teimme 
vielä yhteenvedon edellisenä päivänä ollees-
ta haastattelusta. Illalla vietimme viimeistä 
kertaa aikaa yhdessä ja tälläkin kertaa haus-
koja pelejä pelaten sekä kansallistansseja 
tanssien. Ensimmäiset osallistujat lähtivät 
lentokentälle jo ennen viittä aamulla, joten 
hyvästien aika oli jo illalla. Oli ihmeellistä 

kuinka nopeasti ihmisiin voi tutustua ja kuin-
ka hauskaa voi olla! 

Kokemuksena Eustory Youth Academy oli 
jotakin uutta minulle. Kaikki osallistujat oli-
vat motivoituneita työskentelemään aiheen 
parissa, mutta myös valmiita pitämään haus-
kaa yhdessä. Viikko meni todella nopeasti ja 
moni meistä olisi halunnut jatkaa seminaaria 
vielä pidempäänkin. Olen todella iloinen ja 
kiitollinen mahdollisuudesta osallistua tähän 
seminaariin!

Kirjoittaja sijoittui viiden parhaan joukkoon 
lukuvuonna 2010-2011 järjestetyssä  
EUSTORY-historiakilpailussa.
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HYOL ry:n ja Suomen Lähi-idän instituutin järjestämä kaksiviikkoinen jatkokoulutuskurssi  Jor-
danian Ammanissa 3.-15.6.2012

JOHDANTO LÄHI-ITÄÄN JA JORDANIAAN

Kurssin tarkoitus on pe-
rehdyttää jatkokoulutus-
seminaariin osallistuvat 
Lähi-idän historiaan ja 
nykypäivään. Lähi-itää 
tarkastellaan  erityisesti 
Jordanian kuningaskunnan 
näkökulmasta ja seminaa-
rin painopiste on Jordani-
an lähihistoriassa ja yhteis-
kunnallisessa kehityksessä.   
Seminaariin kuuluu myös 
tutustuminen arabian kie-
len historiaan ja merkityk-
seen sekä opiskellaan Jor-
daniassa puhutun arabian 
perusteita ja hyödyllistä 
käyttösanastoa.

Kahden viikon mittainen jatko-koulutuskurssi pidetään Jordanian Ammanissa Suomen Lähi-idän 
instituutin järjestämänä. Varsinainen opetus tapahtuu Ammanissa, ja luennoitsijoina toimivat 
jordanialaiset ja Jordaniassa työskentelevät luennoitsijat. Lisäksi tehdään ryhmätöitä ja kenttämatka. 
Jatkokoulutusseminaarin vetäjänä toimii Suomen Lähi-idän instituutin johtaja FT Ari Kerkkänen. 
Lopullinen ohjelma lähetetään osallistujille huhtikuun loppuun 2012 mennessä. Osallistumisesta 
annetaan todistus.

Suomen Lähi-idän instituutin vastaa seminaarin opetuksen ja kenttäretken suunnittelusta, 
järjestämisestä ja kustantamisesta (pl. sisäänpääsymaksut), seminaaritilan ja lentokenttäkuljetusten 
järjestämisestä ja kustantamisesta sekä Ammanin hotellimajoituksen varaamisesta. Instituutti 
järjestää myös tervetuliaisillallisen osallistujille.

Kurssin osallistujat joutuvat maksamaan itse matkavakuutukset, matkakustannukset Suomi-Jordania-
Suomi (n. 700 €), hotellimajoituksen Ammanissa (n. 700 €), kenttäretkien sisäänpääsymaksut 
(esim. Petra, Kuollut meri jne. – arviolta n. 100 €), viisumimaksut (n. 25 €) sekä kenttäretken linja-
autonkuljettajan (kuljettajien) tipit n. 15 €/osallistuja. Lisäksi osallistujat maksavat ruokansa.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella kahdeksan (8) historian ja yhteiskuntaopin opettajaa, 
joiden tulee olla HYOL:n jäseniä. Jos hakijoita on enemmän kuin kahdeksan, valintakriteereitä ovat 
pitkäaikainen, aktiivinen toiminta HYOL:ssa ja mahdollisuus kurssin annin hyödyntämiseen omassa 
työssä. 

Hakemukset lähetetään 5.1.2012 mennessä osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi. Hakemuksesta tulee 
ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa ja muut hakijan ansiokseen 
katsomat seikat sekä se, miten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessa. 

Pyydämme hakijoita huomioimaan, että Jordanian ilmasto on kesäkuussa erittäin kuuma, joten 
osallistujien terveydentilan tulee sallia oleskelu kuumassa ilmanalassa.

Lisätietoja www.hyol.fi
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Seksiä ja väkivaltaa
Teemu KesKisarja: KYYNeL-
TeN KaLLiO. KerTOmuKsia 
seKsisTä ja väKivaLLasTa. 
siLTaLa 2011. 396 s.

rikos on aikansa tuote. eri aika-
kausille ovat olleet tyypillisiä niille 
ominaiset rikokset. Tämä koskee 
myös seksuaalirikoksia, joihin suh-
tauduttiin 1600- ja 1700-luvuilla 
hyvin ankarasti. Lain pohjaksi ote-
tun mooseksen lain lisäksi myös 
ruotsin suurvallan tarpeet väenot-
toineen ovat olleet syynä rangais-
tusten ankaruuteen. 

muutaman oikeustapauksen 
avulla, taustoja laajentaen, Keski-
sarja tuo esille lähinnä 1600-luvun 
ja 1700-luvun alkupuolen seksu-
aalirikosten kirjon. Keskisarjan kä-
sittelemiä seksuaalirikoksia olivat 
mm. huorinteko, sukurutsaus, ona-
nia, lasten ahdistelu ja eläimeen 
sekaantuminen. ”Luonnottomien” 
sukupuolisuhteiden seurauksena 
oli ehdoton kuolemanrangaistus. 
Tämä tietenkin yllytti ihmisiä salaa-
maan taipumuksiaan ja tekojaan. 
Kuolemanrangaistus saatettiin 
muuttaa sakkotuomioksi, kujan-
juoksuksi tai vesileipärangaistuk-
seksi, joista kaksi viimeksi mainittua 
saattoivat vastata seurauksiltaan 
kuolemanrangaistusta. rangais-
tuksen ollessa verraten ankaria, 
on erikoista miksi juuri tietynlaiset 
seksuaalirikokset nousevat esille. 

”Normaalit” huorinteot ja kaksin-
kertaiset huorinteot sekä sukurut-
saukset olivat homoseksualismia 
yleisempiä. vaikea kuvitella tietyn 
prosenttimäärän ihmisistä aina ol-
leen homoseksuaaleja, koska niitä 
koskevia oikeustapauksia löytyi 
käsiteltävältä ajalta vain muutamia. 
eläimeen sekaantumistapauksia oli 
tuona aikana tuhansia. 

sukurutsauksien yleisyys selittyi 
sillä, että pikkuserkut olivat lähim-
mät sukulaiset, joiden kanssa saat-
toi avioitua. Pienissä yhteisöissä 

valinnanvara mahdollisten aviopuo-
lisoiden suhteen oli monesti aivan 
minimaalinen. Tosin erivapauksia 
liian läheisten sukulaisten avioliit-
toon saattoi saada.

uusien suhteiden perusteella 
syntyneet uudet sukulaissuhteet 
synnyttivät sukurutsaa. Pojista 
saattoi jälkikäteen tulla sukurutsaa-
jia, jos esimerkiksi leskeksi jäänyt 
isä avioitui samaan sisarusparveen 
kuuluvan naisen kanssa. Pojista 
tuli tällaisessa tilanteessa tahto-
mattaan tätiensä puolisoita, mikä ei 
ollut lain mukaan sallittua. 

Lain ankaruus huorintekemisen 
osalta johti jopa henkirikoksiin ja 
niiden lavastusyrityksiin onnetto-
muuksiksi. Näin tässäkin kirjan 
tapauksessa, jossa kirkkoherran 
toimesta murhattiin tämän rakasta-
jattaren mies. Kaksinkertaiset huo-
rintekijät jäivät kiinni ja seuraukse-
na oli mooseksen lain mukainen 
rangaistus.

1600- ja 1700-luvulla luonnot-
tomina pidettiin sukupuolisuhteita, 
jotka eivät johtaneet lisääntymi-
seen. Tätä voisi yrittää selittää 
myös korkean lapsikuolleisuuden 
pohjalta. eläimeen sekaantuminen 
ei ollut kuolemalla rangaistava 
teko eläinsuojelullisista syistä vaan 
epäsikiöiden syntymisen pelosta, 
karjaeläimen lihan ja maidon pi-
laamisen vuoksi ja ennen kaikkea 
siksi, että se oli kielletty raama-
tussa. eläimeen sekaantumista 
pyrittiin estämään myös kieltämällä 
tietynikäisiltä pojilta paimenena olo, 
ettei kiusaus kasvaisi liian suureksi. 
itse eläimen alemmuus ihmiseen 
nähden ei ollut itsestään selvää. 
Lehmät ja hevoset olivat arvokkai-
ta eläimiä, monesti arvokkaampia 
kuin esimerkiksi piiat ja rengit tai 
useamman talon yhteistyöllä yllä-
pidetyt ruotusotamiehet. Lisäksi 
varsinkin talvella aikaa vietettiin sa-
moissa tiloissa, savupirteissä, jopa 
samaa ruokaa syöden. 

Keskisarja käy läpi useiden eri 

tapausten kautta erilaisia seksuaa-
lirikoksia lähinnä 1700-luvun ensim-
mäiseltä puoliskolta. Hän ei morali-
soi eikä mässäile nykyään varsin 
kummallisilta tuntuvilla tapauksilla. 
Hän käy läpi tapaukset parem-
minkin ymmärtävässä hengessä. 
Kyynelten kallio on mitä melkoisin 
tutkimusmatka liki kolmensadan 
vuoden takaisten perversioiden 
maailmaan. Keskisarjan mukaan 
nämä nykyään omituisina pidettä-
vät tapaukset kuvaavat tuon ajan 
suomalaisten elämää paremmin 
kuin rokokoo-tanssiaiset tai Turun 
yliopiston latinankieliset väitöstilai-
suudet. 

Pasi PuLju 

Rakkaudesta kirjoihin 
jacques BONNeT: KirjasTON 
HeNGeT. (suOm. jYrKi KiisKi- 
NeN). Tammi 2011. 157 s.
 
ranskalainen kirjailija, kirjankus-
tantaja ja -keräilijä jacques Bon-
net on kirjoittanut kirjan kirjoista ja 
kirjojen keräilemisestä. Bonnet ei 
kuitenkaan ole keräilijä, joka kerää 
kirjoja aihepiirin vuoksi. Hänen ei 
tarvitse löytää kirjoista esim. ensi-
painoksia. Bonnet kertoo itsellään 
olevan yli 40000 niteen kirjaston 
ja jopa kylpyhuoneessakin on kir-
jahylly, tosin tilanpuutteen vuoksi. 
Keräily on tietenkin saanut kirjas-
toon kertymään erilaisia kirjoja, 
myös joidenkin kirjailijoiden koko 
tuotannon tai koko ranskannetun 
tuotannon. 

miksi ihmiset keräävät kirjoja? 
Bibliofiilejä on monenlaisia. jotkut 
keskittyvät tiettyyn aiheeseen, ai-
kakauteen tai tiettyihin kirjailijoihin. 
jotkut keräävät kirjoja esineinä. 
Toiset lukevat ahkerasti ja kirjoja 
kertyy sen vuoksi. Todellisten bib-
liofiilien satojen tuhansien teosten 
kirjastot saavat Bonnetin 40000 
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distys on viimeksi kuluneen vuoden 
aikana julkaissut useita mielenkiin-
toisia teoksia, jotka ovat jääneet 
melko vähälle huomiolle valtakun-
nallisessa mediassa. 

Kari alenius on viime vuosina 
keskittynyt vähemmistöpolitiikkaan 
ja tällä kertaa hän on tehnyt eng-
lanninkielisen tutkimuksen Weima-
rin saksan vähemmistöpolitiikasta. 
Hitlerin saksan vähemmistöpoli- 
tiikka on kaikkien kiinnostuneiden 
tiedossa, mutta Weimarin saksa 
on ymmärrettävistä syistä jäänyt 
vähemmälle huomiolle. 

saksaa on yleensä pidetty 
kansallisuudeltaan yhtenäisenä 
maana, itävalta-unkarin kaksois-
monarkiasta poiketen. saksassakin 
oli kuitenkin useita vähemmistöjä, 
mm. puolalaiset, tanskalaiset, ven-
dit, masurit, kasubit ja liettualaiset. 
Näiden asemaan Weimarin saksa 
otti selvän kannan jo heti tasavallan 
synnyttyä vuosina 1918 – 1919.

saksa joutui keisarikunnan 
lakattua laatimaan itselleen uuden 
perustuslain ja tässä yhteydessä, 
selvitettäessä esimerkiksi sodan 
seurauksena syntyneitä rajakiis-
toja oli tarkoituksenmukaista ottaa  
esille myös vähemmistökysy-
mykset. Kompromissien tuloksena 
syntyi ajan mittapuun mukaan 
melko vapaamielinen vähem-
mistölainsäädäntö.

Weimarin saksan vähemmistö-
politiikka vaihteli jonkin verran  
alueittain, riippuen siitä, pidettiinkö 
vähemmistöjä vaarallisina ts. uhka-
na alueen saksalaisille tai vähem-
män vaarallisina. Lopputuloksena 
olivat saksalaisen identiteetin ko-
rostaminen esimerkiksi masurien 
ja kasubien kohdalla. vaihtoehtona 
olisi ollut näiden oman identiteetin 
korostaminen, jolloin ne olisivat 
voineet muodostaa jonkinlaisen 
uhkan, kuten puolalaisten osalta 
tulkittiin.

Talvisodasta on kirjoitettu paljon. 
sodan päävaiheet ovat lähes kai-

Talvisotaa, seitoja, vä-
hemmistöpolitiikkaa

Kari aLeNius: cOmPrOmise 
sOLuTiONs THrOuGHT care-
FuL cONsiDeraTiON. THe 
DeveLOPmeNT OF THe LeGaL 
sTaTus OF NaTiONaL miNOri-
Ties iN GermaNY, 1918 – 1919. 
sTuDia HisTOrica sePTeNTri-
ONaLia 62. PsHY 2011, 237 s. 

Kari aLeNius, OLavi K. FäLT 
(TOim. ) TaLvisOTa KOKe-
muKseNa. sTuDia HisTOrica 
sePTeNTriONaLia 63. PsHY 
2011, 250 s. 

TiiNa äiKäs: raNTaKiviLTä 
TuNTureiLLe – PYHäT PaiKaT 
saameLaisTeN riTuaaL-
isessa maisemassa. sTuDia 
arcHaeOLOGica sePTeNTri-
ONaLia 5. PsHY 2011. 240 s. + 
väriKuvaLiiTe 16 s. 

FaraviD 34. POHjOis-suOmeN 
HisTOriaLLiseN YHDisTYKseN 
vuOsiKirja XXXiv. PsHY 2010. 
343 s.

Pohjois-suomen historiallinen yh-

kilta osin välity lukijalle. Kirjassa 
on paljon luetteloita, varsinkin kos-
kaan suomentamattomista rans-
kankielisistä kirjoista, joten se ei 
ehkä avaudu kieltä taitamattomal-
le, kuten pitäisi. Lukuinnostuksen 
hiipumiseen Bonnetilla on osuva 
perustelu. Nykyinen viihdetekno-
logian kehitys on pyrkinyt kaikilla 
tavoilla ikävystymisen välttämiseen 
televisioineen ja internetteineen ja 
juuri ikävystyminen on ollut innoit-
teena lukemiselle. Tätäkään kehi-
tyssuuntaa ei Bonnet kuitenkaan 
tuomitse. mitähän mieltä Bonnet 
on nykytilanteesta, jossa kirjan elin-
kaari on lyhentynyt merkittävästi ja 
jossa suuri osa vanhoista kirjoista 
on kenellekään kelpaamatonta on-
gelmajätettä.

Pasi PuLju

niteen kokoelman tuntumaan pie-
neltä. erään keräilijän 600000 
niteen kirjaston myyminen hänen 
poikiensa toimesta 1800-luvulla 
romahdutti vanhojen kirjojen hinnat 
vuosiksi. Bonnet antaa tavalliselle 
lukijalle synninpäästön. Kirjoja voi 
vain kertyä hyllyihin eikä niitä tar-
vitse heti lukea. ei Bonnet itsekään 
ole lukenut kaikkia kirjojaan. Tie-
tenkin kirjat ovat lukemista varten, 
mutta lukemisen voi myös säästää 
myöhemmäksi. 

Bonnet pohtii esseissään myös 
erilaisia kirjahulluuden muotoja ja 
kirjojen järjestelytapoja, joita  löy-
tyykin yllättävän paljon. Kirjoja voi 
järjestellä hyllyihin mm. aihepiirin, 
kirjailijan, ostopäivämäärän, värin 
ja koon mukaan. Tavalliselle kirjo-
jen ystävälle, jolle kirjoja kertyy eri-
tyisemmin keräilemättä, löytyy siis 
useita erilaisia tapoja järjestellä kir-
joja hyllyihin tai olla kokonaan jär-
jestelemättä. Kirjalöydöistä Bonnet 
kertoo meille kaikille kirjan ystäville 
tutulla tavalla. Kun kauan etsitty kir-
ja löytyy ja sen ostaa, lyhyen ajan 
kuluessa kirjaan törmää monessa 
myyntipaikassa ja usein jopa san-
gen edulliseen hintaan verrattuna 
siihen, minkä kirjasta kauan etsitty-
nä löytönä maksoi.

Pohtiessaan fiktiivisiä ja todel-
lisia henkilöitä, on Bonnet paikoi-
tellen harmillisen niukkasanainen. 
esimerkiksi voisi nostaa epäilyt 
Pierre corneillesta molieren näy-
telmien mahdollisena tekijänä ja 
Winston churchillista mahdollisena 
romaanikirjailijana. mielenkiintoisia 
ovat myös pohdinnat elämäkerran 
luotettavuudesta ja omaelämäker-
rasta romaanikirjallisuuden turmiol-
lisena muotona. myös kirjailijoiden 
taiteilijanimivalinnat ovat Bonnetin 
pohdintojen kohteena. Bonnet löy-
tää kirjallisuudesta ja kirjoista pal-
jon asioita, joita ei tule monestikaan 
ajatelleeksi.

vaikka Kirjaston henget  kertoo 
rakkaudesta kirjoihin, ei tämä kai-



killa tiedossa. sodan vaikutukset 
olivat koko kansakunnalle paljon 
laajemmat kuin taistelut ylivoi-
maista vihollista vastaan. sota 
vaikutti kaikilla elämän osa-alueilla. 
Talvisota kokemuksena on koottu 
Oulun yliopiston historiatieteiden 
järjestämän seminaarin artikkeleik-
si muokatuista esitelmistä. 

Kolmeen osaan jaetun kirjan en-
simmäinen osa kertoo yksityisistä 
ihmisistä. Kokijoina ovat mm. vihol-
lisen selustaan ”unohtuneet” siviilit 
suomussalmen juntusrannalla 
ja karjalaiset suojeluskuntalaiset. 
Toinen osa käsittelee sotaa ul-
komaalaisten ja ulkomailla olevien 
suomalaisten silmin. viimeksi 
mainittujen osa oli tuskastuttava, 
he eivät voineet tehdä mitään asian 
hyväksi ja tietoja suomesta tihkui 
hitaasti monien mutkien kautta. Kol-
mas osa kertoo sodan jälkivaiku-
tuksista. Tässä osassa käsitellään 
mm. talvisotakirjallisuutta, sodan 
muistopäiviä sekä ukrainalaisten 
veteraanien kokemuksia raatteen-
tien taistelusta.

Talvisota kokemuksena antaa 
talvisota-tutkimukseen näkökul-
maltaan perinteisestä poikkeavan 
lisän. Kirjassa on paljon tietoa, joka 
usein jää sivuun talvisodasta kir-
joitettaessa. Talvisota oli kaikkien 
suomalaisten yhteinen sota. Kirjaa 
voi suositella kaikille, joita kiinnos-
taa sodassa muutkin asiat kuin 
varsinaiset sotatoimet.

Tiina äikäs käsittelee tuoreessa 
väitöskirjassaan saamelaisten py-
hiä paikkoja niiden rituaalisessa 
maisemassa. Hän on tutkinut py-
hinä pidettyjä paikkoja nykyisen 
Lapin ja jonkin verran myös Poh-
jois-Pohjanmaan alueella. Pyhyys 
on voinut ilmetä sekä suurissa 
tuntureissa että seidoissa, jollainen 
on saattanut olla pienikin kivi. Py-
hille paikoille uhraaminen on myös 
vaihdellut. Niille on uhrattu naapu-
rimaista poiketen 1600-luvulle asti 
pääosin lihaa ja kalaa. Luulöydöt 

ovat loppuneet 1600-luvulle. arvo-
metallien uhraaminen on ollut harv-
inaisempaa. seidoilta ei arkeologis-
ten tutkimusten yhteydessä löydetty 
uhraukseen viittaavaa aineistoa.

aiemmasta poiketen 1900-lu-
vulla on kuitenkin seidoille uhrattu. 
uuden merkityksen seidat ovat 
saaneet viime vuosikymmeninä 
turistien ja uuspakanoiden taholta. 
Niille on uhrattu mm. kolikoita 
ja alkoholia. voi miettiä, kuinka 
vakavissaan ja missä tarkoitukses-
sa nämä kolikko- ja alkoholiuhrit on 
annettu?

Faravid on Pohjois-suomen 
historiallisen yhdistyksen vuosikirja 
ja sen kautta on julkaistu Oulun 
yliopiston historian laitoksen sekä 
henkilökunnan että opiskelijoiden 
uusimpia tutkimuskohteita. Ongel-
mana on aikaisempina vuosina 
ollut Pohjois-suomea käsittelevien 
artikkeleiden vähyys. aivan viime 
vuosina tähänkin on tullut paran-
nus.

Tämän kirjan 21 tutkimusar-
tikkelista, tutkimuskysymyksestä, 
katsauksesta ja kirja-arvostelusta 
käsittelee Pohjois-suomea kaikki-
aan seitsemän, painottuen pääosin 
Pohjois-Pohjanmaalle. Näiden 
lisäksi aihetta sivuaa jouko vahto-
lan suomalaisen mäkihypyn histo-
riaa käsitelevä artikkeli. mäkihypyn 
keskus on siirtynyt pääkaupungista 
piirun verran pohjoiseen, Lahteen. 
Ounasvaara ja varsinkin ruka oli-
vat vasta tulossa. 

Pohjois-suomen varhaishis-
toriaa käsittelevät jari Okkosen 
excavation of an early metal age 
Burisl cairn in ii, Northern Ostro-
botnia sekä matti Leiviskän ja esa 
Haatajan Pyhännän Lohipuron 
pyyntikuopat. Lisäksi käsitellään 
Karihaaran sahayhteisöä Kemissä, 
vuoden 1905 yleislakon mielenosoi-
tusta Oulussa, raahen apteekkeja, 
porojen kansallisuutta sekä Oulun 
ja Tukholman yhteyksiä

Professori Olavi K. Fältin tut-

kimuskohde japani on esillä kol-
mella artikkelilla. viimeaikaisten 
tapahtumien johdosta aihe on 
erityisen ajankohtainen. mielen-
kiintoisia artikkeleita ovat myös 
Kari aleniuksen Weimarin saksan 
vähemmistöjä käsittelevä englan-
ninkielinen artikkeli, josta aiheesta 
hän on kirjoittanut laajemmankin, 
yllämainitun tutkimuksen sekä 
Timo sirosen salapoliisityö turk-
kilaisen hautakiven alkuperän 
selvittämiseksi.

Pohjois-suomen historiallisen 
yhdistyksen vuosikirjassa voisi 
olla useampiakin Pohjois-suomea 
käsitteleviä artikkeleita, mutta on 
kolmasosa parempi kuin ei mitään.

Pasi PuLju
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